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Istanbul Tersanesinin 
i~yasmdan edecegimiz 
Buyuk istifadeler 
Ji:::b a~ekilimiz, bir iki giin evvel ls
lg} tanbulda, denizcilikle alakadar 

nekadar miiessese varsa, hepsini 
gezdi. Bu arada Halicdeki havuzlan, 
fabrikalan ve eski kizaklan da gordii. 
.Bir bsmr ~imdi metruk ve harab olan bu 
~erlerde vapur yap!lrp yaprlamryacagrm 
sordu ve nihayet, Halicden aynlrrken es~ 
ki tersaneyi ihyaya azmettigini, §U sozler• 
le etrafmdakilere ve biitun memlekete an· 

Balkan Konseyi dagildi 
Hariciye V ekilleri Atinadan biiyiik 

tezahiirat aras1nda ayrildiiar 

latb: 
«Pek yakrnda, buralarda tama

'nile Tiirk elinden ~rkmrf, yeni ge. 
'niler yaprldrgrm gorecegime emi· 
l'lim.» 

Muhterem 1smet lnoniiniin Istanbul 
tersanesini canlandrrmak azmini biiyi.ik 
sevincle kar§Jlamamak kabil degildir. 
Halic, Allahrn tersane olmak i~in yarat
bgJ ideal bir yerdir. Oras1, tarihin her 
devrinde biiyiik gemi yaprcrlrgr faaliyet
lerine sahne olmu§; hatta 0 aciz saltanat 
devrinde bile bu tersanede zrrhhlar yaprl
llu§hr. Sultan Hamid Halici Tiirk do
llanmasmm mezarhgr haline getirdikten 
sonra, me§rutiyet idaresi, burada, yeni 
bir tersillle kurmaga te§ebbiis etmi§tir. 
lJmumi Harbden biraz evvel, !ngilizlerin 
Armstrong - Vickers miiessesesi, Istanbul 
tersanesini ihyaya ba§lami§, Balkan Har
binde sakatlanan gemileri burada tamir 
etmi§tir. Biiyiik Harb <;rkmasaydJ, «Dok
lar, tersaneler ve in§aatr bahriye mii§tere
ki.ilmenfaa .)irketi ;;ahanei Osmaniyesi» 
15ibi garib bir unvanla i§e giri~en Arms-

Atina 18 (Hususi) - Balkan An -
tanb konseyinin muzakereleri hitam bul
masr uzerine Turkiye Hariciye V ekili 
Tevfik Ri.i§tii Aras, Yugoslavya Ba§ve
kili ve Hariciye Vekili Stoyadinovic;, Ro -
manya Hariciye Vekili Antonesco bu ak
§am hususi trenle Selanige hareket et -
mi§lerdir. 

Hariciye Vekilleri istasyonda Ba§ve
kil Metaksas, biitun V ekiller, ordu ku
mandanlan, Atina belediye reisi, sivil ve 
askeri erkan ile Tiirkiye, Yupgoslavya 
ve Romanya el~ileri tarafmdan te§yi e· 
dilmi§lerdir. lstasyon da mah§er gibi ka
laba!Jktr. Efzun niimune alayma men -
sub bir k1t'a bandosile selam resmini ifa 
ediyordu. Misafir Hariciye Vekillerile 
Ba~vekil Metaksasm aynlmasr <;:ok sami
mi olmu§tur. 

Tren, binlerce ahalinin alkJ§lan ve sa· 
mimi tezahiiratr arasmda hareket etmi~ -
tir. !stasyondaki ahali T evfik Rii§tii A
rasa «ya§a ve ugurlar olsun>> diye can ~ 
dan temennilerde bulunmu§lardrr. 

Turkiye Hariciye V ekili Selanikten 
fstanbula, Stoyadinovic; ile Antonesco da 
Belgrada gideceklerdir. Romanya Ha -
riciye Vekili Belgradda bir giin kala -
cakhr. 

H ariciye V ekilimizin ferefine 
veri/en ziyafetler 

Atina 18 (A.A.) - Anadolu ajan
[Arkast Sa. 7 siltun 4 te] 

Milttejik devletlertn Hariciye Nazlrlan bir arada 

Konseyin resmf tebligi 
Konsey, Balkan Antanbntn biitiin faaliyetini 
bar1~1n muhafazas1na hadim olmak i~in inki,af 
ettirmek arzusunu teyidde miittehid bulunmu~tur 
At1na 18 (A.A.) - Matbuata a~a -

grdaki teblig verilmi§tir: 
«Balkan Antantmm daimi konseyi, 

be§inci i<;timamr, 15 §Ubattan 18 §Ubat 
tarihine kadar Atinada, Yugoslav Ba§ -
vekili ve Hariciye Nazm ve konseyiq 

bu de resi ba§kam ekselans Stoyadino -
vic;'in riyasetinde akdetmi§tir. 

Daimi konseyin en samimi dostluk ha
vasr ic;inde cereyan eden miizakereleri 
dort memleket dr§ slyasalanm idare e -

[Arkam Sa. 7 siltun 5 tel 
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sinde, once muhriblerden, kruvazorler- Roosevelt I•stedi·g"' I. 
den ba§hyarak zamanla biiyiik gemilere 
Varmc1ya kadar, her sm1f harb gemileri 

:yapacaktJ. I h t k 
Biiyiik Harbde, Istanbul tersanesinde- IS a a I yapaca 

i fabrikalar harb gemilerimizin tamirin
de ~ok i§e yaradt. lngiliz denizaltr gemi
leri tarafmdan torpillenerek batmalanna 
krl kalml§ clan Berk ve Peyk gibi barb 
gemileri, burada miikemmelen tamir edil
dikten ba~ka. hi~ yoktan bir mermi fab-

Adli proje 
biiyiik bir 

Amerikada simdiden 
' 

ekseriyet kazan1yor 
rikasr tesis edilerek 15 lige kadar topc;u Va§ington 18 (A.A.)- ~ John Lewis'in sendika-
J:nermisi de yapJ!mJ§tr. Biitiin Amerika, ad!! 1sla~ lar te§kilatlan, proje lehin· 

Harbden sonra, Miitareke yrllannda, bata kar§I biiyiik bir alaka de kararlar almaktadrrlar. 
tersane, !ngilizlerin i .. gali altmda kald1. M I b h 

y gostermektedir. Bir~ok iintehib er, u u -
Lausanne (Lozan) muahedenamesine hiikumetlerin te§rii heyet - susta noktai nazarlanm 
tevfikan, Armstrong ~ Vickers §irketinin leri, Reisicumhurun pro- parlamento azalanna 
lnukavelenamesi feshedildi. jesine taraftar, bir takrmr gondermekte olduklan 

Bogazlann tahkimatsrz ve harb gemi- da aleyhtar bulunmakta - mektublarda izah etmek· 
lerine a<;1k brrak1lmasr, !stanbul tersanesi drr. Ayan azasmm hemen tedirler. Bizzat demok • 
ic;in, bir yrkrm sebebi oldu. Herhangi bir hemen yansmm bu proje rat partisinde de fikirler 
dii§man donanmasr ~anakkaleden sekiz aleyhinde oldugu, ancak, aynlmi§tlr. 
on saat, Karadenizden bir iki saat irinde R · · h h V · t 18 (A " eJSicum urun emen a§mg on . 
lstanbul oniine gelebilecegi i<;:in, !stan- bir miizakere yap1lmasr - A.) - Ayan azasmdan 
buldaki tersane ve deniz iissu izmit ki:ir- mn online gec;ecegi tah - iki demokrat, ayan mec-
fezine nakledildi. Bu nakil esnasrnda, min olunmaktadJr. lisine kanunu esasiye mii-
bazr binalarrn ratJ!an bile ta~mdr. F abri- P · t ft I d h t ll"k b' t d'l t kl'f' de ..- ~ TOJe ara ar an, a a Amerika Cumhurreisi Roosevelt ea I rr a I e I m 
blann makineleri Golciik tersanesine gO- §imdiden memlekette pro • bulunacaklardrr. Bu tekli
tiiriildii. Bu uakil ve y1krm devri, havuz- paganda ve miicadele icrasma ba§lamJ~ fe gor~ kongre, ali mahkeme tarafmdan 
larla fabrikalann eski Seyrisefain !dare- lardrr. Adliye N azm Cummings, radyo kanunu esasiye mugayir ilan edilen bii -
sine verilmesi iizerine krsmen durdu. Fa- ile ne§redilen bir~ok nutuklarla bu pro - tiin kanunlan yeniden reye vazederek 
kat, bahriyeye aid fabrikalann, deniz iis- jeyi mudafaa etmi§tir. kabul etmek salahiyetini haiz olacaktrr. 
stiniin ve donanmantn Halicden lzmite uum•••••••nu•••u••rnu''"'''"'un•••nuu•u••um••••lllnm••••••nnmlm•mmtuumm•n•••m .. ,,,,, ... , .. ,,,,,, .. m•••••••mu••u••um•••u•nmu•u• 
nakli, fstanbulda bir deniz kumandanh
~ brrakrlmasma ragmen, Azapkapl ile 
Haskoy arasmdaki muhiti sondurmu§tii. 
Seyrisefain idaresine verilen veya Deniz 
kumandanlrgr emrinde kalan ati:ilyeler, 
binalar haricinde, o koca tersane giinden 
giine harab oluyordu. Canakkale ve Ka
radeniz Bogazlarmdaki metruk istihkam· 
lann, tabyalann ve kl§lalann ugrad1klan 
hazin akrbete Halicdeki metruk binalar 
da krsmen ugramr§tr. 

Seyrisefain ldaresi, devraldJgi havuz· 
lan ve fabrikalan tedricen tamir, Jslah ve 
tecdid ederek kendi gemilerini burada • 
2nukemmel surette tamire ba§ladr. fktrsad 
Vekaletinde bir Deniz Miiste§arhgr tesis 
edilip te havuzlar ve fabrikalar, mustakil 
hir idare halinde bu muste§Brhga baglan~ 
dtktan sonra, bu tesisat bir kat daha te
!tamul etti. hte, bugiin, fabrikalanmiz, 
Van golii i<;:in yaprlanlar gibi, ku~iik va
l>urlar yapabilecek bir halde bulunmak
tad1r. 

Bu suretle muhterem lsmet !noniiniin, 
~avuzlan ve fabrikalan gezerken alaka
dar idarelerin §eflerine ve ecnebi mi.ite· 
hassrslara, sordugu: 

- Bur ada yeni gemi yapabilir miyiz? 
Sualine, bizzat fabrikalarda goriilen 

lkt1sad V ekilinin diin 
yapbg1 tetkikler 

Celal Bayar diin bankalarda temaslar yapti, 
gece Ege vapurunda bir toplanb yapddt 

Egedeki ziyatetten air goriln~ 

lekneler cevab vermektedir. 
t. ~irketi Hayriye, Halicdeki fabrika ve 
Q:z.agmda iki vapur yapryor. Gi:ilcukteki 

fktJsad Vekili Celal Bayar diin de 
§ehrimizdeki tetkiklerine devam etmi§tir. 

lktrsad Vekili, evvela Doyc;e Bankm 
Galatadaki merkezine gitmi§ ve burada 
uzun miiddet kalarak bazr meseleler iize· 
rinde gori.i§mii§tiir. Celal Bayar bundan ABIDJN DAVER 

!Arka.n Pa. 4 8Utun ~tel 

Dun !abah, Perapalas otelinde bazr 
zevatla gorii§en Celal Bayar, ogleden 
sonra mali mehafilde tetkikat yapml§hr. [Arkast Sa, 1 siltun 4 tel 

Selanik sehrinin 
' 

gosterdigi cemile 
. -·- . 

Atatiirk; dogdugu evin 
emirlerine tahsisinden 
dolayt Selanik beledi-
yesine te,ekkiir etti 

Ankara 18 (A.A.) - Reisicum
hur Atatiirke Selanik Belediye mec
lisi reisi tarafmdan 12 §nhat 1937 
de a§agrdaki telgraf gonderilmi§tir: 

«Yeni Tiirkiyenin Buyiik Yaratr
CISI ve memleketimizin samimi dostu~ 
nun dogdugu evin hat!rasrnr ebediy -
yen muhafaza etmekle bahtiyar ola -
cak olan dogdugunuz §ehrin belediye 
meclisi derin tazimabmn bir ni§anesi 
olarak tarihl evin bugiinden itibaren 
emrinize tevdiine karar vermekle §e· 
refya1:>drr .» 

Atatiirk te cevaben §U telgra£1 gon~ 
dermi§lerdir: 

Marcuriu 
Selanik Belediye Reisi ve 

Belediye meclisi Reisi 
Selanik 

«Dogdugum ev hakkmda Selanik 
Belediye meclisinin cemilekar te§eb
biisiinu bildirmek i<;in bana gonderdi
giniz telgraftan fevkalade miitehassis 
oldum. Selanik Belediyesinin lutuf
kar du§uncesi beni derin bir tarzda 

[Arkast Sa. 3 siltun 3 te] 

Milano miilakat1 

ingiliz Hariciye Naztrt, 
bu temastn ehemmiye

tini tebariiz ettirdi 
Belgrad 18 (Hususi) - !ngiltere 

Hariciye Nazm M. Eden Belgradda c;r
kan Vreme gazetesinin Londra muhabi· 
rine beyanatta bulunarak demi§tir ki: 

«- Tiirkiye Hariciye Vekili Doktor 

T evfik Rii§tii Arasla !talya Hariciye 
Nazrn Kont Ciano arasmda Milanoda 
yaprlan miilakat Akdeniz hakkmda In • 
giltere ile !talya arasrnda imzalanan an
la§!llayr geni§letecek ve Akdenizde uzun 
bir miisalemet devresi tesisine yardrm e
decektir.» 

Vreme gazetesi lngiliz Hariciye Na
zmmn beyanatma tahsis ettigi ba§maka • 
lesinde ezciimle diyor ki: 

«lngiltere ve f talya gibi iki biiytik 
Akdeniz devletinin Balkanlara kar§I gos· 

[Arka.n Sa, 7 siltun 5 te] 

BUyUk ~efin riyasetinde 
V ekiller Heyeti bugiin 

Sarayda toplanacak 
Milli Miidafaa Vekili diin Ankaradan geldi, 

Nafta Vekili de bu sabah gelecek 
V ekiller Heyeti bugiin Dolma

bah~e sarayrnda bir toplantr yapa
cakbr. Bu toplanhya Biiyiik On
der Atatiirkun riyaset etmesi muh· 
temel gorlilmektedir. 

Mill! Miidafaa Vekili Kazim 
Ozalp dun sabah Ankaradan ~eh~ 
nmrze gelmi~tir. Kazrm Ozalp 

Haydarpa~a gannda §e'hrimizdelci 
askeri ve miilkl erkan tarafmdan 
kar~Ilanmr~. bir miiddet sonra Ool
mabah<;e sarayrna giderek Ba~veki~ 
limize miilaki olmu~ ve sonra Ata
tiirke tazimlerini arzetmi~tir. 

.$ohrimizde bulunan Dahiliye 
V ekili $iikrii Kay a diin saraya 
giderek Ba§Vekilimize mulaki ol
mu~tur. 

Nafra Vekili Ali Cetink"aya da 

bugiin Ankaradan §ehrimize gele -
cektir. 

Batvekilimizin diinkii 
gezintisi 

Ba~vekilimiz 1smet lnonii dun 
saat 15,30 da otomobille istanbul 
tarafrna gec;erek bir gezinh yap
mr§lardrr. Ba~ekilimiz otomobille 
sur haricine kadar ~1kmr~ ve ~ehir 
haricinde gezintisine devam etmi~
tir. 

Nafta ve Giimriikler 
Vekilleri 

Ankara 18 (Telefonla) - Na
na V ekili Ali Cetinkaya ile Giim~ 
riikler ve lnhisarlar Vekili Ali Ra
na T athan bu ak§amki ekspresle 
fstanbula hareket etmi~ler ve istas· 
•ronda te~yi olunmu~lard1r. .-..................... 

Franko kuvvetleri ag1r 
ilerliyorlar 

Bugiinlerde Eskuryal'm da dii,mesi muhtemel. Mad
rid civartnda . milisler mevkilerini tahkim ettiler 

ihttUtlctlerin ellertne dii.~mek iizere olan Eskuryal Sarayl 

Avila 18 (A.A.) - Havas ajam1 
muhabirind~n: 

Asi kuvvetler, munakaliitm tamamile 
inkltaa ugramr§ oldugu Madric! - V a! en
cia yoluna hakim bulunmaktad1rlar. 

Hiiki"imet kuvvetleri, kendilerinin bu 
yolda bulunduklannl soylemekte iseler 
de, asiler bu yoldan hicrbir kuvvetin ge • 

c;emiyecegi mukabelesinde bulunmakta
drrlar. Hakikatte bu yolda, bir<;ok kilo
metro imtidadmca, bir tek canh msan 
yoktur. 

Madridde harb va:ziyeti 
Madrid 18 (A.A.) - Miidafaa ko· 

mitesi bildiriyor: 
[Arkast Sa. 3 siitun 1 de] 

llllflltiiHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllflllllllllllllllllllllfiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIItllllltllflllllllltiiiiiiUIIfllllll 

Alman- Italy an inahrem 
itilifinin esaslar1 

Roma protokolunun devletlere a~tk maddesi 
lagvedildi, italyantn A vusturyaya mali 

muzahereti devam ediyor 
Roma 18 (A.A.) - Havas ajansi 

muhabirinden: 
Ogrenildigine gore, ltalya ile Alman

ya arasmdaki mahrem itilafname, §Un -
Ian derpi§ etmektedir: 

1 - Roma protokolunun, bu proto -
kolu hutun devletlere a~rk bulunduran 
maddesi, hiikiimsiizdiir. 

2 - 1talya ile Almanya, her tiirlii 
rekabetin oniine gec;mek ic;in Tuna hav
zasmdaki iktrsadl te§ebbiisleri hakkmda 
yekdigerine malfunat vereceklerdir. 

Fazla olarak Habsburg hanedam sal
tanatm iadesine muteallik olup ltalya ta· 
ranndan arzu edilen ve fakat Almanya
ca istenilmiyen sureti hal lehinde Chech
nigg tarafmdan irad edilen nutuk dola -
yrsile burada herhangi bir harekette bu
lunulmaktan tevakki edilmektedir. 

Buradaki salahiyettar mehafil, mese
lenin beynelmilel mahiyette olmadrgmr 
soylemekle iktifa etmektedirler. Bu §erait 
altmda 1talyan - Alman mukareneti, A
vusturya Maliye Nazm Neumayer'in 
!talyaya seyahat etmesine ve Musolini 
ile Schuchnigg arasmda yaprlmasr muh -

[Arka.n Sa. 7 siltun s te) 
Bugii.nlerde Avusturya Maliye Nanrile 
gor~ecek olan italyan Ba~vekili Musoltni 
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Tarihi tefrika 3? Yazan: M. Turhan T n 
(Terciime ve iktibas etlHemez\ 

Kad1n 
Osmanh tarihinde nasd sinsi surette devlet 

ve siyaset i~lerine kar1~mt~b? 

V erdigi emir, muvaffaktyetsizlik ha- \ Onun ic;in ka§larmt ~a ttl, dii§iinmege 
Iinde yaptlacak agtr cezay1 da hissettir- daldt. Hem a§ktm, hem me§rebini mem
diginden Mustafa her c;areye ba§ vurdu, nun edecek bir yo! anyordu. !§te bu st· 
is yam kanla ve ate§le bashrdt, asilerin rada goziiniin online bir sahne geldi: Bu, 
kellelerini Kahire kalesinin mazgallanna babastmn emrile kafast kesilmi§ ve bir 
ashrdt. hama sanlarak saray kaptst oniine astl -

Hiinkar, aldtgl emri canla ba§la c;a • ml§ bir ceseddi. Oc; be§ haremagas1, kor
h§lp yerine getiren eni§tesini uzun miiddet ka korka ge)iyorlar, ba§SIZ cesedi ve ce
Mtstrda btrakmak istiyordu. F akat isya- sedsiz ba§l abp bir oki.iz arabasma yiik -
mn bastmldJgJ haberini aldtgt gece Hur- letiyorlar, mal ugnlamt§ hmtz ~ekingen -
remle - pek ne§' eli bir surette - konu§ur - ligile uzakla§Jyorlar. Saraydan otede, 
ken sevgilisi on a ~oyle bir soru yaph: c;ok otede biiyiik bir konak ve konagm 

- Siz bir giin sefere gitseniz ben ne her odasmda bir vaveyla. Araba oraya 
yapanm? geliyor, cesedle ba§ c;tkanhp ytkamyor, 

- Dua edersin, zafere kavu§up <;a - tabuta konuyor ve bir mezarhga gotii -
buk donmekligimi beklersin! riiliiyor. Konaktaki vaveyla da tabutu 

- Demek ki size kavu§mak ic;in Tan- te§yi ediyor. 
nya yalvarmak gerek. Fa kat e§inden ayn Sultan Siileyman, gozbebeklerinde 
dii§en ba§ka kadmlar da boyle mi yapar? canlanan bu sahnenin ardmt tema§adan 

- Onlar da sana, bana yalvanrl stkJldt: 
- Oyleyse MISlr valisi kulunu !stan- - Hurrem, dedi, Hafisenin ilk ko -

hula getir. <;;iinkii haremi Hafise Sultan cast sarayimizda bostanctba§l idi. Rah -
bana geldi, gozya§t doki.ip derd yand1. metli babam onun bir suc;undan celal -
;loyle bir dii§iindiim. Aslammdan ayn Iandt, kafasmt kestirdi. KJZkarde§im o 
kahrsam nasd yanacagtmt hesabladtm, mada c;ok gencdi, c;ic;egi bumunda bir 
kendisine actdtm. Beni sevindirmek isti- gelincikti. BOyle vakitsiz dul kah§tan ke
yorsantz bu dilegimi kJTmaymtz. derlendi, basta dii~tii. Sonra babam onu 

Sultan Siileyman, devlet i§lerinde ka- Mustafa Pa§aya verdi. ;limdi sen, Ha
dmlardan iltimas dinlemege ah§km de - fisenin dilegini soyleyince ben 0 eski ma
gildi. F atihle Y avuz gibi o da hamurlu cerayt hahrlad1m, ilk eni§tem bostancJba
elle erkek i§ine kan§ffianm yaki§Jkstzhgt- §mm kesilhini dii§iindiim, bac1ma da acJ
m ve kadm sozile i~ gorenlerin kargayr dJm. Baham, kocasmt keserek kendisini 
k!lavuz yapan adamlara doniip ergec; ne- b d · d" k M 
d t t. kl · · b"l b" h""k"" dul b1rakmt§h, en e §lltl 1 ocasmt t· ame ge uece enm 1 en 1r u urn -
dardt, bu sel>eble Hurremin teklifinden ma yolhyarak ayni aclyt zavalh kadma 
irkildi. Hem§iresinin heniiz yeni bir goz- tattJrmi§ oluyorum. Bu. gen;ekten yaki
de olan §U kadma ba§vurup yalvarmasml §lkSJZ ve haks1z bir i§. Onun ic;in dedigini 
ise hanedan haysiyeti bak1mmdan naho§ yapacag1m, Mustafayt 1stanbula getirte
bularak sinirlenecek oldu. ~ akat fettan cegim. Hafiseye miijde yolla, sevinsin I 
Hurrem, onun sert ve ters b1r cevab ver- H·· k" ,_ ·· I · hlara . . un ann ooy e uzun uzun tza 
mesme meydan vermeden ellerme yap1~t1, . . . . 
kelime yerine buse kullandt, gozlerine girmekten maksa.dJ, dve.vl.et I§lennde IltJ -
L -11"gv b"r 1· d" b "ft ·· l"bl mas kabul edemiyecegmi nezaketle Hur-oe 1 1san ver 1 ve u c;1 us u a u-

1 d k d"]"l k reme anlatmaktJ. Gerc;i onun dedigini zun uzun ya var 1 tan sonra 1 1 e o -
nupnaga koyuldu: yap1yordu, fa kat bu uysa1hgl kendince 

vicdanl bir sebebe baghyarak her ilti -- Hafise Sultan, dedi, bana gelme-
di, bende sizi bulacagm1 bilerek bana 

gelmi~ goriindii, dedi~j olmazsa yanh§ 

dii~iindiigiinii anltyacak, benimle eglene

cek. Siz, beni sizde anyanlann aldanma· 

Ianna razt olur musunuz L Daha diin 

kendimi sizde, sizi de kendimde bulaca

&lmi soylemi~tiniz. 

V e dudaklanm gene Hiinkann elle -

rinde gezdire gezdire sordu: 

- Yoksa a§k, giin gec;tikc;e degi§iyOJ 

mu, yiirekler birle§mi§ken aynhyor m1? 

Hiinkar, gerc;ekten mii§kiil bir mev -

kide idi. Kalbine can, damarma kan ola

rak yerle§en Hurremi •ktrmak istemiyor

du. Fa kat onun devlet i§lerine - hatta 

hay1rh ve masum maksadlarla - kan§ma

Sim da dogru bulam1yordu. MISir gibi 

miihim bir vilayetin valisini bir kadm so

zile kaldmp !stanbula setirmek ona, 

devlet iilkesinden bir parc;ay1 c;ehiz olarak 

bir geline bag1~lamak kadar c;irkin geli

yordu. Bu i§i, §ark ve garb hiikiimdarlan 

evvelce yapmt§lar, fakat zaranm - dev -

letlerinin parc;alanmast ve batmast sure -

tinde - evladlarma c;ektirmi§lerdi. Ken

disi de ayni mahiyette gordiigii bir i§i 

yaptig1 takdirde vicdamnm mutlaka mii

teessir olacagmt tahmin ediyordu. 

-. 

masm ayni surette telakki edilemiyece -

gini hissettirmek istiyordu. 

Bu, beyhude bir zahmetti. Hurrem de 

efendisinin bo§ yere yoruldugunu gore -

rek ic;in ic;in giiliiyordu. Ok, biraz acemice 

atllmi~ olmakla beraber hedefi bulmu§tu 

ve onu atan el, bundan sonra daha meha

retli davranmaktan geri kalmiyacakti. 

Fakat Hurrem, bir kere kabul olunan 

§eyin bin kere de kabul edilebilecegini 

takdir etmesine, Padi§ah kiZI, Padi§ah 

hem§iresi bir kadmt kendine minnettar e

decek derecede niifuz gostermesine ve 

bu halden derin bir gurur duymasma rag

men temkinli davranmayt da ihmal etme

di, tahakkiim etmi§ bir gozde gibi degil, 

basit bir halay1k gibi davrand1: 

- Sultan efendimiz, dedi, bu lutfu

nuzu biitiin omriince unutmtyacaktir. tzin 

verirseniz onun agziJe ayagmJZl opeyim. 

Hiinkar, dedigini yapmak ic;in yere 

kapanan sevgilisini kald1rd1. 

- Onun agzile de~il. dedi, kendi ag

zmla elimi op. Bana bir iyilik yaptJrdm, 

sevabm1 ortakla§acagiZ. 
[Arkas& var J 

Bulgaristanda Tergovi§te'de 
Ha!U Vehbl Mesclye: 

Ilti!atlillza te~eldki.ir ederim. 

tigretmen 

kurtulus 
• bayram1 

Mara!} (Hususi) - Kahraman Mara- Giindiiz merasimi esnasmda Kaleye 
~m on yedinci kurtulu~ yildoniimu pek hucum vak'as1 tekrarlanmi§ ve Ulu ca
CO§kun tezahurat arasmda kutlulanmi~- mide toplanan halk Kaleye t1rmanarak 
hr. Merasime on binlerce halk, askeri mustevlinin bayragm1 indirmi§, yerine 
klt'alar, mektebliler, bilumum te~ek • §anlt sancagtmtzi c;ekmi§tir. 
kuller ve yuzlerce c;ete efrad1 i§tirak et- Gonderdigim resim, miicahede sene
m~, geceleyin de biiyiik_ bir ~al~ veri-~ sindeki loyafetlerile bu meruime ifti-
lerek !ener alaylar1 terhb edtlmi§tir. rak eden milisleri gostermektedir, 
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c eehlr ve 
Strtk hamalhgt ve 

hamallartn fikri 
Hamallar Cemiyeti reisi 

bugiinkii mii~kiilatt 

anlabyor 
Dahiliye Vekaletinin mt hamalhgmm 

kaldmlmast yolundaki tamimi iizerine 
diin Hamallar cemiyeti heyeti idaresi 
toplannu§ ve vaziyet hakkmda miizake
rede bulunmu§tur. 

Diin kendisile gorii§en bir muharriri -
mize cemiyet reisi §Unlan si:iylemi~tir: 

«- Mesele altJ aydanberi mevzuu 
bahsolmaktadtr. F akat bu alh ay zar -
fmda bu i~in halli yolunda almacak ted
bider hakkmda cemiyetimizin ne fikri 
sorulmu§, ne de bu yoldaki tecriibele -
rinden istifadeye kalb~Ilmi§hr. Cemiye -
timizde iki bin be~ yiiz, iicr bin miiseccel 
aza bulunmasma ragmen piyasada on 
bini miitecaviz hamal ve kiifeci crah~ -
maktad1r. Bir senedenberi cemiyete tek 
bir hamal kaydolmamt§ttr. Kaymakam -
lar ve Belediye miidiirliikleri vas1tasile 
miisecce) olm1yan azamn bu i~ten mene
dilmeleri laztm geldigi halde bu yolda 
hic;bir mesai sarfedilmemi§ ve bu ba§tho§ 
adamlar da hi9bir vergi ile miikellef tu
tulmamt~tlr. 

Bundan ba§ka sJTt hamalhgmm kal -
dmlmasile ortaya birc;ok mii§kiilat c;Ika
cakhr. Filvaki alakadarlar bu i§in araba, 
kamyon ve el arabalarile temin edilebi
lecegini soyliiyorlarsa da bu vesaitin bir
c;ok sahada ameli ktymetleri yoktur. Ha
lihamda hic;bir tebligat vaki olmadJgm
dan r;irkin ve gayrimeden) diye tavsif e
dilen bu i§in ne §ekilde ve elde mevcud 
hangi vesaitle asrile§tirilecegini §imdil.ik 
bilmiyoruz. F akat, alakadar makamatm 
bize verecegi emirleri harfiyen icra et -
mek istemekle beraber bu yolda atila -
cak ad1mlarda temin edilmesi laz1m ge
len vesaitin de bir an evvel ameli ve ik
tisadl bymetlerinin tebariiz ettirilmesini 
istirham etmekteyiz.» 

Tiitiin giimriigii Hamalba§ISl da ar -
kada§tmtza §Un)an soyJemi§tir: 

«- Son giinlerde bir kiifecinin oliimii 
dolaytsile mt hamal!tg1 meselesi yeniden 
ortaya ahlmi§hr. F akat, §ehrimizin ikh -
sad! noktai nazardan en kalabahk bir 
yeri olan Sirkeciden Balata kadar olan 
k1smmda maalesef yiik i§ini kolayla§hra
cak ne muntazam nhtJmlar, ne iskeleler, 
ne de vine; ve antrepolar mevcuddur. Sut 
hamaliigJ kaldmldtgl takdirde buradaki 
hayat tamamile durmaga mahkumdur. 
El ve yiik arabalan temin edilse dahi a
sansorii bulunmiyan bir binanm yedinci 
katma 150 - 200 kiloluk bir yiik nasil 
c;tkanlacaktJr? Ben kendi mmtakamda 
mavnadan <;Ikacak mah karaya c;tkarmak 
ic;in senelerdenberi bir iskele yaphrtmaga 
muvaffak olamadtm. Bin mii§kiilat ve ve
saitsizlik ic;inde c;ah§an hamal esnafmm 
ne yolda ve ne §ekilde asrile§tirilecegi ve 
bu sahada laz1m gelen vesaitin ne §ekilde 
temin edilebilecegi biz alakadarlara ha
la bildirilmemi§tir. Unutmamahd1r ki, 
kay1dh kay1dsJz yekunu on bini bulan 
hamal ve kiifecilerden ba~ka bunlann bu 
yiizden gec;inen bir o kadar da aileleri 
vardtr. Maamafih hakkimiZda verilecek 
her emre seve seve ink1yad edecegiz.» 

