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Dahill ispanya 
Harbi nas1l 
Bitebilir? 
~ evletler nihayet dahili lspanya 
Lb::O harbine kar§l miidahale etme-

mek siyasetini filiyat sahasma 
&ec;irmek karanna varabildiler. Bugiin
den (20 §ubat) itibaren goniillu tehacii· 
lni.iniin i:iniine g~ilecek ve 6 marttan iti
baren de ispanyamn deniz ve kara hu
dudlan iizerinde miiessir bir kontrol tat
l>ik edilecektir. ingiliz hi.ikumeti kendi 
lnemleketinden lspanyaya gi:ini.illii git
llnemesine ~oktan karar vermi§, Fran sa 
ise ba§kalanna da ayni muamele tatbik 
edilmek §artile F ransadan lspanyaya gi:i
niil!i.i gitmesini meneden bir kanunu epey-

F evkal8de Heyeti Vekile i~tima1 
Diin Atatiirkiin reisliginde 
miihim bir toplantz yapzldz 
0~ saat siiren toplant1da Atina Konseyi netice

lerile Cenevreye gidecek heyete verilecek 
direktiflerin gorii~iildiigii anla~IIIyor 

<:e zaman once kabul eylemi§ti. ~imdi . 
Almanya ve ftalya ayni kararlan alml§ lstanbul20 (A.A.)- Bu sabah Atindan Katibi Umumisi bu ~alr§madan sonra Ata-
hulunuyorlar. Sovyetler Rusyasmm ba§· avdet eden Hariciye Vekili Dr. Arasla Ha- tiirkiin riyaset ettigi ve ekseri Vekillerin 
ka tiirlii hareket etmzyecegine §uphe yok- tay i§i i~in Cenevreye gitmek iizere Anka- de hazrr bulunduklarl bir i~timaa i§tirak 
tur. Devletler, dahill lspanya harbinin radan gelen Hariciye Umumi Katibi Nu- ederek· Biiyiik $efe mesaileri hakkmda 
\lmumt bir Avrupa harbine ink1lab etme- 1 1 · 
sind en hakh olarak korktular. Biraz e- man M enemencioglu, Ba§Vekil smet no- malU.mat arzetmi§ ve yii~sek irade ve tali-
lletjik bir hareket akan sulan durdurarak niinii ziyaret ederek nezdinde bir miiddet matlarmr almr§lardlr. Reisicumhurun riya

Ege mintakasJnda ikt1sadi tetkikat 

Ba§vekilimiz diin Ege 
vapurile lzmire gitti 

ismef inoniine ikbsad Vekili de refakat etmekte
dir. Ba~vekilimiz izmirde miihim tetkikler yapacak 

herkesin akhm ba§Ina toplamasma yar- ~alr§mr§lardrr.Ba§Vekil, Hariciye Vekili ve set ettigi bu i~tima, 3 saat siirmii§tiir. 
d~m etti. Bu enerjik hareketin Fransadan Ba~vekilimfz Ege vapu.ru.na binerlerken 

(yani arkasmda lngiltere bulunan Fran-' H . T ••· k H J • • ~ehrimizde bulunmakta alan Ba§vekil 
~~~an) gelmi§ oldugunda ittifak var gibi- « atay1n anayasaSJ . Uf • a. tay. mese eSJDID isrnet lnonii. refakatinde tktlsacl Vekili 

Ik fh Celal Bayar, Deniz Miiste§an Sadullah, 

Ba§vekilimiz, yamnda Hariciye Vekili 
T evfik Rii§tii Aras oldugu hal de saat 
15,30 da otomobille nht~ma gelmi§tir. 
Dahiliye V ekili Si.ikrii Kay a, lknsad 
Vekili Celal Bayar, Milli Mi.idafaa V e
kili Kaztm Ozalp, Maliye V ekili F uad 
Agrah, Ziraat Vekili Muhlis te Ba§ve
kilimizle beraber ve ayn ayn otomobil .. 

Miidahalesizlik komisyonunun tali • 'I" kt IDCI sa asr h Bankasl Umumi Miidiiri.i Muammer 
komitesinde FransiZ sefiri M. Corbin yasastnln ayni 0 aca If» Eri§, Denizyollan Miidi.iri.i Sadettin. iz-
(Korben) in miidahale etmemek siyase· Milletler Cemiyetinde Hatay i.ilkesi- m1r Liman Miidi.iri.i Ha§met, Oziim Ku-
tine mi.ispet ve kat'i bir §ekil verilmesini · nin te§kilab. esasiyesi tanzim olunacak. rumu reisi ismail Hakkl oldugu halde 
istiyerek aksi takdirde F ransamn hareket Bu ak~am C.enevreye gidecek olan .heyetin Prensipler taayyiin etmi§ olduguna gore di.in Ege vapurile lzmire hareket etmi§ -
serbestligini ele alacagml beyan etmesi y bunda mu§kiilata tesaduf olunmtyacagl tir. 

komitenin diger azalan iizerinde ~ok mi.i- takib edeceg" i hatb hareket' kararlas,b. Muhtelit tahmin olunabilirdi. Ancak FranSlZ miis-
[Arkast Sa. 7 siltun 5 te] 

essir olmu§tur. Baz1 lngiliz gazeteleri temleke memurlarile onlara uyan Suri -
F'ranSIZ sefi:inin bu ifadesi arkasmda ·komisyon . perfembe top~~niYC?r yelilerin bu i§ kolay hallolunmasm diye 
F' ransadan ls.panyaya iki fuka asker gon- ellerinden gelebilecek her tiirlii tezvir ve 
derilerek lspanyol karga~]Jgmm iki haf- .fesada, hatta §Ckavete ba§vuracaklan an-
tada ortadan kaldmlaca~ tehdidi vardl ]a§llmaktadtr. Suriye heyeti Pariste her 
diyorlar. Fransanm boyle bir miidahalesi kaptyi ~alarak neler yapmaga c;ah§lyor 
ortahg1 daha ziyade kart§hnr mtydt diye bilmiyoruz. F akat Suriyede miistemleke 

ii .. n e ¥ e rna a yo ur. Bu aran ve- urlarile onlare let olan bir klSlm Su-
r~~ .. bi.~ hiikiimet onun biitiin neticeler~ni riyelilerin faaliyetleri a~1kt1r. Bunlar 
gozonune almt§ demek olur. Husus1le Fransa ile beraber Milletler Cemiyetine 
eger o hiikumetin bu kararda lngiltere ile de kafa tutmaga hamlanmt§ gori.iniiyor· 
de mi.i§terek oldugu hesaba kabhrsa onun lar. 
nek,adar tesirli bir mahiyet alml§ olacag1 
kendiliginden anla~1br. Filhakika mun
~azam iki F rans1z firkas1 bugiinkii ~orba 
lspanyanm bir iki hafta zarfmda altm
dan girip iisti.inden ~1kabilirdi. Bundan 
do!ay1 Avrupa harbi mi ~1karm1~? (:1-
karsa c;1ksm, on a da Allah kerim 1.. l§te 
F' rans!Z sefirinin teklifi altmdaki karann 
s1klet ve kuvveti buradayd1. ispanyayJ 
hndi haline b1rakmak, zaten bile bile ve 
gozler g(ire gore bir A vrupa harbine si.i
liiklenmek deme-kti. Onun bu deh~etli 
tehlikesi i:iniine g~menin tek c;aresi ise 
azimli bir hareketten ibaretti. 

Biraz g~ olmakla beraber yap1lan 
hareketi makul ve ovmege lay1k bulma
lnak imkam yoktur. ft~lyan biiyiik el~isi 
Crandi'nin dahi ayni celsede M. Cor

bin'inkine benzer bir asabiyetle mi.idaha

lesizlik siyasetinin miispet cephesi lehine 

r;ah§ffil§ oldugunu sitayi§Ie anmak laztm

dJr. Ancak bu kadan vaziyeti kurtarma
ga gene kafi degildir. lapanyada yan

Rln devam ediyor, ve her ilci safta 

lspanyoldan ziyade yabanc1 var. Da

hili lspanya harbini ikinci bir ad1mla 

en insani §Ckillerde nihayete erdirmek 
gerektir. 

Bunun ~aresi olarak diin gostermi§ 
oldugumuz tedbir iizerinde tsrar ediyo
ruz: lspanyada ya.rpl§an her iki tara fa 

r;arp1~may1 durdurmalanm emrederek bi

taraf muvakkat bir hukumetin Avrupa 

nezaret ve murakabesile mi.ieyyed idaresi 

altmda lspanyol milletine diledigi idare 

rklini tesbit edecek intihabat yapnrmah. 
5Panyada en vah§i §ekiller alan dahili 

~arbi durdurmaga azmetmek hususunda 
lttifak etmi§ bir Avrupamn biitiin lspan

ra iizerinde bi.iyiik bir otoriteye malik o-

acagmda §iiphe yoktur. Miittefik Avru

~~nln vicdanlardan gelen -fakat emir ma-

IYetini haiz- insani tekliflerini bi.itiin ls

~anya kabul edecektir. Sosyalist - fa~ist 
l a"galan i~inde lspanyamn ba§ma ge-
enler p" · ~ b 1 · · 1 l§ffil§ tavugun a§ma ge meml§hr. 

Y1kilan lspanyaYl tekrar yapmak ic;in 

~C<;ecek uzun zamanlar i~inde lspanya
llin artik kolay kolay partizanhk dii§iine-
Cek hali bile olm1yacakhr. . 

A'Vrupanm diger milletlerine dii§en in-
Sanhk vau'f . b' . d.. b .. "1 . - es1 utm un ye ugun 1 en 

Ba.1vekilimiz ismet inoni.i di.in DolmabahQede Nu.man 
Menemencioglu ile konu.§u.yor 

Balkan Antanb Konseyine i§tirak c -
den Hariciye V ekilimiz T evfik Rii§ti.i 
Aras dun sabah ekspresle §ehrimize gel -
mi§ ve kar§tlanml§tlr. Derhal Dolmabah
c;e sarayma giden V ekil, Ba§vekilimize 
mi.ilaki olmu§, kendisine Konsey hakkm
da etrafh izahat verdikten sonra Hatay 
meselesi gorii§iilmu§tiir. Bilahare Biiyiik 
;iefin riyasetinde yap1lan i~timada Ha -
tay i§ine dair kat'i direktifler tesbit edil· 
mi§tir. 

Cenevreye giJecek heyetimiz 
Cenevrede Hatay Ana YasasJm ve 

idari hususab tesbit edecek miitehass1s ko
misyonda hi.ikumetimizi temsil eyliyecek 
olan Hariciye Umu~l Katibi Numan 
Menemencioglu ve heyetimiz azasi di.in 
Ankaradan ~ehrimize gelmi§lerdir. 

Hariciye Umuml Ki.itibim1z kendisini 
kar~1hyan muharriri.nUze ~u izahan ver -
mi§tir: 

«- Cenevreye yann ak§am hareket 
edecegiz. Almacak neticenin miispet o
lacagmdan §i.iphemiz yok. Heyetimiz 
ben, N ecmettin Sad1k, profes<>r Etem 
Menemenlioglu. profesor Ali F uad, Ad
liye Hukuk hleri Mudiiri.i ~inasi, kay • 
makam ~evki, Merkez Bankasmdan Na
zif, Emniyetten Beh~et, Hariciye Hukuk 
mi.i§avir muavini Fa tin ve katib erden 
mi.irekkebdir.» 

Numan Menemencioglu Hataym A

na Yasast hakkmda da ~unlan soylemi§· 
tir: 

«- Hatay devletinin Ana Y asasm • 
da Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin T e~ • 

kilat! Esasiye kanununda ne varsa ayni 

olacakhr. <;i.inkii Hatay Ti.irkti.ir. Y alntz 
meclis te§kilatmda ufak baz1 degi§iklik • 
ler vard1r.» 

Atinadan donen Hariciye Vekili 
Sirkecl garmda 

Muhtelit komisyon perfembeye 
toplanryor 

Cenevre 20 (Hususl) - Hatay Ana 
Y asasm1 tanzime memur komisyon onli
miizdeki per~ell}he giinii burada toplana
cakhr. Komisyona Tiirkiye, F ransa, ln • 
giltere, Bel~ika ve Holanda murahhas -
lan i§tirak edeceklerdir. Bir mi.iddetten • 
beri Pariste bulunan Suriye Ba§vekilile 
Hariciye N azm bugi.in Paris ten Cenev• 
reye hareket edeceklerdir. 

Per§embe giinii toplanacak olan ko· 
misyonun, vazifesinin biiti.in nazikligine ve 
ag1rhgma ragmen i§ini muvaffakiyetle ik
mal edecegi umulmaktachr. Cenevre si
yasl mehafilinde mi.izakerat esnasmda 
herhangi yeni bir zorlukla kar~lla§'llacagl 
zannedilmemektedir. 

Pariste bulunan Suriye heyetinin ora· 
da yaptlg1 temaslar neticesinde evvelce 
Tiirkiye ile F r~nsa arasmda kararla§tln· 
!an ve Milletler Cemiyeti tarafmdan tas· 
vib edilen karar haricinde herhangi bir 
istifade temin etmesine kat'iyyen ihtimal 
verilmemektedir. 

llllllllllllllllllllllltllllllflllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllfllllllllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\ 

siirmekte oldugumuz bu ikinci ad1m1 da 
atarak en vah§i boga dovi.i§lerini bile gol
gede b1rakan bu lspanyol faciasma niha
yet vermektir. 

Bir kere bu bela girdabmdan yakasmt 

kurtarabilse, emin olabiliriz ki, ispanya 
bundan sonra boga dovii§lerini bile orta· 
dan kaldmrl 

Haydi Avrupa, vazifeni yap bakahml 
YUNUS NADI 

Umud oluur ki metropol Fransasi pi§'" 
mi~ a§a su katmaktan sakmacak ve Mil
letler Cemiyeti ise elbette verdigi karar
dan donmiyecektir. 

Suriyenin baz1 mi.istemleke memurla· 
nna alet olarak fazla tela§ ve asabiyet 
gostermesi dogru mudur? Bu suali sorar
ken o tela§ ve asabiyetin muhtemel akl
betlerini di.i§iinerek Suriyeliler hesabma 
adeta g(izlerimiz karanyor. 

