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ic; SAHiFELERDE 
3 iincii sahifemizde: Son Hahralar 

Halid Ziya U§akltgil 
5 inci sahifemizde: Anadoluda San'at 

Tetkikleri 
Sedat c;etinta§ 

Ancak onlann sevebilece en faydah 
bir kitab olmahd1r. Alm yada basl· 

lan ve renkli resimler 1 okuma 
hevesi veren 

A B C ve HAYVANL RIMIZ 
'l inci sahifemizde: Konyay1 ihya i· 

c,;in arteziyenler 
ac,;Iltyor, 

Kandemir 
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Hem sevimli, hem faydah en uygun 
hediyedir. Bu iki kitabm beheri 

40 ar kurm~tur. 
KANAAT KiTABEVl 

~hnanyan1n 
Ilk miisbet istegi: 
l<olonilerin geri verilmesi 
JA. lmanya nihayet baklayt agzm
~ dan c;1kararak, Umumi Harb 

sonunda, kendisinden almmi§ 
olan kolonilerin geri verilmesini fngiltere
Ye ihsas etti. N asyonal - sosyalizm Al
lllanyada iktidar mevkiine geldikten 
Sonra eski Alman kolonilerinin istirdad1 
lehine olarak orada meydan alan cereyan 
hergiin daha ziyade kuvvetlenerek devam 
edegeliyordu. Eski Alman kolonileri da
ha c;ok lngiltereye intikal etmi§ oldugun
dan Almanyadaki bu kolonilerin istirda
di cereyam zaman zaman lngilterede a
kisler uyand1rmaktan hali degildi. 

lngilterede otedenberi Alman koloni
lerinden dolay1 bir mesele c;Ikanlmamasi
ni istiyen ve vakit vakit artlp eksilen bir 
kisJm efkan umumiye vard1r. Ancak ef
kann bu derecesi meseleyi kat'iyetle hal
ledebilmek derece ve kudretinden c;ok 
llzaktJr. Resmi !ngiliz mabfilleri bu kolo
niler meselesini iptidai maddelerin tevzi 
'>'e taksiminde ittihaz edilecek bir usulle 
telafi etmegi dii§iindiiler. Bu fikir, bil
hassa Habe§ harbindenberi, defalarla 
bu formiil altmda ifade ve izah edilmi§· 
tir. 

Bu formiile gore lngiltere §UDU soylii
Yordu: lptidai mad de tedariki ihtiyacile 
koloni istiyorsunuz, degil mi? 0 hal de 
bu iptidai madde ihtiyacmJ, hatta iste
diginiz kolonilerden daha geni§ bir mik
Yasta temin edelim. Boylelikle mesele 
kalmami§ olur. 

Bu formiile mukabil ltalyamn: Kolo
niyi yalmz iptidai madde ic;in degil, fazla 
ni.ifusu sevk ve i§gal etmek ic;in istiyorum 
iddias1 ve Almanyamn: Kolonilerim yal
DIZ getirilecek iptidai maddeye degil, ay
ni zamanda mamulahma mahrec olacak 
sahalardir yolunda cevablan malumctur. 
lllgiliz formiilii alakadarlarca §imdiye 
h v-zuu olarak 
dahi nazara almmamJ§tlr. Eger onu mii
naka§a etmek miimkiin olsaydt mevzuun 
her cihetle pek ziyade geni§lemege mii
said oldugu goriiliirdii zannmda bulunu
Yoruz. Mesele eski §eklini muhafaza et
tnektedir: Almanya kolonilerini istiyor, 
i§te o kadar. 

Ancak Almanya bu yoldaki isteklerini 
§imdiye kadar resmen filan veya falan 
devlete miiracaatle degil, Alman devlet 
adamlarmm nutuklannda ve Alman mat
buatmm sayfalannda ileri siirmekle iktifa 
ediyordu. ;limdi ilk defad1r ki Almanya
DJn Londra Biiyiik El«;isi von Ribben
trop'un lngiliz Hariciyesine Almanyamn 
bu yoldaki ihtiyaclanndan resmen bah
sebni§ oldugu anla§Ihyor. En salahiyetli 
farzedilen gazetelerin tahminlerine gore 
Almanya koloniler iizerindeki bu talebini 
filan ve falan yerlerin Almanyaya iadesi 
§eklinde degil, belki alehtlak iadenin, ya
ni bu yoldaki Alman taleblerinin muhik 
Ve adiJ oJdugu prensipi iizerinde iJeri 
si.irmii§ olacakhr. Almanyaca bir kere 
i§in prensipini !ngiliz efkanna kabul et
tirdikten sonra meselenin kendisini hallet
lllek daha kolay farzedilm§ olacak. 

Biz Almanyanm bu davasmdaki hak
hhgim kabul etmekle beraber tutulan yo
lun miispet bir neticeye gotiirebilecegin
den hie; emin degiliz. Almanya, muahe
denin kendisini baglad!gl birc;ok mesele
lerj kendi kendine hal!etti, ve bunlan bu 
§ekilde hallederken binnefis Almanyayi 
Avrupanm gobeginde bir mesele olarak 
~i.ikseltmi§ oldu. ;limdi garb devletlerini 
1~ga] eden ba§hca mesele, Almanyanm 
kendisinden, ne yapacagmdan ve ne 
Yapmak istediginden ibaret olan mesele
dir. Almanya harb ve sulh i§inde c;ok a
~1k bir hath hareket tutmad.kc;a, biz oyle 
Zannediyoruz ki, koloni meselesi gibi 
llleseleler diger devletlerce ~ok tali mahi~ 
Yette say1larak esash ve neticeli miizake
relere mevzu te§kil edemiyecektir. 

Eger dikkat olunursa bilhassa Lokar
nonun bir tarafh olarak ihlalindenberi 
Vaziyet Almanya ile garb devletleri ara
Stnda tnuazzam bir diiello mahiyetini al
IDI§IJr. Almanya sulh ic;in hic;bir garanti 
~ermiyerek her§eyi istiyen ve bunlan al-

•ktan sonra da onlarla iktifa edecegi 
a.~Ia§Ilmiyan bir umac1 mahiyetinde gOru .. 
k nuyor, ve en fenas1 binnefis Almanya 
endisini boyle gostermekte ve Avrupa 

10~hitinde bu havayt yaratmakta devam 
ed1yor. 

Binaenaleyh bugiin hallolunacak me
~le Yalmz Alman kolonileri i§i degildir. 
I ~r~ devletleri Almanyanm biitiin istek
enn1 gormek ve onlar haricinde hic;bir 

IOeselesi kalmamJ§ olacagmt, taahhiid ve 
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Tiirk - Italyan dostlugu ~ok 
saglam temellere dayantyor! 
ltalyan mathuabn1n Biiyiik ~efimizi 

ve siyasetimizi Oven ne§riyab 
«Atatiirk gibi bir Sefin 

' 
idaresinde Tiirkiye aleme 

hayret veren bir hayatiyet Tiirkiyenin gostermi,tir. 
niifuzu miinaka,a gotiirmez>> Akdenizdeki 

Roma 13 (A.A.) - Anadolu A -
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

!talyan matb~ah Milano gorii§meleri 
etrafmdaki ne§riyatlanna devam etmekte 
ve iki memleket arasmdaki miinasebatm 
dostane inki§afi iizerinde bilhassa dur -
maktadular. 

Milanoda «;Ikan Ambrossiano gazetesi 
diyor k: 

«halya Tiirkleri saglam ve magrur bir 
millet olarak tamr. Atatiirk gibi bir ;le
fin idaresinde Tiirkiye aleme hayret ve
ren bir hayatiyet gostermi§tir. Tiirkiyenin 
Akdenizdeki niifuzu miinaka§a gotiir • 
mez, ltalya Akdenizde diger milletle -
rin menfaatine dokunmagi asia dii§iin • 
memi§tir. Tiirkiye - ltalya dostlugunun 
Akdeniz sulhu ic;in her noktadan ktymet
li oldugu a§ikardJr.» 

Milanoda «;Ikan Sera gazetesi diyor 
ki: 

Hariciye Vekilimiz Milanoda Kont Ciano ile beraber «Milano mi.ilakab ile Tiirkiye - ltal~ 
ya te§riki mesaisinin temelleri atJlmi§IJr. 
ltalyaya Anadoluda emeller atfederek hiisniiniyete miistenid bir Tiirk - 1talyan ltalyanm da lmparatorlukla miinah!ah
iki memleket arasma nifak sokmaga ~a- te~riki mesaisinin ehemmiyetini izah et - nm serbestisini temin ederler. Biz Akde
h§an ecnebi propagandasma Tiirklerin mektedir. Gazete diyor ki: nizin garb ve §arkmdaki milletlerin deha 
art1k inanmad1klanm memnuniyetle tes - «Akdenizdeki adalanm1z Anadolu ve kabiliyetlerini serbest~ inki§af ettir-
bit ediyoruz.» sahillerine miitevecc1h ilen karaxollar de- melerini ve bu denizin mukadderahm 

Stampa gazetesi, itimad, sadakat ve gildir, bunlar !ngilterenin oldugu gibi [Arka.tt sa. 4 siltun 2 de] 
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GENE Mi TAHRiKAT? 

Sancakta tekrar menfi 
propaganda ba§ladt 

<(Harh olm1yacak!)) 
M. Goebels miihim 
bir nutuk soyledi 

«Fransaya kar'I bir arazi 

Memurlartn Arablar vas1tasile bir ihtilal ~1kar- iddiamiZ yoktur» 
h 1.__ Berlin 13 (A 

alKI, A) - M. Coe-mak istiyorlar ve bizzat delege Durieux 
yapdan itilaf aleyhine k1,k1rtmaga ugra~tyor bels, Deutchland -

halle' da 20 bin ki§i
nin oniinde miihim 

Suriye heyetine Franstzlartn • • ta vstyesl bir siyasi nutuk soy-
liyerek demi§tir ki: 

Haleb 13 (Hususi) - Sancagm 
konsey kararile alm1§ olmas1 lazJmgelen 
§ekli bozmak, Sancag1 gene Suriye par· 
~as1 haline koymak emelile baz1 tahrikat 
yapilmaktadir. Baz1 F rans1z ve mahalli 
hiikumet memurlari bu tahrikata i§tirak 
etmektedirler. Bilhassa Sancak muhafiZI 
Hiisnii ve Berruyi ile Antakya kayma -
kam1 Arab Abdiilkadirin Sancakta A
rablar tarafmdan bir ihtilal «;Ikanlmasma 
~ah§hklan tesbit edilmi§tir. 
V atanilerin bir miicadele biirosu 

Humus 13 (Hususi) - Halebde 
V a taniler tarafmdan te§kil edilen biJ 
biiro faaliyete gec;ti. Biironun vazifesi 
1skenderun Sancagma aid istihbarat ve 
Vataniler aleyhindeki te§ekkiillerle mii
cadeledir. Bu gizli biironun ba§mda Ha
leb meb'uslarmdan ve Vatanilerin ileri 
gelenlerinden Cemil ve doktor Hasan 
Ibrahim Pa§a bulunmaktadu. 

ltilal aleyhine ~alz~an ,ebeke 
Trablus§am 13 (Hususi) - Hatay

da bulunan jandarma neferlerinden Su -
riyeli zabitlerden mahkeme reislerine ve 
Sancak muhaflllna kadar hep bir §ebe
ke halinde son Tiirk - Frans1z anla§ma
smi buland1rmak i~in ~ah§Iyorlar. ;lebe
kenin faaliyeti iic; esash nokta iizerinde 
temerkiiz etmektedir. 

« Suriyenin tesebbusu 
kendi aleyhi nedir! » 

Paris matbuab diyor ki: 
«Suriyelilerden F ransa· 
n1n vazifesini kolayla,. 

brmak beklenir» 
Paris 13 (A.A.) - Anadolu A

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
information gazetesi Hatay davast· 

mn halli suretinden memnuniyet beyan 
ediyor ve Suriye heyetinin tC§ebbiisle
rinden bahsederek diyor ki: 

«As1l hata Suriye itila£1 yapiluken 
[Arkast Sa. 4 siitun 1 de] 

1 - Hatayda son anla§ma ile teessiis 
edecek vaziyetin bu mmtakamn Tiirkiye
ye ilhakt i«;in bir mukaddeme oldugu ve 
bu ak1betin tahakkuku halinde Sancak -
taki anasmn ezilecegi ve Tiirkle§tirile -
cegi hakkmda propaganda ve bu propa· 
ganday1 umumile§tirmek i~in birc;ok para 
fedakarhg1 yap1lmaktadu. 

[Arkast Sa. 4 siitun 1 de] 
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temin.at. §eklinde,. kendisine ifade ettir-1 daha miisaid fiTSat ve mazhariyet olama
mek IstiyeceklerdJr. Alman isteklerinin sa gerektir. Eger Almanya sulhun temi
halli Avrupa sulhunu tesis ve temine nini ciddi olarak derpi§ etmek suretile bu 
hizmet ebnelidir. fmattan istifade ebnezse buna ancak 

Bizim c;ok bitaraf bir gorii§le takdir teessiif olunur. Nihayet insana: 
etmekte oldugumuza gore Almanya Av- - Hadi efendim, ate§ olsan cirmin 
rupanm ve diiny amn §imdiki vaziyetinde kadar yer yakarsm! 
makul ve adil b!itiin isteklerini istihsal e- Diyip ge~iverirler. Marifet bu sozii 
decek vaziyette bulunuyor. Koloniler soylebnemekte ve i§leri o pereseye gotiir
dahil ve hatta biiyiik mikyasta mali yar- memektedir. 
d1m dahil olarak. Bir devlet i~in bundan YUNUS. NADI 

«- Hasunlan -
m1z, iktidar mevki
ine geldigimiz tak~ 
dirde F rans1zlarm M. Goebels 

Renan mmtakasma gireceklerini iddia et
mi§lerdir. Bu arada diyebiliri mki, Fran

[Arka.n Sa. 4 siitun 3 te] 

···························································· 
Biiyiik ~fin 
dogdugu ev 

Miize yap1lmak iizere 
dost Yunan hiikume

tince sabn ahndt 
U!u Onderin Selanikte, dogm~ ol~ 

duklan evin dost Yunan hiikumeti tara
fmdan satm ahnarak miiz.e yapJ!acagmJ 
evvelce yazmi§trk. 

Diin gece memnuniyetle ogrendigimize 
gore eve dair bu muamele ikmal edilmi~
tir. 

Atina Belediye Reisinden dun hiiku
metimize gelen bir telgrafta Biiyiik Tiirk 
Sefine ibmetgahhk yaparak ~ref kazan
ml§ olan bu evin sahn almd•g• ve icab 
eden hazuhklara ba§lamlmak iizere ol
dugu bildirilmi~tir. 

Btz iNSANLAR l 
Peyami Safa'n1n 

roman1 

Bayramertesinden itibaren gazete
mizde tefrika edilecektir. 

Balkan Konseyi toplan1yor 

Hariciye V ekili diin 
ak§am Atinaya gitti 

Dr. Rii,tii Aras1 bizzat Ba~vekilimiz ismet inonii 
te~yi etti. M. Stoyadinovi~'le M. Antonesco da 

bugiin Selanikte olacaklar •... ,...,.,...., _____ _ 

Diin akfam Riiftii Aran bizzat Sirkeci garrna hadar gelerek 
BafUekilimiz, Vekil arkada,larile bir arada 

Hariciye Vekilimiz Doktor T evfik ! 
Rii§tii Aras ~alkan Antanh Konseyi 
toplanhsmda bulunmak iizere diin ak -
§3IIl saat 8,30 da Konvansiyonel trenile 
Sirkeeiden Y unanistana hareket etmi~tir. 
Hariciye V ekilimize Selanikte Y ugos -
lavya Ba~ekili M. Stoyadinovi~'le Ro -
many a Hariciye N azm M. Antonesco 
da iltihak edeceklerdir. 

Ba§vekil 1smet 1nonii Hariciye Veki
limizi ugurlamak iizere dun ak§am biz -
zat Sirkeci ganna gibni§lerdir. Sehrimiz
de bulunan lkhsad Vekili Celal Bayar, 

[Arkast Sa. 7 siltun 4 tel 

Biiyiik BapJekil lnnet lnonii garda 
Yunan Ba,Jwnsoloaile bir 

miikaleme esnaarnda ······· , ............................................ Ill············ ...................................................... . 
lngiltere silahlanmak i~in 
400 milyon tahsis ediyor 

ingilterenin yeni projesi Berlinde 
biiyiik bir heyecanla kar,dandt 

Londra 13 (A.A.) - Salahiyettar suretile muntazam orduya asker alma 
mehafilde soylendigine gi:ire, Maliye Na- usullerinin Islahmt ve memleketi hava 
zmnm milli miidafaa i«;in 400 rnilyon ln- tehlikesine kar§I miidafaa etmekle mu • 
giliz lirasma balig clan yeni tahsisat aim- vazzaf bulunan kara ordusuna talim ve 
d1~ hakkmdaki beyanatnm, miihim aske- tatbikatta kolayhklar teminini derpi§ ey
ri Js!ahat takib edecektir. lemekte oldugu rivayet edilmektedir. Bir· 

;limdi tatbik edilmekte olan program c;ok alaylann makinele§tirilmesi de mev
filolarm miktanmn tezyidini bahri tez - zuubahstir. 
gahlarla tayyare meydanlan in§as1m ve !ngilterede silahlanma faaliyetinin bil
saireyi derpi§ etmekte oldugundan yeni hassa yeni tayyareler in§asma matuf ol
konulan tahsisahn bu programm ihtiyac· dugu, c;iinkii bu unsurlarm memleketin 
lanm fazlasile tecaviiz ebnekte oldugu miidafaasmda miihim bir rol oynad1g1 
soylenmektedir. hatJrlanlmak.tadJr. Harb vukuunda ana 

Y akmda ilan edilecek olan yeni pro - vatana asker ihrac1 program1 §imdihk 
je]erin bilhassa yevmiye!eri tezyid ebnek terkedilmi§tir. [Arkast Sa. 3 sutun 1 del 
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Hiikiimet~i kuvvetler 
nevmidi i~erisinde 

Madrid hiikumeti bile biitiin gayretlere ragmen 
ihtilalcilerin ilerledikerini itiraf ediyor .. 

Bir Sovyet gemisi ihtilalcilerin elinde 

Madridde bir bombardtmandan sonra feci bir mam:ara 

Madrid 13 (A.A.) - Madrid cep- siperden sipere piyade ate§i teati edil -
hesinde gece nisbi bir siikun ic;inde ge~- mi§tir. 
mi§tir. Hafif bir top«;u diiellosu olmu§ ve [Arkast Sa. 7 siitun 5 te] 



------- -- ----·--- ---------------------------------- ---------------------------------------- ------~- =--==------=-----=-=-~ - _--- --- ~ _- =--- ~ ----------- ~-:___ --- -

I 

2 

Tarihi tetrika : 32 Yazan: M. Turhan Tan 

Hurrem gozya~lar1 i~inde 
Kanuninin huzurunda Mah1devrantn kendisini bu 

peri~an hale getirdiginden ~ikayette bulundu 
F akat kadm ~Ikarken bir §ey hallrla

mi§ gibi davrand1, «gel bre ahk» diye 
geri c;agiTdi. Sert ve pek sert bir ihtarda 
bulundu: 

- Demin, Hurreme, «Hurrem k1z» 
dedigin kulag1ma <;arph. bir dahi buhalt1 
edersen dilini kopannm. Hurrem, kadm 
efendidir. Ona gore davran, yamna va
rmca da etegini opmeden konu§ma. An
ladm, degil miL Haydi yi.iri.i. 

olarak si:iyliiyordu, dinliyenlere heyecan 
veriyordu. Siileyman. yumruklanm sika
rak, di§lerini dudaklanna ge<;irerek ic;in _ 
den yiikselip gelmekte olan feveram hap
se c;ah§Jyordu. KIZin sustugunu goriince 
sorusunun cevabs1z kalan k1smm1 tekrar
ladl: 

- Kim yaph bu i§i? 
- Mahidevran! 

- Y a sen, eli kolu bagh kurban gibi 
durdun mu, ona haddini bildirmedin mi? 

Hurrem, giizelliginin en §Uh silahm1 
kulland•, dudaklanm kendine gerc;ekten 
bir sihirbaz kudreti veren bi~imde biikti.i: 
.. - Ben bir halay1grm, o bir Haseki. 
Ustelik oglunuzun da anas1, nasi! olur d.,. 

ona dil uzatmm, el kaldmnm, kendimi 
tutmay1p ta Mahidevrana kar§1hk ver -
seydim efendimi de giicendirmi~ olmaz 
m1yd1m? .. 

Be§ on dakika sonra brm!ZI Rusyah 
fettan halaylk e§igin oniinde gori.indi.i. 
Ne k1hgm1 di.izeltmi§ti, ne sac;ma ba§ma 
diizen vermi~ti. Yiiziindeki tirmiklardan 
SJZan kanlan da yJkarnadJgi ic;:in semavi 
bir .;arpi§ma sonunda berelenmi§, klZII 
~izgilerle bezenmi~ aya benziyordu. Fa
kat bu ay aghyordu da. Odaya girer gir
mez bir elini en yakm bulundugu duvara 
dayaml§, bir elini kalbine basmJ§, h1c;:k1 -
nks1z bir aglayi§la gozya§J dokmege ba§
larnl§h. Kurumu§ kanlan sile sile dokii _ Siileyman, hiikmiinii ihsas etmemek is
len ya§lar, o beyaz c;ehreye soluk mii _ tiyen bir hakim gibi davrand1, Hurreme 
rekkeble yaz1lm1~ hazin bir arzuha! bi _ cevab vermedi, sahneyi korkak bir hay -
<;imi veriyordu. Siileyman, felaketini tak- retle te~a§aya _dalan ?alayJga dondi.i: 
rir, ugrad1g1 hakaretin tamirini rica ic;" - G1t, ded1, Mah1devram <;ag1r. Fa
en yiiksek katibler kaleminden dah" k1~ kat yammda kimler bulundugunu z~har 

1 ~I •. I 
rnas1 imkans1z boyle belig bir amhal soy ~me_. ~ . . . . 
sunan gozdesini kucaklamamak, gogsiine $1md1 yapacag1 J§I kararla§hrmak 1.;m 
bastlrmamak ve yaman hir b !A tl d _ kafasim yoruyor ve yorula yorula odada 
rin bir mazlumiyet hikaye ed e aga e e 1 dola§Jyordu. A§kmi silleliyen, a§km1 hr-
. . en o seyya I k .. d""k .. M 
mderden yap1lma sahrlan d'l 'l d _ rna 1yan, a§ ma gozya§l o turen a -

1 1 e, ama h d . I d·~· d k 
gile okumaya ko§mamak ic;in biiyi.ik bir b~ _evrdam, l§le dlgl suc;ka .u"!gund Mii§ece 
~<; zah~eti <;ekti, ;yerlere kapanmak istiyen l<;lm e ceza an Irma Ishy.or u. ace-
Iradesmi iiziile iiziile zorladi: ray1 duyar duymaz hatmna 1lk gel en yo!, 

- Gel bakahm Hurrem, dedi beri bu yolsuz kadm1 zenci kolelere dogdiirt-
gel. mek ve onun «;Iplak s1rhna inecek kam • 

Anasmm ve heniiz huzurda bulunan 
davetc;i kadmm yanmda bir a$1k gibi de
gil. bir Padi~ah gibi konu§mak istiyordu. 
F akat sevgilisinin. yiiziine bakhk<;a. hele 
o sessiz gozya§lanm gordiikc;e yiiregi §ah
lamyor, iradesi sarsihyor ve benliginde 
lavlanm piiskiirmege miiheyya bir yanar
dag tekevviin etmege ba§hyordu. Hurre
min dag1mk sac;lan gibi onun da beyin 
hocereleri darmadagm olmak iizereydi 
ve k1zm yiiziindeki klZII izlerin her biri 
yiireginde kamyan bir e~ yarat1yordu. 

Bununla beraber nefsini, hayrete de
ger. bir JSTarla zorlad1, metin ve mekin 
goriinmekte devam etti, iic; be§ ad1m iler
liyerek kar~ISlnda divar duran sevgilisinin 
yoluk sac;lanm ok§amad1, yuhk yiiziini.i 
opmedi. aghyan gozlerini silmedi. gamh 
bir sekinete biiriinerek sordu: 

- Ne oldu, neler oldu, seni bu hale 
kim kodu? 

Hurrem, derin ve <;ok der\n bir bak1§la 
efendisini siizdii, elinin te:-1le gozlerini 
sildi: 

-- Ne olacak efem, dedi, a§km ceza
sml c;ektim. Meger size kul olmak, size 
goniil vermek suc;mu§. Hele sizden ilti
fat gormek masum bir kJZa oliim getirir
mi§. Bunu dun bilmiyordum, bugiin og • 
rendim. Si:igiilerek ogrendim, dogiilerek 
ogrendim. Kaderimde efendimi diinya 
gozile bir daha gormek olmasayd1 <;ok -
tan geberip gitmi§ olacakhm. Size kullu
gumu sue; sayanlar yanh§hkla camm1 ba
gl~laddar. Niyetleri beni dove dove ol
diirmekti. N as1lsa i§i yanm b1rakhlar, 
beni yan i:iliiye <;evirmegi yeter buldu • 
lar. hte olan, biten bu!.. 

Hurrem bu nutku on saattenberi keli
me kelime hazJrlaml§ti, ayna oniinde o
kuya okuya ezber etmi§ti. Lakin yiire -
ginden taz dogmu§ bir feryad gibi tabii 

.;1lann sesile Hurreme bir tarziye tera • 
nesi dinletmek olmu§tu. Lakin ytllarca se
vip ok§ad1g1 ve bu suretle k1ymetlendir -
digi bir viicudii ki:ilelerin gozii oniinde 
ac;mak ic;ine bulanh getirdiginden o §ekli 
begenmedi, ba~ka bir ceza tarz1 araml
ya koyuldu. Hurremin ac1kh hali, hele 

aglay1~1 ve felaketini yana yak1la anla -
h~1, bi.itiin benligini ate§1i bir klzgmhga 
siiriiklemi§ olmakla beraber tertib edece
gi cezanm, mahkum kadma §erefsizlik 
getirmesini istemiyordu. <;iinkii miicrim; 
oglunun, yarm tahta <;Ikmasl <:ok muhte
mel bir §ehzadenin anas1yd1. Onu ~eref
sizlendirmek oglunu da kirletirdi. Bu se
beble muztarib bir asabiyetle zihnini zor
luyordu. Hurremle beraber kendi vic -
damm da memnun edecek bir hal sureti 
anyordu. 

Bir arahk gozunun onune oglu Mus
tafa geldi. Bu tecellide c;ocuk, anasma 
§efaat eder gibi yalvaran bir sima ta§l -
yordu ve o halile Padi§aha hie;: tatma -
d1gl, daha dogrusu tartmad1g1 bir duygu 
a§1hyordu: Evlad sevgisi 1.. Birinci Mu

radm oglu Saveci Beyi oldiirdiigii giin
denberi Osman ogullan saraymda evlad 
muhabbeti, .;ekinilecek, ihtiraz olunacak 
bir afet gibi telakki olunuyordu. Karde§ 

katilligi kanun haline konulduktan sonra 
evlad sevgisi dahi kayda, ~arta bagland1. 
Padi§ahlar, karde§leri kadar evladlann
dan da ku§kulamyorlardl. Y avuz, baba
sma kaq1 silah ~ekmekle ve onu tahtm -
dan, hayatmdan mahrum etmekle bu ku§
kunun bo§ olmad1gm1 isbat ettiginden 

Siileyman, evlad sevgisini hesabh ve ih
~iyath olarak ya§atmayt §iar edinrni§ti. 
Olen <;ocuklarmi ya~Iyanlardan daha c;:ok 
severdi. Mustafayi ise kendi yerine ge~
mege namzed oldugu i~in hie:; sevmezdi. 

[Arkast varl 

K1z Muallim Mektebinde diin bir miisamere verildi 

(iapa Ktz Muallim mektebinde verilen miisamereden bir manzara 

<;apa k1z muallim mektebi talebeleri 
tarafmdan, diin mekteb binasmda, tale
be velilerine bir miisamere verilmi§tir. 
Miisamereye saat 15 te 1stiklal mar§ile 
ba§lanml§hr. Bundan sonra iic;: talebe ta
rafmdan «Atatiirke hitab» isimli man -
zume ve mekteb mar~1 okunarak alkislan
rnl~hr. T alebe tarafmdan muvaffakiyetle 
tertib olunan K1Z1lay tablosu, «;oban tab
'osu, ve oynanan Tiirkistan dans1 ile mil-

li danslanm1z zevkle seyredilmi~tir. 
Miiteakiben, gene muallimler, mekte

bin ingilizce muallimi tarafmdan adapte 
edilen ve miiziki de Konservatuar mual
limlerinden F uad tarafmdan hazulanan 
«Zengin Hala» isminde bir operet oy
nami§lar, miiteaddid defa alki§lanml~ -
lard1r. 

Miisamereye bugiin, Kmlay Kurumu 
menfaatine olarak devam edilecektir. 

