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Miistemlekeci 
Zihniyetin 
Biiyiik kurdu! 

F ranstz Generali 
Hataydaki uklan 
adeta hirbirine 
katmak istiyor. 

QD skenderun - Antakya ve havalisi me
selesinin Milletler Cemiyetinde ma
lum olan makul ve adil §ekilde halle

dilmcsi Tiirkiyede umumiyetle ve Fran
&ada da hemen hemen oyle memnuniyet
le kar§IIandigi halde miistemlekeci zihni
Yetli bir klSlm F ransizlarla politikaci 
tuhlu bir tak1m Suriyelileri §a§nth. Suri· 
Yede mekteb ~ocuklarma yaptlrt!lan baz1 
ti\imayi§lerle bir klS!m Surjye gazetelerin
de kopart1lan yaygaralann sebebi bu ol
dugu gibi ~etecilige ,hazuhk yolundaki 
labadayrhklar da bu ciimledendir, ve 
hu sonuncu tertiblerde huslanm bir tiirlii 
Yenemiyen Fransiz miistemleke memurla
tmm biiyiik mikyasta alaka ve miidaha
leleri vard1r. Fransamn Milletler Cemi· 
Yeti kararile miieyyed olan son tesviye 
tarz1m kendi memurlarma kabul ettir
lnekte mii§ki.ilat ~ekmiyecegini ve bunu 
hir haysi~'et ve §eref meselesi bilecegini 
~iiphesiz sayrnakla ~eraber Sancakta 

Konsey i~tima1m bitirdi 
Bugiin Atinada resmi 
bir teblig ne§redilecek 

Bu defaki toplanb, Balkan ittifaktnin ~ok saglam 
ve sarstlmaz temellere istinad ettigini biitiin 

diinyaya bir kere daha isbat etti 

ika edilebilecek uygunauzluklan Atinadakt Tiirk elgiliCi btnasz 

hlii§tereken bertaraf etmek mevkiin- •• •• • • .., • kmda yann bir resmi teblig ne~redilecek-
de bulundugumuzdan icabtnda Tiir- nun gece Turk el~tbgtn• . 
ki ~ 

'yenin oraya aid vazifelerini geregi d- b" • f l ")d" y K l H · • N rl-tnl 
gibi ifa etmek auretile Fransaya fili e II" ztya e veri I unan ra I CZTlClye azr ... 
rnuzaharetinin a.zami derecesini gos- yemege alakoydu 
terecegini Jimdiden temin edebiliriz. Atina 17 (Hususi} - Pazartesi gii- Atina 17 (Hususi} - Tiirkiye Ha-
Metropol Fransaatrun aozlerini dinle- niindenberi Yugoslavya Ba~vekili M. riciye Vekili Tevfik Rii~tii Aras, Yu
rniyecek Franstz memurlanrun dog- Stoyadinovi~'in riyasetinde burada ic;ti- goslavya Ba~vekili Stoyadinovic;, Ro • 
l'U yola sevkedilecekleri artdc: bundan malar yapan Balkan Antanti bu ak~am manya Hariciye Vekili Antonesco, Yu
aonra en ufak tiipheden vareste sa- miizakerelerini bitirmi§tir. 0~ giin siiren nanistan Ba§vekil ve Hariciye Vekili 

Ytlacak bir surette muhakkak ve kat- bu miizakerelerde dort miittefik Balkan Metaksas heyeti murahhasa azalarile bir
likte Kral tarafmdan sarayda verilen og-

Basvekilimiz 
' 

izmire gidecek 
ismet inonii orada da 
tetkiklerde bulunacak 
Haber aldigimtza gore Ba§vekilimiz 

lsmet lnonii cumartesi giinii beraberinde 
lkhsad Vekili Celal Bayar oldugu hal· 
de izmire gidecektir. Ba§vekilimize bir 
heyet te refakat edecektir. 

Ba~vekilimiz lzmirde bilhassa hmir 
limanmm inki~afx ve lzmirin ihracat i§ • 
leri iizerinde tetkikatta bulunacaktir. 

Ba§vekilimizin lzmire hareketlerinden 
evvel limanda yap1lacak miihim bir top· 
lanhya riyaset edecekleri haber aim -
m1~t1r. 
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Dahiliye V ekili diin 
fehrimize geldi 

~iikrii Kaya 21 ,ubatta 
Ankara Halkevinde mii· 
him bir nutuk soyliyecek 

Dahilive Vekilimiz dun istanbula 
muvasalatmda idir. devleti aralarmda Balkanlar ve beynelmi· z 

le ziyafetinde ham bulunmu§lardir. i-
Milletler Cemiyeti kararile mahlUl lei siyaset noktai nazarlanndan tam bir yafet esnasmda S. M. Yunan Krah Ha- Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sckre-

Hatay meselesini kari§tlracak insanlann gorii§ hirligi oldugu teshit edilmi§tir. riciye Vekillerinin her biri ile uzun boy- teri $iikrii Kaya diin sabahki Ankara 
bilhassa Suriyeliler olmamasmi biitiin sa- Bu defaki konsey Balkan ittifakmm lu gorii§erek birc;ok izahat alnu§tlr. trenilc: ~ehrimize gelmi§tir. ,Siikru Kaya 
rnimiyetimizle temenni ederiz. Suriyelile- ~k sag lam ve samlmaz temellere miis- Hariciye Vekilleri bu ak§am §erefle- !lstasyo?,d~ ,Y ali . muavini. J:"Iiidai, ~m~i
rin bu sayede emniyet altma giren kendi tenid oldugunu bir kere daha biitiin diin- rine Tiirkiye el~iliginde verilen ziyafette yet ~uduru .~ahhle .. Dah1hye Yekaleh • 
vatanlan hududiann1 tekrar mevzuu bah- yaya kar§l isbat etmi§tir. bulunmu§lardu. Ziyafetten sonra ha§h- ne bagh te§kliat erkaru tarafmdan kar§J • 
settirmek gafletinde bulunmalan abes _ lanmi~tu. 

olur. Hatay davam1zm malum olan .... ~.~~~~:' ... ~~~.~~~.~~~~~~.i~ .. ~~.~~~~.i .. ~~~~ .......................... [.~~~~ .. ~~:.:.~~:.~~.~ .. ~~~.. ~iikrii Kaya dogruca Dolmabah~e sa-
§ekilde halli bizim i~in olsa olaa mu- rayma gitmi§, Atatiirke am tazimat et • 

cibi memnuniyettir, fakat Suriye i~in Mu·· thi. ~ hi·r feyezan tikten sonra Ba§vekil lsmet lnoniine mii-
mahzt nimettir. Tiirkiye Cumhuriye- ~ Iaki olmu§tur. 
ti hiiki'imeti :Sqbakarurun bu mevzu Dahiliye Vekilimiz miiteak1hen Pe -
\izerinde soyledigi sozler her Suriye- [Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 

linin ezbertiyecegi paha bi~ilmez ha- Cenubi Afrikada nehirler ta~tJ, iki bin ........................................................... . 
kikatleri muhtevi idi. Suriyenin Tiirk 
dostlugunu kazanmasl ise hemen he- ki~i sular albnda kalarak boguldu Spor ifleri esasb 

plana abnacak 

Selanikte Biiyiik ;;efimizin dogdugu evin Y unan hiikillnetince satm ahnarak 
kendilerine hediye edildigini yazmi§hk. Resmimiz bu vesile ile evin oniinde 
Yunan k1taah tarafmdan merasim yapildigmi gostermektedir. 
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Deniz • • • tJcaretJDID ihyast 

Y eni vapurlanmiZin 
mukavelesi imzaland1 

Krupp fabrikasmda yapdacak vapurlarm birinci 
partisi 13 ay sonra teslim edilecek 

Devlet hesabma 
Almanyada Krupp 
tezgahlarma evvelce 
Ismarlanan alt! va -
pura ilave edilen 
bir Mersin hath tipi 
vapurla beraber ye
di vapurun kat'i ve 
Karadeniz hattma 
mahsus ii~ vapurun 
da on projeleri diin 
Perapalas otelinde 
imza edilmi§tir. 

Celfll Bayar ve firket delegelerl mukaveleyi .tmzala'rlilrken 

Sa at 13 te Devlet DenizyollarJ umumt 
miidiirii Sadettin, 1zmir !imam mi.idiirii 
Ha§met ve Krupp fabrikas1 miimessili 
Hageman Perapalas oteline gelerek lk~ 
bsad Vekili Celal Bayara miilaki olmu§
lardu. 

Otelde beraberce yemek yenilmi§ ve 
saat 14.5 ta mukavele hiikumet namma 
Celal Bayar ile Krupp fabrikasJ namma 
Hageman tarafmdan imzalanmi§hr. 

Akay !daresi ve lzmit korfezi i-;in w 
marlanacak dort vapurun da ayni tez • 

gahlarda yap1lmasmd mutab1k kahn -
mJ§ ve bunlar i~in de bir protokol imza· 
lanmi~tu. · 

lsmarlanan yeni vapurlanm1zdan Mar
mara hattlnda -;ah~cak tipte olanlar bu 
mukavelenin imzasmdan 13 ay sonra. 
Mersin hath tipinde olanlar 15 ay sonra 
ve Karadeniz hath tipinde oranlar da 
17 ay sonra teslim edilecektir. Marmara 
hattmda -;ah§acak vapurlar biner tonluk 
ve 17 §er mil siiratinde, Mersin hattm -

[Arkasl Sa. 7 siltun 2 de] 
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Biikre§teki merasimden men hakiki iatiklilinin teminine mu
adil rrok yiiksek loymetli bir keyfi
yettir. Bizden ancak haynhahhk ve 
yard1m gorebilecek olan Suriyenin 
bize husumet gosteren vazt ve tavtr
lardan irrtinab etmesi en alolhca bir 
2arurettir. 

Ankara stadyomunda ~Ikan ~etin 
antrenor yeti,tirmek i~in . 

ihtilaf 
Miistemiekeci zihniyetli F rans1zlara 

gelince bu zatlann da hi~ olmazsa Fran
sanm haysiyetile beraber yiiksek menfa
atlerini s1yanet etmek hesabma Milletler 
Cemiyeti kararile kat'iyet kesbeden em
rivakie hiirmet etmeleri lazimdir. Bu 
efendilerin heniiz bu makul yola dokiile
bilmek i-;in ak11lanm ba~lanna tophya
tnadiklanm g()riiyoruz. Sancakta hala 
Tiirke zuliim ve i§kence yapmaktan 
zevk alan miistemleke memurlan vard1r, 
ve en fenas1 muhtelif uklardan -;eteler 
te§kil etmek -;ocukluklarma bunlann da 
elaltmdan i§tirak ettiklerini ve hatta bun
Ian te§vik eylediklerini hayretle ogreni
Yoruz. 

Bu zihniyetteki • F rans1zlann goster
Jnekten bali kalmadiklan akxl Sir ermez 
garabetlerden bir niimuneyi de Cebeli 
Diiruzun sab1k kumandam General 
Clement - Graridcourt'un son Illustration 
niishasmda Sancaga dair yazd1g1 maka
lede gordiik. Makaleyi okuduktan sonra 
sayrn Generali miisteJ!llekeci zihniyetin 
biiyiik kurdu gibi almakta asia tereddiid 
etmedik! 

1ki ii-; aydanberi katolunan biiyiik me· 
safelere ragmen General Grandcourt ha
la koydugumuz yerde duruyor. Ona go
re lskenderun ve havalisindeki halkm 
€erc;i % 50 si tiirk~e konu§ur. Fakat 
ti.irk~e konu§mak demek, Tiirk olmak 
demek degildir. Sancakta Irklar kayna§
lnakta ve muhtelif medeniyetler (I) -;a
ti§maktadir. Y arm bu uklar ve medeni
Yetler Tiirk hakimiyeti tesirile biribirleri
ne girerlerse vaziyet ne olacaktirL. 

. Alb as1rhk Tiirk hakimiyetinin 1sken
l:!erun ve havalisinden ibaret Hatay iii-

bir mekteb a~tlacak Romanya, Italyadan sefirini geri ~ekmesini taleb 

Atrikada teyezantn oldugu mtntakadan bir manzara 

Cap 17 (A.A.) - incomat-i ve Umbe
luzi nehirlerinin ta§masl neticesinde 
Mozambik yerlilerinden 2,000 ki§inin 
boguldugu tahmin edilmektedir. 

mu§tur. Felaket hakkmda ancak radyo 
ile haberler verilebilmi§tir. F1rtmalara 
ragmen U!;an tayyareler, miihim hasar
lar ve fazla miktarda telefat vukua gel

Ankara 17 (Telefonla) - Spor i§· 
lerinin esas itibarile bir plana almmasi 
takarriir etmi§ ve §imdiden bu yolda -;a· 
h§malara ba§lanmi§tir. 

Ogrendigime gore Spor Kurumu u -
mumt merkezi, spor i§lerini bir programa 
baglamak yolunda yeni kararlar almak
tadu. Bu arada Ankara stadmda an -
trenor yeti§tirmek iizere bir antrenor mek
tebi a-;IImasi da vard1r. 
Spor kuliiblerine belediyeler ve mahalli 
idareler tarafmdan yap1lmakta olan yar· 
d1mlarm bu miiesseselerin varidatlanna 
gore muayyen nisbetler dahilinde yapxl· 
mas1, ordu ile mekteblerin Spor Kurumu 

[Arkasz Sa. 7 siitun 3 teJ 
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Be§ giin devam eden §iddetli yagmur
lar dolay1sile Sourencomarques, tecrid 
edilmi§ bir vaziyette kalmi§hr. 

$imendifer ve telgraf hatlan bozul -

mi§ oldugunu bildirmi§lerdir. $imdiye --T""----------or-
kadar tahmin olunan hasar miktar1, bir 
milyon !ngiliz lirasma balig olmakta • 
dxr. 
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kesini degil, muhtelif din ve mezhebli l diye kokle§mi§ bir fenahk var olduktan 
Suriyeyi degil, binnefis h1ristiyanbk ale- ba§ka <;erkezler §oyle, Kiirdler boyle ve 
minin -;arpi§tlgi Kudiisii tereyagmdan k1l hele Ermeniler neredeyse silahlanm el
~eken bir kolayhkla giizel idareye mu- lerine alarak daga -;1kacak vaziyetteymi§· 
vaffak olmu§ oldugunu General Grand- ler ... Fransa Ermenilere Kilikyada bir 
court bilmiyor goriiniiyor. Kudiiste Bey- yurd kunnak vadini tamamen yerine ge· 
tiilmukaddesin Tiirk jandarmasi tarafm- tiremedikten sonra onlan Kmkhan ta· 
dan muhafazas1 uzun miiddet huistiyan- raflarmda yerle§tirmi§mi§. General §im· 
hk i-;in biiyiik bir nimet oimu§tu, ki za- d' b d 1 1 kl d' d' 

h · . I .. . . .. 1 u a am ar ne o aca ar 1ye en I§e 
mania mstlyan 1k alemmm o guzel ve .. . 

·· h k" 1 k · k k d k gostenyor ve o zavalhlan korkutarak: musama a ar 1 ta 1pe a ar yumu§a N d 
idareyi hasretie anacagmda bizim §iiphe- . - e uruyorsunuz, harekete ge-;se• 

. k mze!. m1z yo tur. • . • . . 
General Grandcourt makalesinde bir Demek Ister g1b1 hit hsan kullamyor. 

• • 
B~Z INSANLAB 

Yazan: 

Peyami Safa 

Bayram ertesi 
ba~hyoruz 

hakikati yazmaktan ziyade unsurlar a - Ermeniler biitiin ftayatlannda hep 

rasma nifak sokmak maksadmi takib YUNUS N ADI l ~~~~~~~~~~~~~~~ 
ediyor. Ona gore Ti.irk - Arab husumeti [Arkast Sa. 6 siltun 4 te] 

etti, Ba,vekil Mecliste vaki olan bir izaha cevaben 
hiikumetin kat'i hareket edecegini bildirdi 

Biikre§te, miinaka$alara sahne olan parlii.mento binasz 

Biikre§ I 7 (A.A.) - Rador Ajan
Sl bildiriyor: 

Ba§vekil T ataresco, lspanyada olen 
iki Rumen gontilliisii i~in yap1lan dini 
merasime diplomasi memurlarmm. i§tirak 
ettikleri hakkmda bir meb'usun verdigi 
sua! takririne a§agidaki cevab1 vermi§tir: 

- Bu takrir, gecikmemesi laz1m gelen 
bir cevab istemektedir. Filhakika bu tak
rirde mevzuu bahsedilen vakiaiar, hiiku
metin itt1lama arzedilmi§tir. Ben de, Ha
riciye N am Vekili sJfatile, derhal bu 
hususta tahkikat yap1lmasi hakkmda e -
mirier verdim. Bu tahkikatm verecegi ne
ticeler ne olursa olsun, §Urasim tasrih et
mek isterim ki, eger takrirdeki vak1alann 
hakikat oldugu tebeyyiin ederse, hiiku · 
met ciddi bir vaziyet kar§Ismda buluna -

cakt1r. Beynelmilel diplomasi taamii.· 
liinde herkes tarafmdan kabul edilmi§ 
bir premip vard1r ki, bu prensip muci • 
bince ki.i~iik biiyiik, yabanc1 devlet mii -
messilleri, ne dogruqan dogruya ne bil
vasita dahili siyaset tezahiirlerine kan -
~amazlar ve kan§mamahdirlar. Siyasi bir 
part:i tarafmdan tertib edilen ve bu su
retle siyasi bir tezahiir haline ink1lab e
den dini bir merasime diplomatik me • 
murlann i§tirakinin ise, her tiirlii beynel
milel taami.H ve prensiplere muhalif bu
lundugunu §imdiden kat'i s~ette bildiri· 
nm. 

Eger mevzuubahis hadisede bu pren • 
sipin ihlal edildigi sab1t olursa, hiikumet, 
meseleyi biitiin ciddiyetile tetkik edecek· 

[Arka5l sa. 7 sfi.tun 1 de] 
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Tarihi tefrika : 36 Yazan : M. Turhan Tan 
{Terciime ve iktibas e!lilemez) 

Valide Sultan In nasihati 
Oglum, kadm k1smt bir kar1~ yiiz bulunca ii~ kar1~ 
astar ister. Onun i~in kad1n k•sm1na pek inanma! 
Y avuzun dul Hasekisi, dii,iinceli gorii -
niiyordu, lacidar oglunu bozuk diizen bir 
yiizle kar~tlamJ~!J. 1s:inde co~up ta§an se
vinci, ne§atl, in~iraht ve saadeti anasma 
tahir etmek ihtiyacma · kap1larak oraya 
gelen Hiinkar, anasmm bu gamh halini 
goriince fa§aladi: 

e o valide, dedi, tasalmn. Bir 
§eye mi camn sikiidt? 

- Oyle aslanim, iyi sezdin. Bugun 
s1kmhhyim. 

-Sebeh? 
- Sen bu sabah hamama girmi,sm. 

Gomleginin iisrunde bnakt1~n elmaslt 
bazubend yere dii~mii~. parc;alanml§. 

- F arkmda bile degilim valicfe. 
- Onu ben de anhyorum. Y eni goz -

"den seni iyi biiyi.iledi. Bazubendini degil, 
gomlegini kayhetsen farkmda olm1ya -
caksm. 

Sultan Si.ileyman, ka~lanm ~ttl: 
- K1ssay1 yanm koydun, siteme ba§

ladm, beni de ku~kuya dii§iirdiin. Seni 
gamkin eden hazubend mi, Hurrem mi~ 
Anlamad1m valide. 

- fkisi de. 
- 6y!e ise ac;1k konu§up anla§ahm: 

Bazubend kmlmi§Sa canm ve camm sag 
olsun. Boylesi ziyanlar, esenlik zekatJ -
d1r, ho§a gitmelidir. Hurreme gelince o
na goniil verdim valide. Bir Padi§ahm 
goniil verdigi hdma ise herkes, hatta 
Valide Sultanlar aayg1 gosterir. $anma, 
§erefine toz konmamasm1 istersen sen de 
Hurremi sev, benim kadar sev. Onu sev
mek, beni sevmek; onu saymak, beni say
mak demektir. Anladm, degil mi, va -
lide? .. (1) 

Hafsa Sultan, nefsini zorhyarak gii • 
liimsedi: 

- Onu Havva anam1za benzettigin 
giin zaten her~eyi anlamJthm aslamm. 
F akat hu Havva, seni cennete sokmakla 
kalmadJ, cennetteki melelderi de kovdur
maya ba,!adJ. Mahidevra i§te ortada. 
Y arm beni de sen in goziinden dii§iirmege 
ka:lki§mtyacagJm ne biliyorsun? 

Hiinkar, §imdi c;at1k ka§hhgt b1rak -
IDI§h, anasmm ellerini ok§Iyarak teminat 
veriyordu: 

- Hurrem iyi bir kizchr, temiz yiirek
lidir. Seni incitirse beni de incitmi§ ola -
cag1m bilir, boyle bir i§ yapmaz. Onun 
ic:;in tasalanma, k1za da kern gozle bakma. 

Yalide Sultan, oglunun bu gi.iler yiiz
liiliigiinden istifade ederek gecedenberi 
tasarladtgl plana gec:;ti: 

- Aslammm sayesinde benim Hur • 
iemlerden filan pervam yoktur. U.kin 
kadm k1sm1 c:;abuk §Imanr. Bu k1z da 
senden yiiz hula hula bir giin densizle -
§ehilir. 0 vakit gene sen uziiliirsiin. iyisi 
mi, §imdiden tedbir "a!mah, her densizli
gin oniine ge~meli. Malum ya. «At ba
§mdan gem, avrat mtmdan yumruk ek • 
sik edilmemeli» derler. 

Hiinkar, Izhrabh bir baki§la anas1m 
siizdii: 

- Carib konu§uyorsun valide. Ba -
bam seni doge doge mi idare ediyordu? 

- Ha§a rahmetli babandan bir fiske 
yemedim, koti.i hir soz dahi duymadtm. 
Lakin o, dizimin dibine oturup bana 
ninni soylemezdi. HalayJklara filana be
nim ic:;in {Kadmefendidir) demezdi, ay
da y1lda bir lcere miibarek yiiziinii gos
terip gec;erdi. Halbuki ben o_na, senin 
gibi bir asian dogurmu§tum. Oyleyken 
boyle davramrd1. Sen, bir gorii~te Hur
reme vuruldun, Rodostan bana yolladt· 
gm mektublarda hep onu andm. Buraya 
gelince de kiZI ba~ tac1 yaptm, ko~eye o· 
turttun. f,ine kan~mak haddim degil. 
diledigini yaparsm. Fa kat, dedigim gi -
bi, kadm k1smma inan olmaz. Bir kan~ 
yiiz bulurlarsa iic:; kan§ astar isterler. 0-

nun ic:;in dikkatli olman laz1m. 
- Ne yapahm valide? 
- Hurremi §Imartmamak ic:;in ha§ka-

lanna da iltifat etmelisin, his: olmazsa 
oyle goriinmelisin. 

- Kime iltifat edeyim? Mahidevra
na m1, kogu§taki yih§Ik halaytklara m1? 

- Senin heniiz gormedigin bir diizii
ne k1z daha var. $uradan, buradan gon
derilmi§lerdir, terbiyeye verilmi§lerdir. 
Bunlardan iki tanesi pek ho§uma gitti. 
Sen de gorsen begeneceksin. Hurremi 
sev, lakin biraz da hu kizlarla oyalan!.. 

Sultan Siileyman, «alem bir yana, 
Hurrem bir yana» diyecek ve «hen onun 
iistiine giil koklamam» feryadile anasm1 
susturup savu§acakh. Lakin kafasmda 
birdenbire peyda olan bir fikir onu sakit 
ve yerinde sahit b1rakh. Hurremi sma -
mak, onun k1skanc:;hga dii§iince nas1! gii· 
zelle,ecegini gormek istiyordu. Mah1dev· 
ran, sevip te sevilmiyen bir kadmm neler 
yapacagmJ gostermi§ti. Hiinkar, sevilen 
ve sevildigini bilen Hurremin de «tehlike 
ihtimali» oniinde nasi! bir durum alaca
gmJ merak ediyordu. f§te bu seheble uy
sal goriindii: 

- Hay hay valide, dedi, o k1zlan da 
goreyim. F akat bugiin degil, yann de
gil. Oc:; be§ giin gec:;sin de oyle. Daha iyi
si ben sana haber yollanm, halayiklan 
haz1rlatmam rica ederim. Ondan sonra 
gelir, kendilerini gori.iriim. Dedigin gibi 
goze ho§ goriiniir §eylerse, dilegini yerine 
getiririm, onlarla da oyalanmm. 

Hafsa Sultan memnundu, uzun uzun 
giiliimsiiyordu. Ademi cennetten kovdu
ran Havvanm tersine bir yo! tutup ala -
kaland1g1 erkege cennet zevki verdigi 
iddia olunan, fakat girdigi cennetteki 
melekleri di§an athrm1ya ba§hyan Hur -
remi, yikilmaz bir kuvvet haline gelme· 
den sondelettigine kanaat getirmi§ti ve bu 
kanaati siirekli bir tebessiim halinde du
daklarlnda belirtiyordu. 
· Hnnkar da 'anasmm delaletile iyi bir 

sahne seyredecegini dii§iinerek i~in i~in 
seviniyordu. Bu vaziyet onlan bir ipte 
oymyan iki cambaza c:;evirmi§ti. fkisi de 
kendi maksadlanna gore hesah yiiriite -
rek birbirlerini aldatJyorlardJ. 

Biraz sonra aynlmJ§lardJ. Padi§ah dev
let i§lerile me~gu) olmak iizere ta§raya 
c;:Ikmi§tl. Hafsa, Hurreme rakib ~1kara· 
cag1 kJZlan yamna getirterek giizellikle -
rini ol~iip bi~iyordu. 

If. /folio 

Giinler siikun i~inde gec;ti. Padi§ah, 
ic;:eride ve di§anda mes'ud bir hayat ge
c:;irmege koyuldu. Kendini ara s1ra mu· 
vazenesizlige sevkeden a§k, iyi bir mec· 
ra aldigl ve tugyan devrini ge~irdigi is:in 
kalhi miisterih, fikri miisterih idi, butiin 
zekasm1 devlet i§lerine hasretmi§ bulu -
nuyordu. Bu i§lerin onu yoracak mahi -
yette olmamakla beraber vaktinin bir c;:o
gunu i§gal ediyordu. Hele Mmr ve KI
nm o s1rada dikkate deger hirer durum
daydi. Siileyman, babas1 tarafmdan M1· 
SITa vali tayin olunan Hayrbaym oliimii· 
nii nimet saym1~ ve oraya eni§tesi Mm -
tafay1 yollaml§h. Hayrbay, kolemenlik
ten kalma bir adamd1 ve kolemenligi 
temsil ediyordu. Y eni vali, MISitm Os -
manhhga baghhgm1 kuvvetlendirmek va
zifesile miikellefti. F aka t bu baghhg1 
gev§etmek ve belki de c;iiriitmek istiy~n 
beyler, Hiinkarm eni§tesini silahla istik
hal etmekten ~ekinmedikleri fc:;in MISir, 
hir miiddet sarsm!J ic;:inde kald1. Sultan 
Siileyman bu vaziyette, miisamaha bil -
mez bir hiikiimdar gibi davrand1, asilerin 
mutlaka tepelenmelerini eni§tesinden is -
tedi. [Arkast var J 

(1) Bu bazubend meselesl Solakzade ta
rlhlnde yaztltd1r. 

kayak~dar 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitiisii talebeleri dordii bz olmak iizere otuz iki 
ki§ilik bir kafile halinde Bursaya gitml§lerdir. Cencier Uludaga t,;Jkarak kayak 
sporlan yapacaklardir. Yukandak.i resi m bu gencleri gostermektedir. 