Maamafih Hamallar cemiyeti §imdi -
den araba, kamyon ve saire sahiblerile 
yiikleri ucuzca ta~1malan ic;in temaslara 
ba~lamtshr. 

Belediye tetkikat yapryor 
S1rt hamallanmn men'i hakkmda Be

lediyece yaptlmakta olan tetkikata de -
vam edilmektedir. Y almz; bunlann bir
den kaldmlmasmda baz1 mii§kiilata ~ _ 
sadiif edilecegi dii~iincesile peyderpey 
kaldmlmalan muvaftk goriildi.igiinden bu 
i§e evvela §ehrin hangi semtinden ba§lan
masJ dogru olacaRI tetkik edilmektedir. 
Bu cihet tesbit edildikten sonra i§e giri
~ilecektir . 

ADLIYEDE 
Maznunlar tevkif edildi 

Melahat admda gene bir k!Zl igfal ve 
k1z1 berbad edenlerin sorgu hakimligin
de sorgulan bitmil}tir. Yap1lan ilk tah -
kikat neticesinde maznunlardan Fatma 
Zekiye ismindeki kadmla ismail ismin
deki maznunun tevkifine liizum goriil
mu§ ve diin tevkif edilmi§lerdir. 

Para dogurtan miitehasstslar 
Bundan epeyce evvel Yani, Receb 

oglu Hamid ve Yusuf oglu Hamid adm
da ii~ ki~i cFransadan mutehassrs gel -
di, para dogurtuyor:o gibi sozlerle Ka • 
dtkoyiinde oturan Rrza nammda bir saf
dili kandtrarak birka~ bin lirasrm do -
landirmi§lardi. 

Bu dolandincrlarm muhakemesine 
dun ikinci asliye ceza mahkemesinde 
devam edilmi§tir. Maznunlann hepsi 
gene tahliye talebinde bulunmu~lardrr. 
Bunlardan yalmz Receb oglu Hamidin 
500 lira kefaletle tahliyesi kabul edil -
mi~, digerleri ise miikerrer suc;lu bu • 
lunduklanndan talebleri kabul edilme
mi~tir, 

Memleket Haberleri ) 
Sehirde esekle 
' ' 

nakliyat memnu! 1 
Bilet~iye dayak 
atan jandarma 

:;}:.·,,~~.·., · ·(: ...... ,,I 

Siyasi ·. icmal 

D 

<> '•' ''I •. I ' 

ispanya i~lerine 
aid kararlar 

~ehir Meclisi diin bu hu· Ciirmii me~hud mahke· 0 spanya i§lerinin Avrupa politikasJn~ 
kan§tmp 1870 senesinde oldugu gib1 

bu k1t' anm biiyiik devletleri arasmd~ susta bir karar verdi mesinde bir ay on giin bir barb c;tkaracak kadar fena bir §C!kil 
almasJ ihtima) ve tehlikesi Londradaki 
ademi tecaviiz komisyonunda son verilell 
kararlarla bir dereceye kadar bertaraf 
oldu. Komisyona dahil devletler yarlil 
geceyansmdan itibaren kendi toprakla • 
nnda lspanya ic;in goniillii toplanmasJlll 
ve bunlann oraya gitmelerini menetmek 
hususunda mutab1k kalmi~lardir. 

Sehir meclisi diin birinci reis vekili 
Necibin ri:yasetinde toplandt. Tahsilat ve 
Sat!§ komisyonlanna Umumi Meclis a -
zasmdan hirer zatm s~ilmesi hakkmda 
Sanyer kaymakamhgmm ayn ayn iki 
tezkeresi okunarak her ikisi de riyaset di
vamna verildi. Biitc;enin bazt fasJIIann
da miinakale icras1 hakkmdaki hesab 
i§leri tezkereleri de Biitc;e enciimenine 
gonderildi .. Kasablar ve tavukc;ular ic;in 
zab1tai belediye talimatnamesine baz1 
maddeler ilavesi hakkmdaki Daiml en -
ciimen mazbatas1 da Miilkiye enciime -
nine havale olundu. 

Sehir dahi}inde e§ekle miinakalenin 
men'i hakkmda zab1tai belediye talimat
namesine bir madde ilavesi i~in Belediye 
riyaseti makam1 bir teklifte bulundu. Bu 
teklifte; devrin siirat devri oldugu; hal
buki kalabahk caddelerde e§ekle yap1lan 
miinakalatm umuml miinakalata engel 
oldugu ileri siiriiliiyordu. T eklif meclis
<;e kabul edildi. Kabul edilen §ekle na
zaran bundan sonra §ehir ic;inde ~ekle 
miinakale yapilamJyacak; sayfiye yerle
rindeki binek e§eklere miisaade edilecek 
ve ~hir harici olan; yani tramvay, oto
mobil ve saire gibi vesaitin gec;medigi kay 
yerlerde e~ekle miinakaleye kaymakam
lar izin verebilecektir. 

Kc;i eti satan kasab diikkanlanna bu 
etlerin cinslerini gosteren levhalar asd -
mas1 hakkmdaki makam teklifi de Sth -
hiye ve Miilkiye enciimenlerine gonde -
rildi. Sadeddin Ac;ardan ac;Jlan Daiml 
enciimen azahgma bir digerinin sec;ilme
si hakkmdaki makam teklifi de okuna -
rak bo~ olan bu azahga Cern sec;ildi. 
Martm birinde toplamlmak iizere celse 
tatil edildi. 

$EHIR 1$LERI 

Otobiis~iiler fazla para m1 
istiyorlar? 

Keresteciler - Eyiib hattmda i§liyen 
orobuslerin son giinlerde halktan bir 
kuru§ fazla almaga ba§ladrklarmdan §i
kayet edilmi§~i. Halbu!d1 . q~obiisgiileri1,1 
alct1klar1 bu bii: kurU§Ull esasen evvelCe 
Belediyece kabul edilmi~ bir miktar ol
dugu, fakat ·rekabet sevkile bunu alma
dtklan, Belediyenin biletlere yiizde on 
zamm~tmesi iizerine yeniden almaga 
ba§lad1klan anla§Ilmt!?hr. ~u hale gore 
bu hatta ~ikayeti mucib bir hareket go
riilmemi§tir. Yalmz diger baZI hatlarda 
i~liyen otobiislerin Belediyenin zam • 
mml mu§terilere yiiklemek istedikle -
rinden de ~ikayetler vard1r. Bunlar ta
kib edilerek haklarmda zab1t varakasr 
tutulacak ve fazla istedikleri anla§Ihr
sa seferden menedileceklerdir. 

Mezbahada kesilen hayvan
lar elektrikle titirilecek 

istanbul Mezbahasmda kesilen haJY
vanlar §imdiye kadar koriiklerle ~i§iril
mekte idiler. Bu i§e mahsus olmak iize
re Mezbahaya baz1 alat ve edevat geti
rilerek birkag giindenberi bunun elek
trik vasrtasile yapllmasma ba§lamlmi§
tir. Bu elektrikle §i§irilmenin birc;ok 
faydalan goriilmii§tur. Ezciimle deriler 
saglam ve pargalanmadan t;Ikanlmak -
ta ve etler de daha pembe bir renk al -
maktadrr. 

VILAYETTE 
Emniyet umum miidiirii 

§ehrimizde 
Emniyet I§leri umum miidiirii $iikru 

Ankaradan §ehrimize gelmi§tir. 

hapse mahkum oldu 
Bir otobiiste biletc;ilik eden Kazim is

minde birisine Baktrkoy jandarma kara
kolunda dayak ahldigt hakkmda vaki o
lan iddia iizerine baz1 jandarme.larln ciir
mii me§hud mahkemesine verildigini yaz
ml~hk. Bu muhakemeye diin devam e -
dilmi, ve dayak atmak.tan maznun olan 
karakol onba§tSI Ali ile Siileyman istic
vab edilmi§lerdir. 

Maznunlar, biletc;i Kaz1ma dayak at
madtklanm soylemi§lerdir. 

Bundan sonra sofor Hasan ve §ofor 
Tevfik §ahid olarak dinlenmi§lerdir. 
Bunlar da onba§mm Kaz1mi dogdiigiinii 
gormediklerini, fakat Kazim karakola 
c;agmlmca kendi arkada~lan oldugundan 
takib ettiklerini ve KaZJmin evvela jan· 
darma kumandammn yanma c;IkanldJgt
m, orada giiriiltii ve pahrd1 ile arkada§· 
lannm doviildiigiinii, ondan sonra nefer 
Siileymamn Kazimt dogdiigunii gordiik
lerini soylemi§lerdir. 

Sahidler dinlendikten sonra mahkeme 
karanm vermi§tir. Buna gore: 

Onba§t Aliye isnad edilen sue; sabit 
goriilemediginden Ali beraet etmi§, Si.i
lcyman, biletc;iyi dogdiigii sabit oldu -
gundan bir ay on giin hapse mahkum ol-
mu§tur. 

Miiddeiumuml, §ahidlerin §ehadetine 
gore dogrne hadisesine Bakukoy jandar
ma kumandam yiizba§I Dursunun da ka
TI§hgmt ve onun hakkmda da takibat ya
pllmasJ ic;in mahkeme zab1tlanmn bir su
retinin Miiddeiumumi)ige verilmesini is -
temi§tir. Keyfiyet jandarma kumanda -
mnm vazifesini ifa esnasmda sue; i~leme
ge taalluk ettiginden onun hakkmda ya
p!lacak takibat hususi bir merasime tabi 
bulunmaktadJr. 

MOTEFERRIK 
~ehrimize gelecek seyyahlar 

$ubatm 24 uncle Leitetia vapurile §eh 
rimize 345 !ngiliz seyyaht gelecektir. 
Aym 27 sinde de Roma vapurile 287 
Amerikah seyyah gelecektir. tngiliz ve 
Amerikah seyyahlar Istanbulda bir giln 
kalarak Yunanistana hareket edecek -
lerdir. 

Jiiri heyeti bugijn toplanacak 
Yeni yolcu salonu ic;in hazrrlanan 

proje ve maketleri tetkik edecek olan 
juri heyeti bugiin saat 14 te Giizel San
atlar Akademisinde toplanacakhr. 

Tahlisiye Umum mtidiirliigii-
niin biit~esi 

Tahlisiye Umum mudiirliigiiniin ye
ni sene biitgesi hazrrlanmi~tir. Butc;e 
400 bin liraya yakmdtr. Umum mudiir 
Necmeddin, bayramdan sonra yeni but· 
c;eyi Ankaraya gotiirecektir. Necmed -
din Ankarada be§ senelik faaliyet prog
rammm bu seneye isabet eden krsmr u
zerinde Vekaletle miizakerelerde bu -
lunacakhr. 

Tiirkku§u kamp1 
Bu sene Tiirkku~u kampmm 15 mart. 

ta ac;Ilmast kararla!jtmlmi§tir. Kamp 
Beyaz1dda olacakhr. 

Martm birinden itibaren kamp i~in 
kayrdlara ba~lanacakhr. 

DENIZ 1$LERI 
Karaya oturan vapurlar 

kurtartldt 
G~enlerde <;:anakkalede ftrtmadan 

karaya oturmU§ olan Fiiruzan vapuru 
dun kurtanlmt§, Mersine dogru yoluna 
devam etmi§tir. 

Sis yiiziinden Danca civarmda kara
ya oturmu§ olan Eti vapuru da kurta -
rrlmt~ttr. 

Ayni zamanda lspanyaya gerek silah. 
gerek goniillii girmesine aid memnuiye " 
tin tatbikm1 lspanya sulan ve toprak~ 
Ian haricindeki ac;1k sularda ve hemhu "' 
dud memleketlerin civar topraklannda 
kontrol ic;in haz1rlanan projenin yanna 
kadar kabulii ve 6 martta kontrolun filen 
vaz't hakkmda da komisyonun tali ko • 
mitesinde bir karar verilmi~tir. 

Goniilliilere aid memnuiyetin vaz ·m • 
da alakadar devletlerin murahhaslat! 
miittefi~tirler. Yalmz kontrol i§inde I 
Portektz murahhas1 kendi hiikumetin;n 
reyini sormaga liizum gormu~tiir. 

Lizbondan gelecek cevab ne §ekilde 
olursa olsun yukandaki kararlarm esas· 
Ian degi§emiyecektir. !spanyadaki dahili 
harbin bir Avrupa harbi §ekilini almasl 
ihtimalini bertaraf eden bu kararl<0.rda 
ba~hca ami!, italyanm iiltimatoma ben~ 
ziyen hareketi ve bu harekete Almanya 
tarafmdan muzaheret edilmi§ olmasidlf, 
Avrupa ve diinya politikasmda daima 
sozii gecren !ngilterenin ispanya i§leri 
hakkmda otedenberi muhafaza ettigi 
noktai nazara, ltalyanm son hareketinin 
uygun gelmi~ olmasi, yukanda soyledi ~ 
gimiz kat'i neticeyi dogurmu§tur. 

!spanyada dahili harb <;:1k1p memleket 
iki ordugaha aynldtktan sonra komiinist· 
ler tarafma Fransadan ve Sovyetlerden 
ve Cekoslovakyadan ve sollarm azc;ok 
sozii gec;en diger memleketlerden ve fa· 
§istler tarafma da !talyadan, Almanya· 
dan ve mutlak otorite esasma dayanan 
rejimlerin cari bulundugu sair memle ~ 
ketlerden tayyare, silah, miihimmat, go• 
niillii ve para akmaga ba§lami§ti. 

. Bu akmlarm onii almmad!gl takdirde 
lspanyol topraklan ispanyollardan zi .. 
ya?e iki cepheye aynlan Avrupa millet• 
len . mensublanmn har sahnesi o aca h. 
fngdtere, bu tehlikeyi gormii~ ve alaka .. 
dar devletlerin fspanya i§lerine miidaha.., 
le etmemeleri esas1m miidafaa etmi§ti. 
F ransada Blum 'iin riyasetindeki sol ce .., 
nah kabinesi de, !spanyadaki s6l ce ~ 
nab hiikumetine tevecciih ve "muhabbeti 
olmakla beraber Fransamn selametiri 
ademi miidahalede gormii§tii. Onun ic;in 
silah, miihimmat ve tayyare gonderil ~ 
mesinin men'ine raz1 oldu. 

F ransadan !spanyaya 45000 mu .. 
harib goniillii gitmi§ oldugu tahakkuk 
etmektedir. Sovyetlerden nekadar geldigi 
malum degildir. Lakin !spanyol hiiku ., 
metinin milis kuvvetlerinin ve ecnebi sol 
cenah goniillii livalanmn kumandas1 Sov~ 
yet zabitlerinin elinde bulundugu iddia 
edilmektedir. Son zamanlarda italya ile 
Almanyadan da General Franco'ya kiil• 
liyetli goniillii muharib gelmi§tir. ftalya~ 
dan gelenlerin 60,000 ki§iyi buldugu ve 
fa§ist ordusunun ba§mda Alman erkant .. 
barb zabitlerinin bulundugu kuvvetle tah"' 
min edilmektedir. 

Bu halin devami ergec; Avrupa devlet"' 
lerini birbirlerile harbe tutu§turacagmdan 
nih a yet Fran sa hem goniilliilerin men'ini 
hem de miiessir kontrol konulmasmt ka· 

bule taraftar olmu§tu. F akat bu defa da 

Sovyet zabit ve barb gemilerinin kontrol 

i§lerine i§tirak ettirilmesine ademi miida"' 

hale komisyonunun ekseriyeti raz1 olma~ 

Samsun Halkevinin verdigi halo 
d1gmdan bir zorluk <;Ikmi§h. Son giind~ 

!talya daha ziyade sabredemiyecegini ve 

serbestisini kat'i surette ele alarak !span• 

yada diledigi gibi hareket edecegini mez"' 

kur komisyona adeta bir iiltimatom §ek " 

Iinde bildirdiginden Sovyetlerin itirazlarl 

• ve Portekizin miilahazalan iizerinde ar• 

tJk durulmam1~ ve yukanda zikredilen 

kararlar verilmi§tir. Bununla hie; olm~zsa 

Avrupamn garbmda sulhun kurtanlmaW 

na dogru c;ok miihim bir ad1m attlmi§ O"' 

luyor. ~u kadar var ki bu adtrmn cidd1 

olmast i<;:in verilen kararlara layJkile ria• 

yet edilmesi ~arttlr. 

Samsun (Hususi) - Halkevi 1c;timai Yard1m §Ubesinin verdigi kryafet ba
losu guzel olmu~tur. Hay1r i§lerine sarfedilmek iizere yapllan halo hasll:i.tmm 
fazla olmas1 ic;in birc;ok kimseler baloya severek i~tirak etmi§lerdir. Balo 
c;ok eglenceli olmu§ ve sabaha kadar devam etmi~tir. Gonderdigim resim, ba· 
loda bulunanlardan bir krsmm1 gostermektedir. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Hari" 
Y i~in i~in 

Senelik 
Alh ayhk 

U!; ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

1450 ,. 
800 • 

Yoktur 
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Franko kuvvetleri agir 
agu ilerliyorlar 

Bugiinlerde Eskuryal'1n da dii,mesi muhtemel. Mad
tid civar1nda milisler mevkilerini tahkim ettiler 

CBa$tarafa 1 ~net 1aht!ede I 
Diin J arama mmtakasmda yaptlan ta

arruz esnasmda dii§man, birc;ok mevzi -
leri terke icbar edilmi§tir. Dii§man, ge -

' ~en hafta, bu mevzilerden Madrid ile 
\! alencia arasmdaki miinakalah tehdide 

• t1yam etmi§ti. 
" Cumhuriyetc;ilerin ali kumandanhgt, 
a tumhuriyetc;ilerin bu cephede 5 kilomet
a to kadar ilerlemi§ olduklanm tahmin et
m lnektedir. 
~ Dii§man birc;ok silah ve miihimmat 

blrakml§lir. 
• T ebligin nihayetinde, Coria istihkam· 

lanmn hiikumet kttaah tarafmdan born -
'e bard1man edilmi§ oldugu beyan olun -
o tnaktadtr. 

Avila 18 (A.A.) - Havas Ajanst 
e tnuhabirinden: 

N e§redilen bir tebligde hiikumetc;ile • 
j 1 rin diin J arama cephesinde yapml§ ol -

51 duklart iki taarruzun c;ok §iddetli oldugu, 
a ancak hic;bir netice vermemi§ bulundugu 

a 

beyan edilmektedir. 
Saat 5,30 da hiikumet bataryalan, a

silerin N acimadrid oniindeki mevzilerile 
a Maranosa iizerine §iddetli bir ate§ ac;mt§· 

hr. Bundan maksad, ]arama'mn sol sa
hilinde bulunan F rancist'lerin arkasm1 
t;evinnek oldugu anla§tlmaktad!r. 

ve Francist kuvvetlerin bati ve fakat 
emin bir surette ilerlemekte olduklan be
yan edilmektedir. 

Barcelon tekrar bombardtman 
edildi 

Barcelone 18 (A.A.) - Asilerin 
tayyareleri, Seira ve Pohla de Segur, 
elektrik santrallanm bombardtman et -
mi~lerse de bir netice elde edememi§ler -
dir. 

Eski Kraltn tebriki 
Londra 18 (Hususl) - Eski lspan

ya Krah Alfons Malaga'mn zaph mii • 
nasebetile General Franco'ya hararetli 
bir tebrik telgraft r;.ekmi~tir. 

F ransamn karan 
Paris 18 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore, Delbos, imza etmesi ic;in Reisi · 
cumhur Lebrun' e birc;ok kararnameler, 
kararlar ve tamimler takdim etml§tir. 
Bunlarm gayesi, goniilliilerin fspanyaya 
gitmek iizere hareket edebilecekleri bii -
ti.in deniz ve hava limanlanm miiessir bi1 
kontrol altmda bulundunnaktu. 

Birc;ok ince tedbirler, hertiirlii ahvali 
derpi~ etmektedir. Biitiin bu tedbirler bu 
aym 20 sin·de geceyans1 mer'iyet mev -
kiine girecektir. 
lrlandadan da goniillii gitmiyecek 

Londra 18 (Hususi) - !rlanda par
lamentosu !spanyayla goniillii gonderil
mesini yasak eden bir kanun kabul et -

Milisler, top ve mitralyoz ate§inin te -
siri alhnda olduklan yerde m1hlamp kal
tnt§lard!r. Hiikumetc;ilerin iki tankt tah -

mi§tir. 
rib edilmi§tir. 

Sabahleyin milislerin yeni bir hiicum Tunusta Fransrz - ltalyan 
dalgast, F rancist'lerin siperlerine ula§ma- farptfmalan 
~a c;ah§mt§Sa da tevkif edilmi§tir. Ogleye Paris 18 (A.A.) - Tunustan ah • 
dogru Francist'ler Jarama mmtakasmda nan resmi haberlere gore, 13 §Ubat ak· 
hafifc;e ilerliyerek vaziyetlerini tslah et- §amJ, fa~ist ftalyanlarla fa§izm aleyhta· 
lni§lerdir. n ltalyanlar arasmda bir sinemada Ma-

" Escurial mmtakasmda Robledo de laga'nm i~galini gosteren bir filim yiiziin-
J k 1 d" den bir tak1m arbedeler olmu§tur. Chavala oniinde Francist uvvet er un t 

1• h•k' 1 T unus'taki talyan gazeteleri, ~iddetli ogleden sonra Escuria a a 1m o an . .. y 

n'!iihim bir mevzii i§gal etmi§lerdir • bJr mucadele ar;.mi~lardtr. 
Escurial'm pek yakmda zaptedilecegi Madrid tekrar bombardtman edildi 

ahm'n olunma tad1r. Madrid 18 (A.A.) - GeceyansJ, 15 
Franco kuvvetleri ilerliyor asi tayyare hiikumet merkezini yeniden 

Salamanque 18 (A.A.) - Ne~redi- bombardtman etmi§lerdir. Bazi binalar 
len tebliglerde Jarama mmtakasmda mi· yiki!mt§tlr. ilk tahminlere gore, 11 olii ve 
lislerin mukavemetinin gev§emekte oldugu 60 yarah vard1r. «Havas» 
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General Goring'in 
Polonya temaslar1 

Alman Naz1r1, Leh Mare
,ah Smigly Ridz'le 

gorii,tii 
V ar§Ova 18 (A.A.) - Diin Bialo -

wiecga'da bir av partisi esnasmda Gene
ral Goering, 4 kurd oldlirmii§tiir. Kar 
olmad1gmdan av partisi pek o kadar en
teressan olmami§hr. 

Reisicumhur Mescicki ile zevcest, 
Berlindeki Leh sefiri ve Almanyamn 
Var§ova sefiri, Leh ordusu miifetti§i Ge
neral Sosnowski ve diger bir tak1m zevat, 
bu av partisinde ham bulunmu§lardtr. 

Smigly Ridz'in bu ak§am. beraberin
de Harbiye N am muavini ve diger lie; 
General oldugu halde Bialowiecza,ya 
gidecegi soylenmektedir. 

Kii~iik Antant konseyi 
toplamyor 

Belgrad 18 (Hususi) - Kiic;iik An· 

tant konseyi bu sene mart ay1 zarfmda 
Pragda toplanacaktiT. <;ekoslovakya 

Cumhurreisi Doktor Benes'in nisanda 

Belgrada ziyareti tahakkuk ettigi takdir
de konsey Belgradda toplanarak giiniin 

miihim meselelerini tetkik edecektir. 

Zagreb konsolosumuz takdir 
edildi 

Frans1z delegesi Duri· 
eux de Parise ~ag.rdd1 

Antakya 18 (A.A.) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

I 

\ Mandalar komisyonu sekreteri o- ' 
]up halen Sancak mii§ahidleri nez
dinde bulunan Anker, Halebe ha
reket etmi§tir. Anker, oradan Ce
nevreye gidecek ve Sancagm huku
ki statiisiinii haz1rlamak iizere kon
sey tarafmdan viicude getirilen 

1 
eksperler komisyonunda ~ali§acaktu. 

1 Diger taraftan, Suriye fevkala
de komiserinin Sancaktaki delegesi 
Durieux de eksperler komitesinin ih
zari i§lerine i§tirak i~in Hariciye 

! N ezareti tarafmdan c;agmlmt§hr. 
<) Durieux, pazar giinii Pariste bulu
~ nacakhr. 
~ Suriye heyeti Paris elfimizle 
~ gorii,tii 1 
' Paris 18 (A.A.) - Suriye Ba§-
~ vekili Cemil Merdiimle Suriye Ha-
1 riciye N azm Sadullah Cabiri, Tiir-

kiye Biiyiik Elc;isi Suad Davazi zi
~ yaret etmi§ler ve kendisile dostane 
( bir gorii~me yapmi~lardlr. 

·---=- ==--- :::---.:;:;----. -- -- .- --

Mrs. Simpson evlenmek 
istemiyormu§ 

Paris 18 - Matin gazetesinin Lon -

dradan aldlgl bir habere nazaran, Fran -

samn Riviera sahillerindeki !ngiliz me -
hafili arasmda deveran eden bir rivayet 
Windsor Diikiiniin Mrs. Simpson'la iz • 

divac1 §iipheli bir vaziyete dii§mii§tiir. 
<;unkii Mrs. Simpson'la s1k1 temas1 olan
lar kendisinin tekrar evlenmek hakkmda 

CUMHURlYE'l' 

Hidiseler aratnnda 

Kiitle rejimleri 
{E9j iitiin demokrasiler ve aoaya
(g) lizmler ekseriyet namtna 

konu§urlar. Hepai §Unu soy
ler: «Kiitle bizimledir.» 

Kiitle onlartn agzmda kimyevi bir 
basit cisim gibidir: «Kiitlenin arzu
su», «kiitlenin menfaati», <<kiitlenin 
iradesi»... Kiitlenin portresini bile 
!fizerler, aamrsmxz ki onun tek bir 
bqx, tek bir govdesi, tek bir ruhu ve 
insiyaklan vardxr. 

Halbuki ~e§idli demokrasilerin ve 
!fe§idli sosyalizmlerin kiitleden anla 
d1klarx hi!r te birbirine benzemez. 
Kiitle, hukuki bir miisavatm i~ine al
dJgl biitiin sxmflar mxdxr? Kimine 
gore evet, kimine gore de hayxr: 
Kiitle ikbsadi bir miisavatm i!fine 
girmege sava§an miistahsil aimflar
du, diyen de var. lkbsadi miisavat 
olmazsa hukuki miisavatm bali nice 
olur? diye sorar birisi; hukuk her
§eydir, der otekisi; ikbsad hepsinden 
evvel gelir, diye ayagma yere ~lar 
berikisi. 

Ve kendimizi bildik bileli bu boyle 
devam eder. 

Kiitle ~okluk demekse, ~okluk 
sayx ile anlaJihrsa ve simflalrl timdi
ye kadar yapddxgr gibi kabataslak u
~e, dorde ayrrarak saymak laz1m ge
lirse diinyanm her tarafmda, en~ok 
yaygara eden taraflann ekalliyette 
olduklan goriiliir. Demokrasilerin 
sJ.rbm sJ.Vayan kapitalistler ekalliyct
tedir; llJirt aosyalizmlerin subn~ sJ
v~)"an proletarya ekalliyettedir. Ga
ribdir ki asrl ekseriyet, ki her yerde 
orta srmftlr (esnaf, kii~iik toprak 
sahibi koylii, kii~iik artizan, biitiin 
memurlar, biitiin ordu, hemen biitiin 
miinavverler ilah ... ) bu iki ekalliyet 
ideolojilerinden birinin sesine kahhr
lar ve kendi sm1f menfaatlerin-den 
hmbersiz goriiniirler .... 

Harb sonras1. ihtilallerinin hemen 
hepsi, bilerek bilmiyerek, bu dort 
smrfa fUUr vermek i!findir. Sosyalist 
ve kapitalist ideallerinin !farpifma
smdan, her ikisinin mahvolmasl pa
hasma, orta s1mfm dipdiri ~1karak 
)"eni bir diinya nizamt yaratmas1 ii
mid edilebilir. Bunun i~in Turk reji
mi ne aosyalist, ne de kapitalisttir ve 
bu tarafile, biitiin sistemlerden fazla 
bir kiitle rejimi olmakla ogiinebilir. 

PEYAMI SAFA 

Selanik ,ehrinin 
gosterdigi cemile 

LBa~tara!t 1 tnct snhftede 1 

miitehassis etti. Size hararetle te§ekkiir e
der ve dostane karan sizinle birlikte ilham 
etmek lutfunda bulunanlann hepsi nez -
dinde samimi sempatime terciiman olma
mzl rica eylerim.» 

K. Atatiirk 

*** 
Haber vetildigine gore Selanik Bele· 

diye reisi yakmda bir heyetle memleketi· 
mize gelerek Atatiirke, dogdugu evin a· 
nahtanm ve tapusunu t kdim edecektir. 
Evin ic;inde, Biiyiik ~efin zamamna aid 
e§yalar oldugu gibi muhafaza edilecek ve 
dahil ve haricindeki hususiyetler aynen ip
ka olunacakttr. 

Balkan matbuat kongresi 
reisinin Atatiirke telgraf1 
Ankara 18 (A.A.) - Atinada top-

lanmt~ olan Balkan Antant1 ikinci mat
buat konferanst reisi Papadakis, Reisi -
cumhur Ataliirke a§agtdaki telgraft g(;n
dermi§tir: 

Atinada 15 §Ubat 1937 de toplanan 
Balkan Antant1 ikinci matbuat konfe -
rans1 i§lerine ha§lamadan evvel Balkan 
Antanh milletlerinin karde§r;.e dostlugu 
davasmm yiiksek hamisi olan ekselanst -
mza en derin hiirmetlerini arzetmegi 
kendisine ilk vazife bilir. 

Reis - Papadakis 
Reisicumhur Atatiirk a§agtdaki tel -

grafla cevab vermi§lerdir: 
Papadakis 

Balkan Antanil ikinci maibuat 
konferanst Reisi 

A tina 
Balkan Antanh ikinci matbuat konfe

ransi miinasebetile gonderdiginiz telgraf
tan c;ok miitehassis olarak hararetli te§ek· 
kiirlerimin kabuliinii ve konferans azasma 
iblagmt rica eder ve mesainizde tam bir 
muvaffakiyet elde etmenizi temenni eyle-

ADLi MUSAHABE 

Nazik bir mesele 
A vukat, nas1l olur da goz gore 

bir katili miidafaa eder? 
Yazan: A. Haydar ozkent 

Serbest meslek erbabmdan ikisine halk diyorsun, katiJ elinde bic;akla kac;tvor, 
daima takilagelmi§tir: Hekimlere ve a- olii, kanlar ic;inde yattyor. Bir avukat 
vukatlara. yaphgt cinayet tiiyleri iirperten bu kati-

Hekimlere kar~I §oyle der: Her has- lin miidafaastm nastl olur da kabul eder? 
tahga sulfa to verirler; ameliyat yapar, Bilirsin ki bu katil yalmz degildir. 0-
makasl hastanm karmnda unuturlar; oy- nun ailesi, mas urn r;.ocuklan vard1r. Bu'l
le dil kullamrlar ki hasta be§ on r.lefa lar hakikati gormek istemez ve kocalan
daha kendilerine miiracaat etsin ve vizi- nm, babalanmn kurtulmasi ic;in feryad 
ta vermege mecbur olsun... ve arb~m- ederler. Duygusuz ve merhametsiz dur -
dan §U darbt meseli yapl§hnr: Allah he- mak ic;in a§km ins am kor yap an ~esirini 
kime hakime muhtac etmesin!. bilmemek 1azimdir. Bir ana, bir her.~§ire, 

Hekimlere kar~1 boyle §a_kah, eglen - bir kadm, bir ktz ve bazan bir ni§anh, 
celi, bir-az da istihzah davranan hali;m yahud tzhraptan bitmi§ bir baba gele -
karihasi, avukat hakkmda daha c;ok in - rek, herkese ve her §eye ragmen, §imdi 
safs1zd1r. Halk, benligine sinmi§ telak - eskisinden daha c;ok sevdikleri katil ic;in 
kiler neticesi olarak avukatm ac;gozliilii - avukattan yard1m isterler. ( 1) 
giinden, §arlatanhgmdan tutturarak, hak- Avukat, daha katili gonneden ve ta
lt haks1z her i§i miidafaa eden laf r.besi mmadan onlan kabul eder. Gozya~lanm 
tipini canlandmr. Bu acaba, hekimin goriir, yalvarmalan, IZhrablan d'nler. 
yalmz canile ve avukatm malile oyna - Onlar c;ok defa §Oyle soylerler: 
d1gmdan ve mal, canm yon~asi oldugun- «Bu bic;are r;.ocuk l... Kotii kalb!i de
dan mi ileri geliyor? Halk, bunda hak - gi]dir. !yidir, usludur, fa kat bir 1if c!a -
h midir? kikasmda kP.ndisini cinayete kaphrmi~hr. 