----· ------ --------~- -- ------------- - - --- -

CUMHURiYET 14 $ubat 1937 

( 3ehir va 
Hava lodostan 

poyraza ~evirdi ___ __::_ 

Diin yagmur, gece de 
kar yagd1 

Evvelki gece ba§hyan §iddetli lodos 
firhnasJ !imam alti.ist etmi§tir. Riizgann 
daha giindiizden ba§lad1gm1 ve baromet
ronun da siiratle dii§tligiinii gorenler bir 
f1rtmanm ba§larnak iizere oldugunu an
hyarak limandaki bi.itiin kii<;iik merakibi 
vaziyetten haberdar etmi§lerdir. Bu su· 
retle tedbir ahnmi§ ve f1rtmaya maruz 
yerlerdeki kiic;iik vas1talar bir zarar gor
memi§lerdir. 

Futmamn ve sularm tesirile limanda 
bagh bulunan Amerikan §ilebi demirini 
tanyarak arkasmda bulunan F elemenk 
vapurunun iizerine dii§mii§tiir. Fa kat iki 
vapur ~arpi§madan Amerikan vapuru 
manevra yaparak, kaza, hafif bir siir -
ti.inmeye inhisar etmi§ ve yeti§en romor
ki:irler Amerikan vapurunu <;ekmi§lerdir. 

Lodes f1rtinasJ dun ogleye dogru ha -
fiflemi~ fakat f1rtmayt §iddetli bir yag
mur takib etmi§tir. Hava ak§ajlla dogru 
da poyraza di:inmii§ ve kar yagmaga ba§
laml~hr. 

SEHIR ISLER/ 
Bakaya vergiler 

Belediye, zamanmda tahsil edilemi -
yen ve tahsilleri icab ettirilen kavanin 
ve nizamatm da halen mevkii mer'iyet
ten dli§mesi tizerine bakaya olarak kal
ffil§ olan vergi ve resimlerin de ktsa bir 
zamanda tahsil edilrnesi ic;in rnuhase -
beye emir vermi~tir. Muhasebe bu ba
kaya hakkmda bir liste haZJrlarnt§tlr. 

T emizlik i§lerine ayr1 bir 
miidiir tayin edilecek 

$irndiye kadar Belediye Fen heyeti
ne bagh bulunan rnakine ve sanayi §U
besile ternizlik i§leri mtidtir ltigti bir za
tm uhdesinde bulunmakta idi. 

Faaliyeti fazla olan bu iki ~ubenin, 
bir ki§i uhdesinde bulunrnas1 Belediye 
riyasetince mahzurlu gortilmti~ ve bu 
§Ubelerin ayn ayn §ah1slar tarafmdan 
idare edilrnesi takarrtir etmi§tir. 

Memleket Haberleri ) 
Halic;teki fabrika ve 
havuzlar 1slah edilecek 

Almanya - ingilte~e 
~ ahirde diinya komiinizmine, fa"' 
~ kat hakikatte Sovyetlere kaJ11 

mii§terek miicadele i<;in Japon
ya ile Alrnanya arasmda haztrlandJgl 
iddia edilen ittifak muahedesini imzala " 
mak iizere Berline donmii§ olan Alman-iktisad Vekili diin F abrikalarda 
yamn Londra biiyi.ik el~isi M. von Rib-

$ehrimizde bulunan lkhsad Vekili bentrop iic; aydanberi resmi vazifesinin 

Celal Bayar diin de tetkiklerine devam ba§ma gidememi§ti. 

Havuz ve 
tetkikatta bulundu esasb surette 

etmi§tir. fktJsad Vekilimiz sa at 11 de M. Ribbentrop Alman • J apon ittifa" 
Deniz Ticaret Miidiirliigiine gelmi§ ve kmm mekanizmasml kurmak i§ini bitir • 
bir miiddet Deniz Ticaret miidiirile go- dikten sonra ingiltere ile miihim miiza-
rii§mii§tiir. Celal Bayar bundan sonra kere ve teJJ1aslarda bulunrnak gibi yeni 
§ehrimizde bulunan V ekalet Ba§mii§aviri ' ve c;ok miihim bir vazife ile Londraya 
von der Porten'le gorii§mU§ ve limana aid dondii ve ingiltere Hariciye Nezaretile 
yaptJg1 tetkikat i.izerinde izahat almJ§tir. ilk tern as! yaptJ. F akat bu ternasta ln " 
T ahlisiye Umum Mooi.irii Necmettin de giltere Hariciye Nezaretini M. Eden 
bir arahk Vekile miilaki olmu§ ve yeni degil, Miihriihas Lordu unvanile kabine• 
tahlisiye tesisah ile fenerler hakkmda de bulunan Lord Halifax temsil etti. Na-
izahat vermi§tir. ZIT Eden, istirahat etmek i<;in F ransaniO 

Celal Bayar bundan sonra Deniz Ti- cenubuna gitmi§tir. 
caret Miidiirliigii motorile yamnda ba~ Bu gidi§ ~ok manah say1hyor. Alman-
mii§avir von der Parten oldugu halde ya ile ba§lamasl c;oktanberi beklenen mii• 
Halicde fabrika ve havuzlara gitmi§tir. zakerelerde, lngilterenin nas1l hir hatti 
ikhsad Vekili Havuzlar idaresinge uzun hareket takib edecegi hakkmda N am Jar 

Halicde havuzlanan gemiler d k f'k" 'h "]Af b b kl 
miiddet kalml§, Miidiir Cemil ve von der arasm a <;I an I 1r 1 h a mm u e e • 
Parten' den evvelce havuzlar ve fabri • gi.in biiyiik bir geminin biitiin tarnirah e- nilmiyen seyahate sebeb oldugu tahmin 
kalann Islah ve tevsii hakkmda yapllmJ§ sasiyesini, teferruatlm yeniden yapabile - edilmektedir. ingiliz kabinesi bu i§te iki 
olan proje iizerinde esash izahat alrnJ§tlr. cek ve yeniden 1 00 tona kadar kiic;i.ik hatta iic; zi.imreye aynlml§ gorunuyor. 

Vekaletin ehemmiyet verdigi bu proje gemiler in~a edebilecek kudrette olan lk- Ba§vekil M. Baldvin gelecek may1sta 
i.izerinde miidiir ve ba§mii§avirle birlikte tlsad Vekaleti fabrika ve havuzlan, ko- yeni Krahn tac giyme merasiminden son
tetkikat yapan Celal Sayar, projede Is- layhkla biiyiik gemiler in§a edebilecek ra hiikfimetin ba§mdan <;ekileceginden 

lab ve tevsii icab ettigi gosterilen yerleri bir hale gelebilecektir. Htikfill'!et bu hu- c;ok uzun siirecek harici biiyiik ve §U " 
hirer hirer gezmi§tir. Havuzlan, fabri • susta icab eden tahsisati verecektir. Ha • mullii meselelerin kat'i surette hallini 
kalan, eski deniz fabrikalan ve Seyri • licdeki fabrika ve havuziar §imdi Van kendi iizerine almaktan <;ekiniyor. 
sefain fabrikalanm gezen fktisad Vekili goliinde i§letilecek vapurlan muvaffaki - Kabinede diger bir ziimre, Alrnanya" 
bundan sonra eskiden lstanbulun en rnii- yetle in§a etmektedir. mn yansmda!l c;ogu fngiliz lmparatorlu" 
him kizaklarmdan biri olan Ta§tvalde Celal Bayar yarm Liman Umurn Mii- gunun elinde bulunan eski miistemleke ~ 
k1zagm1 gormi.i§tiir. di.irliigi.ine giderek orada limamn yeni a- lerinin iadesi ve Almanyaya ham mad ~ 

Ogrendigimize gore fkhsad Vekaleti lacag1 §ekil ve in§aat hakkmda gorii§e • de ve kredi i§lerinde yard1m ederek bu 
Halicdeki fabrika ve havuzlann Islahma cektir. Vekil, limanda tetkikat yapan In- memleketi diinyanm ikhsadi cihetten de 
kat'i olarak karar vermi§tir .. Esasen bu~ giliz miihendislerile de konu§acakhr. en kuvvetli bir devleti haline getireceli 
····························•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··········••••••••••••••••••• geni~ miisaadelerin temini hususunda ace ... 

le edilmemesi taraftan bulunuyor. Bunla• 

Ortamektebler i~in 
yeni bina yapdacak 
Bu i~e 6 P-tilyon lirahk 

tahsisat veriliyor 

100 42 giinde 
hirSIZ yakaland1 

Tin arasmda M. Eden'in dahi bulundu ~ 
gu tahmin editmektedir. 

Diger bir ziimre Almanya ile derhai 
temas ve miizakerelerde bulunarak bu 

~hnan e~yan1n da 
~ogu bulundu 

bir devletle mevcud biitiin meselelerin ken .. 
disini memnun edecek surette halledil • 
mesini istiyor. Bu ziimrenin ba~mda da. 
Lord Halifax yer alml§tlr. M. Eden ka• 

Bu maksadla Ternizlik §Ubesine bir 
mtidtir tayin edilrnek tizere bu seneki 
bUtc;eye tahsisat konulmu~tur. Fakat Sehrimizde bulunan Maarif Vekalcti 
biit<;e hazirandan itibaren tatbik edile-· ilk tetlrisat umum miidiirii 1smail Hakk1, 
cektir. Belediye riyaseti o vakte kadar ilkmekteblerde, hem verim bak1mmdan 
dahi bu iki §Ubenin ayni rniidiir uhde - tedrisat i§lerini, hem de bina: meselelerini 
sinde kalmasm1 muvaftk gormedigin • tetkik etmektedir. 

kanunusani 193 7 den 12 §uba t 93 7 binede kendi noktai nazanm istedigi §e• 
tarihTne kadar' htanbulda 1 00 hustz ya- kilde kabul ettiremediginden 
kalanmi§hr. Bunlard an dort tanesi ~tocuk, ye tsizlik hissetmi§ ve ir en..-~~~.-~ 

4 tanesi de kadmd1r. ~Ikml§hr. 
2 kanunusanide Fmd1kh ve civannda Bunun i<;in M. Hitler'in sag eli bulu· 

de~ :e~~~lik l§lerinin ya Fen heyeti Malum oldugu iizere bir~ok ilkmek • 
rnudurlugu tarafmdan ve yahut rnua - tebler binasiZhk yiiziinden ~ift tedrisat 
vini tarafmdan tedvir edilmesini mu - 'k b · · d d" 1 s· k 

8 ev soyan Abdullah, §Ofor Muhittinin nan diplomat, fngiltere Hariciye Neza• 
evine cam kumak suretile girip miicevher retile yaphg1 ilk temasta Lord Halifa" 
ve altm para c;alan Abdullah ve Aksa - ile gorii~mii§tiir. Bu gorii§menin ba§hca 
rayda 19 ev soyan Biirhanla Hiisarnettin mevzuu Almanyamn eski mi.istemlekele • 
yakalanml§hr. ri olmu§tur. Y eni Almanya lngiltere j]e 

f k .. .. t"" yapma mec unyetm e IT er. 1r JSml 
va 1 gorrnu§ ur. da s1hhat bahmmdan o kadar elveri§li 

Medreseler kiraya oim1yan binalarda tedrisat yapmak mec-
verilmiyecek buriyetinde bulunuyorlar. Ortamekteb • 

Jerden de bin;ogu, s1hhi ve idari bakim -
dan miisaid olm1yan binalarda bulunmak
tadirlar. Bilhassa bu ders y1h ba§mda 
yeniden a«;Ilan alh ortamektebin, halen 
i§gal etmekte olduklan binalar mekteb 
olmaga elveri§li olmad1klan i<;in, bura -
larda birc;ok zaruretler ic;inde tedrisat 
yap1lmaktadJr. 

3 kanunusanide Muzaffer ve Hasan her tiirlii miizakerelerde daima «;ok ihti· 
admda iki hirSIZ, aym be§inde" dort, alh- yatb hareket ettiginden bu defa daht 
smda bir, yedisinde sab1kah Panayot, M. Ribbentrop eski miistemlekelerin bi• 
Alaeddin, Keii]al, ihsan, Enver, Ali a- lakid ve §art ve derhal iadesini isteyip 
dmda alti hirSIZ yakalanmi§hr. lngiltereden rnuhtemel menfi bir ceval:) 

Belediye, Evkaf idaresi tarafmdan 
kendisine devredilen medreseleri, bu 
seneden itibaren kiraya verrniyecek ve 
tamir ettirerek rnuhafaza edecektir. 
Bunun ic;in Ernlak mudurlugi.ine, med
reseleri, her hangi bir i§ i<;in olursa ol
sun isticar etmi~ olduklarm kuntratlan
nm tecdid edilrnernesini bildirmi~tir. 

Belediyenin dikecegi 
agaclar 

Belediyenin, §ehrin miinasib gori.ilen 
yerlerinin te§c;iri ic;in bir program yap
hgml yazrnt§bk. Belediye te§c;ir faali • 
yeti ic;in, irnar plfmmm tatbik sahast -
na konulrnasmt beklemeden §irndiden 
baz1 semtlere agac; dikmege karar ver
rni§tir. Bu maksadla Buytikderedeki Vi

layet fidanbgile Yenibahc;edeki Evkaf 
fidanhgmda bir milyona yakm fidan 
yeti~tirilmi§tir. Bu fidanlar, dikilmek 
tizere rnahallerine sevkedilmege ba§ -

Diger taraftan bu binalardaki oda a· 
dedinin az olmas1, mekteblerde ders ve
saitine oda tahsis edilememesi, laboratuar 
kurulamamas1 zaruretini de intac ettir -
mi§tir. T erbiyevl noktai nazardan da bu 
binalann tedrisata elveri§li olmadJgl da 
goriilrni.i§tiir. 

$imdiye kadar gerek V ekal et tefti§ 
heyeti reisi Cevad, gerekse orta tedrisat 
umum rniidiirii ve gerekse bundan bir 
rniiddet evvel §ehrimizdeki rnektebleri 
tefti§ eden mi.iste§ar R1dvan N afiz, yap
tiki an tetkikat esnasmda biitiin bu mah
zurlan tesbit ederek keyfiyeti Vekalete 

9 kanunusanide sab1kah Muammer ve almak ve iki biiyiik devletin arasinin a "' 
Beyoglunda $iikriyenin aparhmamna Gilmasma sebeb olrnamak i«;in eski miis• 

pencereden girerek miihim miktarda hah temlekelerin Almanya ic;in ikhsadi nok .. 
tadan elzem oldugunu ve bunlarm tekrar 

<;alan Artin, Niko, Moris derdest edil • Almanyanm eline gec;:mesi lngiliz lmpa" 
mi§lerdir. ratorlugu i<;in asker! noktadan hi<;bir teh" 

11 kanunusanide Ismail, Kaz1m, Sii- like te§kil edemiyecegini izah etmekle ik"' 
seyya, 12 kanunusanide $evket T av§an- tifa etmi§tir. 
ta§mda Miihendis apartlmanmda hmiZ - Mumaileyh garbi Avrupamn emniye• 
bk yaparken yakalanrni§hr. Aym 14 iin- ti i~in yeni bir Lokarno muahedesine i§ .. 
d_e. Arn~~udkoyiinde m~b'us Eyiib Sab • tirak edebilmesine ne gibi elngeller bu • 
nnm ev1m soy an, T aks1mde N ur apart! - lundugunu da anlatml§hr. Bu miizakere• 
manmdan I 000 lirahk miicevher c;alan lerin inki§afi derin bir alaka ile bekleni .. 

sab1kah .$evki yakalanml§hT. 12 kanu - yor. 
nusanide Defterdarda Tahsin, Uskiidar- Muharrem Feyzi TOGAY 
da Nasib, Kurnkap1da Agob admdaki !"'_ -~-----------
sablkahlar yakalanm1§lard1r. 17 kanu - MOTEFERRIK 

SAGLIK ISLER/ bildirmi§lerdir. 
Bunun iizerine V ekalet i§i esasmdan 

lanrni§hr. nusanide lstanbulu haraca kesip her dai
reden palto ~alan Mehmed $evket ve 
ilyas admda iki gene yakalanml§hr. 

Ktzthrmakta seyriisefer 
tetkikab Sthhat miidiirliigiiniin 

nazari dikkatine 
Be§ikta§ Ytldtz caddesinde 31 nurna

rada $efika imzasile ald1g1rn1z rnektub
da deniliyor ki: 

cKocam §Ubatm dokuzunda verem -
den oldti. Be§ikta§ Belediye doktoru 
muayeneyi yap1p defin ruhsatim ver -
dikten sonra evin derhal dezenfekte e
dilecegini soyledi. 

Mtikerreren vaki mtiracaatlerirnize 
ragmen be~ giindur bu i~ yaptlmarnl§ 
vaziyettedir. Evde sekiz, on ya~larmda 
c;ocuklar ve hatta zatUlcenbden yatan 

ve her an bu zehirli mikroblarm tahri -
batma mUstaid on iki ya§mda yavru -
cak ta var. 

Veremle mticadele bOyle idare edilir
se htikumet ve cerniyet nekadar yard1rn 
ederse etsin bu afetin oniine gec;ilernez 
zanmnday1rn. 

Alakadar makarrun nazari dikkatini 
celbe saytn gazetenizin tavassutunu 
sayg1 ile dilerirn.• 

INHISARLARDA 
Y enice ikramiyeleri ~ekiliyor 

Yenice sigaralarma konulan ikrami -
yelerin ke§idesi yarm noter oniinde ya
ptlacaktlr. inhisarlar idaresi baderna 
ikramiyeli sigara satmtyacaktlr. 

halletmege ve bu seneki biitc;eye miina
kale suretile fevkalade tahsisat koyma -
ga karar vermi§tir. 

T emin edildigine gore yakmda bu hu
susta bir kanun layihasl da Millet Mec
lisine verilecektir. Almacak tahsisa tla 
derhal ortamekteh ihtiyac1 ic;in bina in
§asma ba~lanacakhr. in§a edilmesi ta -
savvur edilen binalann adedi fazla ol • 
dugundan bir senede ikmali miimkiin 
degildir. Bu binalar i<;in alt1 milyon li
rahk bir tahsisata liizum vard1r. Bu para
nm ancak bir k1smJ bu sene verilebilecek
tir; miitebaki k1sm1 da dort . sene i<;inde 
ikmal edilecektir. 

flk tedrisat mektebleri ic;in de bu se
neki vilayet maarif biit~esine, mf in§aat 
i<;in 1 00 bin lirahk bir tahsisat konul ~ 

Aym 18 in de bir huSJZhk vak' as1 ol ~ 
mu§, 19 unda Hiiseyin ve Veysel admda 
iki tavuk hmiZl Beyoglunda da bir bak
kal diikkamm soyan Artin admda, 12 
ya§larmda bir c;ocuk derdest edilmi§tir. 

Kanunusaninin 20 sinde Nadire adm

da bir kadm, Samatyada su~ iistii, 22 
sinde Hiiseyin, Muharrem, Mehmed, 
Mustafa, $evket, Halid, Haci, Meh -
med, Neriman ve Zebra admda iki ka
din hJTSIZ yaka)'l ele vermi§tir. 

24 kanunusanide 9 sab1kah, 25 inde 
Bak1rkovi.inde, Rarnazan, §ehrin di -
ger yerlerinde de Refet, Muzaffer, Ha
YJID, Tahir, ve 13 ya§lannda lbrahim a
dmdaki huSJZ!ar yakalanml§hr. 

26 kanunusanide Sanyerde $iikrii ile mu~tur. 

DENIZ /~L J Galatada Ciice Fatma, 28 Hnunusanide 
----~.;:...._E_R_ de Petro, Hi.isnii ile Haski:iyde bir ko ~ 

Karaya oturan vapurun miir deposunu soymaga te§ebbiis eden 

vaziyeti Mehmed, Osman, lsmail admda iic; sa· 

Evvelki giin <;anakkalede karaya o- b1kah yakalanmi§hr. 29 kanunusanide bir 
turan Ftiruzan vapurunun kurtanlrna hirsJzhk vak' as1 olmu§tur. 

~:~:~~~~n~e~; ~~~:!~: !~~:~~:i::.t I §Ubatta iki, 3 §ubatta iki, 4 §ubatta 
Iemdar tahlisiyesi kaza rnahallinde ilk iki, 5 §ubatta iki c;ocuk, 6 §ubatta ii~. 
tedbirleri alrnaktadtr. icab ederse ge- 9 §ubatta dort, 10 §ubatta I, 11 §ubatta 
minin ytikti bm~altllacak, ondan sonra hiri kadm olmak iizere dort hirs1z, 12 
c;ekilmesine ba§lanacakhr. §uhatta da dokuz hiTsiz yakalanrnl§tlr. 

Htikfunet, KlZlhrrnakta seyriisefel) 
yaptlabilmesini temin ic;in tetkikat icra 
ettirrnektedir. 

T oplanb yapJlamad1 
:;;ark Demiryollan §irketi heyeti u • 

rnurniyesi tasfiye karan vermek iizer6 
dUn fevkalade olarak toplanh yapa .. 
cakh. Fakat toplantmm yapllabilmesi 
ic:;in ~irket nizarnnarnesi mucibince la • 
z1rn olan yiizde 70 hisse temin edilemc• 
diginden toplanh yapilarnarnt§tlr. 

S1hhiye V ekili Ankaraya 
gitti 

1ki giindenberi §ehrirnizde bulunart 
S1hhiye Vekili Refik Saydam dUn ak • 
§arnki ekspresle Ankaraya donmU~ti.it'· 

NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone J Tiirkiye Hari~ 
,eraiti I i~io l~io 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 7SO 1450 
0~ ayhk 400 800 
Sir ayhk 1 SO yoktur 
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lngiltere silihlanmak i~in 
400 ntilyon tahsis ediyor 

ingilterenin 
biiyUk bir 

yeni projesi Berlinde 

heye~anla karfdand1 
£Ba~taratr 1 tnct sahtfedel Deutsche Allgemaine Zeitung gazete-

Londrada ne,redilecek si, lngiltere bu suretle siliihlanmakla ne 
Beyaz kitab gibi bir siyaset takib etmek fikrindedir~ 

Londra 13 (A.A.) - Ogrenildigine Sualini sormaktadu. Bu gazete, birinei -
gi:ire hi.ikumet, salt glinli, silahlanma i§- kanun 1936 da takviye edilen F rans1z 
leri hakkmda yeni bir Beyaz Kitab ne§- itilafile iki memleketin erkamharbiyeleri 
redecektir. Bu suretle, hi.ikumet, 400 mil- arasmdaki konu~malarm baz1 tahminlere 
Yon lirabk yeni kredinin mi.izakeresine yo! a<;mJ~ oldugunu ilave eylemektedir. 
ba§lanmadan evvel silahlanma progra- Fransrz Milli Mudalaa 
tn1 hakkmda daha mufassal malumat is- komitesinin i~timat 
tiyen muhalefetin bu arzusunu tatmin ey- Paris 13 (A.A.) - Nezaretler aras1 
liyecektir. Avam Karnarasmda bu mese- milli miidafaa komitesi diin i:igleden son
le, oniimiizdeki per~mbe giinii muzake- ra M. Leon Blum'un riyaseti altmda 
re olunacakhr. Parlamento mehafilinde toplanmJ~hr. Harbiye Nazm ile Bahriye 
samld1gma gore, i§~i partisile diger rnu - Hava, Dahiliye ve Maliye Namlan bu 
halefet gruplan, istikraz projesinin aley- toplanhya i§tirak etmi§lerdir. 
hinde bulunqeaklardir. Belfikanrn cevabt etralrnda 

Almanyada heyecan Londra 13 (A.A.) - Bel~ikanm 
Berlin 13 (A.A.) - Milli Mudafaa bah paktma dair olarak !ngiliz hukume

ic;in be~ senede sarfedilrnek uzere 400 tine verdigi eevaptan bahseden Morning 
rnilyon !ngiliz lirasma balig olan bir is- Post gazetesi diyor ki: 
tikraz akdedildigi hakkmda evvelki gun <<Bel~ika bir be§ler paktmm hamlan
M. Neville Chamberlain tarafmdan A- mas• ic;in te§riki mesaiye amade oldugu
vam Kamarasmda yap1lan beyanat, .bu- nu bildirmekte ve fakat eski Lokarno 
rada biiylik bir heyecan uyandmm§tJT. paktmda oldugu gibi diger rnemleketlere 
Alman gazeteleri, bu havadisi ilk sahi- askeri yard1mda bulunam1yacagm1 ilave 
felerinde ne§rederek «sufh zamanmda tmektedir.» 
Ingilterede gorlilmemi§ olan bu silahlan- Amerikade ~elik buhrant 
rna siyaseti» dolayisile hayret gostermek- Va§ington 13 (A.A. )- ~elik bu _ 
tedirler. Bu gazeteler, sonuna eren lunamadigl ic;in alh muhrible alt1 deni -
Waschington deniz rnuahedesi dolay1sile zalh gernisinin in§as1 durmu§tur. Bahri _ 
lngiliz siyasetinin sulhun rnuhafazasma yeye miistacelen 25 milyon Iibre ~elik !a
aid yeni rnes'uliyetler kar§Jsmda kalrnl§ z1mdJr. F akat fabrikalar bu sipari§leri 
oldugwunu iddia etmektedirler. ,_ b I t ,_ b f · f d x:a u e memex:te ve u 1rsattan ISti a e 

Deutsche Allgemaine Zeitung, lngi)- ederek hiikumet hesabma ~ah§an firma
terenin anavatanda, Cebelittar1kta, !s • lara tatbik edilmekte olan 40 saatlik haf
kenderiyede, K1bnsta, Singapurda, Hong- ta kanununa itiraz etmektedirler. 
Kong' da, Avustralyada ve Yeni Zelan- Bir tara/tan da 
da'da yaprnakta oldugu tahkimat i~lerini Londra 13 (A.A.) - 200 mekteb 
saymakta ve bu munasebetle General hocas1, bir istida ile M. Baldwine mli -
Weygand'm bir sozlini.i hatJrlatmakta - racaat ederek lngiliz hiikumetinin askeri 
d1r. General demi§tir ki: tayyareciligi tamamile ilga ederek ge· 

«- Bliyiik bir memleket, siyasetinin leeek silahlan buakma konferansmda 
i?tiyaclanna tekabi.il eden bir orduya rna- biitiin milletlere hava harbinin kaldml • 
li.k ol dtr.~ masm1 teklif etmesini istemi§lerdir. 

_, ............... .,..,.,.,.,,.,,,"""'"lllllllllllllllllllllllllllfllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluoouuuuoouoo .............. . 

~ek Meclisinde 
yapdan tenkidler 

J Devletin lehine ne
ticelenen davalar 

Kii~iik itilaf1n ehemmi- A vukatlara verilecek pa· 
yeti halihaztrda pek ra hakktnda yeni bir 

azalmu~ karar ittihaz edildi 
Prag 13 (A.A.) - ihracatJn arhnl

rnas! hakkmdaki miizakereler esnasmda 
sag cenah muhaliflerinden «Milli Ce -
miyet» meb'usu M. Spacek, Hariciye 
Nazm M. Krofta'y1 beynelmilel vaziyet 
hakkmda beyanatta bulunmaga davet et
mi§tir. Meb'us demi~tir ki: 

«- Cekoslovakyanm akdetrni§ oldu
gu beynelmilel itilaflar arasmda hakika
ten rniiessir olan yalmz Fransa ile yapii
lni§ olan itilaftJr. Kli<;iik !tilafm ehemrni
yeti halihamda pek azalmi~hr. Sovyet
lerle yap1lan itilafa gelince bunu hahi§le 

kabul etmedikse de parlamento itila£1 tas
dik etmi§ oldugundan ~imdi bu hususta 
l.Iyu§rnak lazJmdir. Hinihaeette bu itila
fm mliessir olacag1 pek ~liphelidir.» 

Ankara 13 (T elefonla) - Devlet 
lehine neticelenen davalar miiteaddid 
Hazine vekilleri tarafmdan ikame, takib 
ve intac edilmi~se tahsil olunan vekalet 
licretinden % 70 hukuk mu§avirligi veya 
muhakemat mi.idiirlligiince munasib go
riilecek nisbet iizerinden o vekiller ara • 
smda taksim olunmaktadir. Bu kabil da
valardan T emyiz mahkemesinde mlira • 
faasJ yap1lmak suretile devlet lehine ne
ticelenenelerin tahsil olunan vekalet lie -
retlerinden Hazine avukatlarma aid yliz
de 40 1mn ic;inden yiizde 20 si aynlarak 
T emyizde haz1r bulunan Hazine avu -
katma verilmesi Maliye Vekaletinee ten
sib olunmu§tur. 

YIIba§mdan itibaren bOyle hareket e
dilecektir. 

italyada senlik 
' 

CUMHURfYET 

Hldlseler aratunda 

Gelinler, oliiler 
ve ~i~ekler 

gelim S1m Tarcan ince bi11eyin iia
tiine parmaglnl dokundurdu. ln

celigi ve faniligi niabetinde giizel bir 
§ey: Ci~ek. 

Allah•m! ~iiphesiz tabiate ve inaa
na aid biitiin giizelliklerin ~i~ek, a
gac, bulut, viicud, kalb ve zeki.- bii
tiin giizelliklerin ezeli hayrant, zarif 
iiatadtmtz, ~i~ek diitmam degildir; 
fakat gelinlere ve oliilere gonderilen 
~i~eklerin milli biit~emizde a~bg1 
rahne iistiine bir estet gibi degil, bir 
ekonomiat gibi igiliyor, sonra bete
ri bir hisle dogrularak: «Bu paralan 
muhtaclara verelim!» diyor, s1k s1k 
yapbg1 gibi parmagmt timale dogru 
uzatarak ili.ve ediyor: «ltte lave~!» 

ltte lav~. Pekala. Fakat insan so
ruyor: Gelinlerimiz ve -ne hazin !
oliilerimiz de olmasaydt !ri!rek istih
salimiz ve ~i!rek sanayiimiz ne hale 
gelirdi? Muhakkak ki bizde !ri!reii 
diigiinler ve mezarlar himaye edi
yorlar; Avrupada oldugu gibi !ri!;ek, 
Tiirkiyede her evin ve her sofranm 
e§ya ve ekmek kadar liizumlu bir 
maddesi degildir. Eminoniinden 
Topkap1ya, EdimekapJsina ilah .. ka
dar bir tek ~i!;ek!;i diikki.nma teaadiif 
edemezsiniz. 1htiyac ve zaruret, her 
evin bah!resini bostana !revirmittir ve 
ge!ren astrlarda Avrupaya ihracat 
yapbitmtz li.leler yerinde fimdi so
van, salata bitiyor. Cumbalanmtzda
ki fealigen sak1nlanm1z da kurumut· 
tur. 