------- ---------~- - ---~ 
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CUMHUR:lYET 

( 'ehlr ve 
Mimar Sinan i~in 
bir eser yaz1hyor 

• 

Memleket Haberleri ) 
Paralart 
yapmak 

deve 
• • 
1~1n 

F enerler idaresi 
satin abntyor 

Biiyiik san'atkar1n biitiin Kendi kendini yarabyan jBu hususta miizakerelere 
eserleri hakk1nda her bir i~~i yakaland1 yak1nda Ankarada 
yerden malumat istendi Iat~v~l;~:~· !~~ ba~lanacak 

Tiirk T arih1 T etkik ve Ara§htma Ce
miyeti, Ti.irk mimarisinin en kudretli us
tad! olan Mimar Sinamn eserlerine ve 
hayatma dair toplu bir eser c:;1karmaga 
karar vermi§tir. Tarih Cemiye~i bu mak
sadla, 16 nc1 amda Osmanh lmparator
lugu hakimiyeti altma girip te bugiin 
miistakil olarak birer devlet kurmu§ bu -
lunan memleketlerdeki Turk elc;:ilikleri -
ne de miiracaat ederek Koca Sinanm ha
yatJ hakkmda balk arasmda soylenmesi 
muhtemel bir§ey varsa bunlarm miimkiin
se toplanmas1 ve eserlerinin mahiyeti, 
§ekli, cinsi hakkmda hirer fotografilerile 
beraher toplu rrtalumat gonderilmesini 
istemi§tir. Miiracaat edilen memleketlerin 
bir k1smmdan malumat gelmi§tir. Gelen 
cevablar, F uad Kopriiliiniin riyasetinde 
c;:ah§makta olan heyet tarafmdan tetkik 
edilmektedir. Kom§U memleketlerden ge
len malumata nazaran Mimar Sinanm 
Sofyada, $amda, Bagdadda ve Hicazda 
hirer iki§er eserinin mevcud oldugu anla
§IImi§tlr. Sofyadaki ve Hicazdaki eseri 
hirer camidir. 

Bundan ba§ka Anadolunun muhtelif 
~ehirlerine de miiracaat edilerek Sinan 
tarafmdan yapiiml§ nekadar cami, med
rese, sebil, han, koprii, kervansaray ve 
c:;e§me varsa bunlar hakkmda malumatla 
hirer resimlerinin gonderilmesi de istenil
mi§tir. Bura)ardan da epey malumat gel
mi§tir. 

Heyet, Sinan hakkmda gerek basma, 
gerekse yazma tarih ve tezkerelerdeki 
malumatJ da toplamaktadtr. 

Tiirk T arihi T etkik ve Ara§hrma Ce
miyetinin bu giizel ve hayuh te§ebbiisile 
Koca Sinan hakkmda muazzam bir eser 
meydana gelmi§ olacaktJr. 

ADLIYEDE 

Piyerloti caddesindeki feci 
cinayetin tahkikab 

Piyerloti caddesinde polis Hasan Bas
rinin evine htrstzhk maksadile girdik -
ten sonra, Hasan Basriyi oldiiren ve di
ger be§ ki~iyi yarahyan Ahmed Naz1m 
ile §eriki Salim hakkmdaki tahkikata 
Adliyece devam edilmektedir. 

Ahmed N aztmm me<;hul kalmi§ di:irt 
hirstzhgt daha meydana ~Ikanlmt§tlt. 
Maznun her giin §ehirde dola§tmlmak· 
ta ve hirstzhk yaphg1 yerler tesbit O· 

lunmaktad1r. 
Diger su~lu Salim de dUn Karagiim

riige gi:itiirlilmii§ ve orada komUrcU 
Mustafamn evinin nas1l soyuldugu ken
disine sorulmu§tur. 

Maznunlar sorgu hakimligi· 
ne verildiler 

Melahat isminde 14 ya§mda bir kiZln 
Diirnev nammda bir kadm tarafmdan 
igfal edilerek bir eve gi:itiiriildiikten 
sonra orada bulunan baz1 erkekler ta -
rafmdan berbad edildigini yazmt§tlk. 
0 giindenberi Miiddeiumumilik~e yapl
lan tahkikat nihayet bulmu§, Diirnevle 
iki erkek dordiincii sorgu Mkimligine 
teslim edilmi§lerdir. 

CEMIYETLERDE 

~oforler cemiyetinin intihab1 
bitti 

~ofi:irler cemiyetinde ii~¥ giindenberi 
devam eden intihabat di.in bitmi~, §U 

zevat heyeti idareye secilmi§tir: 
Mustafa, Etem, Fikri, Muhiddin, Sa

d1k, Adil, Hadi, Mehmed Ali, Veli, Mu
zaffer, Ismail, ibrahim. Bunlar asli aza
dtr. Yedek aza da §unlard1r: Celal, Mus
tafa Mehmcd, ismail, Halil, iskender, 
Nec~i, Kii~iik Nuri, Latif, Cemal, Kad
ri, Civan Ali. 

~·-·-
Bir ~ikayetin cevab1 

Posta ve Telgraf umum miidiirliigun
den §U tezkereyi ald1k: 

Gazetenizin 11/2/937 tarihli 4580 sa
y1h niishasmm ikinci sahifesi~de (Hal
km §ikayetleri) ba§llkll sutununda 
(Turhal) da ziirradan Ali Giiloglunun 
7/8/936 ve 18/12/936 tarihli iki posta 
havalesile (Artvin) de asker ogluna 
gonderd'igi ve yerine verilmedigini §i
kayet ettigi altl ve be§ IU:adan birincisi 
15/8/936 tarihinde (Artvm) de hudud 
taburu mutemedine, ikincisi de 6/1/937 
tarihinde (Bor~ka) hudud bi:iliik ko • 
mutam yiizba§I Hakkt imzasma tediye 
edilmh;;tir. 

Maahaza bu mutemedlerin paralan 
hangi tarihte sahiblerine odedikleri de 
aynca takib olunmaktad1r. 

Neticeyi ald1~1m vakit bildirecegim. 
Keyfiyetin bu suretle muhterem ga

zetenizle tashihini dilerirn. 
CUMHURfYET - Halkm §ikayetle

rine kar§I gasterilen bu alakadan dolayi 
Posta ve Telgraf umum miidiirlii~iine 
te§ekkiir ederiz. 

nin fmmnda c;:ah§an 
Zafranbolulu Ali, 
iki yerinden yarah 
oldugu halde Balat 
polis karakoluna git
mi§ ve: 
«- Otakc;:IIarda 

Y enimahalleden ge
c;:erken ii~ ki§i iistii· 
me hiicum etti. Us- Ali 
tiimde bulunan 34 liray1 zorla a!dJ!ar. 
Beni de ayag1mdan ve belimden btc:;ak
la yaraladJlar» demi~tir. 

Boyle bir haydudluk vak'as1 kar§l -
smda Eyiib ve F atih polis merkezlerile 
Emniyet ikinci §Ube memurlan faaliyete 
ge<;mi~ler ve tahkikata ba§lamJ§IardJr. 

Memurlar, haydudlar hakkmda tet • 
kikatla me§gul bulunurlarken bir yan -
dan da Aliyi takihe ba§lami§lardlt. Ali
nin soygunda <;aldiklanm iddia ettigi pa
ramn ustasma aid oldugu anla§Jhnca ~i
kayetc:;i sorguya c:;ekilmi§tir. Ali evveld. 
ilk ifadesinden ba§ka bir§ey soylememi§ 
fakat memurlarm sualleri kar§Jsmda ha
kikati itirafa mecbur olarak: 

«- Bu para bana lazimdi. Onun i -
c;:in 34 liray1 Otakc:;IIarda Y eni mahalle
de bir lahid ic:;ine saklad1m. Kendi bi~a
gJm!a da viicudiimiin iki rinde yara 
ac;:tJm» demi§tir. 

Paralar mezardan 
ciiriim tasnii suc:;ile 
teslim edilmi§tir. 

c;JkanlrnJ§, Ali de 
Miiddeiumumilige 

Erkek ~oraplar1 

Kalm, orta ve ince olmak 
iizere ii~ k1sma ayrd1yor 

MOTEFERRIK 
F elsefe konferansl 

c!§~ mecmuasmm tertib ettigi felse
fe konferansmm altmctsl, tlniversite 
Pedagoji Enstitiisii profesorlerinden 
Sadreddin Celal tarafmdan Emini:inii 
Halkevinde verilecektir. 

Miilkiyelilerin Pe§te seyahati 
Miilkiye mektebi talebesinden 80 ki

§ilik bir grup, bayram miinasebetile Pe§ 
teye kadar bir seyahat yapacaklard1r. 
Miilk·iyelilere, hukuku medeniye profe
sorU Hiiseyin Avni riyaset etmektedir. 
Kafile bugiinkii trenle Ankaradan ha -
reket edecek ve yarm §ehrimizdeki i§ -
lerini ikmal ettikten sonra cumartesi 
giinii trenle Sofyaya hareket edecektir. 

F enerler idaresinin satm ahnmas1 hak
kmda evvelce ha§lamt§ olan miizakere -
!ere, ikllsad Vekili Celal Bayar Anka • 
raya avdet ettikten sonra devam edilecek
tir. 

Evvelce, Adliye Vekili Saracoglu 
$iikrii tarafmdan idare edilen ilk miiza
kerelerde satmalma esaslan tesbit edil
mi§tir. Bundan sonraki konu§malarda da 
mali cihet kat'i surette halledilecektir. 

Hiikumet, F enerler ldaresinin elinde 
bulunan 120 feneri devralacak ve bun
Jar T ahlisiye Umum miidiirliigii tarafm
dan i§letilecektir. 

Miizakerelerin bir buc:;uk aya kadar 
ikmali ve nisan ay1 ic;:inde fenerlerin ta -
mamen hiikumet idaresine gec;mesi muh
terneldir. 

$EHIR ISLER/ 

S1rt hamalhg1 kaldirihyor 
Strt hamalh~nm biisbtitiin kaldml -

mast hakkmda Dahiliye Vekaletinin 
emri iizerine Belediye diinden itibaren 
esash faaliyete giri§rni§tir. Miisaid olan 
mmtakalarda s1rt hamalhgt iki giine 
kadar biisbUtiin kaldmlacakhr. Miisaid 
olm1yan mmtakalarda ise haztrhklar 
ikmal edildik~e peyderpey kaldmla -
caktlr. 

~ehre yeniden 1500 lamba 
konulacak 

Belediye Daimi Enciimeni diinkii top
lantlsmda ~ehrin muhtelif sokaklarma 
yeniden konulacak 1500 lambaya aid 
mukavelenameyi tetkik ederek kabul 
etmi§tir. Mukavele, Elektrik §irketi ta
rafmdan imza edildikten sonra tasdik 
edilmek iizere ~ehir Meclisine sevkedi
lecektir. 

MOZELERDE 
Yiik tipi bulacak komisyon 
Memleketimizde umumi bir yiik tipi 

bulmak i~in ~ah§an vapurcular, arma -
Hider ve yiikleyicilerle istanbul Tica -
ret Odas1 miimessillerinden miirekkeb 
olan komisyon diin Ticaret Odasmda 
toplanarak beynelmilel yiik ta~1ma ni
zamnamelerini gozden gegirmi§letdir. 

Komisyon umumi prensiplerle husu· 
si ihtiyaclan kar~Iltyacak bir yUk tipi 
meydana getirmek yolundaki ~ah§ma -
lanna bayramdan sonra da devam ede -
cektir. 

Denizyollar1 Kooperatifinin 
bir senelik kar1 

Denizyollan Kooperatifi umumi he
yeti dUn toplanmi§br. Toplantlda koo
peratifin bilancosu tetkik ve tasvib e
dilmi§tir. Okunan raporlardan koope -
ratifin bu sene 32 bin lira kar ettigi an
I a~tlmi§hr. 
Se~im yaptld1ktan sonra beher hisse 

ba§tna 14 kuru§ 30 para temettii dag1 • 
hlmas1, gene kooperatiften yap!lan sar
fiyat hesabma hisse ba§ma 9 kuru§ 32 
para tevzii takarriir etmi§tir. -···-Van golii i~in yap1lacak 

vapurlar 
Van golU i§letmesi i~in Halicdeki fab

rika ve havuzlarda yaptlacak kiic;:iik va
purlardan Ikisi tezgaha konulmu§tur. 
Bunlarm montaj1 yap1ld1ktan sonra tek
rar wkiilecek ve ambalajlanarak par~a 
halinde Vana gonderilecektir. 

Van golii vapurlan mazutla i§liyecek
tir. 

Bu vapurfardan Halicde di:irt tane ha
zirlanacak, bunlarm Van golii sahilin
de kurulacak olan buyiik atelyede mon
tajt yap!lacakbr. ~imdiye kadar di:irt 
vapura aid malzeme ve. saire aksamm 
haz1rlanmast bitmi~tir. ln§a i§i de be§ 
aya kadar ikmal edilecektir. 
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Ankara Hukuk Talebesi Band1rmada 

Banilirma (Hususi) - Ankara Hukuk 
Fakiiltesi son stmf talebesinden 30 ki§i
lik bir grup Mudanyadan §ehrimize gel
di ve ilk olarak $ehidler abidesine gi
dip bir ~elenk koydu. Misafir talebe 
Adliye, hapisane ve §ehrin §ayani tema-

§a yerlerini gezdikten ve bir gece kal
diktan sonra trenle izmire hareket 
etti. 

Gonderdigirn resim, misafirlerin ~e
hidler abidesine ~elenk koymalanm 
gostermektedir. 

18 ~uliat 1937 

. . 

SiyasJ · icmal 
Y eni Japonya kabinesi 

n aponyada kabine buhram §illl: 
e::::J) dilik bitmi§ gibidir. Meger kr 

parlamento bu yeni kabineye 
de muhalefet gostere. 0 zaman buhrall 
kahineye miinham kalm1yacak ve ihti • 
mal J aponyadaki mevcud siyasl te~kilat 
ve nizam da temelinden degi~ecektir. 

Son buhran, biiyiik bir diplomat ve 
politikac1 olan Hirota'nm riyaset ettigi 
kabinenin, daha ziyade. Sovyetlere kar§1 
fevkalade harb hambg1 yapmaga az • 
meden ordunun zoru iizerine, tarihde 
misli goriilmiyen azim miktarda tahsisat 
istemekte ayak diremesine kaT§! serma • 
yedarlann, sanayi ve ticaret erbabm111 
terci.imam bulunan siyasl partilerin par • 
lamentoda isyan ederek ordu miimessi ' 
line hiicum etmel erinden ileri gelmi§ti. 

Bunun iizerine Harbiye NaZin Ge ... 
neral T erau§i istifa etmi§ ve bunun isti• 
fas1 biitiin kabinenin c;:ekilmesine sebeb 
olmu§tu. !mparator hem orduyu teskin 
hem de partileri yatJ§tlrmak uzere, mu· 
tedil fikirli generallerden birini yeni ka· 
bineyi te§kile memur etmi§ti. F akat ordu, 
inha hakk1 kendisine aid olan Harhiye 
N azmm vermemek suretile bu te§ebbiisii 
akim bJrakmJ§h. Bunun iizerine yeni ka• 
binenin te§kiline vaktile Kore kumandanl 
iken hiikumet merkezine dam§mJyarak 
M ant,; uri iizerine yiiriiyiip biitiin tevabii 
ile birlik.te ] apoyaya iki misli biiyiikli.i : 
giinde bulunan bu bakir ve zengin iilkeyl 
zapteden General Haya§i memur edil ... 
mi§ti. 

Ordu, bu i§i biiyiik memnuniyetle kar• 
sJlami§h; Harbiye N azmm vermege razl 
~ldu. Miite§ebbis oldugu kadar miidebbir 
bir kumandan ve idare adam1 olan yeni 
Ba§vekil, partiler ve bunlarm arkalann· 
daki anam tarafmdan de pek fena kar• 
§Ilanmad1. Bunlar, yalmz, J apon iktlsa• 
diyatJ ic:;in y1k1m olacagmt zannettikleri 
ag1r biitc;:ede yeni kabinenin tsrar edip 
etmiyecegini bilmediklerinden tereddiid 
ediyorlard1. Fa kat, General Haya§i ye• 
ni biitc;eyi ehemmiyetli miktarda azalta· 
cagm1 ihsas ettiginden partiler geni~ ne· 
fes aldJ!ar. 

Lakin bu tenkihat ordu biitc:;esine aid 
degildir. Ordu, gene biitiin Japon hut • 
c;:esinin yansm1 alacaktlr. Y f'ni kabine: 
ye ordu, Harbiye Nazm olarak asken 
talim ve terbiye dairesi reisi General 
N akamura'y1 gostermi~ti. Bu zat, ordu
yu siyasi, ikttsadi ve askeri i§lerde temsil 
eden ve onun dileklerine terciiman olan 
iis: miihim askerden biridir. 

Fa kat az bir zaman sonra bu zat bir
denbire istifa etti. Bu istifamn yeni bir 
buhranm ba§langlcl olmasmdan korkul
du. F akat Harbiye N azmmn tifoya tu• 
tulup vazifesini yapam1yacak kadar ag1r 
hasta oldugu anla§Jidigmdan endi§eler 
bertaraf oldu. Y erine ordunun en nafil 
ve mutemed kumandam say1lan General 
Sugiyama getirildi. Sab1k Harbiye Na • 
zm General T erau§i de asker! talim ve 
terbiye dairesi reisligine tayin edildi. 

Bu suretle kabine ordunun dilegine 
uygun bir surette le§kil edilmi§tir. Bu i~ 
bittikten sonra yeni Ba§vekil General 
Haya§i parlamentoda programm1 oku ... 
mu§tur. Programm en miihim ktsmJ Sov
yetlere aid o)an §U sozJerdit: 

«Sovyetler Birligi §ark! Aayadaki 
mevkiini mutlaka anlamah, iki taraf Ia 
ahenkdar miinasebetler tesisine yo) ara· 
mahd1r.» Bu sozlerden evvel de, yent 
kabinenin, §ark! Asyanm istikranm lemin 
politikasml takib edecegini soylemi~ti. 
1stikrardan maksad, Asyamn §ark msfm~ 
da J aponyanm kontrolu ve hakimiyeti 
altmda i§lerin tesviyesi demektir. J apon• 
yanm mevkiini anlamahdir, ihtan ile de 
J aponyamn bu hakim mevkiinin Sovyet• 
ler tarafmdan kat'i olarak tanmmas1 is • 
tenmi§tir. 

Bu miinasebetle General Haya§i, 
merkezi Moskovada bulunan iic;:iincii ko· 
miinist enternasyonalin biitiin diinyada 
ve bah usus §arki Asyadaki kan§tmcJ fa· 
ali yeti kar§tsmda ] aponyanm Almanyal 
ile tedafiil anla§ma yapmaga mecbur 
kaldigm1 da ilave etmi§tir. Mumaileyh 
] aponya ile !ngiltere arasmdaki dostlu • 
gun saTSJlmaz saglamhg1 iizerinde de dur· 
mU§tUr. Bu sozler yeni Japon kabinesinin 
Sovyetlerle kat'! olarak hesab gormek 
istedigine §iiphe b1rakmiyor. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

379 domuz oldiiriildii 
Son bir ayda yaptlan siirek avmda 

Beykozda 15, <;atalcada 32, Silivride 74, 
~ilede 87, Sanyerde 8, Kartalda 5, tls • 
kiidarda 3, Yalovada 155 domuz oldii • 
riilmii§tiir. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 

A bone ~eraiti { · T~r~iye Hart~ 
Y 1~m i~in 

Senelik 
Alti ayhk 

u~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 lCr. 2700 lCr. 
750 • 1450 » 

400 • 
150 • 

800 • 

Yoktur 



Biitiin lspanya hududlari 
kontrol alhna ahn1yor 

Bir ingiliz gazetesine gore Almanya ile italya 
arbk General Franco'nun zaferinden emin olduk

Iarindan kontrol plan1na i,tirak etmi~ler 

Avila 17 (A.A.) - Bir asi kolu yaya gitmek iizere gonullii kayid ve sev
Arganda kasabasma hakim bazt mevzi - kedilmesini meneden talimatt, kaleme al
~er ?aptetmi§tir. Diger bir kol da cenub mt§lardtr. Bu talimat, bugiin ve yahud 
tstikametinde, milislerin muannidane mu- yann, N aztrlar meclisi taraftndan tasvib 
kavemeti dolaytsile giic;lukle ilerlemek - edilecektir. 
tedir. Ogrenildigine gore, Franstz - ispan -

Franco kuvvetleri, bu havalide yiizden vol hududu ameli olarak kapattlacaktu. 
fazla cesed gormii§ler ve esir edilen bir- Polis ve jandarma efrad1ndan miirekkeb 
t;ok ecnebi ve lspanyolu hapsetmi§lerdir. l:msusi mufrezeler. bi.itiin yollan tarassud 

Harb devam ediyor etmektedirler. · 
Talavera de Ia Reina 17 (A.A.) - Biitiin limanlarda ve buti.in tayyare 

Havas Ajansmm muhabiri bildiriyor: meydanlannda buna miimasil tedbirler 
Hukumet kuvvetleri Jarama mmtaka - almacakttr. 

Stnda Arganda ile T ajuna arasmda asi- 1spanya ic;in goniillu kaydetmegi te~<;i 
lerin taarruzlarma mukavemet etmekte - eden blitiin te§kilatlara ve biitiin vatan -
dirler. Asiler kan§ kan$ yer kazanmak daslara kar§J hususi tenkil tedbirleri itti
ic;i.n mlitemadiyen dii§inam htrpalamakta· ha~ edilecektir. 

dtrlar. 1000 Fransrz gonullusii 
Tayyareler, hiikumet milislerine bii - /spanya yolunda 

Yiik zayiat verdirmektedirler. Londra 17 (A.A.) - Daily Ex -
Almanya ile ltalya General F an- pres'in bildirdigine gore, bin kadar Fran

co'nun zalerinden emin imi,ler stz goniillii, cumartesinden evvel !span -
Londra 17 (A.A.) - Matbuat, a- yaya hareket edeceklerdir. 

demi miidahale komitesince verilen kua- /htilalciler silah dolu bir 
11. memnuniyetle kar§tlamakta, fakat son gemiyi zaptettiler 
dakikada bitarafhk prensipini kabul eden Paris 17 (A.A.) - Radyo ajansmm 
Almanya ile italyanm samimiyetinden Sevilden bildirdigine gore, General Fran· 
§i.iphe etmektedir. co'nun deniz kuvvetleri, Marsilyadan 

News Chronicle gazetesi, Mussolini hareket ettigi bildirilen Dobesa gemisini 
ile Hitler'in §imdi Franco'nun zaferin - zaptetmi§tir. Gemi, 1200 ton agtrhgmda 
den emin bulunduklan ic;in itilafnameye barb malzemesi ve miihim miktarda ni -
i~tirak etmi§ bulunduklanm yazmakta - kel ve baku yiiklli idi. Valencia hiiku -
dtr. meti hesabma seyahat etmekte olan bu 

Fransada almacak tedbirler geminin ic;indeki e~yanm 3 milyon pec;eta 
Paris 17 (A.A.) - Hariciye ve Da- k1ymetinde bulundugu tahmin edilmekte· 

hiliye N ezaretleri miitehasSIS!an, I span - dir. 
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FransiZ saat~i 
i~~ileri grev yapt1 

a aristanda bir k1s1m 
maden amelesi de greve 

hazirlanJvormu' 
Paris 17 (A.A.) - Besanson'da 

360 saat<;i amele grev ilan etmi§ ve fab
rikayt i~gal eylemi§tir. Grev sebebi, yev· 
rniyeye zam icrast talebinin is'at edilme· 
mis bulunmasJdJr. 

Macaristanda bir grev tehlikesi 
Budape§te 17 (A.A.) - Birka<; za

tnana kadar blitiin Macaristanm en mii -
him madenlerinden olan Fiivkirchen ma
denleri amelesi iicretlerinin artmlmasm1 
istemi§lerdi. Madenler direksiyonu, esas 
itibarile bu talebleri tatmin etmege hazu 
bulundugunu bildirmi~ti. Maamafih, son 
giinlerde baz1 ecnebi komiinist ajanlan 
maden amelesini umumi grev ilanma te§
vik etmi~lerdir. Bu greve mukavele etmek 
i.izere miiessesenin direktorleri, ihtilafm 
halline kadar, madenleri, devletin muha
fazast altmda btrakmaga karar vermi§ -
lerdir. 

Amerikada zirai 
tedbirler abntyor 

Cumhurreisi Roosevelt 
bu i, i~in geni, bir proje 

haz1rladi 
Va§ington 17 (A.A.) - Kongreye 

verdigi bir beyanname ile Roosevelt, A
merikada ziraatle me§gul halka emniyet 
telkin etmek ic;in kanunlann kabuliinde 
siir' at gosterilmesini tavsiye etmi§tir. 

~eyannameye, Reisicumhur taraftn -
dan zirai mcseleleri tetkik etmege memur 
edilen hususi komisyonun uzun bir rapo
ru leffedilmi§tir. 

Roosevelt, uzun vadeli kredilerle zi -
raat erbabmm te§vik edilmesini kongreye 
tavsiye etmi§ ve demi§tir ki: 

«- Mal sahibi olmaga miistaid ziraat 
amelesine fenni tcwvsiyelerde bulunmak, 
ufak mal sahiblerine, <;ift<;iliklerinin mah· 
volmasma mani olmak ic;in kiic;iik ikraz • 
larda bulunmak, verim kuvvetini kaybe -
den araziyi ekmemek ve arazide oturan • 
la.ra ihtiyaclanm temin edebilecek top -
raklar tedarik etmelerine yard1m etmek 

Y eni sene biit~esi ve ortakla§a arazi i§letme sistemini 1slah 
Ankara 17 (Telefonla) - Maliye Ve- ic;in devletlerle federal makamat arasm

kaleti 1937 mali YJ.h bi.itc;e proJesmt da bir te§riki mesai temin etmek laztm -
taslak halinde haztrlamt~tlr. 1937 hilt- d1r.>> 
c;esinin gec;en seneki bi.itc;eye nazaran Adli tslahat 
23 • 28 milyon fazlasile 235 - 240 milyon AA 

Va§ington 17 (A.A.) - yan mecarasmda olacagt tahmin edilmektedir. 
lisi adliye enciimeni adli 1slahat proje -

Belediye ve Hususi ldare dd 1 h. sinin tetkikini bir hafta mii et e te IT 
tahsisab etmt§hr. Siyasi mehafil Roosevelt'in 

Ankara 17 (Telefonla) - Belediye ve memleketteki aksiilameli anlamak ic;in bu 
Hususi idarelerin muhasebe ve tahsili gecikmeyi bizzat arzu etmi§ oldugunu be
usullerinin birle~tirilmesi i§ini tetkik yan etmektedirler. 
etmek iizere Dahiliye Vekaletinde bir • 
komisyon te1;1kil olunmu§tur. lngilterenin yeni teslihat 
Niifus idarelerinde tutulacak projesi · 

defter 
Ank~ra 17 (Telefonla) - Niifus ida

releri tarafmdan yurdda§lara verilmek
te olan hiiviyet ciizdanlarmm kimlere 
Ver-ildigi belli olmak iizere bir ciizdan 
defterinin tutulmas1 lflZim gelmektedir. 
:Su defterlerin baZI Niifus idarelerince 
tutulmadi~ yaptlan tefti§lerle anla:pl • 
d1~ndan alakadarlara yeniden tebligat
ta bulunuldu. 

Avukatlar kanunu 
Ankara 17 (T elefonla) - Baro mu· 

rahhaslanndan miite§ekkil bir komisyon 

Ankarada toplanarak avukatlar kanunu 

Projesini tetkik etmi§tir. Adliye Vekaleti, 

komisyonun yaphgt tetkikah da nazan 

dikkate alarak projeye son §eklini ver -

rnektedir. Layiha VeHiet miidiirler ko -

rnisyonunda bir kere daha gozden gec;i· 

rildikten sonra Ba§Vekalete verilecektir. 

Londra 17 (Hususi) - Avam ka -
marasmm bugiinkii celsesinde ingiltere -
nin yeniteslihat programt hakkmda mii • 
naka§alar yapllmt§hr. Maliye Nazm 
M. Neville Chamberlain 400 milyonluk 
program hakkmda izahatta bulunarak 
bu paramn herhangi bir devlete veya her 
hangi bir grupa kar§l kullamlmtyacagml, 
bilakis lngilterenin deruhde ettigi taah -
hiidleri yerine getirmege ve sulhu te -
mine tahsis edilecegini soylemi§tir. Miiza
kerelere yann da devam edilecektir. 

PARiS BORSASI 
Paris 17 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugi.inkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 105,12 1/2, Nevyork 21,47 1/2, 

Berlin 864, Briiksel 362, Madrid -, Ams 
terdam 1174, Roma 112,95, Lizbon 95,75, 
Cenevre 490, baktr 63 1/2 - 64 1/2, ka
lay 231,12,6, altm 142,0 1/2, giimii§ 
20 1/16. 