Milletler Cemiyeti Konseyince Hatay 
meselesi i~in bulunan hal §ekli muahede
lere tamamile uygun olarak bizi tatmin 
eden asgari bir hadden ibarettir, ve Su-

[Arkast Sa. 3 sutun 3 te] 
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Habsburglat avdet 
ettigi takdirde ..• 

Alman k1t' alar1 Avustur· 
yay1 ifgal edeceklermi, ... 

Roma 20 (A.A.) - Salahiyettar 
ltalyan mahfilleri, Almanyamn ltalya ve 
Avusturyaya bir nota gi:indererek Habs
burglann avdet ettigi takdirde Alman 
k1t'a1larmm Avusturyay1 i§gal edecegini 
bildirmi§ oldugu hakkmda F rans1z mat
buatmm bir k1sm1 tarafmdan i§aa edilen 
haberleri kat'iyetle tekzib etmektedir ~ 
ler. 

Almanyanrn 9ekoslovakyaJa 
Iicari hulUl siyaseti 

Bel grad 20 (A.A.) - Y ugoslavya 
efkan umumiyesi, fa§izme meyyal ve Al
man taraftan olan Zbor partisi vas1tasile 
Almanyanm iktisadt hulul te§ebbiisleri 
hakkmda Pollitika gazetesi tarahndan ya
pllan if§aab dikkatle takib etmektedir. 

Zbor partisinin ikinci reisi Korenitch, 
30 birincikanun 1936 da Zagreb'de 
«Cek Birligi» isminde bir cemiyet tesis 
etmi§ti. Bu cemiyetin gayesi, yerli ser -
maye ile Almanya ile Yugoslavya ara -
smda iktisadi mi.ibadeleler temin etmek
ti. 

Halkevlerinin milli 
biinyedeki rolleri 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreterimiz giikrii Kayanm bu mii
him yaz!Sl 3 iincii sahifemizdedir. 
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Halkevlerinin yddOniimii 
bugiin kutlulanacak 

Parti Gene) Sekreteri bu miinasebetle miihim bir 

nutuk soyliyccek ve yeniden 31 Halkevi a~Ilacak 

----------------------------------~ Bugiin Halkevlerinin mufassal programlar ha· 
altmc1 y1ldoni.imi.i miina- z1rlaml§lardu. Muhtelif 
sebetile bi.iti.in Halkevle- yerlerde temsiller, kon -
rinde bi.iyi.ik merasim ya- serler ve konferanslar 
ptlacak ve yeniden 31 verilecek, gece de sa -
Halkevi ac;tlacaktu. Me~ baha kadar eglenile· 
rasime saat 15 te Da- cektir. 
hiliye Vekili ve Halk Halkevleri ~imdiye 
Partisi Genel Sekreteri hadar neler yaptt? 
Si.ikri.i Kayamn Anka- Di.inyada rakamdan 
ra radyosunda verecegi daha belig ne vardu? 
bir nutukla ba§lanacak - Onun ic;in Halkevi mii-
br. Dahiliye Vekili bu- esseselerinin k1sa bir za-
nun i~in diin ak§am §eh- Dahiliye Vekilt ve Parti Genel manda Tiirk kiiltiiri.ine 
rimizden Ankaraya ha • Sekreteri $i.ikri.i Kaya yaptlgl hizmetleri ve ge· 
reket etmi§tir. Bi.iti.in Halkevlerinde radyo c;irdigi ilerleyi§ hamlelerini sadece rakam
va~Itasile dinlenecek alan bu nutuktan lar1a kayid ve i§aret edecegiz. 
sonra her Halkevi, hamlad1g1 kutlulama f 933 senes1nde Halkevlerinin 55 ~u ~ 
programrm tatbik edecektir. besi, 2,629 kadm, 31,912 erkek azas1 

Istanbul Halkevlerinin hepsi giizel ve [Arkasz sa. '1 siltun 4 teJ 
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Adis-Ababada yerlilerin 
ya pb&'J suikasd 

Mare,al Graziani bombalardan hafif surette yara
landJ, bir generalle bir~ok ki,inin vaziyeti ag1r, 

Adis • Ababada tevkifat yap1hyor 
Roma 20 (A.A.) - Reuter Ajans1 

muhabirinden: 
Adis-Ababa' dan gel en telgraflar san· 

si.ire tabi tutulmakta oldugundan bu §e -

hirde Mare§al Graziani'nin hayahna kar
§I yapilan suikasd hakkmda tafsilat alr 
namaml§tlr. 

Adis-Ababa' da bir~ok kimselerin tev
kif edildigi zannedilmektedir. T evkif e • 
dilenlerden birc;ogu, yerliler i.izerinde te -
sir b1rakma.k ic;in tertib edilen ve hususi 
merasimle ac;Ilan aleni davaya dahil de
gildir. Ci.iriimleri sabit olanlar kur§una 
dizlleceklerdir. 

Addis-Ababa sokaklanndan birinde 
Mare§al Graziani'.nin Habe§ler tarafm -
dan ablan bombalarla hafif surette yara
landlgi hakkmdaki haber, birka~ sahrla 
ne§redilmi§tir. 

Bu haber, ltalyanlan hayrete dii§iir -
mu~tiir. <;iinki.i Ras Desta'mn kumanda
sl altmda isyan eden ufak, bir klSlm yer
liden maada biitiin Habe§lerin ltalyan re· 
jimine al1~IDI§ olduklan zannedilmektey
di. Mutaarnzlann bombalarla nasll olup 

Bir su.ikasde ugnyan Mare§al Grazianf 

ta Mare§ala yakla§abildikleri merak edil
mektedir. 

General Liotta'mn yaralan ag1rd1r. 
ltalyan mehalilinde teessiir 

Roma 20 (A.A.) - Resmi ltalyan 
mehafili, diin ogle zamam Addis-Aba • 
b.t'da yerliler tarafmdan el bombalarile 

[Arkasz Sa. 3 si.itun 3 te] 



2 CUMHURfYET 

c $ehir ve Memleket Haberleri ) 
bilmiyen Buz dolablari istanbul limanini 

Tarihi tefrika : 39 Yazan: M. Turhan Tan kt b ""d"" I . . . b I d b sis 
(Tercume ve iktibas edilemez> me e mu ur eri HeyetJ fenn1ye un ar a asan 

H k ,... k f d . b. k' M I" lA . . . hi~bir patlama tehlikesi s· .. .. d b" y iin arin a asin a yeni Ir lSI . uame abn se ameb l~ln .., . . IS yuzun en Jr unan 
' yanlar1na hirer muavin olmadigJnJ teyJd etb vapuru karaya oturdu. 

Hurrem, kalbinin hakimiydi, yeni veziri verilecek Birka<; sene evvel Baktrkoyiindeki siit- F akat kurtuldu 
~ii diikkanlanndan birinde bir buz dola-

ibrahim de zevkinin hizmetkar1 Maarif Veka.leti, ecnebi ve ekalliyet hi patlamt§; tarrakasi biitiin koyde duyul· 
mekteblerile Maarif dairesi arasmda ce- mu§tu. Be§ on giin evvel de gene Beyog
reyan edecek muhaberat ve muamelatln lunda bir diikkanda bir buz dolab1 path· 
selameti i~in bu mektebleri idare eden §a- yarak ortaltgi kan§hrmi~: diikkandaki t;I· 

iki giindenberi §ehrin civanm kesif bir 
sis kaplamaktad1ro Sis evvelki gece bil -
hassa Karadeniz Bogazmi tamamen ve 
gozgozii gormiyecek bir §ekilde kapami§· 
hr. Bu yiizden Karadenizden gelen va • 
purlar Bogazdan g~emiyerek a<;1kta de
mirledikleri gibi, buradan Karadenize 

c;rkacak vapurlar da Biiyiikdere oniinde 
beklemege mecbur kalrni§lardir. Bu va -
purlar ancak dun sabah sis a<;1ldJktan 
sonra Bogazdan girmi§ ve <;Ikmi§lardir. 

- Y eter siiriindiiglin yerde Ibrahim. 
~iikrammn list tar.afmi ak§ama sakla. 
Dilin yapamadigmi saz yapar. Gun bat
tJktan sonra olanca hiinerini gosterirsin. 
Hem ular, hem ~alamn. Ben de beste -
lerinde Sadnazamm sevincini, iikramm 
sezip memnun olur"um. Bugiin yap1lacak 
i§ler var. Vaktini heder etme. Halka ve 
memlekete vezirim oldugunu ilan et, tel
lal ~IgiTt, ulak ~1kart, divan kur. Haydi 
Allah yiiz akhg1 versin, yardtmcm olsun. 

Yalmz kalmak, Hurremi dii§iinerek 
elemsiz bir tahassiir saati ya§amak isti -
yordu. Ayni zamanda yeni vezirini i§e 
ah§hrmak gaygusunu glidiiyordu. Onu, 
an' ane ve usule sayg1 gostermiyerek bir -
den Sadnazamltga yiikseltmekle vezirleri 
kiskandirmJ§, halkt da hayrete dii§iir -
rnii§ oldugunu biliyordu. Bu sebeble bi
raz meraka da kaptldt. !brahimin, ken -
dini kii~iik gorecek, miihimsemiyecek olan 
Kubbealh vezirlerine kar§l nas1l davra -
nacagmt, halkm hayretini nasi! giderece
gini ogrenmek i~in sabus!zlamyordu. 0-
nun zekasma biiyiik bir itimad1 vardt. 
Devlet i§lerinde kullamlmamJ§, tecriibe 
gormemi§ olmasma ragmen kendinden 
once 0 makama ge~en vezirlerin ~ogunu 
golgede buakacagmt umuyordu. Bunun
la beraber gene meraktan kurtulamtyor· 
du, Kubbealtmda alacagi ve halka kar§l 
takmacagt vaziyeti kavramak i~in eniko
nu tela§ ediyordu. 

Bir yandan Hurremi, bir yandan ib -
rahimi dii~iinmek Hiinkann kafasmda 
yeni bir l§lk ta uyandtrmt§h. Gozdesile 
vezirinin, kendi varhgi i~in pek liizumlu 
§eyler oldugunu arhk vuzuh ile anhyor
du. Onlardan biri kalbinin hakimiydi, 
obiirii de zevkinin hizmetkanyd1. Hur -
remi kaybederse kalbsiz, ibrahimden ay
nhrsa zevksiz kalacagmt hissediyordu. 
0 kadm ve bu erkek, bir ~ift ayak te§kil 
ediyorlar gibiydi ve diinyamn en kud • 
retli adam! bu ayaklara dayanarak yii
riiyecekti. 

Sultan Siileyman, benligine bu kadar 
ilgilenen ve hayat1 i<tin bu kadar ger<tek· 
le§en Hurremle ibrahime ]aytk olduklan 
§erefi temin etmenin bir bor~ oldugunu da 
kabul etmekten geri kalmadJ. Zaten ne
dimine borcunu odemi§ti, §imdi Hurremi 
de meramma, daha dogrusu makamma 
erdirecekti. Bununla beraber i~inde ga -
rib bir eza vard1, kendini bu durumda 
Harun Erre§ide benzetiyordu. 

Bir zamanlar §arkm §ahin§aht olan o 
kudretli hiiklimdar da yiire~ini bir ka
dmla bir erkegin sevgisi arasmda boca -
lar gormi.i§ ve iki sevgiyi bir anda tatmin 
i~in biiyiik kiilfetlere katlanmi§h. Ger<ti 
Hurrem, bir Abbase degildi ve hi~bir 
zarnan onunla mukayese edilemezdio Fa· 
kat lbrahimin Barmakoglu Cafere ben • 
zeyi§i ~ok kuvvetliydi. Kendinin de bu 
yeni Cafere kar§J vaziyeti, Harun Erre • 
§idin eski Caferle olan miinasebetinden 
farksizdJ. Acaba, hem§iresi Abbaseden 
uzakla§maksiZJn Caferle birle§megi ba§a
ran Harun Erre§id gibi kendisi de Hurre· 
min yakininde kalarak ibrahimi gormek 
~arelerini bulacak nuyd1 ve bu suretle 
o §ahin§aha benzeyi§i tekemmi.il edecek 
miydi? .• 

Hiinkar, dii§iincesinin bu noktasmda 
bird en giiliimsedi: 

- ibrahimi, dedi, biraz daha yliksel
teyim, hareme girip ~Jkmasml mlimkiin 
k1layim. Bu durumda zevkim tamam o
lur. 

Bir saat once Sadnazam yapmak su -
retile yan kiirenin parmakla gosterilen 
§ahsiyetlerinden biri haline koydugu ne
dimine §imdi kendi kizkarde§i Haticeyi 
vermek karanm alrni§h. Harun Erre§idi 
hahrlamak ona bu fikri ilham etmi§ bu-

KIZ San' at 

lunuyordu. Abbaseni11 Bagdad saraym -
da Cafere temin ettigi ailevi mevkiin bir 
e§ini T opkapt saraymda ibrahime bagi§
lamak i~in boyle bir izdiva~tan miina -
sib vas1ta olamazdi. Hurremin kokusunu 
ta§Iyan bir hava i~inde ve onunla ayni 

sakfm altmda ibrahimin niiktelerini din
lemek, kemamndan siiziilecek nagrnelerle 
mest olmak i<;in de ancak bu ~areye ba§ 
vurmak gerekti. 

. Hiinkar, a~kile zevkini, Hurremden ve 
Ibrahimden ayri ayn almak Iztnarmda 
bulundugu hazlan kayna§hrmak yolunu 

buldugundan dolayi memnundu, ellerini 
ugu§turarak bu ke§finden dolap kendi 
kendini tebrik ediyordu. Ger<;i Harun Er
re§idin tarihl hat!ralarmdan ilharn ahr -

ken Abbase ile Caferin ac1kh akibetle -
rini de dii§iinmiiyor degildi. Fa kat Ha
run, hem§iresile vezirini ayni mecliste bir

le§tirmek ic;in onlan kankoca haline kor· 
ken zifah yasak etmi§ti ve nikahhlar bu 
«gayritabii» memnuniyete isyan ederek 
me§ru bir a§ktn zevkini ya§adtklanndan 
Harunun gazabma ugrami§lardt. Topka

PI saraymda boyle bir facia ve hailenin 
vukua gelmesine sebeb yoktu. ibrahimin 
damad yapilmasJ harem dairesine gi -
rip ~Ikmasmt miimkiin ki!mak i~indi. Hiin

kar bu suretle onu geceleri de yanmda 
bulunduracak ve bu yakmhk Hurremden 
uzakla§ffiamayt temin edecekti. San' at -
kar vezir, hiinerinin inceligile efendisini 
sarho§lathktan sonra kansmm yamna git
mekte hiirdii ve o vakit, Padi§ah ta saz 
aleminden a§k alemine kolayca ge<;ip 
Hurremine kavu§uverecekti. ~u hale go· 
re dii§iiniilen tedbir yerinde sayilabilirdi 
ve bu §ekilde tehlike tasavvuruna mahal 
yoktu. 