Fakat gelinlere ve oliilere yotlad•
i•mtz ~lenkler bizim sevinc veya 
kederimizi ne dereceye kadar lemsil 
ederler? Bu ~i~eklerin yiiziinii bile 
gormedigimiz olur: Diikkana ugrar, 
tsmarlar, karbm1zt bnalop !rtkanz. 
Adet denilen tabutun icrinde upuzun 
yatan bir hasaasiyetle kokleri kalbi
mizin i!;inde degilmit gibi bu !ri~ek
leri seri efya arasmda yollanz. For
maliteye aid biitiin tekillerde oldugu 
gibi. 

Bu tekillerin prensipinde bizim 
ruhumuz vardtr, fakat adet kahbt 
i!rinde bu ruh kaskatJ kesilmittir. On
dan vazge~biliriz, vazge~meliyiz gi
bi gelir bize. Acaba, onu ince salon
dan tutup kopamken, birdenbire 
koklerinin i~imizde ve isimizin en 
derin yerinde saph oldugunu hissel· 
mekten gelen bir act duymtyacak mr 
yJZ? Ostad emin mi? •.. 

Eminse haydi ... On parmagmi bir
den uzatsm ve ameli loymeti varsa 
~i!reklere yapbgJmtz masraflan iis· 
tiiste koyarak hastaneler asahm. 

PEYAMI SAFA 

De A . 101 tahrikat 
Meksikada halk zorla 
bir kiliseyi a~b, yara· 

lananlar oldu 

l 
Halid Ziya Ut;akhgil d 

Bir ka~ nokta 
-2-

3 - .T ahsisata dair bir karar almam1yacagma hi.iklim vere -
Ciilusun hemen akabinde bir giin Ern- rek: - lstizan edelim, dedim, hep bera

rullah Efendi bana geldi ve zihnini i§gal her huzura c;1kahm. Hiinkar bu teklif 
eden ziyaret sebebini haber vermeden, kar§Ismda §a§tracak ve bizlerin reyine 
adeta aksmp mlisterih olmadan evvel ta- ihtiyac hissedecektir. 0 zaman hatlra ge
mamile oturmaga bile kuvvet bulamiya- lenleri soyleriz. 
rak yan ayakta, yan sandalyede, soyle- Huzura c;•khk. Bana vukua gelen zi
di: - Sana rniihim bir i§ i~in geliyorum. yareti ve edilen teklifi anlattlm. Hiinkar 
Biliyorsun ki Hiinkar i~in hukumet yirmi dinlerken mutad1 vec;hile evlerinin ic;inde 
be§ bin lira tahsisat teklif ediyor. Biz bu- gi:izlerini ~evirdi. Belliydi ki almacak ka
nu fazla bulmuyoruz, amma... ran dii§iiniiyordu. Rey_e rniiracaat etmek 

Biz demesinden rnaksad kimlerdi? ic;in evvela Hazinei Hassa N azmna ba
Meb'uslar olacak, rnuvazenei rnaliye en- karken verilecek karan alrni§ oldugunda 
ciimeni azas1, belki de ic;lerinden birinin, §iiphe yoktu. Reye miiracaat bir nevi u
hatta bizzat kendisinin bir fikri. Bir fikir sule riayet kaydinden ibaret kahyordu. 
ki hemen digerleri tarafmdan da kabul Nuri Bey ayni miitaleasm• soyledikten 
edilivermi§tir. soma diger iki rey sahibini dinlemege bile 

Devam etti: - Amma Hi.inkar ken- liizum gormeden: - Paraya gore kendi
diliginden bunun be§ bin liras1m terke - mizi. s1kanz; dedi; meb'usan tarafmdan 
deeek olursa efkan umumiye iizerinde yap1lan bir teklifi kabul etmek daha mu-
pek iyi bir tesir has1l edecek. vafikhr. Ancak ... 

Bizler, saray ve hazinei hassa Abdul- 0 zaman bana bakh: - Biz bunu 
hamidden tevarlis edilen miithi§ rnasari- teklif lizerine degil, kendiligimizden 
fin altmdan nas1l kalk.Iacagmda, yeni yaprnl§ oluruz, degil mi? dedi ve ilave 
saraym kat'i ihtiyacatma ne suretle kar§I etti: - Ba§katib bu yolda bir tezkere 
konabileceginde ~a§Umi§, heniiz istirnal yazar ... 
edilebilecek para ile tesviye olunacak Birbirimize baktJk. Burada akan su
rnasraflar hakkmda sarih bir fikir edine- lar dururdu, dururdu amma hazinenin 
memi§ken boyle mi.ihim bir feragatin na- suyu nereden gelecekti. Siiklurn biikliim 
s1l rniirnkiin olabilecegini dii~linemezdik. c;•khk. N uri Bey kipkirmtzl idi, Lutfi 
Pek ihtiyatla eevab verebilmek ic;in bir Bey dudaklanm ISITiyordu. Ben Hiin -
rnliddet sustum. karda boyle bir feragatin manas1m dii§ii-

Hahrasl yalmz dalgmhgile ahlafa inti- nerek ic;in ic;in glili.iyordum. 
kal eden Emrullah Efendinin ba§ka ev- Oyle ya para i§i, nihayet kendisine 
saf1 da vard1. Dalgmbk ~hreti hayatm- pek az taalluku olan bir i§ti. Butlin ha
da o kadar §ayi idi ki biitiin mevcudiye- yah az para ile sikmhlar i~inde gec;en 
tine miistevli olmu§ ve onu herkese yalmz bir adam ic;in yirmi binle yirmi be§ bin 
o s1fatile tamtmJ§h. Ba§ka evsaft arasm- arasmdaki rakam farkm1 hesab etmek 
da bilhassa bir tanesi daha vard1 ki uy- liizumu bOyle nazik bir meeslede amil o
salhgl idi. Herhangi bir ag1zdan yahud larnazd!. 
kendi karihasmdan bir fikir dogup ta ona Boy Ieee eevab verildi. Fa kat bu bahsi 
muvafik goriinecek olursa o cihetten esen itmam i~in ilave edeyim: Somalan sa • 
riizgann istikametine uyar, ve arhk etra- rayda mlitevaliyen mukellef ziyafetler 
hm gormiyerek, gozleri yalmz tevecciih vermek ve Hi.inkan muhtelif seyahatlere 
edilecek noktaya dikilmi§, uykusunda ~1karmak liizumu has1l olunca hi.ikumetin 
yliriiyen bir adam halinde, ilerlerdi. bir teklin iizerine aybk tahsisatJ seniye • 
Hatta boyle doguvermi§ bir fikrin tahri- den ba§ka YJihk bir elli bin lira ziyafet 
kile yi.iri.irken daima bumunun uzerinden ve seyahat rnasrah tahsis olundu, ve bu 

suretle adeta bir muvzaa 111ukabilinde 
kaylp dii§en, yahud, bugulamp ortiilen 

hazinei hassantn yiizii aiildii, Hiinkar da gozliigiiniin altmda gozleri, muhatabmi 
gorrniyen, ona bakmiyan bir donukluk hemen ciilus eder etmez bir feragat gos -

Windsor Diikiiniin 
ydhk tahsisat1 

Eski Krala kardesleri , 

yard1m edecekler 
Dun §ehrimize 

gelen Daily Ex -
press gazetesinin Vi 
yana muhabiri ya
ziyor: 

Windsor Diiki.i -
niin mali vaziyeti 
bu defa buraya 
muvasalat eden hem 
~iresi Prenses Mary 
ile kocas1 Lord Ha- Prenses Mary 

rewood tarafmdan rniizakere edilecek 
tir. ~imdiki Krahn; Windsor Diiki.inlin 
umumi hanedan tahsisatmdan istifadesi 
hususunda ekseriyati ara ile bir karar 
verilemedigi takdirde kendisine ailei Ka
rali efrad1 tarafmdan bir tahsisat baglan• 
masma taraftar oldugu malumdur. Bu· 
rada soylendigine gore: 

I - Ailei Kralinin mah olan Sun • 
dringham saraYJ Be§inci Coreun en bii· 
yiik oglu olmak hasebile vefatmda §imdi
ki Windsor Diikiine intikal etmi§ti. Diik 
bu malikaneden hayatmm sonuna kadar 
istifade hakktm haizdir. F akat anla§Ild!· 
gma gore §imdi Diik bunu aile efradm· 
dan bir ba~kasma ferag etmek emelin • 
dedir. Sundringham saraymm k1yrneti 
500,000 lngiliz tahrnin olunrnaktadn. 
Saray sahlarak bedeli paraya tahvil e • 
dildigi takdirde bundan tahassul edeeelC 
faizi kaydi hayat §artile alabilecektir. 

2 - Dliklin hem§iresi kocas1 ve ha· 
nedan azasmdan haZJian Duke 300,000 
lngiliz lirahk bir irad temini arzusun • 
dad1rlar. Bu iraddan Diikiin zevcesi, ve 
c;ocuklan da istifade edebileceklerdir. 

Bu rneblagm 1 00,000 sterlini, baba
smdanen c;ok rniras yiyen Diiki.in hern§i· 
resi Prens Rovayal temin edecektir. Dii
kiin arncazadesi Lord Mountbatten 
75,000, diger arncazadesi Prenses Art • 
hur of Cannaught 500,000 sterlin vere· 
ceklerdir. 

Diger hanedan azas1 da buna, halleri• 
le miitenasib ~ekilde i~tirak edeceklerdir 

Tiirk- Macar klering 
anla$mast feshedildi 

Ankara 13 (T elefonla) - Tiirli • 
Macar klering ve tiearet anla~mas1 fes .. 
hedilmi§tir. 

Miistahdemin bordrolari ahr, ve bliti.in kendisine roylenen sozleri terrni~ olmak meziyetini kazanmi~ oldu. 
hep dirnagmda bir ~ivi gibi saplanm1§ :t-:t-:t- i~in bir tamim 
fikrin etrafmda, bir kayay1 a§mdum1yan Sakal duas1. Ankara 13 (Telefonla) - Miistah • 
su c;upmhlan gibi gec;i§tirirdi. Hunkar beni faka bastud1. Bakm1z demin bordrolarmm ne zamanda kirnler 

Tam manasile bir ilim adam1 olan bu nas1l? Cum a selamhklannda alayda bu- taarfmdan tetkik edilecegi ve tahakkuk 
zat hayatm ameli cihetlerile asia me§gul lunmalan mutad olanlardan ba§ka her ettirilecek vergilerin hangi mali senelere 
olamami§tl. Hele ameli hayatm mihveri hafta Evkaf Nazm, ekseriyet iizere kaydedilecegi hakkmda alakadarlara ye
olan para ile munasebeti yoktu. Ben onu Harbiye N azm, bazan Bahriye N azm, ni bir tamim gonderildi. 
fzrnirde Maarif miidiirli.igiinde tamml§, ~ehremini camiin binek ta§mm ic; tara - ~-------..... ~~~~~==!!! 
sonra gec;en ytllarda bi.itlin edbar ve ik- fmda istikbal ederler ve imam1 §ehriyari fiJi hiimayuna gotiiren merdivenleri, her
bal safhalanm takib etmi§tim. Giyini§in- de dahil oldugu hal de, ikinci derecede kesle beraber, a§hm; ve yukanda, biz 
de, ya§aYI§!Dda, ev hayatmda parasJZh- gelen zevatla orada bir kalabahk top- bize kalmca izah ettiler. 
gile parahbgmm arasmda hi~ bariz bir lanml§ olurdu. Anla§Ilan Mabeyn ba§katibi bir sakal 
fark gorrnedim. llk haftalardan birinde ve mahud bu- sahibi olrnahymJ§. Mabeyncilerle bende· 

On a saraym ihtiyacatmdan, i~inde lamk su vak' astm takib eden bir cum a gan, ve diger sa ray adamlan bun dan 
Meksiko 13 (A.A.) - Cordoba'da balk ~•rpmiian mii§kiilattan bahsetmek bey • gliniinde Hi.inkar binek ta§mdan ic;eriye mustesna imi~. lkinci mabeyncinin saka

zorla bir kiliseyi ac;m1§tlr. Halkm hii· hude idi; ba§ka bir noktadan itiraz etme- girer girmez rnustakbelini selamladiktan hm di.i§iinerek: - 0 hal de T evfik Be
cumu dolay1sile, eski bir bin a olan kili- ge te§ebbiis )azimdi. soma imam efendiye i§aret etti: - Ba§- yin sakahm tlra§ ettirmeli! diye i§i §a" 

sen in direkleri !;Okrnii§, birkac; ki§i ya- - Ben bunu nasi! arzederim; de dim. katib beyin sakal duasm1 yapabm, dedi. kay a bozarak gec;i§tirdirn. 
ralanmi§br. Her§eyden evvel hazinei hassa ile, ve Efendilere haber verilsin de... Ben Hiinkann beni bOyle gafil avla· 

Meksika katolikleri, Reisicumhur M. ondan evvel ba§mabeynci ile anla§mak, Maiyette gelen bendegana hitaben ila- masma kendimce sebebler bulmu§turn. 
Cadenas'm Orizba katoliklerile Vera • ve onlar bun a imkan bulurlarsa teklifin ve ediyordu: Ikide birde gosterileeek ~eyleri anlatmak 
Eruz devletinin baZl §ehirleri tarafm - am §eklini ara§tiTmak icab eder. - Mabeynden icab eden zevat ta bu- ve verilecek emirleri izah etmek ic;in beni 
dan kiliselerin tekrar ac;Ilmast ic;in iz- 0, hep gozleri as1l fikrine saplanmi§, lunsun, bu hafta irinde, mesela ~ar•am- haremi hiimayuna celbederdi. Buralarda 
har edilen arzu hakkmdaki karanm sa- Y ' 

ve miiphem bir noktaya dikilmi§, bana ba giinii mabeynde bu aduayi yapahm. haremagalan halvet yaparlar, yani ka • 
blrSIZhkla beklernektedirler. Reisieum • bakm1yarak ·. - F1rka bunu senden bek· B b k d B b k d I d k'l · · · d I hur ernri vakii kabul ederse kiliseleri ana a m1yor u. en zaten a 1- m ann orta an c;e 1 mes1m temm e er er 
a,.brrnaga t~ebbi.is hareketi biitiin liyor; dedi ve ayaga kalkarak: Bana he- lacak bir halde degildim. Ozerine bir ve gosterilecek yerleri bo§alhrlard!. Ben 
rnernlekete yayilaeakhr. men haber verirsin, diye ilave etti. kova kaynar su dokiilrnu§ bir horoz gibiy- de musahiblerden birinin refakatinde bu-

M. Spacek de Almanya ile Cekoslo • 
vakya arasmdaki mii~evve~ mlinasebatm 

sebebi Cekoslovakyadaki Alman ekalli
Yetinin gayrimuhik talebleri degil, Al
tnanyadan hieret edenlerin tahrikatJdn. 

Sureti urnumiyede zannedildigine go- 0 gittikten sonra derhal Hazinei Has- dim. Bir soz soylemege, kalabahgm ic;in- ralarda gozler yerde dola§Irdim. Fa kat v r h re, kiliseler ac;Ik kalacak, fakat hi.iku - sa Nazmna haber gonderdim ve ba§ma - de Hi.inkara kar§l itiraza benziyecek bir gozler nekadar yerlerde olursa olsun, ku-
e Ia din bir og)u oldu met arbk katolik gazetelerinin hiieu _ beyneinin ~asmda topland1k. Nuri Bey kelime sarfetmege imkan olsayd1 bile laklar nekadar bir fiSIItJ sezmemege karar 

Hatib, !talya ile tekrar iyi mlinasebet
ler tesis etmek laz!Jn geldigini soyliyerek 
si:izlerini bitirmi~tir. 

Atinada « Yeni lzmir» 
mahallesi 

Atina 13 (Hususi) - Atina civarmda 
•Yeni 1zmir• narnile tesis edilen rnu -
hacir rnahallesinin yarm Atina - Pire 
Umum valisi haz1r bulundugu halde ki.i
§ad resrni yapllacaktJr. 

Osmanh Bankas1 soyguncu
larmm muhakemesi 

Bursa 13 (Telefonla) - Osmanh Ban
ltasl soyguneularmm muhakernelerine 
hugiin de devarn edildi. ~ahid olarak 
Polis Hiiseyin, Vilayet odac1s1 Mehmed 
\re Mustafa dinlendiler. Soygunculan 
l>olise ihbar eden Caferle lnegollii Ka
l'abiber ibrahim isminde biri dinlendi. 

Su,.Iularm tahliye taleblerf reddedil
(}i, Soygun esnasmda Bursada bulun -
lnu§ olan ve elyevm b~ka §ehirlerde 
hu.J.unan M. Alyanak, N~et, Mehmed 
Ali ve Ba H" · t' yan urr1ye m ve terzi Vasil 
Ali ' Muzaffer, Bayan 1smet ve Tahirin 
ie§his i'<in eelblerine ve rnubakemenin 

rnarta talikma karar verildi. 

ve afft umumi ilan edildi muna hi!;bir sebeb kalmadigtm bildire- pek asabi, pek miitela§i olmakla beraber buna rnuvaffak olamiyacaktlm. verirse versin, kayna§an kapJian farketme 
cektir. rnlihim rneselelerde, yalmz bir sinir buh- Kendimi derhal hayalen bir sakalla mek miimkiin olarnazd1; kadm teeessiisu 

Roma 13 (A.A.) - Di.in saat 14 05 te Oil fakiiltesi talebesi ramnm dalgas1m 1e~irecek kadar dura- gordiim. Ve bunu o k«.dar giiliine, 0 ka- hal vet usuliine galebe c;alar, ve harerna• 
dogan Veliahdin ogluna Victor- E~ma- rak, siikunu iadeye muvaffak olunea dar tuhaf buldurn ki hayalimin bu sima- galannm gazubane nazann1 istihfaf eder· 
nuel isrni verilrni§tir. Kendisi Napoli Kiitahyada soylerdi: - Daha ne alaeagiz, ne vere- s1 kar~mnda dondurn. di. 
Prensi unvamm alacaktir. Ki.itahya 13 (A.A.) - Aakara Dil. cegiz belli degill.. dedi. Lutfi Bey cam- Lutfi Bey, N aZJTlar, yaverler, haZIT 
. Bu miinasebetle biiti.in 1talyada §en- T arih, Cografya fakiiltesinden prose for m s1kacak bir hal hadis olunea sert,.e bir bulunanlar bana bir mahkumiyet ilami 
h~ler yapllacakhr. Napolide saraym o- ve doc;entlerle 24 ki§ilik bir talebe kafilesi kelime ile hissiyatm1 ifadeyi kafi gorerek giymi§ bir bic;are gibi rnerhametle, biraz 
nunde balk bliyiik bir ki.itle halinde top- §ehrimize gelmi•tir. Bugiin ak<arna kadar .. I b f I b. k If dd I d k !anarak Piemont Prensile Krali'<e He • • • muta ea eyamm az a IT ii et a e- da a ay e ere ve guliimsiyerek bak1yor-
lenena'y1 alki§lami§hr. Krali'<e ile Prens ilmi tetkikatta bulunacak olan heyet bu- derdi. Iard1. 
balk on a 91karak halkl selarnlamaga 1 ~r;;,.a_d_a.,.n ... A....,;fy~o:n""a~gi""d,..ec_e_k_ti_r . ______ .:;,.,...;B;,;;;en;;.::b:=u~to;,:;p;;;l a;;,;n,;,;t:J;,:;d;,;;a~n..;n;.:;e;,:t:.:;ic;ey;.e:....:v.:a;,;n,;,;l a;,;;c;ak;.;,_~.:::KB::..:.a~~a~g.::el:::e.:,:n_;c;:!,;e:,:k:,::il:,::ir_:,!.:,: .. ~·»~d~iy~e:_re~k~m~a~h-
rnecbur olrnu§lard1r. I ~ .... 

Napoli 13 (A.A.) - Kesif bir balk Tf lUIIrifi1lUIIf' e @\ ~ D lfil ftfillUI ~ D [b) 0 0 k 0 ~IF n 
klitlesi ve talebelerle gene fa§istler sa
at 10 da otomobille Rom.adan gelen Kral 
ve Piernont Prensini tamyarak §iddetle 
alkl§larni§lardu. 

Bel,.ika Krahnm validesi saat 11,15 
te buraya gelrni§tir. Tebrik telgraflan 
saraya yagmakta devarn etrnektedir. 

Umumi al 
Roma 13 (A.A.) - Napoli Prensinin 

diinyaya gelmesi dolaYJsile, Kral, li~ 
seneden az bir rniiddet i'<in mahkfun e
dilen su9lulan affetrni§tir. 

M. Goring Londraya gidecek 
Londra 13 (Hususi) - General Go -

ring, Kral S. M. Altmc1 Corcun tac; giy
me merasirninde M. Hitleri temsil et -
mek i.izere Londraya gelecektir. 

Acaba Hiinkar bu kadm tecessiisiisii· 
niin kar§ISma gene bir ba§katib c;1kar -
mak istemerni§ miydi, yoksa bulamk su· 
yu bir daha teeri.ibe mevkiine koymaK 
vesilesini rni yaratmak istemi§ti ~ $akak· 
larmdan belliydi ki ba§katibin sakalma 
k1r dii§rnii§ olacakh. 

Muayyen gi.inde §ehzadeler de dahil 
oldugu halde ve Hiinkann riyasetinde 
miikellef bir rasime ~eklinde bana y1llar· 
ca kendisini ta§ltan sakalm duas1 yaptl
di. 

F akat rnaksad ne olursa ol un, husule 
gelmedi. Berberimin biiyiik bir mehareti 
vard1; sakal bir bic;rn alaeak kadar uza· 
diktan sonra bana pek glizel bir earre 
sakal yaph. Ben bunu, hatta saraydan 
,.ekildikten sonra bile. Hiinkann vefatlna 
kadar ta§IdJm. Buna mukabil Hi.inkann 
Berberba§JSI Mehmed Bey ona ancak 
top bir sakal yapabilirdi, ve bunun da 
beyazml ortecek kadar boyandlgma hi~ 
bir zaman ~ahid olmad1m. 

Halid Ziya U$AKLIGIL 
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Ki.i~i.ik K lbd 1 ~ ((Harb olm1yacak!)) 
hikaye a en ge en ses M G b 1 .. h. 
~=================P . oe e s mu 1m 

General Halilin tablolari ~ADYO 
( Bu aksamki program ) 

Y Jldizlarm birbirlerine sokulup hsll -
da§hklan derin sessiz bir gece.. Bahc;e
deki c;ic;eklerin kokulu nefesleri 1hk 
riizgann ok§ayJ§Iarile etrafa ya}'lhyor. 
T a uzaklarda kastanyet sesleri ve bir 
gitarm tellerinden dokiiliip gelen §en 
notlar ... «Cina» k1vmnlannda gecenin 
mavi renkleri dola§an beyaz eteklerini 
topladl, mor salkJmlarla ortiilii duva.rdan 
uzand1: 

- Rikardo!.. 
Giir ve ne§' eli bir ses cevab verdi ve 

iki kuvvetli el ileri dogru uzand1: 
- Cinam! 
V e ansiZin bir kedi canhhg1 ile hr -

mand1. Duvann iizerinde kar~1hkh otur
dular. 

Gene k1z yar1 korku yan, sevinc ic;in· 
de titriyor, kiic;iik ba§ml hafifc;e egerek 
hala kahkahalarla giilen Rikardo'ya, u
zun kirpikli siyah gozlerinin o her§eyi ilk 
defa goriiyormu§ gibi hayretle dolu na
zarlarile bak1yor, gene adamm tasas1z 
ne~'esine imreniyordu. Rikardo giildii. 
Zaten o her zaman giilen, sevinen 
bir adamd1. Bu ak§amki saadetinin mem· 
ba1, ona, Cina'm sevgili mevcudiyetin -
den ve istikbal ic;in verdigi iimidlerden 
geliyordu. 

- Goreceksin Cinam ya! N ekadar 
mes'ud olacag1z. <;;:ok kazanacagun. 
Me§hur olacag•m, bak sesim nekadar 
yiiksek! Az zamanda senin inadcJ ba , 
bam raz1 edecegim. Goreceksin. 

Gene k1z, gozleri istikbalin miiphem, 
mec;hul yollarma dalmJ§ Rikardo'yu din· 
liyordu. 0 her ciimleyi kesen kahkaha
lan arasmda anlahyor, nasi! operalaf oy
myacagm•, neler kompoze edecegini soy
liiyor, soyliiyordu. 

Y ~lmz seninle mehtabh bir gecede ... 
D•ye ba§hyan §en bit §ark•YJ giir sesi 

ile soylemege ba§hyor, bu ~en ve yiiksek 
ses her tarafta. madeni akisler yapJYordu. 
Gene uzun bir giilme ile §arkJsmJ kesti ve 
Cina'nm ince beyaz ellerini optii: 

- Gidiyorum, Cina. Eger hayalimde 
senin kiic;iik kederli yiiziinii gotiiriirsem 
biitiin cesaretim kmhr, bak ben nekadar 
§enim. Y akm zamanda me§hur olup ge· 
lecegim. Cinam giil ki yolum ac;1k, §an· 
s1m ac;1k olsun. 

Cina'mn titriyen dudaklannda, nemli 
gozlerinde aydmhk bir tebessUm goriin· 
dii. igildi, kiic;iik yiiziinii Rikardo'nun 
kuvvetli ellerine saklad1. 

Gece ilerlemi§, aydmhk zamam gel· 
mi§ti. Bogazmda diigiimlenen h1c;kmk • 
Ian bogmak ic;in ellerini gogsiine bashran 
gene k1z gene dudaklan arasmda ne§' eli 
bir hava soyliyerek uzakla§an Rikar • 
do'ya bak1yordu. 

- Kimbilir ne zaman donecektir ... 
Belki de §ehirde gordi.igii kadmlar ona 
zavalh Cina'y1 unutturacakhr. 

*** 
Giinler, aylar gec;ti. Mor salk1mlar 

yapraklanna kadar doktiiler. Arhk bah
c;edeki c;ic;eklerin koklerinden ba§ka bir 

«Suriyenin tesebbiisii 
' kendi aleyhinedirh> 

LBa$taraft 1 tnct srzhttede] 

Ankara itilafl taahhiidlerini hatJrlatma
makta olmu~tur. Suriyenin te§ebbUslerine 
ra.~men herhalde TUrk • F ransJz c;etin 
munaka§aSJ tekrar a~.;llmamabd1r. Suriye
nin te§ebbiisii kendi zarannadu. Zira 
Cemiyeti ~vam~ giri~ce davasm1 ac;
mak ve nehcelendJrmek lffikamm bulacak
hr.» 

Exoelsior <<Suriye Tiirk - F rans1z iti
lafmm tatbikat tarzma itiraz edecek ve 
Sanca k statUsiiniin Suriye kanunu esasi
yesile hemahenk olmasm1 istiyecektir. 
Cenevre anla§masmdan fazlasm1 istemek 
zorlukla vanlan TUrk - Frans1z itilahm 
akamete ugratmak ve Suriyenin zararma 

hareket etrnek olur. Prensiplere dokunmJ

yan baz1 teferruata aid tashihler 25 §U· 

batta mUtehasS!Siar toplantlsmda yaptla

bilir. Suriyelilerden F ransanm vazifesini 

kolayla§hrmak beklenir» diyor. 

Bir kartalla tayyare arasmda 
harb 

Milanodan bildirildigine gore, dahil • 
de bir tefti§ten Adis _ Ababaya avdet 
etmt.kte olan Caproni tipinde bir tay _ 

yare yolda bir kartahn hiicumuna ma
ruz kalm1~tlr. 

Kartalm iizerine mitralyozle ate§ e
dilmi~. fakat isabet vuku bulmad1~ ic;in 
karta! tayyareye hucum ederek pilotun 
bulundugu mahallin cam1m klrmak ve 
pilotun yuzunu yaralarnak suretile tay
yareyP hasar verrri:;;tir. 

Bilahare ikinci el endaht edilen mit • 
ralyoz!e Olii olarak yere dii:;;iiriilen kar
tal yerliler tarafmdan bulunmu!i ve 
kartalm boyu kanad ucundan kanad u

cuna kadar alr;iilmek ~artile dart met -
roya yakm oldugu gi:iriilmii§tlir. 

Tayyare de Adis - Ababa kurbiincle 
yere inmege mecbur ::almi§hr. 

§eyleri kalmad1. Soguk ve kar mes'ud 
giinlerin iistiine kahn bir ortii c;ekti. Ve 
gene bahar gel di; mehtebh beyaz geceler, 
gitar ve kastanyet seslerile dolu geceler 
geldi, fakat Rikardo gelmedi. 