CUMHURiYET 

HAdiseler aras1nda 

Aga9 kanunu URDDAN 
l"f9} ir okuyucumuz haber veri- A z I LA~ 
{,g) yor: ~ehremini civarmda, ..,...._ Pll.. · 

Mecidiye karakolu kar§JSlD· L-~-----.::::::::::::::::::::::::.. •• :.._ ____ J 
daki biiyiicek meydanhkta, asn gor· Yazan: ismail Habib 
mii§ bir ceviz agacJ, polisler ve bek
!riler tarafmdan karakolda yakumak 
i!rin kesilip budanmJ§. 

Bu haber yanh§ veya dogru olabi
lir. Agaca balta inerken gozlerim o 
meydanhkta degildi. T ek bir okuyu
cumuzun §ehadetile tek bir insam it
ham etmek istemem ve temenni ede
rim ki bu mii§ahede as•ls1z olsun; fa
kat ben §U bizim Bab1ali yoku§unda, 
evinin altmdaki garaja otomobilinin 
rahat~ ginnesi i10in bir doktorumu
zun bir agacJ kokiinden kestirdigini 
gozlerimle gordiim. Birka!r sene ev
vel de Belediye memurlan, Sirkeci
de bir agac1 devirdiler. Buna hem 
ben, hem de oradaki berberin adam· 
Ian §ahid olduk. Bu misaller pek 
!roktur ve gazetelerde hergiin bir ta
nesine raslamak miimkiindiir. 

Artik valoa zikretmenin ve hi!rbi
ri kendisini bu i§te muhatab saymt· 
yan makamlara tikayetler yagdJrma
nJn mancun kalmadt. Sert~ bir ka
nun ister, bir agac kanunu; bir a
gac kanunu ki !rak1sm1n ucunu her
hangi bir agacm kabuguna degdiren
lerin yakasma yapi§SlD ve ona me§
hud su!r mahkemesini boylatsm. He· 
le agaca ktyan IU!rlu, polis, bek!ri ve 
belediye memuru gibi milli serveti
mizin derece derece muhafazasma 
memur bir insansa cezast be§ kat ol
sun. 

0 zaman agac kesmenin bindigi
miz dah kesmek oldugunu ogreni-
riz. , l 

PEYAMI SAFA 

ithaline miisaade 
edilen mallar 

iktisad_ Vekaleti keyfi
yeti tavzih ediyor 

Ankara 17 (A.A.) - Giimriikleri -
mize gelmi~ baZJ mallann ithali hakkm
da iktJsad Vekaletince vanlan prensip 
karanna dair diinkii biiltenimizde ne§re
dilen haberin bazt gazetelerde yanh~ i -
zah edildigi gori.ilmi.i§ti.ir. Ehemmiyeti 
hasebile keyfiyet tavrih olunur: 

Giimriiklerimize 1 ~ubat 193 7 tarihin
den once gelmi§ bazt mallar vardtr. Bir 
kiSim tiiccar bun\an ya bundan evvelki 
kontenjan kararnamesi zamanmda sipa -
ri§ ettiginden veya yanh§hkla getirdigin· 
den ve bu yiizden zarara ginnekte oldu
gundan veya miim;,tsil sebeblerden bah -
sederek Vekalete miiracaat etmektedir
ler. 

V ekaletin ise, bu kabil ithalat taleb -
lerini umumi prensipe baghyarak ve her· 
kes ic;in kabili istifade olmak i.izere Ana
dolu Ajanst ile ilan etmeden tatbik et -
memekte oldugu malumdur. Bu miilaha
za ile hareket eden V ekalet bu sefer de 
vaziyeti tetkik etmi§ ve diiiokU servisimiz
de verilen prensip kararma varmJ§tlr. 

1 - Bu mallardan Gir karanna bagh 
A ve M listelerine giren mallann ithaline 
miisaade edilmiyor. 

2 - V listelerine giren mallann itha· 
line a§agtdaki iki kayid haricinde miisa -
ade edilir. 

A - V listesine dahil olup makine ve 
sanayi tesisatma taalluk eden maddeler 
bundan evvel veH!etc;e tesis edilmi~ olan 
prensiplere bagbdtr. Bu prensipleri ala
kadarlar Sanayi umum mi.idiirliigUnden 
ogrenebilirler. Bu kabil maddeler ancak 
bu prensipler esaslan dahilinde ithale 
devam edilebilecektir. 

B - V listesine dahil mallardan he
men hemen tamam1 mensucattan ibaret 
bir ktsJm pozisyonlar ise milli sanayii 
yakmdan alakadar eden maddelerdir. 
Bu maddelerin Iistesi ve her birinden ne 
miktar ve ne §eraitte ithali kabil olacag1 
da bu prensip kararile birlikte tesbit edil· 
mi§ bulunmaktadtr. 

Alakadarlar bunlan da sanayi umum 
mlidiirliigiine ve Tiirkofislere miiracaat· 
le o~renebilirler. 

Aziziye hinkas1 
kendisine 

kiitlesi 
Dii~man Vank deresinde tutunacak, 
imdad geliyor. Fakat biz arbk insan 
halinde degil, harekete gelmi' ecel gibi ak1yoruz 

ErzurumdayiZ. ~ehirden once ~ehirli
yi konu§ahm. Govde ic;inde rub var; bel
deler ruh olan halkm govdeleridir. Ka
IIpb govde, ne <;1kar, eger ic;indeki ruh 
kalpsa. Alevli ruh, asil ve co§kun rub, 
bUriindUgii govde o kadar gosteri~li degil 
mi, ne zarar? ic;teki ruh dt§taki maddeye 
bir l§lk gibi vurduysa o madde ne olsa 
giizeldir. 

«Doksan iic;» harbi; §ark cephesinde 
Rus ordulanm iic; dort defa yenmi§tik. 
F akat biz her yendikc;e eksilerek zayJf!a
dtgtmJz, ve dii§man her yenildikc;e arta
rak kuvvetlendigi ic;in nihayet Erzuru -
mun on kilometro ensesindeki Deveboy
nuna ricat ettik. Orada son meydan mu
harebesini veriyoruz. Di.i§man serbest 
kalan kuvvetlerini de oraya getirmi§, biz 
elde kalan kuvvetle oraya dikilmi§iz. 0, 
kuvvetinin son mertebesinde, biz son kuv
vetimizdeyiz. 

Buna ragmen §Osenin garbmdaki sag 
cenahtmtz muzaffer, Ruslan kovabyor; 
s1rtm ote ucundaki sol cenah1mlz · muh
kem, biitiin saldm§l ara gogiis geriyor; 
fakat §OSenin solundaki merkez; bir kay a 
gibi dayamp dururken ne oldu, birdenbi
re bir panik; Uzunahmed koyii sntlann
dan a~agtya dogru askerlerimiz silkelen
mi~ bir dut agac1 gibi sap1r sap1r dokUlii
yorlar. Derhal kovabyan sagla duran 
solu da kac;an ortayla beraber geriye <;e
kerek Erzurum istihkamlarma S1gmd1k. 
Eger dii§man Erzurumu da aiJTSa ... A
nadolu da Rumeliye donecek. 

Her yerde, her vakit, kara ruhlar ve 
ak ruhlar vard1r. Hangisinin rengi galebe 
~alarsa orada ya geceyi, ya giind\izii gO
receksin. Erzurum miiftisile iinlii softa
lardan Hact Abdurrahman riyasetinde 
bir heyet kumandan Ahmed M uhtar 
Pa§aya gittiler. Manttklan kuvvetliydi. 
Ne Rumelide, ne Kafkas cephesinde 
devlet ordulan dayanamad1ktan sonra 
Erzurum ~ehri tekba§ma mr kar§J koya
cak? Beythude belay a ugramamak i<;in 
kumandan ~ehri de, kaleyi de btrakarak 
gidip ba§ka yerde harbetsin. Kara ruhta 
nefis her§eyden iisti.indiir. 

- Peki halk ne dii§iiniiyor? 
Halk ne dU§iinecek? Arabzade Ali

nin ba§kanhgt altmda halk biiyiik bir mi
ting yaparak toplandt; on iki y1lm ahnte-
rile yap!lan bu tabyalar oniine biitiin hal
km bedeni ikinci bir tabya gibi serilme
dikc;e dii§man bu §ehre giremez. Kiitle
deki ak ruhun lav gibi kiikreyi§i; on bin
I erie halk and ic;:iyor; yara-sa ruhlann ka
ra mantJg1 bir anda paramparc;ad1r. Kes
kin bir l§tk baskmma ugny~n giilge ne 
olur? Kara rub oyle oldu. 

T anzimat kitabetinin «devrei mutta
sila» dedigi birle§ik tabyalar diizde, yal
mz T opdagmdaki Mecidiye ve Aziziye 
tabyalan iisttedir. Ost gidince diiz gitti 
demek. T opdagt, Erzurumun §arkmda; 
Mecidiye, dagm §imalinde; Aziziye, ce
nubunda. T opdag1 ile Deveboynu ara
smda Yank deresi, derede iki Ermeni 
koyii, ve koylerde komitac1lar var; hem 
tabyalan, hem tiirkc;eyi biliyorlar. Onla
rm tiirkc;e bili§i koskoca bir ordunun ya
pamJyacagJ i§i yaptJ. 

Deveboynundan ricatler Erzurum is
tihkamlarma sJgmt§tmizdan sonra ancak 
dort giin gec;mi§. 877 ikincite§rininin 
8 inci gecesi. Turk askeri k1yafetine gi
ren on be~ Ermeni zifiri karanhkta y1lan 
gibi siirtiinerek bizim nobetc;:ileri dinli
yor. Parolay1 ogrendiler. Ttls1m arttk bir 
anahtar gibi eldedir. Parolay1 verip no
bet~_;:ilere sokuluyorlar. Kendileri de De
veboynu cenginin diimdarlanymi§; Rus
lann eline gec;memek ic;:in giindiizleri 
saklamp geceleri siirtiinerek... Birdenbi
re hirer hanc;er darbesi; nobetc;iler hmk 
diyemeden serildiler. Merdivenler kuru!-

du. Ayaklanna kec;eler baglamt§ Rus 
askerleri sessiz hayaletler gibi tabyanm 
ic;:ine athyorlar. Silahlannm iistiine uza
narak yorgun ve derin uyuyan askerleri
mizin c;:ogu siingiilerin baskm1 altmda §e· 
hid olduklanm anhyamadan §ehid dii§tii
ler. 

Dii§man baskmt Aziziyenin ii<; tabya
smdan ikisini ve bir de maniah kt~layt 
ele gec;irmi§. Oc;iincii tabyadaki miralay 
Bahri Bey uykudan stc;nyor; zifiri ka
ranhk; bir~ey gormeden bir~ey sezdi; 
rastgele ate§ a~tmr; dii§mantn §iddetli 
yayhmlan. Miralay yaralanmt§hr. Y ara
stm mendilile bastmp askerinden saklar. 
Y arahmn ate§i; bu ate§ bir ~im~ek gibi 
dola§arak bi.itiin istihkamlan ve §ehri u
yandtrdt. 

ilkonce Ayaspa§a camisinin miiezzini 
gecelik entarisile minareye ftrlamJ~. Azi
ziye baskmm1 anlattyor. Ortahk heniiz a
garmaktadtr. Hemen diger minareler da
hi giir sesli insanlarla doldu. Eli silah tu
tan herkes T opdagma ko§sun. Evler hep 
bird en bo§amverdi: Kadm erkek, gene 
ihtiyar; herkes evinde ne bulmu§, eline ne 
gec;irmi§se; tiifek, balta, yatagan, t1rpan .. 

Binlerle ve binlerle halk, Erzurumun 
~ark sokaklanndan kovanlama fHhyarak; 
iistiivani suth T opdagmm Mecidiye tab
yasma dogru; ne nizam kolu, ne diizgiin 
saf; kan§tk, fakat Co§kun; biitlin tepeyi 
kap!ayJp, ko§a ko§a tlrrnamyor, brmam
yor; devleti yenen koskoca Rusu yenmek 
ic;in: Ey iman ne gUzel ve ne biiyiik §ey
sm. 

Eldeki bir iki taburu alarak kumandan 
Muhtar Pa§a da Mecidiyeye geldi. A
ziziyeye umumi hiicum: T epenin yayvan 
satht iistiinde, tabyalarla ki§laya istif ha
linde dolmu§ dii§manm kesif ate§ine kar
§1, kilometrolarla mesafeyi ge<;mek i~in 
oliimU giigiisliyerek saldm§. Asker gibi 
avc1ya yayiimayl bilmiyen halk tupanla
mr gibi telefat veriyor. Y arahlar ba§ka, 
§ehid olarak yalmz halktan 15 kadm ve 
500 erkek yerlere serildi. Zabitler «yana 
yay1lm», «yere yatm» diye nafile bagm
yorlar: Dii~man on de, yana neye gitme
li ve kac;:mlacak zaman yok, yere yat
mak neye? 

y aytlma, yatma, oyleyse c;ok hlZ ge
rek; mekandan istifade edemiyen halk 
zamandan kazand1. Aziziyeye askerden 
once onlar giriyor. Kt§lada ve t.abyalar 
ic;:inde tam iki saat siiren bir bogu~ma. 
Avc1ya yayJ!mayl bilemiyenler, dii§man 
haklamayJ ne 1y1 biliyormu§ meger. 
Ruslann maktul olarak tabyalara btrak
hgt cesed iki bindir. Dii§man mttan a~a
gt kac;tyor. T akib ic;in bizde ath yok, fa
kat ne gam, ruhlar kanadh, nastl yeti§ip 
nastl tepeliyorlar bilinemez, dii§mandan 
bin maktul daha yerlere serildi. 

Vank deresinde tutunacaklar, kendile
rine ytgm y1gm imdad geliyor. Fa kat biz 
arhk insan kiitlesi halinde degil harekete 
gelmi§ ecel gibi ak1yoruz. Dii§man cin 
!rarpml§ gibi ~a§km, be§ yiiz maktul . de. o 
derede bJTakarak, Deveboynundak1 JS
tihkamlanna kac;tJ. Sulha kadar bir daha 
oradan ~JkamJyacaklar. Zafer tamdt ve 
erkek tiirkulerle §ehre donen halkm bay
rami bayramd1. 

- Peki bu k1rattaki halkm beldesi 
nas1l? 

~imdi beldeyi btrak, beldenin topragJ
na bak. Kadmh erkekli Aziziye kahra
manlannm ya gazada §ehid dii§erek, ya 
gazadan sonra, bu topraklann altma gO
miilii§leri: Sandtm ki o badirede o gUn 
alev haline gelmi§ binlerle ve binlerle 
kalb hala topragm altmda sogumak bil
mez yakut hirer lav parc;ast gibi duruyor. 
V arsm, Erzurum topra'ldanndan kar be§ 
altJ ay kalkmasm; o topraklar sJCaktir. 

ISMAIL HABIB 
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1-JEM NALINA 
MIHINA 

Mes'ud bir imza 

N ihayet imzaland1. «Nihayeb> 
s<>zile uzun zamandanberi bek
ledigim bir§eyin imzalanml§ ol

dugunu muhterem okuyuculanm elbette 
anlamJ§lardtr. Hakikaten oyledir ve im
zalanmasmi bu kadar sabus1zhkla bekle
digim §ey de, yeni .:raptmlacak vapurla
rm mukavelesidir. Oniimde 1935 senesi 
~ubatma aid Cumhuriyet koleksiyonu 
duruyor. Orada da JSmarlanacak vapur
lar hakkmda muhtelif firmalardan tek· 
lifler vaki olduguna, mUzakereler ba§la
dtgma dair haberler var. Demek ki dUn, 
e§rd saate rastgelerek ·imzalanan kat'i 
mukavele ile Krupp fabrikasma sipa~ 
edilen yeni vapurlanmlZin JsmarlanmasJ 
i§i, en az, iki sene siimii§tiir. 

Cumhuriyet rejimi, o kadar miihim i§
leri o kadar ktsa zamanlarda yaph ve 
bizi, bu yUksek htza o kadar ah§hrdt ki 
birincisi 13, ikincisi 15, iic;iinciisU 17 ay
da yap1lacak olan vapurlann yalmz sipa
ri§i i<;in, iki ytl gec;irilmesini, pek tabii o
larak c;ok uzun ve iiziicii buluyorduk. 

Bu uzun miizakereleri idare edenler 
bizzat i§in ic;inde olduklan i<;in, aylann 
aklp gidi~i kar§Jsmda, §iiphesiz, bizden 
daha fazla iiziiliiyor, bizden daha c;ok 
sinirleniyorlard1. Onun i<;in, mukavelena
me imzalandJgJ zaman, onlar da benim 
g~bi: 

- Oh, hele §Ukiir, nihayet imzalan ., 
d1; demi§ler ve gen~. rahat bir nefes al• 
inJ§Iardu. 

Bu miihim i§in miizakere ktsmmm bu 
kadar uzamasmt tenkid kasdincle degi -
lim; c;iinkii, dedigim gibi, deniz ticaret 
,filomuzu, memleketin ihtiyacma uygun 
bir kudrete getirmek istiyenler, kendi i§• 
leri, kendi kabiliyetleri ve kendi muvaf· 
iakiyetleri mevzu.u bahsoldugu i~in, el
bette herkesten fazla istical etmekteydi-
ler. 

Onlar, §Uphesiz, benclen daha iyi bifi· 
yorlard1 ki vapursuzluk yiiziinden deniz 
ticaretimiz inki§af edememekte, 1stanbul-
1zmir - Pire - 1skenderiye baric! seferle
rini yapmak §Oyle dursun, hatta, kendi 
kabotaj seferlerimiz bile intizamtnt kay • 
betmektedir. 

Onlar, benden daha iyi biliyorlardt ki 
Devlet Denizyollan fdaresinin sekiz va· 
puru ~irden tamirdedir ve iki tanesi de 
tamire girmek iizere nobet beklemekte -
dir. Fimnalar neticesinde vukua gelen 
teahhurlar iizerine, elde yedek 'Vapur ol-
madJKt ic;:in, baz1 postalan ilga etmelC 
mecburiyeti has1l olmaktadu. 

Gene onlar, benden pek daha iyi bili
yorlardt ki vapursuzluk yiiziinden Pire • 
iskenderiye hattmm tatili, di§ ticaretimi
zi mutazarnr etmektedir. (iinkU, ecnebi 
vapur kumpanyalan Turk mallanm. 
kendi vapurlanmlZ gibi ucuz degil, yi.ik
sek navlunlarla ta~Jmaktad1rlar. Bu yiik
sek navlunlar da ihracat mallanmlZin. 
ecnebi piyasalarmda pahah ve binaena .. 
leyh az sat1lmalsma sebebiyet vermekte
dir. 

Gene onlar, benden <;ok daha iyi hi -
liyorlardt ki bir mi.iddet daha, yeni va "" 
purlar tedarik edemezsek, giin ge<;tikc;e 
eskiyen ve tamire liizum gosteren mev -
cud vapurlanmJZla postalan, ihtiyaca ka
fi bir ~kilde idame etmek imkam kal .. 
miyacaktu. 

Bu i§i idareye memur olan zatlar, bu
tiin bunlan bildikleri ve herkesten c;;ok 
acele etmek vaziyetinde olduklan halde. 
gene, iki sene miizakere mecburiyetinde 
kaldtlarsa, demek ki bu i~i daha evvel 
bitirmek imkam yoktu ve bu teahhurun 
miicbir sebebleri nrd1. 

,Simdi, bu imza hadi~esini neden bii .. 
ylik sabirSJZhkla bekledigim ve neden 
biiyiik memnuniyetle kar~ladJgJm kolar 
ca anla~J!abil ir. 

Tiirk deniz ticaret filosuna ve ikt1sa .. 
diyatlmJZa yeni bir hayat, yeni bir kud
ret verecek olan bu gemilerin Jsmarlan .. 
mas1, !smet 1noni.i hukumetinin yeni bir 
muvaffakiyetidir. ikttsad Vekili Celal 
Bayan, iktJsad V ekaleti Deniz Miiste -
~ar1 Sadullah1 ve Devlet Denizyollan !~
letme idaresi Umuml Miidiirii Sadeddini 
bu c;etin meseleyi muvaffakiyetle ve dev
letin menfaatlerine en uygun ~ekilde, ba
~ardiklan i<;in, tebrik etmemek kabil de
gildir. 

A vusturya Ba,vekili 
Romaya gidecek 

Viyana 17 (A.A.) - Finans Na -
-ztn M. Neumayer bu ak§am Romaya 
hareket etmi§tir. 

Doktor Sehuschnig de mart ic;inde 
Romaya gitmek niyetindedir. 

Akmdan Akma 
Okunacak, saklanacak bir eser. 

Altmz, mutlaka ahmz. 



[ ~;~~~~ Zor gOren kalb ] 
~==============~============~~ 

Arkada§tffi ban a sordu: gues'in eski rnetresi J anine'i evine kabul 
- ,Su masada oturan adamt tamdm etmege razt oldu. 

mt? Eski bisiklet §ampiyonu Victor Qu- Misafir geldi. Michele, hit;bir ktskanc-
entin. hk eseri gi:istermiyorsa da kocasma kar§t 

- Fa kat nekadar bitmi&! gayet lakayd davramyordu. 0 kadar ki 
- Arlik ondan ge<;ti .. iki sene evvel Hugues misafirin bir an evvel gitmesini 

parlak bir muvaffakiyet kazandt. Fa kat can dan istiyordu. . . . . 
ondan sonra bitti. Ne yaparsm, vi.icud • Janine nihayet gtttt. Hugues gem§ btr 
fazla zor goriince ... Bu, vi.icud i<;in ol- nefes alarak kansma sar~ld1.:. . . . 
dugu gibi ruh, kalb velhas1l gerisi ic;in de «- ~ana tstlrab c;ektJrdtglm IC,:tn hem 
dogrudur ... 1nsan c;ok uzaga gitmek ve- affet>~ d~ye yalv~1yordu. . 
ya c;ok yi.iksege c,:1kmak is terse ... Mesela M1chele evvela cevab vermed1, amma 
Hugues Vierville'i ele alahm. sonunda: . . 

B ']' · k' "dd t H' d' · 'de «- Fakat nca edenm, Hugues emin 1 trsm 1 uzun mu e m IC,:tni . k d ' 
k Id B ta k d. · 1 k .. · ol kt zerre a ar 1shrab t;ekmedim» de-a 1. a§ en 1s1 ge me uzere, m - d' 
sandan, hayvandan ve topraktan her za- 1' 

• · 'f d · d'' .. .. d" Hugues baktl: Kollanndan 51ynlan man azam1 ISh a ey1 u~unur u. k .... d · d' 
. . . ansmm yuzun e, §lm 1ye kadar hie; gar-

San denhlerden btkmca, oradakt a - medt·g~t· hl'r mu" am h kl k 'f d . . . . d" - s a a ve uza 1 1 a est raz!Slm pahahya satarak Fransaya on vardl. 
di.i. Kaya!tk bir yerde toprak satm aldt. «- Em' 1 flk 1 

1 U l d. d ~ · 1 · - m o .. . zaman ar, eve ... 
cuz o sun lye egt • Zlra paras! var F akat sonra » 

d1• F akat c;ablh bir arazi ile miicadele G k d." · b I 
· · .. · k 1 k H enc a In mh a arm1 samimiyetle ederek o araztyi mumbtt 1 rna ugues 1 tt 

V I • k 'd' N' k' b an a I: iervil e in zev i I !. Jte lffi e§ sene E ' o" I . f . 1 
d · d ff k Jd «- vet. nee en ee1 idi... c;imi 

gec;me en azmm e muva a o u. b' b kl I d LAk' 
·~· b . . IT tc,:a a yanyor ar san 1m. a m 

Evlendt~I .. zaman otuz ,.e§tnl a§m~§~. sonra bir an geldi, hic;bir ~ey duymaz oi-
Kar!Slm gorursen, Hugues m onu mc;m dum 0 k't h b .. 1 k 1 .. . ~ .. . va 1 er~y ana oy e o ay go-
o kadar sevrm§ oldugunu anlarsm. Gu - z'u'kt" k' 0 k d k 1 k' ,, 

f k d 
, U (." a ar 0 ay J. ooN 

zelliginden degil, a at on an msan da- Hugues on sanlrnak isteyinee gene 
ha nadir bir§ey ke§fettikc;e giizelligi bile kadm c;ek 'Id'. a 
golged~ kahrdt. Nastl anlataytm bil • _ £m

1
in 

1~1. Hugues, emin ol ki her-
mem kt, Hugues kanst hakkmda bana: §eY bana hie,: geldi. 

«- Membalan bitmez tiikenmez bir - Haydi, btrak komedinin mast de-
mahluk, derdi. Ondan daha evvel tam • gill 
mt§ oldugurn kimseler, birkac; gi.in ge - - Komedi filan oynamtyorum. 
c;ince benim oyle camffi! stkmaga ba§lar- - Nastl oynamtyorsunl Su Janine'i 
lar, kendilerine ve birbirlerine o kadar biliyor musun ... 
benzerlerdi ki! ... Halbuki Mikel'e in - Kadm soziinii kesti, onun gene izaha-
san hayret etmekten kendini alamaz... Ia giri~mesini istemiyordu: 

CUMHURiYET 

Komiir istihsalat1 
gittik~e art1yor 
Son on sene i~inde 
17,538,025 ton komiir 

~1kard1k 
1936 y1h ic;inde Zonguldak, Eregli 

ve havalisinde istihsal edilen komiirlerin 
mecmuu 2,298,649 tondur. istihsalat en 
fazla Eregli §irketi tarahndan yaptlmt§· 
hr. Bu §irket bi.itiin istihsalatm % 29 u
nu te~kil eden 665,222 ton komi.ir istih -
sal etmi§tir. Ondan sonra 446,413 tonla 
Kozlu komiir §irketi, 215,189 tonla 
Ti.irk komiir madenleri Anonim §irketi 
gelmektedir. 

lstihsalat en fazla haziran, sonra ma
yis ve nisan aylannda, en az da ilkka • 
nun aylannda vuku bulmu§tur. 

1927 senesindenberi on sene zarfmda 
bi.itiin bu havalide istihsal edilen komi.ir
lerin rneemu tonait 17,538,025 tondur. 
istihsalat rniktan da on senedenberi mun
tazaman artmaktadtr. 

Mesela 1927 de I ,323, 833 ton iken 
muntazaman artarak 1933 te I ,852, 107 
tonu bulmu§, 1934 te ise 2 milyon tonu 
tecavi.iz ederek 2,288,269 tonu bulmu§
tur. ,Simdiye kadar en fazla istihsalat 
1935 senesinde vuku bulmu§tur. Bu sene 
zarfmda istihsalat 2,340,491 tona balig 
olmu§tu. 

Kaza merkezi se~imi 
yiiziinden ~1kan ihtilaf 

50 koy halk1ndan 37 koy halk1 Trabzonun 
Dirona nahiyesinin kaza merkezi olmasini istiyor 

Kaza merkezi olmast istenen Dironada Hiikumet konagt ve melcteb in§aatt 

Trabzona bagh Yomra nahiyesinin bir 
kaza merkezi haline ifrag edilmesi 
etrafmda verilen karar, bu havalide bir 
ibtilaf dogurmw~tur. ihti:wlfm sebebi 
kaza merkezinin intihab ed-ilmesi hak
klnda bu havali koyliilerinin uyu§ama
ml§ olmasrd1r. 

Birc;ok imza ve miihiirlerle aldtgtmrz 
bir mektubda §6yle deniyor: 

c Yomra 50 koylii ve 40 bin niifuslu 
eski bir nahiyedir. Nahiye merkezi, 
Trabzon • Ril':e §OSesi iizerinde Dirona 
kasabas1d1r. Bu nahiyenin kaza olmas1 
otedenberi nahiyeye bagh 50 koy hal
kmm dilegi idi. 

olan bir hakkm ziyaa ugrar gibi goste
rilmi§ olmasmdandtr. 