Sultan Siileyman i§te bu dii§iincelerle 
oyalamrken Kubbealtmdan ilk «telhis» 
geldi. Y eni Sadnazam efendisine sundu· 
gu bu resml tezkerede ikinci vezir 'Ahmed 

Pa§amn MJSJr valiligine tayin olunma • 
s1m teklif ve rica ediyordu. Hi.inkar, tel"' 
hisi okuyunca giili.imsedi. 

- Aferin, dedi, aki!h davramyor. 
Ahmed, Kubbealtmda kalarnazd1, den· 

sizlik yap1p i§leri altiist ederdi. <;unkii 
Sadnazarnhga goz koymu§tu. Onu ora· 
dan uzakla§tirmak, Kubbealtmi giiriiltii
den korumak demektir. Begendim ibra -
himin i§ini! .. 

V e hem en muvafakatini bildirmekle 
beraber vezirin arhk divam buakmasi, 
yanma gelmesi emrini teblig ettirdi. Bir 
yandan da anasma bir pusla yollaytp 

kendine begendirilmek iizere terbiye o • 
lunmakta bulunan iki gene halaytgi o ak
§am gormek istedigini anlath. Bu i§i, 
V a! ide Sultana yazmakla halayiklan o· 

dasma gotlirmek niyetinde olmadigmi ve 
sadece gormek istedigini hissettirmi§ olu • 
yordu. <;:iinkii gozdelige namzedlenecek 

kiZlan Padi§aha sunmak vazifesi ba§ka
larmmdi, Valide Sultanlara bu rol tab

mil edilemezdi. Sultan Siileyman, Hur -
remle tam§Irken ve onu dairesinde abkor· 

ken iltizami olmtyarak validesinin dela -
letinden istifade etmi§ti. An'aneye aykm 

dii§en bu tam bir daha ihtiyar edemez
di. Zaten maksadt da yeni gozdeler pey· 

da etmek ,olmapp Hurremi tecri.ibe idi. 
0 sebeble halaytklan validesinin yamnda 
gormek ve tertib ettigi oyunu da gene o· 
rada tema§a eylmek istiyordu. 

[Arkast var] 
Duzeltme: 
Dimku tefrfJCarnlzm kirk sekizinci .satt

nndwki (minnet tohmeti) ibaresi yanlt§· 
t1r, «rniisbet tohmet~ olacaktrr. Sek.sen se
kizinci satlrdakl cimparatorun, kellmesi
nln de dogrusu cimparatorlugum dur. b-
ziir diliyerek di.izeltirlz. M. T. T. 

mektebindeki • serg1 

Beyoglu Ak§am K1z San'at mektebi talebelerinin bu seneki ii~ ayhk tedris 
miiddeti zarfmda viicude getirdikleri e ya ile bir sergi a<;hklanm yazmi§hk. Bu 
sergi biiyiik bir ragbet gormektedir. 

Yukanki resim, mektebde ders ~ren !alebeden bir kismtnJ gostermektedir. 

h1slarm tiirk~e bilmelerini §art ko§mU§, rak ta yaralanml§tl. 
cemaatlerle miitevelli heyetleri tarafm - Bu iki patlama hadisesinin, Istanbul ev. 
dan miidiir olarak inha edilenleri turk- lerinde buz dolab1 kullanmakta olan bir
~eden bir imtihana da tabi tutmu§tU. 0 ~ok aileleri te!la§a dii~iirmii§ oldugunu bize 
vakit sathi olarak yapilan bu imtihanda yaptlan miiracaatlerden anladik. Bu ai -
mi.idiirlerden pek fazla bir§ey istenilrne - leler buz dolablannda patlama hadisele
mi§, yalmz, ti.irk~e ogrenmeleri liizumu rinin her zaman melhuz olup olmad!gtnl 
kendilerine tavsiye edilmi§ti. F akat §im- merak etmektedirler. 
diye kadar hi~bir ecnebi ve ekalliyet mek- Belediyenin alakadar ve $alahiyettar 
tebi miidiirii tiirk~esini ilerletmek j~in c;a- makamlanna miiracaat ederek bu husus
h§mami§tlr. Bu yiizden Maarif idaresile ta maliimat istedik. Temin edildigine go
cereyan eden muhaberatm, tiirk<;e denile- re gerek elektrik ve gerek havagazile i§· 
miyecek kadar bozuk bir lisanla yapil - liyen buz dolablarmda b\1 kabilden hi~
makta oldugu ve bu sebebden herhangi bir tehlike yoktur. Beyoglunda pathyan 
bir mesele hakkmda maksadm izah edile- dolab ne havagazi ve ne d~ elektrikle mii
memesinden dolay1 uzunuzadiya muha _ teharrik olmayip daha ba~ka ve iptidai 
berata ihtiyac basil oldugu goriilmii§tlir. bir vasita ile i§letildiginden patlamt~hr. 

Muhaberatm selametini temin etmek Hatanm dolab sahiblerinde oldugu 
i<;in ecnebi ve ekalliyet rnekteblerini ida- gene alakadarlar tarafmdan temin olun· 
re eden cemaatlere, miitevelli heyetleri - maktadir. 
ne, ti.irk~e dersleri veren ve Maarif ida- ----------

resi tarafmdan tayin edilmi§ bulunan mu- s·r kabaday-1Ik 
allimler arasmdan birisinin, miidiir mu - 1 ll 
avini olarak se<;ilmesini, bu mekteblerin 
bakast bakirnmdan liizumlu gormii§tiir. 
Vekaletin bu karan biitiin alakadar mek
teb idarelerine teblig edilmi~tir. 

MUTEFERRIK 
lkbsad Miiste§ari geldi 

iktlsad Vekaleti Mliste§an Faik Kur
doglu dun sabah Ankaradan §ehrimize 
gelmi§tir. Faik Kurdoglu Bayramdan 
sonraya kadar §ehrimizde kalacaktii. 

Ziraat Vekili geldi 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen de dun 

§ehrimize gelmi§tir. 

lzmire giden heyet 
i<;lerinde Ropke ve Higerseimer'in 

dahil bulundugu Universite profesi:ir -
lerinden miirekkeb bir heyet bayram 
tatilinden istifade ederek izmire git -
mi§tir. Profesorler bu vesile' ile es'ld 
eserlerin bulundugu yerleri de gezecek-
lerdir. · .. · · · • o ' 

Kii~iik San'atlar miidiirii 
§ehrimizde 

ikbsad Vekaleti Ankara Ku<;iik San
atlar miidiiru Hayri dun ~ehrimize gel
mi§tir. Hayri, Bayramdan sonra istan -
bul esnaf cemiyetleri miimessillerile te
mas edecek ve kugiik sanayi erbabmm 
ihtiyaclarile alakadar tedbirlerin aim
mast igin gi:irii§melerde bulunacaktii. 

Bayram ah§veri§leri 
hararetli oldu 

Kurban bayram1 dolapsile dun ogle
den sonra tatili faaliyet eden resmi de· 
vair cuma gunu i§e ba~hyacakhr. Mek
tebler de dun tatil edilmi§tir, martm bi
rinci pazartesi giinu ac;IlacaktJr. 

Bayram munasebetile dun piyasada 
hararetli ah§veri§ olmU§tur. Daha ziya
de elbise, ayakkabt ve saire gibi e~ya 
satm almmakta idi. 

Kurban, bu sene c;ok pahah oldugun
dan ah§Veri§ azd1r. iyi kurban 18 le 20 
lira arasmdad1r. 

~irketi Hayriyenin yaza 
hazirhklari 

9irketi Hayriye, memnu mmtaka da
hiline girdigi igin kapanan Altmkum 
plaj1 yerine Beykozda buyuk bir plaj 
tesisine karar vermi§tir. Bu plajm onii
muzdeki deniz mevsimine yetigtirilme
si i<;in <;ali§IlmaktadJr. Diger taraftan, 
§irket, Sar1yerde Avrupadaki emsali gi
bi modern bir bahk lokantas1 agacak -
tir. Bu lokanta binas1 yeni ba§tan tesis 
edilecek ve burada Bogaz bahklarmm 
her cinsi canh olarak bulundurulacak 
ve satllacakhro 

HALKEVINDE 

~i§li Halkevinin miisameresi 

Koskada evvel~i gece 
bir cinayet oldu 

Evvelki gece BeyaZidda Koskada ka
badayihk yiiziinden bir cinayet olmu§tur. 
Hadise §Udur: 

Arif isminde birisi birka~ gece evvel 
BeyaZidda Nevzadm kahvesine gitmi§ 
ve kahveci Nevzadla konu§urken, Nev
zad kendisine: 

- Ge~en giin burada Arab Hakkt 
ile Jandarma Hasan isminde iki adam 
senin hakkmda <<Arifin kafasmt anahtarla 
ezelim» dediklerini duydum, demi§tir. 

Bu soz iizerine Arif kafap tiitsiile -
dikten sonra Koskadaki kuaathaneye 
gitmi§ ve Jandarma Hasan namile amlan 
adamla Arab Hakb ve asker firarisi 
Bahriyeli Cemalin i eride' iznce mkt 

ictiklerini ogrenmi§tir. 

• Arif, kahveci ile haber gondererek 
Arab Hakhyi dt§an ~agtrmi§ ve: <<Siz 
benim i<;in anahtarla kafasm1 ezecegiz, 
demi§siniz dogru mu? Seninle bu mese,.. 
leyi konu§rnaga geldim» demi~tir. 

Arab Hakkmm di~anya ~agmldigmi 
goren Cerna! de bir iki dakika sonra di
§an ~Ikarak Arifin (seninle konu§maga 
gel dim) sozii iizerine araya girmi§: «Kim 
konu§mak istiyorsa benimle konu§sun, 
sen c;ekil oradan Hakki» demi§tir. 

Cemalin bu hareketini kabadayihgma 
yedirerniyen Arif cebinden yanm metro 

uzunlugundan bir Bulgar kasaturast ~I· 
kararak seri bir hareketle Cemalin kar -
nma saplarnJ§hr. 

Cerna], aldigi yaramn tesirile derhal 
yere yikilmi§hr. Bu mada o civardan 
ge~mekte olan polisler Arifi yakalami§ -
lardu. 

Cerna! hastaneye kaldmlmi§, Arif Ad
liyeye teslim edilmi§tir. 

ADLIYEDE 
Aksaray soyguncularmm 

muhakemesi 
Kendilerine elektrik<;i susii vererek 

Aksarayda N adirenin evine giren ve 
Nadireye aid mucevherah <;almaktan 
su<;lu olarak muhakeme edilmekte olan 
ismail, bakkal Mehmed, Necati ve Mu
zeyyenin muhakemelerine diin de de
vam edilmi§tir. Dunkii celsede Yahya 
ve Orner admda iki polis memuru ~ahid 
olarak dinlenmi§ler ve vak'ap miitea • 
ktb kar§Ila§bklan manzarap anlatmt§· 
lardtr. Maznunlarm sabika ka)'ldlan -
nm sorulmast i<;in muhakeme ba§ka bir 
giine btrakllmt§br. 

Sis yiiziinden Karadeniz Bogazmda 
ufak bir kaza da olrnu§tur. Rusyadan li· 
mammiza gelmekte olan Yunan bandirah 
Marios vapuru sis yiiziinden yolunu 

0 

§a· 
§Irarak Anadolukavagi oni.inde karaya 
oturmu§tur. F akat, ~ok agtr yiiriimekte 
olan vapur hafif oturmu§ oldugundan 
bir miiddet sonra kendi kendini kurtar-
ffii§liT. 

Sis, diin sabah Halic, Bogazi~i ve 
Marmaradan saat dokuza kadar ~ekil -
memi§ti. Bu sebeble vapur seferlerinde 
ink1talar olmu§tur. 

SEHIR ISLER/ 
Sanasaryan hamna dair 

karar okat'ile§ti 
Sanasaryan hanmm ciheti aidiyeti 

yiizunden Belcdiye ile Mutevelli heyeti 
arasmda a<;tlan dava uzun miiddetten • 
beri devam ederek birc;ok safhalardan 
gec;mi§ ve en son Belediye lehine veri -
len bir karar Mahkemei Temyize git -
mi§ti. Bu karar Temyizin tasdikma ik
tiran ederek kesbi kat'iyet eylemi§ ve 
Belediye buna dair olan ilamt mahke-

meden alm1~br. Dava neticesine kadar 
bedeli icardan terakum eden 80 bin lira 
raddesinde bir para da yeddi emin mari 
fetile muhafaza altma almmt~b. Huk -
miin kesbi kat'iyet eylemesi uzerine Be
lediye hana tesahiib edecegi gibi miite
rakim bedeli ican da alacakttr. 

Mi.ifetti§ Necati, Belediye 
111<11'1 • 0 .mektubcusu oldu 

Bclediye Mektubculu ~ vazifesi bir 

miiddetten?,~ri ~e~~:MYJ?: r~Wf,~tti§ N, e
cati tarafmdan idare edilmekte idi. Ken 
disinin asaleten mektubculuga tayini 
emri dun Dahiliye Vekaletinden Bele
diye riyasetine teblig olunmu§tur. Ne
cati uzun muddet matbuat hayatmda 
c;ab§mi§, bilahare Belediyeye intisab c
derek muhtelif mufetti§ltklerde mu -
vaffakiyetle hizmet etmi§, halUk ve eh
liyetli bir gencimizdir. Kendisini tebrik 
eder, daimi muvaffakiyetler dileriz. 

DENIZ. ISLER! 