Cina'nm hasret dolu gozleri beyaz, 
tozlu yollarda bir yolcu bekledi. 

Nihayet Cina, Rikardo'nun ba§ka ka· 
dmlara dahp kendisini unuttuguna kani 
olmu§tu. Babasmm devamh Jsrarlarma 
kar§I koyam1yarak zengm bir tiiccarla 
evlendi. 

*** 
Rikardo §ehre indigi zaman me§hur 

bir §an hocasma ko§tu. Profesor onu u· 
zun uzun dinledi ve dedi ki: 

- Delikanh I Size bir tavsiyede bu
lunacagJm: Sesiniz kuvvetli, c;ok kuvvet
li; 1zhrab c;ekmemi§ bir in sana benziyor
sunuz; sesinizde bunun ic;in alev yok, 
yanmad1g1 ic;in yakm1yan bir ses... Fa· 
kat siz ne Zaman bu soy)ediklerimi hisse
derseniz o vakit hakikaten c;ok bUyiik bir 
artist olursunuz. ~imdilik ya§am1ya, da
ha kuvvetli ve daha derin ya§armya ba -
km1z. 

Rikardo ihtiyar adamm yUzline hay· 
retle baktl ve cevab olarak uzun uzun 
giildU. 

Bir miiddet orada burada dola§h. <;;:al
g•h kahvelerde gene §en parc;alar soyle
di. F akat istedigi operaya giremedi. 
Nihayet koyiine donmege karar verdi. 
Ba§ka i~ yapacakti. SabJTSIZhkla Cina'mn 
evine ko~tu. Fakat onu bulamad1. BabasJ 
Cina'nm onu terketti zannile, pek hakh 
olarak, ba~kasil~ evlenip gittigini soyledi. 
Birdenbire Rikardo'nun gozlerinde eski 
~en alev sondii. Kahkahadan ba~ka bir 
~ey bilmiyen dudaklan kederle bUkiildii. 
Ba§J gogsiine dii§tii ve kalbinin aciSI goz
lerinden bo~and1. Sanki Rikardo omriin
de ilk defa aghyordu. 

*** 
Gecenin sessiz kuytuluklarmdan gene 

gizli nefesler ge~.;iyordu. Rikardo omuz
lan goriinmiyen bir yiikiin altmda ezil • 
mi§ gibi ayaklanm siiriiyerek mor sal • 
k1mh duvara dogru ilerledi. Orada bir 
ta~m iizerine t;oktU ve klVIwk ba§ml a
vuc;lannm ic;inde s1kt1. N efes gibi bir ses
le «Cina! Cina I» diye inledi. Bu, son 
de fa aynld.klan yerdi. Y ava~ yava~ o
kumaga ba§lad1. Gecenin derin siikutu 
ic;inde sesi perde perde yUkseliyor, iniyor, 
c;1rp1myordu. Bu ses kmlan ve ac1dan 
ta§an bir kalbin biitiin husranlanm soy -
liiyordu. 

*** Tekrar §ehre dondii, fakat o canh, da-
ima giilen gene yerine, gozleri uzaklarda 
bir hayal ara§tiTan kederli adam kaim 
olmu~tu. ArtJk onu reddetmiyen Opera 
her gece dolup ta§Jyordu. 

Rikardo alkl§land• ve aglattJ. <;;:Un
kii onun sesi artJk dosdogru kalbinden 
geliyordu. 

<;eviren: 

Ceviren Nebahat Erin~ 

Tiirk -· itayan dostlugu 
~ok saglam temellere 

dayan1yor! 
r l?a$tara/1 1 tnct sahttede] 

yUkseltecek bir karde§ligin vUcud bulma· 
sm1 istiyoruz.» 

Giornale D'italia, adalarm hie; kimse
ye miiteveccih bir vazifesi olmadJgml 
tasrih ile Akdeniz havasmm faydas1z 
~Uphelerden temizlenmesini ve ltalyanm 
Ti.irkiye hakkmdaki siyasetini. 1928 siya· 
setinin ayni olduguna TUrkiyenin kani ol· 
masm1 istiyor. Gazete diyor ki: 

bir nutuk soyledi 

«Fransaya kar'1 bir arazi 
iddiamiZ yoktur» 

CBa$taratt 1 tnct sahf!edel 

SJZ!arda da yeniden Ruhr havzasma gir
mek havas1 uyanml§llr. T eslihahmiZI 
bitirir bitirmez, Versailles muahedesini 
y1rthk ve hasJmlanmJZm suratma f.rlat • 
llk.» 

Bundan sonra M. Goebels, lspanya • 
dan bahsederek §i:iyle demi§tir: 

«- Komiinistligin, gayelerine eri§mek 
ic;in garbi Avrupa ile lspanyayi alet ola
rak kullanmasma §iddetle mlidahale edi
yoruz.» 

Miiteak1ben Goebels, Almanyamn Ja
ponya ve Balkan devletlerile miinasebet
lerini te~rih etmi§ ve Papahk hakkmda 
~u sozleri soy lemi§tir: 

«- Malumatlma gore, Valencia' da· 
ki kiZII hiikumetin papahk nezdinde bir 
sefiri vard1r. F akat Burgos hiikumeti 
Vatikan' da temsil edilmemektedir. Bol • 
§eviklige kar§l mUcadele edecek olan ht
ristiyan kiliseleri nerededir ~» 

M. Gobels, harb §ayialan hakkmda 
~u sozleri soylemi~tir: 

«- Muharebe olamJyacaktJr. Bugiin 

ac;·k~a soyliyebilirim ki, bizim yeniden si

lahlanma!!UZ, bUyiik bir tehlike ile mali 

idi. Hitler, elini F rans1z milletine uzat -

ml§tlr. F ransaya kar~1 arazi itibarile bir 

iddiam!Z yoktur.» 

F as i§lerinden bahseden M. Goebels. 

bu husustaki haberlerin Moskovadan gel

:ligini ve sonra da Paris gazeteleri tara -

fmdan yayJldJglnl ifade etmi§tir. 

A~tk te§ekkiir 
Tutuldugum zaturrie hastahgtmi derin 

ve iistun bir anlay1~la ba~aran Haydar
pa§a Askeri hastanesi baktriyolog de -
gerli Bay Orner Nuriye sonsuz te§ek -
kiirlerimi gazete vas1tasile sunanm. 
UskUdar ihsaniye Orta sokak 63 No. da 

Fatma $alc1lar 

Osmanh bankas1na memur 
almak i~in miisabaka 

i LAN I 
Osmanh Bankasmca bu kere yeniden 

hizmete ahnacak Tiirk memurlann in • 
tihabt ic;in yakmda bir miisabaka ac;t -
lacaktrr. 
Y~1 otuzdan ~ag1 olup bu miisaba • 

kaya girmek istiyenler narnzedliklerini 
kaydettirmek ve kabul §artlarml ogren· 
mek iizere §Ubat ayi zarfwda her hafta 
sah ve cuma giinleri saat 9 la 10 ara • 
smda Osmanh Bankasmm Galatada.ki 
merkezinde Ki§i 1§leri Servisine miira· 
caat edebilirler. 

Talibler hiiviyetlerini mii.sbit evra.kla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §8-
hadetnamelerini ve §ayet bir vazifede 
istihdarn edilmi§seler, hizmet §ahadet· 
namelerini birlikte getirmelidirler. 

Bugiin 

1900 senesinde Paris sergisinde bii.yii.k 
takdir kazanan tabla 

1936 Viyana sergisinde altm madalya 

General Halil, flrc;asile es
ki Tiirk eserlerini ebedile§ti
ren ve emsalsiz derecede kJy
metli tablolar viicude getiren 
c;ok k1ymetli bir ressamJmlz
dJr. Burada kli~elerini koy
dugumuz tablolarmdan birin
cisi «Gene k1z tablosu» 1900 
senesinde Paris sergisinde te§
hir edilmi§ ve fevkalade tak
dir edilerek bronz madalye 
kazanml§hr. 

Diger tablo Maarif Ve- Ressam General 

kaleti tarafmdan 1936 Vi- Halil 

yana beynelmilel sergisine gonderilmi§tir.J §inashktan 
Bu tablo, mevcud binlerce tablo arasm· riz. 

kazanan e§siz tabla 

da pek biiyUk bir alaka uyan· 
d1rm1§ ve altm madalye al
ml§tlr. Bu k1ymetli tablo bi
lahare Maarif Vekaleti tara
fmdan satm almarak Giizel 
San' atlar Akademisinin mii· 
zesine konmu§tur. 

K1ymetli ve e~siz ressamt
mlZin ayni miikemmeliyette 
tablolarla haddi zatmda c;ok 
fakir olan san' at mUzemizi 
zenginle~tirmesini can ve go-
niilden temenni ederken ken· 
disinin lay1k oldugu kadir
da mahrum olmamasmt dile-

Her vakitten daha gUzel ve daha sevimli _ _.• 

"Margherita" nm unutulmaz ytldtzt ve ~ayanx hayret muganniye 

GRACE l'IOORE 
Bu hafta : en son ve muhte11em ve fazla musikili 

$AHANE MELODi 
Frans1zca sozlii cazib, eglenceli ve sevimli filminde 

SARA Y SiNEMASI 
I .. = .. i~rinin takdir alk1~!armt tophyor. Ilaveten FOX Ju':nal haberleri 
~ Bugi.in saat 11 de tenzilath matine 

SUMER Sinemastnda .. r 
Muhte§em bir mizansen ve unutulmaz bir musiki ile ~evrilmi~ senenin en biiyiik musiki filmi olan 

0 v B 0 T 
~aheserini mutlaka gldfp gorUniJz. Bali rollerde : 

Dllber IR!ENE DUNNE ve me,hut zenci bariton PAUL 
BugUn saat 11 de matlne umumi duhullye 35 kr. 

ROBESON 

BUG UN 

i P E K TURKCE SOZLU 
Sinemas1nda filimlerln en gi.izen 

HALK KAHRAMANLARI 

iSTANBUL: 
12,30 piakJa Tiirk musildsl - 12,50 haV!I" 

dis - 13,00 Beyagiu Halkevi ternsU koiu t~~· 
rafmdan bir komedi - 13,30 muhtellf pia!C 
ne§l'lyati - 18,30 varyete miizlgi: Ambasa· 
dor'den naki! - 19,30 konferans : Sellm SJ.l'• 
n Tarcan - 20,00 Miizeyyen ve arkadalj • 
Ian tarafmdan Tiirk musiklsl ve haik §ar• 
k1Ian - 20,30 Orner R1za tarafmdan arabc:l 
soyiev - 20,45 Beima ve arkada~~Ian tara
fmdan Turk musiklsi ve halk ~arkJlafl, 
saat ayan - 21,15 orkestra - 22,10 AjanS 
ve Borsa haberierl ve ertesl giiniin progr!>• 
m1 - 22 ,30 piakia soioiar, opera ve operct 
par«;alan - 23 ,00 son. 

ViYANA: 
18,15 edebi yaym - 18,40 egiencell ken • 

ser - 20,05 haberier, spar ve sa ire - 20,15 
kan~1k yaym - 21,05 eskl ve yeni vaLsier• 
23,15 haberier - 23,25 kar~1k yaym - 23,45 
dans musiklsl, haberier. 

BERLiN: 
17,05 pazar yaYJm - 19,15 muslklll ya • 

YJn - 20,05 konu~ma, gramofon, spor " 
21,05 opera yayiiU - La Boheme - 23,05 ha• 
va, haberier, spor - 23,35 dans havalan. 

BUDAPEE;;TE: 
18,05 haik §.arkJian - 18,35 konferans • 

19,05 orkestra konserl - 20,25 hlkaye - 20,55 
gramofon, haberler - 22,05 Macar ~ark.! • 
Ian - 22,55 spor, haberier - 24,05 Flnlan " 
diya dans orkestra.on - 24,25 Qlngene orkeS
trasJ - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
18,05 eglenceli konser, istirahat esnas1n• 

da haberler, hava ve salre - 20,25 koro 
konseri - 21 piyes - 22,05 egiencell konser, 
istirahat esnasmda haberler, hava ve sa• 
ire - 23 son haberler. 

LONDRA: 
18,05 Orta ingiltere istasyonu - 19 ,50 or· 

kestra konseri - 20,20 musikl - 21,10 plyeS" 
22 din! yaym - 22,50 haberier, hava ve sa• 
ire - 23,10 orta Inglltere istasyonu - 24,35 
son. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,50 gramofon - 19,35 muhtellf kJSa pi· 

yesler, lstirahat esnasmda havadls - 21,05 
konu~ma, hava, haberler - 22,05 gramofon. 
spor - 22,35 kan~lk: yaym - 24,35 haber "' 
Ier, hava - 1,05 dans musiklsl. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~m ~ehrln muhtellt semtler!nde 

nobe~l olan eczaneier ;;unlardrr: 
Istanbul cihetlndekiler: 
Eminoniinde (A. Minasyan), Beyaztdda 

(BelklsJ, Kii<;iikpazarda <H. Hulfu!IJ, E -
yiibde (Hikmet Atlamaz), ~hzadeba~~mda 
(Asat), Karagiimriikte (Suad), §lehremi· 
ninde (NaznnJ , Samatyada (Erof!los), Ak· 
sarayda (Etem PertevJ, Fenerde (Vitali), 
Aiemdarda (Esa.dl, Bak1rkoyde (Hllal). 

Beyoglu clhetindekiler: 
fstikla.J. ca.ddeslnde (KanzukJ, Altmcl' 

dairede (Giine~), f;ll§llde (Halk), Galatada 
(Sporidis), Taksimde (Nlzameddin), HaS· 
koyde (Nisim AseoJ, Kasunpa§ada (Va • 
s1fl, Be~lkta~~ta (Siiieyman Recebl, Sari• 
yerde (Nur!). ' 

~skiidar, Ka~1kay ve Adalarda !ler: 
Uskiidarda <IttihadJ, Ka.d1koy, Alt1yol .. 

da (Merkez), Heybellde (Tana§), Biiyiika· 
dada (Halk:). 

Davet 
Haydarpa§a lisesinin izci salonunun 

ylldaniirnii miinasebetile verilecek c;ay• 
da Haydarpa§a lisesini bitirenlerin de 
bugiin saat 16 da mektebde bulunmalarl 
rica olunur. 

Te§ekkiir 
~hir Meclisi Daimi Enciimeni aza • 

smd&n, eski istanbul Polis mudiirii sev~ 
gili zevcim, babam, kaympederim, Bay 
Sadeddin Ac;arm vefab hasebile cena• 
ze merasimine i§tirak, c;elenk gander • 
melr, bizzat veya telgrafla bizi teselliye 
~ibb etmek suretile buyiik kederimizin 
t~hfifine yard1m eden klymetli matbu· 
at, akraba ve dostlanm1za, merhumun 
aziz ve candan arkada§larma, resmi ve 
h11susi te§ekkullere, C. H. P. !Iyanku -
:uluna te§ekkiirlerimizin ibla~na Hi " 
tufkar vasatetinizi dileriz. 

Seniha Ac;ar, Nihal ve Afif Gediz 

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Dordiincu Vaklf Han dardiincii 
kat, 18 numara, telefon 22537 

························································ 

«Tiirk - ltalyan miinasebah siiratle 
diizelmi~tir. Milano miilakatJ bunun bir 
delilidir. Akdeniz milletlerinin mUnase • 

batmdaki tekemmiil Avrupa nizamm1 

takviye eder, bunu temin hususunda her 

millet kendi uhdesine dii§en mes'uliyeti 

takdir etmelidir. TUrkiyenin hak ve men· 

faatlerini miidafaada biiyiik ~uur gosteren 

Tiirk hiikiimet adamlannda bu mes'uli -

yet hissinin bulundugu ~Uphesizdir.» 

AyrJca gormiyen!.ere bir CAN L 1 f 1• L M Holivutta Miiessesemiz .. i~in yaptmlan /, 

A~K VE HEYECAN FiLMi MUTHi~ VE MUAZZAM SAHNELER ~ 

cemile olmak uzere .. TUEK<;E SOZLU NUSHASI VE ~ 
• Paramount diinya haberleri: TEVFiK RU$TU ARAS Cenevrede vesaire ... Bugiin saat 11 de tenzilath matine ~ 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
Amt, meydan, t;ocuk parklan "e 
villa baht;eleri icrin modern proje 
ve pHinlar haZirlar; ke~ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikatm1 deruhde ve taahhiid 
eder. A$K 

(FransiZca) 

inkisar. Hic;bir kadm bu kadar 

istanbul gene biiyiik bir filme ko§uyor KAY FRANCiS ve RiCARDO 
gUzel ve sehhar CORTEZ'in son §aheserleri 

4 iincii 

A . 
sinemastna 

Y eniden yap1lacak tahlisiye Gene ve giizel bir kadmm miistesna romam, hissi maceras1: A§k, hicran, zevk ve 
istasyonlart merak ve heyecanh bir hayat ge~irmemi~tir. 

Tahlisiye idaresi, 937 senesi ic;inde Kadmlann merakla, erkeklerin heyecanla sorecekleri bir filim 

yaphracagl in§aat hakkmda bir prog - T u R K sinemasJnda BugUn saat onbirde tenzilath matine 

rarnh~ilim~h~Bu~~~a.~~:~:::::::::::::~=~~==::::~=~==~===~=~=:::::::::~ ne sahillerimizin muhtelif yerlerinde F Bugiin ho~ iki saat ge~ .rmek ve candan giilmek i~in 
yap1lacak olan fenerler, tahlisiye istas- s A K A R y 
yonlan ve radyofar tesisatmm proje _ 
Jeri de bagh bulunmaktadtr. 

Tahlisiye Umum mudiiru Necmeddin 
yakmda Ankaraya giderek ikhsad Ve
kaletile bu program uzerinde temaslar
da bulunacak, Vekalet tasdik ettikten 

gidiniz. Maurice Chevalier ve Marie Glory taraf1ndan yatanlan 
ne,'e, kahkaha, ni.ikte ve gi.izel $arkllarla dolu 

N E $' E • 
I L E 

sonra i~e ba~hyaraktJr. filmini sroriiniiz. Ciddt'n memnun kalat'ak ve sevdiklt'rinize jl'Ormelt'rini tavsiye edeeeksiniz 

r 
)'unanhlar (26 sene.ik Yunanistan) filmini yaphlar. 
Sovvetler (100 Gun) filmini yaphlar. 
Italyanlar (Kara Gomle-kliler) fiJmini yapblar. 
Almanlar (Azmin zaferi) filmini yaphlar. 
Bull.!'arlar ('Y~>tmi!f senehk Buhcaristan) filmini ,aphlar 

BiZ DE 
YAPTIK TORK KILABI • 

I 

Miiessesat ve villa baht;elerinin 
daimi nezaretini kii\'Uk iicretlerle 
kabul eder. 

c;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva agac; ve agac· 
clklan; bahc;e alat ve edevah ve 
ehliyetli vahc;1vanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara paras1z gonderilir. 

S Hel'giin ilk matinede 

~ BRODVAY 
~ MELODi 
A ve diger seanslarda 

s YE!?iL DOMiNO 
I I ANlt:.LLE DARRlEUX 

1nda terakki hamle
Ieri yakmda TuRK 

sinemas1nda 

a.sla 
y 

&alle 
Illes' 
l'i r 

tth~ 

bir 
kay 
A..hn 
sa 
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~ 14 ~ubat 1937 

Almanyaiun istedigi 
eski miistemlekeleri 

· Almanya acaba bunlan elde ettigi tak· 
dirde tatmin edilmis olacak m1? 

N··' .. .· ..• , 
A\# 

ct\ 

' 

CUMHURiYET 

i~timai bir bore 
Tramvaylarda kadtnlara 

yer vermek laztmdtr 
Beyoglunun liiks pastahanelerinden 

birinde, yammdaki rnasada, iki gene ara

lannda §ovle konu§uyorlardi: 
«- K~dmlar her cihetc;e erkeklere 

miisavi olduklanm iddia ediyorlar. 0 
halde kendilerine neden yerimizi ve;e • 
lim? Hem Avrupada bu adet kalktyor
mu§. Y erini bir kadma veren adama halk 
1shk c;ahyormu§ .. » 

Onlar boyle konu§urlarken yabanc1 
memleketlerde gordiiklerimi hatirlamaga 
<;ah§tyordum. Merkezi Av;·upanm giizel 
ve ~k temiz bir §ehrinde, belediyenin 
i~lettigi c;ok rahat tramvaylarda goziirne 
ili§en §U levha oldugu gibi tekrar gozli • 
miin oniinde canlandi: 

<<Genclerin terbiye seviyesine misal o· 
lan saygt hislerini izhar etmeleri ne gii
zel bir hareketlir.» 

ilan, aslmda bu terciimeden c;ok daha 
giizel ve daha miiessirdir. 0 memleketin 
dili bu ciimleye ~ok uygun dii§iiyor. 

Anadoluda - --
San'at tetkikleri 

AMlD Y OLUNDA 
-17-

Adanada diger iki 

Adanada Eskicamiin i~i 

• cain I 

5 

Lodos 

V unancadan dilimize gec;en lo
dos, hele istanbullularm agzm
da nefes gibi bir§ey olmu~tur, 

o kadar s1k ve tabii kullamhr. Cunkii bu 
giizel §ehrin havas1, lodosun esip esme
mesine gore degi§ir. Y almz bu kadar mi 
ya. Lodosun mizac iizerinde de tesiri ta
savvur veya tahayyiil olundugundan kcli
meye bir de ttbbi ktymet verilmi§tir: Lo
dosta insana gev§eklik gelir, deriz. Bu ta
sarruf suretinde biraz da ic;timaiyat <;e§
nisi vardtr. Zira lodosta vapurlar i~liye· 
medigi ic;:in istanbuldan KadtkOyiine ve 
oradan istanbula gec;ilemez, birt;ok i§ler 
yiiziistii kalu!.. 

Lodos midevi vecizeler de yaratmt§hr: 
Lodosta bahk yenmez gibi !.. N ic;in yen· 
mez? .. Mideye mi dokunur, mec;hul. Fa
kat veci7:enin tecriibeye miistenid bir 
mutfak hikmeti ta~tdtgma §i.iphe yok. Y a 
onun mecaz faslma giri§ine ne demeli? .• ~~ 

~~· 
Halbuki bOyle levhalara ne hacet? 

Her yerde terbiyeli insanlar, sayglSlzlara 
nisbetle ekseriyeti te§kil ederler. Her 
yerde erkeklerin ve bilhassa genclerin 
kadmlara ve ihtiyarlara yerlerini terket • 
meleri takdirle kar§tlanan ve ic;timai ter • 

biyenin derecesine delalet eden giizel bir 
harekettir. Hele baz1 memleketlerde gene 
zabitler ic;in bu adeta bir vazife telakki e

dilir. Oldukc;a ya§h erkeklerin bile ken
dilerinden ya§<;a kiic;iik kadm ve kiZlara, 
sakat, alii erkeklere yer verdikleri c;ok 
goriiliir. 

H asanaga camii . Lodos poyraz, denildimi, hatmmiza sa-

1Ikonce Alman Hava Nazm General 
Coring 1 0 te~rinievvel 1936 da bir nu
h.ik soyliyerek Alman miistemlekelerinin 
tgasb» edilrni§ oldugunu resmen bildir • 
di. ilk defa olarak salahiyetli bir agtz -
tian <;tkan bu sozlerden sonra ikinci ola-
1ak Propaganda N azm M. Gobels bir 
~lltkunda bu rneseleyi rnevzuu bahsetti. 
V~: 

«- Almanya kendi miistemlekelerin
den hic;bir vakit feragat etmiyecektir.» 
dedi. 

Bu sozler o zaman da her nekadar 
lngilterenin na zan dikkatini celbettiyse 
de her nedense bu i§e liizumu kadar e -
hemmiyet verilmedi. Bir taktm propagan
dactlar l:>u sazlerin ve taleblerin hic;:bir 
ciddi alaka ve karara istinad etmedigini 
lddia ettiler. Ve bunu tereyagmdan vaz 
~~en Almanlar ic;in bir nevi «yem boru
!ll» oldugunu ileri siirdii ler. 
1 Fak . Hitlerin son nutku bu ~e -
tildeki iddialan temelinden ytkh. Fiih
ter biitiin diinyaya gayet ac;tk bir lisanla 
llliistemleke rneselesinin Almanya ic<in 
daima a<;Ik oldugunu ve bu talebinden 
asia vazge~miyecegini bildirdi. 

Y almz M. Hitlerin bu arada Ver -
Salles muahedesinde Almanyamn harb 
tnes'uliyetini kabul ettigine dair madde
h reddetmesi diinyada yeni bir heyecan 
ll}'andrrdi. Bin;ok kimseler Almanyanm 
bu maddeye istinaden odemi§ oldugu 
tnilyarlarca tazminatl da geri istiyecegini 
iddia etmege ba~ladtlar. 

Heme kadar Alman lktisad Nazm 
Doktor Schacht Alman sanayiinin eski 

l(tymetli bir Tiirk san'at
karmt kaybettik 

Turk matbaa -
t1hg1 · c;ok degerli 
bir uzvunu daha 
kaybetti. San' atkar 
Ahmed N azmi kt
la bir hastahktan 
sonra evvelki giin 
Al!ahm rahmetint> 
kavu§tu. 

Damga pullanm 

lllemleketimizde ilk Merhum Ahmed 
defa basmaga mu· Nazmi 

\'affak olan Nazmi, miiteaddid Avrupa 
8ergilerinde te§hir ettigi eserlerile birc;ok 

lnadalyalar ve takdimameler almt§tlr. 

liele hak san' atmda yarathgi eserler ha· 

kiki bir ibda niimunesidir. 

Titiz bir itinanm ve derin bir san'at 

a§kmm olmez abideleri olan bu eserler 

Avrupa san' at eserlerile rekabet edecek 

derecede degerli ve orijinal nefiseleridir. 

Ahmed Nazmi, memleketimizde kli

§~ilik san' a tim iptidai §eklinden ve bedii 

~evkinden mahrum insanlann elinden 

kl.lttannt§, ona Avrupai bir §ekil vermi§

tir. Ve maalesef, o da her Turk san'at· 
kart • 1·· ·b· 1 ve san atmm resu u g1 1 unutu mu§. 
llisyana terkedilmi§tir. 

b-~erhumun cenazesi, Matbaactlar Bir-
&lntn ve birc;ok dostlarmm i§tirakile dun 

(a&aJoglu yoku§undaki evinden kaldm

~~ak Rumelihisardaki aile mezarhgma 
~ornulmi.i§tiir. Allah rahmet eylesin. 