Yomra nahiyesinin ihtiva ettigi 50 
koyden 37 koy, nahiye merkezi olan 
Dirona kasabasmm kaza merkezi ol -
masm1 istemektedir. Arsen koyiiniin 
kaza merkezi olmasm1 istiyenlerse 13 
koyden ibarettir. Korkuyoruz ki, azll -
gm haktan uzak sesine kulak as1larak 
~oklugun hakh sesi bogulmu§ ve Yom
ramn kaza yapllmasmda Cumhuriyet 
hiikfunetimizin istihdaf ettigi biiyiik 
demokratik gayeden uzakla§llml§ olma
sm. Bu hakll sesimizin alakah makam
lara duyularak, hakkm ve maslahatm 
korunmasmda biiyi.ik yardtmlanmzm 
esirgenmemesini diler, derin saygtlan-

18 ~ubat 1937 

QADYO 
( Bu aksamki prograJl!._) 

iSTANBUL : 
12,30 plli.kla Ttirk musikisl - 12,50 bava; 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 10 son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,3. 
konferans: Tayyare cemiyeti namma Ba 
yan Naciye Toros - 20 Rifat ve arka~· 
lan tarafmdan Tfuk musikisl ve hOJ~ 
§arktlart - 20,30 dmer RIZa taratmd~ 
arabca siiylev - 20,45 Safiye ve a11kada!i 
lan taraftndan Ttirk musikisi ve halk §R1~ 
k1lan, saat ayan • 21,15 orkestra - 22~~ 
ajans ve borsa haberleri ve ertesl. gunu!l 
program1 - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par!<alarl - 23 son. 
Yabanc• memleketler merkezlerinde 

bugiinkii se-;kin yaymlar 
BthiiK KONSERLER: 
21,15 Kopenhag: Orkestra mus!klsl • 

21,15 Mtinih: Weber, Brahms ve salr bes• 
tekarlarm eserlerl. 21,20 Deutschlanctsen• 
der: Debu.s.sy'nin eserleri - 21 ,35 ztiiJ.l:l: 
Bruckner, Dokuzuncu senfoni - Lausanne· 
Wagner, Schumann ve Liszt'in eserlerl • 
21,35 Belgrad: Bach'm eserleri - 22,0' 
Prag: Smetana, Dvorak ve sair bestekar• 
larm eserlerl - 23,35 Luxemburg: Weber, 
Schumann ve sair bestekarlarm eserlcr1. 

llAN KONSERLERi: 
20,05 Layipzig: Karmen'den part;alar • 

21,15 Breslav: Soprano ve bariton konserL 
PIYESLER: 
21,15 Viyana: Sekizinci Henri - 21,50 

Kolonya: Bir aile araruyor! 
ODA MUSiKisi: 
20,20 Berlin: Beethoven'den plyano mu· 

si.kisi. 
ASKER1 BANDO KONSERLERi: 
21,15 Stutgart: A.skeri maqlar. 
2.3,50 Paris [Radio]: 4:Les CheminaUX»· 
OPERALAR: 

,05 Layipzig: Bizet'nin cKarmem o • 
peras1 - 21,05 Lubliyana: Opera blnasm• 
daki temsll - 21,35 vasati ingiltere istRS' 
yonu: Mozart'm: cKahlre Kazu operas! " 
22,05 Roma: Wolt • Ferrari'nin c SuzanlJ'I 
Strrh, Gazella'mn •Orphe'nin MacerasJ.)• 
Strawinsky'nin cBtilbtib operalanndall 
part;alar - 22 ,35 Lyon: Auber'in cManoil 
Lescaut> operas! - 1,05 Stutgart: Doni • 
zettl'nin •Lucia di Lammermoon operas;. 

Onda bir erkek ne ararsa umdugundan - Fakat Hugues, mademki alduma-
fazlastm bulur.» dtm bile diyorum, bi.iti.in bunlan soyle -

Y akm zamanlara kadar Zonguldak 
komiirlerindeki istihsalatm en bi.iyiik kts
mt ecnebi eller tarafmdan idare edilirdi. 
Fa kat Komi.iri§ gibi milll mi.iesseseler de 
bu i§e ba§ladtktan sonra vaziyet degi§mi§
tir. Mesela 1930 da Eregli §irketi 
631,132 ton komiir istihsal ettigi vakit 
Kozlu Komiiri§ §irketi ancak 125,668 
ton komi.ir istihsal edebilrni§ti. Halbuki 
1936 senesinde Eregli §irketinin 665,222 
ton istihsalatta bulunmasma mukabil 
Kozlu Komliri§ §irketi 446,413 ton is
tihsalatta bulunmak suretile ikinei mevkii 
i§gal etmi§tir. 

Biiyiik Ba§bakammrz tsmet inonii, 
~ark gezintisinde Trabz-onu da §ereflen
dirmi§lerdi. Halkla yaphklan gorii§me
lerde Yomral!larm da dileklerini dinle
mi§ler ve Yomramn kaza yapllmas1 yo
lundaki dilegimizi hiisnii telakki buyu
rarak vaidde bulunmu§lardi. Eski bir 
nahiyenin kaza olaeag1 vaid ve kabul 
edilince nahiyeye merkezlik yapan Di
rona kasabasmm da kaza merkezi ola
cagl vaid ve kabul edilmi§ oluyordu. 

mizl sunanz. -~======----~~-.,. 

Hugues bu kadmt, ailesinden, ah§ml~ mege ne haeet var ... 
oldugu muhitten, uzakla§lirarak kendisi- Miehele'in Hugues' e diktigi gozlerde 
nin yeni satin' almt§ oldugu hi.icra top • arttk ifade yoktu. Kadm act act giili.im
raklara gotiirdii. Halbuki gene ktz Pa - siiyordu. Su ko§ueu gibi onun da kalbi 
risli idi, dansa, kalabahga baythrdt. Fa- zor gormii~tii. 
kat kadm kocasmt o kadar sevrni§ti ki Sordum: 
her§eyi unuttu. - Sonu? 

E§yamn yeknasakhg1 bile, birbirlerini Arkada§lffi cevab verdi: 
c;tlgmca seven bu c;iftin a§kmt sogutma- - Bitti. 
d1. - Haydi camm, erninim ki birkac,: 

Bana bir gi.in: «Bazan saadeti bile a
§tyoruz» diyordu. 

Bu boylece i.i~; seneden fazla si.irdi.i. 
Hugues gi.iniin birirrde teyzezadesinden 
bir mektub aldt Janine Surdon onun es
kiden metresi de olmu§tu. Janine koca -
smm oldiigiinden, i§lerinin fena gittigin -
den bahsediyor ve Hugues'in kendisini 
birkac; gi.in ic;in misafir kabul etmesini ri
ca ediyordu. 

Hugues mektubu kansma gosterdi. 
Michele'in ktskamp ktskanmtyacagmi 
soylemege hacet bile yok. Kocas1 ona 
biitiin mazisini anlatmt~tl. Michele, Hu
gues'in gozlerinde beliren dalgmhgt bile 
ktskamr, fakat az sonra her§eyi unutur -
du. 

Michele, kocasmm 1sran i.izerine Hu -

gi.in sonra ... 
- Hic;bir §eyden em in olma... Bir -

ka~ giin sonra degilse de birkac; ay son
ra, Hugues olen kansmt uyand1rmak i~in 
kendisine bir metres edindi. Kansma im
zastz mektublar yazar, Michele de bun
Ian kendisine gi.ilerek gosterirdi. 

- Sonra? 
- Sonra, bir sene oluyor Vierville 

oldii ... Avlamrken ba§ma bir kaza gel
di dediler ... BaZilan da bunun bir inti -
har oldugunu di.i~i.indi.iler ... Kadm rna
tern elbisesini giymekte kusur etmedi. 
Daha o zamanlar Georges F avier'le idi ... 
Bunu Jean Marcil takib etti ... ,Simdi ki· 
minle pek iyi bilmiyorum ... Birc,:ok ISim 
gec;iyor... Fa kat hengisi?... 

<;eviren: 

F. VARAL 

Stokholmde biiyiik bir magaza yand1 

Ges-enlerde Stokholmde biiyiik bir 
siit ve siitten yapllm1~ maddeler satan 
magazada yangm c;1km1~ ve itfaiyenin 
biitiin gayretine ragmen muazzam bina 

tamamile yanmi§hr. 
Yukandaki resim bu yangm esnasm

da ate§e kar~r mezbuhane gayretler sar
feden itfaiye neferlerini gostermektedir. 

I Bugiin matinelerden M E L E K Sinemasind~ 
ba~hyatak u. 

yal01z 4 giinliik biiyiik FIRS AT 
2 biiyiik ve neHs film birden 

1- CHARLES BOYER 
tarabndan yarahlan 

$ANGHAY 
ve 

biiyiik rej:sor WiLLY FORST eseri, ve Pola Negri'nin yaratbgt 

2-MAZURKA 
Bu program 8ayram10 birinci Pazar1esi giinii matine'erden 

itibaren de!li~itirilecektio 

Gec,:en bir sene zarfmda istilisal edilen 
korni.iriin 967,781 tonu dahili piyasaya, 
5 70,868 tonu hariee sevkedilmi§tir. Y al
mz lstanbul, lzmir gibi baz1 limanlardan 
da mi.ihim miktarda ihracat yaptlmt§tir. 

Mesela sadece lstanbul limanmdan 

1936 yth i~;inde ecnebi memleketlere 
ihrac edilen komi.irlerin mecmuu 40,7,5.1. 
tona balig olmaktad1r. 

Eger komi.ir istihsalat! §imdiki gibi 

muntazam bir §ekilde artacak olursa 

1940 senesine senevi istihsalahmtz 3 mil

yon tonu teeaviiz etmi§ olarak girecegi -

miz muhakkakhr. 

Konser 
Profesor Ramin'le Reinhard Wolf ve 

profesor Gri.immer' den mi.ite§ekkil Ra · 
min triyosu oni.imi.izdeki pazar gi.ini.i saat 
17 de Alman Totonya Kuliibiinde bit 

konser verecektir. 

Bu biiyiik vaidden duydugumuz se -
vim;, ald1gtm1z iimid ve cesaretle yeni
den hiikumet ve mekteb binalan yap -
trrm1ya ba§ladtk. Halkln teberru ettigi 
binlerce lira sarfedilerek bu binalarm 
temelleri ahlm1~, bodrum katlan ya -
p1lm1~tlr. tamamen bitirilmeleri ic:;in de 
ltizumu olan in~a malzemesi depo edil
mi§tir. Hatta yaptlmakta olan mekteb 
ic;in saym umumi miifetti~imiz Bay 
Tahsin Uzer yiiz lira teberru buyurmak 
suretile kaza olm1ya namzed nahiyemi
zin kalkmmasmda fi~ ve biiyiik yar -
dtmlanm esirgememekle bizleri ebedi 
minnet ve §iikrana sevkederek te§vik 
buyurmu§lardl. 

Halbuki, 30/1/937 tarihli Ulus gaze • 
tesinde, kaza merkezinin Arsen koyii o
laca~ tarzmda okudugumuz bir yaz1, 
biitiin bu c;ah§malann gayesiz kalaca -
gm1 duyurur gibi olmakla bizleri c;ok 
miiteessir etti. Teessiiriimi.iz, 90k a~1k 

Dironada yaptlmakta olan in§aah ve 
limam gosterir fotografiler de sunul -
mu§tur.~ 

Alakadar makamlarm nazari dikka • 
tini celbeder ve bu nazik meseleyi tam 
bir bitarafhk ve hakbinlikle hallcdece
gindei\ t:>min oldugumuzu ilave ederiz. 

F rns1zca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda miikem -
mel surette frans1zca ogretmektedir. 
Miiracaat i~in gazetede (F.) riimuzuna 
y:az1lmak laZimd1r. 

-A SRi Sinemanm 

Bayram miinasebetile 
fevkalade prog-ramt : 

Yar1ndan ltlbaren yaln•z 
15 kurut; ile 

~ARLO' nun 
En biiyiik siiper filmi 

Asri Zamanlar 
Beyog. uoda ikinci vizyon olarak 

goreceks'niz. 

----------------------------------------------------------
MAURICE CHEVALIER ve MARY GLORY'nin 

Mevsimin en §eo, en niikteli ve en egienceli temsilleri olan 

$'E N E • 
I L E 

filminde SAKARYA sinemastnda 
Giirdliklerl biiylik ragbet ve emsalalz muvaffakiyet hasebile u,. dort giin daha gosterilmeslne devam olunacakbr. Ge,. kalanlara miijde ! 

lliveten: Yenl ve zengin Paramount Jurnal - Son dUnya haberlerl. 

r Bu ak~am S A R A V Sinemas1nda 
HARRY BAUR ve MARCELLE CHANTAL 

Frans•z Bahriyesi muhitlnde cereyan eden bUyUk bir atJk roman1 

Ni CEVO 
( Denizalt1 kahramanlar1 ) 

Yiirekler par~alaytcl bir mevzua malik emsalsiz alJk ve ihtiras filminde sizi iki saat hevecan iclnde yalJatacakhr. 
CHiim karlilsmda buluoan iki erkek bir kad1mn s1rr1 i~in mileadele ediyor ... Bu kadm bir aile kad1n1 m1, bir 

I fahi§e mi? miiheyyic ve esrarengiz bir muamma ? .,. I 
• llaveten: FOX JURNAL son diinya haberleri. Yerlerinizi evvelden aldmmz • 

onUmiizdeki cumartesi matinelerinden itibaren 

SUM E R SiNEMASINDA 
~arkta ~evrilen en giiz .. } film : 

BAGDAD B0LB0L0 
Filmini gorceksiniz. Ba~ rollerde : 

Ses krali«;esi MUNiRE MEHDiYE 
ve en giizel Jonpromye AHMED ALLAM 

Iki saat giilect k ... Eglenecek ... tam bir ~ark hayatl ya§ayaeaksmtz. ~ark 
oyunlar', diigiin eglenceleri - Tiirk~e ve Arabca ~arkJlar. 

Bu cumartesi giinU matinelerden itibaren 

Biitiin memleketin sabJr
sizhkJa bekledigi biiyiik 

miHi film. 
TURK iNKILABI'nda 

Cumhuriyet, Lozan, lstiklal sava~1, 
i§gal zama01, umumi harp, ittihat 
ve terakki. istibdad, son 30 !eoelik 

19 ~ubat 
1937 

CUMA 
Tiirk Sinema

Sinda 

GenQ, lhtiyar her Turk gorecektir. 
Terakki Hamleleri 

Sesli ve Ti.irk~e SoziU 
tarihi .•• iz hak iki film vesikalarile 

gi:izlerinizde caolanacakbr, ak~ammdan 
itlbaren 

Yerlerinizi evvelden 
temin edinlz. 

NOBETCiECZANELER 
-'> 

Bu a~ (ehrin muhtelif semtlerinde 
niibetl;i eczaneler ~unlardu-: 

istanbul cihetindekiler: 
Eminiintinde (Be§ir Kernan, Beyaztdda 

(Belkis), Kii~tikpazarda (Hi.iseyin Hulftsi) • 
Eyiibde (Mustafa Arif), Karagtimrtikl a 
(Suad) , ~ehremini~de (Nazun), Samatya• 
da (Rtdvan), Aksarayda (Etem Pertev!, 
§ehzadebB9mda (A.saf), Fenerde (Emilya• 
di), Alemdarda (All Rtzal, Bakirkoyde 
(Mel1kez). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Kanzuk), Bostanba§m • 

da (itimad), Galatada (ismet), Taks!mdC 
(Nizameddin), §li~lide (Necdet), Haskoyde 
(Barbut), Kas1mp3.1Jada (Va.srl), Be$ikta.f
ta (Ali Riza), SaTJyerde (Asaf). 

Uskiidar, Kad1kiiy ve Adalardakiler: 
Usktidarda (Ahmediye). Kadlkiiyde, so

gtidlti~e~mede (Arman HulU.si), Heybelidc 
(Halk), Btiytikadada <llinasl Rlza). 

Te§ekkiir 
Esbak Trabzon meb'usu ve Trabzon· 

da cMC§vereh gazetesi sahibi Naci Ya• 
macm cenazesinde bulunmak suretile 
bizi miiteselli ktlan aziz arkada§larma 
ve dostlanmrza minnettar ve miite§ek• 
kiriz. Ailesi 

Te§ekkiir 
Gec;en sene tahkikata giderken do • 

nan oglum c;atalca Miiddeiumumisi 
Hayrinin oliim senei devriyesinde is .. 
tanbul Adliyesi namma <;atalcadaki 
kabrinde yap1lan merasimde hazrr bu· 
lunan c;atalcahlarla kaymakamhk me· 
murlarma bu i§tirak lutuflarmdan do
layt derin te§ekkiirlerimin muhterem 
gazetenizle iblagm1 rica ederim. 

Validesi: Faize 

A~1k te§ekkiir 
Teyzemi ehemmiyetli bir hastahktan 

derin gorgiisii ile kurtaran Ortakoyde 
degerli doktor Bay Necmeddine sonsuz 
§iikranlanm1 gazetenizle sunanm. 

Di§ tabibi: Refik 

Sehzadebas1 TURANDA 
,...,....~........, ......... ..,._ HALK OPERETt 

Cumartesi 14,30, 
20,30 da 

RAHMET EFENDi 
Pazar matine 

14,30 da 
KIRKYILDA BiR 

Pazartesi 
Siireyyada 
Tomakosla 

Leblebici Horhor 

Tiirkce sozlii 
ve 

sen en in 

En bUyuk filmi 
Bu ~aheser bayram gUnleri 

istanbulda iPEK sinemasmda 
izmirde ElHAMRA sinemasmda 

Ill•• birden gostarilecektir, ••• 



CUMBURIYET 
4 

Windsor Diikiiniin Antakya 

TARiHi kat'i 
Eski Krahn ingiltere De 
olan biitiin ali.kalar1 

tasfiye ediliyor 
Yazan 1 Hatayh Ahmed Falk TUrkmen 

Maltepe Askeri Usesi Felsefe muaUimi 

Hatayda i~timai vaziyet Sunday Express gazetesinin diin teh
rimize gelen niisbast Viyana muhabirine 
atfen yaz1yor: -41-

l - Hatayda esnaf ve e§raf SJntflan
birbirine kayna§tlran veya birbirinden 

lllaklattlran tarihi hadiseler: 
A. - MIS1rh 1brahim Pa~anm An • 

~aYI merkez yaparak orada yedi y!l 
lhnas1 e§raf an' anesini sakathyacak 

hlcfiseler vukua getirmi~ti .. AmlArdanhe-
• , Aatakyada arzu ettikleri gibi ya~ama-
• ll alJ,ml§ olan e§raf 1brahim Pa§a ile ve 

e: ~lin maiyeti ve zabitleri hiikmiine girer 
~ tll'!nez halk iizerindeki niifuzlan samh

~~ ~du. Bu sebebden bin;oklan, lbrahim 
cr, ltamn zulmiine ugraml§lardl. Maddi 

~r~rlar goren ve hatta servetlerini kay • 
:'<lea e§raf aileler yoksul diittiik~e balk 

~ ~rindeki kredileri biisbiitiin azahyor ve 
1111 Yiizden e~raf an' anesi sakatlamyordu. 

5tJ 8 -XIX uncu amda Antakyada 
~ua gelen iki biiyiik zelzele ~ok maddi 
~.a,-,,..,,.· neticelenmi~ti. Bu yiizden de 
. dii~en e~raf ailelerine rashyabili
llt. Bu yiizden de e§raf an' anesi gozden 
tliitiiyordu. 

u• 

tP - Hatay ilinin tabii zenginlikleri 
" ~bulca da me§hur olmas1 dolaYJsile 

~llrneliden gelen bir~ok muhacirler An-
• t~Yaya ve civarma iskan edilmi§lerdi. 

•n llnlann i<;erisinde Divan edebiyatml ve 
~ ~li ilimleri iyice kavraml§ kuvvetli 
n ~seler de bulunuyordu. Bittabi bu gibi 
'" ~nevverler e§rafa akran muamelesi ya

~orlard!. Bu hadise de e§raf sm1fmm es
vaziyette kalmasm1 ba§ka bir suretle 

cl~§tirmi§ oluyordu. 
e D - Abdiilhamid II zamamnda et-

t~ftn riitbelerle §lrnartllmasi zuliim iize • 
bndeki niifuzlanmn artmasma sebeb ol