Aziz okuyucu, avukat kaybedecegint Hastad1r; biraz da maktul kendisim kiZ
bildigi bir i§i neden ahyor da elalemi do- d!rml§hr. Mes'u] degildir. Yahud da om• 
landmyor? dersin. bu hale sevkeden ac;hkhr ... 

Bir avukat, aldigi bir davamn halmz 
oldugunu her zaman bilebilir mi? Unut
ma ki hiikmi.i veren kendi degil, ha!....md'r. 
V e sonra bir mahkemenin hiikmii behe
mhal dogru mu olmak laztmdu? hiraz -
lar, istinaflar, temyizler nic;in konulmu§
tur? Sen de pekala bilirsin ki mutlak a
dalet ancak Allaha mahsustur, dive bir 
soz var. Sen ve avukatm hakh olursuruz. 
Fakat Temyiz sizi hakstz c;1kanr. Bunun
la beraber Temyizin dedigi de en do~IU 
olmak icab etmez. Kanun, T emyiz mah
hcmesinden iistiin bir mahkeme tammadi
gl ic;in hepimiz onun hiikmii oniinde bl)
yon egeriz. Amma, belki o da hata et
mi§tir. 

Adli hakikat, riyazi hakikat gibi kal'i 
degildir. iki kere iki dort eder. Bu hi~ 
§a§maz. Riyazi hakikat, bedahet gune§J 
altmda duru bir kaynaktan fl§kmr. Fa
kat bir davada, hukuki bir meselec1e ki::n 
hakhdu? Bunu hi<t kimse kestiremez. 
Burada ~iiphe, tereddiid ve, acabalar 
ba§lar! Terazinin oku sallamr. Kanun
lar nekadar iyi, nekadar du§iinceli ya -
z1hrsa yaZilsm, gene her iki taraf kendi 
lehlerine t;Ikacak hiikiimler bulabilir er. 
Bir mukaveleyi istediginiz kadar saglam 
yazdmmz. Zaman, mekan, buhran gii -
niin birinde maksadmtzt altiist ed .. cek 
amiller yarahr, menfaatler c;arpl~Ir. iln 
taraf kendisine c;ekecek hiikiimler, keh
me!er bulmakta giir;.liik c;ekmezler. Ha -
yatm konunlarla, mukavelelerle durdu -
rulacagt zaman c;oktan ger;.mi§tir. Hayat 
daima yiiriir. Kanunun, mahkemenin, il

vukatm yaphg1, bu yiiriiyii§ii nizama sok
maoa c;ab§maktir. 

Eger avukat gelen her isi oldugu giht 
ahr fikrinde isen r;.ok yamhyorsun. Bi1 
mii~teri i§ini anlatuken mlimkiin ol~ 1 d3 
yazthanesinin duvar deliii;inden o]up bi -
tenleri bir dinlesen ... Pek r;.ogu i§in: ol -
dugu gibi anlatmaz. Bilerek veya t,.lmi
yerek kendi gibi avukahm da kandtrmc;k 
ister, mutlaka c;ok eksik veya c;ok fazla 
soyler. 0 i§ine yalmz menfaat ve his goz 
liigile bakar. Bundan dohy1 onu avtb · 
Jarnak pek te dogru degildir. H11k, onun 
kendi hakktdu. Bunu (as1l hak) ile kl· 
TI§tmrsa mazurdur. (:iinkii tehdide ma -
ruzdur. Bunu kazanmak ve yahud kay· 
betmemek ic;in c;.Irpmacakllr. Kes:!ecek 
bir adamm ya~amak icin c;trpmma;ma 
benziyen insiyaki bir §ey ki ancak clava· 
cd arda goriiliir. 

1§te bu §artlar altmda mii§lerisini din
liyen avukat, yalmz soyleneni degil, soy
lenmiyeni, gizlenmek istiyeni de anltya
cakhr. Karanhklan aydmlatmak, bo, -
luklan doldurmak, ta§anlan bo~a!tmak 
ic;in avukatm nekadar ugra§hgmt b:bcn . . 

Her i§i almtyan, hakstz ve karanL~ bir 
dava ir;.in mii§terinin masas1 iistiine ~oy -
dugu binlerce lira iicreti hakaret ve nef
retle iten Tiirk avukatlan oldugunu soy
lersem inan. 

Kanunun mahkemelerle davaC'lar a-

«Gayritabiidir. Miicrimlik babas ndan 
intika:l etmi§tir. Onu adaletin penc;esin -
den kurtanmz. ,Simdi daha iyi bakaca -
cag1z. Onu iplen kurtanmz ve bize iade 
ediniz l» 

Uyanan, canlanan a~km Izttrabla ya
kmdan ne derece miinasebeti oldugunu 
gormek isterseniz, istintak dairesinde sur;.
lu ile ailesinin ilk gorii§melerini seyrt!di
niz. Bu bir;.are kadmlann yorgunluktan 
bitmi§, ac;hktan ve uykusuzluktan ~arar
mt§, yanaklari c;okmii§, aglamaktan goz-

leri ktzannl§ bir halde saatlerce i•tinta -
bn neticesini beklediklerini gormek, bii
tiin dii~iincelerini te~kil eden ve biitiin 
Izttrablanna sebeb olan o pek sevd ikJeri 
yavrulanni, karde~lerini veya babalanm 
tekrar kucaklamak saadetini ve~ecek 
zamam nasi! beklediklerini duymak. Ia -
Zimdir. Onlann kucakla~hklan d1'kika
da a~k ve mahcubiyet, tztirab ve af yal
mz h,c;kmklarla kesildigi halde b;rbirine 
kan§IT. Beri tarafta, iki ad1m Cited~. gar
diyanl"lr, aziz okuyucu, belki sen de da
hil oldugun halde Adliye Saraym-'1 gelip 
gidenler, bu yiirekleri eriten manzarayJ 
hissiz ve kayidsiz seyredcrler. V e sonra 
vakit gelip te aynlmak icab ettiginde goz· 
lerini mendille kap1yan anamn, abla'lm 
son h1~;kmgmi i~itmezler. 

Sur;.lularla temas etmiyenler, onlarda -
ki insani IZhrablan ayhyamazlar. Bunlar 
kurtulmak ir;.in <;lrpmir ve son iim:dlerini 
bagladiklan miidafi avukatlarma bi.itiin 
ruhlarile sanhrlar. Avukat ta nihayet bir 
insand1r. Bir taraftan vaz.ife, diger ta • 
raftan merhamet duygularile ~arekete 
gelir ve kendisinden yard1m istiyen bu bi· 
t;arelere kanadmi acarsa her hald~ ten
kide degil, takdire lay1k olmahd1r. 

Kanunu yapan diisiinmi.i§tiir k; bir ta· 
rafta itham eden (Miiddeiumuml). diger 
tarafta miidafaa eden (avukat) bulun -
sun. Biri mahkumiyet, otekisi beraet is
ter. Avukat ta ayni kazada, ayni gaye 
ile c;ah§lr. N as!) ki Miiddeiumumiyi in -
safSIZltgmdan, suc;luyu ipe c;ekmek i5te
diginden dolayi tt·nkid etmiyorsan avu -
katt da suduyu kurtarmak istedigi icin 
h1rpalama. Miiddeiumumi soldan, avu -
kat sagdan yiiriiyerek hedefe vasll ol -
mak isterler. Bazan miidafaada, suc;luyu 
mahkum t>tmedense beraet ettirmev1. ya
hud daha aza mahkum etmeyi emreden 
yiiksek ahlaki, it;timai miilahaza!ar bu • 
lunur. Hiikmii verecek hakimdir. 

Avukat 
A. Haydar ljzkent ------

[1] Mehami. Paris baro.su eski reisi Hen
ri-Robert'ten Ali Haydar Ozkend1n tereii
mcsl. Sahlfe: 88. 

Tahsin Uzer'e 
ameliyat yapdd1 

ras.ma k~ydugu avuka!]ar o!masa h~~im- U~iincii Umumi MiifeUi
lenn bah ne olurdu? Onlenne kem1gi ve 
derisi aynlml§ fileto, c;i:ir~opii ve ~amuru ,in Slhhati pek iyidir 
temizlenmi§ sebze yerine ic;inden c;1k lmaz 
ve yamna yakla§Ilmaz bir kangal dikeni 

Belgrad 18 (Hususi) - Tiirkiyenin 
Zagreb konsolosu M. Milan Mari 
Turk - Yugoslav miinasebatmm inki§afi 
lc;in fevkalade hizmetlerde bulundugun

dan, Tiirkiye Cumhuriyeti hiikumeti ta

tafmdan takdir edilmi§ ve terfian fahri 

baskonsolosluga tayin edilmi§tir. 

liindistanda yeni bir arbede 
nm K. A laliirk 

hic;bir karan olmadlglnl soylemektedir - ~~·= ..... -~--------~~ 
ler. 

c;tkardt. 
~urasm1 da unutmtyahm ki Avukatm 

rolii, kanunun hak dedigi §eyi miidafaa · 
du. Belki o kanun, hakSJZdtr. Hak:m gi
bi, avukat ta onu miinaka§a etmez. Se

Bir mii.ddettenberi §ehrimizde bulu
nan "''<;iincii Umumi Miifetti§ Tahsin 
Uzer, dun Cerrahpa§a hastanesinde bir 
ameliye ge<;irmi~tjr. Ameliyah profe -
sor Nissen yapmi§ ve muvaffakiyetle 
neticelenmi~tir. Zaten vak'a vahamet -
ten ari bir anzadan ibaretti. Hasta ta-

Yeni Delhey 18 {A.A.) - 1933 
&enesinde bir akm esnasmda maktul dii§-

tnii~ olan karde§inin intikamtm almak 
istiyen yerli riiesadan Gu]jan'm riyase

tindeki Khoroti kabilesine mensub ktm -
3elerle vukua gelen miisademe esnasm -
da iki Hindli asker olmii§, bir !ngiliz za
biti, bir lngiliz neferi ve be§ Hindli ne· 
fer yaralanmJ§tlr. 

PARiS BORSASI 
Paris 18 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 105,12 1/2, Nevyork 21,48, 

Berlin 864, Briiksel 362,25, Madrid -, 
Amsterdam 1174,25, Roma 113, Lizbon 
95,75, Cenevre 490,12 1/2, bak1r 65 - 66, 

kalay 237,17,6, altm 142,01, giimii§ 20 1/8 

Vefat 
Mahkemei Temyiz azahgmdan miite

kaid Bay ismail Hakkmm refikas1 Ba
yan Edibe miiptela oldugu hastahktan 
kurtulamtyarak diin gcce vefat etmi§ • 
tir. Mevla rahmet eylesin. 

Cenazesi bugiin saat 3 te Goztepede 
Nadiraga sokagmda 6 numarah ko§k -
ten kaldmlarak Sahray1cediddeki med
feni ebedisine gotiiriilecektir. 

nin hakikaten birisinden alacagm var da mamen ~en ve §atird1r. Kendisine ~a • 
has1m avukah miiruru zamandan dolaV1 buk iyil~me temenni ederiz. 
seni haks1z <;Ikarmi~sa kabahat onun de · 
gildir. (:iinkii alacagtm uzun miiddet ar'l· 
mamt~ onlann davalann<l baktlmlyaca · 
gm1 kanun emretmi§tir. 

.Simdi bana bir sua] soruyorsun: Peki, 

Rumen V eliahdi iyile§mi§tir 
Rom a 18 (A.A.) - Romanya Pren

si Michel, tamamile iyile§mi~ olup, bu 
ak§am Floransa' dan aynlacakttr. 

3 

HEM NAliNA 
MIHINA 

S1rt hamalhgm1n men'i 
I"R\ ahiliye V ekaleti strt hamalhgt· 
J.b::U nm men'ini istiyor. Bilmem ha-

hrhyor musunuz? Gec;en sene, 
Bahc;ekapida, mtmda ag1r bir sandtkla 
gec;en bir hamala bir otomobil c;arpm1~ ve 
zavalh, yuvarlandigi zaman ha§I sandt
gm altmda kalarak olmii§tii. 

fstanbulun dik yoku§larmda el araba
larile e§ya nakliyah yapilamtyacagi hak
kmdaki itirazlara ragmen, Dahiliye V e· 
kaleti, daha o zaman, belediyelere ha
malligm Islaht ic;in tamimler gondenni§ti. 
Y amlmtyorsam, Ankara Belediyesi de, 
bu tamimin istegini hemen tatbik etmi§ti. 

Gec;en giin, Karakoyde, bir hamalm 
arkasmdaki ag1r yiikle dii§iip beyni pat
hyarak olmesi iizerine Dahiliye V ekaleti, 
yeni bir tamimle mt hamalhgmm men'ini 
istedi. Vekaletin istegi pek musibdir. Bu 
§ekil yiik ta§Ima, hem halk, hem de biz
zat hamallar ic;in tehlikelidir. 

Hie; unutmam, bir b§ giinii, T ophane 
caddesinde, strhnda hayli k1ymetli bir 
menner lavabo ta§Iyan bir ihtiyar hamal, 
buz tutmu§ kaldmmda ayagi kayarak 
yuvarlanmi§, hem kendi bacag1 sakatlan
ml§, hem de arkasmdaki yiik parc;a parc;a 
olmu§tu. Adamcag1z, belki de, kmlan 
ayagmdan ziyade kmlan mermere actya
rak hiingiir hiingiir aglaml§h. 

Denilebilir ki her zaman kaza ol
maz. Dogrudur; kazalann mahdud oldu
gunu kabul ederiz. Hatta, iistelik strt 
hamalhgmm medeni bir §ehre yara§maYI
§Inl da bir tara fa bnakabiliriz. F akat mt 
hamalhgi, hamalhk eden vatan c;ocukla
nnm s1hhati itibarile de mumdu. Oyle 
bir devirde ya§Iyoruz ki insanlar, az kuv
vet ve az zahmetle c;ok i§ gormeyi ag1r ve 
tehlikeli i§lerde s1hhat ve hayat Ylprat
mamayt §iar edinmi§lerdir. Biz ise, kastk
lanmtzl c;tkaran, viicudlerimizi kambur
la§hran ve kimbilir, daha ne gibi kusur
lara, hastahklara ve maluliyetlere sebebi
yet veren mt hamalhgt ile can telef edi
yoruz. Araba ve hayvanlann c;tkamadigt 
yoku§lan, agu yiiklerin altmda ezilmi~. 
boyun damarlan firlamt§ ve kan ter ir;.in
de kalmt§ zavalh hamallann c;tki§lan, ta
hammiil ve hatta seyredilebilecek insani 
bir manzara midlr? 

Hayvanlara fazla yiik vurulmasma 
dayanam1yan hassas insanlarm, hemcins
lerinin bu hallcrine d<J.ha fazla acunalan 
lazim gelir. 

Y almz bir nokta var ki mesele, sade
ce, medeniyet, hassasiyet, kazalar ve ha
malhk edenlerin sthhati baktmlanndan 
halledilecek bir mesele degildir. hin !ktt
sadi ve beledi taraflan da vardtr. Ha
mallar cemiyeti reisile Tiitiin giimriigii 
iskelesi hamalba§ISmm bugiinkii Cumhu
riyet' te okuyacagmtz itirazlan, meselenin 
yalmz nazariyatla halledilemiyecegini 
gosteriyor. ,Sehirde heniiz oyle yerler 
vardu ki oralara bir yiik yalmz insan m
tile c;tkanlabilir. Evlerin, hanlann iist 
katlarma c;Ikartilacak C§yay1, nhhmstz, 
vim;siz, iskelesiz kiyilardaki mavna ve 
yelkenlilerden ahmp verilecek yiikleri, 
nihayet Yiiksekkaldmm gibi merdivenli 
sokaklardaki diikkan ve evlere ta~macak 
mallan insan mtmdan ba~ka bir vastta 
ile nakletmenin imkani yoktur. 

Goriiliiyor ki mt hamalhgmm men'i 
arzusu c;ok yerinde olmakla beraber, ko
layca ve c;abuk tatbik1 miimkiin degildir. 
Adeta lstanbul plammn tatbikma ve §eh
rimizin tam manasile modern ve medeni 
bir ~ehir haline gelmesine bagh bir i§tir. 

Meseleyi ciddiyetle tetkik etmek ve 
insan mtJ yerine onun yaptlgl i§i yapa • 
bilecek vasttalar ve usuller bulmak la
Zlmdtr. Y oksa hamallar i§siz, balk ta 
hamalstz kahr ve bir nakil buhranile kar
§t!a§Ir!Z. 

Hitler yeni bir 
nutuk soyledi 

«Harb biitiin milletler i~in 
felaket olacaktJr» 

Berchtesgaden 18 • 
(A.A.)- Eski mu
hariblerin murah -
haslanm kabul eden 
M. Hitler, ¥5yle de
mi§tir: 

«- Ayni dii§iin
ceyi ta§tyoruz: Y eni 
bir harb, biitiin mil -
let! er ic;in bir felaket 
olacaktir.» 

Fuhrer §U sozleri Alman Devlet Reist 
ilave etmi§tir: Hitler 

«- D.ahili sulh, te~vvii~e du~ar ol
dugu takdirde Almanyada imar i~i teh
likeye dii§er. F akat h_E.rici sulh tehdide 
maruz kaldtgl takdirde Alman milletinin 
kendine gelmek ic;in sarfetmekte olduiu 
muazzam mesaiyi tahrib eder.:~> 



CUMHURIYET 
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Eserler aras1nda 

Biiyiik Atlas 
) istanbul tersanesinin ihyas1ndan 

edecegimiz biiyiik istifadeler 
Madam ve Mosyo LOburjua yi!ba§I 

ziyaretlerine <;Ikmt§lardi, yolda kan ko -
cay1 fen a bir yagrnur kar~1lad1. F akat 
yalmz madamm kiic;iiciik bir ~emsiyesi 
vard1, a<;tl. 

Ac;h aroma, daha ac;ar a<;maz mi:isyo 
§emsiyeyi kansmm elinden kapml§ ve 
§i§man, kocaman viicudiinu 1slanmamak 
ic;in altma s1gdmnaga kalkmi§h. Art1k 
mosyo koJay koJay ISJanmiyacaktJ, fakat 
narin madamm vaziyeti giic;le§iyor, yag
murdan korunmak ic;in §emsiyenin altma 
girmege c;ah§Iyor, kocasma sokuldukc;a 
sokuluyordu. Bununla beraber yalmz bir 
omzunu saganaktan kurtarabildi. En ni
hayet kizlp soylenmege ba§lami§tl. 

- Dostum, hie; olmazsa §U semsiyeyi 
iyi tut, gori.iyorsun ki susiklam oldum!.. 

- Bundan daha iyi tutamam. Eger 
ba§ka tiirlii tutarsam, ben de sllSrklam 
olurum. 

- 0 halde benim mi sucuk olmarni 
istiyorsun? 

- Senin §ernsiyen bu kadar kii~i.ik
mu§ kabahat ben de mi yani! Mod a diye 
kullamyorsun, Modamn zorluklanna 
§imdi katlan bakahm ... 

- Elbisemin kuma§I t;ok fena boyan
In!§, yagmur suyu biisbi.iti.in kirleterek 
berbad edecek ... 

- Ba§ka bir rob satm ahrsm .. , 
- Hangi para ile, bana para vere-

cek misin ki? ... 
- Ail en §UTac1kta de gil mi? Eger 

seni dinlemi§ olsaydliD, hemen her dakika 
sana bir §ey satm almam laztm gele -
cekti. 

- Peki ya <;eyizim! ..• 
- <;eyizin.. <;eyizin.. <;eyizinden 

bahsettin mi, agzm dolu dolu konu~uyor· 
sun .. 

- Amma senin de ceplerin t;eyizimle 
dolu .. 

- Daha iyi ya ... 0 orada emniyette .. 
Ondan ben mes'uli.im, onun ic;in sarfede· 
mem. 

- Evet, benim i<;in sarfedemezsin. 
Fakat kendine oldu mu i§ degi§ir, mos -
yo kuli.ibe gider, ava t;Ikar, denizha -
mamma gider ..• 

- Bir de o eksikti. Gittigimiz vakit 
te parayt ben veriyorum ... 

Bu mayho§ konu§mayt ki.it;uk bir ses
sizlik takib ediyordu. Fakat yagmur 
gittikc;e artlyor ve madam ~ikayetlerine 
yeniden ba§hyordu: 

- Ah! .. T a gomlegime kadar IS1an
dim. ,Sapkam bitti art1k. Bari bir taksi 
t;agirahm. 

Kocas1: 
- Ne miinasebet, diyor, otobi.ise bi

nelim, bizi tarn kapliDIZID onunde indi-
riyor. 

- Arhk ilallah I •.• 
Y akmdaki bir otobiis dura!bna dogru 

ilerlediler. Kocas1 iki numara ald1, birini 
kendisi i~in ahkoyarak otekini kansma 
verdi. 

Otobiis geldigi vakit kondiiktor: 
- 85 numara diye bag1rd1. 85 ten 

once kimse binmiyecek .. 
N umaras1m gaster en Mosyo Lobur -

jua'ya: 

se atlarsm. Ha al §U §emsiyeni, arhk ba
na laZlm degil. 

- Oyleya ... Her zaman sen bana 
bu oyunu oynarsm!. 

Madam orac1kta sinirli, hiddetli, inti
kam alacagmi soyliyerek hareketsiz du -
ruyordu. Gokyiiziiniin bel suyu §apka -
smm sat;aklanndan mantosuna iniyordu. 
Kocas1 otobiiste buldugu ve yerle§tigi 
rahat yerden, camm arkasmdan zavalb 
kansm1, kiic;iiciik §emsiyenin altmda yag· 
murdan tamamile kat;mamaml§ bir halde 
goriince ic;inde bir azab duymuyor de
gildi. Fa kat bu da kisa siirmii§tu. 

- Adam sen . de, diyordu, eve gider 
gitmez ocag1 giizelce yakanm, o da eve 
gelince c;abucak !Slmverir. 

F aka t evdeki pazar c;ar§Iya uymad1, 
ba§Jna gelenler onceden dii§iindiigii §ey
ler degildi. 

Otobi.isi.in lastigi patlad1, yo!cular ar
kadan gelene binmek ic;in indiler. Arka
dan gelen de, onun arkasmdan gelen de 
agzma kadar doluydu. Mosyo sabm1z -
!anarak hiZ11 h1zb yi.iri.irnege ba§lad!, 
otobi.is beklemektense yaya yi.iriiyerek e· 
ve daha c;abuk varacagma akh yatml§h. 
F akat Allah onun bu hodkamhgmi ceza
landirmak istemi§ olacak, yagmur o ka
dar, o kadar §iddetlendi ki, saganak bar· 
daktan degil de kovadan bo§amrcasma 
yagmiya ba§ladl ve mosyo eve her tarafl 
SITSiklam olarak geld). 

Sanki butiin bunlar yeti§miyormu§ gi
bi bir de ne gorse begenirsiniz, aparh -
manm anahtarlan kendisinde degildi, ka
nsmm c~binde kalmi§ ve istemegi unut
mu§tu. Haydi bunu da bir tarafa buakm. 
Mosyo ile aras1 hie; te iyi olm1yan kap!CI 
kadm, onu kuliibesine almad1, steak ku
liibesinde kansm1 beklemesini kabul et -
medi, soyledigine gore yeni cilaladigl 
tahtalanm su basmasmi istemiyordu. Ha
kikaten elbiselerinden sular, t1pk1 sikilml§ 
bir sungerden akan sular gibi bo~amyor· 
du. 

0 da hiddetli hiddetli somurtarak ve 
soylenerek ta§hkta kansml bekledi. 

Kansi ancak bir saat sonra gelebildi. 
Arkadan gelecek otobi.isu beklerken, 

o otobiisten bir ahbab1 inmi§, kendisini bu 
halde goriince acimi§, oraya yakm clan 
evine gotiirmi.i§tii. Madam orada ya§ el
biselerini t;Ikararak kuru elbiselerle de -
gi§tirmi§ ve iyi bir punc; i~erek ic;ini ISlt ~ 
Tm§tl. 

Buti.in bunlar, tabii kadmlar arasmda
ki dedikodu da dahil, epeyce bir zama
na miitevakkift1, ve madam da ta§hga 
girdigi vakit kocasm1 yemye§il. titreme -
den di§leri birbirine vururken gordii. 0-
racikta ona am gibi gorundii, ~ kadmlar 
ac1ma taklidi yapmakta fazlasile mahir
dirler - fa kat, i~;inden «oh! ne iyi oldu» 
demegi de unutmad1. 1lk i§ olarak ocag1 
yakmaga koyuldu, fakat ocak <;ekmiyor, 
ya§ odunlar kolayhkla tutu§muyordu; ve 
bu yiizden oda koyu bir dumanla doldu, 
zehirlenmemek i<;in pencereleri a<;mak 
lazrm geldi. 

Mekteblerimizde cografya tedrisatma 
ilk defa olarak ilmi bir sistem veren ve 
yirmi be§ senedenberi bu sahada birc;ok 
eserler meydana getirmi§ olan profesor 
F aik Sabri Duran Biiyiik Atlasile mev
cud eserlerinin en miikemmelini yaratmi§ 
oluyor. 

Degerli hocanm sistematik mesaisi ve 
na§iri «Kanaat» Kitabevinin fedakarh -
gile :vucude gelen Bi.iyiik Atlas bizzat 
mi.iellifinin nezaret ve kontrolu altmda 
Viyana Cografya Enstitiisii matbaasmda 
biiyiik bir dikkat ve itina ile basilmi§tlr. 

F aik Sabri Duran daha evvelce ilk 
mektebler ic;in ilk atlas ve orta mektebler 
ic;in de orta atlas tertib etmi§ ve gene 
Kanaat Kitabevi tarafmdan Londrada 
Georger Philip matbaasmda basrlan bu 
iki atlas Kiiltiir Bakanhgi tarafmdan 
ders kitab1 mahiyetinde resml kitab liste
sine dercedilmi§ti. 

Bu atlaslar yalmz ilk ve orta tahsil tale~ 
besinin ihtiyacmi tatmin edecek mahiyet
te olduklan ic;in lise talebesi cografya 
tedrisatmt ancak ecnebi atlaslardan takib 
etmek mecburiyetinde kahyordu. Hal -
buki bir Alman atlas! Alman noktai na~ 
zanna gore, Frans1z atlasr Fransiz noktai 
nazanna gi:tre tertib edilmi§ olduklan ic;in 
tarih ve cografya tedrisatmda takib edil
mesi icab eden milli iilkiilere hizmet et
mekten c;ok uzaktular. 

Binaenaleyh Biiyiik Atlasla seneler ~ 
denberi hissedilmekte olan bu derin bo§· 
luk doldurulmu§ oldu. 

Biiyiik Atlas 21 X30 eb' admda 72 
paftadan ibarettir. 

Astronomi haritalan, irtisam sistemleri, 
suhunet, riizgar, yagmur haritalan, kara, 
deniz ve hava y~llanm, iktisadl, be~eri 
ve nebati toplulugunu gosterir haritalar, 
diinyanm en miihim §ehirlerinin planlan 
Biiyuk Atlasm mundericatl arasma gir ~ 
mekle beraber be§ kit'anm muhtelif k1 -
slffilan ve Avrupa hiikumetlerinin ayn 
ayn tabii, siyasi haritalarile beraber ayni 
zamanda b~nlann yagmur, iklim, nebat 
toplulugu ve toprak__!an istifade §ekilleri, 
uklar, yollar, sanayi, madenler, nufus 
kesafeti de ayn ayn haritalarda gosteril-

mi§tir. . 
Memleketimize ise 16 pafta tahs1s e· 

dilmi§ ve izotermler, jeolojik ~ekiller, c;a
h§ma §ekilleri, nebat toplulugu, maden • 
ler, sanayi, niifus kesafeti ayn ayn ha
ritalarda izah edilmekle beraber vatani
mizm gerek toplu olarak, ger~">k ayn ayn 
paftalar halinde tabii' ve siyasi vaziyeti 

tesbit edilmi~tir. 
Bi.iyiik Atlas ayr1ca b1r de mufassal 

endeksi ihtiva etmektedir. Atlas i~inde 
ge<;en butun cografi isimlerin tul ve 
arz derecelerini gosteren bu endeks ayni 
zamanda cografl bir vokabuler mahiye • 

tindedir. 
Y almz lise talebesi degi1, yuksek tah· 

sil miidavimleri i~in de buyi.ik bir ihtiya

ci kar§Ihyan (Biiyiik Atlas) m da mii

ellifinin Hk ve Orta Atlast gibi biitiin Ia· 

lebelerimizin ellerinde gormek isteriz. 

[BCl§makaleden aevamJ 

ki.it;iik devlet tersanesi, mahdud vesaitile 
Colciik isminde bir yag gemisi yaph. Co
riiliiyor ki Tiirkiyede vapur yapabilecek 
teknik kabiliyet ve kudr~tler vard1r. Y ok 
clan yalmz. bunlan, rasyonel bir §ekilde 
i§letecek, daha geni§letecek ve tam bir 
tersane haline sokacak esash te§ebbus ve 
hamledir. 

Biz, iki y1l evvel, Denizyollan idaresi 
ic;in Avrupaya rsmarlanacak vapurlann 
istanbulda yapdmasl mevzuu bahsolmas1 
iizerine, 25 §ubat 1935 tarihli Cumhu
riyet'te (Tiirkiyenin bir tersanesi olmah
dir) ba§hgile yazdiglmlz bir ba§rnakale
de, memlekette bir tersane kurulmas1m 
istemi§, bunun liizumunu ve faydalanm 
anlatmi§ti'k. 

iki y1! evvel kuvvetli olan tezimiz bu
giin daha kuvvetlidir. <;unkli o vakitten· 
beri, memleketin smai ve siyasi durumun
da, biiyiik degi§iklikler olmu§tur: 

1 - Havuzlar ve fabrikalar daha te· 
kamul ederek kii<;iik gemiler yapmaga 
ba§lamr§lardir. 

2 - Siirner Bankm bir 1ngiliz miies
sesesine ihale ettigi Karabi.ik demir ve c;c· 
lik fabrikalan kurulmak iizere bulunmu§· 
tur. 

3 - Bogazlarm gayriaskerl mmtaka· 
Ian kaldmlmi§ ve Turk silahlan, eskisi 
gibi lstanbulun emniyetini temin etmi~tir. 
(istanbulun hava hiicumlarma a<;1k ol
masi iddiasma kar§I verilecek cevab ba
Sithr: Bu bak1mdan istanbulun Halicile 
izmit korfezi arasmda hic;bir fark yok 
tur.) 