Bayramda vapur seferleri 
Bayram giinlerinde 9irketi Hayriye 

ile Akay idaresi pazar tarifelerini tat -
bik edeceklerdir. Bu arada her iki mu
essese bayram gecelerinde saat 24,15 te 

Bogaz ve Kadtkoyiine hirer vapur kal
dtracaklardtr. Tramvay §irketi de bay
ram giinlerinde araba mevcudunii faz

lala§tlracakhr. 

Gemi Kurtarma §irketi 
umumi toplanbsi 

Turk Gemi Kurtarma §irketi umumi 
heyeti dun toplanmt§ ve toplantJya ba
zine mumessili olarak Maliye Mii§tesan 
Faik ikhsad Vekaleti namma da mu -

' 
fetti§lerden Hulusi Timur i§tirak etmi§-

lerdir. 
Okunan idare heyeti raporuna ve bi

lan<;oya gore, birka~ senedenberi ac;1k 
veren ~irket bu sene miitevazin bir biit
c;e yapabilmi~tir. Seneba§mda yapllmt§ 
baZl -i§lerin heniiz almamami§ alan pa
ralan da hesab edilirse §irket bu sene 
bir miktar da kar etmi§ demektir. Fa
kat bu paralar, tahsil edilemedigi ic;in 
bilanc;oya gegirilememi§tir. 

Dun ak§am saat dokuzda ~i§li Hal • 
kevi temsil kolu Pangalhdaki Tan si • 
nemasmda «Akm~ piyesini temsil et -
mi§toir. Guzide bir halk tabakast onun -
de eseri muvaffakiyetle sona erdiren 
gene istidadlan tebrik ederiz. Oyunun 
ba§rollerinde oyniyan Orhanla Selma 
istikbal ic;in muhim iimidler vadetmek
te ve daha §imdiden hakiki bir artist ru
hu tu§tmaktadirlar. Gencleri bir daha 
tebrik ve bundan boyleki <;ahgmalann
da da muvaffakiyetler dileriz. 

Parti Merkezinde bir toplanb 

KULTUR ISLER! 

<;ocuk korosu 
Maarif idaresi, sesi miisaid olan ta -

lebelerden murekkeb bir c;ocuk korosu 
te~kil etmege karar vermi~tir. Koroya 
aynlacak c;ocuklar, muayyen zaman -
larda istanbul birinci ilkmektebinde 
toplanarak ekzersiz yapacaklardtr. <;o
cuk korosu 23 nisanda ba§hyacak olan 
mektebler bayramma kadar haztrlan -
rnt§ olacakt1r, 

istanbul gazeteleri sekreterleri diin Pa rti Vila yet merkezinde Dahiliye Vekili 
ve Parti Gene! Sekreteri ~iikrii Kayanm riyasetinde bir i~tima akdetmi§tir. Top· 
lanhda muhtelif memleket meseleleri me vzu olmu§ ve gazete miidiirleri Vekil Ia· 
rafmdan tenvir edilmi§tir. Resmimiz i~tima dagihrken almmJ§ttr. 
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OSiyasi icmal 
, . ,. . 

Almanya - italya -
Avusturya 

A vusturya Ba~vekili Dr. Schusc • 
nigg Viyanada vatanperverler 
cephesi toplantJsmda ecnebi se

firler ham bulundugu halde soyledigi bir 
nutukta yalmz Avusturyamn degil belki 
umum Orta A vrupamn ve dolayisile bii· 
tiin bu kit' amn rneselesi bulunan Habs • 
burg hanedanmm tekrar tahta gelmesi 
hakkmda miihim beyanatta bulunduktan 
sonra ~imdi RomaH gidiyor. 

Bu sozlerle Ro!fla seyahati aarsmda 
stkt bir miinasebet vard1r. Ayni zaman· 
da Avusturya Ba§vekilinin son hareket· 
Jeri Almanya ile italya arasmdaki rnii· 
nasebatla yakmdan alakadar bulunmak· 
tadir. Binaenaleyh Almanya, italya ve 
Avusturya arasmdaki miinasebetlerin ye• 
ni bir inki~af safhasma girmekte oldugu· 
na hukmolunal:>ilir. Dr. Schuschnigg 
sozlerini soylerken bir taraftan Avustur· 
yamn dahili vaziyetini, diger taraftan da 
bu kii~iik Alman devletinin biiyiik AI • 
manya devleti ve ayni zamanda Cenub· 
daki korn§USU italya ile olan mlinasebet· 
lerinin zaruri icablarmt gozoniinde bu " 
lundurmu§tur. 

Son zamanlarda Avusturyada, devletin 
ba§mda on am miiddetle bulunup diin " 
yanm en biiyiik imparatorluklan derece " 
sine ~Ikan ve Umumi Harbin sonuna 
kadar bu vaziyeti muhafaza eden Halbs• 
burg hanedammn tekrar bu devletin ba• 
§Ina gelmesini istiyen Lejitimist'lerin IS • 
rar ve tazyikt son derecede artmi§tJr. 

italya, Almanya ile anla§Ip diinya po• 
litikasmda beraberce yiiriimek hususun• 
da mutab1k kald1ktan sonra Avusturya 
Ba§vekili, Heinwehr fa§ist te§kilatmi tut• 
maktan vazge~tiginden bunlan dag1tmt~ 

ve liderleri Prens Starhemberg'i memle• 
ketten uzakla§tiTmJ§ti. Daha sonra A • 
vusturyada elaltmdan bir fa§ist partisi 
daha te~ekkiil etmi§ti. BaFekil bir ka~ 
gi.in evvel bunu da kokiinden sokiip at • 
mt§ll. Bunlann mensublanndan hala mu· 
halefet duygusunu besliyenler ~imdi Le· 
jitimist'lerin saflarma iltihak etmi§lerdi. 
Diger taraftan dagttiimi§ miifrit sosyalist 
partileri ve amele te§ekkiilleri de gizli 
komiinist partisini kuvvetlendirmi§lerdi. 
Her iki te~ekkiil giinden giine Avusturya 
hiikmnMini ;a:z.yik ve tehdid ediyordu. 
Bu iki te§e ti tin aa iye ine kar§I ~ 
Avusturyadakr Hitlerci yani, Nazi par• 
tisi de kendisini tekrar gostermi§ti. 

Dr. Schuschnigg nutkunda Habsburg• 
!ann tekrar tahta oturup oturmamalaTI 
Lejitimisit gibi bir ziimrenin i§i olmapp 
belki biitiin Avusturya halkmm bir me• 
selesi oldugunu ve bunu ancak devletin 
ve yegane parti vatanperverler cephesi • 
nin kat'! surette halletmek hakkmi bait 
bulundugunu soylemi§tir. 

Nazilere dahi Avusturyamn varhgi 

ve istiklali en yiiksek bir esas oldugunu 

ve 1934 kanunu esasisine riayet edilmesi• 

ni ve vatanperverler cephesi <;er~evesi ha• 

ricinde siyasi faaliyet yapilmarnasJnl 

ihtar eylemi§tir. Habsburg hanedammn 

tekrar tahta gelmesi ihtimali F ransada 

sevincle kar§tlanmt§tlr. <;unkii Fransantn 

Orta A vrupaya aid ba§hca iimidi Habs· 

burglann i§ha§ma gelerek Avusturyamn 

mi.istakil kalmasmda ve Almanhgm Or· 

ta Avrupaya yerle§mesine kar§I buyiik 

bir engel ~lkmasmdadtr. 
Fa kat F ransanm bu iimidi tahakkuk 

edecek gibi degildir. Evvela lngiltere 

Ar§idiik Otto'ya Avusturyaya gitme ~ 

mesini ve taht davasmda bulunmamastnl 

ehemmiyetle tavsiye etmi§tir. 

Diger taraftan ltalya ahiren AlmanY3 

ile gizli bir muahede akdederek iki tara~ 
Orta Avrupadaki menfaat ve alakalanni 

aralannda tamamile tayin etmi§lerdir. 

Y ani italya ile Almanya Orta Avrupa ' 

ya aid her tiirlii iktJsadi te§ebbiisleri bir• 

birine kar§thkh olarak evvelden babe: 

vererek aralannda rekabet <;Jkmamasll11 

temin etmi§lerdir. Avusturya Ba§vekili 

Romada bulundugu zaman Almanya ile 

lta!ya arasmdaki gizli muahedeye uygun 

hareket etrnesi §Uphesiz kendisine ehem " 

miyetle tavsiye edilecektir. Hulasa Orta 

Avrupada halya ile Almanya artJk ta ~ 
mamile anla§ffil§ olduklan.ndan her a~l 
tarafm menfaatlerine uymiyan hareket " 

!ere meydan verilmiyecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY , -Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 
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21 ~ubat 1937 CUMHURiYET 

Almanyan1n iptidai mad
deler. hakk1nda fikri 

liitler, otomobil sergisinin kii,adJ miinasebetile 
diin soyledigi nutukta bu noktayt izah etti 

Berlin 20 (A.A.) - Otomobil sa - Ba§vekil daha sonra :iptidai maddeler 
lonunun a<;1lmas1 dolay1sile Hitler, bir meselesine temas ederek ezciimle demi§tir 
l'lutuk soyliyerek, nasyonal sosyalizmin ki: 
iktidar mevkine geldigi tarihten itibaren, «- iptidai maddeler meselesinde AI
Almanyada moti:ir1e§me sahasmda go - manya ecnebi yard1mmdan mustagni ka
rii.len terakkileri tebaruz ettirmi§ ve ez- lamaz. F enni bir mesele olan benzin ve 
cfunle ~unlan si:iylemi§tir: sintetik lastik meselesi haFledilmi§tir. AI-
«- Motorle~me, yalmz otomobiller manyanm kendisine yetecek kadar de -

iizerinde tesirini gi:isteriyor, umumi saha- mir ve ki:imiirii vard1r. Almanyamn oto
da da biiyuk mikyasta tensikat viicude mobil endiistrisini ithalattan mustagni kd
getiriyor. Otomobilizmin yapacagt terak- mak hususundaki karanm kat'idir. Su
tilere bir hudud tayin etmege imkan yok- nu da tekrar etmek isterim ki liberal eko
tur. Alman milleti, otomobilizme ve fen- nomi ya bu meseleleri halledecek veya 
ni icadlara kar§I gittik«e buyiiyen bir a· ya§amaga hakki kalm1yacakhr.» 
laka gosteriyor. Her sene 1,000 kilomet· Hitler, cunele ile yemek yedi 
l"oluk otomobil yolu in§a etmek arzusun- Berlin 20 (A.A.) - Beynelmilel o-
dayiz.» tomohil sergisinin ki.i§adi mi.inasebetile 

Hitler, bundan sonra Almanya oto - burada bulunmakta olan otomobil en • 
lnobil endiistrisinin takib edecegi plant diistri amelesi bugun Gobbels tarafmdan 
anlatmJ§br. Ba§vekil. ezcumle, herkesin FUhrer adma Kayzerof oteline ak§am 
kesesine uygun gelecek bir halk otomo - yemegine davet edilmi§t:ir. 
bil:i in§a edilmesinin li.izumundan ehem - Fuhrer bu yemekte uzun miiddet kal-
rniyetle bahsetmi§tir. ml~ ve hsa b:ir nutuk soylemi§tir. 
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• grevct-
~arpifli 

Antonesco Belgradda bir 0~ polis memuru grev
giin kalarak Stoyadi· ciler taraf1ndan dokiilen 
novi~Ie konu,acak asidlerden yaraland1 

Belgrad 20 (A.A.) - Yugoslavya 
Ba§bakam Stoyadinovi~'le Romanya 
Hariciye Naztn Antonesco Atinadan 
.donmi.i§lerdir. Antonesco burada 24 sa· 
.a.t 'kalacakhr. 

Stoyadinovi~. Atina konferansi neti • 
celerinden bi.iyiik bir memnuniyet gos -
termi§ ve Antonesco da Antant memle -
ketleri arasmdaki ahenkli te§riki mesaiyi 
tebari.iz ettirdikten sonra mlinhas1ran Yu

avya i e omanyayx ala adar 1 eden 
meseleler hakkmda Stoyadinovic;'le ko -
nU§lJlalanna devam edecegini ilave eyle· 
mi§tir. 

Stoyadinovi~' in te,ekkiirii 
Atina 20 (A.A.) - Atina Ajansl 

~il diriyor: 
Yugoslavya Ba~ve'kili Stoyadinovic;' e 

.refakat eden Ba§bakanhk hususi kalem 
direktori.i Andrulis Gevgeli' den doner
ken, Stoyadinovi~. gordi.igii hiisni.i ka -
bulden dolay1 samimi te§ekkiirlerini ve 
her noktadan mukemmel kabul te§kila -
.boa olan takdir ve hayranhgml Metak • 
.sas' a bildirmes:ini kendisinden rica etmi§· 

Vankegan -illinois- 20 (A.A.) -
Bu aym yedinci gi.ini.inden itibaren Fan· 
Steel fabrikalanm i~gal etmekte olan 
birka~ yuz grevciyi ka<;1rmak i~in 150 
polis memuru gozleri ya~artan gazler 
kullanmi~lardtr. 

Grevciler, polislerin hiicumunu geri 
puskiirtmu§ler ve onlan bir asid ve demir 
pan;alan yagmuruna tutmu§lard1r. 

Neticede birka~ ki§i yaralanmt§hr. 
Bunlar arasmda asidden yaralanan U'< 
polis memuru bulunmaktad1r. 

Polisler, yeni bir taarruza hazulan -
maktadular. 

Bu vak' a grevcileri cebren fabrikalar
dan <tJkarmak i<rin yap1lan ilk te~ebbustur. 

Uzlafma i~in mii:z:akereye giri,ildi 
W ankegan (illinois) 20 (A.A.) 

illinois valisi Horner, F on • Steel, grev • 
cilerinin cebren fabrikadan ~1kanlmas1 
ic;in polis tarafmdan yaptlan te~ebbiis -
Jerden vazge<;ilmesini emretmi§tir. 

ihtilafm, uzla~ma suretile halledil -
mesi i<rin muzakereye giri§ilmi§tir. 