. a ~ll§tu. F akat diger taraftan da ask ere 
), Into.... a ":'~~~ek istemiyen bir<;ok e§raf gencleri • 

~~~~ medreselere dolmas1 da yukanda te
'' btas ettigimiz gibi esnaf ve e§raf arasm
e dlki nakli ilimler farkm1 izale ebnege 

tlt!il oluyordu. 
E - Me~rutiyetten sonra fttihad • 

erakki ve Hiirriyet - lti!af fuka muca
lelerine Hatay iii de sahne olmu§tu. 

eski e~raf zihniyetini, !ttihad
ise esnaf ve C§raf1 birle§tirmek ~a

. takib ediyorlard1. Hatta ltti:hadct
ikinci fashm1zda izah ettigimiz dun 

~aziyetlerine ragmen Tiirk Alevileri de 
ltalarma al~aga ba§laml§lardl. Bu su • 
tttle hilaf~llar eski e~raf zihniyetini ihya-
~a ~ah§uken 1tilaf~!lara her noktada z1d 

• titrnege ah~mt§ olan lttihaddar ise es -
e lla.f • e§raf farklanm ortadan kald1rmaga 

ga.yret ediyorlardl. 
F - Cihan Harbi bu s1mf an' aneleri

lli altiist etti: Hatay mahsullerinden 
bllgday gibi baz1lan ani olarak pahahla~-
1111§ ve ipek kozas1 gibi baz1lan da yok 
t~sma dii§mii§tii. T esadiifen servetleri 
'Jil para etmiyen mahsullere inhisar eden 
baz1 e§raf aileleri ~ok yoksul dii§mii~ler, 
gtne tesadiifen biraz bugday mahsulii o
l~n hali vakti yerinde esnaf ise birden • 
lte zengin olmu§lardJ. Cihan Harbinin 

~ort y1l siiren niai~et darhg1 arbk smtf 
an'anelerini dii§iindiirmege fmat buakmt
~ordu. Cihan Harbi esnasmda her yerde 
oldugu gibi Hatay ilinde de bir barb 
~tngini ziimresi peyda olmu§tu. Bunlar 
~oksu! dii§en e§rahn s1hlarak sathg1 bir • 
~ok emlaki de ele ge~irerek onlarla hem 
a~r~n olmak hevesine dii§lllii§lerdi. Bu 
had1seler e§raf an' anesini biisbiitiin zafa 
~Uii.irmii§tu. 

4 - is til a devrinde e§rafm vaziyeti: 
lurk kiiltiiriinii daha ~ok kavram11 ve 

~Ocuklanm fstanbulda tahsil ettirmi§ olan 
~raf s1mf1, $amdan ve Halebden gelen 
f\rab milliyetperverleri i~in halktan daha 

c;ok Arablapnast kabil olm1yan bir ziim.
re te,kil ediyordu. Halk iizerinde az~e>k 
bir niifuzu olan bu sm•f zaten Franstzlar 
taraflndan da hot goriilmiiyordu. Bu se
bebden hem F rans1zlar, hem Arablar et
rafl fakir dutiirmek ve etraf an'anelerini 
altiist etmek i~in birletmit bulunuyorlar
di. Bilbassa mi!liyetperverligi gaye itti • 
haz eden lttihadalara dii1man oluyor, 
1 tilif~lan tutuyorlard1. 

Hulasa yukandanberi saydtg1mtz a -
millerle hafiflemeie ha§hyan bu swf 
zihniyeti Cihan Harhi ve istila devre • 
sinden sonra biishiitiin kalkml§ denebilir. 
Bu tahminimizi teyid edecek haz1 hadi
seler ,goriiyoruz: 

A - Etraf simfma mensub genclerin 
kundurac:1hk, terzilik gibi itler gormesinin 
a)'tb say1lmamas1. 

B - Esnafla e§rafm arhk muhitte 
h~bir ~ksiilamel buakmadan k1z ahp 
vermes'-

C - Esnaf genclerinin e§raf g~bi gi
yinmelerinin istisnahktan ~1karak umumi
lepnesi. 

D - Koyliilerin ~~hre geldikleri za • 
man kendilerine koylii denmekten ho~ • 
lanmamalan. 

1§te bu ve buna benzer hidiseler gos
teriyor ki istila devresinden sonra Hatay 
Ti.irkleri arasmda 'art!k sm1f zihniyeti 
kayholuyordu. <;iinkii bir taraftan fakir 
dii§en etraf i1 hayatma kan~&rak esnaf· 
Ia aralarmda bir uzvi tesaniid husule geli· 
yor, diger taraftan da gene Hatay etraf 
ve esnaf1 aras1nda bir yeni mihaniki te
sanud hasd oluyordu ki bu nokta iize -
rinde biraz durahm. 

«Diin ogleden sogra Viyanadan ayn
lan hem§iresi Prenses Mari'yi komparb
manda iki yanagmdan ()pen Windsor 
Dukii tren tamamile gozden kaybolun -
c1ya kadar istuyonda durmut ve onu 
tapkasile selamlamt§hr. 

Diin gece ald1gim malfunata nazaran 
Prenses Londraya Viyanada ikametini 
temdid hususunda bir telgraf ~ekmi1. fa
kat telefonla alchit cevabda derhal av • 
detleri luzumu bildiril!J1i1tir. 

Viyana ziyareti esnasmda Windsor 
Diikiiuiin miistakhel plinian hakktnda 
hi~bir karar verilmemi~tir. Fakat huna 
ra8men Diike Mrs. Simpson'la izdivactnt 
hrde1inin tac giyme merasiminin hitami
na kadar tehir etmesi hususunda hir rica 
vaki oldugu da muhakkaktlr. Windsor 
Diikii, jzdivacmda aile efradmm bulun
malanm temin etmek tartile hu plant ka
bule amadedir. Diger taraftan Duke, bir 
daha memlekete donm&yecegini tama • 
men izhar etmi§ olmak iizere lngiltere -
deki emlakini tasfiye hususunda da tek • 
lifler vaki olmaktadu. Duk 1ahsan ailevi 
ve siyasi miilahazalardan tamamile ayn 
olarak kendisine varidat teminini arzu 
etmektedir. 

Ayni zamanda, Windsor Diikiine, 
Lordlar Kamarasmdaki azahk hakk1n -
dan fera<gat hususunda da teklifler ya -
ptlmi§tlr. Bu tekilde hareketi kendisine 
istikbal hak~mmdan §imcliye kadar takib 
ebni~ oldugu tam hareketle kabili telif 
goriinmektedir. Dukiin, ~ok k1sa ziyaret
ler miistesna, lngiltereye ikamet maksa
dile s..eyahat ebniyecegi de soylemnekte
dir. Bu itiharla Lordlar Kamarasmdaki 
mevkiini muhafaza etmc:nekle beraber 
miistakhel zevcesinin, riitbesinin kendine 
babtettigi biitiin unvan ve imtiyazlardan 
tamamile istifade etmesini de son derece 
arzu etmektedir.~ 

Hataym temel 
yasas1 

Cenevreye gidecek mii· 
tehass1s heyet aynld1 

Etraf istilacilara kar§l esnah tutmak 
mecburiyetinde kald1gmdan kendi an'a· 
nelerinden ve zihniyetlerinden fedaUr • 
hldar yap1yordu. Bu hal her memlekette 
tehlike zamanlannda gariilen zaruri bir 
tesaniidden batka bir§ey degildir. <;iin· 
kii Hatay Tiirkleri Sancak niifusunun 
yiizde ookuzunu te§kil ettikleri halde yeni 
siyasi te§kilat onlan bir unsur vaziyetine 
sokmuttu. Her memle haline 
gelen cemiyetler arksmda mi an1 tesa
niidiin artug1 malfundur. ltte aiyasi ha· 
yatta hakim olan e§raf birdenbire istilact 
idarede bir unsur haline diiter du~mez 
aralanndaki tesaniid kuvvetlendi. ltte 
bu mihaniki tesaniid Hatay Turklerini Hataym temel yasasmi hazirhyacak 
yapb. Fakat hurada faaliyet sahasma olan miitehass1slar komisyonuna mem -
g~en yeni hir ami! varcbr ki cligerlerini leketimizden §U :lleVatm ittirakleri lcra 
tamamen golgede buakml§tlr: Vekilleri Heyetince karargir olmu§tur. 

Korn§U Tiirkiyenin birdenbire hariku- Birinci delege: Hariciye kitibi umu-
lade inkitaf etmesi ve inktlablar yaratma· misi N uman Rifal 
s1 Hatay Turk milliyetc;iliiinin en biiyiik lkinci delege: Milletler Cemiyetinde 
amili olmuttur. <;iinkii evvela gayrimem· daimi murahhasimlZ Necmeddin Sad1k. 
nun bir vaziyette olan Hatay Tiirkleri - Mii~&virler: Miilkiye mektebi hukuku 
nin ideallerinin mihrakJnt Turkiye te~kil siyasiye profesorii Etem, Hukuk fakiil • 
ediyordu. Saniyen Tiirkiyedeki milliyet· tesi profesorlerinden Ali Fuad, Adliye 
«;ilik cereyam basil hir tekamiil ve inki§af VeHleti hukuk hleri mudiirii Sinasi, 
degil, cezri ve kuvvetli hir inkliahtu. ftte ErHmharhiyeden ,Siikrii Altmay, lstan• 
bu ink1lab §8yan1 hayret bir tesirle ve ci· bul Merkez Bankas1 mudiir muavini N a
han i~timai hay all ~in bir numune alma zif, Hariciye hukuk mii§aviri F atin. 
bilecek bir siiratle hududu &liP Hataya · Katihler: Hariciyeden Abdullah Ze· 
ge~mi§tir. Esasen bu ink1lab yalmz Tiir· ki, Tank Emin, Semseddin Arif, Adliye 
ltiye ~in olmaYJp biitiin Tiirklere hitab hususi kalem miidiirii Sakir. 
ediyordu. Bu sebebden dolaYJdu ki yu- Heyet cuma giinii Ankaradan lstan -
kandanheri say1p doktiigiimiiz amiller ve hula gelecek pazar giinii aktaiDJ da ls • 
hadiseleri g(ilgede huakan hir pddetle tanbuldan Cenevreye hareket edecektir. 
Atatiirkiin dahi ,ahsiyeti bu i,te en bii
yiik rolii oynarni§hr. 1stisnai bir valaa o
larak ~timaiyat. ferdlerin cemiyete tesir 
edecegini kabul ebni§tir. ltte Atatiirkun 
kuvvetli iradesi hudud haricine tesir kra 
ederek orada akisler yapml§h ve oradaki 
Turk cemiyetini bir hamur g~bi Atatur· 
kiin iradesinin kahbma girmi§ti. 

Ga.Iataaarayblarin aenelik 
yemek toplantla1 

Galatasaray kulilbiinden: 
Kuliibiirniiziin mutad olan senelik ye

mek toplanhStna ~k az bir zaman kal
mi§hr. 

22 §Ubat 937 a~am1 biitun Galata -
sarayhlann hem bayramla§masma ve 
hem de bir arada giizel ve emsalsiz bir 
gece g~irrnesine vesile olaca~ muhak· 
kak bulunan bu toplanbya aid daveti • 
yeleri her giin saat 18 den 20 ye kadar 
kuliibde bulundurdugumuz bir arka -
da§tan almak ka.bildir. Tokathyan sa -
lonlanna behemehal davetiye ibraz e
derek girilece~ cihetle her Galatasa -
rayhnm davetiyesini §imdiden almastm 
ve o gecelti masalanm aYJrtap bilihare 
mii§kiilata maruz kalrnamalannm temi
nini Galatasarayt seven kardE!§lerimfz
den dileriz. -···-Yumurta fiatlan diittii 

l(l~e:ze .<Hususi) - Gerzede tiitiincii- nebi §irketlerile yerlj miiesseseler he-
8an• uzenr:de durulacak bir meslek ve niiz rnubayaaya ba§lamarni§ olrnakla 
han at. hahne gelrni§tir. ICasabanm 700 beraber inhisar idaresi orta nefasette 
~~ ~smden fazlast tiitiin ziraatile u~ - bir partiyi kilosunu yiiz kuN§tan ala
clartn;ktadp-. ~ahs~l evvelki seneye ka- rak p~asayt at;m•§tlt. Gonderdi~im reo~ 
~e . 00 bm k1lo •ken g~en sene ile sirn, lnhisar idaresinin aldt~ partinin 

lli Inahsul bir rni~li fazlala§Illl§tlr. Ec- pazarb~ yap1hrken g()stermektedir. 

Dl§ piyasalarda yurnurta fiatlarmm 
dii§iik gitrnesi rnernleketimiz piyasas1 • 
na da tesir etmi§ ve son giinlerde yu • 
murta fiatlar1 hissedilecek derecede te
nezziil etrni.§tir. 

Akmdan Akma 
Tarih, §iir; zevk ve heyecan 

kaynagt. Her kiitiibhanede bu 
eserden bir tane bulunmahdtr. 

ANKARA YOLUNDA 

Trenden • 
IDIDCe 

• 

Genit asfalt cadde, aolumuzda stadyom, •• •• 
ODU• 

miizde modem bir tehir; bizim •ehrimiz ••• 

Ankarada istasyondan ~ehre gtden aBfalt cadde ve §ehrin umumi man~aran 

VTrende, yerimi, kompartimamm1, ya- dar kaLr, giderdi. Ben kii~iiktiim, bu zab 
tag11DJ bulup yerle~tikten sonra mutadw tarumazd!ffi. Sonra anlatblar: Merh\Dll 
v~le treni tefti§e ~1khm. A§ag1ya in • Ahmed Mithat Efendiymi§. 
dim. Y atakh vagonlardan sonra yemek Cok uzakta, Beykozda oturdugu i«;in 
vagonu ( vagon restoram), sonra birinci bOyle gece kalmaga mecburmU§. Demek 
ve ikinci mevki, bunlardan sonra iic;iincii §imdi Ankara fstanbula Beykoz kadar 
mevki vagonlan, sonra furgon ve en onde ve konfor itiharile ondan da yakm geli-
lokomotif. yorl .•• 

F urgona yerl~tirilen e§yaya bakar -
ken, lokomotifin §eklini, cinsini, marka-
SIDI tetkik ederken hareket ~am ~ald1. 

O~iincii mevki bir arabaya atlachm. 
Kompartimanlarda sua ba§ma 4, 5, 6 
ki§i du§uyor. Islak ayaklar yerleri s1r • 
S1klam bir hale getil'g!i§. Raflar, yerler, 
koridorlar sand1k, ~anta, bavul, sepet. 
paken dolu vagondan vagona g~iyo • 
rum. lkinci mevkide kanape ba§ma 3, 4 
ki§i yerle§mege ~abahyor. San<J1k, sepet 
goze babJ1Iyorsa da ~anta, ~1km, kocaman 
paket hollugu var, birinci mevkide dort 
ki§iye hir kompartiman ve her iki ki§iye 
bir kanape. Bavullann adedi azahyor . 

Vagon restoranda ak§8Dl yemegi ic;in 
yerimi ay1rtt1ktan sopra yatakh vagon 
taraflna g~iyorum. "lkinci mevkide Ea • 
nape bapna iki yoku. Gec:.e de her yol· 
cuya bir yatak. Her dort yolcuya 11cak 
soguk sqyu, sabunu, havlusu.. ve ilab. ile 
bir ylkanma yeri. Birinci mevkide adam 
battna bir kanape, bir yatak ve hususi YJ· 
kanma yeri. Akhma zengin sosyalist mu-
J.arri Bernard Sov geldi. 

••• 
Kendi kompartimanum ararken biri 

kolumdan ~ekti. Biz~ Bay ..... Sordu: 
- Nereye, Ankaraya m1? 
- Evet. siz de oyle degil mi? 
- E vet. derse gidiyorum. Y ann ak -

tam donecegim. 
Ve sonra anlath: Her hafta, pazar 

ak~am1 trene biniyor, pazartesi Ankara -
da... Mektebde dersirii venyor ve sali 
sabalu 1stanhula donmii~ bulunuyor. 

Tam bizim kompartiman1n yanrba~m
daki kaptdan g~erken biri seslendi. 
Bay ... l~ri girdim, g()riittiik. Bu zat ta 
ber hafta dersini vermek i~in Ankaraya 
gidiyor ve doniiyor. 

Leyli butw!dugum mektebde, sakall1, 
herkesin kendisine ihtiram ettigi bir zat 
ak§amiistii gelirdi. Kenclisine yer ham· 
lahn:ll. Gece ve ertesi giinii ogleye ka -

lzmir 

••• 

Ankarada Putkin geceai 
Ankara 17 (Telefonla) - Ankara 

Halkevinde bu ak§am bir Pu§kin ge • 
cesi tertib edild·i. Rus edibinin eserle -
rinin birinden altnarak yaptlan bir fi
lirn gosterildi. Projekslyonla el YaziSl 

ve foto~aflan canlandmldt. 
Projeksiyonlarda Rus edibinin turk • 

~eye de rnerak etrni§ oldu!u el yaztsile 
yauh~ tiirk«;e kelimelerin goriilmesile 
anla§lldt. 

Muhtelif hatibler hayatmt anlattp 
eserlerini okudular. Matbuat umum 
miidiirliigii dahili matbuat mii§aviri 
muharrir Sadri Etem de P~kini ni~in 
seviyoruz, rnevzulu bir konferans verdi. 

ydhk balosu 

~zmir (Hususi) - KlZIIaym ytlhk ba losu ~ok parlak olmU§, Vali, Belecliye 
Retsi ve ,ehrin ileri gelen aile ve simala n haztr hulunmu§lardlf. Baloda, gec;en 
senelere nazaran biiy_iik farklar ve degi~i klikler g(ize ~arp1yordu. Dekorasyon. 
ziya tertibatJ, biife ve Amerikan bar ~ok §lktl. lstanhuldan kuvvetli bir orkestra 
da getirilmitti. Ge~ vakte kadar ~ok giiz eJ eglenildi. Gonderdigim resim balodan 
birka~ inbb~dtr. 

I 

Manzum reklimlar 
IE5} ir §air dostum vard1, hi~ yok -
(g) tan kendine ktych, gene yll§mda 

go~iip gitti. !§te o, bir rarnazan 
giinii kar§rma ~Iktnl§tl, §iir saYJlacak 
bir hayret i~inde ellerirne yapi§arak 
haber verrni.§ti: 

- lstanbulda ~ocuklan mevzun do -
viiyorlar. 

Ve benim bir §ey anlamadt~mu go • 
riince, hayran hayran anlatrnl§b: 

- Nuruosmaniye camisi avlusundan 
ge~iyordum. Kayyurn, oglunu evire 
~evire doviiyor ve her silleye §U nusrm 
terfik ediyordu: cKim dedi kim sina 
git Fatihte imsakiye sat!». Meger ~ocuk 
evden siireklice uzakla§rnak su~nu, 

Fatihe gidip imsakiye sattl~ru !IOyliye
rek ma'zur gostermek istemi§- imi§! .• 

••• 
Son giinlerde manzurn ilan varaka • 

Ian dagttmak ve onlan duvarlara as • 
mak rnoda oldu. Kimi aruz, kimi hece 
veznile yap1lan bu reklamlarda sa~ bo
yasmdan, siirmeden, di§ rnacunundan 
tutun da iskarpin bagma kadar b~ok 
E!§yamn medhiyesi var. Pornadlarm, 
rnacunhmn, ~orab baglanmn §Hre gir
mesl estetik bak1mmdan ne dereceye 
kadar do~dur ve ruhlan telziz eden 
bedii 1trm1 histen, hayalden, belagatten 
alan §iirin rnaddi lrokulara bulanmBSl, 
~orab baglanna sartlmast nasd bir zevk 
telkin eder?. Bu noktalan tahlile Iii -
zum giirmiiyoruz. Yalmz rnanzum rek· 
lamlann umulan faydaYJ temin edemi
yecegini si:iylemegi gerekli buluyoruz. 
<;iinkii bizde §iir, soyliyeni pi.§rnan, din· 
liyeni bizar ve basanlart da peri§an e
den bir nesnedir. $iir yiiziinden mes'ud 
olan tek bir adam bizim diyaruruzda 
goriilmemi§tir. Bahtiyar samlan §airle
rin hepsi, bll§ka yollardan biraz ne§'e. 
biraz refah elde edebilrni§ler ve §iiri 
sadece elemlerini haykmnakta kullan
rnl§lardlr. BOyle bir §eyin reklAmda 
miifid ve miiessir olrnasma ihtimal ve
rilebilir mi? 

••• 
Garb alernini bir yana koyahm, §&rk· 

ta da §iirle reklam yaprnak yeni de~ .. 
dir, ~ok eskidir. Bunun, tesadilften yar
dlm g5rerek rnaksadl temin eden or • 
nekleri de tarihe g~irilmi§tir. !§te on • 
lardan bir tanesi: 

Sekizinci aStrda tilccardan biri kaCbn
lara baliortiisii olabilecek cinsten bir 
~ok kuma§ satm abr, Medineye getirir. 
Zamanmuzm e§arplan demek olan bu 
kumll§lar biiyiik ragbet goriir, fakat 
siyah renkli olanlarma tnii§teri ~tkmaz. 
Mal sahibi elde kalan kuma§lan ne su
retle halka sataca~m kotii kotii dii§ii -
niirken Hicazm biiyiik §airlerinden biri 
diikkana gelir ve vaziyeti anlaymca ka
lerne yapt§tr, iki beyitlik bir manzume 
yaztp dostlanndan bir musiki iistadma 
yollar, besteleyip sazendelere da~tma -
Stru rica eder. Manzume §U mealdedir: 

cNur gibi beyaz bir kadm, b~ma si
yah bir ortii sarmarak Mes~id kaptsma 
geldi. Orada ziihdii salah sahibi biri 
vardt, abdest alrntya haZll'lantydrdu. 
Siyah ortiilii beyaz kadtru goriince hay
retinden abdesti unuttu, bulundutu 
yerde seed eye kapandl. • 

Bu §iir elden ele ve bestesi dilden dile 
g~ince tacirin diikkanma bir akm b~ 
lad! ve siyah renkli kum&§lar- kapl§ ka
P•§ edildi. Acaba istanbul sokaklarma 
manzum ilan varakalan yapt§branlar 
da b5yle bir netice mi umuyorlar? .• 
G~i Bolunun pazan. $imdi ne bu a.
yarda §iir, ne de §iire metelik veren 
klmse var? .• 

M. TURHAN TAN 

Dariif§afaka Mezunlar cemi• 
yetinin tazim telgraflanna 

gelen cevablar 
Oariinafakanm 64 iindi YJidcmiimii 

miinasebetile Darii11afah Mezunlar Ce
miyeti tarafmdan biiyiiklerimize tazim 
telgraflan ~ekilmi§ti. Bu telgraflara Ata· 
tiirk ve lsmet !Jlonu tU cevablan vermit
lerdir: 

Enver Atafrat 
Darii"afaka Mezunlari Kurumu u

mumi Utibi. 
Dariiffafakantn 64 uncu y•ldoniimii 

miinasebetile g&terilen temiz duygulara 
Atatiirkiin te~ekki.irlerini bildiririm. 

Enver Atafrat 

Umumi katib 
H. R. Soyak 

Darii,§afaka Mezunlan Kurumu u
mumi kitibi. 

K1ymetli ilim ve §efkat ocaitnm 
64 iincii y•ldoniimiinu kutluhyan Da • 
riinafakahlann. temiz duygulanna te ... 
tekkiir eder kendilerine esenlik ve ba,a
nlar dilerim. 

Ba§Vekil 
I. lnonii 

Kurban derilerini 
Tayyareye veriniz! 

Kurbanm1zt veya tutanw Ttlrk 
Hava Kurumuna veriniz. Birlllea 
paralar (K1zalay ve f;oeuk Esirgeme) 
karumlan arasmda payta,ahr. 



r. 

Kirklarelinin ihtiya~lar1 

Evveli yol ve bir hiikii
met konag1 liz1m 

Sinemalarda hiikmii ge~miyen levhalar 

Klrklarel£nden bir manzara 

Kirklareline ikinci seyahatimin en bii- Beyoglu kaldmmlan iizerinde (of Alla
yiik hususiyetlerinden biri Tiirk ruhunun him .. Buras! nekadar karanhk §ehlr .. Bu 
ve Turk azminin beni kucakladigl ve ta- ne pis sokaklar) derni§ti. Bu hesabca is
~Idigi bir trende gitmek olm~tu. Geni§, tanbu] Tiirkiyede karanhk ~hir olmu§ 
temiz vagonlarda biletin hak ettigi rahat- oluyordu. Bense Kirklarelinde istanbula 
hg1 bularak k1sa bir seyahat te olsa SI - bin kere 9ukrettim. 
kmn ve yorgunluk r,:ekmeden son istasyo- Kirklarelinde umumiyet itibarile bir 
na varmak; bu herhalde bizim ir,:in r,:ok yayla havasJ hakim. Hudud boyunun 
ho~a gidecek bir hadise olsa gerek. ruhlara verdigi rnilli hassasiyetle rniitera-

Seyahat esnasmda goze en r,:ok r,:ar - flk olarak hava da viicude bir sertlik ve 
pan gayritabiilik Devlet Demiryollarmm sogukluk veriyor. Sanki insana bashgi 
bu §:Jbesinde suratin r,:ok az olmasJ, 1s - yerler hakkmda daimi bir ihtarda bulu
tanbu1dan Klrklareline: arada k1sa bir nuyor. 
mesafe olmasma ragmen pek ger,: vanl • Bizim yabanc1 oldugumuzu; ilk goren 
masidir. sima, ilk gitti~imiz esnaf, ilk gi:irdiigii -

N af1a Vekaletinin bu yolda tren siir • miiz boyao bile anlad1. Biz yiizlerimiz
atile. bilet tarifesini degi§tirmesini biitiin deki anlarnak ve tammak isteklerini belli 
bu hattaki talebeler ve i~giir,: sahibleri ta- ederken, kar§Imizdakiler de bizi tammak 
bii bir hakla beklemektedirler. Hayat isteginden uzak kalmi§ olmuyorlardJ. U -
~raitinin icab ettirdigi r,:abuklugu ve u - fak yerlerin hepsinde gi:iriilen tecessiis 
cuzlugu dii§iinecek olursak bu istek r,:ok zaten hep bu tamrnak hissi iizerine rnii -
manhki telakki edilmelidir. Nitekirn yaz esses dgil rni?. Muhitin bu teeessiisii ge
mevsirninin ba§lamasile K 1rklareline gi - r,:ineiye kadar sizinle azr,:ok 5 - 10 ki§i ta
dip gelenler bu ger,: gitme farkmm ruha ni§Inl§ ve konU§IDU§ olur. Azr,:ok Anado
verdigi sikmtiyi r,:ek]llemi~ olmak ir,:in 0 - luyu tamyan bir insan oldugum ir,:in 
tobiisii trene tereih etmekte hir,:bir beis rnemleketirnin biitiin vilayetlerini hirer 
gormiiyorlarmi§. Hem de otobus fiah mamure olarak gormek tasavvurunda ve 
're1_1 fiatmdan halkm lehine r,:ok farkh. hevesinde dgildiJ!l. 

Istanbuldan sabahlan 8,50 de kalkan Hie k~dim bir koy muhitinin psikolo-
tren Turk koylerinin Turk rnanzarasile jis1 ic;inde uzun miidd~t kalmi§, ve bina -
ve <;Iplakhgile siislenmi§ kiYJlanndan a - enaleyh azr,:ok, bakimsizhgm, intizamsiz
gir ag1r ger,:erek yolculan ahp gotiiriiyor, hgm, yolsuzlugun, c;amurun, kaldmmsJz
gotiirdiiklerini b1rak1p gidiyordu. Baz1 is- hgm . a§inastydim. Kuklarelinin bu ba -
tasyonlarda hie; liizumu yok gibi goriinen kimsizhgi bunun ic;indir ki bende r,:ok bii
fazla beklemeleri olmasa c;ok iyi ola - yiik bir tesir husule getirmedi .. Fa kat be· 
r:ak... raber gittigim bir ark ada§ inkisar ve yeis 

T ren ak~am saat I 9,30 da soguk bir duydu. · · 
havada sizi Klrklareline b1rak1r. !stas - Lakin ben Kuklarelinin haritamizda
yonda sizi bekliyen bir tamd1k varsa o - ki hususl mevkii itibarile c;ok mamur. r,:ok 
tom obi! bulabilirsiniz. y oksa.. Y andmiZ aydmhk, c;ok temiz sokaklara sahib ol • 
demektir. Sehirde araba yok. ~oforler i- masim istiyen bir adamim. Sonra K1rk -
nen yolculann suratlanndan hemen va - lareli iktisadi vaziyet itibarile de bu ba
ziyeti anhyorlar. Y abanc1 iseniz §ehre k1ma lay1k bir vilayettir. $u halde Kirk
kadar fiat bir 1irad1r. ($ehir istasyondan lareli hudud boyunun ruha emniyet tel -
10 dakika uzaktadtr] Y erli iseniz bu fiat kin eden havasJ ic;inde mamur bir §ehir 
75 kuru§tur. Y ani bir Belediye tarifesile olrnaga hissen, hem de paras!, geliri bu
bu fiat sabit degildir, ve Belediye bunu lundugu ir;in de maddeten ve mant1kan 
tesbite liizum gormemi~tir. istasyondan i- siislenmege, imara, hulasa baktlmaga la
tibaren ba§hyan §ose Kuklareli vilayet y1k bir ~ehirdir ... 
olahberi tamir yiizii gormemi§.. Ber - Kuklarelinde hir,: hazmedemedigim bir 
bad ... Camurlu bir hal de... (Yeni bir kusur da vilayet dairesinin adamakilh 
yola ba§lanmi§ oldugunu gordiim .. ] 0 . bir ~ekilde meveud olmamasJdir ... Hiiku
tomobilde gitmek belki bir nimet.. F akat me tin resmi daireleri hep birbirinden ay

Allah insamn barsaklanna ve kafasma n, birbirlerine sirtlanm c;evirmi§ vaziyet
kuvvet versin. Otomobil karosorii kazara tedirler... Dii§iinmeliyiz ki bir i§ sahibi 
ar,:1k olsa, bizirn de otomobilden fuhya- bir koylii, bir evrak takib edeeek. Hele 
eagimiz muhakkak... K1rklarelinin ilk bizirn dairelerde iyi i§ alt1 ayda biter fel
anda goze batan, ruha stkmh veren ka - sefesi baki kaldikr;a i~ sahiblerinin yag