Binaenaleyh, arhk, Halicdeki eski ter· 
sanemizi ihya edebiliriz. Orada, tonaj
lan gittik~e biiyumek ve kolaylarindan 
giic;lerine dogru gitmek i.izere, her turli.i 
gemi yapabiliriz; ticaret gemisi ve barb 
gemJSl, 

Bu i§e hemen ba§lamak gerektir. Eger 
Istanbul tersanesi, bir devlet muessesesi 
olacaksa laz1m gelen tahsisatl 1937 ·biit· 
c;esine koymahd1r. Devlet tersanesi degil 
de, bir ecnebi sermaye ve miiessesesmm 
yard1mile kurulan hususl bir §irket ola-

caksa -devlet istinye Dok §irketinin tesi· 
satlm satm almak istedigine gore, bu ikin
ci §eklin muvaf1k goriilmiyecegini samyo· 
ruz- gene hemen ecnebi sermaye ve tez· 
gahlarile temasa gelmelidir. <;unki.i, 
Krupp'a rsmarlanan vapurlar i~in sarfe
dilen muzakere zamam gosteriyor ki boy
le anla§malar uzun siirmektedir. 

istanbul tersanesmm kurulmasmdan 
tern in edecegimiz istifadeler biiyi.iktiir: 

1 - Halicde ve istanbulda yeni bir 
hayat uyanacak, i§ hacmi biiyiiyecektir. 

2 - Ecnebi tezgahlanna tsmarladigi· 
m1z vapurlar i<;in harice verecegimiz para 
veya mal azalacakt1r. 

3 - Memlekette yeni bir endiistri 
kurulmu§ olacaktu. 

4 - Milll roi.idafaa bak1mmdan, 
frenklerin «Potentiel de Guerre» dedik
Ieri, memleketin «smai harb kudreti» ar· 
tacakt1r. 

5 - Y urdumuzda mutehass1s i~<;i, us
ta ve miihendisler yeti§ecektir. (V a pur 
in*asmda kullamlan maddelerin ve mal· 
zemenin Ge§id itibarile bollugu nazan 
dikkate almusa bir tersanenin nas1l bii
yi.ik bir knynak ve mekteb olacagi kolay
ca anla§Ihr.) 

6 - Tersanede vah~anlann ve in§a· 
ata i§tirak edecek muhtelif yardimcr fab
rika ve mi.iesseselerin verecekleri muhte· 
!if vergilerden bazine istifade edecektir. 

Hulasa, istanbul tersanesinin ihyasm· 
dan memleketin istifadesi ~;ok biiyiik ve 
mi.ihim olacagma gore, sevgili Basvekili~ 
r-izden pek .vaktnda, tamamile Tii.rk 
pfind en rrkmt~, yeni gemileri biran 
evevl bize gostermesini dileriz. 

ARIDIN DAVER 
•••• 

F aiz ve dividan kar§thklari 
hakkmda bir karar 

Siit tozu, yumurta tozu, §ekerli §e • 
kersiz teksif edilmi§ mamulatm, ecnebi 
§irketlerin faiz ve dividan kar§Ihg,. ola
rak di§anya <;Ikanlacaklan mallar ara
sma sokulmasr iktisad Veka.letinin tek
lifi iizerine !era Vekilleri Heyeti tara
fmdan 1/2/937 tarihinde kabul eqilerek 
alakadarlara bildirilmi§tir. 

Yar1n matinelerden itlbaren 
SOMER SiNEMASININ 

g6stermeije ba,layacak olan bilyUk 

BAGDAD BiilBULU 
- filmi Tiirk~e Sozlii ve ~arkd1 d.r. 

Bugun matinelerden 

ba,hyarak i P E K sinemas1nda 
Yaln•z 3 gUniUk bUyUk f1rsat • 2 bUyUk film birden 

1- HALK KAHRAMANLARI 

2 -
TUrk~e stiziU bUyUk film 

ZiGFELD, YILOIZLAR KRALl 
zen~in ve emsalsiz reviiler, nefi~ bir mevzu 

Frans1zca stiziU. Ba~ rollerde: 

MIRNA LOY - WIL YAM POWEL 

19 ~ulial 1937 
=-

RAD¥0 
( Bu aksamki program J 
YabaJ.ICl memleketler merkezlerinde 

bugiinkii se~kin yaymlar 
BUYU'K KONSERLER: 
20,05 Mi.inih: Qay1&ovski'nin eserlerinden 

mtirekkeb piyano konseri - 21,15 Hamburg: 
Opera orkestras1 - 21,35 Berlin: Bizet ve 
sair bes.teki'trlarm eserlerinden miirekkeb 
konser - 22,05 Milano: Wagner, Beethoven. 
Hahydn'in eserlerinden mtirekkeb konser • 
22 ,15 Stuttgart: Rimski Gorsakof'un Sehra· 
zad operas\ - 23 Hil Versum II (Rolanda): 
Qaykovski'nin eserlerinden miireklk.eb kon· 
ser - 23,35 Frankfurt: San'atkarane ~ar ~ 
k1lar. 

:;\AN KONSERLERi: 
19,05 Layipzig: Martin Kremer (Tenor)· 

21,15 Frankfurt: Margherita Perra-s (sop~ 
ranoJ - 21,15 Hambul!'g; M. Teschemacher 
(Soprano). 

PIYESLER: 
20,05 Breslav: «Die Lawine:t - 21,55 Bres~ 

lav: Die Petche Gottes - 22,05 Deutsch • 
lansender: Bay bize altm ve §eref hediJe 
ediyor! - 22,35 Strassbourg: Moliere'in c±n· 
sanlara dii~m.an" piyesi - 23,35 Kolonya: 
Handel, Aachen'de. 

ODA MUSiKiSi: 
19,05 Deut.schlandsender: Piyano musl· 

kisi - 20,35 Viyana: Piyano muslkim - 21,15 
Deut.schland.sender: Eski Alman mu.sild.si • 
22,05 Londra: Beethoven'in eserleri - 22,40 
Budape~te: Beethoven ve sair bestekarla~ 
rm eserlerl - 23.35 Layipzig: Dvora~, 
Brahrns'm eserleri - 24,35 Luxenburg: 
Beethoven'in eserleri. 

ASKER! BANDO KONSERLERI: 
20,25 Berlin - 21,15 Kolonya; Muhtelif 

parqalar. 
Pil'ESLER: 
21,15 «Faust'un maceralari> - 23,35 Mii; 

nih: «A~k memleketi>. 
OPERETLER VE MUSiKiLi PiYES; 
21.45 Roma: Santarellina. 
OPERALAR: 
2Q,35 BrUnn: «Salkin Don nehrb nin bl• 

rinci perdesi - 20,40 Btikre§: Opera b!na~ 
smdan nakil. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am §ehrin muhtelif semtlerinde 

nobetc;i olan eczaneler §unlardir; 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde CMehmed Kazrml, Beya ~ 

Zldda CHa}'ldar), Ktigukpazar<la (Hikmet 
Cemil), Eyiibde (Hikmet Atlam.az), Kara~ 
gi.imriikte (Arif), !?ehreminlnde CHamdi), 
Samatyada (Erofiloo), Aksarayda (Zlya 
Nuri), ~hzadeba§mda (Universite), Fe ~ 

nerde CHi.isameddin), Alemdarda (Esad), 
Baikltrkoyde Cistepanl. 

Beyoglu cihetindekiler: 
TUneLde (Matkovigl, ~~~llde (AsliD), Fm

dikiH:la (Mustafa Nail), Taksimde (Ktirk~ 

9iyanl, Kalyoncukullukta (Zafiropulos), 
Firuzagada (Ertugrul), Be~iktB,§ta CSiiley~ 

man RecebJ, sar1yerde (Osman), Kaslffi -
Pallada (Miieyyedl, Haskoyde (Nesim 
Aseo), 

Uskiida..r, Ka>dlkoy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Imrahor), Kadlkoy Yelde ~ 

g!rmenlnde CU~ler), Biiyiikadada CHalk), 
Heybelide (Tana§l. 

Mev lid 

- Haydi bininiz. dedi, ve mosyo de 
hemen otobuse atlad1. 

Kocas1 oyle bir soguk alch ki, ye§il 
rengi soldu, sonra k1rmrzi ve daha sonra 
masrnaviye dondii. Ate§in verdigi titre
me ~;ogald1 ve yataga dii§tii. Biitun 1h -
lamurlara ragmen o gece ate§i yukseldi, 
ertesi gun de bir ciger ihtikam ba§goster
di, onu da bir zatiirrie takib etti. 

Miiellif ve tabiini ne§riyat hayatlmiza 

ooyle miikemmel bir eser kazandmm§ ol

duklarmdan dolayi tebrik ederiz. 

Vazife ba§mda 
bir kaza ku!'§unile 
kendisini sevenler 
arasmdan ebedi -
yen aynlan e§im 
komiser Hikmet.in 
ruhuna ithaf edil -
mek iizere §Ubatm 
yirminci cumartesi 
giinii saat birde 
Beyazrd camisinde 
Haftz Biirhan ve 

·--~~~--~--~-~~~-~-~~---~~------ arkada§lan tarafmdan Mevlid okuna • 
Bugiinden A s R A s· Bayram miinasebe· cakhr. Kendi.sini seven dost ve arka .. 

Kans1: 
- N e, dedi, 5en biniyorsun ha 1 ... 

8Phzadeba~n TURANDA 
HALK OPERETi 
~umartesi 14,30 da 
talebeye ak§arru 

itibaren I Inemanin tile biiyiik program1 da§larmm te~riflerini rica ederim. 

- T abii.. Benim numaram 85, se - V e ii<; gun sonra, gene dul, belki de 
teselli edilemiye~ek kadar i~li bir halde, 
zavalh kocas1m mezarhga gotiiriiyordu. 

Yaln1z 15 kuru,la 2 bUyUk film birden Refikasr Nimet 

ninki 86 ... 
- A a.. Arhk bukadan t;ekilmez. 

Peki ben ne yapay1m? 
- Sen mi.. Arkadan gelecek otobii-

Dehalet eden Habes 
' 

Ceviren: 
Tar~k Z. Tunaya 

Raslari 

20,30 da umuma 
RAHMET EFENDi 

Pazar matine 
14,30 da 

KIRKYILDA BiR 
San'atkar Na§id 
beraber pazartesi 

SUREYYADA 
Tomakosla Leblebici 

Tomakos tarafmdan tiirk~e, 
rumca ~arktlar 

Sinema krah Yddtzlar ytldtzt 

~ARLO 
Bu senenin en biiyiik temsili 

ASRi ZAMANLAR 
Ne~'e ve kahkaha filmi 

RICHARD ARLEN 
ve 

ViRGiNA BRUCE 

1 .. Numarali 
Halk Dii~man1 

cazip ve hakiki macera filmi 

Yar1nkl matlnelerlnden itibaren 

SUM E R SiNEMASINDA 
mevsimin en eglenceli ve 

Tiirk~e Sozlii ve ~arkdt 

BAGDAD B0LB0L0 
filmini gosterecektir. 

Bagdad manzaralan - ~ark hayah - Tiirk~e ve arabca §arktlar 

Habe~istan 1talya tarafmdan istila edildikten sonra birc;:ok Habe§ Raslan Ba' rollerde : 
ltalyaya dehalet etmege ba~lami§lardir. Resmimiz bunlardan Ras Seyam ve · MiiNiRE MEHDiYE • AHMED ALLAM 
Manguci~~ M. Murolin~e uu ~zim~ ede~en g&~n~·y~o:r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GARDAS • KATSA DiVA- Bi fMEMi~ SENFONi • KLO-KLO 
Gibi yalmz en biiyi.ik tilimlerde rol alan • 

.. ~-

BULBULLER 
•• OTERK.EN 

Allin sesli, albn sacrh, Macar y•ld1z1 

MARTA ECGERTH 
MACAR ve ALMAN oynak ve ~en musikisile siislenm~~. netis ve goriilmemi' derecede eglencel. 

• biiyiik yddiZln bugiine kadar ~evirdigi en giizel tilmi Bayramm birinci giinii matinelerden itibaren 

MELEK ve SAKARY A sinemalar1nda 
Biitiin memleketin sabtr-
sizhkla bekledigi biiyiik TURK iNKILABI'nda 

milli film. Terakki Hamleleri 
GenQ, ihfiyar her TUrk gfirecekfir. Sesli ve TUrk~e Sozlii 

Cumhuriyet, Lozan, lstiklal sava§t, 
iljgai zamam, umumi harp, ittihat 
ve terakki, istibdad, son 30 senelik 
tarihimiz hakiki film vesikalarile · 

gozlerinizde caolanacakbr. 

BU 
Ak§am 

T ii r k Sinema-
SJnda 

Yerlerinizi evvelden 
temin ediniz. 

Prodiiksyun Tii1k Film Studyosu 

Ac1 bir oliim 
Galatasaray lisesi 331 - 332 mezunla ~ 

rmdan ve Ankara Hukuk Fakiiltesi son 
srmf talebesinden Ziraat Bankasr mer• 
kez miidiriyeti kambiyo memurlarm • 
dan Mehmed Vedad diin gece hakklD 
rahmetine kavu§tU. Ahlak ve seciyesi 
itibarile .akram arasmda imtisale Utyrk: 
bir ornekti. 

Cenazesi 19/2/937 cuma giinii saat 11 
de Haydarpa~a Yeldegirmeninde Mus • 
tafapa§a sokagmda 21 No. h evden kal· 
dmlarak namaz1 Kadrkoy Osmanaga 
camisinde k1hnd1ktan sonra Sahrayi • 
cediddeki aile makberesine gomille • 
cektir. 

Oskiidar HaJe sinemasl 
CAPKIN GENC 

Tiirk~e sozlii 
ve 

senenin 

En buyUk filmi 
Bu f?Bheser bayram gUnlerl 

istanbulda iPEK sinemasmda 
izmirde ELHAMRA sinemasmda 

-~- birden gostarilecektir. __ ..., 
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19 ~ubat 1937 

$ehir Bandosu 

Y oktan var edilen yar1· 
n1n biiyiik san' atkirlan 

$ehrin nes' esini ve matemini en basta terenniim ' . 
eden kirk gene nas1l yeti~tirildi? 

~ ... ,_....... ·~-·-

§ehtr bandosu muallimleri bir arada ve talebelerin ~alt~malanndan inttbalar 

- Biz k1rk ki§iyiz, birbirimizi bili-1 haiz kompozitorlerinin bu ~ocuklar ara • 
riz I smdan «;Jkmamas1 ic;in hic;bir sebeb yok-

- Hem• birbirimizi oyle bilmi§, oyle 
tanlffit§, oyle anlamJ~tzdu ki; seslerimiz 
bile, tek ses gibi birlikte c;1kar. Ve bir 
anda beraber susanz. 

- DahasJ var: Ayni saatte beraber 
Yatar, beraber blkanz, ayni yemegi ye
riz, ayni elbiseyi giyeriz, ayni ... 

Bir muamma m1, bilmeee mi? 
Hayu; Sehir Bandosu c;oeuklan. 
Bu yaz kom§u memleketlerden !stan

hula gelen festival he/etlerinin miitehas
S1S §efleri, onlardan bahsederlerken, bii • 
tiin bir samimiyetle: «Bir dost s1fatile bu 
bando ile biz de iftihar edebiliriz» diyor
lardJ. 

T aksim bah<;esinde, Y erli Mall ar ser
gisinde onlan dinliyen bir ecnebi san' at
kann, kulagima igilerek: «Bunlar haki
katen Turk mudiirler ?» dedigini de unut
muyorum. 

Yugoslav heyetinin basmdaki o san'at 
a§kiie ktvranan, hassas, titiz ve hic;bir §CY 

begenmiyen reisin, on! an dirije ederken: 

«- Y az1k ki, bizde henuz hic;bir §eh
rin bu derece miikemmel bir bandosu 
yok..» diye ic; c;eki§ini de hatulatmak iste
nm. 

Nihayet, onlan size tamtmak ta iste-
rim: 

On !ene evvel, §ehrin dJ§mdaki ga -
ribller diyannda, Darulaeezenin peneere
leri bo§luklara bakan bir odasmda topla
nan kirk yetim, kimsesiz c;ocuk, ellerine 
tutu§turulan • eski Daruleytamdan kai • 
:rna • kmk, dokuk, kohne aletlerle, ilk 
defa, munis, fakat yabaneJ bir sese kulak 
veriyorlarch. 

!§te, ougunku fstanbu~un yiiziinii agar
tan $ehir Bandosunun temeli, boyleee, 
§imdi Konservatuar muallimlerinden olan 
Hulusinin I haziran 1927 de verdigi ilk 
dersie atJlml§ oldu. 

F akat, bir ban do elemam olmak §Oy
le dursun, hatta bir bando dinlemesini bi
le bilmiyen bu c;ocuklarm, gunun birinde 
bu netieeye varabileceklerini o zaman 
tahrnin edebilen kimse var m1yd1 aeaba? 

Aneak, bir sene sonra, Konservatuann 
T epeba§mda verdigi konsere 1stiklal mar
§ile, kii~uk ve basit bir opera par<;asJ c;a· 
larak i~tirak eden bando, hakkmda bes
lenen iimidlerin yersiz olmadtgmJ, birbiri 
ardJsJra bizzat verdigi konserlerle isbat 
edip duruyordu. 

Boylece liyakatini gosteren ve yann i
~in kuvvetli vaidler veren bandoyu Darii· 
laeezeden ahp, Be§ikta§taki eski Barba
tos mektebinin bulundugu binaya yerle§
tirdiler, kohne aletleri ahp yerine en ye
nilerini verdiler. 

Bugun, onu, i§te bu meskeninde gor
duk. 

Bu c;ahmn albnda, §imdi 18 ile 22 ya§ 
arasmda k1rk kuc;uk san' atkar bir §en yu
Va kurmu§ bulunuyor. 

Burada, ~ehir hesabma yiyor, ic;iyor, 
hattyor, kalk1yor, iistlerine ba§lanna, ceb 

ar9hklanna kadar her§eyini al1yor, orta 
t~hsilini bitiriyor, ve .. yedi senelik bir c;e
tm (tah~ma sonunda Birer san' atkar olu
Yorlar. 

<::etin c;ah§'llla derken haksJZ olmadJgt
b1 &i:is~ermek ic;in, burada talebenin sa· 

ahleym saat 7 de derse ba§ladJgmJ ve 
ak§a:rn 6 ya kadar 11 saat c;ah§hgmJ ila-
Ve etmeliyim. 

1 
~ «- Hatta, aralannda, daha ortahk 

agkarmadan, yava~a yatagmdan suziile -
te A~ t' · k b' k" · k I • a1e 101 ap1p 1r O§eye smere c;a t-
§aVsa~':t B§Jklan da az degildir.» 

e ilave ediyorlar: 
«- H . T" k k d'l . eps1, ur operasmm en 1 e-

l'lnt:n neler bekledigini biliyorla"'r. Ve ge
he tz biliyoruz ki, yarmm virtiyozlerinin, 

atta milli ve belki beynelmilel k1ymeti 

tur. 
Simdiye kadar verdigimiz mezunlar 

ayn ayn hirer k1ymettirler. V e onlarm 
bize verdikleri iimid, bugune kadarki tah
minlerimizi unutturaeak kadar kuvvetli 
ve aydmbkbr.» 

«- F akat nic;in sadece kirk ki§i ?» 
«- Gec;en sene Konservatuardaki ka

bul imtihanma gidenler gordiiler: Talib
lerin hepsi keman, piyano, deyip duru -
yorlard1. 1Iae ic;in bir de ag1z saz1 isti· 
yen yoktu. Nedense bizde agJZ sazmm 
k1ymeti henuz anla§tlamamJ§hr. Y oksa 
kapJlanmJZ ac;1kbr. istidadJ, kabiliyeti o
lup ta ogrenmek istiyenin ba§lffi!Zill US
tunde yeri var.» 

Bir talebenin elindeki garib aleti i§aret
le soruyorum: 

«- Fagot, diyorlar. 360 ]iraya alm
mt§hr.» 

«- Y ani, tek ba§ma, bandonun ilk 
kuruldugu zamanlardaki butun aletlerinin 
k1ymetine bedel.» 

Bu kuc;iik mukayese bile bandonun on 
senelik hayatmdaki tekamiilu gozlerde 
caniandmnaga yeteb~ir. 

«- Hangi alet daha zordur?» , 
Bi.iyiik koridorda, obek obek toplan· 

ffil§ talebenin ellerindeki c;e~id c;e~id alet
lere bak1yoruz. 

«- Trampet c;almak bile zordur. Bir 
davula yanh§ inen bir tokmak, bir ban -
doyu altiist edebilir. Fakat ruhunda mu
siki sevgisi olan it;in hepsi kolayd1r.» 

Bize kulak misafiri olan talebeye do
niiyorum: 

«- Dogru mu ?>> 
Koltugunun alhndaki pan! pan! yol

da§Jni gosteriyor: 

«- Aletlerimizi eammJZ gibi seviyo
ruz. RuyalarlffiiZ bile, hirer sesli sinema 
gibi, nagme dolu.>> 

F ak,t zannetmeyin ki, bu c;oeuklar, 
sadeee bir bando kurmu~lar ve onun -ne 
de olsa dar· havasJ ic;inde ya§ayip gidi • 
yorlar. 

Hay1r, bando bir mektebdir. Kendisi
ne lazJm olan unsurlan kut;ukten _ ~imdi 
ilk tahsilini bitirmi§ olmak ~artile ve ince 
eleyip s1k dokuyarak - ahr, onlan yeti§· 
tirir, Bu yeti§tirmede esas, yalmz bir sa
ZI muvaffakiyetle c;alabilecek kadar me
haret kazanmJ§ bir miZlkacl ustas1 elde 
etmek degildir. Birisi ag1z saz1, digeri tel
li olmak uzere asgari iki saz ~alabilen, 
musikinin butun nazariyahm ogrenmi§ 
ve musiki universitesi demek olan Kon • 
servatuardan tam ve kamil tahsille diplo
ma almaga muvaffak olmu§ san'atkar 
meydana getirmektir. 

Esasen bando, Konservatuann yah 
ktsmtm te~kil etmektedir. 

Konservatuann degerli muallimleri, 
bandonun da muallimleridir. 

Ve bando talebesi haftada iki defa 
Konservatuar orkestrasmm provalarma 
oldugu gibi ayda bir verilen orkestra kon
serlerine de i§tirak ederler. 

Y ani bu mutevazi ~ah altmda kurul
mu§ olan Tiirkiyenin en mukemmel ban
dosu, bir yandan da, biraz evvel dedigim 
gibi, yannki Tiirk operasmm tam orkes
trasl olmaga haz1rlamyor. 
«- Bu t;ocuklara, bilhassa; musikiyi 

bir eglenee vas1tas1, bir sus telakki etme· 
dikleri i~in guvenebiliriz.» 

G~enlerde Konservatuan gezerken de 
gormi.i~ ve i§itmi§tim: T ahsilini, usanarak 
yanda h1rakanlar az degildir. Bitirenlerin 
i<;inde de ekseriyet sazm1 kendi muhitine 
hasretmektedir. Elbette bunlara en kuc;iik 
bir serzeni~ yapmaga kendimizde hak 
bulamaYlz. 

Ancak, onlan dii~iiniirken; biitiin san
atlanm, biitiin a~klanm ve almterlerini 
~ehrin sokaklanna, parklanna, Oleydan • 
Ianna bir kelime ile bize, ~ehre veren bu 

Mekteb talebesine FELSEFEYE DAiR 

verilecek paso ----
Tenzilath tramvay paso
lari yar1ndan itibaren 

dag1tdacak 

1937 Paris sergisi ve 
bir ii~ yiiziincii yd 

-1-

T ramvay §irketinin N af1a V ekaletile 
Yazan : Mehmed Kara Hasan 

son yapt1g1 anlasmaya tevfikan, ya§lan Bundan tam ii~ yuz on dokuz Yil on
ne oiursa oisun Oniversite, yuksek mek - ce, 1618 senesinde, bugun lspanyada 
teb, lise, orta ve ilkmekteb talebeleri hak- cereyan eden ideoloji kaygasma mu§abih 
kmda tatbik edeeegi tenzilath tarifeye bir iman miicadelesi Avrupanm ortasm
bir marttan itibaret ba§lanacaktJr. $irket, da, Bohemyada, vukua geliyordu. Pro -
tarifenin ne gibi §artlar i<;inde ve kimlere testan (:eklerin, Habsburglarm mudaha • 
tatbik edileeegini, ayni zamanda tenzi - lesine, katolik papazlanm pencerelerden 
lath tarifeden mustefid olmak i<;in nelere atmak suretile verdikleri eevab, otuz sene 
ihtiyae oldugunu dun yuksek mPkteblere, muharebelerini dogurmu§tu. Daha son • 
lJniversiteye, liselere ve Maarif idaresine ra, biitiin Avrupaya sirayet eden ve ni
bildirmi§tir. hayet 1648 V estefalye muahedesile hi-

$irket bu tebligatJ yaparken esli tari- tam bulan bu din harbi, t1pk1 bugun ls • 
feyi nazan dikkate alarak yapmi§tlr. Bu panyadaki enternasyonal alaylarma veya 
tebligata gore ya§lan ne olursa olsun, fa§ist gonullulerine ~ii§abih, bir~ok ser -
hariede ba§ka bir i§le me§gul olm1yan guze§t~ileri Bohemyay~ ~ekmi§ti. «Her 
talebeler bir biletle arasJ kesilmeksizin memleketten, her dinden, ve her ~e§id -
hat muntehasma kadar seyahat edebile - den» muharibler §ehirleri yak1yor, koyle
eektir. Aneak bu seyahat, talebenin ika- ri yagma ediyor, akla gelmiyen zuliim ve 
met ettigi semt ile devam ettigi mekteb i§kenceler yap1yorlardi. 
arasmda olabileeektir. T alebeye veri! en Bunlar arasmda, Bavyera ordusuna 
bu hak yalmz tahsil muddeti esnasmda yazJlmJ§ gene bir Frans1z §Ovalyesi de 
olup buyuk tatil devresine §ami! oim1ya- vard1. Kolleji bitirir bitirmez, asaleti ica
ea.khr. Bundan ba~ka bu tarife ve haktan b1 olarak «kihc zanaatine» intisab eden 
istifade edebilmek ic;in usulu dairesinde bu yirmi iki ya§mdaki asker, «bir~ok 
Oniversiteye veyahud herhangi bir mek- memleketlerde gezmi§, ordularda bulun
tebe kayidli bulunmu§ olacakhr. Oniver:. mu§tu». Muhtelif milletlerin muhtelif an
site ve yuksek me'kteb mudavimleri ay - anelere sahib olduklanm gormu§, hic;biri
nea bu tenzilattan istifade edebilmek i~in nin hakikat ve bymetleri digerlerininkine 
ikamet ettigi semt polis veya Belediye uymadigmJ, Allah 1c;m harbettiklerini 
dairesinden alaeag1 bir ilmuhaberle, ha • zannedenlerin insanlan nas1l fmna attik· 
yahm kazanmak ic;in hariede ba§ka bir lanm, ipe ~ektiklerini, ba§lannl halatla 
i§le me~gul olmadigmJ tevsik etmege s1karak beyinlerini <;Jkard1klanm mii§a • 
meeburdurlar. ilk, orta ve lise talebeleri, hede etmi§ti: «Ornek ve gorenege daya
boyle bir ilmuhaber getirmege meebur nan dogrunun degeri olmadJgl» m anla-
tutulmamaktadtrlar. rru§h. 

Tenzilath tarifeden istifade edecek Avrupa viedamnda husule gelen buh-
olan butun talebeler, devam ettikleri kiil- ran devam ediyordu. Y eni hakikatler es
tur muessesesinden huviyetini gosterir ki k1ymetlerin temellerini ylkmJ§tJ. lc;ti
fotografh birer ilmuhaberle velileri ta - mai tasavvurlar ferdler iizerindeki miit
rafmdan Tramvay §irketine yazJlacak teal tesirlerini kaybetmi§ti. H1ristiyanh • 
bir dilekle mur~c_.aat edeeekler, . yuz p_a- gm getirdig~ kuvvetli konformizm gev~e
ra vererek tenz1lat pasosu alabJleeekler- mi§ti. Y er yer ferdi hamleler bu zinciri 
d~r. T enzilath. ~asolarm, yann sa at ~-e - k1rmak i~in ugra§Jyordu. Asi ruhlar tiire
klz bu~uktan .. Jhbaren Galatada T unel mi§ti. Be§eriyet tenkidi bir devir ya§Jyor
hanmd~ .tevznne ba§l~nae~khr. Pasolar~ du. Fakat yeni dunyamn te§ekkulu kin, 
almak wm pazar gunlen ve cumartesl yeni hakikatierin bir sistem halinde top • 
giinleri ogleden sonra haric olmak ii • lanmasl ve onlar iiz:erine kurulaeak yeni 
zer~ ~er ~~n saat sekiz bu~uk~~n saat bir «kl~etler IevhasJ» mn yaz1Imas1 )a-
on 1k1ye, ogleden sonra. saat on uc; bu - d B" 1 L' • •• • t k ~ 1\-. ~ .. z1m 1. oy e mr J§e cur e anca <.V"YD8· 
c;uktan saat on yed1 buc;uga kadar mu - d' d G 1 A k D K' • h 

tl k b I d'I kt' c::: k t k' IS e au e» a a§J , on l§Ot un ru u· 
racaa er a u e 1 eee rr. 'iii e es I b' .. I · 

'f . .. .. .. d k 1 b d nu ta§lyan, gene lT §OVa yemn muhay • 
tan ey1 gozonun e tutara ta e e en a- 1 · d b'I' d" 

k ·1 k · · 'k' · k'd I ye esm en ge~e 1 1r 1. ras1 es1 me s1zm 1 mel mev 1 e yap! a· A p d I • k IA 
k h I d 2 5 b . . . k' vusturya ve rusya or u an, m 1 a-

ca seya at er e , , mnc1 mev 1 tram- b d d k . . p . d ~ .. "d"k 
vaylarda 5 kuru~ almacagm1 bildirmi§tir. 1 ur urma 1~10 anse ogru yuru u • 

Tramvay $irketinin itirazr 
kabul edildi Bir tasla iki kus 

' ' 

leri zaman, Weimar Dukune refakat e· 
den Cote, elinde bir fizik lugati, bir 
bah~enin flskiyesinde gordiigu renk huz
melerini tetkik ediyordu. T1pk1 onun gi
bi, bu gene §Ovalye de, Bohemyada kanh 
muharebeler cereyan ederken, mektebi 
terkedelidenberi zihnini i§gal eden ilim 
ve felsefe meseleleri uzerine du§unmekle 
vaktini gec;iriyordu. Nihayet k1§ gelmi§ti. 
Praga yakm bir yerde (Ulm'da) tevak· 
kuf etti. «Yalmzdt. Konu§Cleak kimsesi 
yoktu. Huzurunu ihlal edecek bir endi§e 
ve derdi de yoktu, giinlerini sabahtan ak
§ama kadar sobasmm ba§mda kapanmak
la g~iriyordu». Du§uncelerile ba§ba§a 
kalmak fmanm bulmu§tu. Dii§iinuyordu: 

<<Ekseriyetle muteaddid ustalann din
den c;Jkan ve birc;ok parc;alardan mute • 
§ekkil eserlerde, bir ~k kimsenin meyda
na getirdiklerinde oldugu kadar mukem
meliyet yoktur». Nitekim kanunlanm 
an' anelere g()re tanzim etmeyip te, d.dil 
ve fazii bir vazn kanunun <;izdigi kaidele
ri kabul ve tatbik eden milletler, daha 
disiplinii ya§amakta, ve daha iyi idare 
edilmektedirler>>. Boylece muhtelif §a • 
h1slann kanaatlerinin tedrieen birbirine 
inzJmamile t~ekkul etmi§ olan kitablar • 
daki ilimler, akli selim sahibi bir kimse· 
nin yaphgt basit istidlallerden daha dog· 
ru degildir». 