HAdiseler ara1unda 

Ruh ihracafz 
~ vrupah, iki kat' aya da gara
~ bet koleksiyonu yapmtya 

gider; bu k:tt'alardan biri 
Asyadtr, eski diinya; oteki de Ame
rikadtr, yeni diinya. Birinde mazinin, 
otekinde de istikbalin efsanelerini a
rtyan Avrupah i~in, bu iki diyar, bir
biri kadar ac,yibdir: ~iraz bah~ele
rinin uzun sa~b minatiir kizlarile Ho
livood bah~elerinin kesik s~h ekran 
k1zlan, A vrupa kabarelerinin §arka 
ve garba uzanan projektorlerinden 
ftrhyan huzmelerin oniinde, Asya ve 
Amerika. perileri halinde raksediyor. 

Asya ve Amerika, baz1 tezad mii
nasebetlerile birbirini halirlatmaz 
degil: Asya derin derin dii§iiniir, fa
kat hareket etmez; Amerika daima 
hareket i~indedir, fakat dii§iinmez. 
Bir kanal a~mak miimkiin 61sa da 
Asyafmm muhayyilesini Amerikah
mn iradesi i~ine ve Amerikabntn e
nerjisini Asyahmn ruhu igine ak:tt
mamn yolu bulunsa ... 

Fakat bu yol bulunmu§tur: Akde
ntizden, Hazer denizinden, Okyanus
lardan devreden kar§tltkh akmtJlar, 
iki ktt'amn ana kabiliyetlerini birle§· 
tirerek yeni bir A vrupa yaratah ~ok 
oluyor. Biz hi~ degilse bu yeni Av
rupamn tekemmiiliinde esasb bir 
kiiltiir amili olabilmek t~m, Asya 
ruhunun bizim kolumuzdan sevkine 
ve ihracma delalet etmeliyiz. 

Bu ruh, A vrupa ~artunnda hala 
bir k1ymettir. Garb fikriyabnt ken
dimize pahahya maletmemek t~m, 
bu ruhu ihrac ederek, takas yapahm. 

PEYAMI SAFA 

Hatay meselesinin 
ikinci safhas1 

£Bll$taratl 1 tnet sahtfede] 
riyenin yi.iksek menfaatleri de bu §ekli 
memnuniyetle kabul ederek ayni zaman· 
da hakikaten buyuk bir k1ymet olan 
Turk dostlugunu kazanmaktad1r. 

Bizim Fransa ile samiml dostlugumuz 
Hataym halli §eklinde maddi r!bltalar
la lcuvvetlenmi§tir. Bu rab1talann kml • 
mast degil, hie; kmlmtyacak v~hile da
ha ziyade kuvvetlenmesi ve ezciimle §ii
mul ve viis' at peyda etmesi arzuya pek 
laYJkhr. MetropQI F ransasmtn mustem· 

leke memurlarmca ortaya t;Jkanlacak tes
vilata kamlmaktan uzak kalacagml ~up· 
hesiz addetmek isteriz. 

Suriyelilere gelince politikacilar hari· 
cinde bu milletin Ti.irk dostluguna lay1k 
oldugu buyiik k1ymeti vermekten bali 
kalmad1g1 ve kalmtyacag1 bizce muhak
kaktu. 

Eger politikactlar ortahg1 kan§hrmak
ta devam ederek tasavvur ettikleri fesad~ 
Ian §ekavet derecelerine goturecek olur~ 
larsa Milletler Cemiyeti kendilerine had· 
lerini bildirmekten aciz kalmaz. 

T emenni edelim ki bu politikacJlar b1-
zi Cemiyetin haysiyetini muhafaza et -
mek vazifesini ifaya mecbur etmesinler. 

** tir. ingiliz Bas, vekili 
Y ugoslavyamn A tina el~isi Kristi§ te • 1 

• 
1 

ayni trenle donmi.i~ti.ir. Bir rivayete gore _Bald- Adis-Ab~ba'da. yerlilerin :r ekzib edilen bir rivayet . .. • k yaptJg1 su1ksad 
Ankara 20 (A.A.) - Ba§vekalet • WID temmuz sonuna a• . £Ba~tarat• 1 tnca sahttede1 

ten: dar mevkiinde kaJacak umumi vali Mare§al Graziani'ye yap1-
Resmi Gazetenin, devletin resml dili Ian suikasdden dolay1 buyuk bir teessi.ir 

olan ti.irk~eden maada ecnebi lisanlar- Londra 20 (A.A.) - Siyasl meha- duy!ilaktad1rlar. 
da da <;1kanlacag1 hakkmda baz1 gazete· fil, Baldwin'in, Krahn tac giyme mera- Suikasd neticesinde Mare§al hafif~e 
lerde tesadi.if olunan yadar hi~bir esasa siminden sonra c;ekilmeyip istifasm1 1m - yaralanml§, fakat General Liotta ile yer· 
istinad etmemektedir. Keyfiyetin tekzibi- paratorluk konferansmm sonuna yani li e§raftan birka<; ki~i ve bunlann arasm· 
ne Anadolu Ajanst mezundur. may15 nihayetine veya haziran ba§langl - da bulunan ktptl kilisesi reisi ba§papaz 
Windsor Diikii i~in tayyare cma kadar tehir edecegini tahmin etmek- Cyrille agir surette yaralanm1~lard1r. 

meydam yapthyor tedirler. Suika•d hediye dagtllltrken yaptldz 
Viyana 20 (A.A.) _ Halen Enzesfels Baldwin, harici siyaseti 1931 senesin· Londra 20 (Hususi} - Dun saat 

§atosunun civarmda Windsor Diikasl den itibaren idare ettigi ve lmparatorluk I 2 de, Adis Ababada askeri ve sivil rii
i~in hususi bir tayyare meydam in§aSl konferans1 muzakerelerinin de harid si - esa huzurunda Umum Vali Mare§al 
ic;in c;ah§Ilmaktadir. Bundan, Diikiin u- yasete temas edecegi :i<;in Dom:inyonlann Graziani tarafmdan italya Veliahdin:in 
ZU.n miiddet Avusturyada kalacagx neti- Ba§vekilin 1mparatorluk konferansma oglu Napoli Prensinin dogu~u miinasebe-
cesi !r1kanlmaktad1r. riyaset etmesi ic;in 1srar ettikleri rivayel tile kilise ve camilere hediyeler, fakirlere 

lrakta kari§Ikhk edilmektedir. erzak dag1tm1§t1r. 
Londra 20 (Hususi) - M1s1rdan gelen BaZJ kimseler, Baldwin'in mi.isavi §ans- Bu mada baz1 yerliler el bombalan 

haberlere gore Irakta yeniden bazt ka- lara malik olan Simon Hoare veya Run- atmak suretile Mare§al · Graziani'ye kar
l'l§tkhklar c;Ikml§tlr. Bu hususta ba§ka c:iman, Maliye Nezaretine g~meden ev- ~~ suikasdde bulunmu§lardu. 
tnembadan heniiz malumat almama - vel parlamentonun biit~eyi tamamile tas- • 1 

tni§hr. dik etmesini temin etmek i«in temmuza Mtsum Milletler Cemiyetine 
General Goring avda kadar mevkiini muhafaza edecegini soy- kabulii 

. Va!'§ova 20 (A.A.) - Kont Potocki lemektedirler. Cenevre 20 (A.A.) - Kahiredeki in -
~le beraber avlanan General Goering, E giliz sefirinin M1s1r hiikumetine, M1s1 -
Iki Va§ak vurmu§tur. Evvelce Polonya- mniyet Umum miidiirii rm Milletler Cemiyetine kabulii hak -
da iki defa avlanan General Goering, Ankara 20 (Telefonla) - Emn· et U- kmdaki talebini Cemiyetin biirosuna 
§Undiye kadar Avrupada pek nadir ol- mum miidiirii ~iikriiniin istanbula gitti- tevdi etmege davet olundugunu ingiliz 
clugu icin avc1lar tarafmdan makbul ad- gi yaz1lml§h. Bu haber Emniye<t Umum Hariciye Nezareti Milletler Cen1iyeti 
dedile~ boyle bir §ikarla di:inmege mu- mlidlirliigii be§inci §Ube miidiirii $iik _ .katibi umumiligine bildirmi§tir. 
Vaffak olamaml§h. · Paraouay da Cemiyetten lf"tkryor riiniin Istanbulda bulunmasmdan galat 0 :r 

Sir Percy Kox oldii Cenevre 20 (A.A.) - Paraguay hiiku-
L d 20 (H M I olup Emniyet Umum miidiirii Ankara- meti, 23/2/935 tarihli beyannamesi mu-

l . on ra ususi) - usu mese· dan aynlml§ dcgildir. .b. M'll tl C k.l 
es1 miinasebetile Tiirkiye ile lngiltere a- c1 mce 1 c er emiyetinden c;e 1 -

r lzmir hiikumet konagmda mek ic;in verdigi kararm §imdi kat'iyet 
tias.1 ~dda zuhur eden iht:ilaf muzakerelet - kesbetmi§ oldugunu Cenevreye bildir -

01 I are ederek Halic konferansmda n· yangin ~1kh · t' ·1 m1~ 1r. 
~ tereyi temsil etmi§ olan Sir Percy izmir 20 (Hususl muhabirim1zden)- Yunan Krah adalara gitti 

ox bu~un Londrada olmii~tur. fzmir hukumet konagmm adliye k1smm- Atina 20 (Hususi) - Adalar ahalisi-
Filistinde ~arpi§malar da kalorifer tesisatmm bozulmasl uzerine nin gosterdigi arzu iizerine Kral bugiin 

"·~Udiis 20 (A.A.) - Diin Tiberias'da I k Averofla Sak1z, Midilli ve Sisam ada -
•uk b a t atta yangm ~1km1~, fakat vaktinde 
l' b u ulan hadiselcr esnasmda 30 A - lanm ziyarete gitmi§tir. Donanma Ba§-
l'~ , 30 Musevi ve 2 ingiliz polis memu- yeti§ilerek sondiiriilmii§tiir. Bu suretle kumandam Amiral ikonomu da Krahn 

Yaralanro1§t1r. buyiik bir facianm da onii almml§ttr. refakatindedir. 

EDEBiYAT 

Alaturka ve alafranga adabiyat 
Musikimizde oldugu gibi edebiyah

mJzda da «alaturka» ve «alafranga» di
ye iki nevi ayumak miimkiin mudiir? Bir 
bak1ma tam bir mizac ve iislub, hatta ay· 
n bir diinya goru§ii ifade eden, fakat bir 
babma da sarih bir manas1 olm1yan bu 
iki tabiri, iki sistemin degil, sadece iki te
mayiiliin vas£1 halinde kullanmak §artile: 
Evet. 

Evet, garb medeniyeti §arka uzand1g1 
tarihlerdenberi bir alaturka ve bir ala • 
franga edebiyahm!Z vardlr. Alaturka so
zii, yalmz Turk zevkini ve me§rebini ifa
de etmedigi gibi, alafranga sozii de mut
laka «F rans1zvari» demek degildir. Bu 
iki tabir, ~ark ve garb an' anelerinden ge· 
len biiti.in kiiltur, san' at ve mua§eret fark
lanm tayin i<;in kullamhr. Fa kat alatur
kamn i<rinde Tiirke, alafranganm i~inde 
F rans1za daha fazla hi sse aynmakta ha
ta yoktur. 

Ahmed Mithat ve muallim Naci 
Efendilerden ba§hyarak Turk romam • 
nm ve Tiirk ~iirinin yakm tarihine bir ba
kacak olursak alaturka ve alafranga <rer
<reveleri i<rinde iki biiyiik tabloya aynl • 
d1klanm goriiruz. ikisi de «efendi» ve 
ikisi de «efendi hazretleri» olarak amlan 
Ahmed Mithat ve muallim Naci, alatur· 
ka romamn ve alaturka muam §iirin ba§ 
tarafmda yer alml§lardu. Ahmed Mithat 
Efendinin <;al1mm1 ( edasmt ve uslubunu 
demek istiyorum) zamamm1za kadar de
vani ettirenl'er arasmda ilkonce hahra ge
lenler Ahmed Rasim ve Huseyin Rahmi
dir; muallim Naci tarzm1 devam ettiren
ler arasmda da edebl hayatmm ilk devn 
kasdedilmek §artile 1smail Safa ve Meh
med Akif hatnlanabilir. Alafranga §iiri 
Abdi.ilhak Hamidle ba§latmak ve T evfik 
Fikretle devam ettirmek, alafranga ro • 
mam da Samipazazade Sezaile ba§lat -
mak ve Ha1id Ziya ile devam ettirmek, 
edebiyat tarihine mal edilecek bir tasnif 
olmamakla beraber, aykm degildir sam -

nm. 
Edebiyahm1zda bu alaturkamn ve ala

fran~amn - musikimizde ayn bir muhtava 
ve makam sistemi oldugu gibi - kendileri· 
ne has renkleri var m1d1r? 

<;ok. Bunlar kma ve manikiir kadar 
birbirlerinden farkh boyalard1r. 

Metinlere bakahm. 
Cazi T erbiye Enstitiisu edebiyat mu

allimi Mustafa Nihadm «Tiirk~emizde 
Roman» adh, nev'inde bir tek, miikem
mel ve guzel eserin:in birinci cildinden §U 

par<rayJ ahyorum. Y anm amdan fazla 
bir zaman evvel, Ahmed Mithatm kale

minden ~lkmi§hr: 
«Hem gider, hem u§aga sual ederim 

ki: 
- Y ahu ne kaJar gee; kaldm ~ 
- Etendim, biraz ba§ka i§lerim dii§· 

iii. Arllk affedersiniz. 
- Konakla kimler var ~ 
- Hcpsi mevcud efendim . 
Ha, anlamal1 hcpsi. Hepsi hal Bu 

hepsi dedigi hamm. Oyle ya meselci ha
mm orada olmam1~ olsa herif kimse yok
ftlr der, ve mc~:cud olunca kimsenin aksi 
hepsi olur. Bunun bir vet;hi daha var, 
hepsi mevcud! Y ani, rakz makt, !(algi 
malgt ..... . 