.[) -·-a.rendede §iddetli soguklar 
Darende (Hususi) - Burada yanm 

~~~r~anberi goriilmerni§ ~iddette bir ki~ 
Ukum siirmektedir. Karm irtifar bir 

lnetroyu buldugu gibi hararet derecesi 
Ge Stfmn altmda yirmiyi bulmu~tur. 

Almanyamn 8 devlet tara
/trulan paylQ.$tlan eski 
mustemlekelerile bunlan 

geri istiyen M. Hitler 

miistemlekelerine rnuhtac oldugunu ileri 
siirmii~se de Londrada bu iddia varid 
goriilmemektedir. <;unkii bugiinkii mo • 
dern Alman sanayiinin muhtac oldugu 
petrol, baku, yiin, kauc;:uk, pamuk ve de
mir gibi maddeler bu rniistemlekelerde 
kafi miktarda bulunmamaktadtr. Esasen 
ticari istatistiklerden elde edilen ~ok §a· 
yam dikkat bir netice Almanyanm eski 
miistemlekelerinin ihrac ettigi ham mad • 
delerin hemen hepsini satm almakta ol • 
dugunu meydana <;tkarmi§tlr. Mesela 
1935 te Almanya eski Kamerun miis • 
temlekesinin ihrac ettigi maddelerin yiiz
de 80,6 SI Almanyaya gitmi§tir. 1933, 
1934 ve 1935 senelerinde Almanya Af
rikadaki eski miistemlekelerine 1429425 
fngiliz lirast bedelinde mal satmt§, buna 
mukabil ayni yerlerden 1,080,501 lngi
liz lirahk mal almi§hT. Bunun ir;in bu 
yerler bugiin Almanyaya iade edilse bi· 
le Alman_ya hie< te fazla bir menfaat te -
min edemiyecektir. 

Bundan ba§ka fngilterenin Alman • 
yanm bu talebini kabul etmesile de i§ 
bitmez. <;unkii Almanyanm eski miistem
lekeleri sadece lngilizlerin elinde degil
dir. Bu topraklar iizerinde 8 hi.ikumetin 
mandasi vardu. Onlar da §Unlardtr: 

!ngiltere, Fransa, Cenubi Afrika On
yonu, Y eni Zeland, Avustralya, Bel~i -
ka, J aponya ve Portekiz. 

Bunun ic<in Alman miistemlekeleri me
selesi hie; te kolay bir §ekilde halledile -

cek gibi degildir ve zannedildiginden c;:ok 

~etindir. 

Eskisehir lisesi meselesi 
' 

halledilmedi mi? 
Esk~ehir 13 (Husus1 muhabirimiz • 

den) - Anadolu Ajansmm 8 tarihli teb
ligini ihtiva eden gazeteler burada bii
yiik bir sevincle kaqtlandr. Maarif V e
kaletinin Esk~ehir lisesinin ,verdigi ih
rac; kararlanm tashih etmi~ olrnasr, Es
ki~ehir muhitinde adeta bir bayram ha
vasr yaratmt~ti. Maarif Vekaletinin da
ha evvel, hi<; olmazsa ayni tarihte key
fiyeti lise direktorliigune de bildirmi~ 
olmasr gayet tabiidir. 

Bizde ise vaziyet bunun aksidir. Has
ta, ihtiyar, kadm, c;:ocuk tefrik etmeden 
yer kapmak ve adeta hiicum ve savletle 

elde edilen bu «makami» her tiirlii insani 
hisler hilafma stmstkt tutmak gittik<;e ta· 
ammi.im eden ~irki.!l bir adet hiikmiinii 
almaktadtr. 

Fa kat dikkat edilirse ekseriyetin bu 
c;irkin hareketi kasden degil, <;irkin oldu
gunu bilmiyerek yaptlgt goze c;:arptyor. 
Halktmmn ruhunda terbiye ve asalet 
vardu. 

Son hafta zarfmda §ahid oldugum §U 
misali, yamba§Irndaki rnasada konu§an • 
lara ve onlann taraftarlarma nekadar an· 
latmak isterdim: 

Bir giin -her zamanki gibi kalabahk c
lan- tramvaylanmtzdan birinde <;ok stki· 
§Ik bir vaziyette, adeta ortada bir elimle 
tavandaki kayi§a as1h bir halde bulu • 

nuyordum. Arkamda hafif bir inilti duy
dum. Ba§tmi ~;evirdim; benzi sapsan, iki· 
biikliim bir ihtiyar, iki elile kanapelere 

tutunmaga C(ah§Iyor. T ramvaym her isti· 
kametteki sert ve §iddetli hareketleri ara
smda yere yuvarlanmamak iC(in sarfet • 

mege mecbur oldugu kuvvet ve enerjiden 
nekadar mustarib bulundugu yiiziinden 
okunuyordu. 1htiyann yakmmda oturan· 
lara bakhm. Kimsenin aldudtgi yok. 

Y almz kasketli 14-15 ya§mda bir mck
teb <;ocugu ihtiyara hayret ve teessiirle 
baktyordu. lgildim ve c;ocugun kulagma 
yava~a: 

- Bic;are, hem ihtiyar, hem hasta I 
Oturacak yer bulabilse nekadar memnun 
olur! diye ftsladtm. 

Cocuk bir kabustan kurtulur gibi bii· 
yiik bir sevincle ayaga kalkh, ihtiyarm 
elinden tutarak kendi yerine oturttu. Ba· 
na da, ad eta: «Bunu hatmma getirdigi-

Adanada Hasanaga camii diye amlan 
ktymetli bir eser vardu. Bu Hasan Aga 
kimdir, camii kim yaptirmi§hr? Bilemem. 
Bir kitabesine rasgelemedigim ic;:in tarihi 
hakkmda da bir mali.imat edinemedim, fa
kat ben gene san' at tarihi baktmmdan bi
namn kronojisini, hiiviyet ve hususiyeti • 
ni c;:erc;:eveliyebilecegim. 

,6in£~. dart duvar iizerinde murabba bir 
planda yiikseldikten sonra yukanda mu
rabba miiseddes olmu§, bu suretle tek 
kubbe ile iistii ortiilmii§tiir, binamn oniin
de dort siitunlu bir son cemaat mahalli 
vardu. Bu tarifimi okuyunca karilerim 
derhal anlarlar ki bir Osmanh camiinin 
istanbul fetJhinden sonra tebariiz etmi§ 
tipini tarif ettim. 

Evet miikemrnel bir Osmanh eseridir, 
hem de Piri Pa§amn H. 926 tarihinde 
Ulucamide c;:ah§tirdtgi mimarm ve i§<;ile
rin eseridir diyebilecegiz, zaten Piri Pa
§amn imara c;ok ktymet verdigi ve onun 
zamanmda Adananm ktymetli abideler 
kazandtgi goriilmektedir. f§te birisi de 
budur. ic;eride mimber ve mihrabm i§<;ilik 
ve san' ahnda Ulucamidekileri hatnhyo
ruz. Fa kat aynca sena edecek diger ileri 
bir hususiyeti yoktur. 

Y almz bu camiin methal iistiinde ve 
ic;:eride biitiin cepheyi i§gal etmi~ bir ah
§ab mahfili vardtr ki degeri birkac;: cami 
deger. C,::iinkii haddizatmda bir san' at 
§aheseri oldugu halde binanm yaptldtgi 
giine aiddir. ;;u halde §oyle bOyle dort 
buc;uk amhk bir 6mrii ol~n bu ah§ab 
mahfilin hem san' atma hem de mukave· 
metine hayran olrnamak kabil degildir. 

Hasanaga camiinin ah$ab mahfilt 

dilinde Y ag yahud Y agt camii de denil
mektedir. Bu isim Adanahlar arasmda 
baZI nazariyelere ve mi.italealara meydan 
aQmi§hr. Bir ktsmi bu camiin kiliseden 
degi§me olduguna inanmi~ oldugu r<;m 
o havalideki yag1 dagi, yagcthk, yag1 
basan isimlerindeki dii§man manasma 
(bagi) kelimesini ve bunun mefhumunu 
bu carnie yakt§tmyorlar. Halbuki bu ca
mi kiliseden <;evirme olmadtgl gibi bil • 
farz kiliseden c;evirme · olsa da dii§man 
camii diye bir isim takrnakta da bir rna· 
nastzhk vard1r .. 

Halbuki ikinci 'bir iddia kuvvetlidir: 
Bu cami Y agpazannda bulunuyormu~ ve 
giiniin birinde de bu camii yag deposu 
yapmt§lar ve epeyce miiddet yag deposu 
olarak kalmi§. Bu miinasebetle bu cami 
ikinci bir ad olarak Y agcamii admt ka
zanmi§. Bu miitalea daha manhkidir. 

Eskicamide iki kitabe goriiliir: Birisi 
cami duvarmdadu, bunda (H. 906) 
1500 tarihinde Ramazan . oglu Halil Be-

yin bu camii yeniledigi yazthdu, ikincisi 

ise sonradan yap1lmi§ giizel bir avh.i kapi-

Gerc;:i bu camide de baz1 c;:ini safhalan smm iizerindedir, bu kitabeele de Sultan 
goriiyoruz ki bu c;:iniler Sinanm son za • Selim zamantnda Piri Pa§anm medrese
manlarmm en miitekamil c;:inileridir. De
mek ki ikinci Selim devrinde buras! 
Sinan zamamnda tamir edilmi§tir, bu 
mahfili de bu tamir ameliyesinin mahsulii 
addetsek onun ktyrnetine hale! gelebilir 
mi? F otografide belli oldugu gibi gerek 
istilaktitleri ve gerekse direkleri ve ba§ -
hklarile milli san' attm1zm ah§ab mimari
sine aid emsaline seyrek tesadiif edilen 
bir ornegidir. 

Kandil isinden simsiyah oldugu halde 
her tarafmm fevkalade nefis kalem i§leri· 

yi in§a ve camii tamir ettigi yazthdtr. 

Caddeden kitabesini okudugumuz bu 

kapmm mimar Hayrettin meslegine ta

ma!Tlile uygun bir olgunlugu ve giizelligi 

vardtr. Halbuki ic;erideki mimber dahi 

Osrnanh eseri oldugu halde mimari bakt

mmdan daha evvellere aid goriinrnekte • 

dir. Kitabesi olmtyan bu mimberi bOyle

ce miitalea edebilecegiz, yani avlu kap1· 

sm1 yapan mimar ve ustalarm eseri de • 

gildir. Ona nazaran san'atta iptidaidir. 
Mimar 

SEDAD ~ETINTA$ 

ADLIYEDE 

Bir h1rs1z mahkum oldu 
nize ne iyi ettiniz, beni de azabdan kur· 
tardmtz... T e§ekkiir ederim ... » der gibi 

bir tebessiimle bakt1 ve kii~iik boyu ile 
kalabahk arasmda kayboldu. Buna ragmen liseye miiracaat eden 

talebeler geri c;evrilrnekte ve boyle bir 
emrin gelmemi§ oldugu soylenmekte -
dir. Bu vaziyet Eski§ehirde garib bir -

V. BIRSON 

le tezyin edilmi§ oldugu gene bellidir. 
Bugiiq elektrik sayesinde camilerimiz §U 
kandil isinden kurtulmu§ oldugu ic;:in 
bunlann bir himrnetle temizlenmesi Ada- -
naya dort buc;:uk amhk bir c;i~.rek bahc;e>i 
miizehheb bir tarih sahifesi kazandtra • 
caktir. Mahfilinde bu - kadar ktymetli 
kalem i§leri sakhyan bu camiin elbette ki 
duvar satihlan da bir c;:ok ktymetli tezyi
nati muhtevi idi. F akat bugiin bunlardan 
eser yoktur. Binanm minaresi de c;ok kty· 
metlidir. 

Kii<1iikpazarda bir otel sahibi Husre
vin c;ekmecesinden 212 lira c;alarken 
ciirmii me~ud halinde yakalanan b . 
rnerin diin ciirmii m~hud mahkeme -
sinde muhakemesi yaprlmr§, ii~ ay hap
se konmasma karar verilmi~tir. 

end~e uyandrrmi~hr. Herkes vaziyetin 
biran evvel tevazzuh ederek bu miiz -

CEMIYETLERDE 

Esnaf cemiyetlerinin ittihaz 
Eskicami 

minle§en yaramn kapahlmasmr temen-
ni etmektedir. ettigi mukarrerat 

Halk dilinde Y ag yahud Y agi camii 
de denilmekte alan bu cami, hakikaten 
Adanamn en eski bir camiidir. Cunkii 
bina plam ve dahili tC§ekkiilii itibarile 
§a§maz bir Selc;uk camiidir. 

lgneli F1~1 mecmuas1 
toplatbrdd1 ••• 

Elbise hirsizl kadmlar 
Diin, §ehrimizde garib bir hrrs1zhk 

vak'ast olm~, i.ic; kadm bu suc;tan dola
Yl yakalanmr§hr. Vak'a ~oyle olmu§ -
tur: 

Kastmpa§ada Mezarhk sokagmda 1 
numarah evde oturan 50 y~larmda 

~ehriban, 60 y~larmda Hamm ve 65 
ya~mda Altm admda iic; kadm, dun ogle 
iizeri Mahmudpa~ada elbiseci isakm 
diikkamna gitmi~ler ve bir <;ocuk elbi
sesi almak iizere pazarhga ba~lami§lar
drr. Pazarhkta uyu§amryan kadmlar, 
diikkanctya belli etrneden c;ocuk elbi· 
sesini kotuklan altma stki~hnp yava~ 
yava§ diikkandan uzakla§mi~lardu. 

Elbiseci isak, mii~teriler gittikten 
sonra elbiseyi yerine koymak iizere 
davranmr§, fakat tezgahta bir §ey bu
larnaymca meseleyi anhyarak sokakta 
ihtiyar kadmlarm arkasmdan ko~maga 
ba§liDI§ ve bunlan yakahyarak polise 
teslim etmi§tir. 

Kadmlarm elinden elbise ahnarak el
biseciye verilm~tir. 

Esnaf cemiyetleri mii§terek burosu 
merkez heyeti tarafmdan bir toplanh 
yaptlarak yardtm talimatnamesini mev
kii file koymak ve derhal faaliyete ge<;
mek iizere tic; komisyon s~ilmi~tir ve 
baz1 mukarrerat ittihaz edilmi~ir. 

Komisyonlarca, esnaf cemiyetleri mil§ 
terek biirosunun tanzimine mali ve srh
hi zevat memur edilmi§lerdir. 

Binanm bir kiliseden c;:evirme oldugu
nu Adanada soyliyenler vardtr. Bu soz 
yalan degil yanh§tlr. ~i:iyle ki: 

c!gneli Frt;h admda c;rkanlan bir 
mecmua, cemiyetin muhtelif smrflarmr 
umumun emniyeti i<1in tehlikeli bir 
tarzda kin ve adavete tahrik mahiye -
tinde goriildiigiinden Miiddeiurnumi -
lik<;e toplattmlm~trr. 

Merhum Muddeiumumi 
Hayri i~in merasim 

yap1lacak 

Esasen bu cami ktblesine gore uzun 
namaz saflan alabilecek surette mustatil 
bir plan iistiinde ve bu mustatil tuliince 
iki ma direkler ve kemerlerin ta§Idtgi bir 
ortu aJtmda butun §erait ve hususiyetini 

Ge<;en sene civar koylerden birine iizere bir bina isticarma karar verilmi~- haiz bir Selc;:uk camii olarak yaptlmi§ ol-
tir. Aramlmakta olan bina bulunduk- dugu halde namaz ktlanlarm soluna mu- tahkikata giderken yolda soguktan do-

Bundan sonra esnaf cemiyetlerinin 
heyeti umumiyesini bir arada toplamak 

tan sonra burada esnaf i~in bir de dis- sadif cephenin birinde bir kilise bakiyesi narak olen c;atalca Miiddeiumumisi 
panser tesis edilecektir. goriilmektedir .. Bu vaziyetten a<;tkc<a ~u- Hayrinin rnezarma yarm merasimle t~ 

Y e§ilay cemiyetinin na hiikmedebiliriz ki bu cami yapthrken konacaktrr. Bu vazife kurbanm~ yapr • 
burada kiic;iik bir kilise varmi~, bunu yi- lacak merasimde hazu bulunmak iize-

toplanbsi ktp yerine bu camii yapmt§lar. fakat di- re istanbul Adliyesi namma Miiddeiu -
Ye§ilay cemiyetinin ayhk toplanhsr ni bir zevki tatmin ic;in bu kilisenin mih- mumi muavinlerinden Hikrnet, Kamil, 

dUn yaprlmt~hr. rab ktsmmi ipka ederek carnie miilhak Nef'i, avukat Rasim, Agtrceza mahke -
Lise talebesinden cemiyete girm~ o- b1rakmt§lardtr. Vaziyet c;ok ac;tkttr. Y ok- mesi azasmdan Muhlis, hakim Re~ad, 

lanlarm yemin etme merasimi yaptlmr~ sa bu cami bir kiliseden c;evirme degildir. Uskiidar Miiddeiumumi muavinlerin -
ve Safiye Hiiseyin tarafmdan i<;kinin ikinci bir nokta ise bu camiin ismi lize- den Nazif ve mlii;tantik Celalden rnli -
zararlan hakkmda biiyiik alaka uyan- rinde nazan dikkati celbeder .. Bu camiin rekkeb bir heyet te c;atalcaya gidecek-

drran bir konferans verilmi§tir. hakiki ismi Eskicami oldugu halde halk tir. 

bahleyin ak dedigi §eye ak§amlaym kara 
diyen donekler gelmez mi?.. Hele o, lo
dos poyraz mukataasi sozii, istanbul ar
gosunun adeta edible§mi§ tabirlerindendir 
ve «serseri» ligi ifade ic;:in bundan daha. 
kuvvetli bir soz gii~ bulunur! .. 

F akat ben bugiin lodosun dildeki ye• 
rini degil, bize tathrdtgi cilveleri hattrlat· 
mak istiyorum: Lodos, Mannaramn SIT• 

tma musallat semavi bir kamc;Idtr. 0, ce
nub il!erinden keskin IshkJanm ottiire ot
tiire gelip te Marmaramn ziirnriid s1rtm• 
da hoyratc;a oynamaga ba~lar ba§lamaz 
mah§eri bir ktyamettir kopar ve agbyan 
denizin sesi, sahillere yakm oturanlan 
yataklannda bile rahats1z eder. 

Marmara, strhnda hoyratla§an lodos 
kamc;:tstm yakalamak, ktrmak ve par<;a· 
Jarnak i~in ~ahlamr, dalgala§mi§ kopiikle
rile kabanr, yiiriiyen bir dag silsilesi ha
lini ahr. Eger lodos esmekte ve denizi 
kamc;tlamakta mar ederse bu kaban§ zi
yadele§ir, ktytlara yaythr, online gelen 
sedleri y1kar, yiizlerce metro i<;erilere so-
kulur. 

Boyle bir miicadele masmda kaytklar 
limon kabuguna, Akay vapurlan kayiga 
doner ve co§kun denizin ktzgm koplirii§ii 
arasmda sallamp durur. Denizin bu c1ltz 
nesnelere ne rahmi varchr, ne §efkati. 
Lodos yenememekten ileri gelen hmcmt 
onlardan <;tkarmak ister, dalgadan yum· 
ruklarla tekneleri dover ve bogriinden 
kopanp athgi sel par~alarile giiverteleri 
dagitastya Islabr. Vay o mada bir Akay 
vapurile bir yakadan obiir yakaya ge~en
lerin haline!. .. 

*** 
Diinkif lodosta koyden lstanbula in-

mek Isllrannda kaldrm. V apurumuz, akar 
suya dii§mU§ ceviz tanesi gibi iradesiz bir 
yiiriiyii§e kaptlmi§h, hedefsiz bocalayi§• 
larla selamet noktasm1 saytkhyordu. Er
kekler sarannt§ yiizlerini gogiislerine eg• 
mi§lerdi, gam!t garnh yutkunuyorlarch. 
Kadmlar, her kuvvetli sarsmhda actkb 
bir feryad kopanyorlar ve yaygaralanna 
goiya~I da terfik etmekten geri kalmi• 
yorlardt. <;ocuklann oturduklan ko§eler, 
i~eriye su girmemesine ragmen boyuna 
Islamyordu. 

hte bu hengame arasmda • terbiyesiz
ligimin ho§ goriilmesini dilerim - c;irkin 
ve pek <;irkin bir kadm yerinde duramaz 
bir hale geldi ve biiyiik bir dalgamn va· 
pur kaburgalanru <;atirdatmasi masmda 
garib bir <;tgltk kopararak yanmdaki gene 
erkegin boynuna sanldt. 

- Ah, dedi, oliiyorum. Beni kurta
nn. 

0 vakte kadar lodostan miiteessir ol
mami§ gibi duran erkek bu sanlt§ iizerine 
yerinden firladt: 

- Aman bayan, dedi, lodos §imdi be
ni de tuttu. <;ekilmezseniz kusuvereceo 
~· ' g1m ... 

Dogru soyliiyordu, o sanlt~ bizzat lo-
dosa bile gaseyan verirdi. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Diin ((tkan •Cevab veri!~! ml, verilme

di mi. ba~l!kh yaztmm elllncl satmndakl 
ckuvvetlenme.o;ine, kelimesi ckuvvetlenme
meslne, ve a~gidan yukarrya SaYllmak: 
11artile onikinc! satirdakl «cevab verllmi~?
tiu .!bares! «cevab verilmemi§tir) olacak-
tir. Oziir dillyerek diizeltirlz. M. T. T. 

Goziinden yaraland1 
Kii<;iikayasofyada Giingormez soka .. 

gmda oturan 17 ya§larmda Macid, tii • 
fekle oynarken silah patlamt~ ve zavalh 
gene gozunden yaralanmi§br. Yarah te
davi altma ahnmr~, kaza hakkmda po4 

lis tahkikata ba§lamr~br. 

Bir motorde yangm ~1kb 
Limanda demirli duran Orner Kapta• 

nm komiir yiiklii Servet rnotorfinden 
yangm <;rkiDI§br. Ate~in online <;abuk 
ge<;ilerek motor yanmaktan kurtanl • 
mi ~hr. Yaptlan tahkikatta motorde ya · 
krlmakta olan mangaldan SI<;nyan k1 • 
vt!ctmlann yangma sebeb oldugu anla
~rlrni§tlr. 



Giire§ takimimiz diin 
Finlindiyaya hareket etti 
ilk rna~ 2 ~ubatta Fin milli talamile yapdacak, 

giire~~iler muvaffakiyet iimid ediyorlar 

Diin §imal turnesine t;zkan milli gure§ takzmtm!Zm Galata 
nl:.ttmtnda altnmt§ resimleri 

Finlandiya ve 1sv~e miiteaddid mtisa- ,.------------..\ 

bakalar yapacak alan giire§ takurum!z, ( Bugiinldi ma~larm 
diin gee; vakit Ankaradan tahsisat ve 
izin ahp i§lerini de bitirmege muvaffak 
oldugundan Romanya vapurile yola c;1k· 
maga muvaffak olmu§tur. 

T aklmumz hareket ederken te§yie ge
len Giire§ F ederasyonu reisi Ahmed 
Fetgeri biiyiiklerimizle Ti.irk sporculan -
mn kendilerinden bekledikleri muvaffa • 
kiyeti hahrlatmJ§ ve muvaffakiyetler te· 
menni etmi§tir. 

Giiref erka!Jt ve giiref~ilerimiz 
iimidvar 

~imal memleketlerinde yapilacak mac;· 
lar ic;in ne dii§iindiiklerini, bu sporla ala
kadar olanlara sorduk. V erilen cevab
lar timid verici mahiyettedir. 

Giire~ F ederasyonu reisi Ahmed F et
geri; « Tiirkiin ruhunda meknuz alan kud· 
ret ve biiyiik meziyetin neler ibda edebi
lecegini kestirmek herksin haddi dgildir. 
Fa kat normal vaziyette tak1mmuzm bir 
iki muvaffakiyet kazanmas1 ·c;ok muhte
meldir. De; miisabaka kazanabilirsek, bu 
.derece c;ok miikemmeldir. Eger bu arada 
dort galibiyet miijdesi verirlerse onlann 
TUrk tosunlan oldugunu dii~iinerek bu
na da ~a~mahdm> demi§tir. 

Kafile reisi Seyfi Cenab: «Finlandi
yahlanr Sizi milll bir mac;a c;agmnalan 
ne dem ,,tir, evvela bunu takdir etmek 
lazimdir. F utbolculanm1zm milli bir mac; 
ic;.in lngiltereye davet edilmeleri ne ise 
gtire~c;ilerimizin de Finlandiyaya davet 
edilmeleri o demektir. Biz daha ziyade 
Pariste yapilacak olan Avrupa ~mpi • 
yonasma haz1rlanmak kaygusile hareket 
ediyoruz, gorecegiz ve c;ok §ey ogrene -
cegiz» demi~tir. 

<;oban Mehmed, fazla idmam olma ., 
dJgml, bununla beraber Berlin Olimpi
yadlarmda yakinen tamd1g1 rakiblerile 
elinden geldigj kadar sava§acaginl soy
lemi§. 

Y a§ar, «biiyiik iimidim yok. <;Unkii 
omuzum ve bilegim agnyor. Bununla 
beraber muvaffak olmak ic;in c;ah§aca -
g1m» demi§tir. 

Giire~ antrenoriimiiz Pel! in en; «iyi c;.a
h§hk, kuvvetliyiz, iyi haberler yolhya • 
cagimtzt iimid ediyorum» cevabm1 ver
mi§tir. 

Gi.ire§ takimiMIZ ilk mac;1 22 §Ubatta 
Finlandiyanm merkezi alan Helsingfors
ta Finlandiya milli takimile yapacaktu. 
T akimimJz §U kadro ile yola c;Ikml§hr: 

56 kiloda Kenan, 61 kiloda Ya§ar, 

- Boyle havalar bmna getirir. Bel-
ki onun ic;in miithi~ sinirlerim iistiimde. 

- Hasret, rica ederim ... 
- Bana Hasret demeyiniz. 
- Peki amma, ne oldu? Bana kar§l 

neden bu kadar kindammz? N e yapbm? 
Benim asla unutmadtgJm ve unutam~ya • 
cagw geceyi unuttunuz mu siz? Y e§il -
koydeki ko§kte?.. Bana itiraflanruz '?.. 
Y a vaidleriniz? ... 

- Evet, evet... 0 zaman Hasan 
Nuri isminde bir gene taruml§bm ki he -
niiz bu zavalh Hasan Azmi olmaml§tJ ... 

- Ne kadar zalimsin Hasret. .. lsmim 
degi~ti aroma ruhwn degi~ti mi ~ Hissi -
yatlm her zaman ayni degil midir sam
yorsun? 

- Bilmem. 
- Ne demek Jshyorsun Hasret? ... 
- Ben bu izahata asia liizum gormii-

yordurn ve gormiyecegimi samyordum. 
C:iinkii Hasan Azmi, bir zamanlar Ha -
san Nurinin sevdiKi ve a~1kane hissiyatt· 
m yalanlarla bezeyerek kendini sevdirdi-

program1 
~eref Stad1nda: 

Saa.t 12 de Ka.slm.~a - Do~an
spor 
Saa.t 13,45 te Fenerbah~e • l\.na
dolu 
15,30 da. Ga.la.tasaray - ~tan -
bulspor 

Takaim Stadmda: 
Saat 12 de Kara.giimriik - Bey
lerbeyi 
Sa.at 13,45 te Be~!~ • Hll§.l 
Saat 15 ,30 da Beykoz - Si.iley
maniye 

66 kiloda Yu~uf Aslan, 72 kiloda Sa • 
im, 79 kiloda Adnan, 87 kiloda biiyiik 
Mustafa, ag1rda Cohan Mehmed. 

Bugiin yapdacak 
lik ma~lar1 

T ehir edilmi§ lik mac;lanna bugiin 
T aksim ve ~eref stadlannda devam edi
lecektir. 

Bugiinkii mac;lar arasmda Galata • 
saray • lstanbulspor kar§IIa§~ast en mii
him ma9 te§kil etmektedir. Dmid edil • 
medik tak1mlara yenilmekle fena bir ba§· 
langtc; yapan Sansiyahhlar mevsim iler· 
ledikc;e kendilerini toparlami§lar ve Be -
§ikta§la berabere kalmaga muvaffak ol
duklan gibi Fenerbahc;eye kar§l da oyu• 
nun ancak son on dakikasmda maglub 
vaziyete dii§mii§lerdi. 

Kazanmak azmile oymyacak Gala • 
tasarayhlann kar§Ismda, Be§ikta§ ve Fe
nerbahc;eye muvaffakiyetli oyunlar c;1ka· 
ran lstanbulsporlulann bu muvaffakiyeti 
tekrarlamak istiyeceklerinden, bugtinkii 
mac; c;amura ragmen oldukc;a hararetli o· 
lacaktJr. 

F enerbahc;e • Anadolu mac;mm San· 
laciverdlilerin lehine neticelenecegi timid 
edilmektedir. Bu mac;m yegane merak e
dilecek taraf1, gec;en pazar Gala.tasaray
blann attJklan galle tJlmmi bozulan Fe
nerbahc;e kalesine go] yap1hp yaptlamJ • 
yacag1 keyfiyetidir. 

~eref stadmda yap1lacak olan Be§ik
ta§ • Hila] mac;mm da Siyahbeyazhlann 
lehlerine neticelenmesi muhtemeldir. 

Bu stadda yap1lacak Beykoz - Siiley
maniye mac;1 da oldukc;a alaka verici 

bir kar§Ila§madu. Gec;en hafta kar§Ila· 

nndaki rakiblerini zay1f bir kadro ile ya
kahyan Siileymaniyelilerin on bir gol c;t· 
karmaga muvaffak olduklan dii§iiniiliir· 

' I 
gi gene kadm1 tamamen unutmu§tur. Ciin· 
kii ·Hasan Azmi zengin bir adamchr ... 
Serveti, refah1 var. Pek debdebeli, pek 
eglenceli bir hayat ic;indedir. 

- Amma... Dii§iin ... 
Birdenbire dogrularak sert bir sesle: 
- Sus, sus ... Beni yeni yalanlarla a· 

vutmaga c;ah§ma ... Rica ederim ... 
Birdenbire sustu. Sonra heyecarum 

teskine c;ah§arak : 
- Sen bir alc;aksm. Daha dogrusu bii

tiin erkekler gibi ... Onlardan farkm yok. 
Sana kar§l derin bir kinim var. 

Sonra daha al~alan, boguk ve zavalh 
bir sesle: 

- Semahat Nigar! 
Dedi. sustu. Yiiziine bakbm, nekadar 

sararmJ§h. Fa kat bu bir tek kelimeyi i§it
mek beni ad eta canlandtrdJ, ne§' elendir
di: 

- Ne k1skancsm Hasret?.. Beni k1s· 
kanm1~ oldugunu gormekle adeta sevini
yorum. Fa kat kiminle bskandJgJDJ da bi
liyorsun degil mi ';) 

Askeri Liseler 
boks 'ampiyonas1 

Miisabakalara diin Kuleli 
Lisesinde ba,Iandl 

Askeri mektebler arasmdaki boks 
~ampiyonlugu mac;lanna diin Kuleli li • 
sesinin spor salonunda ba§lanmt§hr. 

Ayakta hep beraber soylenilen !stik -
Iii! mar~mdan sonra Kuleli lisesi miidiirii 
yarbay Ismail Hakk1 ac;1h~ nutkunu soy
lemi§, sonra F ahri de bu spar hakkmda 
k1sa bir miisahabe yapml§tlr. 

Galatasarayh Kii!;iik Kemal, Siiheyli 
ve F ahrinin hakemlikleri altmda cereyan 
eden mac;larda elde edilen dereceler §Ull· 
lard1r: 

Sinek srklette 
Gedildi Hasan Kuleliden Cemale, De

nizden Miinib Maltepeden Sedada saYJ 
hesabile galib geldiler. 

H oros stklette 
Kuleliden Orhan ile Denizden Nejad, 

diger mekteblerde bu sikletin boksorii 
bulunmad1gmdan final mac;1 ic;in kar§l -
la§hlar. Nejad ilk ravunda abandone et

tigindeh Orban sikletinin §ampiyonu ol
du. 

H alii stklette 
Kuleliden Mehmed Denizden F eride 

sayt hesabile galib geldi. Maltepeden Ali 
de Gedikliden Remziye birinci ravund
da abandone ettirerek kazand1. 

Yarz ortada 
Kuleliden Nuri Maltepeden Cavide 

birinci ravundda abandone etti. Denizden 

Kadri de, Gedikliden $erefeddine ikinci 
ravundda abandone ettirerek galib geldi. 

Ortada 
Maltepeden ~emsi ringe c;Ikmadigm -

dan Kuleliden Kemal hiikmen galib ilan 
edildi. Gedikliden Muammer de Deniz· 
den Y akubu birinci ravudda nakabut e· 
derek mac;t kazand1. 

79 kiloda 
Kuleliden lbrahim Denizden Muzaf

feri birinci davudda nakavut ederek ma
l;! kazand1. Maltepeden Osman Gedik • 
Iiden Mustafaya abandone ettirerek ga-
Jib geldi. 

Yan agzrda 
Bu siklette Kuleliden Sedad, Deniz -

den Erciimend, Maltepeden Ziihdii var
dt. Erciimendle Ziihdii ringe c;Ikmad1k • 
lanndan Sedad her ikisine de galib ilan 

edildi ve sikletinin ~ampiyonu oldu. 
Kuleli sporcular, giire§te oldugu gibi 

boks mac;lannda da ilk kar§Ila§madan 
itibaren ba§a gec;mi§ bulunmaktadular. 

T ak1m halinde c;oktand1r yapilamJyan 
bOyle heyecanh ma!(lan bize seyrettirmek 

fmahm veren asker! mektebler spar te~

kilatml tebrik ve takdir etmek bir borc
dur. 

Giine§ kuliibiinde konferana 
Bolu meb'usu Cevad Abbas Giiret 

16 §Ubat sah giinii saat 6 buc;ukta Gii • 
ne§ kuliibiinde miihim bir konferans ve· 
recektir. Radyo ile de ne§redilecek olan 
bu konferansm mevzuu Atlet • Atilla -
Atletizmdir. 

Kuliib, aza ve dostlanmn bu top -
lanhya §eref katmalanm rica etmektedir. 

se Beykozlulann c;ok dikkat etmeleri la
ZJmgeldigi anla§Jhr. Buna mukabil Sii -
leymaniyelilerin de bu on bir golliik neti
ceden magrur olmJYarak kar§Jlannda 
hemayarlan bulundugunu hahrlanndan 
c;Jkarmamalan lazimdJr. 

Bulgar ~ift~iligi 
terakki ediyor 

Hiikumetin ald1g, yeni 
tedbirler ~ift~ileri 

refaha ~1kard1 
Bulgaristanda c;iftc;iler sadece zahire 

istihsal etmezler. Zahirenin bir ara para 
etmel)esi Bulgar c;iftc;isini hiikumetin bii· 
yiik yardtmlarile yepyeni istihsal saba -
larma ath ve Bulgaristanda bagc1hk ve 
bahc;ecilik c;ok terakki etti. ~imdi senede 
harice on bin vagona yakm taze iiziim, 
binlerce vagon erik, elma, armud, kaytSJ, 
§eftali, c;ilek ve zahire ihrac etmektedi~. 
Bu ihracat bugiin arhk Bulgaristan harici 
ticaretinde c;ok biiyiik bir rQI oynamakta
dir. 

Bag ve bahc;elerden sonra Bulgaristan 
sanayii nebatiyeye de c;ok biiyiik ehem -
miyet verdi ve az bir zamaq~da bu sahada 
da c;ok iyi neticeler elde etti. Sanayii ne
batiyenin ba§mda tiiti.in, pancar ve ayc;i
c;egi bulunmaktadu. Bunlann arkasmda 
pamuk, f1stJk, keten, kenevir, naneotu, 
hindyagJ c;il;egi, 1 apon fasulyesi, filit c;i
c;egi ve saire gelmektedir. Ayc;ic;egi, pa· 
muk, fistJk, keten, kenevir, naneotu, hind
yagJ c;ic;egi, 1 apon fasulyesi, filit c;ic;egi 
ve diger sanayii nebatiye ile ekilen saba 
1936 da, 1935 senesine nisbeten iki kat 
artmi§hr. 193 7 de bu istihsalatJn daha 
fazla artacagJ da §imdiden soylenmekte
dir. Bu nevi istihsalatm artmasmd~n do
lay! hem Bulgar sanayii muhtac oldugu 
ham mevadd1 dahilde yeti§tirdi, harice 