Zira, reylerin c;oklugu, ke§fedilmesi 
giic; hakikatler i~in degeri olan bir deli! 
degildir. «Cunku butiin bir kutleden zi
yade, tek bir kimsenin onlan bulmasJ c;ok 
daha muhtemeldir>>. Ve «ekseriyetle i
nandJglmlz hakikatler de kat'i ve yakmi 
bir bilgiden ziyade misal ve an'aneye 
dayanan kanaatlerden ibarettir>>. 

«Boylece, fikir ve kanaatleri diger • 
lerinin dii§unce ve telakkilerine tereih e
dilebilecek tek bir kimse gostermek :m -
kanSJZdm>. «Ve binnetiee bunlardan hie; 
birisine asia itimad etmemege, ve haki
kati aramakta kendi kendime rehberlik 
etmege meeburum» .. 

Gene §Ovalye, be§er tefekkiiriiniin, 
kendisine takaddiim eden iki bin sene i<;e· 
risinde yeti§tirdigi biitun dehalan, gene· 
lige has bir istihfafla, terkediyor, ve he
nuz girdigi yirmi ii<; ya~m verdigi eiir' et 
ve cesaretle tekba§ma yola c;IkmJ§ bulu -
nuyordu ... 

M ehmeJ Karaha•an 

T ersine diinya 
T ramvay §irketi, tarife komisyonunun 

bundan bir muddet evvel tramvay tarife
sinde yaphg1 tenzilah kabul etmiyerek 
N af1a Vekaleti nezdinde itirazda bulun· 
mu§ ve b; maksadla §irket direktorlerin • 
den M. Kindorf Ankaraya gitmi§ti. $ir· 
ketin itiraz ettigi nokta §Udur: Komis • 
yon, tarife hakkmda §irketten maliimat 
isterken §irket verdigi cevabda azami ta
rifeyi kesirli gostermi§tir. Mesela uc; ku • 
ru§ otuz be§ para, iki kuru§ yirmi u<; para 
gibi. Komisyon, bu rakamlan tetkik e • 
derken bu kesirleri vahide indirmegi mu· 
vaf1k gormii§ ve keyfiyeti bu §ekilde Na
fJa Vekaletine bildirmi§tir. Tramvay ~ir· 
keti ise bu kesirlerin vahide indirilmesi 
degil, vahide iblag1 suretile tarifenin tan
zim edilmesi laz1m geldigi noktast iize • 
rinde 1srar ederek itirazda bulunmu§lur. 
Verilen malumata gore Vekalet, ~irketin 
bu itirazm1 muvaf1k gormu§ ve biitiin 
kesirli tarifeler bu suretle vahide iblag 
edilmi§tir. 

Zab1ta, bir hirsiZhk tahki- Kocasma tahtelbahir al
kab yaparken gizli ran- mak i~in ,antozliik yapa-

Bu mesele etrafmda N af1a V ekaletile 
temas eden §irket direktoru M. Kindorf 
dun §ehrimize gelmistir. 

P. T. TELEFONDA 

Posta kanununun degi§tirilen 
bir maddesi 

Posta kanununun degi§tirilen mad -
desi alakadarlara teblig edilmi§tir. Bu
na nazaran, devlet ve e§hasa aid demir
yollarile muntazam sefer yapan vapur 
idareleri posta idarelerinin naklile mu
kellef oldugu mevad ve e§yaYl ve bun· 
Jan gotiirmekle muvazzaf alan pasta 
memurlarm1 meccanen nakiedecekler -
dir. 

Bu memurlarla yanlarmdaki e~yayJ 
muhafaza edecek yer gostermek mec -
buriyetindedirler. 

Posta idaresi k1ymeti mukaddereli 
olm1yan posta mevad ve e~yasm1 me -
mur himayesinde olmaksJZm bu idare
lere tevdi surctile dahi meccanen nak
lcttirebilir. 

c;ocuklan daha c;ok sevmekten kendimizi 
a1amayJz. 

Matemlerimizde ve bayna.rrllanrruzda 
kah yamk, kah §en seslerile daima en on· 
de on! an bulmuyor muyuz? 

Bir bando diyip g~emeyiz. Bazan o, 
tek sesile bir §ehrin kalbi oluvor. 

KANDEMiR 

devu evi buldu rak para kazanacak 
Cihangirde oturan Yiiksek Muhendis 

Mektebi mudurii Avninin evine evvelki 
giin gene ve guzel bir kadm gelmi§ ve 
kap1y1 a<;an hizmet~iye: 
«- Beni Avninin Oskudardaki evin· 

den yolladJlar. Gramofonla plaklan ahp 
oraya goturmemi soylediler. Lutfen iste· 
diklerimi verin, acele vapura yeti§mek 
mecburiyetindeyim.» demi§tir. 

Hizrnetc;i Araki, biraz saf oidugun • 
dan bu sozlere kanml§ ve gramofonla 
plaklan bu giizel kadma vermi§tir. 

Ak§Clmuzeri eve gel en A vni, Araki • 
den gramofon hikayesini duyunca derhal 
polise muracaat etrni~ ve vak' ayt anlat • 
ffil§tlr. 

Zab1ta, hadiseye ei koymu§ ve tahki
kata ba§hyarak verilen e§kal uzerine Ma
izer admdaki kadmt Oskudarda yakala
maga m1n·affak oimu~tur. 

Maizer evvela bir~eyden haberi yok • 
mu§ gibi davranm1~, fakat memurlan at· 
latamJyacagml anlaymca suc;unu itiraf et
mi§ ve: 

«- Evet, bu i§i ben yapt1m. Gramo
fonla plaklan da Perapalas oteli arka • 
smda Madam Marikamn evine gotur • 
di.im». demi§tir. 

Memurlar bu evde gramofon ararlar • 
ken odalarda birc;ok erkek ve kadmlarla 
kar§Jla§mi§lard1r. Keyfiyet zab1tai ahla
kiyeye haber verilmi~. gelen memurlar 
gizli 1ir randevu evi olan Madam Mari
kamn evini miihurlemi§ler ve kadmh er
kekli bir kafileyi de yakahyarak Emniyel 
Mudurlugune sevke~i§lerdir. 

Mekteb muduru Avninin gramofo~u 
bulunmu§ ve su~lularm hepsi miiddei • 
umumilige teslim edilmi§lerdir. 

Kurban derilerini 
Tayyareye veriniz! 

Wilkins ve kansz 
Kadmlann, mueevherat, otomobil, tu

valet gibi §eyler tahayyiil ettikleri rna • 
lumdur. Fa kat §imdiye kadar, hic;bir ka
dmm, kocasma bir denizalt1 gemisi al -
magi kendine gaye edindigi goriilmemi§ti. 
,Simdi bu garibeye de ~ahid oluyoruz. 

Kutub ka§iflerinden Sir Hubert Wii
kins'in kami lady Wilkins, yeni bir Ku
tub seyahatine c;1kaeak olan kocas1 i~in 
bir denizalt1 g~misi almaga karar vermi§ 
ve bunun i~in de ~ah§JP para kazanma -
nm yolunu aramaga ba~lamJ§hr. 

Lady Wilkins diyor ki: 
«- 1938 haziranmda yap1lacak olan 

Kutub seyahati masrafma benim de i§ti· 
rak etmem gayet tabiidir. Sahne, en faz
la para kazand1rap i§ oldugu i):in, ben de 
Nevyorkun en §lk geee eglenee yerlerin
detl birinde §antozluk ederek para kazan· 
maga karar verdim.» 

Lady Wilkins, koeasile birlikte Arne· 
rikaya gelmi§ ve orada her gece provalar 
yapmaga ba§lami§tlr. Kan koca Kutub 
seyahatine birlikte c;JkaclfklardJr ve ka
dm geminin aht;1hgm1 yapacakt1r. Bu se
yahate i§tirak etmek istiyenler pek ~oktur. 
Sir Wilkins'e gemiye kabul edilmeleri 
ic;in mektub gonderenler daha §imdiden 
dort yiiz ki§iyi bulmu§tur. 

_ Tiirk milleti, gec;iml ic;in sarfet- VEF AT 
tiginin hemen yaniSira, gec;im kadar 
zamri bir ihtiyac halindr tayyareye Estj gazeteci arkada~lanm1zdan "Biir
varmm bir k1snun1 aynmaga mecbur· haneddin A.linin annesi ismet olmii§, ce
dur. Kurban Bayram1 da bu vazifeyi :1azesi dun kald1nlarak aile makberesine 

I y~pmak ic;in iyi ve "baytrh bir vesile· defnedilmi§tir. Arkada§1m1za ve aile.si 
1.. _d_u_. ______________ ..;.• efradma beyani taziyet ederiz. 

Bize, bizimki yeter! 
~Ail e§hur bir f1kra vardtr: Bir 
U W U adamcag1z, iltifahm nimet 

sayd1g1 riitbece buyuk biri
ne yaranmay1 kurar, Miin~eat denilen 
eski kitablardan birinde gordugu bay .. 
ram tebriknamesi ornegini kelime ke
lime alarak kendi kaleminden 1;1km1~ 
gibi §Ilk bir ka~da g~irir, alhm imza • 
laYip, yaranmak istedigi baya gonde • 
rir. Meger bay o Miin~eat kitabm1 bili
yormu§. Mektubu okuyunca i§i ~;akar, 
mektub sahibine §U puslac1~ yollar; 
cMektubunuzu ald1m. Kar§ll1g1 filan 
kitabm filan sahifesinde bas1hd1r. Ora
dan okuyunuz!. 

*** Ben de B. R. imzah bir mektub aldlm. 
Okuyuculanmdan oldugu anla§Ilan B. 
R., Hurrem Sultan tefrikasmda o unlii 
kadm i~;in - hatlanm ve renklerini ta
rihten iktibas ederek - ~;izdigim portre
yi zapf buldugunu soyledikten sonra i· 
liive ediyor: eBen olsayd1m, Hurremi 
§Oyle tarif ederdim: Alm, cilah ayna gi
bi parlakh. 0 berrak nasiyeye giir sa~;
larm verdigi giizellik ger<;ekten yuk -
sekti. Onlar <;oziili.ip sahverilince - Iiile 
Iiile olduklan i~in • zincire, taraYlp du
zeltilince de saganakh rahmet gormii~ 
salk1ma benziyordu. Ka§lar kalemle ~i
zilmi§, iizerine kiimiir siiriilmu~ gibi 
rengin ve mevzun olup ahulan utan • 
d1racak kadar giizel gozler iizerinde 
yay durumu ahyorlard1. Burun, bam • 
ba~ka bir su verilmi~ k1hc agz1 gibi kes
kin bir beyazhk ta§tyordu; yanaklar, 
i~inden bir tene ili~tirilmi~ iki erguvam 
and1nyordu; dudak, tebessiime gebe 
k1Zll bir ~afak par<;as1yd1. Bu §afak kt· 
mlldamp a<;1ld1k<;a gcv§iyen bal man -
zaras1 husule geliyordu ve goz, o tad1 
ahyordu; gerdan, §iiphe yok ki, gumii§
tendi ve mermerden yontulma bir gog
sun l§JgmJ kendi uzerine aksettiriyor -
du. Yumu§akhk, incelik mefhumu onun 
kollarmda ve ellerinde uzay1p pmld1 • 
yordu.~ 

Mektub sahibi bundan sonra CO§uyor, 
Hurrem Sultamn resmini yaman bir 
talakatlc ~ize <;ize topuklarmda tamam
hyordu. ilkin, tefrikama gosterdigi a
lakadan ve zahmet edip Hurrem i~;in 
bir portre viicude getirdiginden dolayJ 
okuyucuma miite§ekkir oldum. Fakat 

yaptigt tasviri bir kere daha okuyunca 
zihnimde garib bir af?inahk peyda ol • 
m1ya ba~lad1. Kelimeler de~ilse bile ma
na, mefhum ve mazmun bana yabanct 
gelmiyordu. Bunun iizerine dii~iindlim, 
haf1zam1 zorlad1m ve... aziz okuyucu
mun Hurrem portresini Me§ahiriinnisa 
adh kitabdan iktibas etti!'tini anlad1m. 
Gerc;i arabca aslile rahmetli Zihni E
fendinin terciimesi ve okuyucumun 
nakli arasmda fark yok degil. Fakat e
sas itibarile soz, o kitabm ikinci cildin
de ve 60 mc1 sahifede basth olan tasvi -
rin ayni!.. 

Te§ekkuriimii tekrarla beraber aziz 
okuyucuma sormak isterim: Hurremi 
ben de boyle tarif etseydim yukandaki 
f1krada mahcub edildigi goriilen adama 
benzemez miydim? Bize kendi h1rka ~ 

mtz, elin kiirklii pa ltosundan iyi gelir!.. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Kaslffi!>8§ada sivll mti.tekaidlerden E. 

B. ye: 
Cemre hakkmda yazaca~m1z mektubu 

bekliyorum. iltlfantlmza mti.te§ekkirim. 
M. T. T. 

UNIVERSITEDE 

Oniversite konferanslar1 
tabedilecek 

Universite bilgilerini halka yaymak 
maksadile her sah giinu verilmekte olan 
konferanslardan biitiin halkm istifade
sini temin maksadile Rektor Cemil Bil· 
sel bu konferanslarm bir eser halinde 
bastmlmasma ve koy muallimlerine ka 
dar meccanen gonderilmesine karar 
vermi§ ve diinden itibaren faaliyete 
ba§lanml§hr. 

Bugday piyasa11 tetkik 
ediliyor 

Memlekette bugday piyasasi ve mali• 
sulii hakkmda tetkikatta bulunmak ve 
yeni baz1 kararlar vermek uzere Anka • 
rada bir komisyon kurulmu~tur. Bu ko'" 
misyonda bulunmak uzere Belediye lk .. 
tJsa.d Muduru As1m da ~agmlmJ§br. 

lkt1sad miidurii Ankaradan dondtik• 
ten f?nra lstanbulda ekmek fiatlan de~ 
gi§tirileeektir. 

Eregli komiir ocaklarm1n 
istihsal vaziyeti 

Eregli ocaklannm istihsal vaziyetf 
hakkmda bir istatistik yaptlml§hr. Bu 
istatistige gore, g~en seneki ist~salat 
2,340,491 tondu. 936 senesi istihsalat1 
ise 2,298,649 tondur. Bu sene istihsala• 
tmda 665,222 tonla Eregli §irkei birinei, 
446,443 tonla Kozlu §irketi ikinci gel • 
mektedir. Bu y1l istihsaltthmn 967,781 
tonu dahilde sarfedilmi§, 570,968 tonu 
da ihrac olunmu§tur. 
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Av levhalarmdan: Samsun avctlan vurduklart domuzlarla beraber 

Vakit, artJk geceyansmt ge<;iyordu. 
Musahabesine doyulamwacak kadar av 
arkada§larile tath ge<;en §U meclisin, sa· 
baha kadar idamesi, yalmz bizim grupun 
degit, koylulerin bile canma minnet gibi 
~oriiniiyordu. 

Giizel amma, bir gece evvel trende, 
sonra da ak§ama kadar avda sarsmtdar
la, uykusuzlukla, yorgunlukla ge<;en yir
mi di.irt saati miitecaviz zamanlardan 
ba§ka bir de yannki av vardt, Gene he
defimizi ~a§ITIDI§hk. Biz buraya eglen • 
mege, rakt VUI'Il)aga degil, kek]ik avJa • 
maga gelmi§tik. Bir avcmm hakkile ve 
mehareti derecesinde avcthk yapabilme
si, av, vurabilmesi ic;in, vi.icudiin, dima
gm maddi, manevi istirahati laztmdu. Ve 
bu liizum, avCihgm esas, mabehiilhayah
dtr. 

Ben, - kendi hesabiiDa soyliiyorum
boyle yorgun dii§tiigiim, uykusuz kaldt
gtm, sonra da alkolii, fazlaca kac;trdtgtm 
gecelerin sabaht, ava c;tkmca, oniimden: 
«Pmr .. » diye kalkan bir avt, bilfarz bir 
keklik veya btldtrctm, iki, iic; tane gor • 
diigiim c;~k vakidir. Su vaziyette ise man
kelerim yany1 ge<;er. Sac;malan mi.itema
diyen savurur, dururum. 

F akat, bu act hakikati, ar kada§larm 
hangisine anlatabilecegiz? Bizim Bay an 
Y1ldtzm, §Uh, heyecanbah§ kahkahala • 
rile · mestolan zavalh Hasan Pehlivana 
kar§t onun latifeleri, berikinin de sekse
nindan sonra ayagma gelen bu nimet ve 
devlete, meyus ve miinkesir, kiiskiin, a · 
deta ic;inden kanlar gidercesine oyle kal
bl. canhtra§ ahlarla mukabeleleri vard: ki 
bu nefis levha, oyle pek kolay kolay ter
kedilebilecek bedayiden degildi. 

Hasan Pehlivanm, di§siz agzma so -
kup porsiik dudaklannm arasma aldtgt 
yanm metroya yakm kiraz a€1;!zhga takt
h parmak kalmhgmdaki sigaradan, avurt
lan ic;eriden birbirine yap!§acak · gibi c;ek
tigi geni§ nefeslerden sonra, bir vapur ba
cast kesafetinde <;Ikar~:hgt dumanlar, 
kahve ic;inde ve ba§tffilzm iistiinde bulut
lar te§kil ediyordu. 

!~imizden biri, bunu telrnihan: 
- $u bulutlarm kesafetine bakm, de

di. Y agmur yagacak gibi ... 
Y1ldJZ, soziini.i kesti. Ve ahenktar, 

kahkahalar arasmda: -

- Benim yakhgtm ale§lerin dumam 
boyle olur. J?.ii~ecek darnlalan da yann 
gori.irsiiniiz. Oyle degil mi, Hasan Peh
livan? 

Su muzib, Yt!dtzt goriiyor musunuz~ 
Hepimizin ba§t, sanki o bulutlardan 

<;Ikan yildmmla vurulmu§ gibi yamk, pe
ri§an goguslerimizin iistiine dii§tii. 

••• 
T ast, tarag1 toplamak zamam gelmi§, 

ge<;rni§ti bile. Saide bir goz i~aretile ye
rimden kalkttm. Said de beni takib e -
dince bizim .arkada§~~arda mukavemet 
kuvveti kalmad1. Ve yatmak iizere tayin 
edilen kay evlerine dagildtk. 

Prensin konagl kar§ISmda, oni.inden 
gec;en otomobilde Hasretle Samoilofu 
gormesi zihninde rni.ihim bir davanm ~o
z.iilmesini intac etti: 

Zihninde Samoilofla Prens Rtzkulla
hi yakla§tudt. Y e§ilkoydeki iki ki:i§kli 
dii§iindii. Sarnoilofla Rtzkullahm yan • 
yana oturmalan, sevdigi kadmm bu 
ko§klerden birisinde Hasret, otekinde 
Davud olarak goriinii§ii, gozlerini ac;tt. 
,Simdi anhyordu ki gene kadm esrannm 
hepsini kendisine fa§etmemi§, birc;ok nok
talan gizli btrakmt§h. 

0, kendisini esir olarak ileri siiriiyor
du. E vet aroma, ayni zamanda hem Sa
mailofun, hem Prens RIZkullahm esiri ... 
Y ahud belki bir tek adamm ... 

Miilahazalanm daha ziyade ileri go · 
tiirecek vakti yoktu. Hemen bri otomobil 
buldu, atlad!: 

- Y e§ilki:iye! dedi. 
Gecenin bu saatinde Ni§anta§mdan 

Y e§ilkoye gitmek... ;lefor hayretle yli · 
ziine bakh. Mii§teri son derece ciddi ve 

Bizim gazetenin mutemedi Sabri <;o
melmezle bana tahsis edilen kay e§rafm
dan Bay Recebin evine gider gitmez, bir 
odada ikimiz ic;in bi:t•er ki:i§eye serilen ya
tagm birine dakika ge<;meden uzandtm. 
Koz kapaklariiD, bir tiyatronun son per
desi gibi kapandt ve bir daha ac;tlrnadt. 

ic;im gec;eli ve uyuyah nekadar zaman 
oldugunu tayin edemem. Bir duvar, bir
~ey Yiktltr gibi bir giirnbiirtii koptu. Uy
ku arasmda bana zelzele gibi de geldi. 
Su kohne kay evinin yerinden oynadigl 
ve ytki!dtgt vehrnile piirtela§ ve halecan 
yataktan ftrladim. 

A~ag1da bagh kopekler, act act hav
lamaga, bagumaga, hele bir tanesi ulu
maga bile ba§ladt. Bu, az hengame de -
gildi. Ev halkt da yatakLarmdan kalk • 
rot~, tela§!t tela~h gezinip duruyorlardt. 

Oda ic;:inde petrol lambastmn peyda 
ve napeyda ziyasile Sabriyi gi:irebildirn. 
Sanki hic;bir ~y olmamt~ gibi yatagmda 
yatlyor, yorgam ba§ma ~;ekmi§ sozde u • 
yuyor ve horulduyordu. Halbuki mahud 
ve o muhte~em gobek, giilmekten ztph • 
yor, evin sarsmtlSl da bu suretle ve fakat 
evvelkine nisbetle hafif hafif devarn edi
yordu. 

Giimbi.irtiini.in stm, Sabride idi. Bunu 
anlamt§ttm. Bir, iki defa seslendim, sonra 
gidip elimle di.irttiim; aldirmadJ. Ustiin
deki yorgam hiZla c;ekince c;aresi kalma
dt ve foyay1 meydana vurdu. Y atagmm 
i<;inde oturmu~. ka_ttla kahla giiliiyor, giil
mekten sorgulanma cevab veremiyordu. 

Bu mada ev sahibi Receb de odadan 
ic;eri girdi. hin mahiyetini anladtk. Me
gerse Sabrinin dizkapaklan kat'iyyen 
biikiillemez, oradaki mafsah oynamaz • 
mt§. Binaenaleyh o da bir tiirlii dizlerini 
biikiip c;omelemez ve sandalyesiz bir yer

de oturamadtgt gibi karyolastz yere se -
rilen yataga da yatamazmi§. Bu suretle 
~aresiz kahp ta yerdeki yataga kendisini 
yukandan a.~agt kap1p koyuverin~ o, 
heybetli viicudiin bu deh~etli sukutu ne
ticesile kiyamet te kopmu§. 

Sabri, biitiin kabahati ev sahibine bu
larak: 

- Bu, ne bic;im, ne c;iiriik ev, boyle? 
Y a, bunu saglamla§ttr, yahud yann ak
~am bana bir karyola bul... 

Diye c;1kt§tp duruyordu. E v sahib in • 
den karyola vadini ald1ktan sonra tek • 
rar yataklanm1za yathk. Sabrideki Co • 
melmez soy admtn sebeb ve hikmetini, 
pek acl bir ders ve tecriibe §eklinde og • 
rendikten sonra, kalbimin hala dinmiyen 
c;arpmhlan arasmda beynime ba§ka bir 
kurt di.i§tii. Y a, geceyans1 hasbeliktiza 
Sabri d1§an c;tkhktan sonra, gene gelip 
yatmak isterse . . . Zelzelevi hengame te
kerriir edecekti. Bu endi§e ile kendim • 
den gec;mi§im. 

N ekadar uyudugumu bilmiyorum. 
Y almz bildigim, uykumu a\.amadtglm • 
du. En tath riiyalartm arasmda sokak • 

kibar bir adamd1; yola c;tktJ. 
Hasan Nurinin niyeti Hasretle kat'i 

bir miilakat yapmak, her§eyi derhal hal
ledip bitirmekti. 

Bu saatte Y e§ilkoyde Hasretle nastl 
konu§acagml dii§iinmi.iyordu bile. Polis
lerle a§tklann en c;ok i§ine yanyan tesa • 
di.iften istifade edecekti. T esadiiflere c;ok 
giivenirdi. 

Otomobil trarnvay yolunda, hi~ kimse· 
ye tesadi.if etmeden aktp giderken Hasan 
Nuri tesadi.iflerin yardtmlm hesaba kata
rak bir plan hamladt. Evvela iki ko§kiin 
plamm bir iyice tasarladt. Bu ko§klerden 
birisine girmek otekine de gec;mek i:;in 
en basit yoldu. F akat birine n_asd girme
li? lkisi de stki s1k1ya kapab. lkisinin ar
kasmdaki bahc;enin de geni§ yi.iksek du
varlan vardt. Bu duvarlann dt§andan 
ancak bir noktastm zihninde bulm1ya c;a· 

h§tl. Beyhude yoruldu. En iyisi yerinde 
ara§hrmah. Otomobilde gi:izlerini kapt
yarak biraz uyuklamak, dinlenmek, yeni 
sahnelete canh olarak hazu bulunmak is-

CUMHURIYET 

Federasyon Reisi 
ni~in istifa etti?, 

Hava tehlikesine kar§I 
al1nacak tedbirler 

Hamdi Emin (;ap, vazi
yeti izah edivor 

Zehirli gazlardan 
siginaklar viicude 

korunmak i~in 

getiri!melidir 
Stgrnaklar 

Umumi esaslar: Mevcud lbodrumlar • 
dan stgmak yaptyorsak, baz1 §artlara 
dikkat laz1mdtr. Stgmagm biiyii.kliigi.i e§· 
hasm adedine g()redir. 

Futbol Federas -
yonu reisi Hamdi E
minin istifaSJ. mese 
lesi hakkmda Anka
ra spor mehafili -
nin dii§undiiklerini 
diin telefon hava -
disi olarak bildir -
mi§tik. 

Haricden bir miiddet yeni hava al • 
maktan ilhtiraz ieab edeceginden, uzun
ca si.iren bombard1man esnasmda bile st· 

,, gmakta kafi hava bulunacak geni~lik la
.1? 

Hamdi Emin dun 
bu mesele hakkm -
da bize §UDlan soy-
lemi§tir: Hamdi Emin c;:ap 

c- Mesele soylendigi gibi degildir, 
Futbol Federasyonu yarba§kam arka -
da§tm Kamil 'Ustuniin spor kurumun • 
da ~ah§masma dairesince miisaade edil
memesi iizerine ~ekilmek mecburiye · 
tinde kald1gt bana bildixilmi§ ve bu i§E' 
ba§ka birisinin se~ilmesi istenmi.§ti. Es
ki futbolculardan alan Kurum muha ~ 
sebecisi arkada§tmlz Cemilin bu vazi -
feyi de kabul ve ifa etmesinin kendi -
sinden rica edilmesini ikinci ba§kanh· 
ga teklif ettim. Mesele bundan ibarettir. 
Yoksa !stanbulda kalarak federasyon 
hizmetine devam etmekligimin tervici· 
ni ne tahriren, ne de §ifahen kimseden 
istemi§ degilim. 

Sonra te!}riki mesai imkanstzltgt se • 
bebleri olarak tesbit ettigim maddelere 
verilen cevab da varid olamaz. <;iinkii 
mevzuubahs maddeler, takib ve intac1 
dogrudan dogruya Kurumun ba§kan • 
ltgtna aid bix tak1m hizmetlerdir ki 
bunlarm Federasyonu alakadar etme • 
digi de bilinmek laZlm gelir.» 

Turk Srpor Kurumu ikinci reisi Ha -
lid Bayrak., Hamdi Emine bix mektub 
yazarak vazifesinden uzakla§tlgtndan 
dolay1 ~ok miiteessir oldugunu bildir • 
mi§ ve bugiine kadar da bu sahada gos· 
terdigi faaliyetten dolayi. Kurum naml· 
na te§ekkiir etmi~tir. 

lstanbul Erkek lisesinin so· 
kak ko§USU 

Onumiizdeki hafta ic;inde istanbul 
Erkek lisesi talebesi mekteblerile Sul
tanahmed meydam arasmda bix sokak 
kO§USU yapacaklardtr. Ko§uya iki yuze 
yakm mi.isab1k i.§tirak edecektir. 

Galatasaray - Kollej muka· 
vemet ko§usu 

6 Mart cumartesi giinii Galatasaray 
Iisesile Robert Kollej arasmda Kollej 
sahasmda 3000 metroluk bir mukave -
met ko§USU yap1lmasma karar veril • 
mi§tir. 

Ogleden sonra 2,30 da ba§ltyacak olan 
bu miisabakaya mektebler onar atletle 
i§tirak edeceklerdir. 

Balkan futbol §ampiyonasi · 
Ankarada m1 yaptlacak? 

Sofya (Hususi) - Yunan Futbol fe· 
derasyonu Balkan kupast ma~larma i§
tixak eden federasyonlara gonderdigi 
bir mektubda bu ma~lann §imdiye ka
dar alan mali §eraitlerinin degi§tixil -
mesini istemi§tir. Yunan federasyonu 
bu mektubunda bu sene Balkan kupas1 
ma~larmm Atinada yap1lamtyacagm1 
da bildirmi§ ve bu ma~larm bu sene 
Ankarada tertib edilmesini teklif et -

tan Hasan Pehlivamn sesi, bizim oda i
c;inde giimledi: 

- Avc1lar ... Vakit ... 
Arkasmdan c;at, kapt! Sa ate bakhm. 

Altt. Oc;, dart saat kadar uyumu§uz. 
Eh ... Ne yapahm? Buna da eyvallahl 
Sersem sersem giyinerek c;aylanmlzt ic; • 
mek iizere solugu koyiin kahvesinde al -

dtk. 
BeJri Ziya AKTUN A 

tedi. N e miimkiin !.. Heyecan gozlerinin 
online birc;ok sahneler getiriyordu. 

Uzun, dolambach yollan ge~ip Ye~il
ki:iye vardtklan zama,_n Hasan N uri ko
yi.in ic;inde kol}klere yakm noktaya git • 
mek ijzere §afore elile yolu i§aret etti ve 
biraz sonra indi. 

Uzaktan iki ko§k derin bir siikun ic;in
de, karanhk gori.iniiyordu. Amma yak
la~mca bunlardan birinde 1~1k gordii. 
Hem de tam kendisinin hapsedildigi o • 
dada. 

Koki.in oniinden ge~ti, burada iki ka
p!sl olan bahc;eye n.azan dikkati celbet • 
meden girmek imkanstzdt. Bahc;enin iis· 
tiine dogru uzanan halkondan ic;eri atla
mayl pek goziine kestiremedi. 

Y andaki sokaga sapti. Buraya ba~ka 
hic;bir ko~kiin penceresi bakmtyordu. Fa~ 
kat bahc;enin duvan burada da gec;ile -
cek gibi degildi. Duvann nihayetinde 
tam ki:i§eyi donecek yerde kiic;i.ik bir o

dactk vardt. Buramn bombo§ oldugunu 
hatuhyordu. Dt§andan gori.ilen pencere· 
lerinin hali de ic;eride kimseler olmadigl
m ve senelerdenberi buranm metruk bu· 
lundugunu gosteriyordu. 

Bu odactgm damt, du~ardan daha al
!rak oldugu ic;in Hasan Nuri burada hi • 

ztmdu. 
Her ·adam i~in 4 m. 3 ve c;ok tehlikeli 

yerlerde 6 m. 3 hava lazimdu. Bu mik
tar 4-6 saat i~n kafidir. Agtrla§mt~ ha
vamn bizce malum piiskiirtme vesaitile 
tadili iyi olur. Eger ahval zaruri kihyor
sa o zaman 4 m. 3 bir hacimden daha 
azla iktifa olunabilir. F akat higbir zaman 
bir adam i(,;in en a~agt miktar olan 2 m. 
3 dan daha a§agt ha·va kafi degildir. A
sll Slgtnagtn oniinde ayrtca bir de gaz 
arahg1 bulunmahdu. Keza s1gmagm ikin· 
ci bir mathreci daha olrnahdrr ki, ica • 
1:nnda oradan c;rktlsm. Y a:hud mlinasib 
bir pencere de bu i§e yanyabilir. BunlaJ 
da miimkiin olmazsa o zaman duvan ko
layca delip c;tkabilmek laztmdu. Bu 
rnaksadla ic;erde haz1 aletler bulunmah• 
d1r. (KUrek, kazma, kiiskii.) 