Y ok yok (algt olamaz, o biraz giic
diir. N e ise, ala, i~imiz ayna! H aydi ba
kaltm, aman yiirii.t~elim. Lakin ne kadar 
uzak! Sehzadebm;zm get;lik, Sultanmeh
mede vardzk. Derken caddeyi bzrakltk 
mahalle it;ine daldtk. Dar sokakta bir evin 
kaptsl oniinde durduk. Saat tam iic;e !(ey
rek vard1, lamam vakil. Daha biz ka
PIYI ~almaks1zm kap1 ac;;ddt. Oylc ya bu 
da usulden. Kaprdan it;eri girdim, fener 
girmcdi. M erdiven ba§tnda bir ihtiyar ka
drn bizi kar~rladt. Ben isc kantere bat· 
m1~1m: (;iinkii birisi kiirk kaplr, digcri a· 
deta kr~lrk iki palto kolumda, koca §Cm
siqe elimde, ayagrmda napolyon c;izme· 
leri,· .tJolda da accle ile biraz srkrca yiirii· 
diik ... Her ne ise bu .11orgunlugun acrsrm 
(rkarrrrz amma dur bakalrm ... Lakin ko
cakarrnrn elindc §amdan yok: «Aman ev· 
ladrm, cizmelerini t;rkar, zira pek t;amt~r· 
lu!» dedi. Evet, ben de e~ek degilim gal 
Lakin r;rkarrp ta merdiven ayagmda m1 

koyaljrm? Allah goslermesin, liranm iki 
bur;uifunu Vereli. daha bir hafia olmadr. 
Hem de efendim gece hali, ne bilirsin, 
~ayed icab eder ... i§te bir kolumun iis
liinde paltolarla elimde §emsiye ve diger 
elimde c;;izmeler yukarr c;1kltm.» 

Altm1~ bu kadar sene evvel yaz1lan bu 
satularda lisamn sadeligi, ifadenin tabii
ligi ve dekorun yerliligi dikkate ilk vuran 
§eydir. Ayni vaslflan Ahmed Rasimde 
ve Hiiseyin Rahmide de gOriirsiiniiz; 
hatta, bana oyJe geliyor ki, §U par<;amn 
altma Ahmed Mithat, Ahmed Rasim ve 
Hiiseyin Rahmi imzalarmdan herhangi 
biri at1lsayd1 ne o muharrirler, ne de biz 
okuyucular, §ah1sla eser arasmdaki mii -
nasebeti yad1rgamazd1k. Bir de Halid 
Ziya U~ak!Igilin yakmlarda ne~rettigi 
hatJratmdan birka~ satlr okuyalm1.; 

Peyami Safa 

«i~te yirmi .IJG§tmm §iiphelerden, tered
diidlerden, halledilmemi§ suallerin yeis
lerinden, mahiyellerine en biiyiik hamle
lerle bile takarriib edilememi§ hakikatle
rin fiilurlarmdan terekkiib eden miica
deleler bende oyle me'yus bir felsefe ya
raimt~il, beni oyle inkara benziyen bir 
imana sevketmi~ti ki bu makhuriyeti ma
neviyeyi ilmam cimek it;in bir kiic;iik fis
ke kafiydir.» 

Y anm aSIT degil, birkac; sene evvel 
yazlian bu sat1rlarda, lisan endi§esinden 
<;ok evvel gelen Avrupa nesri k1ymetleri 
vard1r: Miirekkeb bir ruh haletinin tah
lili ve devresini bitirmi§ bir fikir ihtiva 
eden, par<;as1z tekemmiil etmi§ bir cum
lenin nahvi. 

Sadece iki nevi yazmm biinyelerine 
aid karakterlerini hatJrlatmak i<;in ald1 -
gtm bu ku~uk orneklere ilk bab~ta gorii
len §ey, edebiyahmiZln iki kutbunu bir • 
birinden ay1ran mesafedir: Ahmed Mit
hat butiin hassasiyeti ve lis anile yerlidir; 
halk gibi degil, daha ziyade avam gibi 
dii§uniir, duyar ve konu§Ur. Lisan1 bugiin 
bir~ok muharrirlerin varamad1g1 bir sade
liktedir ve temsil ettigi avamm ruhu gibi 
derbeder, gayriihtiyari denecek kadar 
samiml ve laiibali, zahmetsiz ve itinas1z 
bir usluba sahibdir (Buna i.islub denebi
lirse.) Ayran kadar basit ifadesi i~inde 
insan ruhunun alelade bm1ldam§lanm 
\;izebilmekle kalml§, kabataslak bir tah
lilin kolayhgile, okudugunu emeksiz ve 
rahat<;a anlamak istiyen tembel zekalara 
sevimli olmaga c;ah§ml§hr. Halis ~ark Te 
Tiirk an' anesinden gel en bu tahkiye, biz
de masalm bir merhale daha tekamiiliin
den ba§ka bir§ey degildir. Halid Ziya 
ise kolay anla§llmak hevesini, ruhun 
miimkun oldugu lcadar ic;erilerine dalmak 
ihtiyacma derhal feda ederek, muas1r 
bir Avrupa kafasmm bo§ satlhlardan nef
retine terciiman olmu§tur. 

Bu iki an' ane Te iki nevi birbirinden 
ayn mutalea edilmedik~e, bizde lisan ve 
edebiyat tekami.ilii halledilmez bir mll
amma halinde kahr. Ahmed Mithatm 
yanm am evvel bugiinku kadar ve belki 
daha fazla sade yazd1gma bakanlar. 
ti.irk~enin sadelige dogru tekamul ettigine 
inanamazlar. Hakikatte Turk dilinin te
kamulii, birbirine yabanct, iki ayn kol
dan yiiriimii§tiir. Alaturka edebiyatm di
li, mevzuu gibi sade idi. (Burada sade, 
tastamam, basit ve sathl demektir.} Garb 
an' anesinden gel en eclebiyatm lis am da 
muhtavas1 gibi girift ve murekkebdir. 
(Burada girift Te mi.irekkeb, tastamam 
mutekamilin k1ymetine muadildir. Hat • 
ta ifade ettigi muhtava ile ifade vas1 -
talanmn tetabukuna baklima bu lisan, 
oteki basit ifadeden c;ok daha sadedir.) 

Evet, Halid Ziyamn bu miirekkeb 
ibaresi, Ahmed Mithatm o aydmhk 
ciimlelerinden c;ok daha sadedir; ~iinkii 
miirekkeb olmak, sade olmamn degil, ba
sit olmamn zJdd1du ve lisam sadelige gO. 
tiirduklerini zannederek basitlige suriik
liyenler, iskelet kafast gibi kuru bir sara· 
hati, i~iyle ve d1~1yla canh insan ba~1 gibi 
girjft ve derin bir miiphemiyete tercih 
edenlerdir. Kuru kafadan ~1kan bu ku· 
ru sadelik, Ahmed Mithat gibi romanc1 
olmaktan evvel avam tabakasmm mual
limi ve miirebbisi olmak arzusunu ta§ryan 
bir muharririn §erefine ve muvaffakjyet:i· 
ne kaydedilmelidir; fa kat o koldan gel en 
ve ancak kendi nev'i ic;inde tekamiiliinun 
mujdelerini getiren edebiyabmiZ, hakiki 
nesre ve romana <>rnek diye gosterilemez· 
ler . 

Biz alaturkamn - milli oziinii tamami
le muhafaza ederek - amlarca evvel ro
nesansml idrak etmi§ bir garb tefekkuri.i
ne ve i.islubuna yukselmesi ic;in en buyiik 
ink1lab hamlesini yaparken, artJk bu iki 
c;e§id edebiyatm Avrupa ve Turk vahde
tini yapan tek bir kanaldan tekamiile sev
kedilmesini di.i§iinmeliyiz. Ayni zamanda 
Ahmed Mithat kadar Turk ve Halid Zi
ya kadar Avrupah bir yaz1ya dogru ko
§ahm. Yirminci am milleti olmak, sade
lik zannetmekte c;ok aldand1g1m1Z bir ip
tidailikten tecrid edilmi§, yeni bir alatur· 
ka yaratmakla mumk:iin olacaktJr. 

PEYAMI SAFA 

<;ekoslovakyanin Biikret 
sefiri istifa etti 

Prag 20 (Tclefonla) - <;ekoslovak -
yamn Biikre~ elc;isi olup, Romanya ve 
Polonyay1 giicendirecek §ekilde bir ki
tab yazd1gmdan dolay1 bu iki memleket 
parlamentolannda ve gazetelerinde §id

detle tenkid edilen $eba istifa etmi§tir. 

17 sene anavatan haricinde 
Londra 20 (Hususi) - 17 senedenberi 

yabanc1 memleketlerde hizmet goren 
Essex taburu 1:1ugiin Londraya di:inmii§· 
tiir. 3u taburda Tiirkiyede, MISlrda, 
Sudanda, Maltada hizmet eden mi.ite -
addid askerler vardtr. 
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Halkevlerinin 
Milli biinyedeki 
Genis rolii 

' 
Dahiliye Vekilimiz ve C. H. Partisi 

Gene[ Sekreterimiz Siikrii Kaya Halkev
leri ir;in, hususi surette hazrrlanan bir 
bro~iire bir makale yazmt§itr. lnkrlfib ve 
te~kilat ruhunu r;ok iqi tebariiz ettiren bu 
miihim yaztyr aynen iktibas ediyoruz: 

Atatiirk inblabmm Turk ve Turk<rii 
olmas1 ana vasdlanndand1r. lnkllabJ
miz Turk milletinin cihan tarihile ba§ • 
hyan medeni ve sosyal ya§ama ve ya
§aYI§ safhalanndan almmi§ ve onun is
tidad ve ihtiyacma uygun olarak tesbit 
edilmi§ reel kaidelerdir. lnk1lab bu iti· 
barla tamamile aslidir. Diger memle
ketlerde tatbik edildigi gorulen muvazi 
v.e miimasil hareketler tarih masile hep 
bizimkinden sonrad1r. Ayni hareketlerin 
tatbikat ve filiyat sahasmda muhtelif 
memleketlerde gori.ilen ileri ve geri ayn
hklar, milli seciyelerin, muhitlerin tesir 
lerine ve c;ah§J,lla tarzlanna atfolunmak 
laz1mdir. 

Tarih masile onde olan inki!abJmiZ1n 
eser ve derece itibarile en one ge<rmesi i
c;in ~ah§mamiZI tanzim etmek ve tempo
sunu behemehal memleketin ihtiyacma 
uydurmak mecburiyetindeyiz. 

Milletimizin seciyesi ve tabii muhit:i
miz bOyle ~ah§malara muzaaf cevablar 
ve semereler verecek kabiliyettedir. 

Ti.irk olan ink1lablrnlz zaruri ve tabii 
olarak Turk~iidiir de. Turk ve Ti.irk~u 
vas1flanm esash bir ~iar olarak bi.inye
sinde ta§lyan ve ya§atan bu ink1labm mil
liciligi inhisar ve infirad ifade etmez. 
Turk milliciliginin hedefi, medenl kul .. 
turun ve insanhgm mii§terek ve yiiksei' 
duygulannm musbet yollarda inki§af ve 
inti~arm1 esas ittihaz etmektir. Bu gayeye 
ermek ic;in halka dayanmay1 da en sag.. 
lam ve lma bir yol bilir. 

Ataturkun memleketi ve milleti esir 
olmak, yani mahvolmak tehlikesinckn 
kurtardtktan sonra bir daha boyle bir 
badireye du§Illemesi i~in buldugu en eo
min vas1ta, Cumhuriyet Halk Partisi 
Kurumu olmu§ ve ona tutacag1 ve tutuna• 
cag1 yolu kendi elile planla§hrdJgl dina• 
mik progresist progra111ile gostermi§tir. 

Turk milletini lay1k oldugu yiiksek 
mevkide tutmay1 ve Ti.irk milletini be~e· 
riyet X;erisinde miimtaz bir cam:ia ya~ • 
may1 istihdaf eden bu ana yo!, balk kiit· 
lesinin her bak1mdan yiikselmesini ken • 
dine temel yaprm hr. 

Partinin vazifesi evvela bu temeli yap
male ve bu saglam teme] i.izerine yuksek 
ideallerini kurmaktu. 

Hi.ikumetin her sahadaki faaliyeti bu
na matuftur. Zaten devlet kurmaktan da 
gaye budur. Bir taraftan devlet ve hii .. 
kumet bu asli vazifesini yaparken, diger 
taraftan Partinin de bu kalkmmay1 biz • 
zat halkm halk i<;in ve halk elil-e yapma· 
sm1 temin ettirmesi Buyi.ik Onder tarahn
dan Partiye verilmi§ as!! bir odevdir. 

Parti ve Partililer her yerde bunu ko
~u malarile, goru melerile, milsahabe ve 
konferanslarile yapmaktadtrlar. F akat 
eger Atatiirk kendilerine ve bi.itun mille
te Halkevleri gibi toplay1c1, birle§tirici ve 
tam§tmcl bir miiesseseyi kurarak ~ah§ma .. 
Ianna emniyet etmeseydi bugunku ~art" 
Jar ic;erisinde ferdlerin tesirleri ~ok ~ah
dud kahr, ve gayeye vusul mi.iddeti ~ok: 
uzam~ olurdu. 
Halkevlerinin kulti.irel, sosyal ve ekono• 

mik bak1mlardan az zamanda yaptiklari 
tenvir, ir~ad hizmetlerini anlamak 1~m 
bu kitabdaki yaz1lar ve rakamlar saglam
ca ~ahiddir. Halkevleri vatanda§lann me· 
denl, bedil irfan ve zevk ihtiyaclanm tat" 
min edecek bir miiessesedir. Her yurdda~ 
ora?a hildigini ogretir, ve bilmedigini ;;g
remr. 

Her Turk miinevveri bilgisini istida " 
dmdan ziyade bu millet:in onu yeti§tir ,. 
m_ek i~in sarfettigi emege borcludur. Hie; .. 
b1r memuriyet, hic;hir eser bu borcu tam 
olarak Odiyemez. 

Her mi.inevver Ti.irk i~in, mevki ve ha· 
yatim temin eden ve millete borclu oldu
gu .bilgisini en asil ve di.iri.ist tesviye ~ • 
~es1, hat_ta -~~t.ans~verlik ve insanhgm da 
1cabi, bJldtgml, h1~bir suretle f.Jilmemek· 
ten mes'ul olmlyan yurdda§larma ogret
mektedir. 

Halkevleri kend~eri ve onlar i<;in a~1I
ml~hr. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
Gene! Sekreteri 

$iikrii Kava 

lzmir kolej binasi teselliim 
edildi 

1zmir 20 (Hususi muhabirimizden)
Maarif Vekaletince satin alman Kolej 
binasmm tesf'llum muamelesi bitmi§tir. 