ranhgmdan sonra yollannm bu berhadh- murda, karda, sogukta c;ektikleri sikmhyi 
g1 insana busbiitun fena tesir ediyor. E- hesab etmek bilmem ki hangi Vekalete 
lektrik direklerinden insan bir motoriin du§er?. Bu itibarladn ki Kirklareli her
meveudiyetine hukmediyor. Fa kat am - §eyden evvel bir hiikumet dairesine §id
pullerde ziya yerine sanki hirer mum detle muhtacdir. 
meveud .. Ger,:enlerde Avrupadan don - . Hadisatm bizlre verdigi kudretle r,:ok 
mu~ bir muharrir dosturn geee saat 23 te vakm bir zamanda Kirklarelinde bir hu-

CD~ :.::mRiYET 

Leh gazeteleri Miistemlekeci 
Frans1z matbuatini Zihniyetin 
protesto ediyorlar Biiyiik kurdu! 
Danzige dair haberler 
kamilen uydurma imi' 

Var§ova 17 (A.A.) - General 
Goering, dun iir,: r,:eyrek saat kadar Sk -
ladkowski ile goru§IDU§tiir. Almanya se -
firi, Generalin §erefine bir ak§am yeme -
gi verrni§tir. Goering, saat 23 te Bialo -
wizav' a hareket etmi§tir. Burada Reisi • 
cumhur tarafmdan tertib edilen bir av 
partisine i§tirak edeeektir. 

Leh gazetelerinin prote•tolarr 
Var§ova 17 (A.A.) - Birc;ok Leh 

gazeteleri Danzig meselesi hakkmda 
Paris rnatbuah tarafmdan maksad1 mah
susa miistenid olmak iizere verilen ha -
berleri §iddetle protesto etmektedir. 

Kurjer Polski gazetesi ezciimle diyor 
ki: 

«Fransiz matbuati, akh selimin, ahlak1 
hasenenin ve siyasl zihniyetin ami! oldu
gu bazi hududlara riayet etmeliydi. Ma
atteessiif bu hududlar tecaviiz edilmi§ -
tir. F ransiZ matbuatmm Fran sa ic;in biraz 
mii§kiil olan beynelmilel vaziyet dolayJ
sile fazla heyecana ve asabiyete kapilmi§ 
olmasi ihtimali mevcuddur. Fa kat bu a
sabiyet F rans1z gazetelerine tamiri mii§· 
kiil hatalar irtikabma musaade bah§o] -
marnahyd1. Sol cenaha mensub F rans1z 
gazetelerinin Danzig hakkmdaki heye -
can uyandmc1 haberleri ancak ortahga 
endi§e sar,:malda ve bir harbin zuhuruna 
sebebiyet vermek hususunda menfaat go
zeten rnehafil tarafmdan ne§ir ve tamim 
edilebilir.» 

Tiirk - M1s1r ikamet 
mukavelesi 

[Ba,makaleden devam] 

bu tiirlii vicdanatzca tahriklerin kur
bam oldular. Sancaktaki Ermeniler 
diiriist hareket ettik!re ktllarme. hata 
gelmek ihtimali yoktur, ve bu kadar 
aca becriibelerden sonra bu zavalla tr
Ion artlk §Una buna alet olmaktan 
kurtulmu§ olacaitna iimid etmek is
teriz. 

Generalin en k1ymetli olmak laz1m 
gelen askerce miitaleasi §udur: 

«- Tiirkiyeden durmadan r,:ete akm
lan yap1lan (?), fakat buna ragmen 
gayriaskeri hale ifrag edilecek olan bu 
hemhudud memleket hakkmda hiikum
leri heniiz malfun olm1yan bir askeri mu
kavele tatbik edileeektir. Tiirkiye, ls
kenderunun hemen yakmmda, Kilikyada 
hir,: §iiphesiz miihim miktarda kuvvetler 
bulunduraeak, halbuki F rans1z k1taah 
Suriyeyi ur; senelik bir miiddet hitammda 
tahliye edeeeklerdir. Bu ~artlar ir,:inde 
Frans1z k1taatJ oradan c;ekildikten sonra 
asayi~ nasi] z~an altma almacakhr~» 

T epeden hrnaga iftira olan daimi 
Turk akmlan uydurmas1 bir tarafa bua
ktldiktan sonra generalin bir Frans1z 
departmamndan daha biiyiik gostererek 
zihninde izam ettigi Hatay kiic;iiciik bir 
yerdir. !dari istiklalile diinyamn en mes
ud diyan olmaga namzeddir. 0 kendi 
asayi~ini kendisi temin eder. Fazla ola
rak orasmm huzur ve siikununu Turkiye 
ile Fransa askeri kudretleri terninat alh
na alm1~ bulunuyorlar. Fransay1 bilme
yiz, fakat biz Hataya aid olarak verdi
gimiz teminatJ, oyle generalin tasavvur 
ettigi gibi miihim kuvvetlerle degil, fakat 
parmagimizm ueile yerine getirmege 
muktedir olctugUIDUZU ar,:Ik soy)emek)e 
hie; balapervazhk etmedigimizi temin 
ederiz. 

YUNUS NADI 

Ti.irk - M1s1r ikamet mukavelesinin 
rniizakeresi ikmal edilmek iizeredir. 
Bunu ticaret mukavelenamesinin ha -
Zirlanmasi takib edecektir. M1s1r hi.ikt1-
meti M1s1r bankasmm i§tirakile bir 
Turk - M1srr tiitiin §irketi te§kilini tek
lif etmi§tir. Bu teklif hi.ikt1metimizce 
alaka ile kar§tlanmi§hr. 

Pehlivanm itledigi cina:Yet 
Baklrkoyiinde oturan amele !small, 

yamnda bir kadmla evvelki ak§am V e
liefendi ~aymna gitmi§ ve eglenmege 

=~ ...... -~-~-~'!!'!'!"'=~~-~- ba§lamJ§hr. 

kumet dairesi ir,:inde biiti.in memuriyetle
rin toplandigmi, ve bu toplulugun verdigi 
co~kunluk ve §evk ir;inde c;ah§an memur
lanmlZin ba~lari lizerircde insana emniyet 
ve ruh ferahhg1 veren bayragtmizm sal -
landigmi duyarsak bizde c;ok taze bir 
memleket davas1 daha halledilmi~ gibi 

sevinecegiz .• 
Sehrin bir sinernasi var. lstanbuldaki 

sinamalarda oldugu gibi burada da bir 
balkan var. Fa kat fark: Sandalyeler ye
re c;ivili .. Sonra: lni~ ve ~1k1§ merdiveni 
olarak bir yer var. Birisi inerken oteki 
Allah yaratm1~ demez r;arpar. Burada 
da balkonda bir levha var .. Levhada da 
~yle bir yaz1 rneveud: «Belediyenin em
ri bueibince sinema esnasmda sigara ic;i -
Jemez.» Fa kat ben bu yaz1ya kimsenin 
itaat ettigini gi:irmedim. Herkes oyun es
nasmda miikemmelen sigarasm1 yak1p i~ 
c;ebiliyor. Demek orada soziinli dinlete -
miyen bir Belediye hali faaliyette ... 

Kirklarelinde iki tane eczane var. 
Ktrklareli 1stanbula otobiisle 5 saat, tren
le 10 saatlik bir yer olmasma ragmen bu 
eezanelerde arad1~bmz her ilac1 hula -
mazsmtz. Bulsamz da kimbilir kar,:a?. 
T amd1klanmdan duydugum baz1 ilac fi
atlan beni hayrete dii§iirdii. 

Biraz bu ilaclann fiatlanm bildigim i -
c;in hayrete dii§tiim diyorum. Herhalde 
S1hhiye miidiriyeti bu eezaneleri pek s1k1 
kontrol etmemi§ olaeak ki eezae1lar iste
dikleri gibi fiat bic;iyorlar. Ve halk ta 
belki bunun ic;in fazla ~ikayetr,:i. T antdJ
gim bir doktor da bu fiatlardan §ikayet 
etmi§tir. 

F. 

Bu s1rada ayni kadm1 seven Pehlivan 
Mehmed de V~liefendi ~aYJrma gelmi§ 
ve sevgilisini, Ismailin yanmda goriin
ce cebinden tabancasm1 c;tkararak dort 
el ate~ etm~tir. !smail ag1r surette ya
ralanmt§ ve hastancye kald1nlm1§hr. 
Mehmed yakalanmi§hr. -···-Fransa, zeytinyag1 kontenja

mm kald1rdi 
Frans1z hiikumeti zeytinyag1 ithalini 

kolayla§hrmak ir,:in zeytinyagm1 kon -
tenjan listesinden «;Ikarmi§br. Bu su
retle bir takas mah olabilen zeytinyagt 
bundan boyle serbestc;e Fransaya ithal 
edilebileccktir. --···-Galatasaray lisesinde path-

yan bomba 
Diin ogleyin saat 14 te Galatasaray 

lisesinde ders esnasmda tecri.ibe yap1 -
hrken bir bomba infilak etmi§ ve bu 
gi.iri.ilti.i haricde bir kaza vuku buldu 
zannile tela~1 mucib olmu§tur. 

Bilahare bombamn hi~bir hasan mu
cib olmadigi, kimsenin yaralanmad1~, 
hatta infilakm vuku buldugu sahada 
camlarm bile klnlmadiAI anla§Ilml§, 
rnektebe kadar gelen itfaiye de geri 
donrni.i§ti.ir. --···-Miirefte mektebi muallimsiz 

kald1 
Miirefte (Hususi) - Ders y1h orta

smda yapilan bir nakli mernuriyet netiee
sinde mektebimiz bir ayd1r muallimsiz 
kalmi~hr. Yerine ba~kasmi temin etme
den yap1lan bu nakil i§i yiiziinden c;o -
euklannm haylazhga ah~acaklan endi§e
sile aileler keder duymaktadular. 

- Ha, evet... Doktor F uad ism in de 
1 birisi hafizasmi iade etmi§ on a... Degil 

I mi efendim L 

nin ba~mdad1r. 
- A. biliyorum efendim, bilrnez rni· 

yim hie;!.. Fa kat oyle zaman oluyor ki 
bu dimagi ilitilal ir,:inde insan kendisini 
farz ve tahayyiil etrigi §ahsa hakikaten 
benzemege, onun tabiat ve ahlakmi ikti· 
saba ba§byor. 

Sokaga c;1karken takhgi gozliigii pardesii
siinun cebinden <;Ikararak gi:izlerine yer
le§tirdi. Ellerini eeblerine sokarak ko -
ridorlan ger;ti. Bahc;eye, oradan da ka -
piciya bir selam ~akarak sokaga <;Ikh. 
Bu <;Iki§ bir hayli aeemiee ve miitereddid 

adimlarla yapiidJgi ir;in kendini sokakta 
bulduktan birkar; dakika sonra da has -
tanede firan haber ahnmi~tl. 

Ba§hekimin misafiri yalmz kendisini 

alakadar eden bir meseleyi gorii~mek ic;in 
gelmi~ti. Bu bir gazeteci idi ve elinde de 
dahili matbuat miidiirliigiinden bir tav -
siye vard1. Gazeteei Tiirkiyedeki ruhl 
hastahklara ve delilige, ~ifahanelere cla
ir miihim bir anket yaphgim soyluyordu. 

Ba~hekim, onu masasmm kar§ISlndaki 
koltuga oturtmu~. hastalan ve hastanesi 
hakkmda izahat vermege hamlanmi§Il. 

Gazeteei henuz c;ok gene, fakat ar;1k 
gozdu. Ba~hekime hiirmetkar ve nazik 
tavularla sualler sorarken onun agzmdan 
birr,:ok ~eyler kapmJYa hazirlandigmi ma
hirane gi"liyordu. Kii<;uk defterine ki!a 

notlar ahrken: 

- Ne giizel, ne miikemmel... ifti -
har ederiz... Her ~ifahaneden daha 
muntazam ... Cibi kelimelerle ba§hekirnin 
koltuklanm kabarhyordu. 

Ve birden eebinden bir Istanbul ga
zetesi c;1kararak: 

- Beyefendi, dedi. Bizim arkada§· 

lardan biri §oyle bir haber veriyor. Dog
ru mu aeaba? ... 

Diye k1sa bir haber gosterdi. Bu, bir 
tayyare yolculanndan birinin denize dii§
mesine, bir gemi tarafmdan kurtanlarak 

izmire <;Ikanlmasma ve kazazedenin ha
fiZasmi kaybetmesine dairdi. 

Ba§hekim bu sa!Irlan okuyunea: 
- Vay, dedi. Bunu da m1 haber al

dmiz ~ Evet oglum, dogrudur. 
- Carib bir hadise, degil mi beye -

fendi? Haf1zamn boyle kayboluveri§ine 
aeaba doktorlanmz bir te§his koyabildi
ler mi~ Sebeh~ .. 

- Hayu, koyamadiiar. Amma 1z -
mirden gec;en bir arkada§ ..• 

- Oyle diyorlar. 
- Bu hasta, §imdi sizde degil mi be-

yefendi? 
- Bize getirdiler. Amma bize getir

dikleri zaman biisbiitiin ha§ka bir halde 
idi. Kendisinde baz1 megalomani araz1 
goriiyoruz. 

- T akdim ettigim gazetenin iddias1 
dogru mu? Bu adam kendisinin Hasan 
Azmi oldugunu iddia ediyormu~. oyle 
mi? 

- Evet. .. Amma bir miiddettenberi 
bu hez'eyan da durdu. Hemen hemen 
tamamile kesildi; diyebilirim. 

- Ya~ ... 
- Evet... Arhk hic;bir iddias1 yok. 

Kendisine yaphgimiZ tavsiyeleri kabul 
etmi§ goriiniiyor ... Cok sakin ve eiddi bir 
adam. Bu hadise sizi alakadar ediyor 
mu? 

- Son dereee ... Ciinkii ben Istanbul 
milli tiitiin §irketi miidiirii Hasan Azmi 
Beyi r,:ok yakmdan tanmm. 

- Amma tabii bu, o degil. (;iinkii 
yaptig1m1z tahkikattan anal§Ildi ki Ha
san Azmi Bey elyevm lstanbulda ve i~i-

- Allah, Allah... Dogrusu bu gari
beyi ilk defa sizden i§itiyorum. ,Sa§Jlaeak 
§eyl.. 

- Bunu biiyiik ruh alimleri iddia edi
yorlar. Benim gibi bir gazeteei ir,:in me
selenin §ayam tetkik olan safhalan teza
hiirlerinden ibarettir. 

- Oyleyse ... anhyorum ki onu gor -
mek istiyorsunuz. Kolay... (;iinkii bu 
hasta §imdi benim katibimdir. 

- Demek bi.iyiik bir -melim, sayeniz
de tahakkuk edeeek... 

- Gidip bizzat arayay1m efendim. 
Y az1 odasmdan <;Ikan ba§hekim he -

men bir iki dakika sonra §a§km, tela§h 
ve yiizii gozii kipkirrniZI olarak ic;eriye 
girdi: 

- Ah. ah~. Felaket, miithi§ bir§ey .. 
Felaket. .. 

Diye hayk1rdi. Gazeteci hayretle sor
du: 

- Ne var, ne oldu efendim? 
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Bir deniz kahraman1na 
kaT§I gOsterilen hiirmet 

Yuauf Reisin ayaklar albnda kalan kemikleri 
:lenizci genclik tarafmdan biiyiik merasimle 

Piyale Pa,anin makberesi yan1na nakledildi 

Dun yapzlan cenaze merastminden ii~; intzba 

Yigit denizcilerimiz, diin, iic; yiiz elli 
y1lm derinliginde, lo§luk ve sessizliginde 
unutulmu§ kalmi§ bir deniz kahramam -
miZln aziz haiirasJ oniinde minnet ve say
gi ile igildiler ve me§hur Derya Kaptam 
KII1e Ali Pa§amn biitiin seferlerine ge -
mi kumavdam olarak i§tirakle nam alan 
Y usuf Reisin ayaklar altmda kalmi§ ke
miklerini, merasimle, bi.iyi.ik Tiirk deniz
cisi Piyale Pa§anm makberesi yanma go
tiirduler. 

Or,: buc;uk asudu Kasimpa§anm Bed
reddin rnezarhgmda bakimSIZ, kimsesiz 
bir tiimsek olan bu mezann, r,:oktan De
niz mi.izesine ahnan tarihl ta§mda §U sa
briar okunuyordu: 

Mahi Recebde eyledt diinyadan irtihal 
Yusut Reis ruhuna rahmet ede meded. 
Nice gazalar eyledi ket;t edilp i'l.lemi 
Bahrtle berde seyri sillti.k etti biaded 
Ke~tl donattt yolu. ile aldt fanusu. 
Korsanlt(}t btraktt, cihandan da ~;ekti yecl 
Eyle cananda huriyii gilman ile enis 
Yarab esirge ciirmiinii at eyle k!lma red 
Her kim okursa tatiha ruhu revantna 
Yarab Resulii Ekremi eyle ona sened 
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~imdi de §U dart parc;a kemikte top -
lanan son hatuasi, uc; yiiz kiisur y1lm ih
malini affeUniyen yen! deniz neslinin e
linde ebedi metfenine dogru yola c;Iki -
yordu. 

Bi.itiin Kasimpa§a ayaklanmi§ gibiydi. 
Deniz bandosunun c;aldigi matem hava
SI i~inde ag1r agir bir tarih yiiri.iyordu. 
Cok gene ya§mda levend hayatma allla· 
rak Cezayir ocagma yazilmi§ ve K1hc 
Ali Pa§anm Cezayir Beyliginde ona in
tisab ederek Malta sularmda saneak filo
larile yap1lan c;etin sava§larda biiyi.ik ya
rarhklar gostermi§ Aydm yahlannm ye
ti§tirdigi bu zaferler hissedan deniz kah
ramam, K1he Ali Pa§a oldiigii zaman, 
kederinden yere yiblarak §oyle agla -
ffil§tl: 

«- Bugiin derya kurusa yeridir. Ve 
gi:izya§lanmiZ yeni deryalar yaratmeiya
dek aksa da yeridir.» 

Onun, tarihin ic;inden gelen bu sesini 
duymu§ gibi sokaklara dokiilmii§, pence
relerinden sarkmi§ kadmlar, taze bir rna· 
temin aeiSI ic;inde ag]a§IP duruyorlar. 

Bunlardan birine soruyorum: 
- Neden aghyorsun valide? 

- N e olaeak... Bahsettiginiz hast a 
ortada yok. 

- Allah, Allah ... Em in misiniz? 
- Muhakkak ... Hem de benim par -

desi.imii de almi§ .. . 
- Demek ki kac;Irdmiz. <;ok guzel... 

Miikemmel muessese... Metettiginiz ka
dar varmi§. ~imdi sizin yi.iziiniizden her
~ey kayboldu, yaz1k, yaz1k ... <;ok aema
cak bir§ey ... Vah vah ... 

- Evet, hakikaten her§ey kayboldu. 
Yaz1klar olsun ... Hem de benim kaba -
hatim yiiziinden ... Dogru amma .... Sizin 
tarafm1zdan tahhe edilmek te garibdir. 
Siz kim oluyorsunuz? 

- Hayret... Ne aeiz imi§siniz, ne 
idaresizlik bu!.. 

- Size soyliiyorum, kimsiniz? Ne 
hakla beni tenkid edebiliyorsunuz?. 

- Ben mi kimim ~ Evet, affedersiniz. 
Kendimi size tamtmad1m. Ben Istanbul 
polisi tarafmdan bu i§i tahkika memur 
Murad F erdiyim. 

- Vay ... Bu herif bir haydud, eani 
miydi~ 

- Bir§ey bilmiyorum. Y almz ben bu 
adami aray1p bulmaga memur edilmi§ -
tim. 

- 0 halde ... Zannetmem ki pek u -

H1c;kir.a hie; bra kekeliyor: 
- Kimbilir, ne bi.iyiik adamdi .. Kirn• 

bilir §imdi ruhu nekagar §addir.» 
Hakki var. Oc; yiiz elli sene sonra bi· 

le ha!Irlam§. V e ii~ yiiz elli sene sonra 
da, Akdeniz ri.izgarlannda §erefle dal • 
galanmasJ ic;in bir omur heba edilen al 
sancaga sanh§. 

Piyale Pa§a tiirbesindeyiz. Yusuf Reo" 
isi de, zaten saghgmda tamdigi biiyiik 
deniz kahramammn yanma buakiyoruz. 

Harab kubbenin altmda yamk bir ses 
titriyor. 

Ona magfiret dileyen bu sesler de 
susunea deriJI bir ahiret havasJ ir,:inde el 
baghyanlann r,:emberi yava§ yava§ c;o "' 
zi.ili.iyor. 

V e d1~anda, Deniz Kamutanhgi ad1· 
na soylenen nutku dinliyoruz. 

Sonra, giir bir asker sesi: 
- Sayg1 i<;in bir da i a s 
Son bir selam. 

. Oradan ag1r ag1r uzakla~uken ba~ta 
Istanbul Deniz Kamutam Mahmud ol ~ 
mak iizere, bi.iyiik bir deniz kahrarnam • 
mJZa kar~I bu kadir~inashk boreunu ha· 
tJrlami~ ve odemi~ olanlara babyorum. 

Ve onlarm, yarma emniyetle dikilmi~ 
baki~larmda diinii unutmami§ olmamn 
hazzm1 buluyorum. 

KANDEMIR 

Kad1koy Su §irketi yola geldi 
Naf1a Vekaletinin emri iizerine Kadl· 

k_oy Su §irketi di.inden itibaren yeni te
Sisata ba~lami§hr. ~irket §imdilik El ~ 
mahda filitre havuzlan yaptirmakta • 
d1r. Bundan sonra da §ebekenin tevsii· 
ne ve tazyikm arhr1lmasma ~ali§acak "' 
tlr. -···-Edebiyat gecesi tehir edildi 

Eminonii Halkevi tarafmdan yanll 
ak~am yapllmas1 mukarrer bulunan E· 
debiyat gecesi, 2 marta tehir edilmi§tir. 
0 gece Tanzimat edebiyatl, 9 martta. 
Ti.irk inktlabJ, 18 martta <;anakkale za· 
feri, 15 nisanda da Yunus Emre hakkm• 
da bir gece tertib edilccektir. 

Ak1ndan Ak1na 
Ti.irk aklnlanm ve akmctlarnu 
tamtan yegane eser. Okuyunur. 

zaklara gitmi§ olsun; yakmda olaeak~ 
- Hemen bir otomobil bulabilir mi~ 

yiz~ 

- Hay1r ..• T ek ath kiir,:iik bir arab a• 
IDIZ var. Kapmm oniinde beni bekliyor. 

Hemen firladJlar. Bahr,:eye ve kapicl" 

nm hayret ic;indeki bab§lanna ehemmiyet 

vermiyerek di§an <;IktJlar. Arabadan eser 
yoktu. Hasta, arabaya athyarak gitmi§• 
ti. 

Efendimiz 
Hasan N urinin habra defterinin alt 

tarafi dost ve dii§man birc;ok ellerden ge· 
c;erek berbad bir hale gelmi§ti. Bu defter 
nihayet polisin de eline gec;tigi ic;in bit 

ancak habra defterinden vak'alann esash 
klSimlanm ikhbas edebilecegiz ve Hasan 

Azmilikten kac;tlgi giine kadar ba§mdail 
gec;enleri bu deftere istinad ederek anla" 

taeagiZ. 

Prens R1zkullahm evinde gec;en gece• 
Hasretle gorii§mesi, intihara te§ebbiis e" 
den ve ha§ka bir adamm §ahsiyetinde ye" 

niden hayata kavu§an gene ir,:in kat'i bit 
safha daha le§kil ediyordu. 0 anda~ o• 
niinde biiyiik bir devir daha 1\•~Ilmi§h· 

[Arlcl'&l var 1 
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Konsey i~timatm bitirdi 
Bugiin Atinada resmi 
bir teblig ne§redilecek 

Bu defaki toplanti, Balkan ittifak1n1n ~ok saglam 
ve sarsdmaz temellere istinad ettigini biitiin 

diinyaya bir kere daha isbat etti 
£Ba$tara!t 1 tnci sahtted.ej riitbesile Yunan Harieiye Miiste§anna 

Yan baloda Atina ve Pire sosyetesinin verdigi Romanya yt!dlZI ni§anmm biiyiik 
en miimtaz ktsmt davetli bulumnu§tU. istavroz ni§amm Romanya Harieiye Ve
Sabaha kadar devam eden halo ne§'eli kili Antoneseo bizzat Ba§vekil ve miis • 
~e~mi§tir. Harieiye Vekilleri yann mem- te§ara tevdi etmi§tir. 
leketlerine donmek iizere buradan hare- Yunan Krah Y orgi de Antoneseo'ya 
ket edeeeklerdir. Sen Sovor ni§anmm biiyiik istavroz rut· 

Balkan Matbuat k~ngresi besini ve Romanya Harieiye Muste§an 

Atina 17 (Hususi) - Balkan Mat· Radolesco'ya da Birinci Jorj ni§anmm 
buat kongresinde Tiirkiye ba§murahhast biiyiik istavroz ni~amm vermi§tir. 
Yedad Toriin reisi bulundugu Manevi Atatiirk hakktnda bir 
Yakmhk eneiimeni Balkan memleketleri yazt silsilesi 
arasmda miitekabil sergiler a~tlmast, Atina l 7 (Hususi) - Miiteveffa 
dram ve musiki san' atkarlanmn s1k stk Yunan Ba§vekili <;:aldarisle Ankaraya 
ziyaretleri, radyo servisleri tesisi ve Bal- gelen o vakitki Ekonomi Vekili Pes -
kan memleketleri fikirlerine uygun eser - mazoglu bugiinden itibaren Proiya ga -
!ere miikafat verilmesini teklif etmJ§hr. zetesinde Tiirkiye Cumhurreisi biiyiik 
Siyasi eneilmende Balkan matbuatmm Atatiirkiin §ahsiyeti ve biiyiik eserini tah
te~riki mesaisi ic;in Yunan murahhaslan- Iii eden bir seri makale yazmaga ba§la • 
nm yaptiklan teklif kabul edilmi§tir. mJ§tlr. Pesmazoglu Atatiirkiin yiiksek 

Kongre bugiinkii umumi celsede en - dehast oniinde hiirmetle igilmektedir. 
ciimenlerden c;tkan kararlan tasvib ede - BulgaristanJa miisbet akisler 
rek ic;timaa niha:'l'et vermi§tir. Sofya (Hususi) - Atinada topla -

Gazeteciler seyahate ftkryorlar nan Balkan konferanst, biitiin Bulgar 
Atina 17 (Hususi) _ Balkan matbu- matbuatJ tarafmdan biiyiik bir alaka ile 

at kongresi de hitama ermi§tir. Gazeteei- takib edilmekte ve ona se~mpati ile ~aktl
ler Yunan hi.ikumeti tarafmdan Yunanis- .maktadu. Sofyamn en aguba§h Mu ga· 
tan dahilinde bir tetkik seyahatine davet zetesi bu hususta yazdtgi bir ba§makale
edilmi§lerdir. Gazeteciler yarm Mora ya- de ~ulga;!stanm ~.a~.kan s~~~u.nu ihlal et-
rtm adasma hareket edeeeklerdir. megt kat Iyyen dtl.§unmedtgmt, buna en 

R Y K ll biiyiik delilin Bulgar - Yugoslav misakJ 
omanya ve unan ra arrnrn ld ~ b · kl B 1 · B ] . • . o ugunu, u m1sa a u ganstamn a -

verdrklerz m~anlar kan misakma dahil devletlere daha faz-
Atina l 7 (Hususi) - Romanya Ia yakla§tJgmi ve Bulgar. Yugoslav mi

Krah Carol Yunan Ba§vekili Metaksasa sakmm ati i~in iyi bir ba§langte oldugunu 
verdigi sadakat ni§amm bi.iyiik istavroz yazmaktadtr. 
- - -~ 

Biikre,teki merasimden I Deniz ticaretinin ihyas1 
~lkan ~etin ihtilaf 

[Ba~taratt 1 tnct sah.ttedel 
tir. Surasm1 da ilave etmek isterim ki, 
§ahsi mahiyette hareketler neticesinde 

• iicu ulan bu vaziyet hic;bir suretle, 
memleketimizle bu miimessillerin temsil 
etti'kleri memleketler arasmda miinase•
betlere tesir icra edemez: Meclisten §Una 
emin olmasmi rica ederim ki, istikJali ta· 
rihindenberi, ancak milli ~eref an'anesi 
giiden bu devletin hukukunu ktskanc bir 
surette muhafaza etmek azminde bulu -
nan hiikumet, bu hadiseyi tahkik edecek 
"e neticelendireeektir.» 

Romaya yaprlan miiracaat 
Roma l 7 (A.A.) - Salahiyettar 

mehafilde soylendigie gore, Romanya 
hiikumeti, Biikre§teki italya sefirinin ge· 
ri c;agmlmasmi Romadan istemi§tir. 

Merasimde Portekiz sefiri de 
bulunmu~ 

Biikre§ 17 (A.A.) - Ogrenildigine 
gore, F ranco'nun askerleri ile birlikte 
harbederken maktul dii§IDU§ olan Ro • 
tnanya lejionerlerinden iki ki§inin cenaze 
merasiminde Portekiz sefiri de haz1r bu· 
lunmu§tur. 

Soylenildigine gore, Romanya hiiku
metinin Portekiz sefirinin de geri c;agml
masmi istemesi muhtemeldir. 

Dahiliye Vekili diin 
~ehrimize geldi 

CBa$taratz 1 tnct sahtfed.e 1 
rapalasa giderek bir mi.iddet istirahat et
tni§tir. Dahiliye Vekili cumartesi giiniine 
kadar §ehrimizd~ kalacak ve ayni giin 
Ankaraya donerek Halkevlerinin kuru -
lu§unun yrldoniimii miinasebetile torene 
riyaset edecek ve bir nutuk soyliyecektir. 

Ayni giin yeniden 36 Halkevinin ki.i -
sad toreni yap1laeaktn. 

Milli Miidafaa Vekili geliyor 
Ankara 17 (T elefonla) - Mi!li Mi.i

dafaa Y ekili Kaz1m Ozalp bu ak§am 
fstanbula hareket etti. 

lstanbula hareke" edenler 
Ankara 17 (Telefonla) - Bu ak· 

§amki trenle maliye miifetti~ heyeti reisi 
Rii§tii ile Devlet Bankast istanbul §U -
besi mi.idi.iri.i Said istanbula hareket et -
tiler. 

Karagiimriikte bir 
soygunculuk 

CBa$taratz 1 inci sahtfedel 
da ~alt§anlar ii~ biner ton ve 13,5 mil 
siiratinde ve Karadeniz hathnda c;ah§a
caklar da be§er bin ton ve 16,5 mil siira