T avan takviyesi 
T amamile anlad1k ki kendimizi tahri~ 

bomlbalanntn parc;a ve hava tazyikine 
ve kimyev1 maddelere kar§t korumak 
medburiyetindeyiz. Havanm tazyikinden 
dolay1 evler ytktlabilir, ve 'enkaztn tazyi
kile stgmagm ~okmesini mudb olabilir. 
Bu sebeble stgmagln tavamm kuvvetlen· 
dirmek laztrn gelir. Bu da tavam direk • 
lerle takviye, yahud ikinci bir tavan yap
mak suretile olabilir. Y eni binalarda 
bodrumlarda bu cihetin g(izetilm~i la
ztmdu. Herlhalde hu takviye i§lerinde 
miit~hasSISlarm fikri ahnmahdu. 

Bomba rparc;alarmm stgmaklara gir • 
mesini men tedbirleri aynca ittihaz olun· 
mahdtr. Bunu evde oturanlar, daha dog
rusu bulunan yardtmctlar temin etmelidir. 
En iyi tedbir, en az yanm metro kalmh • 
gmda kum to11balar1m duvar §eklinde 
pencere onlerine y1gmaktlr. Keza ayni 
kalmhkta toprak y1g1m yahud kurn san-

dlgl da olur. 20 sm. kalmhgmda a.h§ab 
yahud 1 0 mrn. kahnhgmda ~elik te par· 
c;alara kar§l kafidir. Cadde pencereleri
ne c;elik mani, avlu tarafma miisaid yer 
varsa kum torbalan muvaftktiT. Bu yar
dJmct maniler (muvakkat kum torbalan) 
daima nazara almmakla beraber daimi 
demir kapak ve kaptlar tedarik etmeli • 
dir. Bodruma sevkeden kaptlar da, ayni 
vec;lhile temin edilmelidir. Beklenen hava 
tazyikine kar§t kap1lar takviye veya ar· 
kadan kuvvetli dayaklarla tahkim olun
mahd!r. 

Gaz emniyeti 
Zehirli harh maddelerinin i~eriye nU

fuzunu men i~in stgmaktaki menfezlerin 
iyice kapatJlmast laz~mdtr. Pencereler 
§Oyle olur: Peneere c;erc;eveleri lastik ve
ya kec;e kenarlan ile oyle beslenmelidir 
ki kapamnca arahk kalmasm ve stms1k1 
kapansm. (Camlar ya ha~vari, ya:hud ta
mamen kag1dlamr ki cai!lln mukavemeti 
artsm.) 

Bundan ba§ka diger bir takviye daha 
laz1mdtr: P encerenin c;erc;eve evinden 
biraz da!ha biiyiik taiita kapaklar kulla· 
mhr. Bu kapaklar, gaz gec;mez bir mad
de ile (lastik, mu§amba, c;ah kag1dt) gi
bi §eylerle kaplamr, kenarlanna da ke<;e 
kenarlan ilave olunur. Eier bu maize
me yok, yahud pathalt ise o zaman tabta 

ra'z durdu. Ba§tnl kaldtrdt, bir oluk gor· 
dii. Oluga tutunarak · yukan c;tk~ak 
miimkiin olduguna kanaat getirdi. 

Bir s1~ray1§ta odamn Ustiine c;Ikh. 0-
radan ko11kleri daha iyi gormek miimkiin
dii. Pren~ R1zkullahm ko§kii derin bir 
zulmet ic;inde oldugu halde Samoilofun 
ko§kii aydmhktJ. He rnde yukandan a§a· 
gtya kadar aydmltk ... 

Civarda bir otombil patrrhst oldugu 
i~in bu pahrttdan istifade ederek bah • 
!reye atlad1. 

Bu geee hi~ te gec;e na§k gecesine ben
ze~iyordu .. Karanhktt. Bundan dolayt 
Hasan Nuri bahc;ede yol bulmak i~in 
mii§ki.ilat c;ekiyordu. Maamafih Prens 
Rrzkullahm ko§kiinii sakin ve sakit gor
diigi.i ic;in o taraftan ilerlemegi tercih etti. 
Burada bir toprak y1gmma raslatd1. Us
tUne c;tkh ve duvar boyuna kadar yi.iksel
di. Carib bir manzara ile kar§tla~tl. 

Bulundugu yerden, ha:psedildigi oda • 
mn ic;i miikemmel goriiniiyordu. <;ok ay· 
dmhk oldugu ic;in evvela duvarlardaki 
maskeleri, sonra bir ko§ede ayakiistiinde 
dimdik duran Samoilofu gordi.i, bu gor
diigii adam onun tamdtgl Samoilof de • 
gil, ba§ka bir Samoiloftu, ne ayagt topal, 
ne de sarsak bir ihtiyar ... Bu dine bir a-

kapaklar bizzat yapthr ve kapand1ktan 
sonra camla arada kalan bo§luga mesela 
ince tala§, c;iiriik otlar ve miimasili §eyler 
doldurulur, ve bu tabaka, ciddi ahvalde, 
tuzlusu ya:hud (potas) mahluli.i ile bolca 
1slamr ve c;ok slktla§tr. Kapllara c;ok dik
kat laz1mdtr. Bunlar ne hdar c;ok ac;I
hrsa o nisbette biiyiik tehlike vardtr. Kapt 
c;erc;evesi pencerelerde oldugu gibi las
tik veya kec;e ile beslenmelidir ki orti.i • 
liince aralrk kalrnasm, kapmm kendisini 
gaz gec;mez kuma§la yahud birka.,. kat 
kagtdla, tahta araltklanm ve birle~n yer
lerini de gene kagtdla kaplamah, ve dik
kat etmeli ki kapah kapt her taraftan tam 
ve stki kapanm1~ ve arahk kalmami§ ol
sun. Eger C§ik yoksa, bir e~ik ilave et • 
meli ve nihayet gaz perdesi denilen bir 
emniyet vas1tas1 daha ilave etmeli. 

Perde §Oyle yap1ltr: 
Evvela kapmm iki taraf c;erc;evesine 

biti§ik iki miiselles tahta yaptltr, bunun 
iizerine gaz ge<;mez bir perde, yahud bir
birine dikilmi§ iki ii~ battaniye gerilir ve 
yukardan, iist c;erc;eveye tutturulur. Per
denin iist ve yan kenarlan iyice ~erc;eveye 
oturmak ve miiselles sand1g1 di.izgi.in ve 
arahkSIZ olarak kapanmak ic;in perde iis· 
ti.ine ince latalar tesbit olunur. Perdenin 
alt kenan uzunea olup 10 santim kadan 
yere serilir kahr ve iizerine de miinasib 
bir§ey konur ki arahk kalmasm. Perde
den ic;eri vil dt§an gegnek zarureti varsa 
o halde iyiee ~omelerek ve perdenin alt 
kenanm arahk yaparak ge~melidir. Bat
taniye perdeler tuzlu su ile 1slak olmaltchr. 

Gaz. sedleri 
Gaz emniyetini daha ziyade arttrmak 

ve taarruz esnasmda zehirlenmi§ havamn 
sonradan Slgtnaga girmesine mani olmak 
ic;in gaz sedleri denen maniler tesis olu • 
nur. Bunlar Slgtnagm kaplSl oniindeki 
biti§ik ara!tklar olup buradan stgmaga 
girilir ve t1pk1 stgmak gibi gaze kar§t 
mahfuz tutulur. Hususi sigmaklarda boy· 
le- tek bir arahk kafidir. Fa kat biiyiik 
evlerde veya haber bekleme merkezle -
ri alan yerlerde en az 2 araltk olur. Boy· 
le arahk olmtyan yerlerde stgmaga inen 
merdiven veya oraya giden yol bir hal
me duvarla boliinerek bu tarzda ham -
lanmahdtr. F azla degi~iklige ve masrafa 
li.izum olmadan bu temin olunabilir. Me
sela bodrum yolunda s1gmak kap1s1na 
yapttgtmtz mail perdelerle bolmek ka -
bildir. Gazlenmi§ sahada bulunan birisi 
bilahare s1gmaga girmek isterse ilk girdi
gi on araltkta iist elbisesini ~Jkanr ve ze
hirden temizlenmesine gayret eder. (Zi
ra elbise zehirli maddeleri emmi§tir) son· 
ra ikinci arahgm kap1smt ac;ar, girer ve 
gaz maskesini oraya asar. !cab ediyorsa 
burada temiz elbise ve ayakkabJ giyer. 
V e sonra stgmaga girer. Stgmaga bu ya
Va§ ve tedrici giri§le, eaddenin zehirli 
havasmm oraya girmesioe ·mani olur. 

Stgnakta tertib ve tore 
Stgmaklarda rahat ve sakin kalabil -

mek lazimd!r. Oturma yerleri, ya§hlar 
ve c;ocuklar ic;in yatma yerleri olmaltd1r. 
Stgmakta kUc;i.ik bir eeza dolab1 da ol -
mah. Bundan ba§ka· kaplar i!rinde temiz 
su biraz yiyecek ve icabmda kullanmak 
i.izere elektrik cep lambalan bulunma -
bdtr. Zira petrol ve emsali §eyler hava
mn c;abuk bozulmasma yardtm ederler. 
Nihayet ihtiyat ttkama vasttalan ve tah
liye i§l~ri ic;in kiirek kazma v. s. §eyler 
hazu bulunur. Stgmagm oniindeki ara • 
hkta bir hela bulunur. Mesela ic;inde ha
fif kirec; kaymagt mahlulii olan bir f1c;t 
veya kova bulunur. D1§ardan birinci ara· 

·damdt, kar§lsmda da Hasret hala gece 
tuvaletile duruyordu. 

Korkak ve acmacak bir vaziyette, Sa
moilofun §iddet ve tehdidlerine kar~1 yal
varan bir halle duvara bir heykel gibi da
yanml§ duruyordu. Samoilofun gi:izlerin
den san'ki ate§ piiskiirmekte idi. lkide bir 
di§leri goriiniiyordu. 

Bir dakika oldu ki proferor onu iki e
linden yakaladt ve hiddetle sarstl; tttl. 
Sonra odada bir a§ag1 bir yukan yi.irii -
mege ba§lad1. Nurinin i§ilmesine imkan 
olmtyan bir sesle bir~eyler s<>ylenip du • 
ruyordu. 

F akat bu manzara N uriyi c;ileden c;t • 
kard1. Bir src;rayt§ta tepeden a§ag1ya a
hldt. 

- Ah, zavalhyt doviiyor, muhakkak 
oldiirecek ... 

Diye mmldand1. Bu gidi§le rasgele bir 
harekette bulunacak, ko§ke girmek i~in 
belki bir pancuru ve pencereyi k1racakti .. 
Fakat bir saniyelik bir mi.ilahaza bOyle 
delice hareketin oniine gec;ti. <;unkii bu 
suretle belki de mi.ithi§, oniine g~ilemi
yecek bir drama sebeb olacaktl. 

Evvela i§itmek, her§eyi anlamak, son· 
ra eger hakikaten oniine gec;ilmesi icab 
eden bir tehlike varsa o vakit ileri atd • 
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Senfonik konserler 
ni~in durdu? 

On yedi sene bilafastla Fransada ika• 
metten sonra bundan on on bir ay evvel 
vatana dondligiim zaman §ehirde en zi· 
yade nazan dikkatimi ve min gayrihad~ 
din nazan takdirimi celbeden sahne sen• 
fonik konserler olmu§tu. Cerna! Re§idin 
ve bu sahrlan yazarken §imdi ismini der
hahr edemedigim refikinin hiisnii idare 
ettikleri Konservatuar orkestrasJ cidden 
giizelle§mi§ti, c;ok gi.izel senfoniler c;ah -
yordu. Halkm garb musikisini bilen ve 
seven k1sm1, ecnebilerin hemen hemen u• 
mumu bu konserlerde ispah vi.icud edi ~ 
yordu. 

Bu sene bu konserler bir iki §Uleden 
sonra sondii. Duydum.. Konservatuarla. 
Belediye arasmdaki bir hesab ve tahmin 
yanh§hgt bu soniikliige sebeb olmu§. 

Arablar «elbadi azlem» derler. Kon
servatuar miidiriyetinin hesabmt §a~tran 
ve al.akadar makama eksik bir tahmin 
kac;uan edast gi:iniil isterdi ki senfonik 
musikiye meftun ve meclub olan binlerce 
halkm mahrumiyetile cezalandmlmasm I 

Musiki medeni bir milletin gtdastdtr. 
Ondan mahrumiyet asab iizerinde oldu
gu gibi hisler iizerinde de bir te~vvi.i~ 
hast! eder; (eger tabir caizse) bir fak ~ 
riiddem hissi tevlid eder. Ve bu veladet 
oyle kii<;iik zerreler dogurur ki bunlano 
bir milletin zevki ve hissi etrafmda lil}ii~~ 
mesi muz1r mikroblann bir uzuvda yer• 
le§mesi kadar miihliktir. 

Demek istiyorum ki musikiyi dahi u• 
su!Unde ve medeni bir §ekilde idame et• 
mek zaruretini ihmal edersek bahusus 
Konservatuanm1z gibi yeti§mi§ bir mii -
esseseyi halktmtza tamtmaktan, bu saye• 
de halkt giizd §eylere ah§hrmaktan, mi· 
safirlerimizi, ecnebileri al,J§ttklan, ara -
dtklan zevkten uzakla~tmrsak.. korku • 
yorum .. Elimizde saz namma bir zurna. 
ahengi hesabma da bir davul kalmasm L 

Ciinkii ve maatteessiif bu hususta, ya~ 
ni saz, musiki, hatta tiyatro hususunda 
miiteezzi, veya miistehzi bir dedikoduyu 
hemen hemen hergiin duymaktay1m. 

Belediyemizin vazifeperver ve had'a§i· 
na olan faaliyetinden bu Konservatuar 
ve senfonik konserler i~ioe dahi giizel bir 
§ekil vermesini temenni edf'rim. 

Semih Miimtaz S. 

U~urtma u~ururken •• 
$ehremininde Hubyar mahallesinde • 

ki arsada u~urtma u~urtmakta alan 8 
ya§lannda. ~~J?ed, arsada bulunan be~ 
metro dermhgmdeki susuz kuyuya dii§• 

mii§tiir. Ki.i~iik Ahmed kuyudan 21or -
lukla t;rkanlmt~br. 

Ancak viicudiiniin muhtelif yerlerin
den yaraland1gt i~in kii~iik, hastaneye 
kaldmlml:;;hr. _...._ 
12 ya§mda bir k1z1 yaralad1 

Diin sabah, Baklrkoyunden gelmek .. 
te olan Ziraat mektebine aid ~ofi:ir Hay~ 
darm idaresindeki 171 numarah kam .. 
yon, Samatyadan gegerken 12 ya.§lartn• 
da Elizabet isminde bir ktza ~arpml§ ve 
yaralamt§hr. 

Yarah tedavi altma altnml§, §ofi:i!' 
yakalanmt§hr. 

hkta kirec; kayma~ pamuk ve aga~ so• 
palar bulundurulur ki bununla dJ§andan 
ic;eriye girenler kendilerini zehirli gazden 
temizliyebilsinler. Gazli elbiseler ic;in ay
ni arahkta i~inde kirec; kaymag1 bulunan 
bir fic;1 kab lazJmdtr ki elbiseler ic;ine a
hlsm. Stgmakta korunma ev bek~isi, yao~ 
hud onun vekili ev halkmm dogru diiriist 
hareketine nezaret eder. Bilhassa oteye 
beriye ko§mak, li.izumsuz bagtrmak ve 
§arb soylemek suretile ktymetli havayJ 
vaktinden evvel· bozmak yasaktir. Ha .. 
vayt temizlemek ic;in su veya % 2 sabun 
mahlulii herhangi bir piiskiirtiicii ile s1• 
gmaga piiskiirtiiliir. 

Ev halkt s1gmag1 ancak korunma e"'l 

arnirinin kat'i miisaadesi iizerine terkede· 
bilirler. 

mak liiz1m gelirdi. M uhakkak bu ejderin 
elinden Hasreti kurtara{;aktJ. 

Bunun iizerine ko§ki.in sagmda, solun~ 
da biraz dola§h. Kii~iik bahc;e kaptsmm 
oni.inde durdu. Elile yoklad1 ve kapm:n 
c;engelini kaldmnc.a a~tldJgtnl memnuni• 
yetle gordii. Burasm1, birinci kata ~1kan 
merdiveni pek iyi bilirdi. Buralarda gi.in• 
lerce dola§ml§tl, ayaklannm ucuna basa• 
rak ta§hkta yiiriidii. Ellerile duvan yok" 
lad! ve duvara dokunarak istikameti ta• 
yin ede ede ta malum atolyenin kaplSlna 
yakm merdiven ba§ma kadar gitti. 

Onlar gene kar§t kar§tya idiler. Ha!an 
N uri bazan golgelerini, bazan bizzat 
kendilerini gi:iriiyor~ fakat seslerini mii " 
kemmel i§itiyordu." 

Samoilofun sesi, di§lerinin arasmdan 
bir tshk g,ibi <;Ikarak haykmyordu: 

- Demek... sen de bana ihanet ettiB 
ha ... Alc;ak, al~ak kadm ... YUziirne bak 
bakayim ... 

Gene kadm yalvaran bir sesle: 
- Samoil... Y alan: hepsi yalan· ·• 

Ben sana ihanet etmedim ... Benim ihanet 
etmem kabil mi?.. w'J 

- Evet aroma, onu seviyorsun, degt 
mi) 

[Arlm.n varl 
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CUMHURiYET 

kf:,~~~~~~~ BAHiSLEf1ii:jliaJf Alma~ m~ste~leke 
Almanlara gOre FranSIZ ordusu: 2 [*) talebl ve lngiitere 

Miistesar Lord Crewe 
Almanlari endi§eye «gene bir Miisternleke irn-

d •• •• f k J paratorlugu hatastna rii-
U§UfeD Ir a ar cu edilmemeli» diyor 

~ ransiZ ordusunun hazeri mevcudu 643,000 ki,idir; 
biitiin silahh kuvvetleri ise 957,000 ki,iyi bulmaktadtr 

Franstz tanklan bir gec;id resminde 

Bundan evvelki yazumzda FransJZla-1 yoktur. Y1lhkta yalmz Fransada mev -
tin ~ark hududlarmda tahkimatm muha- cud be~ siivari firkasmdan birinin hafif 
hzlan alan kale ordusundan bahsetmi§· makineli firka oldugu kayidlidir. Y1lhk, 
tik. Bugi.in de Fransamn hareket ordu- siivari alaylanndan bahsederken cem'an 
sundan bahsedecegiz. 1 I boliikl~ 5 grupun zuhh otomobilli ol-

Seyyar setir ordusu dugunu ve 1 dragon alayile 5 dragon ta
burunun da motorlii olduklanm yaziyor. 
Tank k1t' alanmn da beheri 2 taburlu 
11 alay te§kil etmekte olduklanm bildi
riyor.) 

lhtiyat ordusu 

Londra 18 (A.A.) - Almanyamn 
miistemlekata aid metalibi hakkmda 
Lordlar kamarasmda beyanatta bulunan 
Lord Crewe, bir Alman milstemleke im
paratorlugu ihdasmm bir hata olmu§ ol
dugu miitaleasmda bulundugunu soyle -
mi§ ve bu hataya riicu edilmemesi laz1m 
geldigini ve meselenin mesela, ac;1k kap1 
rejimi kabul edilmek suretile iktisadi nok
tai nazardan halledilmesi icab edecegini 
ilave etmi§tir. Bu ac;Ik kapi rejimi, baz1 
arazide Almanyaya kar~1 tatbik edile -
cektir. 

Hilkumet namma cevab veren Lord 
Plymouth, a~1k kap1 fikrini reddetmi~ -
tir. lptidai maddelerin serbest~te elde e -
dilmesi meselesinden bahseden Lord, 
Almanyamn bu sistemi tatbik etmek ar· 
zusunda bulunmadigml beyan etmi§tir. 

Fransada tetkikler 
Paris 18 (A.A.) - Ayan meclisi 

ticaret enci.imeni, Almanyanm miistemle
kata aid metalibile alakadar olmak iize
re iptidal maddelerin yeniden tevzii me
selesi hakkmda derin tetkikat icra edil -
mesine karar vermi~tir. 

Ayandan Jean Bose, bu mesele ictin 
mazbata muharriri tayin olunmu~tur. 

Almanya-itlaya mahrem 
itilaftnm esaslar1 

[Ba$taratt 1 tnct sahttede I 
temel mi.ilakatm mi.isbet bir neticeye ik
tiran etmesine mani olamaz. 

Balkan Konseyi da~ld1 
Hariciye V ekilleri Atinadan biiyiik 

tezahiirat aras1nda ayrdddar 
[Ba§tarat• 1 fnct sahttede] 

smm hususl muhabiri bildiriyor: 
Hariciye V ekili Dr. T evfik Rii§ti.i 

Aras §erefine bugun lngilt~re sefaretinde 
bir ogle yemegi verilmi§tir. Atina el,:imi
zin de refikasile birlikte i§tirak ettigi bu 
ziyafetten sonra Dr. Aras, Sovyet sefa
retinin kendi §erefine verdigi ~ayda bu
lunmu~tur. 

Bu c;ayda, Atina el~imizle refikas1 ve 
elc;ilik erkam ham bulunmu§lardir. 

M atbuat kongresinin kararlart 
Atina 18 (Hususl) - Balkan mat

buat kongresi gelecek sene Ankarada 
toplanacaktir. Kongrede verilen kararlar 
temenni kabilinden olmakla beraber Bal
kan Antanh devletleri tarafmdan kabul 
edilecegine ~ilphe edilmemektedir. 

Kongrenin kararlan §Unlardu: Balkan 
Antantma dahil bulunan devletler gaze
telerinin ne dogrudan dogruya ne de ya
banci gazetelerden alarak birbirleri a -
leyhine ne§riyat yapmamalan, dort Bal
kan miittefik devletleri gazetelerine aid 
olmak iizere pasta, telgraf ve telefon iic
retlerinin indirilmesi, radyo servisleri, 
konferanslar tertib edilmesi ve Ti.irkiye 
ba§murahhasi V edad Tori.in teklifile 
dart Balkan memleketi lisanlarile iki ay
da bir mecmua ne§ri ve Balkanlan Av -
rupaya tamtacak en iyi bir eseri vi.icude 
getirecek muharrire mi.ikafat verilme -
sinden ibarettir. 

Mefhul asker abidesine felenk 
kondu 

Atina 18 
bildiriyor: , 

{A.A.) - Atina ajans1 

Balkan antanli matbuab konferansm
daki muhtelif murahhas hegetleri azalan, 
di.in saat 16,30 da mec;hul asker abide -
sine ,:elenkler koymu§lardu. 

Matbuat kongresi azast fereline 
verilen ziyalet 

Atina 18 (A.A.) - Atina Ajansi 

bildiriyor: Diin ogle iizeri, rahats1zligmt 
ge,:iren Elen komitesi reisi ve Etnos di
rektorii Nikolupulos, Kifisyada Balkan 
Antanti matbuati konferansi delegeleri 
§erefine bir ziyafet vermi§, matbuat ve 
turizm mi.iste~anmn da bulundugu bu zi
yafet gayet ne§eli ve ~ok samimi bir su
rette gec;mi§tir. Ziyafet esnasmda, Ru -
men, Ti.irk ve Yugoslavya delegeleri, 
matbuatm halk ki.itleleri arasmdaki ehem
miyetinden bahsetmi§lerdir. 

Turk gazetecilerinin 
gezintisi 

Atina 18 (Hususl) - Tiirk gazete· 
cileri bugi.in Lutraki'yi ziyaret ederek 
ak~am Atinaya donmi.i§lerdir. Cazeteciler 
cumartesi giinU lstanbula doneceklerdir. 

Temps gazetesinin bir 
makalesi 

Paris 18 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususl muhabiri bildiriyor: 

Temps, bugi.inkii ba§yazismda, Bal -
kanhlann emniyetlerini kendi kuvvetleri
le temin, imzalarma sadakate azimlerini 
hahrlatarak, Balkanda ve T unada hod
kam maksadlar gUtmiyen Fransamn bu
nu ancak tasvib ettigini ve Milano miila
katma ancak sev1ndigini yaZJYOT. 

Cazete, F ransiz - ingiliz te§riki mesai
sinden ve ingiliz teslihatmdan Balkanla
nn memnuniyetine dair gelen bir telgrafa 
i§aret ederek diyor ki: 

«Dogu cenubu Avrupa dostlanmiz -
dan baz1lan Fransanm manevi ve fng11-
terenin madd! kuvvetlerile mubtemel mu
zaheretinden tereddiide dii§ti.iler. Ba§ka 
tarafta dahill vaziyetin istikran, lngilte
renin teslihahm tacil etmesile miitereddid
lerin derhal kendi menfaatlerinin emret
tigi ayni hatta donmeleri tabiidir. Avru
pada sulhu zaman altma almak i~in mii
salemeti bi.iyi.ik devletlerin maddl manevi 
kuvveti yerine hi~ bi~ey kaim olamaz.» 

GONON BULMACASI 
1 2 8 ~ 5 tS 1 8 9 10 
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Soldan saga: 
1 - Otomobil idare eden, ha:stallktan 

kurtulup lyile§me. 2 - Yaramaz ~ocuk, blr 
emir. 3 -Hem b~a hem de ayeta giyllir. 
4 - Suyun cereyam, blr edatm klsa.ltilml· 
~?I, vil~yet. 5 - Parlatmak. 6 - Uzak, ga
ze! .sOylenirken slk slk tek:rar edllen blr 
kellme. 7 - Blr edat. 8 - Mazeret, ka -
nadll bir haYVan. 9 - Dahl man!!.'lma bir 
edat. 10 - Viicudilnde soguk hissetmek, 
gtine~in dogu~u. 

Ylf,(,B.rldan ~gtya: 
1 - Cok JAtue yapan, catlSlZ. 2 - Istl.

rab ~eken blr a.d.amm tekrar ettigi kelime, 
bir yemi!i. 3 - Aralik, ~a.ma!ill'lan diizelt· 
me vas1tas1. 4 - intika.m, §iikreden. 5 -
Tren ve tramvay bunun iizerinde ytirlir, 
bir emir. 6- Pf9man1Ik. 7- Yen1 do~UI} 
~ocujtun dii§kiin oldugu yer, btr renk. 8 -
Btr edat, dU.,manllk. 9 - Suriye sahlllerln
de kurulmu~ alan esld bir devlet, bir emir. 
10 - Memuru yerlnden ~1karma, fakillte 
relsi. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekH 

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 

1 Istanbul Borsas1 kapani§ 
fiatleri 18 - 2 - 1937 

PARALAR 

Almanlar, bu orduya da seyyar setir 
ordusu diyorlar ki muvazzaf ordunun 
lnevcudlan takviyeli f1rkalarmdan mi.i -
rekkebdir. Bu ordunun f1rkalan, hudud 
nuntakalanna tevzi edilmi§ olup birka,: 
saat ic;inde seferber edilebilirler. Bu nr
kaiar, gittik,:e miktarlan artan inotorlii 
Ve mhh k1t' alardan mi.irekkeb olup her 
tiirlii arazide harekete miisaid top,:u trak
torlerile tec;hiz edilmi§lerdir. En miikem
lllel ve en nazik harb silahlarile mi.icehhez 
alan hrkalarda, bu silahlann azaml mu
vaffakiyetle kullamlmasi ic;in, hayli mii
hi_m ri:~iktarda miitehass1slar ve mecburi 
a tkerligini ifa ettikleri halde, goni.illi.i o
larak kit' alannda kalml§ askerler var -
dir. Bunlara bizim eski askerlik dilimiz
de « terki tezkere edenler» denilirdi. 

F ranstz ihtiyat ordusuna gelince, bu 
ordu, umumi seferberlik ilan edildigi za
man silah altma c;agmlacak ihtiyatlardan 
te~kkill edecektir. Bu F rans1z ihtiyat 
ordusu hakkmda Alman miitehasSISlan
mn dii§iindi.iklerini, Frans1z ordusunu te§
kil eden mubtelif simflara aid miitalealar 
arasmda okuyacagtz. 

Neumayer, burada son Avushl.rya 
istikrazi tahv1llerinin ftalyada piyasaya 
<;Ikanlmasi hususunu mi.izakere edecektir. 
~u halde, 1 talyanm A vusturyaya ik

tlsadl muzahereti devam etmektedir. Y al
mz, zavahiri kurtarmak isteniliyor. 

Oc; tarafh protokollara gelince, ftal ~ -
ya, Almanya ile tesis etmi~ oldugu mu- ikbsad diin / Konseyin resmi tebligi 

I SterllD 
1 Dolar 

20 FransrJ Fr 
20 L1re1l 

Aht 
a15. 
t~6.50 
l14. 
t20. 

Sabt 
al9. 
126.60 
117. 
1!15, 

Almanlara gore, elde edilen tecriibe
lerden sonra. FransJZlar bu f1rkalan, en 
iyi §ekilde kullanmamn yolunu bulmu~ -
lar ve bu hususta esash usul ve kaideler 
koymu~lardir. Bu kit' alarda bi.iyi.ik bir 
hareket kabiliyeti mevcud olup Maginot 
llli.istahkem hattmm gerisinde, hatta mii
Vazi olarak biiyiik bir siiratle bir taraftan 
ate tarafa gidebilirler ve boylece viicud
lerine ihtiyac hasii alan yerde derakab 
llliicadeleye i§tirak ve miidahale ederler. 

Bu fukalar, miithi§ ate§ kudretleri de 
sUratlerine inzimam edince, huducklaki 
llltistahkem hatt1, herhangi bir noktada 
Yarmaga muvaffak alan dii~mamn bura
dan ta§masim ~1p diye kesebilecekler ve 
boylece Fransiz topraklanmn ~ignenme
Tllesini temin edeceklerdir. 

Almanlarrn endifesi 
FransiZlann bu seyyar setir ordusu, 

hatta Almanlan endi~eye bile dti§i.irmek
tedir. Almanlarm fikrince bu manevra 
Yani hareket kit'alan, seri ve §edid bir 
taarruz yapmak Uzere viicude getirilmi§
lerdir. 

Meselt bir Alman gazetesi §oyle di
Yor: 

«F ransa, miithi~ kuvvetlerle, goz a<;tP 
kapryacak kadar seri bir surette saldtra
bilecek kudrettedir. M iilehassrslann fik
rince, ~arka dogru yaptlacak bir Fran • 
3tz laarruzu, Lorraine (Loren) deki is
tihkamlara yerle§tirilmi§ olan uzun men
zilli toplarm himayesinde kolayca ve em

niyetle inki§af edebilir.» 
Almanlar. bu motorlii hudud firkala

l'Inm umumile~tirilmesinden bilhassa en • 
dille eder gibi goriini.iyorlar. Bunlann en
di§esini artiran da, F rans1z yarbaylann
dan Caulle'nin «M eslek Ordusuna Dog
ru» isimli kitab1 olmu§tur. F rans1z ordu
su eski Ba§kumandam Mare§al "Peta
in'in mahremi bir zabit olan bu yarbay, 
kitabmda, 1 00,000 ki~ilik bir mesleki or
du le§kilini ve en modern vasitalarla tec;
hiz edilecek olan bu ordunun hudut ~a. 
her an harekete haztr bir halde bulun
durulmasmi tavsiye etmektedir. 

F rans1z ordusundaki motorlti ve maki
nkeli firkalann Almanlarda uyandudigi 

orku, Rhin gayriaskeri mmtakasmm i§ -
&alile orada hemen tahkimata ba§laml -
tni~ olmasmm sebeblerinden birini te§kil 
etnti~tir. 