Kurban derilerini 
Tayyareye veriniz! 

KarnmiZI doyurmak ic;in harcadl
gmiz parayi nasd istekJe veriyor a -
mz, havamzm korunmast i~;in de ay
ni arzuyu gostermelisiniz. 



' CUMHURIYET 

[ :J NOBET<;i ECZANELER 
KU~Uk Derd ile keyt·f arasinda .!lu ~kl;lam 1/ehrin muhteltf semtlerinde hlkAye no~e~1 olan eczaneler 1/Un!ardlr: 

Istanbul cihetindekiler: 
Mahmud Yesarl Emlnonti.nde (Salih NecatO, Beyaz1dda 

Gunlerden cuma ... Sanatorycmun zi-j i~mez insan cluor... Amma, aras1ra... (Cemll), Kti.<;ti.kpazarda (Yorgl), Eyti.bde 
yaretc;i giinii... Her ~ey sxrasx ilen... (Hikmet Atlamaz), §ehreminlnde (Ham -

Sanki la§ scnunda degiliz ... Bir rna- Sigarasm1 keyifli keyifli ~ektikten di)' Ka.ragti.mrti.kte (Fuad) • Samatyada 
yxs sabah1... Havada, taze bir bahar scnra gene matemle ba§ml salladx: (Rldvan>, §ehzade~mda <Ismail Hak -
1hkhg1 var. Gi.ine§ alm1yan yerler, yaz - Ben sigaraya ctuz iki ya§mda ba§- kl), Aksarayda (Sarrm), Fenerde (Emilya-
ak~amlan gibi tatlt serin... ladlm. di), Alemdarda <Sxrn Rasim), Bak1rkoyde 
K1~ yaz gcnca doken giil fidanlarx, Ben, pek erken ba~lamx~ oldugum (Merkez). 

k1~ yaz ye~il tiiylerini dokmiyen ~amlar, i~in, arhk faydas1z ve liizumsuz olmak- Beyo~Ju cihetindekiler: 
• gune~ yiikseldikc;e, agxr agxr golgelerini la beraber gene i~imden kabaran bir istiklal caddesinde <Kanzt:Jk.) • Tepeba -

degi~tiriycrlar. hasedle sordurn: ~mda (Gti.ne§), Galata, Tol)(tularda (Spo -
Sanatoryomun arka tarafmdaki ko§- - G'ene iyi... Pek erken SaYJ.lmaz. ridis), Taksimde (Nlzameddin), Tarlaba-

ki.in on sed kenarmda gtine§liycrum. Ytiziiniin larl§malan, kah bir sancx ~mda (Nlhad), :;il\lllde (Halk), Haskoyde 
Gune§te durmak, cigerleri zayxf has- scnuna, kah bir gillumseme ba§lang~ _ (Nis!m Aseol, Kasrmpa:;;ada <Mti.eyyed), 

talara muztrml~... !nsanlarda, muz1r cma benziyordu. Gtili.imser gibi baktx: Be§lkta§ta <All RlZa) • Sariyerde (Asa.f). 

$ehzadeba~x TURANDA 

Uskiidar, Ka.dlkoy ve Adalardakiler: §eylere kar§l muhakkak bir sevki tabii - Hie; i~miyor degildim ... Eh, tam _ 
bl Uskiidar, iskele caddesinde (Merkez), var! Golgede u~timedigim, criy 1~1k goz- d1klar, ahba ar, arasxra sigara veriycr-

. · d y Kadikoy, Pazaryolunda (Ri!at), Bti.yiikada-lerimi ald1gx halde, vakit vakit, hxrs1z- lar, xc;tyor urn. ani bunun mliptelasi 
da (Halk), Heybellde (Tan&§). 

lama gline~e kayxycrum... sayxlmaz. Kah1r yiizlinden ah~txm. 
Fakat gtin~in, insam ipek gibi tath !zmaritl~en sigaray1 ftrlahp uzak • 

,... ..... .._.~~:r"!!l HALK OPERETi 
gi.Clklamalarla oyle Sari!il var ki... lara atb: 

.. * * * . - Sahrc10glu Hamnm cdaba§tSl idim. 
Ogleye '<logru ziyaret~iler, hirer ikl§er Han yaplld1gx zaman crada brr vakxf 

gelmege b!i§ladtlar . Yalan bir yerden gel c;e~me vardt. Belediy~ kaldxrmak isti -
di~i, ba~~m .. geli§igiizel o~tii'-:'.erdigi renk- yor, Vak1f sahib ~11aycr, ~e§me bir ti.ir-

xpek ortuden anlB§llan k~~ .~antcl.u Iii kaldmlam1ycrdu... Devri istibdad 
kadm, kapmm merdivenlerx cnunde blr bu ... Para ile her~eyin kolayxm kulpu
a~agx bir yukan dcla§xyo~! .. ~lindeki nu bulurlard1. .. ~ehremini Rxd~an Pa -
paketlerin ycrgunlugunu yuzunun ada-

San'atkar Na~id ve 
Halide beraber 
Pazar matine 

14,30 da 
KIRK YILDA BiR 
Pazartesi Siireyya

da Tcmakcsla 
LEBLEB1Ct 

HORHOR 
Sah ak~amx AZAKTA 

SEVDA OTELt 

leleri crekiycrmu§ gibi klri§lk, ~okiik 
yuzlu, kxsa boylu, ya§h bir adam, ba • 
caklarma ve ya§ma gore bir htzla bah
c;eden g~ti, ve gidecegi yolu bilen in
sanlarm emniyetile merdivenleri crxkh, 
sanatcrycma girdi. •• 

~aya, para yedirmi§ler... ~ehremaneti, 

~o~i.ileri, belediye ~avu§larmt ii~urur, 
bir gecede ~e~meyi kaldmverirler. Sa -
bahleyin hana gelirim, bakarxm ki ~~
menin yerinde yeller esiyor ... t§lere bi
raz bakhm. ~oyle oturup bir kahve i

Tcmakcs tarafmdan turk~e ve 

Duz siyah bezden torba gibi entarisi
nin eteklerini bacaklarma sararak ~0 _ 
roelmi§, doktcru bekliyen siyah b!l§
ortiilii koylii kadm, bir agac golgesinde 
ycrgun yorgun dinlenen cgluna dalgm 
gozlerle balaycr .. Gene adamm tcpra -
ga bakan c;ukura batik sonuk gozleri 
oyle uzaklarda, giine§e, bulutsuz gokiin 
mavi enginligine ragmen, oyle karanhk 
enginlere dalmt§ ki. .• 

*** 

rumca ~arlalar 

~eyim, dedim. Oturdum cturmadxm, bir -.-.--------------

zaptxya ~aVU§U geldi. Nic;in? Neden? Uskiidar Hale sinemasi 
Nereye? Ne oluycr? dememe vakit bx-
rakmadan beni ald1, Zaptxya Nezaretine <;APKIN GENC 

s HergUn saat • 1 • de 

1 ANNA KARENiN 
N GRETA GARBO • 

A E FREDERiCK MARSH 
ve = ALTIN KELEBEK 

gottirdu. ~imdi benimkisi de bo§ Iaf! T 
0 devirde ni~in? Neden? Nerede? Ne 
cluycr? diye sorulurdu? Sormak, kimin 
haddine idi? Zaphya Nezaretinde, beni 
muavin Huseyin Husnii Beyin kar§lSI
na ~xkardllar! 

ihtiyar adamm yiizii biisbiiti.in buru§
mu§tu: Fransizka Gaall 

Ziraat Bankasinin koyliiye yapbg1 yardtm 

!negol (Hususi) - Ge~en ilkbahar / rekolte bir buc;uk mil yon kilo olarak tes
mevsiminde §idde!li ve fas1lam: yagan bit edilmi~ clup f~hisar ldaresi mi.iba -
yagmurlar dolaylSI!e mahsul esk1 senelere yaata ba§hyarak p1yasay1 ac;ml§tlr. 
nisbetle yi.izde 50 hasara ugraml§ ve bir Giinderdigim resim l negoli.i Ziraat 
kmm koyli.i sac;hg1 tchumu bile alama - Bankasma yard1m gormek ic;in gelen bir 
rni§tl. K oyli.ini.in bu fena vaziyetini na • koy heyetini giistermektedir. 
zan dikkate alan Ziraat Bankas1 ka -
zaya tabi 95 koyden 91 ine ilk ve son • 
baharhk zer'iyat ic;in lazlmgelen yard1 -

m1 yapmi§ht. Ziraat Bankas1 c;ift hay -
vam ve alatJ olm1yan koyli.iye de yard1m 
etmektedir. 

K azam1zda, hububat zararma kar~1 
ti.iti.in mahsulii c;ck iyi bir durumdad1r ve 

Te§ekkiir 
Dordiincu suvari alayx ii~uncli bOluk 

astegmeni Mustafanm olumii dclayxsile 
gerek cenaze merasimine bizzat i~tirak 
eden ve gerekse beyani taziyette bulu
nan dostlara gazeteniz vas1tasile te§ek
kur ederim. 

M. Akmay 

Bugiin S U M E R sinemas1nda 

Tiirk~e sozlii ve §arkd1 

BAGDAD B0LB0L0 
Bagdad'da cereyan eden biiyiik bir a,k macerasxm tasvir eden ve ~ark 
danslarile, Turk~e ve Arabca ,arkilarla dolu zengin ve eglenceli biiyiik 

~ark filmi. Ba~ rollerde : 

MiiNiRE MEHDiYE • AHMED ALLAM 
Bu film izmirde· T A Y Y A R E S i N E M A S I N D A da gosterilmektedir. Ogle yemegi,nden scnra, gene arka 

ko§ki.in on sed kenannda, yan giin~te, 
yan golgede kahvemi i~iycrum. 

- Pek sert adamdx. Yiizlinun giilme
sinden vazg~tim; aksiligi pek berbad 
bir §eydi. Kar§lsma c;xklnca, bana; c;e~

meyi sen kaldJrmi§sm! demez mi? Ce-

N S Ayr1ca: Mlki Maus 
ve Foks Jurnal - BugUn ve Bayramda hergUn saat 11 de tenzillth matlne 

Kxsa boylu, YB§h adam, sigara pake· 
tini uzahycr: 

- Bir sigara i~mezsiniz? 
vab vereyim. Kim agxz • a~tmycr ki.. 
~e~meyi kimden izin aldm da cre§meyi 

Elindeki paketleri bxrakhgt, s1rtm -
d k' lt h kald1rdm? .. Sen, kim clucrsun?. 

a 1 pa oyu attxgx aide, y!i§h adamm Bay H., ycrgun bir bakt§la giiltimse-
ytiziinun adaleleri ha.la kxrx~1k ve yor- di: 

gun... - !§te, hep bu minval iizere soyledi. 
Muhasebeci, biz.i birbirimize t am" 

~ - Guya, vakfm cre§mesini ben, kaldirtmittrlycr: 
§Im. Bana; sen cdaba§I degil misin? de-

- Bay H... Hastalar1mtzdan Bayan di. He, odabB§lyun amma, banda y at _ 

Bugiin S A R A Y sinemastnda 
Senenin en bUyUk ve emsalslz Frans•z filmi 

Ni¢EVO ( D'enizaltz Kahramanlarz) 
Heyecanh ve ihtlrash a,k dram1n1 mutlaka gidip gorUnUz. 

Ba~ ronerde: HARRY BAUR ve MARCELLE CHANTAL E. nin babas1. .. mam; di.in gece evlmdeydim, dedim. 
Bay H. yx eskiden de tamycr gibiyim. Huseyin Hlisnii Bey, tahkikat yapaca - lilY L so Uny 

Ka~lan, gozleri, bakl§lan, yi.izlerinin gxz, dedikten sonra zaptiya c;avu§larni.a •••••••••••• •••• Bugfin .saat 11 de tenzilath matine •••••••••••••••IIi 
crizgileri, birbirlerini hatrrlatan mii§te- emretti: Atm §UnU i~eriye! Ve beni ya-
rek tipte insanlar vardxr. Bay H. da kaladxklan gibi Cl§ag1da ta~ od.aya attl
cnlardan biri. Iar. Yemeden i~meden ceza gormek, Bugiin matinelerden itibaren 

21 ~ubat 1937 

R·ADVO 
( Bu ak$amki program ) 

iSTANBUL; 
4 

12,30 plakla Turk musikisi - 12,50 havs.· 
dis - 13,00 Beyoj':lu Ha]kevl gooterit koiU 
tarafmdan bir temsil - 14,00 son - 18,30 
varyete mti.zlgl, Ambasador'den naklen • 
19,30 kcnferans: Sellm Sxrn Tarcan. Anne
lerle hasblhal - 20,00 Mti.zeyy€m ve arka • 
da§lan tarafmdan Turk musikisi ve hail< 
:;;ark1larx - 20,30 Orner R1za tarafmdan a· 
rabca soylev - 20,45 Belma ve arkada~ • 
lan tarafmdan Tiirk muslkisl ve balk :;;ar· 
kllan, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 
Aj ans ve Borsa haberleri ve ertesi gti.niin 
programx - 22,35 plakla sololar, opera vr 
operet pargalan - 23,00 son. 

ViYANA; 
18 BUENOS AIRES'DEN NAKLEN DUN· 

YA KONSERi- 18,35 genclerin zamam, spor 
ve saire - 20,15 muslki, :;;arkllar ve saire • 
22,15 piyes - 23,15 spor, haberler ve salre 
23,35 konu§ma - 23,45 DANS MUS:iKisi • 
24,35 haberler. 

BERLIN: 
17,05 pazar yay1m - 19,05 BUYUK PIYA• 

NO KONSERi - 20,D5 FEVKALADE MU • 
SiKi - 20,45 spor - 21,05 AK~AM KONSE• 
Ri - 23,05 spor, haberler, hava - 23,35 el':· 
lenceli musiki. 

BUDAPE§'l'E: 
18 VIYANADAN NAKLEN BUENOS Ai -

RES'DEKi DUNY A KONSERi - 18,40 kon• 
ferans - 19,10 SALON ORKESTRASI - 20,05 
gramcfon - 20,50 piyes - 22,40 spor, haber
ler - 23,05 SALON MUS:iKiSi - 24,05 QiN
GENE ORKESTRASI. 