tinde olacaklardtr. 

Buti.in vapurlar 9 milyon liraya c;1ka -
cakhr. 

Yaptmlacak vapurlar, modern kon· 
foru ve yolculann biitiin ihtiyaclanm kar· 
§thyacak ktstmlan ve tertibah haiz ola -
caklard1r. Aynca Karadeniz hattmda 
i§liyecek vapurlarda kesilmi§ bin koyunu 
istiab edeeek sogukhava tertibath ambar
lar bul unacakttr. 

Mukavelenin sureti Ba~vekile 
takdim edildi 

Mukavelenin imzasmdan sonra lkhsad 
Vekili Celal Bayar Dolmabah~e sara -
yma giderek Ba§vekil ismet inoniine mii· 
laki olmu~tur. ikhsad Yekili mukavelenin 
suretini Ba§vekile takdim ederek izahat 
vermi§tir. 

Krupp miimessilinin beyanatt 
imzay1 miiteaklb kendisile konu§an bi; 

muharririmize Krupp fabrikast mi.imessi
li Hagemenn demistir ki: 

«- Bu mukaveleyi imzalamt§ olmak 
dolaytsile ~ok bahtiyanm. Bu mukave • 
lenin, iki millet arasmda esasen mevcud 
olan irtibatJ daha kuvvetlendireeeginden 
§uphem yoktur. Krupp miiessesesi altJ 
yedi senedenberi, Tiirkiye Cumhuriyeti· 
le i§ gormektedir. Bugiinkii mukavele ile 
muhterem !ktJsad Vekaletini memnun 
edebildigimizi samyorum. Sizi memnun 
ettikc;e, ileride diger i§ler yapabilecegi -
mizi umanm.» 

Ege vapuruncla ziyafet 
Bu ak§am Ege vapurunda yeni vapur

lara aid mukavelenin imzalanmasi mii -
nasebetile bir ziyafet verilecektir. Bu zi
yafette ikhsad Vekili Celal Bayarla 
Deniz Miiste§an Sadullah ve biitiin de
niz miiessesatJ erkam bulunacaktJr. 

Y eni gemilerimize aid miizakerelerin 
muvaffakiyetle neticelenmesinden dolay1 
alakadarlan tebrik ederiz. 

••• 
Hitler eski muharibleri kabul 

etti 
Berchtesgadan 17 (A.A.) - Beynel -

milel eski muharibler komisyonunun 
ilk kongresi azaSl bugiin buraya gelmi~
Ierdir. ~ehir ba§tan ba§a don~blmt§tl. 
Hitler murahhaslan kabul etmi§tir. 

\ 
(:ocuk sahifemiz Karaglimriikte oturan Hiisnii, evvelki 

gece sabaha kar~1 Karagiimriikten ge • 
~erken online ismail admda bir adam 
~Ikmi§ ve Hiisni.iniin iizerine hiicum e- Miindericahmizm c;oklugundan do-
derek zorla paltosunu almi§, cebinden layt iki haftadanberi koyamadigimiZ 
de 350 kuru~ cralarak kac;mt~tlr. c<;ocuk Sahifesi. oniimiizdeki cu-

Karmanyolaya ugnyan Hiisnii polis martesi giiniinden itibaren eskisi gi
karakoluna ko§arak ba§ma gelenleri an- bi her hafta muntazaman ne~redile
latrni~hr. cektir. ikincikanun bulmacasmda 

Her tarafa devriyeler c;Ikarilmi§ ve ~ii~a~at k~z?nan kii~i.ik karile.rimi -
aradan 8 saat gec:;tikten sonra soyguncu zm ISimlenm de bugun ne~redryoruz. 
!srnail yakalanmi§hr. I\.. .,) 

CUMHURiYET 

Spor i§leri · esash 
pla.na ahnacak 

Ankara stadyomunda antrenor yeti~tirmek 

a~dacak bir mekteb • • 
1~1n 

(Ba$taratz 1 tnct sahtted.e) 
ile daha yakmdan alakalandmlmalan -
nm temini, her spor mmtakasmda muvaz· 
zaf spor mii§avirlikleri ihdast da alman 
kararlar arasmdadtr. Bundan ba~ka spor 
malzemesi satl~mm Spor Kurumunun in
hisan altma almmas1 da bir~ok bak1m -
lardan faydah gori.ilmektedir. Yapilmak
ta olan tetkiklerin sonunda bir kanun pro· 
jesi haztrlanaeagi anla~rhyor. 

Asker! manevra kayt§lan, ~antalar ve 
kemerler de dahil olmak iizere biitiin 
spor malzemesinin satl§lan bu inhisara 
gireeektir. 

Diger taraftan Spor Kurumu muhtelif 
spor mmtakalanna 1 00,000 lirahk bir 
para yardtmmda bulunmu§tur. Bunun 
80,000 liras1 yeniden viicude getirile -
eek spor sahalarma, 20,000 liras1 muh -
telif yardtmlara ve spor i§lerine aynl -
ml§hT. 

Son istifalar hakkrnda Umumi 
merkezin miitalealart 

Ankara 17 (T elefonla) - istifa e· 
den Hamdi Emin (:apm yerine Futbol 
F edrasyonu ha§kanhgma Sedad RIZa 
getirilmi§tir. Gerek Hamdi Emin gerek 
ba§antrenor i§lerinden aynlmalan dola -
y1sile baz1 gazetelerde ne§riyatta bulun • 
mu§lar ve ezeiimle Hamdi Em in: T e§
riki mesai imkanSJZhgi kar§tsmda <;ekil -
mege mecbur oldugunu soylemi~ti. An
karada alakadar spor mehafilinin bu 
ne§riyat kar§ISmdaki mut.aJeaS! §U §ekilde 
hulasa edilebilir: 

F utbol ba§antrenoriiniin i§inden ay • 
nlmasJ beyanahnda kayid ve i~aret edil
mi§ bulunan sebeblerden ileri gelmi§ de
gi1dir. Bu zatm mukavelesinde maa§la 
Tiirkiyenin her tarafmda vazife gormek 
mecburiyeti tasrih edilmi§ bulundugu 
halde kendisi !stanbuldan Ankaraya da
vet edilinee maasma yiizde kuk zam ya· 
ptlmasmi ve mukavelesinde meveud se
nede bir ayltk mezuniyetin de iki aya 
~Ikanlmasm1 istemi§ ve bu istekleri yeri· 
ne getirilmezse Ankaraya gelemiyeeegini 
bildirmi§tir. Umumi merkezce bu taleb -
Jeri muvaftk goriilmediginden alakas1 ke
silmi§tir. Bu zatm bahsettigi dort ayhk 
mesai programma gelince; boyle bir pro
gram bugi.ine kadar umumi merkeze gel
memi§tir. Hamdi Emin <;ap ta, te§riki 
mesai imkansizhgi kar~tsmda istifaya 
mecbur oldugunu saylemektedir. Halbu
ki bura mehafiline gore boyle bir§ey va
rid degildir. Tiirk Spar Kurumu nizam
namesine gore federasyonlar umumi mer· 
kezin teknik hirer orgamdtrlar ve bu iti· 
barla merkezleri Ankarada bulunmak 
laztmdu. Hamdi Eminin memuriyetinin 
Ankaraya nakli ile F ederasyon ba§kan· 
ltgmi muhafaza etmesine ~ah§tlmi§ ise de 
buna imkan bulunamami§tlr. Bu suretle 
istanbuldan aynlamiyan Hamdi Emin 
(:ap ta nihayet istifa etmek zaruretinde 
kalmt§hr. Hatta istifa karanm vermeden 
evvel F ederasyon merkezinin Ankaraya 
nakline ve asba§kanhga kurum muhase • 
becisi Cemilin getirilmesini kendisinin de 
icab ettik~e Ankaraya gelmekle beraber 
ba§kanhk vazifesini istanbulda ifaya 
devamma muvafakat olunmasmi teklif 
etmi§tir. Bu teklif um,lmi merkezee mu -
vaftk gori.ilmemi§tir. 

Hamdi Eminin inti§ar eden beyana • 
tmdaki on bir maddede zikrolunan hu • 
suslar kendisinin Tiirk spor merkezi olan 
Ankarada <;ah§masile alakadardtr. 

Her F ederasyon gibi futbol F ederas
yonu merkezinin de Ankarada bulun -
dugu takdirde i§lerin siiriineemede kal -
mtyarak intizam ile gori.ilebileeegi i~in -
dir ki, Hamdi Eminin istifanamesi kabul 
olunarak yerine asba§kan Sedad Rtza 
getirilmi§tir. 

Bayramda yap1lacak ma~lar 
Dart kuliib organizasyon komitesi bay

ramda yap1laeak dostluk mac;lan i<;.'in bir 
toplantJ yapmt~hr. Bu toplanhda verilen 
karara gore her tak1m lisansh oyuneular· 
Ia mac;lara i§tirak edecek, anla§ma hari
cinde kalan kuliiblerden oyuncu alami • 
yaeaktJr. 

12 §Ubat pazartesi gunu yapiiacak 
miisabakaiarda evvela Galatasarayla Be
§ikta~. sonra da F enerbah~e ile Cline§ 
kar§tla~aeaklardtr. Birinei miisabaka sa
at l 4 te, ikinci miisabaka da 15,45 te 
ba~hyacakhr. 

Bu II)ac;lar i~in tribiiniin 50, duhuli • 
yenin de 25 kuru§ olmasma karar veril
mi~tir. 

Bulgar ve Yunan teklifleri 
reddedildi 

Bu toplanhda Bulgarlarm Slavyasile 
A. C. 23 ve Yunanhlann J nosis takim
lannm 6 ve 7 mart tarihleri i<;in rna<; 
teklifleri, millt kiime ma<;lan arifesine te· 
sadiif etmesi dolayisile reddedilmi§tir. 

Organizasyon komitesi oniimiizdeki 
mevsim ic;inde bir eskrim ve bir giire§ e
kipi getirmek meselesini de konu§mu§tur. 

lkinci kiime Iik ma~Iari 
T. S. K. istanbul Bolgesi Fu1lbol A -

janhkJ.ndan: 
Fenerbahc;e stadmda yaprlmakta o -

Ian drenaj ameliyesi dolaYJ.sile bilmec
buriye geri b1rakilmi~ olan ikinci kii
me lik mac;lan ~akJ.da yaz1h oldugu 
§ekilde bayram giinlerinde ~eref sta -
dmda yaptlacakbr. 

22/2/1937 pazartesi glinii yap1Iacak 
lik mac;lan 

~ere£ stad1: Alan gozciisii Nuri Bo • 
sut: 

Dogan - Ortakoy A tak1mlan saat 12 
hakem: Biirhan Atak 

Fenerytlmaz - Galata Gencler A ta • 
kimlan saat 13,45 hakem: Halid Galib 

Anadoluhisan - Beylerbeyi A takim
lan saat 15,30 hakem: Nuri Bosut 

24/2/1937 c;an~amba glinii yap1lacak 
lik mac;lan 

~eref stad1: Alan gozciisii Ahmed A
dem Gogdiin 

Beylerbeyi • Ortakoy A talnmlan sa
at 12 hakem: Naz1m Atmc; 

Karagi.imriik - Galata Gencler A ta
kimlan saat 13,45 hakem: Adnan Akm 

Anadoluhisan - Davudpa~a A talam. 
Ian saat 15,30 hakem: Ahmed Adem 

lzmirde lik ma~lar1 
fzmir (Hususl) - Milli kiime se~

meleri ic;in tertib edilen ma~lara bu pa • 
zar giinii de devam edildi. Birinci ma~I 
K. S. K. ile Egespor tak1mlan yaptilar. 
Ustiin bir oyunu tutturan K. S. K. hlar 
bu ma~I 1 - 6 kazandtlar. 

ikinei mac;1 Altmordu ile izmirspor ta
hmlan yaphlar. Milli kiimeye namzed 
Altmordulular bu kar§tla~madan mag • 
lub c;1ksalardi vaziyetleri tehlikeye dii~ii
yordu. 

izmirspor birinci tak1m oyuncularm -
dan altlSl, kuliiblerinin Goztepe ile bir • 
le§memele,rine itiraz ederek istifa ettikle
rinden, Altmordulular kar§IIarmda tee -
ri.ibesiz ve gene bir taktm buldular. 

Herkes Izmirsporun agtr bir maglubi
yetini beklerken Altmordulular evvela 
l • 0, sonra da I • 2 maglub vaziyete 
dii§iinee umumi bir hayret uyand1. 

Ma<; ikinci devrede de bir arahk 3 • 3 
berabere olunca Altmordulular biitiin 
kudret ve bilgilerini toplamak mecburi· 
yetini hissettiler ve mac;1 5 • 3 kazanmaga 
muvaffak oldular. 

fzmirspordan miidafi Adnan yirmi iki 
oyuncu i<;inde en iyisiydi. 

Meydan okuma devam 
ediyor 

lzmir '(Hususi) - T ekirdagh Hii -
seyin, ge<;enlerde fzmire gelmi~ ve be -
nimle yaphgi bir konu§mada, Dinarhya 
meydan okuyarak: 

«- istanbulda gure~ giinii kararla§ • 
tmlmak iizere iken ~ekildi, gitti. ~imdi 
fzmire, onun c;ok yakmma geldim. Ken· 
disini er meydanma davet ediyorum. Bu 
defa da gi.ire§e gelmezse, benim naza • 
nmda arhk bir Dinarh yoktur ve benimle 
gii.re~mek hakhm da kaybetmi§ olacak

hr.» 
Demi§ti. $imdi de Dinarh c;1kageldi. 

Onunla da konu~tum. Diyor ki: 
«- Ben profesyonel bir giire§~iyim. 

Men faatimi de dii§iiniiri.im. T ekirdagh 
bana gi.ire§ teklif etmedi. Bir teklif vaki 
ise veya olursa kabule hazmm. Ancak 
§artlan bana muvaftk gelmelidir. Ba§ • 
pehlivanhk giire§leri yap1hrken ben Tiir
kiyede degildim. Hatta §imdi bile anne
mi ve karde§imi basta bnakarak geldim. 
<;unki.i T ekirdaglmm ban a meydan oku· 
dugunu haber aldtm. Bu meydan okuyu§ 
§ekline hayret ettim. N e de olsa T ekir
dagh ba~pehlivandtr amma, benim bildi
gim, biiyiik kii~iige degil, ku~iik biiyiige 
meydan okur. T eklifini bekliyorum.» 

Giine§ kuliibiinde konferans 
Her hafta muntazaman ilmi konfe -

ranslar ve bu vcsile ile c;aylar tertib e
den Giine§ kuliibii bu hafta icrin de c;ok 
istifadeli bir toplantr tertib etmi§tir. 
Cumartesi giinii saat 17 de verilecek o
lan konferans Bayan Seniha Bedrinin
dir ve mevzu tenkidcilige dairdir. Kon
ferans radyo ile de ne~redilecek, bunu 
bir c;ay takib edeeektir. 

A vrupan1n kalbi 
~ekoslovakya 

Orta Avrupanm gene Cumhuriyeti 
(:ekoslovakyayi yaz1 ve resimle diinyaya 
tamtmak i.izere bu namda ~tkanlan mec· 
muadan bir niisehasmi bize; (:ekoslovak
yanm 1stanl:iul ba§konsolosu Doktor K. 
Gregor yollad1; kendisine te~ekkiir ede -
nz. 

Mecmuanm kapag1 Reisicumhur M. 
Benes'in renkli bir resmile siisliidiir, i~in
de <;::ekoslovakyamn tarihini, iklimini ve 
giizel san' atlanm eanlandtran resimlerle, 
izahat vardiT. Zaten sevdigimiz <;ekos -
lovakyay1 bu eser bize daha iyi tamtmi§ 
oldu. 

'1 

Hediye kazananlar 
G~en defaki bihnecemiz b~ok §e ., 

kilde halledilebilirdi. Bunlardan biri 
ni.imunesini bashkJ.nuz tarzda idi. Dog
ru. c;ozenler arasmda birinci mi.i.kafat 5 
liraYJ. Ankara Gazi lisesi 1 inci suuf H 
~ubesinde 797 M. Beytur, 2 nci mti.kafat 
2 lirayt Bursa Demirt~ okulu 5 inci Sl

mftan 306 numaral1 Hayriye, uc;uncii 
miikafat bir pantalon aSiki.Slm Haydar
pa§a lisesi 3/B den 306 ihsan Cintan ka
zandrlar. 

Y arlmfar diiziine mendil 
kazananlar 

Beyoglu Camc1£eyzi sokakJ. 6 Rii§· 
til, Kuleli Siiel lisesi 90 Siileyman, Be
§ikta~ 21 inci ilk okul 123 Melihat, Ga
latasaray lisesi 920 izzet, Galatasaray li
sesinden 524 Erol, Be§ikt~ 18 inci ilk 
okul 445 M. Goksu, Beyoglu Tozkopa -
ran 19 Birson Ablgan, Suadiye ~a~km
bakkal 370 Ahmed Fevzi, Tarabya Rih
timboyu Sevim, Arnavudkoy Niifus 
memuru. kiz1 ~ive, istanbul Erkek lisesi 
103 ibrahim Sonay, Kumkap1 ortaokul 
19 Kemal, Tophane Bogazkesen caddesi 
203 ilhan Aksel, istanbul Erkek lisesi 
1444 Mmaffer, Kandil1i k1z lisesi 640 
Neriman Teksur, 44 ti.ncii ilk okul 213 
Perihan, Kandilli kiz lisesi 833 Hamra, 
<;engelkoy Askeri lisesi 813 Ali Sami, 
Beyoglu 52 nci ilkmekteb 110 Semahat, 
Beyoglu 29 uncu ilk okul 442 Handan. 

. Birer kutu harita kalemi 
kazananlar 

!sparta altmc1 f1rka muhasebecisi ib
rahim Ozelin klZl Fahire, <;orum inki
lab ilk okulu 199 Zekiye, Ankara ilte • 
kin okulu 846 Goniil Giinver, Malatya 
Gazi ilk okulu 762 Cavid, Kemalp~a 

kazas1 Fa:brika caddesi 10 Turan, An -
talya Dumlupmar ilk okulu Muattar 
Miizehher Akmc1, Doganc;ay istasyon 
memuru Fahri yegeni N azif, Trakya 
Saray ilk mektebi 138 Nezihe Erenyol, 
S1vas Ziya Gokalp okulu 42 Hamid 
Gokalp, Bursa Abolyont koyii okulun
da 138 NilUfer, Gerede noter Necati 
tl'nal oglu Re§ad Unal, Diizce Beyko -
yiinde ilk mekteb talebesinden ismail 
oglu Hidayet, Firuzaga Yrld1z apartl • 
mam Zehra Melek, Yalova Gokc;edere 
okulu 15 Cahid Bekler, Uskiidar Sinan
pa~a caddesi Galib Bingi:il, Uskiidar 
28 inci ilkmekteb 117 Sevim Altan, 
Beyoglu Sen - Piil~eri mektebi son Sl
mftan Meral Aktok, Emirgan orta oku
lu 217 Emin, Maltepe 1 inci ilk okul 28 
Siiheyla, Mersin <;ankaya okulu 116 
Hikmet, Ceyhan Curnhuriyet ilk okulu 
3 uncii Simfta Behic;. 

Birer tuvalet sabunu kazananlar 
Aydm orta okulu 241 Salih Unlii, Kon 

ya avukat Lutfi Onak oglu Muzaffer, 
<;amhca Sarrgazi sokakJ. 43 N eel a, Gazi 
Osmanpa~a orta okulu 155 Bekir Kara
su, Mersin <;ankaya ilk okulu 144 T. 
Ozkarde§, Sivrihisar Ktzilbel okulu 11 
!hsan Tilki, Ankara Doganbey Pala so
kagi 19 Sabriye, inonii kiz orta okulu 
93 Nevin, Siileymaniyede Behire Talat, 
Beyoglu Ak~am K1z san'at okulu Ru -
hiye, Afyonkarahisar Emniyet ilk oku
lu 177 Tiirkan, Ticaret mektebi talebe -
sinden Alaeddin, Erenkoy kiz lisesi 
Necmihayat Aksoy, Kasimpa§a ii~iin • 
cii okul 333 Albayrak, Beyoglu ii~iincii 
okul 15 Mazhar Giinay, 20 nci ilkmek -
teb 4 Emel Yurdseven, U~ak Aybcy ilk 
okulu ii~iincii sm1f Meliha Azak, istan
bul 62 nci ilk okul Faruk Eymere, Kay
seri lisesi 6/C de Cemal, Ankara Ziraat 
Yiiksek Enstitiisii Ziraat Fakiiltesi son 
sm1f Sadri 'Pmar. 

Birer diizine kurfun kalem 
kazananlar 

Ankara krz lisesi 2 nci s1mf C §Ube -
sinde Behin Dikil, Konya Ag1rceza reisi 
Sad1k Dogruoziin klZl Hayriye, Konya 
liscsi 622 S1tki Babacan, Ankara erkek 
lisesi 10 Sadeddin Unal, Ankara Cum -
huriyet Merkez Bankas1 K azasmdan 
Recai Ayten, Ankadar Doganbey Anda~ 
sokag1 12 Sevim Kartal, tl'skiidar 2 nci 
k1z ortamekiebi 101 Sabiha, istanbul 
54 iincii ilk okul 477 Perihan Mazlfun, 
istanbt:J Gelenbevi orta okulu 51 Ali 
R1za Arhsii, Vefa Iisesi 1032 Ali R1za 
Olcayto, Kabata~ erkek lisesi 1369 
Lem'i, Gazi Osmanpa§a orta okulu 179 
Seyfi, istanbul erkek liscsi 343 Tahir, 
59 uncu· ilkmelktE'b 162 Gti.zin Kurt, is
tanbul erkek lisesi 476 Celaleddin, Cey
han Mustafabey okulu 40 Osman Top, 
Alpullu ~eker fabrikas1 ambar memuru 
Siileymamn klz1 Macide Haramat, An -
talya lisesi 730 Halil Aksoy, Alman lise
si 2 ihzari Resan Kut, istanbul klz orta 
okulu 232 inci, istanbul erkek lisesi 444 
Nahid Oz§ahin. 

Birer kitab kazananlar 
Ni§ant~l l§Ik lisesi 311 Aliye, istan

bul 44 iincU ilk okul s1mf 4 Nezihe Ak
tiirk, istanbul erkek lisesi 458 Behram, 
!zmit Askeri hastanesi imam1 Halilin 
oglu Tiikel, Beyoglu 9 uncu ilk okul 59 
Mustafa, Denizli askeri emekli yarbay 
Osman Ural oglu Orhan Ural, Haydar -

pa§a lisesi 576 Nureddin Aksoy, Tarsus 
orta okul 38 N aci Tamer, Adana klz li
sesi 24 Miirvet, Kabat~ erkek lisesi 995 
~ere£ Bozyigi.t, Gazi Osmanpaa~ orta o
kulu 863 Sami, Bursa kiz ogretmen oku
Iu 317 Nuriye, Biiyiik Yozgad merkez 
komiseri Salahaddin Erdogan kiz1 Zeh

ra, Malatya piyade alayt tiifekc;isi ~em
seddin Orhan Giinay, Kayseri orta oku
lu 394 Kadir, Afyon Cumhuriyet ilk o
kulu 305 Cahid Dikmen, Kayseri Bez 
fabrikasmda 61 Hamdi oglu Ali R1Za, 
Zeyrek Fil yoku§unda 29 kiz lisesi tale
besinden Nurinnisa Degermen, Konya 
N akilboglu ilk okulu 65 Ruhi Ankan, 
Elaziz topgu alay1 tabur kumandam 
IDvinin oglu Selc;uk, Adana erkek lisesi 
10 D. Gonen. 

Hediyeler per§embe giiniinden iti~ 

baren dagiblmiya b~lanacakt1r. istan • 
bulda bulunanlann hiiviyetlerini ispat 
edecek birer vesika ile gelip almalanm 
dileriz. Ba§ka yerdekiler tarafmnzdan 
gonderilecektir. 

lstanbuJ borsas1 -kapan1§ 
1 fiatleri 17 - 2- 1937 

PARALAR 

Ah, Sah' 
1 SterllJI olo. bl!(. 

1 Dolar L~3. 1~6. 
20 Ftansu Fr 114. !17. 
20 Llret 120, 125, 
20 Bclclk.a i'r ~a. M. 
20 Drahml 11!, 2<!. 
20 tsvkrf' Pr :65. CJ75, 
20 Leva l!O, 23, 

1 Flortn tiS. 66, 
20 Cek ttronu 70. 75. 

1 A vusturva S1 :!0. il3. 
I Mark 25. 28, 
1 Zlotl 20 22. 

I 1 Pen-xU il. :.lll. 
20 Lev 11. 14. 
20 Dlnar 41:!. 5ll, 
Ruble 
1 isveQ Jturonu dO, Sl. 
1 Tilrl a1tmJ :055 1036. 

_l_Bat"k"Ot SJ! B :!·16. -.!47. 

<;EKLEK 

AI~ 
Lonctra t>16. 
Nev Yok l,'lc49 
Part.• 17.G6:l5 
Milano lf>,097i> 
Briiksel 4,7123 
A tina ~8 7175 
Uenevre 1Uil5 
So!va 64.448 J 

Amsterdam t.4o5o 
Prae J2.88 ·-1 
Vlvana 4. 5 

Madrl.-l 11,31!75 
Berlin L:!7f>6 
Varsova u~~o 

Budaoeste U!l30 
Biikres 108 6038 
Belsrra.d 64.5175 
Yokohama U8llt! 
Mo.skova 24.90 
Stokholi!'l a.u~s 

ESHAM 

Anadolu :;;m. % I AfW~ 
60 pe§in 24 50 
Aslan ~;tmento 1. 40 

Sat1~ 

oll. 
I ,7945 

17.(•75 
15.0 25 

4. 7G62 
~8 ~13• 
3,479S 

64.o435 
1,45!5 

22.1714 
4..2~ll0 

11.1!7 
l,\1725 
4.1880 
4,376' 

1(,8,4 75 
84,5!11:! 
:.!.7M3 

24.91 
8,1434 

Kapanllj 

24.50 
145 

lSTtKRAZLAR 

At;~ Kapa.Illl$ 
l'ilrk borcu l vadell 21.25 :ll.li5 

:. :. rr vade! ~0.-~;:; 20,!5 
~ .. In vade II ;~,,, 20.07o 

TAHViLAT 

AQll~ Kapan~ 

Anadolu I vade !I b9.:l5 39 35 
:. n va.. ~!U5 ll9.35 .. mu . vadell 4 ,<lo 42.15 

CaOnlar, konferanslar, kongreler) 
Kadtkoy Halkevinde 

yapdacak merasim 
Kadlkoy Halkevinden: 
Halkevlerinin yl.ldoniimii dola}'lSlle 21 

§Ubat 937 pazar giinii sa.a.t 14 te ve 21 de 
Ev1miz salonunda yapilacak Wren progra~ 
m1 ~g1dad!r. Biitiin yurdda-\)lara salonu .. 
muz ag1kt1r. 

Saat 14 te: 
1 - ismet inonti.niin soylevi: Ankara .. 

dan naklen. 
2 - istiklal mar:;;1: Koral tarafmdan. 
3 - Soylev: Halkevi ~kam Fikret ta .. 

rafmdan. 
4 - r;mr Halkevine da.ir. 
5 - Yerli m.allar madalya tevzi!. 
Saat 21 de: 
1- Karagi:iz 
2- Temsil 
3 - Caz ve dans 

KAPI A~MAK DERDiNDEN 
kurtulunuz. 

Kapinizi elektrikle a~mak tertibatini 

S A T i E 
veresiye yapar. 
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GUNUN BULMACASI 
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Soldan saga: 

i 

I I• 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I• 

1 - Hayal oyunu, bir san'at edat1. 2 -
Aslk surat, §i.iphe. 3 - Ki.i~i.i.k kag1d par
c;asJ, fena lakll"'d1. 4 - ydiduk, bir c;e~?id 
!ala bakma usuli.i. 5 - insanm derlsl, ri
vayet eden. 6 - Qok ince ti.iy, matem. 7 -
Nihayet, istanbulda antika bir cami. 8 -
Uzak, vezne penceresi. 9 - Bir cins agac, 
Alfabede bir harfin okunU/?U. 10 - Blrlik
te dogan ild ~ocuk, clive. 

Yu.k:andan ~ag1ya: 
1 - Beynimizin mahfazas1. 2 - Amt, 

ekin onunla bic;llir. 3 - Aydm, eskl ve 
me~hur §airlerlmlooen birl. 4 - iskambil
de bir kag1d, kanadl! bir hayvan. 5 - Ta
miz. 6 - Mazeret. trenin parc;alarmdan 
biri. 7 - Harbi kazanma, muvafa,k.at. 8 -
GOsterl. 9 - Ag!Zda doni.ip dola§an soz. 
10- Merkez, bir mekteb, bir kuma§a son
radan ilave olun.an parc;a. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 

( 

1 2 3 -l 5 6 7 R 9 10 

~~ STi IPIATHI I r-rE ICIE I 
t lsi tILl i IKI•IGIAIF 

3 

4 

5 

6 

RIAIYIEIT •ITIEIRIE 
AIBIAINI i I•IAIMI i ,. 
YIEIZitiTI•I~IEI•IE 
EITI••I•IKIIINIAIR 

' T ,.IKIE IRIE IMI•IF lA 
•I~IAizi•IBIAIRI t lz 8 

9 

10 
ZIEIMI•I~IAIKIUILII 

I B IMI IlL_I OIYIAI• AI I. . 
ASKERLiK iSLERi ) 

~ubeye davet 
Fatih Askerlik §ubesincten. 
313 dogumdan. 326 dahl! dogumuna ka

dar yerli ve yabanct olarak Fatih Askerlik 
§Ubesinde kaYJdll bulunan topc;u ve muha
bere yarsubaylarmdan serbest meslek er -
bab1 baric olmak i.izere muhabereler 10 
martta, topc;ular 15 martta talim gormek 
i.iz~re kJt'alarda bulunacaklardrr. Vaziyet
lenni anlamaJk: i.izere §Ubeye miiracaatlerl 
bildirillr. 

OPERATOR 
Cemil ~erif Baydor 

Sinir Cerrahhisi miitehasatsi 

'/ 

Tehlikeyi 
Biiyiimeden 
Onleyiniz. 
B uyuk, ku~uk bir~ok hastahk-

lar soguk algrnhgile ba~lar . 
Mikroblar u~tiyen viicude hticum 
ederler, Nezle ve kmkhk ba~gos
terir. Hararet yiikselir. Arhk en 
korkulacak hastahklar ic;in bile 

zemin haZ1rlanm1~ demektir. 

Kendinizi ii§iittiigiiniizii 
hisseder etmez derhal 

bir ka§e 

.GRiP iN 
ahn1z. 

GRiPiN sizi gripe iiar~1 korur. 

GRiPiN en !?iddetli bB§ ve d~ 
agnlanm gec;irir. 
GR!PiN, ii§iitmekten miitevel
lid bel ve sinir agnlanm, bii
tiin SIZl ve sanc1lan dindirir. 

'--------·---------
GRiP iN 
Ka§eleri icab1nda giinde 

3 ka§e ahnabilir. 

Biitun eczanelerde sahhr. 

Mahdud mes'uliyetli 

es : Cagalogl nkara eaddeai Fe 00 ratit· 
Zorlu aparhmaDl No. 21 

Telefon No: 23289 $irketinden 
1 · •••·-~- Mahdud mes'uliyetli Feshane Koo -
zmtr - Kasaba ve temdidi peratif §lrketi ortaklarx genel heyeti 

Demiryolu Turk ,Sirketi 1937 senesi martmm 8 inci pazartesi gii-
l<;TlMA 1LANI nii ogleden sonra saat 14 te Eyiibde 

AI I d Defterdar Feshane Mansucat fabrika -
e a e surette i~tima edecek 

heyeti umumiyesi 

izrnir • Kasaba ve Temdidi Demir -
yolu Turk §irketi hissedaram ticaret 
kanununun 361 inci ve nizamnamei da
hilisinin 24 iincu maddelerine tevfikan 
23 mart 1937 tarihine musadif sah giinu 
saat on birde alelade surette ic;timaa da
vet edilmektedir. 
Alakadarl~nn tarih ve vakti mezkG.r

Jda §irketin Istanbulda Galatada itirnadl 
Milli hanmdaki idaresinde hazlr bulun
malan rica olunur. 

Ruznamei Miizakerat 