(F ransiz firkalanndan kac; tanesinin 
fakineli ve motorlii olduguna dair Millet
~ Cemiyeti Askeri Ytlhgmda malumat 

<l~l B!rincl makale 15 ~?Ubat saYimizda-
• 

Fransr.z ordusunun mevcudu 
Almanlar, Frans1z ordusunun mevcud· 

Ian meselesini de a:z:ami dikkatle takib et~ 
mektedirler. Alman matbuati, Fransada 
dogumun azalmasi, ve «zayif y!llar» de
nilen harb senelerinin eksik tevelli.idan 
yUzi.inden F ranstz ordusu mevcudlanmn 
azaidJgmi memnuniyetle kaydetmektedir
ler. 

Alman skerl gazetelerinden biri, 
<< 1935 - 1940 dogumlulan arasmda ek -
silme» ba§hgile yazdigi bir makalede 
Almanlarla Frans1zlar arasmda §oyle bir 
mukayese ne§retmi~tir: 

20 - 25 ya~mda ola.nlar 
Sene Ft·ansa Almanya 
1930 : 1,647,000 3,211,000 
1940 : 889,000 1,898,000 
1950 : 1,554,000 2,546,000 

20 - 40 ya§mda olanlar 
Sene Fransa 
1930 : a,977 ,000 
1940 : a,715,000 
1950 : a,790,000 

Almanya 
12,438,000 
12,107,000 
12,981,000 

F rans1z kur' a efradt 
Tab!1 senelerde 240,000 
1935 zay1f senesinde 91,000 
193a :. :. 123,000 
1937 :. :. 114,000 
1938 :!> » 94,000 
1939 :. :. 82,000 

Zayll seneleri telafi i~in 

Almanlar, Franstz kur'a efradmm aza
li§Im memnuniyetle kaydetmekle beraber, 
bu eksik mevcudlan ktsmen olsun telafi 
ic;in alman tedbirleri de ehemmiyetle mii
talea etmektedirler. FransiZlarm aldtklan 
tedbirlerin en miihimleri §Unlardir: Mu • 
vazzafhk miiddetinin iki seneye <;1kanl· 
mast, askerlik c;agmm degi§tirilmesi, miis
temlekeler halkmdan istifade. Franstz • 
!arm, bilhassa miistemlekelerinden aldik
lan askerlerle mevcud noksanlanm telafi 
etmeleri, Almanlarm hi~ ho§una gitme • 
mektedir. 

(Filvaki Milletler Cemiyeti Ytlhgma 
gore, FransiZ miistemleke ordulan §oyle
dir: 
CezaYir ve Toousta: 
Fa.sta 
~arkta 
D!ger mlistemle-

78,612 zabit ve nefer 
45,319 :. • 
12,284 ) ) 

kelerde 59.566 • • 
YekO.n : 195,781 • , 

Yukandaki yekun haricinde bulunan 
bazt miistemleke kuvvetleri de nefsi Fran
sada bulunmaktadir ki bunlar da 6 piya
de fukasile 4 sipahi alaymdan ve bunla
rm topc;u ve sairesinden miirekkebdir.) 

Muvazzaf ordunun mevcudu 
F ranstz ordusunun hazer) mevcudu 

hakkmda Alman mi.itehasstslanmn ver
digi malumat muhteliftir. Asgarisi 
524.370 ki§idir, azamisi 643,000 olup 
bunun 200 ila 250 bin ki§isi miistemleke
lerdedir. Alman gazetelerinden yalmz 
bir tanesi F rans1z ordusunun mevcudu 

karenettenberi, bunlaTI tevsi etmekten ,:e
kinmi§ ve rii~han esasma milstenid tari
feleri bertaraf eden iki cihetli itilaflarla 
kanaat etmi§tir. 

Paramizm k1ymetini koruma 
hakkmda hazulanan rapor 
TUrk parasmm lnymetini koruma hak 

londaki 1567 sayth kanunun tatbikma 
mliteferri olarak Maliye Vekaletinin 
haz1rladJ~ dort maddelik rapor 20/1/ 
1937 tarihinde icra Vekilleri tarafmdan 
kabul edilmi§tir, Tasdik edilen bu ra -
pora gore: 

1 - Tiirk tabiiyetini haiz vapur ida
rehaneleri, e.§has ve miiessesat lehine 
ifa etmi§ olduklarx nakliyecilik hizme -
tinden miitevellid elde ettikleri navlun 
ve dovizleri elde ettikleri tarihten iti -
baren nihayet 15 glin zarfmda doviz o
larak memlekete getirebilirler veya 
kendi namlarma Cumhuriyet Bankasi
na tevdi edebilirler. 

2 - Tlirkiyede bulunan bankalarla 
e§has ve J:tlUessesatm haricde bulunan 
e~has ve miiessesat lehine yapmt§ ol • 
duklan hizmetlerden dogan ve dogacak 
alan komisyon ve buna miimasil hiz • 
metlerden dogacak alacaklar da bu huk
me tabidir. 

3 - Muayyen ban i§ler igin haricde 
bulunan kendi dovizlerine tasarruf et
mek hususunda Tiirkiyede bulunan si
gorta §irketlerine 20/1/936 tarihli karar 
name ile verilmi~ mlisaade ve salAhi -
yetlerin hiikmii bakidir. Bu miisaade 
ve salahiyetler istimal edildikten son -
ra geriye kalan doviz matlub bakiye -
leri gene ayni hlikme tabidir. 

957,000 ki§i oldugunu iddia ve bu kuv-
veti ~oylece taksim etmektedir: 

Kur'a e!rad1 & 2a0,000 
Profesyonel askfrler 131,000 
Milstemleke efrad1 
(Fransa.da) 75,000 
Milstemleke efradi 
(Miistemlekelerde) 
Zabitan 
Hava. ordusu 
Deniz ordusu 
Jandarma ve seyyar 
muhaf1zlar 
Ecnebi Iejyonlarl 
Suriye ordu.su 
Mlistemlekelerdek.i 
muhaflzlar 
Askeri memurlar 
Orman ve gtimriik 

125,000 
32,000 
41,000 
a2,000 

65,000 
21,000 
26,000 

22,000 
40,000 

muhafizlan 35,000 
Devlet :polls! 22,000 
YekO.n 951,000 

(Milletler Cemiyeti Y1lhgma gore, 
F ransiz kara ordusunun hazar! mevcudu 
447,904 ki~isi Fransada olmak iizere 
642,875 ki§idir ki yukandaki 643,000 
rakamma tevafuk etmektedir.) 

Harb mevcudu 
Alman askeri mi.itehassislanna gore, 

Fransa harbde, 5 ila 6 milyon talim ve 
terbiye gormii~ F rans1zla I milyon miis
temleke ihtiyat askeri t;Ikarabilir. Hatta 
baz1 miitehasSIS!ar, mi.istemlekelerden a
lmacak ihtiyatlarm 2 milyonu bulacagi· 
m da iddia etmektedirler. 

~.D. 

Vekilinin 
Yapbgl tetkikler [Ba§tara/t 1 fnct sa'hf!ede] 

[Ba$tara!t 1 tnct aahttede] denier arasmdaki tam gorii§ birligini ve 
ronra !§ Bankasma gelerek saat 17 ye Balkan memleketlerini baghyan tesanii ~ 
kadar kalmt§llr. dii bir kere daha mi.i§ahedeye imkan ver-

~~ Bankasmda fkt1sad Vekilinin hu - mi§tir: 

20 Belc1ll:a l'r 
20 Prabm1 
20 tsvicre l'r 
20 Leva 

1 Flortn 
20 Cek kronu 

1 A vusturva Sl 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Peii2ft 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 

~0. 
18, 

' 65, 
20 68: 
70, 
zo. 
2~ 
20.. 
21. 
11. 
4.8. 

1 tsv~ kuronu 50, 
1 TOrk altuu 1037, 
1 Banknot 08 B 246. 

84, 
22 

575: 
28, 
66 
76: 
25, 
J8. 
22. 
28. 
14.. 
fill, 

zurile §ehrimize gelen Banka umum mU- Avrupa umumi vaziyetini ve Balkan 
di.irii Muammer Eri§, Istanbul ,ubesi Antanb devletlerini bilhassa alakadar e
miidi.iri.i Yusuf Ziya ve daha baz1 ban- den meseleleri derin bir tetkike tabi tutan 
ka erkanmm i~tirakile bir t 

1anh yap1l- konsey, Balkan AntantJntn bi.itiin faali -
mi§tir. Toplanhdan sonra ....:elal Bayar yetini ban§m muhafazasma hadim olmak 
Galataya gec;erek i§ dairesi Istanbul mm- i~in inki~af ettirmek arzusunu teyidde I 
takas1 ba§mUfetti§ligini ziyaret etmi§tir. miittehid bulunmu§tur. Bu istikamette - Aht Satlt 

V ekil i~ dairesinde dairenin memle - vaki olacak her gayret Balkan An tanh· Londra 616, 616. 

CEKLEB 

• Nev Yok 0 79415 o 79415 
kette ve Istanbul mmtaka$tndaki faali· mn tam muzaheretine nail olacaktir. Parf.ol 17:0675 17:065 

yeti, i§c;i ve i§ verenlerin miinasebeti, i§~I Milletler Cemiyetine sadik bir surette MUAno 15,0975 15,1025 

beyannamelerile toplanan malumat, i§c;i- bagh bulunan Balkan Antanh, bu cemi- :~1 s~n~~ s~n~ 
nin hayat §eraiti hakkmda etrafh malu- yetin, mii§ki.il ahval ic;inde, yiiksek vazi- ~~;.vre a~:!~~ a!:~~ 
mat almt§hr. fesini ifa edebilmesi i~in. Cenevre mesa- A.msterdam 1.'525 1.4526 

Egede veri/en ziyafet isine faal bir surette te§riki mesaiye de - Prall 2~~~70 2~~~70 
Galata nhhminda bagh bulunan Ege varna azmetmi§ bulunmaktad1r. ~~ 11.8670 11,89~ 

vapurunda di.in gece lktisad Vekili Ce - Balkan Antanh konseyi, ban§ lehinde Berlin !:i~~ g~~O 
lal Bayarm da i§tirakile lstanbuldaki de- beynelmilel icraat ~er~evesi i~inde, ban· ~~~~ 4.8880 U830 

niz erkam bir toplanh yapmi§lardJr. Bu §Ill muhafazasi ve Akdenizde istikrar i~in Bilires 1::~~ l~~~ 
toplanhdan evvel Almanyaya 1smarla • miihim bir amil te§kil eden lngiliz • hal- ~~ 2.7888 2,7888 

nan yeni deniz ticaret filomuzun sipari§ yan anla§masmJ bilhassa takdir etmi§tir. Mo.skova ~,.90 2~~85 
mukavelenamesinin imzalanmas1 ,erefine St.okho~l~m.:,_ ___ .:,_....;.8;.;;·1~48;.;5 __ .;,;;,;;_ 
b Daiml konsey, Bulgaristanla Yugos - ~- E sa M 

ir ziyafet verilmi§tir. Ziyafette yeni va· "--------=-A---~--lavya arasmda 24 kanunusani 1937 de •• 
purlanmiZl yapacak alan Krupp miies - I A~lllf Ka.pa.n.tO 

Belgradda imza edilen dostluk paktmm · a-1 "l.mento 1'65 1'75 sesesinin mUmessili Hageman da hazu = an " ~ ,., 
bulunmu§tur. akdinden memnuniyetle malumat almi§ 1·, -----=1-8-T~l-K_R_A_Z_L_A_R __ _ 

t ve bu paktm Balkan Antantmm gayesi- ~ 
Bu vesile ile stanbul limammn inki§afi AQ~ K&pa.wo 

deniz i§lerimizin tanzimi, halicde yem ne tekabUl ettigini mU§ahede ve tesbit et- 1'11rk borcu 1 vadeH 21.375 :.!1.125 

kurulacak tersane, yeni yap1lacak va - mi§tir. ~ ,. ,. ~· v;~~~f ~g:~ :g:t~ 
purlar hakkmda gorii§iilmi.i~t\ir. Buna binaen konsey, Bulgar • Yugos· Erllani 99. 99. 

• 1•1 lav pakhnl, biiti.in Balkan milletleri ara- Slvas • Erzurum 2 ~6.25 9!>.25 

Posta ve Telgraf U. miidiir· smda dostane bir tetriki mesainin teessUsU Zahire boraaamda diinkii 
liigiiniin bir •ikayet hakktnda i~in ktymetli bir amil olarak telakki et • 

'YI mektedir. muameleler 
verdigi mii.temmim malumat Matbuatin Balkan Antanh eserme 1 _ ithala.t: Buiday 130, rtavdar 75, a.r-

Al' G · • ~I d d b' k" 1.. .. pa 30, kepek 15, ya.pak 65, B. peynir 7 3/4, 1 u!Og u a m a Ir oy unun yapaca<>1 ht'zmeti' hakkile takd1'r eden yul • 15 K iz 3 Artvinde bt,llunan og"luna iki defa tel- " un 29 3/4, munr 24, lh • • cev ' 
k B lk Ant tl meml L tl · · fa:sulye 3 3/ 4, tiftik 2, pa.mukyab 64 1/2, grafla para gonderdigi halde havalesi • onsey, a an an exe ennm K. fmdlk 2 112 ton. 

nin yerine gitmedine dair yazd.Ig1 §ika matbuat konferanst toplanttlannda gorii· ihracat: Bu~a.y 200, razmol 3S5 1/4, tif-
yet mektubunu ne§retmemiz iizerine len samimiligi memnuniyetle tesbit etmi§- t1k 57 3/4, yapaJc S4 3/4 ton. 
vaziyetle gok yakmdan alakadar olan tir. 2 - Satl§lar: 
P k · ] k Bugday yum\liak lk.!.lo.su 8 kurU§ 15 pa • 

osta ve Telgraf Umum mlidlirlii~ der- Daiml onseym ge ece toplantisi ey- radan 6 :kurllo\1 25 paraya kadar, yula! kl-
hal tahkikata giri§erek birinci safha - lui ayi ic;inde Cenevrede Milletler Cemi- losu 5 kur~ 20 para.dan 5 kuru., 25 para
nin neticesini dun bildirmi§ti. Bugiin yeti asamblesinin mutad ic;timalan esna- ya kadar, ku~yemi kilo.su 14 kUTUJ 30 pa • 
aldigimiz diger bir tezkereye bagh hu- smda akdedilecektir. radan 15 ~ kada.r, fa:sulye ufak ki -
dud tabur kumandanl1cnnln yaz1s1nda losu 8 ktmlf 20 paradan, nohud kilo.su 8 

.,. • • • • iklurwJ 20 para.dan, susa.m kilosu l8 kuru!J 
da mesele tamamne tenevvu.r etmi§ ve Milano mill' akab 10 paradan 1a kurU§ 20 paraya ka.dar, w-
Posta idaresince asked mutemedlere t1k mal kilo.su 155 kuru.,tan, yapak Ana-
teslim edilen paralarm vakit gec;iril - [B(lftaraft 1 fnct sahttede] dol kilo.su 62 kur~tan a6 kur~a kadar, 
medel! §ahidler oniinde sahibine veril • terdikleri alaka, Balkan Antanhmn e • yapak karll.('aka kllosu 54 kurU§tan, yapak 
dig~i anla~Ilmi~tir. h · . . . d' B' Traak.~a. kllosu '18 kll11llj 30 parlldan 79 ku-

" " emmtyehm !spat etmekte 1r. 1r zaman· k~·-' yn1r b kil 41 k ru~ • 1 • 1- rllo\!a <>!Uar, pe eyaz o.su u .. 
Y eni Nesil mektebinin kaaaa1 lar barut ft~Isi addedilen Balkanlar bu • 20 para.dan 42 kurU§ 37 paraya kadar, 

sadsar derls! ~ifti 2800 kuru~tan 3500 ku-
aoyuldu gun biiti.in diinyaya sulh ornegj te~kil et• ZU.,a kadar, tllki derisi c;ifti '50 kll!UftaD 

Cagaloglunda Yeni Nesil ilkmekte - mektedir.» 600 l:cu.ru.,a ka.G:ar. 
b . b' h · _ 3 - Telgraflar 17/2/ 937 

me evvelki gUn mec;hul Ir Irslz gir OASYON Lon.dra misir Laplata §ubat tahmili kor-
mi§ ve mektebin kasas1m ac;arak 130 ~ fEVKALAOE BiR LIKi Ill teri 24 ~i. Ki. 3 Kr. 40 San., Londra keten-
lira gahp ka~mi~hr. 6niimiizdelo pazar glinii §eh- tohumu Laplata §ubat tahmill tonu 11 

Hirs1zhk hadisesi lizerine Emniyet rimizin en biiylik ve en eski mu- Ster. 12 1/2 §1. K1. 7 K:. 5 San., Anvers 

ikinci §Ube mii.diirlii~ tahkikata ba§- bilya ma~azalar1 olan Beyoglunda, ~ffo~u ~:als~~r=~~tKi. ~:fr~ :~. J0~ 
lam1~t lstiklal caddesinde 48 numarah A. 

Jr. - 1 •.- B b'k H K amaclyan .. verpol bu~day mart tahmili 100 libresl 8 a 1 yan ve . ap mu- 72 s "''k b '"d Joe Loul's'ni'n yeni 1 l;il. 5 Pe. K!. 5 Kr. an., .,.t ago u., ay 
essesesine aid mobilya ar, vazola':,. Hartvlnter maJ'lll tahmili bu~ell 135 1/4 

muvaffakiyeti hablar, asan nefise ve saireden sent. Ki. 6 Kr. 25 San., Vlnipek bujtday 
mlirekkeb biiyuk istoklar ac;1k art· Manitoba may1s tahmill b~el1 127 aen. Kl. 

Nevyork 18 (A.A.) - Joe Louis, Na.. t1rma ile satllacakt1r. Yartnki ga- 5 Kr. 87 San., Hamburg ic; fmd1k Giresun 
tie Bro\vn'u dOrdi.incii ravundda na • zetemizin il§.n sahifelerindeki taf- d£rhal tahmil 100 kilosu 149 R. mark. Ki. 
kavt etmek suretile yeni bir galebe te- silatt okuvunuz. Telefon: 41221 75 Kr., Hamburg 1~ !md1k Levan l!lerhal 
min etmi.§tir. tahmil 100 kilo3u 148 R. mark. Ki. 75 I!r. 
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Bah~~ ~Mi;J;;r~e11i Istanbul 7 nci icra Memurlugundan: 
~ Emine Salihanm uhdesinde olup Emniyet Sandtgma birinci derecede 

Mevlfid Baysal i ipotek bulunan ve tamamma 1040 lira k1ymet takdir edilen Uskiidarda ihsa-
niye mahallesinde ve caddesinde eski 14 yeni 58 numarah bir tara£1 Ziraat 

Dorduncu Vak1f Han dorduncu Bankas1 muhasebecisi Nazif bane ve babc;esile olu Orner Pa§a zevcesi Fatma 
kat, 18 numara, telefon 22537 Ruzigar bane ve bahc;esi, bir taraf1 Riisumat tercume kalemi muduru $efik 

sahilbanesi, diger taraft Haydarpa§a l'limendife.rinde ibrabim, Nazmi ve Fua
dm mii~terek maabahc;e baneleri, taraf1 rabii Ibsaniye caddesile mabdud ve 

111111111111 Ill I I II II II Ill II II Ill 1111111 I Ill II II Ill II II I 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklar1; 
Amt, meydan, ~ocuk parklar1 ve 
villa bah!;eleri i~in modern proje 

1/IJ ve planlar hazular; ke§ifnameler 
~ tanzim eder. Projelerin arazide 
~ tatbikatim deruhde ve taahhiid 
~ 
I~ 
~ 

eder. 
Miiessesat ve villa bah~elerinin 

daimi nezaretini kiit,;iik iicretlerle 
kabul eder. 

<;i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sus, meyva agac; ve agac
crklan; bahc;e alat ve edevati ve 
ehliyetli vahc;tvanlar gonderir. 

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

( __ YE_N_i _ES_ER._L_ER_~) 
{:ocuk Dergisi 

Qocuk Esirgeme kurumunun ilk ve orta 
okul ogrenicileri igin Qlka.rmakta oldugu 
ha.ftal!.k c;:ocuk Dergisi Qlkmr~tlf. itinall, 
zengin yaz1 ve resimlerle Qlkanldrgrm gor
dtigiimi.iz bu giizel dergiyi almalanm bii
ti.in gocuk ana ve babalarma ta vsiye ede
riz. 

II an 
Viyana Akademisi ressamlanndan 

Matmazel Elisabeth Eugenie von Scho
eller Viyana muzesindeki yaghboya tab
lolardan kopya edilmi~ eserleri Beyog • 
l~nda 46 ~ numarah Hayri Barutc;u mo
bJ!ya magazasmda te~hir edilmektedir 

Bi~ka<; giin sonra da ressamm muh~y
yelesmde varattJgJ Atatiirkun portresi de 
aynca saym halka te~hir edilecektir. 

(Die Legende Von st. Georg - Sen 
/orj masalz) 

Beyoglu 
Albnc1 Noterligine 

Dairenizden tasdik ettirmi§ oldugum 
3 ~ temmuz 93~ tarih ve 5535 say1h ve -
kaletname ile Istanbulda Kalam1~ta Ka
l~ caddesinde 26 No. h evde oturan 
E~ciimend Okteni ticari i§lerimde ve 
brlhassa miihendisi bulundugum SIVas
Erzurum hath in§aah taahhiidu i~inde 
u~umi vekil tayin etmi§tim. Bu kere 
gor~iigiim liizuma oinaen mumaileyhi 
ve~aletten azletmi§ oldugumdan keyfi
yetm kendisine tebligini ve azil keyfi
yetininden herkes malumat edinebil -
mesi i~in istanbulda Sicilli Ticaret, 
Cumhuriyet, Ak§am gazetelerile An -
karada Resmi Gazetede ilamm ve ne -
ticeyi bildiren tasdikli bir suretin ta -
rafrma verilmesini dilerim. 

istanbul, Galatada Karakoypalasta 
dordiincu katta 5 ve 8 No. h dairede 
Miihendis Hulusi Yolac;. 

Dr. Haf!z Cemal 
Lohma11 Hehim 

P~zard.an ba1;>ka giin!erde o~leder 
~onra saa\. (2% tan 6 va} kadar tstan· 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususi kabinesJ!nde hastalarxm kabul e
der. Sall, cumartesi ~nleri sabab 
c9 1f2 · 12• saatteri hakiki fikarava mah 
sustur. Muayenehane ve ev telefon 
22398. K1§hk 21044. 

ISTANBUL 
Tiirk Em lak 

Sirk e ti • 
DAVETi YE 

istanbul Turk Emlak §irketi hisse _ 
darlan 31 mart 1937 tarihine musadif 
t;a.I'§amba gunii saat 15,30 (on be§ bu • 
~uk) ta, mezkfu §irketin Taksimde A
nac;e§me soka~nda kain merkezinde, 
alelade ic;tima edecek alan umumi he • 

.yete davet olunurlar. 
MUzakerat Ruznamesi 

1 ~ idare meclisi ve murak1blar ra -
porlarmm kuaati. 

. 2 - 1936 senesi hesablarmm tasdiki, 
31 ·ilkkanun 1936 da tahakkuk eden te
mettiiat hakkmda idare meclisinin tek
!ifi. Sene zarfmda yaptiklan muamele
.lerden dolay1 idare meclisi azasr zim 
.metlerinin ibrast. 
- 3 - ~dare meclisi azasmm tayini. 

4 - !dare meclisi azasmm huzur iic
retler·inin takdir ve tesbiti ve bilfunum 

.§irket umur ve muamelatmm tedviri 
vazifesile mi.ikellef idare meclisi azasr 
tahsisatmm kezalik takdir ve tesbiti 
hakkmda idare meclisine verilen sala _ 
hiyetin teyidi. 

5 - ~irketten, icab ederse, baz1 iij>ler 
iltizamr- ic;in idare meclisi azasma me
zuniyet itas1, (ticaret kanununun 323 
iincii maddesi.) 

6 - 1937 senesi ic;in muraktblar tayi
ni ve tahsisatlarmm takdiri. 

Laakal 100 hisseye malik alan hisse -
darlar i§bu ic;timaa bizzat i§tirak etmek 
veya gene mezkur heyet arasmdan alan 
bir zat1 tevkil eylemek hakkrm baizdir
ler. Icabma gore istimal edilmek uzere 
duhuliye varakalan ve vekaletname nu
muneleri 20 mart 1937 tarihine kadar 
§irket merkezinde hissedarlarm emrine 
amade tutulacakttr. 

istanbul, 15 §Ubat 1917 

evsaf1 a~agtda yaz1h bir evin sahlmasma karar verilmi&tir. 
Evsah: Sokaktan babc;eye girilen ktstmdan 3 basamakla zemin,.i karosi -

men bir sahanhga c;tktlmaktadtr. Zemin katmda: Bir sofa uzerine kar§Iltkh 
yuk ve dolab1 olan iki oda ve mermerta~h bir halad1r. Birinci kat: 1 sofa uze
rinde birinde yuk ve dolab1 olan 2 oda, mermerta~h bir hala. Bodrum katm -
da: Zemin katmda ah~ab merdivenle ve bahc;eden bir kapi ile girilen zemini 
c;imento bir ta~hk, bir oda, ?ir hala ve k1rmtz1 tugla ile do~eli malhz ocakh 
mutfak ve sofada c;tknkh b1r kuyu, merdivenalh olup elektrik tesisatl vardtr. 
Binanm methali iizerinde ve iki yan tarafmda birinci katmdan itibaren birer 
c;1kma vardtr. Bahc;ede muhtelif cinsten meyva acag1 mevcud olup sokak cep
besi duvarla mesturdur. Bina uc; kath olup bodrum kargir, diger katlan ab~ab
dir. Umum mesabas1 333 metro murabba1 olup bunun 68 metro murabbat bi
na zemini, kalam bahc;e olan bir evin tamam1 Tapudaki kaydinde oldugu giibi 
ac;1k arttlrmtya vazedilmi~tir. 

Ar~trrma pe:;?in~r. ~rttJrm1ya i§tirak edecek mii§terilerin ktymeti mubam
menemn jo _7,5 u msbetmde pey akc;esi veya milll bir bankanm teminat mek
tubunu ham1l olmalan icab eder. Muterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Va
ktf borclan borcluya aiddir. Arthrma f?artnamesi 12/3/937 iarihine musadif 
cuma giinu dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttumast 
5/4/937 tarihine musadif pazartesi gunii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek. Birinci arttJ.rmada bedel, ktymeti muhammenenin %75 ini buldugu 
takdirde iistte btrakthr. Aksi takdirde son arttiranm taahbudu baki kalmak 
iizere arthrma 15 giin daha temdid edilerek 20/4/937 tarihine musadif sah 
giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yaprlacak ikinci arttrrma neticesinde 
en ~;ok arttrramn iistunde brraktlacaktlr. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 
126 nc1 maddesine tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit olmtyan ipotekli ala
cakhlarla diger alakadaranm ve irtifak bakkt sahiblerinin bu haklanm ve 
hususile faiz ve masarife dair alan iddialanm ilan tarihinden itibaren 20 giin 
zarfmda evraki miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazimdtr. Aksi 
takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olmryanlar sati~ bedelinin payla§ma • 
smdan baric kahrlar. Muterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve tellaliye res
minden ibaret olan Belediye ri.i.sumu ve Vak1f icaresi bedeli miizayededen ten
zil olunur. 20 simelik Vak1f icaresi, taviz bedeli mii§teriye aiddir. Daha fazla 
m~lumat almak istiyenlerin 35/1979 numarah dosyada mevcud evrak ve ma
hallen haciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklan ilan olunur. 

(968) 

BAYRAMLIK 
HE Di YELERiN i Z i 
NECiB BEY 

1tr1yat fabrikas1 
istanbul Eminonii depolar1ndan ahniz. 
Muhtelif zarif •itelerde sabit kokulu limon ~i~egi kolonyalarl 

ve losyonlar1. 
Giizellik, beyazhk ve genclik veren yagsiz giindiiz ve yagh gece 

Necib Bey kremleri ve actbadem kremi. 
Krem kopiigiinden yaptlmtf dldi bozmtyan str olan Necib Bey 

pudralart cilde tazelik, giizellik verir. 
Necib Bey yagstz, yagh ve likid briyantinleri. 
Necib Bey hrnak cilalan, dudak rujlart, yanak rujlart, esanslart, 

tuvalet sabunlart, kirpik tuvaleti, kehlibar siirmeleri, ve dilf ma
cunlart, bilciimle tuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa maHan ma

gazamizda sahhr. 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 

imtihanla lise mezunu ahnacakt1r 
Liselerin 1934 - 1936 mezunlarmdan imtihanla yirmi be§ memur alma -

caktlr. . 
imtiban 5/3/1937 cuma giinii saat 9,30 da yaprlacakbr. Matbu izahname

. nin Ankarada Umumi Mudiirliikten ve istanbulda Siimer Bank ~ubesinden 
istenilmesi. (982) 

P. T. T. · istanbul Vila yet Miidiirliigiinden: 
1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmasx habras1 olarak siirsarj ettirilen 

posta pullar1 seri .halinde butiin posta merkezlerimizce sah~a c;;tkanlmtf?hr. 
.. 2 - Her s;m a~tl puldan murekkep olup bedeli 95 kuru$ alan bu pullar 

munhasxran ser1 halmde sablrr. Seri harici yalmz 6 kuru!Jluk pul satxhr. 
Saym Halka ilan oiunur. (839) 

Erzurum Vila vetinden: 
Be§ nisan 937 pazartesi giinu saat 15 te Erzurum Vila.yeti Naf1a Mi.i.durlii

~ ~as:nda t~an.~it yolu Eksilt~e Komisyonunda altmi§ alb bin be§ yiiz yir
ml b1r lira elh dort kuru§ bedeh ke§ifli Erzurum Vilayeti dabilinde ve transit 
yolu ii~erinde Horasavnla Sac;tepe arasmda muteahhide. ihale edilip te vakit ve 
zamamle .yaptlamadtgmdan dolay1 mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 
17+333 ktlometro §ose in§aatl bakiyesi ve sekiz aded ekip binasmm nevaklSI
nm ikmali ve alb aded smai imalatm tamamlanmasx i~lerinin kapah zarf 
usulile eksiltmesi yapilacakhr. · 

Evrakr ke§fiye, f?artname, mukavelenamesi ve buna muteferri butun ev • 
rak Transit Yolu In§aat $efliginde goriilebilir. 
. Muvakkat teminat dort bin be~ yiiz yetmis alb lira sekiz kuru~tur. istek

hler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 say1h nushasmda c;tkan talimatna
meye gore Nafta Vekaletinden almmr~ vesikalan ihtiva etmek. §artile 2490 sa
Yih ~rthrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde 
~~nzr~ edece~leri teklif mektublarm1 5/4/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 

ansit Yolu In§aat Komisyonuna vermeleri laztmdtr. (921) - ··--------------_.:_.:..... 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Biisbiitiin saf sudur. Bobrek, ka

raciger, damar, ta§, kum hastahk _ 
larmtn en miiessir devas1du. Her 
eczane ve depoda buJunur. Her yere 
gonderilir. Ar1k Su ve ~eref isi:m. 
lerine dikkat ediniz. Unkaparu Fab
rika soka~ No. 7/9 Telefon: 22773. 