doviz vermedi ve hem de koylii bu yeni 
istihsalatmdan zahireden aldigJ paranm 
birka<; kat fazlas1m ald1 ve zenginle§ti. 

Koyliiyii bu yeni istihsal sahalanna a
h§hrabilmek ic;in hiikumet c;ok biiyiik 
gayretler sarfetmi§ ve bu yeni istihsalan 
yapanlara her cihetten kolayhklar gos • 
termi§tir. 

Diger taraftan bu nevi istihsalatm art
masJ zahire istihsalatmm azalmasma se • 
bebiyet vermi§tir. Nitekim 1936 senesin· 
de zahire ile ekili arazi 1935 senesine 

nazaran tam 370,000 hektar azalm1~hr. 

Bununla beraber, 1936 da havalann c;ok 

miisaid gitmesi yiiziinden zahire istihsala

b azalmamJ§ ve gene 1935 teki miktanm 
bulmu§tur. 

Bulgar, t¥ifb;iliginde yap1lan bu c;ok 
bi.iytik tebeddtilat ayni zamancla hayvan 

yeti§tirilmesi i~inde de biiyiik tesirler yap

mJ~tJr. Bugiin Bulgaristanda hayvan 

meralan kalmadlgl ic;in hayvan yeti§tirme 

usulleri de garblile§mi§tir. Bulgaristan bu 

suretle harice c;ok iyi besli hayvan ihra • 

cahn1 artmrken diger taraftan bu hay
vanlann harice diri olarak degil, kesil

m~ olarak ihrac edilmesine de c;ok dik -

kat etmektedir. Varna limanmda ve da

hilde hayvan yeti§tiren merkezlerde ya

pilan c;ok biiyiik ve muntazam mezbaha

lar ve soguk hava depolan sayesinde 

Bulgaristan arhk muntazaman lngiltere, 

Almanya ve ltalyaya kesilmi~ hayvan, 

tavuk, hindi ve saire ihrac etmege ba§la

mJ§hr. Bu suretle hem hayvan derileri ve 

hem de kasabhk kan memleket dahilin

de kalmakta ve memleket ikt1sadiyatJ 

bundan da biiyiik istifadeler gonnekte -

dir. 

M emduh T ezel 

Su sporlar1 antrenoriiniin 
kunturab feahedildi 

!ki senedenberi su sporlan te§kilatmm 
emrinde antrenor olarak c;:ab§an Macar 
Aleksandnn kunturatma nihayet veri! -
mi§tir. 

- Evet, bir fahi§e ile ... Malum. 0 Halbuki... Neden anlam~yorsun? de
kadmm fahi§eden ba§ka bir §ey olmad1- mek ... 
~ru biliyorum. Ne yapayJM. lnsamn his- Belki art1k beni sevmiyorsun .. Sonra 
siyah mannk tanJMtyor. Daha dogrusu sen de kendi vaziyetini dii§iinsene, biraz 
erkeklerin fahi§eyi de sevebildikleri ~ok insafh olsana. Sen de benim yapbgJmJ 
tecriibe edilmi~tir. Hatta birc;:ok zavalh, hem de istiyerek yapmadm m1? Bana 
maswn kadmlara fahi§eyi tercih ettikleri kar~J fena bir komedi oynam1yor musun? 
de goriilmii§tiir. K1skanmak ic;in tiirlii tiir· - Komedi mi, ned en komedi olsun? 
Iii kachn yoktur. Yalmz kadm varchr. - l§te bu ak§all1., §imdi, §urada bu 
Ben kar§Jmda bana tercih edilen bir ka- garib c;iftin arasmdaki halin neydi? Bu 
chn gordiim. ihtirash kadma kar§I i§Velerin, kocasmm 

- Amma Hasret, rica ederim. Vazi- arzu ve i§tiha dolu baki§lan oniindeki 
yeti iyice dii§iinsene. Ben seni seviyorum. cilvelerin... Biiti.in hareketlerinle gene 
HayatJmda senden ba§ka kimseyi sevme- kocay1 tahrik etmiyor muydun? Maksa
dim ve sevemem. Eger bu kadmla mii - dm da bu degil miydi sanki ';) Y oksa o 
nasebette bulundumsa... senin a~Ikm midJr? Onu da bilmem ... 

lstihfafkar bir kahkaha ile: - Miikemmel bir hiicum ... Mukabil 
- Ha, evet... Emir kulusunuz, de- hiicum I.. Fa kat aldamyorsun. 0 benim 

gil mi? Bunu soyliyeceginizi biliyorum. a§Iklm degil amma belki olacak. 
A'! a, bu izah pek i~inize yanyacak. F akat - Y alan soyliiyorsun Hasret. Beni 
itiraf ediniz. Size verilen emir ho~unuza c;Ildirtmak ic;in bunlan uyduruyorsun. 
da gitmedi degil. hinize c;ok yarad1... Sana inanamam ... Haytr, haYJr; .. Sana 
Gayet tath zamanlar g~irmenize hizmet inanmak ic;in insan seni hie; tammami§ ol
etti ve §urasJ da muhakkak ki size verilen mah. 
emirle takdim edilen kadm sizi seviyor. - Aldanan ben degilim, sensm .• 
Ayni yerde iki ki~iye liizum yoktur. Sonra tekrar etti: 

- Hasret, Hasret... Rica ederim. - Aldanan sensin!. 
Beni affet, beni mazur gor. Ben beni T a ruhunu gormege c;ah§arak gozle -
c;:oktan mazur gorecegini umuyordum. rimi gozlerinin ic;ine diktim ve bu mada 
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lzmir Sehir Meclisinin isabetli kararlan 
Eski Kordonboyu 

Atatiirk caddesi oldu 
~ehrin diger sokak ve caddelerine de 

hakiki Tiirk isimleri talold1 

«Ataturll; caddesi~ ismini alan eski Kordonboyu 
Izmir (Hususi) - :;;lehir Meclisi, son karnilen yeni bal?tan tanzim edilecektir. 

ic;:timamda, 1zrnirde c;:ah§an. -in§aat kal- :;;Jehir otoblislerinin temizliginin ar • 
falarma aid talirnatname ile garajlarm tmlrnast munaka~ast gec;:erken, bir aza; 
tabi tutulacaklan §artlan havi talirnat- - Ailece bit aldJgJrnJz otobusler bile 
nameyi konll§UP <;tkarrni§, bu rneyan - vard1r. Bunun bir afet haline gelmesi 
da Izmirde 85 mahalleye yeni isirnler de muhterneldir. Arabalar her gun te
vermi§, §ehir hududunu da geni§let • rnizlenmelidir. 
mi§tir. Demi§tir. isirnleri degi§tirilen sokak• 

Maruf Birincikordon adm1 cAtaturk !arm bu isimleri nasll ald1klan uzerin • 
caddesi• ne vermi§tir. Goztepe tram • de, bir kornisyonca uzun uzad1ya tet • 
vay caddesi de cismet lnonih caddesi kikat yap1ldiktan sonra degi§me karar• 
olrnu~tur. !mar sahasmdaki geni~ rna • !art verilrni§tir. 
hallenin adt da cKi.i.ltur Mahallesi. dir. Ba~bakamm1z ismet 1nonuniin dog • 

Meclis, ~ehirdeki 1200 sokagm numa- duklan ev, Mekke yoku~undadtr. Ma • 
ralandmlmas1m ve be~ yJlllk imar pia- hallenin ad1 Hac1mehmed mahallesi • 
nmm k1sa zarnanda <;1kanlmasm1 da dir. Meclis bu mahalleye clsmet inonil 
kararl8§hrml§hr. rnahallesi. adtm verrni§tir. Yeni rna • 

:;;Jehir hududunun geni§letilmesi sure· halle isirnleri arasmda §Unlan da gorii· 
tile inciralt1 ve Agamernnun 1hcalan - yoruz: 
nm bu hududa almmast keyfiyeti uzun Tmaztepe, Kocatepe, Duatepe, <;i • 
uzachya konU§ulmU§tur. mentepe, Bozkurt, Sel~uk, Sumer, Na• 

inciraltt, izrnirin en giizel eglence yer mikkemal, TiirkyJlmaz, Alhnt8§, Ytl • 
lerinden biridir. Plajt, kazinolart var - d1z, Ugur, Konak, KurtulU§, Erler, Ye
dlr. Sahil, zengin ve yernye§il bir tabi • nigiin, Akmc1, i.Jlku, Altay, Ye§iltepe, 
ate de maliktir. Keza, Agamemnun 1h - Atilla, Gungor, Barbaros, Turgudreis, 
calan, 1zrnirlilerin ve civar halkm c;:ok K!lt~reis, Kernalreis, Mithatpa§a, Mu • 
istifade ettigi, mevsimi gelince, miite - radreis, <;ankaya, Guzelyah, Alt10k. 
madiyen 500 - 1000 ki§iyi bir taraftan a- Altmordu, Kocakapt, Kubilay, Aksoy, 
lip bir taraftan c;1karan guzel bir saghk Bahar ve saire ... 
ko~esidir. Butun bunlara ragmen, ne in- 20 rnetrodan dar olan sokaklar nu • 
ciraltmda, ne de Ihcalarda, temizlik, fi- rnaralandJnlacak, daha geni§ olanlal' 
at ve saire bak1mmdan esash bir kon • ise b!!!ihba§ma isim alacakhr. Bazt ta• 
trol yoktur. Bu iki yer §ehir hududuna riht isimler, aynen ipka edilmi§tir. 
girdigine gore, Belediyenin kontrol ve Meclis, ayni zaman · ~ 

rnurakabas1 b8§hyacak, .. azinolar, ser- mn 3 yrlda bti~eye onar bin lira kona• 
visler, ia§e mevadd1, eglence ve nakil rak imar planile birlikte hazrrlanmaw 
vas1talan, Ihcalarm temizligi, ucuzlugu m kararl8§hrmt§hr. 

Erzincan1n kurtulu, kutluland1 .. .. gunu 

Erzincan Kurtulu~ bayramJ munaseoettze Halkevtnde toplananlardan bir grt4P 

Erzincanm kurtulu~unun on dokuzun· canhlann istikbale aid bazt dileklerint 
cu y1h diin "Eminonii Halkevinde kutlu • zikrettikten sonra hiikiimetin bu havaliye 

lanmi§tlr. gosterdigi ihtimam1 §iikranla kaydeyle -
Merasime, Selimiye asker! bandosunun 

c;aldigl lstiklal mar§ile ba§lanmi~ ve Is
mail Hakkl Aktiirk ac;Ih§ nutkunu soyle
mi~tir. 

Bundan sonra Zeki, Erzincanm i§ga] 
senelerinde gordiigii musibetleri anlatmt~ 
sonra da Zebra R1za Bayoglu Erzin • 

kirpiklerinin ucunda birkac; damla ya§ 
gordiim. Birdenbire elimi avuclanmn ic;i
ne ald1. 0 kadar §iddetle s1kt1 ki tJrnak
lan derirne batJyor, sandJM. H1c;kirma -
mak ic;:in dudaklanm mnyordu. 

Boylece, uzun zaman bir tek kelime 
soylemeksizin kald1k. Nihayet alc;:ak ve 
titrek bir sesle dedi ki: 

- Sen bilmiyor musun? Ben bir esi
rim. Ben kendime sahib degilim. Anh -
yor musun N uri!.. Ben bir esirim. Onun 
i~in bu Duskoi benim a§Ikim olacaktJr. 
Bana oyle emir veriliyor, ben, verilen e
mirlere tabiim. 

- Ah, aman yarabbi... lmkam yok. 
Deli misin sen? 

- lmkam yok samyorsun amma her • 
§eyin miimkiin oldugunu g()receksin. Be
nim, belki senin de bilemiyecegimiz mak
sadlar, hileler, dalavereler i<;in bu adamt 
teshir etmem icab ediyor. Bana verilen 
emir bOyledir. Bu adam bana a§lk ol • 
mahdtr. Ben onun metresi olmahy1m ... 
Sonra bir yastJgm iistiinde ve iki puse 
arasmda onun biitiin mlanna vak1f ol -
maga mecburum, anladm m1 L 1§te ha
kikat.. Ah Nuri, ah ... Sen hakikaten be
ni sevseydin ve bu kadar aciz, zay!f, 
kendini heT§eye teslim etmi, olmasay • 

mi§tir. 

On dakika istirahatten sonra Tanburi 

Osman Pehlivan mill! havalar ~almlio 
ve aralannda General Eyiib Sabri de 
bulunan misafirler hazulanan biifeden 
izaz edilmi§lerdir. 

dm.. Ben seninle bu taha:~J~miilii kabif 
olm1yan hayattan, esaretten kendimi kur• 
tanrd1m. Bir zamanlar ben sana nekadat 
inand1m... Kendi kendime: «Ah, artlk 
ben yalmz degilim .. » bile demi§tim. Am• 
rna ne oldu ~ AldandigimJ anlad1m ve i~· 
te goriiyorsun ki kansmm memnun ve 
tasvibkar baki§lan altmda ben bu ada• 
rna kendimi sevdirmege ba§lad1m. 

- Ah, olamaz Hasret ... Sen bu ka• 
dar menfur bir gayeye alet olamazsJn• 
Senin viicudiin satJhk yahud kirahk e§ya 
degildir. Sen bu kadar a§agi mahluk 0" 

lamazsm. Bu gece, seni o kadar cazib 
ve ideal halinle, bu adama kar§J miiltefit 
gordiigiim zaman ne derece Jstnab c;ekri• 
gimi farketmedin mi ~ 

- Ben arhk senin sozlerine inana ~ 
mam... . 

Bu wzleri soyliyerek kalktJ. Catnb 
odaya dogru yiiriidii. Brie oymyanlarlll 
yanmdan g~erken Duskoi'ye ne soyle ' 
di? bilmiyorum. Fakat gene adam haY • 
ran ve a§Ik gozlerle ona baktJ; giildjj 1 

Memnundu. 
Bundan sonra Hasret, camh odadakl 

palmiyenin altmda oturdu. Ben yan1n• 
gittim. 

U.rkan varl 
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Konyay1 ihya icin ... Sancakta gene mi 
tahrikat! 

Arteziyenler a~1hyor, 
barajlar yap1hyor 

[Bastarata 1 fnct sahtfede] 
2 - Hatayda ya§Jyan Tiirklerle di -

ger anam arasmda tefrika ~rkarmak ve 
son rejirnin Hatayda iyi kar§llanmadJgrm, 
bilakis anam arasmda mi.itekabil itimad1 
sarstJgiDJ bilhassa mii§ahidlere gostermek 
i~in hilelere ba§ vuruluyor. Karamandaki ilk kuyudan giinde 1000 ton 

su almiyor, iki barajda senevi seksen alb 
milyon ton su temin edilecek 

3 - Son anla§mada kararla§hrilan e· 
~astan Hatay halkmm memnun olmadtgl 
ve Sarna baglanrnak istedikleri hakkmda 
mazbatalar tertib edilmi§ ve koylere da
gJhlan jandarma miifrezelerile maliye 
tahsildarlan vas1tasile rni.ihiirlettirilmek is
tenmi§tir. MazbataYJ miihiirlemiyen muh
tarlara derhal azil emirleri teblig edilerek 
mi.ihiirleri ellerinden ahnmaktadrr. Bu 
ciimleden olarak halis bir Tiirk koyii o· 
Ian Karbeyaz muhtan Molla Durmu§ 
azledilmi§ ve yerine me§hur Arif Aganm 
oglu vekaletle muhtar tayin edilerek 
mazbata bu §ahsa mii.hiirlettirilmi§tir. 

Sagda Vali Cemal Bardak~l, iistad M. Turh.an Tan ve muharririmiz Kandemir 

D~ giin evvel Babiitteriin (Arab ko
yii) ve Hayno muhtarlarmm da bu su· 
retle azledildikleri anla§Jlrnl§hr. Arab 
mernurlarmm ve bilhassa muhafrzm bu 
hareketleri F ransrz delegesi vekiline mii
kerreren anlatJimr§tlr. 

Durieux halkr krfkrrtmaga ~allftyor 
Konyanin ~alu~kan ve 
giizide Valisile miilakat 

«Anadolunun gobeginde, yiiz y1llar· 
d1r hazin bir step havas1 i~inde alabildi
gine uzamp giden kurak Konya ovasmda, 
§U anda, sihirbaz degnegi degmi§ bir nok
tada, yerin yedi kat dibinden §ani ~ani 
su fr§kmyor.» 

Vaktile Konyada oturmu§, u~suz 

bucaks1z, izsiz ve sessiz ovanm olgiin 
bogriinde yanml§ ve titremi§ fani, ben, 
bu inamlm1yacak miijdeyi veren dostu· 
rnun yakasma bir alacakh hmile yapi§a
rak, sordum: 

- Dogru mu, kim soyledi? 
- Mezunen lstanbula gelen vali 

Cemal Bardak~I ... 
Bu ismi zaten, ne zamandanberi, hep 

rniisbet, muvaffak i§lerin ba§mda gar • 
tnege ah§mi§hk. 

;limdi kendisini gormek ve onu uzun 
uzun dinlemek arhk bir vazife oldu. 

istiraha t i~in geldigi lstanbulda bile 
gozlerini Konyadan ayirmryan b~ i§ ada
rn1, oniindeki kagld ylgmmdan hlr yap -
rak ~ekerek: 

«- §te, diye soze ba§ladi, biraz ev· 
vel ald1g1m haber, Karamandaki sunda
jm dakikada 700 litre su vermege ba§ • 
lad!glDI bildiriyor. Uc; giin evvel ise 240 
metroya indiklerini ve dakikada 650 lit
re su fi§klrdlglm yaz1yorlardr. Son ma
lumata gore yalmz bu artezyen kuyusun· 
dan giinde 1,000 ton su almaga ba§ladrk 
demektir. Fa kat as1l sevindigimiz nokta 
§udur: Demek ki, kurak ovanm altmda 
bereketli su kaynaklan vardrr. Aradlgl
rmz, ozledigimiz. bekledigimiz bu idi. 
Bugiin bu mes'ud neticeye varmi§ bulu-
nuyoruz. 

Evvelce buralarda sundaj yap1lma • 
tni§hr. Su idaresi bazan yirmi, otuz met
roya kadar inmi§ ve bir§ey bulamtyarak 
durmu§. Bu kadar derinlige ilk defa ini· 
liyor.» 

- Ve bu abthayata ilk defa kavu§U· 
luyor ... 

«- Cidden oyle. Konyanm en biiyiik 
derdi susuzluktu. Dii~iiniiniiz ki; 50,000 
kilometro mutabbal olan vilayet hududu 
i~inde 25 ,00U kilometro murabbar, yani 
tam yans1 susuz ovadu. <;umra, Kara -
man, Eregli, Cihanbey, Kadmham, 11-
gm kazalan bu ova ic;indedirler. 

Vilayetin 600,000 niifm.undan 200 
bini bu mmtakada sakindir. Burada yag
mur beklenir. Y agmur yagmazsa mah • 
sui yoktur. Ka~ senedir toprak kupkuru 
idi. Bir miiddet daha bu hal devam et
seydi ova bo~alabilirdi. V e bu topragm 
bereketini dii§iiniin ki gec;en sene epey 
yagmur yagmca bire kuk, altm1~ mahsul 
almd1 ve ta lzmire, Ayvahga, Bahkesir 
kazalarma bugday gonderildi.» 

Degerli vali dosya zarflanndan ~rkar
dtgi bir kag1d1 gosteriyor: 

«- Konyada eski mahkeme sicille -
rinden c;1kardrgrmrz 384 sene evvel ya • 
zJlmr§ §U rapora bakm !» 

Ve, okuyor: 
«Bu ciimle sugla ve bunun gibi 

nice yerlerde suglaya kabil yerler var -
d1r ki, ihtimam olunup kargir bina ile 
bendler tutulsa Nih M151rdan has1l olan 
galat gibi bundan dahi vafir mahsulat 
husulii mukarrerdir. Amma sahibi vukuf 
Ve miistakimi emin kaliliilviicuddur. Bu· 
lunsa dahi iltifat ve itibar ve riayet o • 
lunrnadrgmdan ... » 

- BahtsJz toprak bu sahibi vukufu 
~athya c;athya dart am beklemi~ .. 

- Evet, Cumhuriyet hiikumetinin su
suzluk derdile ba§hyan miicadelesi de, 
Yiizdeyiiz muvaffak olacaktir. 

Biz §irndi Konyada lie; koldan, ii~ tiir
lii yiiriiyoruz: 

Evvela; yerin altmdaki suyu ~1kar • 
rnak. 

Biraz evvel anlatbgim Karamandaki 
' sundaj miisbet neticesini vermi§tir. ~imdi, 

orada diger kuyulan a~acag1z. 
Bir yandan da Konyada ~ehir i~inde 

sundaj yapllmaktad1r. Burada 280 met
roya kadar inildi ise de heniiz su buluna· 
mad1. Faaliyet devam ediyor. 

;lunu da kaydedeyim ki sundajlar bir 
yandan su ~1kanrken bir taraftan da ara· 
zinin vaziyetini ogretiyor. 

Konya vilayeti bu i§ler i~in lsvi~reden 
ii~ senelik bir mukavele ile bir su miihen
disi bir de jeolog getirmi§tir. 

Bu miitehass1slar gayretle ~ah§mak -
tadrrlar. 

~ehir i~inde yaphglmlz 280 metroluk 
sur.dajda ilk 160 metrodan ~1kan toprak, 
burasmm Meram deresinin getirdigi te· 
ressiibatla dolmu§ oldugunu gosterdi. 

Eger bu arazide maden filan varsa, 
bu ~ah§ma esnas1nda onlar da meydana 
~1kacaktJr. 

Goriiyorsunuz ki su ararken ba§ka 
§eyler de kolluyoruz. 

- Y ani yerin altm1 iistiine getiriyor -
sunuz. 

- Laz1m .. T opragm iistii kadar, al
hm da bilmeliyiz. 
D~ koldan yiiri.iyoruz, demi§tim. Bi • 

rincisi i§te bu sundilj, ikincisi de baraj -
lard1r. 

Sille barajma bu sene ba§hyoruz. 
Bu barai 2, 900,000 ton su tutacakhr. 

V e senede bu §ekilde ii~ defa olarak 50 
bin di:iniim toprag1 suhyacaktrr. 

Ondan sonra Meramdaki Altmapa 
baraj1 geliyor. Burada yaphgrm1z sun • 
dajlann neticelerini tetkik edilmek iizere 
Isvi~reye gonderdik. Cevab bekliyoruz. 

Bu baraj da 77 milyon su tutacak ve 
250 bin d.Oniim toprag1 suhyacakhr. 

Bunlann planlanm lspanya, Cezayir 
ve daha bir~ok yerlerin barajlanm yapan 
miitehass1s miihendis Grouner hamla -
ml§hr. 

U~iincii i§imiz ~ batakhklan kurutarak 
hem bu araziden istifade etmek, hem 
halkm s1hhatini korumak, hem de batak
hk yapan bu sulan ziraate vermektir. 

lgdmn §arkmdaki Balkr bogazmdan 
gelen sulann yaphgl batakhk ilk plan -
dad1r. <;avu§~U golii de batakhk haline 
geliyor. Burada §imdi 15 kilometroluk 
bir kana! ac;Jlmi§ bulunuyor. Oniirniizdeki 
baharda bunu I 0 kilometro daha uzata· 
rak i§letmege ba§hyacagrz. 

Boylece pek yakmda hem lgdu civa
rmdaki koylerin srhhati kurtuluyor, hem 
de 50,000 doniimliik ~ok miimbit bir ara· 
zi kazamyoruz, ve nihayet batakhk ya
pan bu sulan kurak topraklara veriyo -
ruz. 

Eregli batakhgr da 150 bin doniimii 
kurtaracak ve bizi bol bir suya kavu§tu
racakhr. llk i§ olarak yakmda buranm 
tayyare ile haritasr almacaktJr. 

- Konyada ne zamandanberi bir su
lama idaresi vardr? 

- Evet, Bey§ehir ve <;ar§amba gol • 
lerinin sulanm getiren kana liar ... F akat 
926 dan 36 ya kadar kurakhk oldu ve 
Bey§ehir goliiniin sulan azald1. Bu go· 
liin 5 70 bin doniim araziyi sulama kabi
liyeti varsa da §imdiye kadar ancak 170 
bin doniim, hatta ge~en sene I 00 bin do· 
niim suhyabilmi§tir. Bu sene ~ok kar 
yagd1g1 i~in fazla su bekliyoruz. Esasen 
bu sahada niifus azd1r; ancak 14 bin 
ki§i. Biz Konyamn §U ve bu tarafrm de
gil, biitiin susuzlugu gidermege ugra§l -
yoruz. 

Lazkiye 13 {Husust) - ;lubatm ilk 
haftasmda delege M. Durieux Antak • 
yaya gelmi§, son intihabda meb'us ~1kan 
Adah Mehmed, Kayseri zade Mustafa, 
Muses ve §eyh Davudla belediye reisi 
Hact Etem ve Salah, Sancak maliye re
isi Hasan Cebbad ve T a§naklarm ele· 
ba§rlarmdan avukat Karebet lzmirliyan 
ve daha baz1 e§hast tophyarak onlara va
ziyet hakkmda izahat verdikten sonra 
demi§tir ki: 

«- Biz on sekiz senedenberi sizi 
mes'ud etmege ~alr§trk. Son giinlerde 
Tiirkiyenin Sancak hakkmda aldrg1 va· 
ziyetin hakiki sebebini biliyorsunuz. Fran
sa her tehlikeye gogiis gerdi ve menfaatini 
ayaklar altma ald1. Sizi miidafaa etmek, 
rahahmzt ve refahmrzr bozmamak i~in 

<;ah§h. Nihayet ve ancak boyle bir an· 
Ia,maya muvaffak oldu. Bu son anla, • 
manm ne demek oldugunu biliyorsunuz. 
Biz bu kadar yapabildik. 1Ieride elimiz· 
den gelebileni tekrar yapacagrz. Vaziye· 
tin ehemmiyetini, nezaketini soylemege 
hacet yok, bu i§in Hn, zaran sizin alaca· 
g1mz vaziyete, ve gostereceginiz basirete 
baghd1r. Goziiniizii a~mtz. Y anh§ hare
ket ederseniz ezilirsiniz» demi§tir. 

Halebde birbirlerine girdiler 
Haleb 13 (A.A.) - Suriye milliyet

perverleri di.in ogleden sonra §ehirde bir 
ni.imayi§ tertib etmi~lerdir. Bolge zabitle
rinden birka~1 alay_m ortasmdan gec;mek 
istemesi iizerine kavga ~1kmr§ ve jandar
malar miidahaleye mecbur kalml§tlr. Bir 
jandarma yaralanarak hastaneye nakle
dilmi§tir. -------V oleybol §ampiyona ma~lar1 

lstanbul voleybol ajanhg1 tarafmdan 
tertib edilen voleybol §ampiyonasJ ma~la
rma diin Galatasaray lokalmda devam 
edilmi§tir. 

Birinci miisabaka Eyiib ve T opka
pl tak1mlan arasmda yaprlmt§ ve mac;1 
Eyiibliiler 15 - 4, 15 · 2 kazanmt§lardir. 

Hila! ile Ortakoy arasmda yap1lan 
miisabakay1 Hilalhlar 8 - 1.5, 15 - 7, 
15 - 5 kazanmaga muvaffak olmu§lardtr. 

Anadolu ile Davudpa§a arasmdaki 
ma~1 Anadolulular 15 - 2, 15 - 7 kazan· 
mr§lardu. 

Son rniisabakay1 Galatasaray ile Gene• 
lerbirligi takrmlan yapm1§lard1r. Mac;1 
Galatasarayhlar 15 - I, 15 - 0 kazan · 
mt§lardrr. 

Halkevinin tertib ettigi lik 
ma"lar1 

Emlnonii Halkevinden: 
Evimlz s<por §Ubesi himayesindekl kuhib

Ier tarafmdan 14/ 2/ 937 pazar gi.inu futboi 
llk mac;Iarma Bozkurd ve Bakll'ktly saha
Iannda ~agrdak.i programa gore clevam 
edilecektir. Alakadar kuliiblere teblig olu-
nur. 

PROGRAM: 
Bozkurd sahasr: 
Saha kom1seri: Yekta Ann 
:;limendlfer - Akm saat 12,30 hakem Ka

mil takrm B ma'< ~lid. 

:;llmendifer - Ye~ildlrek saat 13,45 ha • 
kern Nurman takun A rna'< Ilk 

Bozkurd - Akm saat 15,30 hakem Abdur-
rahman taktm A mac; lik. 

Baklrkiiy sahasr: 
Saha komisert: Y~ar Asma~an. 
Bakrrkiiy - Aksaray saat 14,15 hakem 

Abbas 'I'oksoz takrm B mac; ~ild 

Bak1rk6y - Aksara.y saat 15,30 hakem Ba.
haeddin Uluoz taktm A mac; Ilk. 

Dedigim gibi toprak c;ok miimbittir. 
Bire k1rk, altmi§ veriyor. . gelmege ba§lamJ§hr bile. 

;limdi orada 2 milyon koyun ve tiftik Diyor. 
var, muhakkak ki bu da yakmda iki, ii~ Ona yo!, kiiltiir, ziraat, ticaret... Hayu 
misline c;Jkacakhr. ba§ka hi~bir §ey sormad1m. 

Bol su gelince o ~orak ova, yemye§il Sadece: i.ic; buc;uk senedir ba§mda bu-
bir saadet yuvas1 olacakt1r.» lundugu, Isvi~reden bir hayli biiyiik Kon-

Bu u~suz bucaks1z ziimriid ovanm se- ya vilayetinin en mi.ihim ve ezeli derdine 
rin ve §en hayaline dalan bakl§lanm goz- ~are bulmu§ olan bu i§ adamm1, «su gibi 
lerime dikerek inanan ve inand1ran bir aziz ol» diyerek selamlamaktan kendimi 
sesle: alamadJm. 

- Ve su, bol su gelecektir, geliyor, KANDEMJR 

Balkan Konseyi 
toplan1yor 

[Ba§tarat~ l lnct sahttedel 

Riyaseticumhur Muhafiz AlaYl Ku -
mandant lsmail Hakkt, Milletler Cemi
yeti nezdindeki daimi murahhasrrniZ 
N ecmeddin Sad1k, Rumen, Yugoslav ve 
Y unan konsoloslan, V ali, Emniyet Di • 
rektorii ve kalabahk bir halk ki.itlesi Dr. 
T evfik Rii§tii Aras1 te§yi etmi§lerdir. 

H ariciye V ekilinin sozleri 
T evfik Rii§tii Aras trenin hareketin • 

den evvel gazetecilere §unlan s<>ylemi§ • 
tir: 

«- Atinaya Balkan Antanh Konse· 
yinin toplanhsma gidiyoruz. Balkan An
tanhmn mevcud te§ekkiiller arasmda en 
sag! am te§ekkiil oldugunu mi.i~ahede ve te
yide gidiyoruz.» 
Matbuat miimessilleri de gittiler 

Y ann Atinada a~1lacak Balkan mat· 
buat kongresine i§tirak edecek olan mu • 
rahhaslan)'lliZ da diin ak§am Y unanista· 
na hareket etmi§lerdir. 

Diger devlet Naztrlart 
hareket ettiler 

Atina 13 (A.A.) - Balkan anla§ • 
mas1 konseyinin azalan, pazartesi giinii 
buraya geleceklerdir. M. Stoya~inovi~
le M. Antonesco, Belgraddan beraberce 
seyahat etmektedirler ve Selanikte Dr. 
Arasla bulu§acaklardu. Bu zevat, hu • 
dudda Y unan hiikumeti murahhaslan ta· 
rafmdan kar§llanacaklardu. 

Atinada ayni zamanda Balkan anla§· 
mast matbuat konferansl da toplanacak • 
tJr. 

Biikre§ 13 {A.A.) - D1§ Bakam ve 
Bayan Antonesco, yanlarmda miiste§ar 
Viktor Badulesco ile siyasi §Ube direk -
torii M. Kretzeano, hususi kalem direk
torii M. lodnid F atulesco ve D1§ Bakan
hgt rnatbuat direktorii Raoul Antastasiu 
oldugu halde, bu sabah saat 9,20 de, 
Balkan Antant1 Kons.eyine i§tirak tc;m 
Atinaya hareket etmi§lerdir. 

Bakan istasyonda Tiirkiye, Yunanis -
tan ve Y ugoslavya orta el~ilerile F ransa 
ve <;ekoslovakya rnaslahatgiizarlan tara
fmdan selamlanml§hr. 
Atina selirimiz Gomiilcineye geldi 

Atina 13 (.Hususi) - Tiirkiye elc;i· 
si Ru§en E§ref Balkan Antanh devletle
ri Konseyine i§tirak etmek iizere buraya 
gelmekte bulunan Hariciye Vekili T ev
fik Rii§tii Aras1 kar§1lamak i.izere diin 
ak§amki trenle Giimiilcineye hareket et• 
mi§tir. Yunan matbuat musteJan Niko -
ludis te Tiirkiye matbuat rniimessillerini 
kar§Ilarnak i.izere ayni trenle Giimi.ilcine· 
ye gitmi§tir. 

M. Antonesco'nun i:z:ahati 
Biikre§ 13 (A.A.) - M. Antonesco, 

muhtelif istizahlara cevab vererek demi§• 
tir ki: 

«- Evvela Montreux mukavelena -
mesinde Bogazda seyriisefer noktasm • 
dan Romanyamn menfaatleri muhafaza 
edilmi§tir. 

Saniyen, Bulgar • Yugoslav pakh, 
Balkan paktmm Romanyaya bah§ettigi 
teminall hi~bir v~hile milteessir etme • 
mi§tir ve Belgrad hiikumeti Bulgaristan· 
Ia yaptrg1 miizakerat hakkmda Romanya 
hiikumetine malumat vermi§tir. 

M. Antones~o. <;ekoslovak hiikumeti
nin gosterdigi ~dakati sena etmi§ ve Ro
manya hiikumetinin muharebeden sonra 
}onesco tarafmdan tesis edilip Titulesco· 
nun da takib ettigi tarihi siyasete devam 
etmek hususundaki azmini yeniden ifade 
eylemi§tir. 

Miiteaktben Hariciye Nezareti eski 
miiste§an Gavenco, milli ~iftc;i partisi na· 
mma soz soyliyerek gerek Kii~iik An • 
tant, ve Balkan An tanh, ve gerek Fran· 
sa ve Lehistanla mevcud ittifaka itima· 
drm teyid eyledikten sonra Avrupada sui
hun en iyi zamanlarmdan birini te§kil e
den F ransa • lngiliz elbirliginden dolayt 
bilhassa memnuniyetini izhar etmi§ ve 
sozlerine §oyle devam ey1emi§tir: 

«- 170 milyon nii.fusu olan ve mua· 
hedenin tadilini istemiyen ve sulha bag
hhgmt isbat etmi§ olan Sovyet Birligini 
incitmekten <;ekinmelidir.» 

M. Antonesco, beyanatmda, iki muha
lif meb'usla baz1 gazetelerin son zaman
da «oiinya siyasetinde Sovyetler Birligi 
ve Kii~i.ik 1tilaf>> iinvanh bir kitab ne§re
derek Romanya - Sovyet miinasebah me
selesinde imtiyazh Rumen Burjuvazisinin 
hath hareketini tenkid eden Cekoslovak
yamn Biikre~ sefiri Jean Seba'ya kar§l 
yaptJk1an hiicumlardan bahs.etmi~tir. Bu 
kitab, ayni zarnanda muha1if mehafil
de Ki.i<;iik ltilafm saglamhgma kar§I ten
kidleri davet etmi~tir. 

Turan "iftligi koyliilere 
veriliyor 

Bir sene evvel, Cumhuriyet Halk Par
tisinin te§ebbiisile Bakrrkoy cihetinde-
ki Menek§e c;iftligi, Halkall koyi.i ahali· 
sine tevzi edilrni§ti. Bu suretle toprak 
sahibi olan koylillerin topra/tl, fenni zi
raat usullerine tevfikan i§lettikleri ve 
fevkalade miistefid olduklan goriildii -
giinden bu sefer de Turan c;iftliginin 
Firuz koyii halkma tevzi edilrnesi ternin 
edilmi§tir. 

, 
HiikUmet~i kuvvetler 

nevmidi i~erisinde 
Madrid hiikumeti bile biitiin gayretlere ragmen 

ihtilalcilerin ilerlediklerini itiraf ediyor 
[Ba~tara!t 1 tnci sah.t/edeJ I mektedirler. Birkac; g_iin i~inde §ehrin 

Y eni te§kil edilen ia§e merkezlerinin niifusu 50,000 den 200.000 e ~lkmi§tiT. 
oniinde kalabahk bir kiitle halinde du • B l J a· 1 -
ran ev kadmlan sab1rla beklemektedir - arse on a en lfe er 
Ier. Barcelona 13 (A.A.) - Evvelce 