- Meclisi idare raporu. 
- Murak1b ve hesab mufetti§lerinin 

raporu. 
- 1936 senesi hesabatrrun tasvibi ve 

idare azalanrun ibras1. 
- Nizamnamei dahili mucibince tev

ziat. 

- Hususi idare vazifesile i§tigal eden 
azalardan her birinin iicretlerinin ta _ 
yini ztmmnda meclise salahiyet itast. 

- Meclisi idare azalarmm intihab1. 
- Murak1h ve hesabat miifetti§lerinin 

intihabile, bunlarm ucretlerinin tayini. 
- Diger §irketlerde dahi aza bulunan 

meclisi idare azalarma mezkG.r ~irket -
lerle cereyan edebilecek olan muame -
latm teakibi i~in salahiyet itas1. 

Asaleten ve yahut vekaleten yirmi 
hisse senedine malik bulunan her his
sedar, heyeti umumiye i~timama i§ti -
rak etmek hakktm nizamnamei dahili 
mucibince haizdir. 

ic;timaa i.§tirak edebilmek ic;in, hisse
daran ve yahut vekilleri, haiz bulun -
duklarr hisse senedlerini bir bankaya 
tevdi ettiklerini i~timadan bir hafta ev
vel ispat etmelidirler. 

Bu babda imla edilecek olan varaka 
ile numarah bir bordroyu hissedaran, 
~irket idaresinden ve yahut Osmanh 
Bankasmdan istihsal edebilirler. 

Her azaya nama muharrer bir duhu
liye varakas1 ita olunacakhr. 

Meclisi idare 

Galata ni.ifus 
memurlugundan: 

smdaki dairei mahsusasmda a~agtda 

yaz1h ruznamesile adiyen toplanacaktlr. 

Toplantl giiniinden on giin evvel or
taklarm hamil olduklan ortakhk sened
lerini ~irket veznesine yatlrarak toplan
tlda haZlr bulunmak iizere duhuliye va
rakalan almalan ilan olunur. 

1 - !dare meclisi raporunun okun -

mas1 ve 936 YJ.lmm bilanc;o, kar ve zarar 

hesabmm tetkik ve tasdik1. 

2- Muraklb raporunun okunmas1 ve 
idare meclisi azasmm ibras1. 

3 - 936 y1h temettiiiiniin tevzii. 

4 - A~1k bulunan idare meclisi aza
hklarma yenilerinin sec;ilmesi. 

5 - Muraklblarm intihab1. 

Viyana Akademisi ressamlanndan 
Matmazel Elisabeth Eugenie von Scho
eller Viyana muzesindeki yaghboya tab
lolardan kopya edilmi§ eserleri Beyog • 
lunda 461 numarah Hayri Barut<;u mo
bilya magazasmda te~hir edilmektedir. 

Birkac; giin sonra da ressamm muhay
yelesinde varathgt Ataturkiin portresi de 
aynca saym halka te~hir edilecektir. 

(Die Legend e Von sl. Georg - Sen 
]orj masalr) 

Yenikoy Sulh 
Hakimliginden: 

Yenimahallede PazarbB§l caddesinde 
mukim iken olen ve terekesine mahke

memizce el konan Ohannes ~ekerciyan
dan metruk ev e§yasmm ve bir aded 

sandalm yanm hissesinin 3 mart 937 
c;ar§amba giinii saat 10,30 da mezkur 
evde ve gene miiteveffadan metruk 
yirmi iki aded 1903 senesine mahsus 

MlSlr Kredi Fonsiye tahvilatl ve 1911 
senesine mahsus ii~ aded MlSlr Kredi 
Fonsiye tahvilab ve 1933 senesine mah
sus bir aded Turk Borcu tahvili ve 12 

aded Rumeli Demiryo}u muvakkat 
makbuzunun da 22/3/937 pazartesi gii
nii saat 10,30 da istanbul Esham ve 

CUMHURiYET 18 ~ubat 1931 

ROM T•zM A ·p·MANOLne derhat g~~er. u,umek· I I ten, bel, dtz ve arkaya 

giren agnlart hemen keser 

------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------

Emniyet Sand1g1 ilanlari 

T aksitle miilk edinmek 
istiyenlere 

Miiessesemiz pe~in ufak bir tediye mukabilinde sekiz seneye ~dar tak
sitli ~ayrimenkul sahQma karar vermi~tir. Kiic;uk bir tasarrufla Istanbulun 
her semtinde her Ge~id miilk edinmek f1rsahru verecek olan sat~ ilanlanml
zl behemehal dikkatle okuyunuz. 

Sandtgm kirahk mallarmm Iistesini gormek herkes ic;in faidelidir. (691) 

Ziraat Bankasi Burdur 
Karyesi Cinsi 

Tarla 

Baymd1r Tarla 
Yekun 

Par~as1 

26 

1 
27 

Miktart 
D. M.M. 
131 876 

36 760 
168 636 

Subesinden: 
' Borclunun ismi 

Pazar M. Bay cH• Ali 
oglu Ziya Koksel 
Baymd1r koyiinden Ak-
klz 0. Osman vereseleri 
Mehmed ve Feden. 

Burdurun Paz:ar mahallesinden cH» Ali oglu Ziya Koksel ve Baymdrr ko· 
yiinden Akklz oglu Osman vereseleri Mehmed ve Fedenin Ziraat Bankasma 
olan ve 2814 numll.rah kanuna tabi borclanmn odenmemesinden dolay1 mevki 
miktar ve cinsi yukanda yaz1ll 27 ktt'ada ve Bankaya birinci s1ra ve birinci 
derecede ipotekli c168.636• dekar tarlalar aGlk arttlrma suretile ve tahsili 
emval kanunu ahkamma tevfi"kan Burdur Emval Komisyonu tarafmdan 16 
~ubat 937 tarihin.den itibaren muzayedeye c;xkanlml!~hr. 

Miizayede mezkur kanun ahkamma tevfikan cereyan edecektir. Talib 
olanlarm ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkur Komisyon riyasetine ve 
Burdur Ziraat Bankasma miiracaat etmeleri ilan olunur. (940) 

Adliye Vekaletinden: 
Ac;1k bulunan Aksaray noter muavinligine imtihanstz ve imtihanla noter 

olabilmek ~artlanm haiz taliblerin bir ay ic;inde Adliye Vekaletine miiracaat
leri ilan olunur. c373:. (951) 

S1hhat ve i~timai Mua venet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

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

Pazarhk 10/3/937 ~ar§amba giinii saat 15 te S1hhat Vekaletinde yap1la -
caktir. 

Idari ve fenni ~artnameler istanbul Kayseri, S1vas, Adana, Erzurum ve 
Kars Vilayetleri iskan Miidurliiklerinde ve Ankarada iskan Umum Mudiir
liigunde mevcuddur. istiyenler bu yerlerden ~:~artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek ic;in her talib be§ bin okiiz icin §artnamede yaz1h mu
hammen fiatm yiizde yedi buc;ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye 
mecburdur. (947) 

TORK OKUTMA KURUMU 
. .. . . "' .. 

DIRE K T 0 R LUG UN D E N: 

Devlel Demiryollar. itletme Umam Miidiirliii;iind:::l 
Muhammen bedeli «42802.23» lira olan muhtelif olc;iide 1850 aded c;am 

azman ve tomruk 1/3/1937 pazartesi gunu saat 15,45 te kapah zarf usulile 
Ankarada idare binasmda satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (1860.17) lirallk muvakkat teminatla kanu -
nun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 numarah 
nushasmda inti§ar etmi~ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve 
tekliflerini ayni gun saat 14,45 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri la
zrmdir. 

$artnamE>ler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
pa§ada Tesellum ve Sevk ~efliginden, izmir ve Eski§ehirde idare 
rmdan dagthlmaktad1r. 

istanbul Giimriigii Ba,miidiirliigiinden: 

Haydar .. 
Magazala· 

(869) 

Giimriik sah§mdan: iki yiiz c;uval §ekerin sah§ ilam Ac;tksoz gazetesinin 
5/2/937 gunlii niishasmdad1r. (664) 

Seyhan Vila vetinden: 
Gi:icmen evleri icin muktazi olup ~artnamesi vechile Kozan kazasmm <;am 

e~igi, Bayrrpmar ye diger 7 orman maktalarmdan kat ve imal ile Kozana nakil 
ve teslim edilmek uzere 42453 k1rk iki bin dart yuz elli uc lira muhammen bedell' 
2042 metro mikab cam kerestesi subatm 26 net cuma _!;!Unu saat 15 te Seyhan 
Vilayet HiikO.met konaRmdaki Komisyonca ihale edilmek iizere kapah zarfla 
eksi~tmiye Clkanlm1shr. 

Isteklilerin sartnamevi gormek ve izahat almak iizere Ankarada tskan 
Umum Mtidurliigiine, istanbul ve Seyhan iskan Miidurliiklerine miiracaatleri 

luan olun;mlllk ve Evtam Sankasn illlnlan (7SB)I 

T AKSiTLE SA TILIK EMLAK 
ESAS NO. SI MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO 

C. 15 Biiyukderede Buyiikdere caddesinde eski 203, 203 
miikerrer yeni 192, 194 numarah altmda dukkam 
havi ev. 450 L. 

C. 18 Kad1koyiinde Hasanpa§a mahallesinde eski Kayt§· 
dag1 yeni Abdibey sokagmda eski 1 yeni 19 mii-
kerrer numarah ev. (Uzerindeki taj No.s1 35) 320 r;, 

Tafsilah yukanda yazth emlak bfdellerinin birinci taksiti pe§in, geri ka
lan uc; taksiti % 9 1h faize tabi olmak uzere ii<; senevi ve miisavi klSlmda ve 
§U suretle tamam1 dart musavi taksitte odenmek §artile ac;Ik arttmmya konul
mu~tur. !hale 1 mart 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 da §Ube
mizde yaptlacaktlr. 

isteklilerin f?ubemize gelmeleri. c459· (933) 

Asibin Kenan 
Sizi soguk a1g1nhg1ndan, nezleden, gripten, ba, 
ve d aqrllar1ndan koruyac:ak en iyii IAt; budur 

lsmine dikkat buyurulmas1 

«FRANSIZCADA CUMLELER VE iBARELER» 
Kurban Bayramm1n birinci pazartesi · .. D .. roz t. giiniidiir.-. •+~- euel Icrurmay Ba§kanhgt ve Killtiir Bak!nhg. tarahndan 

Kutu almak istiyen resmi v~ hususi mekteb talebesinin §Ubatm 19 uncu ..cu~ y d K"t b QJ k K b J £d"J • Q 
rna gi.inii dokuz bucuktan on sekize, yirminci cumartesi giinii de gene dokuz ar lmCI I a ara a U I ml, an 
but;uktan on iice kadar Nuruosmaniye camii avlusunda Tiirk Okutma Ku e 

rumuna veya Sultanselimde Darii~~afakaya miiracaat etmeleri rica olunur. 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

Muhacirler ic;in c1000· bin aded araba pazarhkla imal ettirilecektir. Pa
zarhk 11/3/937 perQembe gunii saat 15 te Sthhat ve !ctimai Muavenet Veka~ 
letinde yap1lacakhr. idari ve fenn1 §artnameler istanbul, !zmir, Kocaeli is
~din Miidiirluk.lerinde ve Ankarada iskan Umum Miidiirliigiinde mevcuddur. 
Istiyenler bu yerlerden §artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek icin her talib bin araba icin §artnamesinde yazllt fiatm 
yiizde yedi buGugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdur. (948) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadaT binlerce ki,iyi zengin etmiflir 

5 inci ke,ide 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 miiki.fat vardtr ... 

DtKKA T: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii ak,amt
na kadar biletini degi,tirmi• bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur ••• 

Giimriik Muhafaza 
istanbul 

Genel Komutanhg1 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 - 60 sayl11 motor i<;in satm almacak (AFA - Varta) marka akiimiila-
toriin 10/2/1937 cuma giinu saat 14 te pazarhg1 yap1lacakhr. 

2 - Tasmlanan tutart (1000) Iirad1r. 
3 - $artnamesi Komisyondadrr. 
4 -- isteklilerin ilk teminat olarak 75 lirahk makbuzlarile Galatada <;i-

nili Rlhhm han birinci kattaki Komisyona ~elmeleri. (924) 

istanbul Liman i,Ietme idaresinden: 
1 -- idaremizin Galatadaki, Rthtrm, Panaroma, Orta, Maritim hanlan y1k

bnlacak ve enkaz1 da satllacakbr. 
2 - Temin~~l «10_oo. l~ra olan bu i~?in pazarhg1 26 §Ubat cuma giinii saat 

10 da ~E'fler Encumenmde 1cra edilecektir. 
3 - Her tiirlii izahat ic;in Galata Haydar hamnda Fen Servisi $efligine 

miiracaat olunmas1. (891) 

Kad1koy 2 nci sulh hukuk hakirnli • 
ginden: 

Kad1koyiinde Osmanaga mahallesin • ZEPLI:N 
de Niizhetefendi sokak 47 No. da Muh- Balonunda bile Mercedes -.Benz Dizel 
tar k1z1 Hanife N afianm vesayet altma 
almmasma ve kendisine yegeni ii~uncii fnotOrii c;ah§maktadtr. Kamyon, binek 
tegmen Tarikin vasi tayinine 13/2/937 
tarihinde karar verildigi alakadarana 
ilan olunur. 

Prof. ibrahim Fazll Pelin'in 

Finans 

emrinize haz1r. Emrediniz, tafsilat ve

relim. Taksim Bahc;esi kar§lSl No. 25, 

Telgraf: Dizel - tstanbul. 

Dr. Suphi !ienses • 
1drar yollan hastallklan mUtehass1s1 

M. ALi Uluer.'tllven'in bu eserinin mevcudu kalmad1_gmdan tekrar gozden 

~eGirilip bir misli daha biiyiiltiilerek neQredilmi~tir. 

Fiati 70 kuru§. Sab§ yeri : blkal Kitabevidir. 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
Beher tabakas1 95 X 125 eb'admda olmak uzere 4000 kilo ambalaj kagtdmm 

ahm~ ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 1/3/937 tarihinde Pazartesi 
giinii saat 15 te 1stanbul Biiyiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. 
Miidiirltigiinde miite~ekkil Ahm Satlm :~omisyonunda yapxlacakbr. Mu
hammen bedeli 1280 lira, muvakkat t'"minat 96 liradtr. isteklilerin ::1artna
me ve niimunesini gi:irmek ve muvakkat teminatlanm yatm!J-ak iizere ek
siltme giinunden evvel <;ah§ma giinlerinde mezkur Mudiirliik Idari kalemine 
muracaatleri. (857) 

En ho• meyva tuzudur. tnk1bazt defeder. Mide, 

Barsak, Karacigerden miitevellid rahatstzhklart 

onler. Hazmi kolaylattmr. Canhhk verir. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Haskoy nahiyesinin Hacl§aban rna -

hallesi Naftali sokak 14 No. h hanede 

34/123 te kaytdh Mi~on oglu Salamon 

ismini bu defa asliye 5 inci hukuk ha

kirnliginin 24/6/936 tarih ve 936/456 

sayi11 ilamile Sami olarak deg~tirdigi 
Tahvilat Borsasmda a~tk artbrma ile Eseri ~lkml§tlr. Muallim Halid ve 
sahlaca~ ilan olunur. Ha~et (istanbul • Ankara) kutubhane-

Bevoglu Y 1ldJZ sinemas1 kar,JsJ 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra BEYOGLU - tST ANBUL 

usulen ilan olunur. (3028:1) <30234) lerinde bulunur. • .... c.ujmjain_.esl faklrler•e.-pja.raisi•lliz .. l ............................................................. ... Tel. 1 43924 • 
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18 Subat 1937 CUMHURIYET • 
Usiitmenin, Grip, Nezle, Ba, ve Di, Agrtlar•n•n ka t't 

Ill Cl KESKiN KA$ELERiDiR. Bah~ekap1 
Salih Necat' • 

Paran1za 
Zahmetsiz ve Saglam 

En YUksek Geliri 

ADAPAZARI 

Tiirk Ticaret Bankas1 
Size Temin Etti 

(Bah~ekap1 
&f Han) 

Bankan1n 

'' Kuponlu vad~li mevduat ,, 
servisine yat1racag1n1z 

Her 100 
Y1lda 

lira • • 
1~1n 

6 lira faiz altrSIDIZ. 

Faizlerin her aya i abet eden mikdar1 
kuponlar mukabilinde ayba,larlnda odenir 

Vilayetimiz iskan i§lerinde ~ah§mak iizere 150 §er lira iicretle fen mek
tebi mezunu veya fen memuru ehliyetini haiz iki fen memuru almacaktlr. is
teklilerin niifus ciizdam, evvelce bulunmu§ oldu~u i§ten beraet zimmet maz
batasi ve diplomasmm asll veya suretile ve istida ile 1/3/937 giiniine kadar 
Vilayet makamma miiracaatleri. (874) 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan, 
Semti ve mahalleli 

1599 Beyoglu Y eni~hir 

1692 Ortakoy 

2193 Aksaray Yah 

302 Cengelkoy 

213 Y edikule !mrahorilyas 

331 Samatya Hac1hasan 

425 Biiyiikada Yah 

4035 Galata Kemanketkar~-
mustafapa§a 

Y enikoy Ayanikola 

5707 F ener Stferikoz 

7606 Kumkap1 Cadnc1ahmed 
~elehi 

8330 OskUdar Ahc;Iha~J 

8336 Kandilli 

Hi~ye gore 
Emlak No. Cinsi ve hissesi muhammen 

E: Papaz Y: Filozof E: 20 Mii. Hanenin 6/72 his. 50 A~tk arthrm 
Y: 30 

Zincirlikuyu ve Degirmen E: 33 Y: Kargir hane ve diik· 250 

E: Bostan derunu 
Y: Kumsal 

E: Kilise Y: 
Tannverdi 

Hacunanol 

E: Karagoz 
Y: hkulak 

E: Ayadimitri 
Y: Zangospa§a 

27 ve 1 kanm 111/720 his. 

E: 176 Y: 139 45,50 metro ana 

· E: 1 3 Y: 21 14 7 metro arsa 

E: 1 1 1 Y: 117 70 ~ » 
E: 1 5 Y: 1 1 51,25 » » 

E: 17 Y: 37 63,50 » » 

Yiiksekkaldmm E: 1 1 2 - 1 I 4 Eski postanenin 
Karakoypalas kar§ISI Y: 1 02 - 1 04 589 I 1720 his. 

230 

150 

70 
100 

260 

11000 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

Ayanikola ve E: 39 MU. Y: 48 6486,50 metro tarla 250 A~tk arttmno. 
Mollac;elebi ve ta~cagmm 1 /2 his. 

Fener cad. E: 159 • 162 130 numarah dUk- 2000 Kapalt 

Ciftegelinler 

Y: 128 • 13 2 kan havas1m mi.i§temil 
~bnda diikkam olan 
iki hanenin 1/4 his. 

E: ve Y: 6 - 8 Bah~eli kargir fmn 1 000 
ve arsamn 19 I 120 tam 
ve bir pul ve dort hu· 
mus pul hissesinin 16 
eehim tertibile 9 sehmi 

E: ve Y: 43 • 45 
Mahallen 41 -
43-45 ve 1-3 

E: Camii§erif ve 
Bakkal Y: lnadiye 
camii ve Mehmed~avu§ 

lki diikkan arsalan· 
nm 3/20 his. 

E: Y enimahalle 
Y: Y enibahc;e ve 
Mes'udbey 

E: 45 Y: 1-3 Natamam ah§ah 
Mahallen 3 1 ve 1 hane 

320 » 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkull er on giin miiddetle sah~a c;Ikanlmi~l!r. fhaleleri 5/3/937 tarihine dii§en cuma 
&iinii saat 14 tedir. Satx~ miinhaman g ayrimUbadil bonosiledir. 

TUccar • Terzi 

J. iT KiN 
En giizel kol eksi
yonunu te~kil eden 

MEVSiM 
kuma~lann1 

muhterem mu,teri
lerinin enzart tak
dirine arz ediyor. 

Beyoglu - lstiklAl 
Caddesi 405 

T elefon : 40450 

istanbul 6 net icra memurlu~ndan: 
Marko o~lu !sak Medinanm Yako kt

Zl Meryama olan borcundan dolaYl ikin
ci derecede ipotekli olup ac;1k arttirma 
ile paraya c;evrilmesine' karar verilen 
ve tamamma iki bin yedi yiiz be§ (2705) 
lira k1ymet takdir olunan Galatada Be
reketzade mahallesinin Kule sokagmda 
eski 1.5, 17, 19 yeni 39,41, 43 numarah 
ve bir taraf1 Elizanm hanesi ve bir ta-

~----.tn•h•I•. s.a.r.ta.r_u_m•u•m--M·u·· d.u.· r.Iu.·· 2'.-u.·.· n_d.en ___ l 
I - tdaremiz Cibali merkez deposunda f&rtname ve projeleri mu

cibince tesis olunacak <c8000» lira muhammen bedelli «2» a· 
ded yiik asansorii kapah zarf usulile eksiltmiye konulmutlUP.". 

II - Eksiltme 2/111/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Ka
bata,ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyo -
nunda yapalacakhr. 

Ill - Muvakkat teminat «600» liradtr. 
IV - ~artname ve projeler «40» kurut mukabilinde sozii ge~en fU· 

beden ahnabilir. 
V - fateklilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel fiata1z tek

lif ve kataloklartnt fnhisarlar Tiitiin Fabrikalar ~ubesine ver· 
tneleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm vesika almalart 
laz1mdtr. 

VI - Miihiirlii teklif mektubunu ve ayrtca kanuni vesikalart ihtiva 
edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e 

kadar yukarada adt ge~en Ahm Komisyonu Reisligine ve • 
rilmit olmahdtr. (184) 

MII'W 

I - ~artnamesi mucibince 1000 litre kiiulii mutlak pazarhkla sa· 
bn ahnacakhr. 

II - Pazarhk 19/11/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 
Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komia • 
yonunda yaptlacakbr. 

raft Viktoryamn 3 numarall hanesi, bir 
taraf1 Akif diikkam, bir taraf1 Kule so
kagile mahdud ve iki ma~azayt mii§te

mil bir evin tamamt ac;1k artbrm1ya <;1· . 
kanlml§ttr. (Evsaf1: Gayrimenkuliin 
beden duvarlan kargir ve dahili aksa • 

Ill - ~artnameler paraalZ olarak hergiin sozii ge~en fUbeden 
ahnabilir. 

IV - tsteklilerin pazarbk i!;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
giivenme paralarile birlikt e ada g~en komia yon a gelmeleri 
ilan olunur. (527) 

m1 ah§ab olup 39 numarah evin methali 
ve 41 ve 43 numarah diikkanlar birbiri
nin aynidir. 5nii cameHn ve demir ke
penkler, zemini ah§ab do§emelidir. 39 
numarah ev: Zemin kat sokaktan lki 
basamakla zemini mermer do§eli an -
treye giliri. Solda sabit dolab1 olan ve 

izmir iii Daimi Enciimeninden: 
K:apah eksiltmlye kon~lan i~ 
Kel)if tutan 
Bu il!e aid l!artname ve evraklar 
:llJaihya yazllmlshr 

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

A.- Eksiltme lJartnamesi 
B.- Mukavele projesi 

altmda bodrumu olan bir oda ve an - fstekliler 
E.- Baymdrrhk isleri ~enel sartnamesi 
D.- Fenn! sartname 
C.- Kesif. 

1 Operator .. 

RIZA UNVER 
DoOum ve kad1n hastahklar1 

mlitehaSSISI 

Eksiltmenin vaPilaca~l yer, 
tarih, Jrtin ve saati 

Ekslltmiv..e girebilmek icin 
g-ereken bel~eler 

Bu sartname ve evrakl !zmir - An -
kara - !stanbul Baymd1rhk Direkti:ir
liiklerinde goriip inceliyebilirler. . 
izmir !Ii Daimi Enciimeninde 1 mart 
1937 pazartesi saat 11 de kapah zarf 
usulile. 
937 takvim vili icin Baym.drrhk Ba
kanh~mdan ahnmtll miiteahhidlik ve 
Ticaret Odas1 belgeleri. 

Muvakkat teminat miktart 1950 liradir. 
Teklif mektublart 5 inci maddede vazxh saatten bir saat evveline kadar 

tzmir ili Daimi Enciimcni Baekanhgma makbuz muukabilinde verilecektir. 
(377) 

TURKiYE 

SEKER F ABR1KALARI , 
ANONiM ~iRKETiNDEN: 

REOSiL 
Oksi.iriik; Nefes darhg•; Soguk 

. alg1nhg1 ve Gogiis nezlelerinden 
sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

A.dliye Vekaletinden: 
Ac;1k bulunan Ezine noter muavinligine imtihanla ve imtihanslZ noter 

olabilmek §artlarm1 haiz taliblerin bir ay ic;inde Adliye Vekaletine miiracaat
leri ilan olunur. c374· (952) 

Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes L" . o· k .. I"""' .. d 
No. 22, Mavi yapt Haydarpa,a 1ses1 Ire tor ugun en: 

•••• Teleion : 22683 ••••• 3 iincii taksit 1 marttad1r. Vaktinde taksitin yatmlmas1 rica o1unur. (941). 



te CUMHUR1YE'l 

c;ai,..- de1•si ~~-i~e .. 
"" " E 'd • • 1 skt en ~algr ~almastm bilmiyen 

==-==--·-

-
- . 

--

BIRADERLEI\ VE ~!! 
i~TANBUL• ANKAQA• i~""iR 

ktzlar koca bulamazlardt. Mesela: 
btr ktztn piyano ~almast altm para 
zamanmda ailesine 4- 500 liraya 
malolurdu. Halbuki ~imdi has-
sas, ve sonderece tekamul 
etmi~ radyolar sayesinde 
gen<; ktzlar <;algt <;almak 
kulfetinden kurtuldular. 

Erke~ler ise 

guzel bir radyo· 

nun keyfini bayan• 

lannm p1yanistligine-
" tercih ediyorlar. $u halde 

Radyonun tekamulu her iki 

taraft da memnun btrakml!? 

oldu .. Yalntz Radyo deyip 

ge<;meyin ( datma. R. C. A. 
R ad yo s u n u tercih _edll'l 

Musikf jhtiyacmtzt yalntz·.; 

ama yalntz' R. C. A. tatmirl 

edebilir •. 

Ayda 12 lirahk kuc;uk bir 
taksitle hakiki bir R. C. A) 

Radyosuna sahip 
olabilirsiniz1 

18 $u'6af 1937 

OAVANMA REKORUN.U I< IRAN 

• IHAP • 
HVt.VI' 

r:SZ 
,, 
UMED. BANK·YE~Li•MALLAg.·PArADJ 

• Biitiin Bayramlzklarznzzz 
Yerl1 I azar ar 

al1rsan1z karl• ~1kars1n1z 

II 
a 

BahGe Meraklllan 
Her arad1~mzi, Ortakoyde ANKARA 

BAHC::ESiNDE bulabilirsiniz. Envai 
c;am fidanlar1, forme meJ;Valar, yap -
ra~ doken ve dokmiyen fidanlar, ll§a
giya sarkan agaclar, salon ye§illiklerl, 
kamelyalar, manolyalar, §emsiye akas
yalar, benbeler, katmerli leylak agac -
Ian, etiketli bochtr ve yiiksek giiller, 
SUS FiDANLARI ve saire v. s ... isti
yenlere katalog gonderilir. 

. VASiL 

Pi PO PAZARI 

Haricen kullan1hr eski ve yeni 
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

Sinir ve soguk 
alganhg1ndan ileri 
gelen 'iddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

PE 

·sAc 
BAKIMI 

Giizelligin 
En birinci ~arhd1r. 

OL NiZA 

Her eczaneden 
araym1z. 

Sultanhamam Kebabc1 kara!llsiDda ·111••------------------------
Sah.tb ve Ba~muh.amrt: Yunua Nadi 

Umuml ne$rtyat1 tdare eden Yazt l11en 

MilcW.ril: Hikmd Miinil 

Adliye Vekaletinden: 
A~1k bulunan Gonen noter muavinligirie imtihansiz ve imtihanla girebil· 

mek ~artlanru haiz taliblerin bir ay i~inde Adliye Vekaletine miiracaatleri 
ilim olunur, (•376• (954) 

s 