1000 Lira · 
Sermaye ile gunde 5 lira kazanmak 

istiyenler §U adrese miiracaat etsinler. 
Ankara caddesi Avni hamnda 1 NC>. h 
yazrhane. 

istanbul Birinci 
T icaret Mahkemesinden 
Tiirkiye Ziraat ~ankas1 istanbul §U

besinin Galatada Orner Abid hamnda 
birinci katta 2 No. da Aleksandr Sotir
yadis aleyhine gerek §ahsan ve gerek 
bali tasfiyede Sotiryadis Biraderler §ir
keti tasfiye memuru Sotiri Sotiriyadise 
vekaleten satilan bugday bedeli e~ma
nmdan miitebaki 757 lira 80 kuru§un 
faizi, avukathk iicreti ve mahkeme 
masraflan ve borcun icrada inkardan 
mutevellid tazminatile birlikte tahsili 
hakkmda ikame eyledigi dava ic;in gon-
derilen davetiye mumaileyhin Yunanis
tanda olup mahalli ikamet·i mec;hul bu
lundugu §erh verilerek teblig edileme
mi§tir. 

Mahkeme bu tebligin ilan suretile ya
ptlmasma karar vermi§ ve muhakemeyi 
19/4/937 pazartesi saat 14 e b1rakm1§ -
tir. Bugiin ic;ln tanzim olunan davetiye 
mahkeme divanhanesine asllmt§hr. 
Miiddeaaleyhin mezkur gun ve saatte 
mahkemeye gelm.esi liizumu teblig yeri
ne g~mek uzere ilan olu.nur. (3D324) 

iSTANBUL 

Kaucuk va Kablo 
Fabrikast 

TUrk A non im ~Urketi 
idare meclisince hissedarlar genel he

yetinin 3 mart 1937 giinii saat 15 te adi 
olarak toplanmas1 kararla§tlnhntt;; ol -
dugundan esas mukavelenamenin 60 m
et maddesi mucibince hisse sahrpleri • 
nin o giin saat 15 te ~irketin Fmd1khda 
tramvay caddesinde 137 ve 139 numa -
rah merkezine te§rifleri ve toplanbdan 
bir hafta once ellerindeki hisse sened -
lerini §irket merkezine tevdi eyliyerek 
mukabilinde hisse senedlerinin aded ve 
numaralanm bildirir hirer duhuliye 
karh almalan rica olunur. 

Gorii~iilecek i~Ier 
1 - !dare meclisi ve muraktb rapor

larmm okunmasx. 
2 - 1936 yth bilan90 ve Hr ve zarar 

hesablarmm tasdik ve idare meclisile 
murak1bm ibras1, kar hissesinin tayini 
ve zaman ve tevzi sureti hakkmda ka
rar verilmesi. 

3 - 1937 y:th ic;in muraktb tayini ve 
iicretinin tesbiti. 

4 - tdare meclisi azalarmdan uc;te 
birinin c;xkanlarak yerine aza intihabi 
ve bunlara verilecek hakk1 huzurun tes
biti. 

5 - Tezyidi sermayeye karar vern -
mesi. · 

6 - idare meclisi azalarile muessis -
lerin §irketle her tiirli.i. ticaret muame
lelerinde bulunabilmelerine izin veril -
mesi. 

Tiirk • Petrol ve 
Madeni Yaglar 
T. A. ~irketinden : 

AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZOIR 

k 
1$1~1 UCUZA 
MAL ETMELIDiR 

DAHA AZ CERYAN SARFiLE 

DAHA PARLAK l~IK. VERIR . - ... 

TUrkiye Umumi MUmessilligi 

H E L i 0 S Miiessesat1, 
Istanbul - Galata, Voyvoda Cad. 124 • 126 • 128 (yeni binasmda) 

Posta T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 

1 - Taktm adedi 

1475 
875 

Muhammen 
bed eli 

Lira 
17700 
12250 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kuru§ 
1327 50 
918 75 

Miinakasanm 
~ekli 

Kapah zar£ 

~irketimizin hissedarlar heyeti umu- 190 
miyesi alelade olarak 19 mart 1937 cu- ..1£2.. 

5020 376 50 " 
ma giinii saat 16 da §irketimizin Galata, 2695 Yekun 
Bankalar caddesinde Assikurazioni Ge- idare ihtiyacx icin yukanda miktan, muhammen bedeli, muvakkat temi· 

natile eksiltme sekli gosterilen cem'an c2695» taktm elbise ve kasket satin ah
nerali banmdaki merkezinde toplana • nacakhr. 
cakhr. Mezklir ic;timada bulunmak isti· 2 - Eksiltmeleri 27 subat 937 cumartesi ~nii saat 12 de ve her klsmm 
yenlerin gerek asaleten ve gerek veka- eksiltmesi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. Umum Miidiirlugu Satmalma 
leten hamil bulunduklarx hisse seneda - Komisyonunda yapllacaktlr. · 
tm1 veya bunu musbit vesaiki i~tima 3 - istekliler, teminatlanm idare veznesine teslim edecekler, alacaklan 

makbuz veya kanunen muteber Banka teminat mektubunu ve sartnamede 
giiniinden bir hafta evvel merkezi ~ir - yazxh vesikalarla teklif mektubunu ihtiva edecek kapah ve miihiirlii zarflann1 
kete tevdi ederek, mukabilinde duhu - C> gun saat «1h e kadar mezkur Komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 
liye varakalar1 almalan ilan olunur. 4 - Istekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 T. ve 3297 sayrh nushasmda 

yazth muteahhidlik vesikasm1 hamil olacaklard1r. 
Mijzakere ruznamesi 5- Sartnameler Ankarada P. T. T. Levazim Mudiirliigunden tstanbulda 

P. T. T. Ayniyat $ube Miidiirliigunden bedelsiz olarak verilir. c304• (791) 
1 - !dare meclisi ve muraki.b r apor - -

lar1n1n okunmam: 
2 - ~irketin 1936 y:tll bilangosu ve 

kB.r ve zarar hesablannm tetkik ve tas

dikl. 
3 - Karm sureti tevzii. 
4 - !dare meclisi ve murahhas aza

lan ve §irket muraklbmm zimmetleri • 
nin 936 senesine aid i§lerden dolay1 ib
ra edilmeleri. 

5 - (,;1kan murak1bm iicretile meclisi 
idare azalarma mukavelenamenin 39 
uncu maddesi mudbince huzur hakki 
olarak verilecek ucretin tayini. 

6 - 1937 senesi ic;in muraktb se~.U • 
mesi ve iicretinin tayini. 

Heyeti !dare 

SiNiR DAMLASI 

KARDOL 
Biitiin sinir nobetlerine, 
asab yorgunluklartna 
ve hay1lmalara kar§I 
yegane ve son ila~br. 

OTOMOBil TiCARETi 
Tiirk Anonim 

\iirketinin 
1937 senesi adi heyeti umumiye ic;ti

mat 10 mart 1937 tarihine musadif c;ar
~amba giinu saat 11,30 da Galata, Bah
tiyar hamnda 5 inci katta 81 numarada 
vuku bulacagmdan asaleten veya ve • 
kaleten laakal on hisseye malik bulu • 
nan hissedarlarm ic;tima giiniinden en 
az bir hafta evvel hisselerini §irket vez
nesine tevdi ederek mukabilinde duhu
liye varakas1 almalan liizumu ilan o
lunur. 

Ruznamei miizakerat 
1 - 1936 Yih muamelatma dair idare 

heyeti ve muraktb raporlanmn okun -
masr. 

2 - 1936 ythna aid bilanc;o ve kar ve 
zarar hesbalanmn kabulile heyeti ida
renin temettliahn kullam§ suretine dair 
teklifah hakkmda karar itas1. 

3 - idare heyeti azalanmn ve mura· 
ktbm ibras1. 

4 - !dare heyeti sec;imi. 
5 - 1937 senesi ic;in murak1b sec;imi 

ve iicretinin tayini, 
6 - Meclisi idare azalarmm §irketle 

ticari muamelede bulunmalarma clair 
miisaade itasx. 

7 - Miistahdemin ve miidurlerin ma
a§ ve iicretlerinin tayini i~in meclisi 
idareye salahiyet itas1. 

Di~lerini:z iyi ve saglarn ofursa her ~eyi ke• 
mali lezzetle y~yebilirsiniz. Aym ·zamanda 1~eh~ 
har tebessumiinuzle herkesin takrurini kaza
narsmlz. 'Pasteur'un tedkikall fenntyesi daire
Sinde istihzar edilen Dentol di~ suyu ve rna· 
cunu gayet antiseptik ve neris kokuludur. 
Dentol dis soyu ve macunu, di~ etlerini kuv
vetlendirir. Nefesi tasfiye ve di~leri hiisnu 
muhafaza ettigi gibi di1,ilere parlak bir be
yazhk verir. 

DENTOL; biitiin parfiimorilerle eczanelerde 
sat1hr. 

onlo 
Her yerde DENTOL isteyiniz 
Eczanelerde, Parflimorllerde -satlhr. 

istanbul 3 iincii icra Memurlugundan: 
Osman tasarrufunda olup Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotekli 

olan ve tamamma (7167) lira k1ymet takdir edilen Uskudarda yeni Mecidiye 
eski Altunizade mahallesinde Ni§anta~J sokagmda eski 34, 36 yeni 12 Tapu 
kayid senedine gore eski 27, yeni 34, 36 numarah bir taraf1 Ni§anta§I caddesi 
ve bir tara£1 9evketpa§a halilesi Cemileye evvelce ifraz olunan be~ bu~uk 
donum mahal ve bir tarafi mukaddema Boyacwglu bagt, elyevm Faik Pa§a
mn ah1r ve tarlas1 ve taraf1 rabii Hekimyorgaki sokagile mahdud maabag 
ve koskun evsaf1 a~agtda yaz1hdtr. Ko§k bahqe ic;inde, zemin kat beden duvar
larx kttrgir, diger katlar ah§ab, dahilen haricen yaghboyahd1r. Camh kapi • 
dan girildikte mermer bir ta~hk, uzerinde 3 oda, kargir bir mutfak, diger 
arahk i.i.zerinde bir oda, bir hala, arka kap1dan girildikte gene zemin katta 
mermer bir ta~hk, bir oda ve ittisalinde bir mutfak mahalli. Birinci kat: Iki 
tarafta ayr1 ayn merdivenlerle c;rk1hr balkonlu bir salon uzerinde dort oda, iki 
arahk iizerinde 2 hala, ginko gusulhane. Ikinci kat: <;atr kati olup bir sofa 
iizerinde iic; oda, bir hala, bir balkon mevcuddur. Mu~temilat sonradan yapr
lan yeni klSlm bir ta§hk, koridor uzerinde iki ada, bir mutfak ve hala, araballk, 
bi.i.yiik bir ah1r, arabacllarm yatmasma mahsus ada. Bahc;e: <;ic;ek, meyvaltk 
olmak uzere tanzim edilmi~tir. Yeldegirmeni mevcud, samtc; i.i.zeri taras, demir 
su deposu, biri su deposu olmak uzere iig havuz, tulumbah bir kuyu, bir ha • 
vuz, kesif c;am ve meyva agaclan mevcuddur. Etrafr duvarla gevrllmi§tir. 
Umum mesahas1 11024 M2 dir. Bundan 178 M2 ko~k, 21,50 M2 yeni mutfak, 76 
M2 yeni ilave edilen bina, 78,50 M2 harab ah1r ve oda arabahk ktsmtdrr. Ev • 
safx yukanda yaz1h gayrimenkul Tapudaki kaydinde oldugu gibi ac;1k arttxr • 
rrnya vazedilmh;;tir. . 

Arttrrma pe~indir. Arthrm1ya i§tirak edecek muf;lt~rilerin kwmeti mu • 
hammenenin % 7,5 u nisbetinde pey ak~esi veya mill~ bir· bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalarr icab eder. Arttlrma §artnamesi 15/3/937 tarihin~ 
musadif pazartesi gunu dairede rriahalli mahsusuna talik edilecektir. BirinC1 

arttumasr 5/4/937 tarihine musadif pazartesi gi.i.nii dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra edilecek. Birinci arthrmada bedel, k1ymeti muhammenenin % 
75 ini buldugu takdirde i.i.stte btrakthr. Aksi takdirde son arttrrmamr\ taahhii
dii baki kalmak uzere arthrma onbe$ giin daha temdid edilerek 20/4/937 ta ~ 
rihine musadif sah gunu saat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci art~ 
tirma neticesinde en cok arttrranm iistunde btraktlacaktrr. 2004 numarah iC· 
ra ve iflas kanununun .126 nc1 maddesine tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit 
olm1yan ipotekli alacaklllarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin 
bu baklarxm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanm ilan taribinde~ 
itibaren 20 gun zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmelerl 
Iazrmd1r. Aksi takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olmryanlar satr~ bede ~ 
11nin payla~masmdan haric kahrlar. Muterakim vergi, tenviriye ve tanzifi~e: 
den ibaret olan Belediye rusumu, tellaliye resmi ve Vak1f icaresi bedeli m~ ~ 
zayededen tenzil olunur. 20 senelik Vaktf icaresi, taviz bedeli mu~teriye ard 
di~. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 935/652 numarah dosyada meV ~ 
cud evrak ve mahallen haciz ve takdiri ktymet raporunu gorup anhyacakla;) 
ilan olunur. (96 
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KANZUK SIHHI BALSAMiN KREMLERi 
Londra, Paris, Nev • York ve Berlin'de giizellik ensliliilerinden takdirname ile 

taltif edilmi' olup beynelmilel sergilerin altm madalyalann1 haizdir. 
Esmer, sartfln, kumral, her tip i~in muvaftkhr. Giizellik ve cazi· 

beyi artmr. Buru,ukluklarx, ~il ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandtklarx Balsamin 

kremlerinin 4Nev'i vard1r. 
1 • Krem Balsam in yags1z beyaz giindiiz i~in 
2 - Krem Balsamin yagh pembe gece i~in 
3 • Krem Balsa min Ac1 Badem giindiiz i~in 
4 - Krem Balsamin Ac1 Badem gece i~in 

Balsamin kremindeki hassa hi~bir kremde yoktur; Balsamin 
maddesi mesameleri kapatan cildi gendettirerek beyaz, yumutak, 
mat ve nermin kxlan besleyici bir cevherdir. 

tNGILtZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU- ISfANBUL 

ADEM iKTiDAR 
ve BELGEV!?EKLiGiNE KAR!?I 

RM Bi 
Tabletlerl • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

• 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme Ilan1 

Nafta V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: tstanbulda Bahc;ekoyde Orman Fakiiltesin

de yaptmlacak c;ah§ma binastdtr. 
Ke~if bedeli 130,000 liradtr. 
2 - Eksiltme 4/3/1937 tarihinde per§ernbe gunu saat 15 te Nafta Veka.

leti Yapt i§leri Umum Mudiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf 
usulile yaptlacakhr. 

3 - Eksiltme $artnamesi ve buna miiteferri evrak c650· kuru§ bedel 
mukabilinde Yapt l~leri Umum Miidiirlugunden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 77.50 lirahk muvakkat teminat 
vermesi ve Nafta Vekflletinden almmi$ miiteahhidlik vesikasmt haiz olrnast 
ve 100,000 lirahk bir i§i yaprnt§ bulunmast ve kendisi miihendis veya mimar 
olmad1~ takdirde i§in fenni mes'uliyetini alacak bir miihendis veya mirnan 
in§aat miiddetince istihdam edecegini kabul eylemi§ bulunmas1 laz1md1r. 

1steklilerin teklif rnt>ktublanm ikinci maddede yazllx saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktazi
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c33h (875) 

Dort methur Doktor taraf1ndan 

OZERiNDE 
yapdan tetkikat neticesinde 

3ayan1 hayret bir ink1IAb 
Dort biiyiik doktorun, pudramn cild 

iizerindeki tesiri haklonda yaptiklar1 
fenni tetkikat hitama ermi§tir. Muh
telif ya§larda 467 kadm iizerindeki 
tecrubeler neticesinde bazt pudralar
da cild iizerinde siyah benlerle leke

ler husule getiren ve cildi tahri§ eden 
ve mesamatt geni§leten ufak taneler 
bulundugu anla~dmr§ttr. Halbuki To
kalon pudrasmm biitiin bu ufak tane· 
lerden tamamen muarra oldugu kemali 
hayretle goriilmii§tiir. Tokalon pud -
rast •havalandrrdmr • oldugundan ca· 
zip bir hafiflik ve inceliktedir. Muntazaman ve yeknasak bir halde cild iize
rinde yapr§rr ve cildi ince bir giizellik tabakasile kaplar. Ayni zamanda bu 
Tokalon pudrasr, hususi bir usul dairesinde pudrayi sekiz saat sabit tutan 
krema kopiigii ile kan§tlrdmr§ oldugundan, ne riizgar, ne de yagmur, ne de 
terden kat'iyyen miiteessir olmaz ve tenin •fini mat» sevimliligini hi~ bir va
kit tagyir etmez. Hemen bugiinden Tokalon pudrasiDJ tecriibe ve istimale ba§• 
laym1z. Sxhhi bir surette kontrol edilmi§ oldugundan mutlak bir itimad 
temin eder. 

TiiRK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
$imdiye hadar binlerce ki,iyi zengin etmi~tir 

5 inci ketide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 O. O Q O lirad1r. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 Hrahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardrr ... 
DJKKA T: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii aktamr

na kadar biletini degi~tirmit bulunmahd1r. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur ... 

Belediyesinden: 
1262 lira ke!lifnameli, 88 metre tuliinde ve dart bucuk metre eninde Ke -

~a~ Sebze pazarma vapbnlacak sark1tma 10/2/1937 tarihinden itibaren 20 ~iin 
ll_luddetle ve kapah zarfla eksiltmiye konmu$tur. Talib!erin Ke$an Belediye -

..._sine miiracaatleri. (731) 

Babkesir Belediye Reisliginden: 
f ~ehire getirilecek suyun cSular taimatnamesine tevfikan• proje vesair 

ihen!11 evra:Jtmm mahallindt> tetkik ve ikrnali icin mutehass1s bir miihendise 
h:vac vard1r. 

....___ lsteklilerin Ball)tesir Belediyesine miiracaat etmeleri ilan olunur. (786) 

As. Miize Miidiirliigiinden: 
....____ Askeri Miize bayramm ikinci giiniinden itibaren a~1ktir. (986) 

Saata cok ehemmlyet veren REVUE saat1 allr. 

BirR E VUE 
saata alan ne aldagma billr, 

~unkl eo senelik tecrube gibl bl~ 
garantiye maliktir. 

Modeller .,en. son ve .zarlf fi!eklldedlr, 

REVUE saatlan tan1nm1~ saat91larda 
satlimaktad1r. 

Umumt clepo•u 1 l•tanbul Bahoekapt, Ta1 Han, Blrlncl kat 19, Telefon 21354 . ... .. -
Sinob Cezaevinin elektrik tesisabna aid 

a~1k eksiltme ilan1 
Sinob Naf1a Miidiiriyetinden: 

1 - Sinob Cezaevinin (2040) lira (10) kuru~luk ke§ifli elekflrik tesisati 
12/2/1937 giinunden itibaren 15 giin miiddetle a~1k eksiltmiye ~lkartlrnt~txr. 

2 - Eksiltme 26/2/1937 cuma giinii saat 15 te Sinob Naf1a Miidiiriyetin
de yap1lacaktlr. 

3 - Muvakkat teminat 153 lirad1r. Ek:siltmi e gireceklerin Naf1a Veka
letinden musaddak ehliyet vesikasm1 haiz olmas1 ~arttJ.r. 

· 4 - Bu i§e aid evrakt gormek -ve zla malumat almak istiyenlerin Sinob 
ve istanbul Naf1a Miidiiriyetlerine miiracaatleri ilan olunur. (929) 

BAYRAM i~iN 

HEDiYELiK ~i~EKLERiNiZi 
Beyoglu, lstiklal caddesinde 304 No. 

SABUNCAKiS 
c;i~ek magazalar1m ziyaret edioiz. Herne vi ci~ekli nebatlana ve kendi 

~i~ekliklerinde yeti~tirilmilj miintahab ~i~eklerin zengia ~e~idleriai bula
cakslnlz. Magaza Pazar gilnleri de adi giinler gibi sabah saat 7 1/2 dan 

ak§am 9 a kadar a~tkbr. Telefon : 40167 

Kapab zarf usulile eksiltme ilant 

Tavas Belediye Reisliginden: 
1 - Eksiltmeye konan i$: 80 hektar raddesinde Tavas kazasmm ve 50 hek

tar raddesinde Kale nahiyesinin Naf1a Vekaletinin fenni §artnamesine gore 
halihaz1r haritalarmm yap1lrnasld1r. 

Bu i§e aid ke~i~ bedeli (3250) 1irad1r. 
2 - Sartname ve evrak1 §Unlard1r: 
A- Eksiltme ~artnamesi. 
B- Mukavele -projeleri. 
c _ $ehir ve ~asabalarm halihazir haritalanmn almmasma aid §artna-

me. 
D- Hususi ~artname. 
!stiyenler bu §artnameleri ve evrak1 Denizli Naf1a Miidiirliigunde goriip 

inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 8/3/1937 pazartesi giinu saat 15 te Tavas Belediyesinde te

§ekkul edecek Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yap1lacaktlr. 
· 4 - Eksiltmeye girebilmek ic:;in isteklilerin (244) lira muvakkat teminat 
akc:;esi vermesi ve bundan ba$ka a~ag1daki vesikalan haiz olmast laz1md1r. 

En az (300) iic:; yiiz hektar biiyiikliigiinde kasabalarm halihaz1r haritala
rml tanzim ve Harita Urnum Mudiirliigiine begendirmi$ olduklanm bildiren 
vesika ile 937 senesi ic:;in harita i$lerine aid Naf1a i§leri miiteahhidlik vesikas1m 
alm1$ bulunmak; 

5 - Teklif mektublan yukanda iic:;iincu maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Tavas Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligi -
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderiJ.ecek mektublarm ni
hayet ii~iincii maddede yazll1 saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfmm muhur 
mumile iyice kapahlm1~ bulunmas1 laz1rnd1r. Postada vukua gelen gecikmeler 
kabul olunmaz. (963) 

Necib Bey di~ macunu, di~leri in ci gibi parlattr. Kibar ailelerin kul
landtgx yegane dit macunudur. 

ASURA HEDE SA Biitiin diinyanm en miiessir ilacrd1r. 
Ameliyatsxz memeleri mahveder, 

ka01, agrry1 derhal keser. 

Mudanya Uray1ndan: 

5thni 
dt~Cet'e 

marik 
oCmak 
t~in ... _ 

!halesinin 11/2/1937 per§embe giinii saat 15 te yap1lacagi evvelce ilan olu
nan lUudanya Belediyesinin vapl!r iskelesinin 5680 lira 30 kuru§ ke§if bedelli 
demir aksammm eksiltmesi 1/3/1937 pazartesi giinu saat 15 e uzat1Id1gt ilan 
olunur. (967) 

INKIBAZ 
vc ondan miitevellid ba§ agnlannt de. 
feder. MiDE ve barsaklan kolayhkla 
bo§alttr. Son derece teksif edilmit bir 
toz olup MUMASiL MUSTAHZAR • 
LARDAN DAHA «;ABUK, DAHA KO· 
LAY, ve DAHA KAT'l tesir eder. Ye
meklerden sonra abnusa HAZIMSIZ
LICI, MinE EK~iLiK ve YANlUA
LARIN! gidcrir. MinE VE BARSAK· 
LARI ALI$TIRMAZ. 

Ag1zdaki kokuyu ve tatsu:hit defe -
der. MAZON isim ve HOROZ marka
sma dikkat. 

Kii~iik §i§esi ~J.knu~tu, fakat bUyiik 
~i~esi ekonomiktir. 

Ziraat V ekaletinden: 
Kayseri yonca deneme ve yonca tohumu tcmizleme istasyonu ic;in satm 

almacak bir aded yonca tohumu temizleme makinesinin 8/2/937 tarihinde ka
t>~!~ zarf usulile yap1lan eksiltmesinde . teklif edilen fiat haddi lay1k goriilme
digmden bu makinenin pazarhk suretile satm almmasma karar verilrni§tir. 

Pazarhk 20/2/937 tarihine musadif cumartesi giinii ogleden evvel saat 
11 de Vekalette Arttlrma ve Eksiltme Komisyonunca yaptlacaktlr . 

Makinenin muhammen bcdcli 8,000 ve muvakkat teminab 600 lirad1r. 
Bu 1~e aid $artname Ziraat Urn11m Miidiirliigiinden verilmektedir. Talib

lcrin teminat mektublan ve 2490 say1h kanunda yaz1h vesikalarla birlikte 
muayyen saatte Komisyona miiracaatleri ilfm olunur. c39h (978) 

Kad1kov Vak1flar DirektorliiQ:ii ilanlari 
A~1k olan Kad1k6y Osmanaga camisindeki vaizlik ic:;in martm sekizinci pa· 

zartesi giinii miisabaka imtiham yapllacagmdan isteklilerin yevrni mezkurda 
saat 14 te Kadtkoy Vak.tflar Mudiriyetine miiracaat etmeleri. (931) 
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Hem 
Hem 

viicudunuza 
kesenize 

en uygun 

Haz1r Elbise 

• 
IHA.~ ' 
Hvl..vSI 

~ 
~.,..,.,., ... 

0 u 

Siimer Bank 
Yerli 

Mallar 
Pazar1nda 

bulunur 

Pazarlardan al1n1z 

-------------------------- .. --------------------------
Odun yakmakla hem memlekete 
hem kesenize zarar vereceginiz 
yetde Tiirk Antrasiti kullaniniz. 

CUnkii • 
• • 

1 - Ormanlar bir memleketin zenginlik ve 
saghk kaynagtdtr. Bunlarm mahvolmasma en 
biiyiik sebeb odun yakmakhgtmtzdir. 

2 - Odun yakmak zahmetlidir, devamh ola
rak soba ile ugra~mak ister. Bir defa koydugu
nuz TORK ANTRASITt bir daha dokunmaia 
liizum kalmadan ayni harareti muhafaza ede
rek sizi hiitiin giin Isihr. 

3 -· - Odun mangalda yanmaz, sobadan ahnan 

d • n yer1n 
UL 

kor da dayanmaz. Y emek pi,irmek i~in ayr1ca 
beher kilosu TORK ANTRAStTtnden 2misli da
ha pahah sablan odun komiirii de almaga ihti
yacmiz vardtr. Halbuki alacagmtz TORK AN
TRAStTt tskarah her ocakta en · idareli, en ko
lay ve devamh yandtgtndan yemek pitirmek i~in 
malhzlarda da kullanabilirsiniz. 

4- Zahirde ucuz gibi goriinen odun, keseniz 
i!rin de zararhdtr. TORK ANTRASITinin ka
lorisi fazla oldugundan bunun 1 tonuna muka
bil ayni harareti almak i!rin takriben 10 ~eki 
odun yakmantz lazimdtr. 1 ton TORK ANTRA
SITt 22,5 lira, 10 ceki odun ise 33 lirad1r. 

•• ur 
I 

n r siti 
I Z ! 

«Bir ba§, yahud di~ agns1 seyahatin 
biitiin tadm1 kac;uabilir. 

Yiantntza blr kaq ka,e 

GRiP iN 
ald1n1z mt? 

GRfPfN: Biitiin agn, stzi ve sanc1lan 
keser. 

GRfP1N: En §iddetli ba~ ve di~ agn· 
lanm dindirir. 

GR1P1N: N ezle, romatizma ve kmk
hga kar§I c;ok miiessirdir. 

Ambalajlar iizerinde GR1P1N kelimesi
ne diklcat ediniz ve Jsrarla isteyiniz. 

Dr. lhsan Sami 

Oksiiriik ~urubu 
Oksiiriik ve nefes darl1~, bo~ -

maca ve klz!lnnk oksiiriikleri i~;in 
pek tesirli ilacdtr. Her eczanede ve 
ecza depolannda bulunur. 

Sevllmek l~ln 
HofJa gltmell ve 

GUzel blr ten olmah 

B~k kadmlar, eski usuller daire
sinde yap1lm1§ olan adi giizellik krem
leri kullanmakia sukutu hayale ugra:r
lar. En iyisi fennin en son terakkiyatlm 
takib ederek asril~elidirler. Parisli 
m~ur giizellik miitehasstSI Jean de 
Parys, iddia ediyor ki ~imdi, biitiin 
kadmlar, en son ke§fi olan G'OND'O'Z 
KREM StAMOISE't kullanarak nermin, 
yum~ak ve bir c;ocuk cildi gibi ~1k 
btl- cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada ~effafhr ve cildin mesamatrm 
kapamadan pudrayt biittin giin sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizlemek ic;in 
GECE S!AMOISE KREMt (Gold cream) 
kullantmz. Be§erenizi biitiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracaktlr. Muvaffaki
yet garantilidir. Memnun kalmadtgtmz 
takdirde paramz -iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

Dr. S. ihsan Duydal 
~i~li c;ocuk hastanesi 

Kulak, Bogaz, Burun MiitehassiSJ 
Taksim Mavi Ko~e iistiinde Oske
peran aparhmam No. 3 Tel: 49420 

Hi~ bir iddia 
Aslmda kiymetsiz olana 
fazla bir ~ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
!frat ve mubalagamn ifa-
desi degildir. Terkibi bir fen 
harikast gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atllan giizel
lik miistahzarlarmt da ken 
disine kar~a hi~bir zaman 
rakib olarak tammamt~tr. 

Doktor 

DESiR FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat BankasJ lcar$Jitnda 

Prof. Ibrahim Faztl 

Finans 
Eseri r;tkmi~tlr. Muallim 

HB.§et (istanbul • Ankara) 
!Ierinde bulunur. 

Sahtb ~~~ BQ.fmuharrtN: Yunua Nad1 

Umuml ne1r111ah ~ar~ eden Yazz lflen 

M1ld1lrl1: Hikmet Miinil 

Cum.h.tmlle' matbaan 

En ho,a gidecek k1ymetli hediye 

.__RADYOLiN----
Macunudur! 

Biitiin bir omiir devam edecek vetlendirir ve agz1 mikroblardan 
d~ hifztssihhast onunla temin masun tutar. Giinde iki defa f1r~ 
olunur. D~leri kar gibi beyaz - c;alamakla bu neticeyi siz de ve 
lahr, temizler, di§ etlerini kuv - kolayca alabilirsiniz. 

Daima Rady lin ' • 
izmit Belediyesinden~ 

!zmit Kagtd fabrikasmdan ~ehir tenvirati ic;in almacak elektrik cereyamna 
muktezi tesis malzemesi 2490 say1h kanunun hiikiimlerine tevfikan kapah zarf 
usulie eksiltmiye konulmui? ise de ihale ic;in mukarrer giinde istekli olmadtgm
dan 45 giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~?tur. 

!hale; 23 mart 1937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te izmit Beledi
ye Enciimeninde yapllacaktJr. Kapah zarflarm kanunda giisterilen ~ekilde 
tanzim edilerek ihaleden bir saat evvel Belediyeye tevdi edilmi~ olmas1 la· 
zrmd1r. 

Muhammen bedel (11,000) Tiirk liras1 olup muvakkat teminat (825) li
radu. 

Ahnacak malzemenin cinsile miktarmda degi~iklik olmadrg1, ancak ~art
namenin diirdiincii maddesindeki teslim miiddeti ihaleden itibaren iki ay 

_ oldugu ilan olunur. (833) 

R£S£R. 

Devlet Bas1mevi Direktorliigiinden~ 
Nev'i Miktan Muhammen bedeli Muvakkat teminatl 

27/28 kiloluk 215 top 2408 lira 180,60 lira 
harita kag1d1 

Miistacelen satm almacak yukanda miktan yaz1h harita kagrdlarmm pa· 
zarhg1 26/2/1937 cuma giinii saat 15 te Bas1mevimizde yapllacaktrr. Muvakkat 
teminat veznemize yaptmlacaktJr. ~artname muhasebemizde giiriilebilir. 

(964) 

BAYRAM MUNASEBETilE: 

LiO 
~IK BAYANLAR MAGAZASINDA 

Cumartesiye kadar 
F evkalide T enzilit 

Istiklal Caddesi 