Hilkrimet~ilerin resmi tebligi 
Madrid 13 (A.A.) Hiikumet 

kuvvetleri Aranjuez mmtakasmda Ma • 
naroza istikametinde ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. Bu mmtakada ye • 
di tane asi tayyaresi dii§iiriilmii§tiir. 

Valencia yolunda vaziyette bir degi -
§iklik olrnaml§hr. Arganda, hala dii§man 
ate§i altmdad1r. Kazalara mani olmak 
ic;in Valencia' dan gelip Madride giden 
arabalar dola§lk yollarda'! ge~mektedir
ler. Milislerin biitiin gayretlerine ragmen 
asilerin ii~ tankt ve bazt piyade k1t' alan 
}arama ile San Martin de Ca Voga'ya 
girmege muvaffak olmu§lard1r. 

Civar kasabalarda hayat normal §C -
kilde devam etmektedir. Havalann iyi 
gitmesinden istifade eden kadmlar, ka • 
p1lan §niinde konu§maktad1r. 

Bir yandan toplar giirlerken bir yan· 
dan da gene krzlar inanevra yapJldJgJ za
manlar gibi ~e§melerin etrafmda giilii§ • 
mektedirler. 

iJniversite mahallesinde muharebe 
Madrid 1 (A.A.) -Havas Ajanst· 

mn muhabiri bildiriyor: 
Asiler, diin gece garp parkmda taar· 

ruza gC9IJi§lerse de hi.itiin hiicumlan 
milisler tarafmdan geri piiskiirtiilmii§tiir. 

Asiler dagm1k bir §ekilde ka~maga 
mecbur olmu§lardJr. Milisler bu arada ii~ 
siper i~gal etmi§lerdir. Dniversite mahal
lesi oniindeki hiikumet cephesi §Undi dii
zelmi§tir ve Mencloa mmtakasile irtibat 
tesis edilmi§tir. 

lhtiUilciler ilerliyorlar 
Avila 13 (A.A.) - Havas Ajanst· 

mn muhabirinden: 
General Franco'nun kuvvetleri diin 

Chinchon - Valencia yolunu g~erek 
Argonda • Morata ·de Tejuna yolunu 
tutmu§lardlr. 

Bu kuvvetler San Martin de Ca Vega 
oniinde J arama nehrinin sol sahilindeki 
hi.ikume~ilere aid mevzilerin ilerisine 
g~i§ bulunmaktadrrlar. Asi kuvvetler 
§imdi Arganda'nm be§ kilometro cenu • 
bundaki Casa del Guarda de Pajares 
sutlanm ellerinde bulundurmaktad1rlar. 
Hiikumet kuvvtleri, asilerin ileri hareke
tini durdunnak i~in nevmidane gayretler 
sarfetmi§lerdir. l!k hatta siirdiikleri 26 
tanktan 5 i harb meydanmda kalml§hr. 
Bu muharebede hiikumet kuvvetleri ag1r 
zayiata ugraml§lardJr. 

M alagantn eski fefleri 
tevkil edildiler 

Sevilla 13 (A.A.) -Sevilla radyo· 
sunun bildirdigine gore, General Llano 
kumandasmda bulunan k1taat, Malaga
daki marksist §eflerini tevkif etmi§lerdir. 
Bunlar, yakmda muhakeme altma alma
caktn. 
lhtilalci kuvvetler Almeria yolunda 

Avila 13 (A.A.) - Asi tayyareleri, 
Madridin iizerinde u~mu§lar, fakat §ehri 
bombard1man etmemi§lerdir. 

General Franco' nun kuvvetleri Valen
cia yolunda kazandrklan mevzileri tah • 
kim etmekle me§guldiirler. 

Malaga sahilinde asiler Almeria isti • 
kametinde ilerlemektedir. Bu §ehir de 
yakmda ellerine dii§ecektir. 

Firariler, Almeria'ya akm alon gel • 

birbirine dii§man olan partiler gun g~ • 
tik~e birle§erek bundan sonra birbirleri 
aleyhinde bulunm1yacaklanna dair . soz 
verrnektedirler. 

Bu partiler, harbin kazamlmast Ic;m 
ellerinden geleni yapacaklanm beyan et
mektedirler. 

I htilalciler bir Sovyet vapurunu 
:z;aptettiler 

Salamanka 1 (A.A.) - Asilere 
mensub gemiler, Katalonya ' a~rklannda 
Provskaj ismindeki Sovyet vapurunu 
zaptetmi~lerdir. Bu vapurda lspanyol 
marksistlerine teslim edilmek iizere silah 
ve harb malzemesi bulundugu soylen • 
mektedir. 

Sovyet vapuru Frankist lspanya li
manlarmdan birine gotiiriilecektir. Asi 
tayyareler diin Almeria'mn 60 kilomet
ro garbinde kain Adra limamm bombar
d!man etmi§lerdir. 

Ademi miidahale komitesi 
~tkma:z: yolunda 

Londra 13 (A.A.) - Ademi mii ~ 
dahale komitesinin girdigi ~1kmazm va· 
hameti muhtelif §ekillerde tefsir edilmek
te ve bir ltalyan gemisinin Malagaya 
ltalyan k1t'alan ihrac etmi~ oldugu hak
kmdaki haberler kar§rla§hnlmaktadu. 

Bu miiddet zarfmda lngiliz murali • 
haslan diplomatik yollarla Portekizle 
miizakereye giri§mek tasavvurundadular. 
SOylendigine g(}re, miizakereler pazarte· 
siye kadar devam edecek ve o giin !ngi
liz murahhaslan miizakerelerin neticesini 
alakadar devletlere bildireceklerdir. 

Sureti umumiyede zannedildigine go • 
re, bu devletlerden Portekizin de lspan • 
ya gibi denizden kontrol sistemine ithal 
edilip edilmemesi hakkmdaki miitalealan 
sorulacaktu. Bununla beraber Almanya 

ile ltalyanm boyle bir te~ebbiise miima
naat edecekleri zannedilmektedir. 

,Simdi ademi miidahale komitesinin 
mevcudiyeti mevzuu bahsoldugu ehem
miyetle kaydedilmektedir. 

General Molclnrn kuvvetleri 
Avila 13 (A.A.) - «Havas». 
Dii~man hi~bir zaman diinku gi.bi mu· 

kavemet gestermemi§ti. 0 kadar ki, kur· 
~una kar§I gogsi.inii siper yapml§hr deni· 
lebilir. Zayian ~k agm:hr. Giiniin baz1 
saatlerinde muharebe sahnesine, hepsi Rus 
mamulahndan olmak iizere, 26 tank gO
riilmii§tiir. Be~ tank, 8 mitralyoz ve i.i~ 

sahra topu ahnmi§tlr. 
Mola'nm kollan Valencia yolunu ge .. 

c;erek Argandamorata' da T ajuna yolu "' 
na varmJ§ ve bu yolu cla g~erek San 
Martin oniinde Rio - ]arama'mn sag sa
hilinde dii~man mevzilerile temasa gel " 
mi§lerdir. Bu kollar Arganda'nm be§ ki
lometro cenubunda Kasa del Guarda te
pelerini i§gal etmi§lerdir. 

Deuschland kruvazoriiniin 
bir :z:iyareti 

Londra 13 (Hususi) - Alman ceb 
kruvazorii Deutschland bugiin resmen 
Cebelittanh ziyaret etmi§tir. Alman a· 
mirah Cebelittank kumandam General 
Sir Charles Harington'u ziyaret etmis. 
General Harington da Alman amiralmm 
ziyaretini gemide iade etmi§tir. 

Amerikada fabrikalar i~e ba~larken 

Otomobil amelesinin grevin
den iki manzara: /f~i siingii 
kuvvetile sevkediliyor, bir 
labrika onilnde t;arptsma 

Detroit 13 (A.A.) - cGeneral Mo - Anderson - indrana - 13 (A.A.) - 0-
tors• un bildirdigine gore, elli bin ki§i tomobil endiistrisi senidkasma mensub 

de olan amele ile olm1yan amele arasmda 
pazartesi giinii, diger bi.itiin i§!;iler vuku bulan bir arbcde neticesinde 10 
hafta i!;inde i§e ba§llyacaklardlr. ki§i yaralanmi§hr. 
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Milano 
BriikseJ 
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Cenevre 
Sofva 
Amsterdam 
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Vlvana 
Madr~ 
Berlln 
Varsova 
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~o.Od · 
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Anadolu ~m. % I Aell.lt Kapail.l§ 
60 pe§in 2!.40 14.60 

% 60 vadell ,4 40 :!4 40 

tsTtKRAZLAR 1 

---------~~~~~--~~ At;llll1 Kapamo 
riirk borcu 1 vadell :4~.05 :12. 

-. -. n· vade! 21.10 21 
• .,. m vadeli 21. 21' 

TABVtLAT 

I At;ll.lt 
Anadolu I vadell ~9.15 

• rr va. ~~.1o 

Kal)&nl4 
3915 
39.15 

Zahire borsasmda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: B~day 180, arpa 35, t;avdar 
15. yapak 67 3/ 4, kepek 15, :nusU" 75, un 
45, razmol 15, ketentohumu 48 1/4, beyaz 
peynlr 1 3/ 4, tl!tik 5 1/2. tasulye 1 3/4, 
ze:ytinyag 3 112. pamukya~I 21 1/2 ton. 

Ihracat: Bu~day 510 3/ 4, mercimek 7 1/4, 
tlftik 10, yapak 231 114, ic; cevlz 11 1/4 
ton, c;akal 369 aded. 

2- Sat~lar: 

Bugday yum~ak kllosu 6 kuru§ 18 pa
radan 6 kur~ 28 paraya kadar, bul1;day 
sert ltilosu 6 kllli'~ 25 paradan 6 kur114 

37 1/ 2 paraya kadar, afyon !nee kilosu 520 
kilru§tan, ic; fmdJ.k kilosu 66 ku~ 20 pa
ra~an, tlftlk oglak kilosu 165 ku~tan, 
tiftlk mal kilosu 145 kur'IJ.l1tan 150 kur~a 
kadar, yapak Anadol kil.losu 62 kur~tan 71 

k~a ka.dar, pamukya~ 49 1/2 kur~tan 
50 kuru§a kadar, susamy~1 kll06u 54 ku
ru§tan 55 kuru§a kadar. 

3 - Telgrafiar: 12/2/937 
Londra: MISir Laplata §Ubat tahmlli kor

terl 24 §il. 6 peru Ki. 3 Kr. 48 s., Londra: 
Ketentohumu Laplata §ubat tahmll1 tonu 
II ster. 7 1/2 ~. Ki. 7 Kr. 23 s., Anvers: 
Arpa Lehistan §Ubat - mart ta.hrnill 100 

kilosu 123 B. Frank Ki. 5 Kr. 24 S., Llver-
8 1/ 8 pe. Ki. 5 Kr. 92 S., §ikago: Bu~day 
Hartvinter ma.YIS tahm.lli bU§eli - sent, 
pul: Bu~day mart tahmlll 100 llbresl 8 ~11. 
Vlnipek: Bug.::Iay Manitoba maYIS tahmlll 
b~eli 129 3/4 sent Ki. 6 Kr. 01 s., Ham
burg: Fmd1k ic; Giresun derhal 100 kllosu 
153 R. Mark Ki. 77 Kr. 88 s., Hamburg: 
Fmdlk ic; Levan derhal tahmiU 100 k:l.losu 
152 R. Mark Ki. 77 Kr. 35 s. 

Zayi - tstanbul Liman dairesinden 
24/8093 numara ile ald1~m Iiman ciiz.. 
danuru kaybettim. Yenisini alacagun
dan hiikmii yoktur. 

Dursun oglu HlZU" 

4 I I 1•1 I I I 1•1 
5 1•1 I I 11•1 I I•J 
fi I 1•1 I I 1•1 I 
, I I 1•1 I I I I I• 
' •I I 8:1 I I I I 
l:tli•J•I I I JJ 

Soldan sajta: 
1 - Qekoslovakya ile ihtllat hal!nde olan 

bir devlet, bir edatm kiSaltllm~l. 2 - Sa 
yt, ihtilalcl. 3 - Bir Vekaletlmlzdekl faa! 
bir mti.ste~arm Ism!, bacaktaki blr kemlk. 
4 - Blrdenbire, modern. 5 - Kiilfetli ve 
11atafath. de~ll, alfabede blr har!in okunu 
~u. 6 - Oz tiirkl;e csahib:. , ~ehre, nota. 7 
Blr millet, ka.rzen ahnan paraya mukabll 
verilen §ey. 8 - Uzuvlarmuzdan biri, ~ok 
defa k1ymet! bllinm!yen §ey. 9 _ Zengln de 
gil, Have. 10 - Dini meraslm, umumi. 

Yukar1dan a9ag1ya: 
1 - Biiyiik pazar ve sergl, nota. 2 - Olii 

a~tac, zablt. 3 - Dokunma, lc;ki dag1tan. 4 
E~ln kL;unJarmdan biri, iskambllde blr 
kajpd, fenal!k !ekes!. 5 - Az bulunur. 6 
Hayret edatl, ~l~manllk. 7 - As1rlar, alma 
Vaslt&S! olan alet. 8 - Blr emir, itikad. 9 
Uykusu gelenler!n yaptlg! bir hareket. 10 
Yen! degil. 

Evvelki bulmacantn halledilmi~ §ekli 
1 2 3 4 I') 6 7 8 9 10 

t§'ltlMI I IMI I lYIEiili""il 
2EIKIAIBIIIRI• $IEIK 
8 FIA SIAIHIA TI•IKIE 
4ARAIDAIK tl•iEIM 
1\ R t ,.,EILI•IBIAI•IA 
6 EIBIEITI•I$1o sloiN 
j ITI•IMI•I s IAI•IAiol• 
s•IF tiL tiBIEI•Iuls 
81LI t IRIE TI.IF t INIOI 

10 E IN •1v E IR E MT•IN 

1 LAN 
Ticaret kanununun 361 inci madde • 

sile §irket mukavelenamesi ahkfunma 
tevfikan, 

Turk ~imentosu ve 
kireci 

Anonim §irketi hissedarlar1 1937 se -
nesi martmm 16 nc1 salt giinii saat 14 te 
Galatada, Agobyan hanmda §irket mer

kezinde inikad edecek heyeti umumi -
yei adiye i~timama davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat: 
1 - !dare meclisi raporile muraklb 

raporunun klraati, 

2 - 1936 senesi muamelatma aid he
sablann kabulii ve idare meclisi azaSl
nm ibrasile mezkfu sene muamelab ne
tayicine dair idare meclisinin teklifi, 

3 - Meclisi idare azaSI. intihabmm 
icraSl ve §irket umurunu idare ile mii
kellef azaya verilecek aidatm tesbiti, 

4 - Ticaret kanununun 323 iincii mad 
desine tevfikan §irketle muamelei ti • 
cariyede bulunmak iizere idare meclisi 
azaSlna mezuniyet itaSl, 

5 - 1937 senesi i~in bir murak1b ta -
yinile aidatmm tesbiti ve murak1bm 
mazereti halinde ifayi vazife etmek ii
zere diger bir zatm intihab1. 

Uakal 250 hisse senedine malik olup 
ta i~timai mezkfuda hanr bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan i¢ima tarihinden 
bir hafta evvel hisselerini §irket merke
zine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat mak 
buzlan §irket merkezinde tevdiat rna -
hiyetinde olarak kabul edilecektir. 

1DARE MECLiSt 

«FRANSIZCADA CUMLELER VE iBARELER» 
Genel Kurmay Ba~kanhgx ve Kiiltiir Bakanh~ tarahndan 

Y ardimci Kitab Olarak Kabul Edilmi, Olan 
M. ALi Uluer,gllven'in bu eserinin mevcudu kalmadt-'!mdan tekrar 

~eeirilip bir misli daha biiyiiltiilerek ne~redilmistir. 

Fiati 70 kuru,. Sab~ yeri : lkbal Kitabevidir. 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden: 

~ozden 

Nev'i Miktan Muhammen bedei1· M. Teminah 
Hurufat ve Anterlin 1490 kilo 1900 lira . 142,5 lira 

Ihaleden ?a~hyarak yans1 yedi giin, kalam on be~ giin sonunda tama _ 
men Basimevimize teslim edilmek $artile acele olarak pazarhkla t 1 _ 
nac~k ~ur~:~fat ve anterlinler icin 17/2/937 ear~amba giinii saat on s~e U:e ai;-
teklJlerm Jdare Komisyonumuza gelmeleri. ~ 
.. Hazrrhk yapllmak \.izere harf niimunelerimizi diliyenler ~imdiden ala-

bthr. ~artname Ba~nmevimizden paras1z olarak verilir. (870) 

I KadtkOy V.ak•flar DirektOrliiiiii iiB.nJan I 
.. .. A~1k bulunan ps~udarda Atikvalde camii ikinci imamllg1 ic;in martm 
uc;:~ncu ear~amba 

1 
~unu saat 14 te miisabaka imtiham yap1lacagmdan istekli-

lenn yevmt mez.mrda Kad1ki:iy Vak1flar Mu"d" 1" ~ .. · .. t t 1 

Ktymeti 
Lira K. 
150C 00 

• ur ugune muracaa e me eri. 
(856) -Muvakkat T. 

Lira K. 
112 50 Kad1koyiinde Fasanpa:;a M. Sarayarkas1 S. 1, 67, 

69 say1h maadiikkl-.."1 s1rf miilk hane 
Yukanda mevki ve cinsi ve k1ymet ve teminah Y" .. l d"k.k' h 

zarllk' (1200) I' · t l'b' .. . . <U.l 1 maa u an :me pa-. ra . Jracta a 1 1 usttindecti" 1halesi 18/21937 b .. .. t 15 t ct· ... , · 1. -· · per~em e gunu saa 
. e 1r. r azlas1le ta tb olanlann Kac1kiiy Vak1flar 1""d" l" ... .. t len. >U ur ugune muracaa -

(855) 

CUMHURIYET 

Seyhan Vila vetinden: 
.•. Goemen evleri ic;:in muktazi olup sartnamesi veehile Kozan kazasmm Cam 

es1g1, Bayrrpmar ye diger 7 orman maktalanndan kat ve imal ile Kozana nakil 
ve teslim edilmek iizere 42453 k1rk iki bin dort yiiz elli iict lira muhammen bedelli 
20_4?- metr~ rt; ikab cam kerestesi subatm 26 nc1 cuma gi.ini.i saat 15 te Seyhan 
V1layet Hukumet konagmdaki Komisyonca ihale edilmek iizere kapall zarfla 
eksi~tmiye <;:Ikanlm1shr. 

Isteklilerin ~;>artnameyi gormek ve izahat almak iizere Ankarada iskan 
Umum Miidiirliigiine, i stanbul ve Seyhan isktm Mlidiirliiklerine miiracaatleri 
ilan olunur. (758) 

ViR iNCi ASRIN MOHiM BiR KE$Fi 
Gi.irlilttilii rakamlara kap!lmaym1z. Her tra§ b1cag1 
tra~ etmez, TAHRi~ EDER. BEYNELMiLEL (inter
national) tra~ b1cag1 bir Alman cingenieur• iin icad 
ettigi 300,000 MARK k1ymetinde emsalsiz bir maki
nede yap1lmaktad1r. t!ibu (Precision) makine, bir 
drednot gibi ancak iie senede yaptlabilir, b1cagm agZI 
otomatikman kontrol olur ve clkan her bleak bir fen 
harikas1d1r. Daha hie gi:iriilmemi~ bir tathhkla tra§ 
eder ve yiizi.i asia buru~turmaz. Diinyada blitiin mil
letleri ihya eden bu b1eak Tiirkiyenin her tarafmda 
dahi ucuz fiatla sahhr. Bu hartkulade bu;akla yalruz 
bir defa tra~ olunuz, o giin sizin en ne§ieli giiniiniiz 
olacakhr. 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
siltme giiniinden evvel ~ah§ma giinlerinde mezkU.r Miidiirliik idarl kalemine 
alun: a~1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 1/3/937 tarihinde Pazartesi 
giinii saat 15 te istanbul Bi.iyiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. 
MUdiirliigiinde miite§ekkil Ahm Satlm Komisyonunda yap1lacaktrr. Mu
hammen bedeli 1280 lira, muvakkat teminat 96 lirad1r. isteklilerin §artna
me ve niimunesini gi:irmek ve muvakkat teminatlarm1 yatrrmak iizere ek
siltme giiniinden evvel ~ah§ma giinlerinde mezkur Miidiirliig idari kalemine 
miiracaatleri. (857) 

I Devlel Demiryollan i,tetme Umum Miidtirltittinden J 
Haydarpa~ada Gar binas1 dahilindeki biife, bah~e ve mii,temila· 

b ayhg1. 78 lira muhammen bedel iizerinden ve· mukavelenin im -
zas1 tarihinden 20/4/938 tarihine kadar olmak iizere 18/2/937 
per,embe giinii saat 10 da Haydarpa,ada Gar binas1 dahilindeki 
Birinci t,letme Komisyonu tarafmdan a~tk artbrma ile kiraya ve
rilecektir. 

Bu ife girmek istiyenlerin 8190 kuru,Iuk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte artbrma giinii saatine kadar 
Komisyona miiracaatleri laz1mdJr. Bu i,e aid ,artname ve muka· 
vele projeleri Komisyondan parastz olarak dagJblmaktadtr. (529) -Muhammen bedeli •24802.:1.3• lira alan muhtelif i:il~iide 1850 aded ~tam 
azman ve .tomruk 1/3/1937 pazartesi giinii saat 15,45 te kapalt zarf usulile 
Ankarada !dare binasmda satm almacaktU". 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1860.17) liraltk muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah 
niishasmda inti§ar etmi!! olan talimatname dairesinde ahnml§ vesika ve 
tekliflerini ayni giin saat 14,40 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri la
zrmdrr. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar -
pa~ada Teselliim ve Sevk $efliginden, izmir ve Eski§iehirde idare Magazala
rmdan dagitllmaktadir. (869) 

Giizel San'atlar Akademisi Direktorliigiinden: 
Akademi Mimari Subesi Tatbikat Biirosunda c;ah~mak iizere ayda 150 lira 

iicretle bir terciiman ve 100 lira iicretle bir daktilo almacakbr. 
Allag1da yaZih evsaf1 haiz olanlarm 19/2/937 cuma ,gilnii saat on beste 

Akademide yap!lacak imtihana gelmeleri. 
1 - Terciimanhk iein talib olanlarm Almancadan Tiirkeeye ve Tiirk

eeden Almancaya terciime yanmasx. 
2 - Daktiloluk iein taliblerin Alm;mca ve Tiirkee lisanlanna asina 

olmalan. 
3 - Taliblerin kadm veya erkek olmasmda beis yoktur. Hi,isniihal ve 

s1hhat raporu laz1mdrr. Ve Tiirk tebaas1 bulunmas1 ~arttrr. (759) 

Erzurumda yap1lacak Atatiirk An1b 
Miisabaka ,artlart 

Uc;iincii Umumi 
Miifetti§likten : 

1 - Erzurumda bir Atatiirk antb yaptmlacakttr. 
2 - Amt projesi ikincikanun 1937 tarihinden mayts 1937 sonuna 

kadar miisabakaya konmu,tur. 
3 - Talibler bu hususta mufassal maliimat ve vesikalar1 Kiil • 

tiir Bakanhgt Yiiksek tlgretim Genel Direktorliigii ile Istanbul Gii
zel San'atlar Akademisinden alabilider. 

~ART NAME 
1 - Erzurumda yaptmlacak Atatiirk antb Erzurumun milli sa • 

va,taki durumunu ifade eder mahiyette olmahdtr. 
2- Bu itibarla·yaptlacak amt yalntz bir portre heykeli degil, bir 

abide olacaktu. 
3 --- Bu antt i~in 100,000 yiiz bin lira sarfed.ilecektir. 
4 - Miisabakaya i,tirak i~in en az Istanbul Giizel San'atlar A • 

kademisini bitirmif olmak laztmdtr. 
5 --- 31 mayts pazartesi giinii ak,amma kadar maket ve proje -

ler Kiiltiir Bakanltg1 Yiiksek tlgretim Genel Direktorliigiine teslim 
edilmi, bulunmahdtr. 

6 - Make tier en az 1/50 biiyiikliigiinde olacakbr. 
7 - Projeler amtm nihai tekli hakkmda tam bir fikir verecek 

vuzuhta olmahdtr . 
8 - Amhn Erzurumda ~1kan granit nevi ta,lardan yaptlmast esas 

itibarile 'ayant orzu ise de bu cihet heykeltratlarm yiiksek takdirine 
btraktlmtfbr. 

9 - Proje ve maketler Giizel San'atlar Akademisinde Tiirk ve 
yabanct san'atkarlardan te,kil olunacak jUri heyetince tetkik edi • 
lerek birinciye 1000 bin, ikinciye 500 bef yiiz lira verilecektir. 

10 - Amtm dikilecegi mahallin niverman haritasile o mahalde 
yap1lacak binalarm fotograflarJ ve Erzurum tasmtn cinsleri Kiiltiir 
Bakanhgt Yiiksek Ogretim Gene) Direktorliigii~de goriilebilir. 

«2007» (197) 

14 $ubat 1937 

/{£S£R. 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
Kapah eksiltmiye kon,.Ian i~ 
Kesif tutan 
Bu i11e aid sartname ve evraklar 
asag1ya yazilmxstrr 

tstekliler 

Eksiltmenin yap1lacag1 yer, 
tarih, ~n ve saati 

Eksiltmiv..e girebilmek iein 
~ereken belgeler 

Dikili - Ayvah yolunun yap1s1 
(25987) lira (39) kurus. 

A.--- Eksiltme sartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
E.- Baymd1rhk i$leri ~enel sartnamesi 
D.- Fenni ~artname 
C.- Ke~if. 

Bu sartname ve evrakl tzmir - An • 
kara -istanbul Baymd1rhk Direktor
liiklerinde gi:iriip inceliyebilirler. . 
tzmir 11i Daimi Enci.imeninde 1 mart 
1937 pazartesi saat 11 de kapah zarf 
usulile. 
937 takvim y!l1 iein Baymd1rhk Ba~ 
kanhgmdan allnmiS miiteahhidlik ve 
Ticaret Odas1 belgeleri. 

Muvakkat teminat miktan 1950 liradrr. 
Teklif mektublar1 5 inci maddede yaZlh saatten bir saat evveline kadar 

!zmir tli Daimi Enciimeni Ba~kanht!ma makbuz muukabilinde verilecektir. 
(377) 

AV 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye hadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

5 inci ketide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0. 0 0 0 lirad1r. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr .•• 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 M ART 937 giinii aktamt~ 

na kadar biletini degittirmit bulunmahd1r. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur ••• 

$of0rler intihabat• 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odas1ndan: 

ikhsad Vek~letinden alman emirle feshedilmi§ alan istanbul Otomobilci~ 
ler, $ofi:lrler ve I~~ileri Cemiyeti idare heyeti i~in yeniden umumi bir intihap 
yapxlacakhr. Reylerin hangi giin ve hangi mevkilerde kabul edilecegi a§ag1da 
yaz!lidir. CemiY€te kayidli azanm hiiviyet ciizdanlarile birlikte sand1k yerine 
bizzat gelerek reylerini kullanmalar1 bildirilir. 
15/2/937 Pazartesi 10 --- 12 Cemiyet merkezinde, Galata Bosfor han 
15/2/937 " 13 - 16 Eminonii Belediye Miidiirliigii 
16/2/937 Sal! 10 --- 11 ~ad1ki:iy B~lediye Miidiirliigii 
16/2/937 " 11,30 - 12 Uskiidar Belediye Miidiirliigii 
16/2/937 " 13,15 - 15 Be§ikta$ Belediye Miidiirliigli 
16/2/937 " 15,30 --- 17 Taksim Nahiye Miidiirliigii 
17/2/937 <;ar§amba 10 - 15 Cemiyet merkezi, Galata Bosfor han. 

Bozulan gozler diizelmez

ler. Bundan dolay~ gozleri 

Osram 1m] nin giizel ziyasz 

ile muhafaza etmek la:am· 

dzr. Osram lrnl nin aydznlrg~ 

ucuzdur ve az sarfiyat~ Vat 

ile teminat altzna almmz§tzr. 

Okzmwk h;in l,;ifie ispirallz 

ve 125 (DLm) li Osram 

m ampulu kullanzlmahdzr. 

oaR A ·m 
ampulleri ucuz aydtnhk temin ederler . 
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ASURA HEDENSA 

KANZUK NEZLE ve OKSURUK PASTiLLERi 
1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Bogaz ve Akciger nahiyelerini temizler. 

Ses kisikhg.m a~ar. Tenetfiis yolo ile ge

~en biitiin hastahklardan korur. Ye~il 
renkli pastillerdir. 

2 ·PASTiL LEON 

KANZUK 
Kodein ve T olii Balsam1 ile haztrlanmi§ 
oksiiriik pa~tilleridir. Lezzeti Iatif ve te· 

siri kat'idir. Pembe renkli pastellerdir. 

KANZUK markas1na dikkat 

Biitiin diinyaniD en miiessir ilacJdU'. 
Ameliyatstz memeleri mabveder, 

kant, agnyt derhal keser. 

I 
Gayrimenkul malm a~1k arthrma ilam 

<;orlu lcra MemurJugundan: 
A~1k artt~rma ile paraya c;evrileeck 

gayrimenkuliin ne oldugu: Bir doniim 
yer iizerine yap1lrni§, esasen ii~ ta§h o
lup elyevm iki t<l§l donen bir su degir
meninin iic;te iki hissesi. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki: 
<;orlunun Ergene suyu k1y1smda ve a
§a~ Sevindikli koyii hududu i~inde. 

Takdir olunan k1ymet: Satlhga ~ika -
nlan iic;te iki hisseye (6,600) lira k1y -
met konmu§tur. 

Arttumamn yapllaca~ yer, giin, saat: 
<;orlu icra dairesinde 22/3/937 pazartesi 
giinii saat 14 - 16. 

1 - ~bu gayrimenkuliin arthrma 
§artnamesi 11/2/937 tarihinden itibaren 
herkesin gorebilmesi ic;in ac;1ktlr. !Ian
da yaz1h olanlardan fazla malfunat al -
mak istiyenler, i§bu §artnameye ve 
936/322 dosya numarasile memuriyeti
mize miiracaat etmeleri. 

2 - Aarttlrnnya i§tirak ic;in yukan -
da yaz1h k1ymetin %7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanm teminat mek -
twbu tevdi edilecektir. 

3 - !potek sahibi alacakhlarla diger 
alakahlarm ve irtifak hakk1 sahibleri -
nin gayrimenkul iizerindeki haklarm1, 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alanm i§bu ilan tarihinden itibaren yir
mi giin ic;inde evrakl miisbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icab 
eder. Aksi takdirde haklan tapu sicil -
lile sabit olmad1k~a sah§ bedelinin pay
la§masmdan hari~ kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arthrnuya i§ti
rak edenler arthrma §artnamesini oku
rnu§ ve liizumlu malfunah alml§ ve bun 
Ian tamamen kabul etmi§ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimen
kul iic; defa ba~r1ld1ktan sonra en c;ok 
arthrana ihale edilir. Ancak arthrma 
bedeli muhammen klymetin yiizde yet
mi§ be§ini bulmazsa en c;ok arthranm 
taahhiidii baki kalmak iizere arttlrma 
on be§ giin daha temdid ve 6 nisan 937 
ye denk gelen sal1 giinii ayni saatte ya
pllacak arthrmada, bedeli sah§ istiye -
nin alaca~na rii~ham olan diger ala -
cakhlarm o gayrimenkulle temin edil -
mi§ (4200) lira (22) kuru§ alacaklarm -
dan fazlaya c;1kmak §artile en c;-ok art
tirana ihale edilir. BOyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapllmaz ve satl§ ta • 
lebi dii§er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale o
lunan kimse yedi giin ic;inde parayi ver
mezse ihale karan fesholunarak kendi
sinden evvel en yiiksek teklifte bulu -
nan ltiriise arzetmi§ oldugu bedelle al
maga raZI olursa ona, raZI olmaz veya 
bulunmazsa hemen on be§ giin miiddet-1 
le arttirnuya c;1karihp en ~ok arthrana 

Kendi i•~ilerimizle meydana getirdigimiz yerli mab 

E M i R T R A ~ hi~aklartmiZl 
saygt deger vatanda,Ianmtza halisane tavsiye ede
riz <;iinkii; piyasada bulunan ecnebi tra§ bt~akla
nndan kat kat iistiin olmakla beraber fiab dahi u
cuzdur. lki giizellik bir yerde oldugundan saygt de
ger vatanda,Ianmizin arbk ecnebi bt~aklan kullan
malanna asia ihtiyac kalmamt§br. Y erli mah kullan
mak vatan borcudur. Zira param1z dt~an gitmemi, 
ve hem de beyhude yere para sarfetmemi§ olursu
nuz. Tasarrufa riayet edin ve paraniZI sokaga atma• 
ytn. Her yerde 10 tanesi on be§ kuru§a sablmakta
dir. Araytn, sorun ve ahp giile giile kullantn. 

Mahdud mes'uliyetli 

!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!11!!!!!!11!!!!!!11~!!!!!!11~~~111111111111111111111111•••••••111111~111!1!1!!!~~~~~~!!!!!!11~~~~~~~!!~!1 ihale olunur. !ki ihale arasmdaki fark 
ve g~en giinler ic;in %5 ten hesab olu-

JNGILIZ KANZUK ECZANESi : BEYOGLU - ISTANBUL 
Istanbul Liman 

Kooperatif 'irketi 
ldare Meclisi Reislifilnden 

~irketimiz hissedarlar1 umumi heye
tinin 25 mart 937 tarihine tesadiif eden 

Evinde hocasiZ kendi kendine 
bi!rki, diki§ ogrenmek istiyenler 
i!rin yaztluu§tlr. 

•• 
ALGOPAN 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

•. - ~ ···' .... (( ... 

nacak faiz ve diger zararlar aynca hiik
me hacet kalmadan memuriyetimizce 
alicldan tahsil olunur. (30213) 

••••• per~embe giinii saat 16 bu<;ukta alelade 
Operator 'i olarak i<;iimaa daveti takarriir etmi§ ve 

RIZA \iNVER miizakere edilecek maddelere aid ruz-
DoGum ve kedan hastallkler1 name C!§agiya yazllrni§ oldugundan zik-

mateh•••••• ri gec;en giin ve saatte hissedarlarrmiZin 
Ca~alo~lu, Nuruosmanlye caddes 

No. 22, Mavi yapt tstanbulda Liman Hanmda yapllacak o-

~~~~~~!_T~el~e=f~on~~: ~2:2:6~8~3~~~~ Ian toplanhya gelmeleri ilan olunur. 

lstanbul asliye mahkemesi altmCI hu- RUZNAME 
kuk dairesinden: 1 - !dare meclisi ve muraklb rapor-

~erife tarafmdan kocas1 Dmer aley - larmm okunmas1 ve tasdik:J.. 
hinde a<;llan bo~amna davasmm icra ki- 2 - 936 senesi bilan~osunun, kar ve 
lman tahkikatmda: tzmit Kagid fabri· zarar hesabmm tasdikile idare meclisi
kasmda 94 sayida kay1dh iken halen i
kametgruumn mec;hul bulundugu mii • nin ibraSI. 
be§>irin me§ruhatmdan anl3§1lan miid- 3 - Yeni idare meclisi azalarmm in-
deaaleyh Omere davetiyenin 15 giin tihabx, 

Kadm elbiselerine aid olan bi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira -
dtr. Ta§raya posta paras1 almmaz. 
Sat!§ yeri yalmz Be§ikta§ Diki11 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

BAKIRKOY BEZ 
FABRIKASI 

MEMUR VE i~<;iLERi 
MES'ULiYETi MAHDUDELt 

Kooperatif ;;irketinden: 
1 mart 937 tarihine isabet eden pazar

tesi giinii saat 14 te §irketin merkezi 
bulunan Bakirkoy Bez Fabrikasmda §ir
ketimizin esas mukavelenamesi muci -
bince senelik alelade heyeti umumiye 
toplan1~1 yap1lacaktir. 

Bu toplantlda a§ag1da yaZih madde • 
ler miizakere edilecektir. 

miiddetle ilanen tebligine ve tahkikatm 
15/3/937 pazartesi saat 11 e talikma ka- 4 - idare meclisi reis ve azalarma, 1 - !dare meclisi ve muraklb rapor-
rar verilmi§ ve davetiyenin bir niishas1 esas mukavelenin 36 nc1 maddesi muci- larmm okunmas1 ve tasdikl. 
da mahkeme divanhanesine asilrn!.§ ol- bince hakkl huzur tayini, 2 - 936 sEtlesi devrei hesabiyesine a-
dugundan muayyen giin ve saatte !s - 5 _ 937 senesi bilancrosunun tanzimi id bilan~o ve kar ve zarar hesablarmm 
tanh 1 1· It h k k hk tasdik1 ve idare meclisi azalarmm ib-u as Iye a mel u u rna erne ~ ve umumi heyetten tasdik tarihine ka-
sinde bulunmas1, aksi takdirde g~yabm- ras1, 
da tahk·ikata devam edilecegi teblig dar devam etmek iizere §irket mura • 3 - Ac;1k bulunan idare meclisi aza· 
yerinde olmak iizere ilan olunur. klblarmm intihabl ve tahsisat miktar - hklarma yenilerinin intihab1, 

DOKTORLARA -· larmm tayini. 4- Kann sureti tevzii. 

DAHiliYE HASTAUKLARI ~- J 
ve genel te§his inhisarlar Umum Miidiirliis!iinden· 

Dr. Sadullah Nutku ----------------··----~ Prof. M. MA ITHES'in detin go-
rii9leri bulunan bir eserdir. 
Sab~ yPri ikbal ve Mazlum Ki

tabevleri <J06aabife, fiah 600 Kr. 

Ittihadt Milli 
Tiirk Sigorta 

§irketinden 
~irketimizin sermayesinin yiiz bin 

lira daha artmlmaSI ic;in 19 birincika • 

nun 1936 tarihinde fevkalade olarak 
toplanan hissedarlar umumi heyetin -

de verilen karar mucibince ilk tertib 

Cibali Kutu fabrikamtzda mevcud «30.000» kilo kapak tahta par
!rasl 16/11/1937 tarihine rashyan sah giinii saat 10 da pazarhkla sa• 
blacaktlr. lsteklilerin tahtalan gormek iizere hergiin Kutu fabri • 
kasma ve pazarhk i!riD de tayin olunan giin ve saatte yiizde on bet 
giivenme paralarile birlikte Kabata,ta lnhisarlar Levaztm ve Mu· 
bayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Satlf Komisyonuna miiracaatleri. 

(509) 

TURKiYE 

SEKER F ABRiKALARI , 
ANONiM SiRKETiNDEN: 

olarak c;1kanlacak olan tamam1 oden - 1937 senesinde kullamlmak iizere fabrikalanmtza laztm olan te· 
mi§ beheri yirmi§er TUrk liralik (5000) ker sandtklart ic;:in kereste ahnacakttr. Kapah zarf usulile ihalesi 
aded yeni aksiyonlar eski aksiyonlarm 5 mart 1937 cuma giinii saat 10 da istanbulda Bahc;:ekap1da Tat 

16 No. h kuponlarmdan iki§er tanesile handaki ~eker Biirosunda yap1lacakhr. 

degi§tirileceginden aksiyonerlerin 15 lsteklilere ~artname parasxz verilir. Yirmi bet bin sand1k veya 
mart 1937 tarihine kadar ~irketimizin dort yiiz metreye kadar kereste vermege talib olanlarm teklifleri 

Galatada tlnyon Hamndaki veznesine •• diille.inlllializ•a•r•l •it•i•b•a•re•a•l•m•a•c•a•k•t•tr•.•••••••••••••••...-· 
miiracaat buyurmalar1 ilan olunur. 
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10 CUMHURiYET 

6937 Yeni 

~IEVR.OLIE 

$EVROLE BAYiLERiNiN TE$HiR SALONlARINDA G_I;LiP GOR0N0Z 

lktisath Motl)r 

Aerodinamik Tipler 

MUstakil On Tekerlek Tertibah 

1937 yeni eevrole Otomobili fevkalade zari\ 

ve ~ikt1r ••• Ilk goru~te herkesi cezbeder .•. 

Randmanmda ideal bir kuvvet ve akselera· 

syona vas1l olmaktad•r-.• Evvelkilerine naza
ren c;ok idarelidir .•• Emniyet hususunda fennin 
en son tekemmulatm1 camidir .uo,. Eskidenberi 

malum olan yuksek evsafma kendi s1mfma 

dahil olan diger her hangi bir Otomobilin 

iri~emedigi luks ve konfor ilave edilmi~tir. 

TUrkiye Bayileri 

Otomobil Ticaretl T. A.$. Hanef Blraderler 
Istanbul Ankara 

Mehmet Hayri ve Mehmet Ali Ahmet Erzurumluoilu 
Gazlantep Trabzon 

Ahmet $evkl ve $tl. 
Antalya 

Sebat Ticarethanesl 
Konya 

Osman Kutay 
IJ:mlr 

Ald1kapb RUftu Yegenleri 
Sam•un 

Alaettln 
Kayser I 

Fiter Sessiz Karoserileri Hidrolik Frenleri 

Sarsmt•s•z Direksyon 

fl,er Ceryans1z 
Havaland1rma Tertibab 

Karoserile birlefmif genif bavul 

L C SMITH ve CORONA TYPEWRiTERS iNC. Kad1koy icra hakimliginden: 
Galatada Karakoypalasta 5 inci kat 

No. 14 te Bayan Saadete: 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
Kaleminden: 

SYRACUSE N.Y. 
Fabrikasmm piyasaya arzettigi yau makinalar1 

teknik itibarile birer harikad1r 

L C Smith 

Kad1koyiinde Miihiirdar caddesi 21 
No. da Karakinin alacagrndan dolay1 
teblig olunan odeme emrine kar§I vaki 
itiraz1mzm ref'i alacakh tarafmdan ta
leb edilmi§ ve duru§ma giinii tayin o
lunan 10/2/937 c;ar§amba giinii saat 10 
da gelmekliginiz ic;in adresinize gonde
rilen davetiye yazlhaneyi terkettigi ika
metgahi mec;hul oldugu me§ruhatile 
miiba§ir tarafmdan bilateblig iade edil
mi§ ve hali haZir nerede bulundugunuz 
da maliim olmad1grndan 3/3/937 c;ar • 

Fabrikalar ihtiyac1 ic;in miktan ne olursa olsun o:levha, boru, ~buk veya 
kiilc;e halinde. hurda kur§un satm ahnacaktrr. Bu nevi kui'§un satmak istiyen
lerin pazarhk ic;in tstanbulda Fmd1khda Askeri Fabrikalar Yollama Amirligi· 
ne, Ankarada Ticaret Kalemine miiracaatleri. (672) 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Kad1nhan Belediyesinden: 
1 - tic; menfeze kaptaj: 
2 - iki isale giizergah1 hafriyatl: 

L C Smith ve Corona makinalan fevkalade i~,.:ilikleri. sessiz ~ah:jma· §amba giinii saat 10,30 a b1rak1lan du-
lan, ma .zeme1erinin yiiksekli!li itibarile emsalsiz bir miikelllmeliyet arzeder rll§mada haz1r bulunmakhgm1z ic;in da-

3 - isale giizergahlarmdan boru vaziyetleri: 
4 - iki tazyik krrma maslaklan: 

Bu makiualar, bugune kadar yapllabilenlerin hepsinin fevkindedir vetiyenin ilanen tebligine karar veril-

1 Sab~ yeri: ISAK J. MODiANO • Galata, BiiiOr sokak mi§tir. Mezkur giin ve saatte duru;;m1 • 

-~~~~~~~N~o~·_:3~B~U~y~U~k~T~u~·n~e~l~h~a~n~a~l~tl~n~d~a~~~~~~~ ya gelmediginiz veya bir vekil gon • 
- dermediginiz ve borcu odediginize 

Ke~an Belediyesinden: 
1262 lira kesifnameli, 88 metre tuliinde ve dart buGuk metre eninde Ke • 

~an Sebze pazarma vaptmlacak sark1tma 10/2/1937 tarihinden itibaren 20 giin 
miiddetle ve kapall zarf!a eksiltmiye konmu~tur. Talib!_erin Ke~an Belediye -
sine miiracaatleri. (731) 

dair vesaikinizi de birlikte getirmedi -
giniz takd' de miirafaaya devam edile
cegi ve gryab1mzda bak1lacagr ve itira
zm refedilecegi teblig makamma kaim 
o1mak ii~ere ilan olunur. (30137) 

5 - !sale giizergahma muktazi font boru ve aksam1 hususiy~leri. 
Kadmham kasabasma isale edilecek olan •27,097• lira «17• kuru§ bedeli 

ke~ifli su tesisah 29 ikincikanun 1937 den ba§hyarak 18 §Ubat 1937 giiniine te
sadi.if eden peqembe glinii saat onda ihale edilmek iizere kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltmiye girebilmek ic;in bedeli ke§fe gore % 7,5 teminab muvakkate 
akc;esi veya o nisbette banka mektubile Naf1a Vekaletinden almml§ miiteah· 
hidlik vesikalanm ihaleden evvel ~arbayhga ibraz etmeleri Iazund1r. Bu hu· 
sustaki evrak1 ke§fiyeleri gormek ve §eraiti miinakasay1 anlamak istiyenler 
Kadmhan1 ;iarbayhgma miiracaat etmeleri ilan olunur. (618) 

14 $uliat 1937 

'/ 

Tehlikeyi 
Biiyiimeden 
Onleyiniz. 
B iiyiik:, kiic;iik birc;ok hastalik

lar soguk algmhgile ba§lar. 
Mikroblar ii§iiyen vucude hi.icum 
ederler. Nezle ve kmkhk ba§g6s
terir. Hararet yiikselir. Art1k en 
korkulacak hastahklar ic;in bile 

zemin hazirlanmi§ demektir. 

Kendinizi ii§iittiigiiniizi.i 
hisseder etmez derhal 

bir ka§e 

GRi • 
I 

ahntz. 

GR!PlN sizi gripe kar§l lrorur. 
GR1PiN en §iddetli ba§ ve di§ 

agr1lanm ge~irir. 
GR!PiN, ii§iitmekten miitevel-
lid bel ve sinir agr1lanm, bii
tiin SlZl ve sanc1lar1 dindirir. 

GRiPi 
Ka§elerini tecriibe ediniz. 

Biitiin eczanelerde satlhr. 

Kullanilan her §eyin 
omrii kisahr 1 

ile fu~alanan beyaz, 
parlak ve temiz di§ler 

miistesna 

Dr. Suphi ~enses 
drar yollan hastallklan mUtehass1s1 

Beyoglu Y1idJz sinemas1 kar51SI 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonrll 

Cumartesl faklrlere paras1x_.. 
Tel. : 4~924 ~ 

Sahtb ve Ba$muharr!N; Yunua Nad• 
Umuml ne$Ttyatt tdare eden YaZt l§icli 

Miidilril: Hikmef MiiniJ 

~um!!_ur111e' matbaa.t 