BUKRE~: 
18 ViYANADAN NAKLEN BUENOS Ai· 

RES'DEKi DUNY A KONSERi - 18,40 danS 
muslkisl, istirahat esnasmda hava, konu11· 
rna - 20,10 KORO KONSERI - 21,05 plyes· 
22,10 VIYOLONSEL KONSERi - 22,35 spot, 
haberler ve saire - 23 GECE KONSERI ~ 

24 son haberler. 
LONDRA: 
18 viYANADAN NAKLEN BUENOS AI~ 

RES'DEKi KONSER - 18,35 Orta inglltere 
istasyonu - 20,05 Ei:}LENCELi KONSER • 
20,35 Orta ingiltere istasyonu - 22 dini 
ftyln, haberler, hava - 23,10 r;JAN VE OR ~ 
KESTRA KONSERi - 24,05 KORO KON • 
SERI - 24,35 son. 

ROMA; 
18,05 SENFONIK KONSER - 20,35 KARI· 

~IK MUSiKi - 21,10 haberler ve salre ~ 
21,35 konferans - 21,45 KARit;liK MUSiKi-
22,05 tlyatrolardan nakil - 1,05 DANS MU· 
SiKiSi. 

Caonlar, konferanslar, kongreler) 
Bayramlafma 

Erzurum Liseslnden Yeti§enler Kuru
mundan: 

Bayramm ikinci gti.nti. ogleden evvel Ku
rum b!nasmda bayramla§llacagml asli ve 
!ahri ti.yelerimize bildiririz. 

* ** izmir Liseslnden Yetillenler Kurumun -
dan: 

B'ay;/anutl Ud:tici salt gti.nti. saat 10 da 
§ehzadeb~m a 
ma yapllaca~\Jt~an bti.tti.n izmlr!Uerln gel
meier!. 

!~inden bir sigara aldxktan scnra ce - buna, derler. T!l§ od.ada, bana efkar bas
bine kcydugu paketi gorm~ttim: Baf- b. Zaptlya ~avu§una yalvardxm. Bir ltu-
ramaden .. · r\1§ verdim, ban a, bir paket tuti.in aldx. 
Dcgu~tan da demokrat clmamn sey- ~ukur yeti§tirene! Ttitiinun, sigara • 

Istanbulda iPEK, lzmirde ELHAMRA 
yiesi! Eger on birlik bir paket uzatll - nln ibadullah u cuz zamanma yeti§tim 
ffil§ clsayd1, bu kadar sogukkanla bu • amma, gene unutkanhg1m tutmu§; altk 
run lavxrmlyacakbm santycrum! ahk bakml§ olacag1m ki, ya~h adam, 

Bay H., sigarasm1 yakt1ktan sonra, anlattx: 
keyfinden mi, ycksa cammn sllontxsm- - Bir paket tutun ctuz para, yiiz 
dan m1 pek anlamadx~m bir gogus e- elli yaprakhk bir deste sigara kag1d1 da 
~iri§le ba§lnl salladx, gozlerini yan a- on para idi. !§te kendi paramla ilk al -
pad1: diglm tutlin, bu, cldu. Arhk sardxm si-

- Siz, gaz1tac1sxmz, dedi. !c;ki du~ - garaYJ. i~tim ... Sardxm i~tim ..• 
manhgx ic;in nasxl bir cemiyet yapxldx Durdu, elini cebine goti.irdi.i, tekrar 
ise, bunun i~in de... paketini ~1kard1: 

Burnunu uzatarak, iki parmagmtn a- _ Derd yuzunden bu keyfe ah~txm. 
rasmda tuttugu sigarayx gosteriycrdu: - Bunu, hep te derdden i~miycrsu -

- Sigara ic;in de bir cemiyet yapxl - nuz ya? .. Elbette bir keyif duyuycr • 
malL.. GaZitalarla bunun muZirh~ml sunuz! 
her gtin, aroma her giin yazmahsmxz... - !nsan alt§1ycr. 
Bu, rakx gibi de gil.. . Ralamn bir yeri, _ Demek ki derde ah§llmca key if Q· 

vakti, zamanx vardxr. Bunun ne yeri, ne luycr? 
vakti, ne zamam var... Giildu: 

Yi.izii biraz daha klrl§ffil§b: 
_ Hele ben, hi~ i~memeliyim ... Ben- - He! Keyfe ah§thnca da derd clu -

de ka~ hastahk var bilir misin? Siyatik, yor! 
kalb, bobrek, ciger ... Harbi Umumide, ihtiyarm hakkl var. !nsanlarm om • 
iki tarafh sulu sathcan clmu§t~m. Siz ru, derdle keyif arasmda ge~iyor ..• Ve 
de belki tamrsmlz bir dcktcr Ibrahim l.nsanlarm ta mezarm kenarma kadar 
Pa§a vard1, c, iyi etti. Sathcandan bir a- h~~atl sevmelerinin sxrr1m aztcxk sezer 
dam ne gidar iyi olursa, i§te c g~dar iyi gibl cluyorum! 
clmu~umdur. Rak1 i~mem. Eh, hi~ i~ki MAHMUD YESARI 

Karabiik fabrika1nn1 kuracak ( YENi ESERLER ) 
t irketin batmiihendisi geliyor ------------

Karabukte demir ve ~elik fabrikala- Y Ild1z Y agmuru 
rxm in§a edecek clan Brassert admdaki 
1ngiliz grupunun ba§miihendisi M. Rc
mun bu sabahki ekspresle kanst ve iiq 
!ngiliz muhendisile beraber ~ehrimize 
gelecektir. 

Sirkeci istasycnunda Vekaletler mi.i
messilleri tarafmdan ka~~1lanacak clan 
muhendisler, bu ak~amki ekspresle An
karaya, oradan da Safranbcluya hare • 
ket edeceklerdir. Brassert §irkctinin di
ger muhendisleri de oniimuzdeki hafta 
zarfmda ~ehrimize geleceklerdir. Ba§ • 
mlihendis M. Romun eski Telefcn §ir -
ketinde ~ah§an baz1 !ngiliz mlihendis -
lerini de Safran bcluya gi:itiirecektir. 

Garib bir canavar dogdu 
Atina 20 (Hususi) - '.rripolis'te bir 

canavar dcgmu~tur. Canavarm ag1z ye
rine ba~mda bliyuk bir delik ve deligin 
etrafmda kopek di§leri bulunmaktadxr. 
Canavarm gogsi.inde torba gibi asll1 bu
lunan bir kese ic;inde kalbi gori.ilmek -
tedir. 

Bti.yiik 17air Fa.ruk Na!izin ilk defa ola
rak yazd1g1 edebt roman Kanaat Kitabev:! 
tara!mdan gti.zel bir c!ld hal!nde nel}ro
lunmu~tur. Eser ha.ldk.mda bilahare flkrl
mlzi uzun uzun blldirece~!z !c;in ~!mdilik 
ya!n1z int!~arml haber verlyor ve tavsiye 
ediyoruz. 

Tiirliik ve Savel 
Gene ~air~erimizden Dlyarbeklrli Sala -

hadd!n Savel ~iirlerlnt bu islmle ne~retmlll
tir. Edeblyat meraklllarma tavs!ye ede -
riz. 

Yeni Adam 
164 ti.ncii sayiSl <;1kt1. i~;lnde ismau Hak

kmm, Blr radyo ti.niversite ac;allm, Ne 
blc;lm idealist bOyle, Bllgi teor!sl, Haya -
trm; Hii.sa.meddln Bozokun Pul}kin'in yii -
ziincu ylldonti.mti; Kerim Sadinin Marlo 
ve federatlf sosya!izm: izzeddin !_;ladanm 
Akl! hastallklarl adll makaleler!; H. A. 
Arm"'m Toplu tedr!s tekn!l':l i"in misaller 
a.dll tercti.mes!; ingllterede s!yasal partl -
ler, Maksim Gorki ve Ana, Rusyadan dll -
nti.~, insan 1rklarx adll m.aJkaleler vard1r. 
Karllerlmize eheiruntyetle tavsiye ederiz. 

Sinemalar1nda :len 
Slnemac1hk tarihinin blr muclzesl ve kat'iyetle lddia edayoruz ki, 1936 • 1937 film dUnyas1n1n 

en muazzam • en gUzel ve en mUthl' f&heserlerln ,aheserl 
I 

RUS-JAPON Tiirk~e 
Sozlii Muharebesi 
Ba~ rollerde : Adolf V ohlbruck ., Dani~lle Darrieux ve 50.000 figiiran 

Bir Rus zabiti ile bir Japon kmnm netis a§k maceras1, tarihte me§hur Porartur muhasaras1, 50,000 askerin i§tirak ettigi muazzam 
harbleri, Amiral Togo'nun Rus donanmasm1 imha etmesi- batan zuhhlar - her iki tarafm gosterdigi kahramanhklar. 

Canlanan bir tarih • Eti goriilmemi' bir ,aheser 

kara 

17 mllyon TUrk lqln T u·· R K . N K I L AA B I nda Terakki Hamleleri vUcude getirilen 1 
bUyiJk Milli film Sesli ve Tiirk~e sozlii 

Gen~ , ihtiyar, biiUin Tiirkler kendi inkdab ve zaferleriai eanland1ran biiyiik milli filmi gormege kto§uycr. Son 30 senelik tarih mizi hakiki film vesika• 
larile, gosteren film : Saltanat, me,rutiyet, lttihad ve Terakki, Balkan ve umomi harp, <;anakkale zafcri, ~ikan devri, lstik. alsava§I, Lozan, Cumhuriyet 

Bugiin TURK sinemasinda, Bugiin ve bayramda hergiin saat 11 de matine ---• 

BAYRAM GONLERiNDE DAiMA SENENiN EN GOZEL FiLMiNi 

it~:as~e;:::2~ MELEK sinamas1 va SAKARY A s•:.~:r::· 
Yar1n matinelerden ba,hyarak 

Biiyiik musiki Ustad1 Franz Lehar'm nefis musikisi, Macar ve Alman ~arkJlarile siislenmi§, 
goriilmemi§ derecede Eglenceli, zevkli ve muhte,em bir mevzulu 

B0LB0LLER OTERKEN 
filmini takdim edecektir. Ba, rolde : 

Alt1n sesll ve alt1n sa~h, halk1m1z1n sevglllsl 

MARTHA EGGERTH 
Suvareler i~in yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

BugUn ve bu ak,am 2 
son olarak SARL BOYER MAZURKA 

MEL'EK Sinemastnda ' FiLM 
birden $ANGHAY ve 

POLA NEGRi 

y 
I 
I 
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Anadoluda - isabetli bir karar 

San'at tetkikleri 
AMlD YOLUNDA 

Emirgi.na otobiis sefer~ 
Jeri temin edilmelidir 

-19-
Son seneler zarfmda Bogazic;;inin ih -

mal edildiginden ve bu ihmal yiizunden 
de giindengiine harabiye dogru gittigin
den ~ilcayet edilir. Bu bir hakikattir. Bo
gazm en giizel; en §irin noktalanndan 
biri de Emirgandu. Maalesef en fazla 
harabiye giden koylerden biri de bastan
ba§a Tiirklerle meskun olan bu yerdir. 

Adanadan Malatyaya 
Cece saat 22 de Adanadan k.alhn 

lrtnimiz biitiin gece ko§tu, giindiiz de 
ar~ llliitemadiyen yoluna devam ederek ni • 

!2,15 h . 
nun 'Yet saat 13,35 te beni Malatya !stas-

vr ~l)nuna indirdi. 
Dunyanm en nefis meyvalanm yeti§

N~ tiren Malatya bah~eleri arasmdan uzun 
\'e geni§ bir yolu takiben ~ehre girdim. 
. !Sehir deyince tarihl Malatya §ehrin -
dtn bahsettigim zannedilmesin, kurulu -
"' bir as1rhk bir omiir ta~wan yeni Ma • 
latyadan bahsediyorum. ( 1255) 1839 da 
Nezip maglubiyetinden donen zab1t ve 
tabh bozulmu~ askerin Malatyadaki iz' a~ 
Cahndan uzakla~ak 1 hyen Malatya 
~•lk1 baglanna, yani §imdiki Malatyaya 
111tni§ler ve buray1 daimi ikamet yeri itti~ 
ha.l etmi~ler ve bu tarihten sonra da ta -
tihi Malatyadaki niifus gi.indengiine bo
ldarak hsafet yeni Malatyaya intikal 
ttrni~tir. 

Ai· Yeni Malatyanm en geni§ caddelerin
ans den birisinde yi.iri.iyordum. Liizumundan 
Uli• la.zla geni~ caddelerden birisindelc:i kesme 

yes· ta.~tan yapiimi§ tretuvar nazan diklc:ati
!irr~ llli celbetti. Sokak ve caddelerinde mun • 

la.lam bir kaldmmr bile olm1yan bu §e • 

hirde lstanbul ve Ankarada dahi misli 
Ai• 
tere ~ori..ilmiyen bu kesme ta~ bollugunun ka-

~ :a.rndaki istifhamlanm yok etmek ve bu 
dini ~in s1mm ~ozmek i~in dii~i.iniirken yer -
R • J 
N - ~e i~lenmi, ve i§lemeleri ayak altmda 

ha.yli a~mm1~ bir ta~ gordiim, birka<; ad1m 
Utricle bir ba§kasJ, biraz daha otede bir 

RI- q· 
e • Igeri !.. Anlad1m ve o vakit hu imar -
Ki- tthlc kahramanhgmm diigiimiinii c;i:izer 

a 

a• 
et 

u- tibi oldum. Fakat, bu anlayl§ bana pek 
ba.hahya mal olmu§ oldu .. Ciinkii bu gor
!JUgiim i§lemeli ta§lar muhakkak surette 
a bir Turk mezar ta§Iyd•. yahud da 

tiirk abidelerinden sokiilmii§ veya do • 
~iilmii§ miizelik hirer par«;aydd .. Haya-

fltnda bu kadar rshrab verici bir sahne 
Ityretmemi~tim .. $imdi su ya~h gozlerim
~n yarah kalbime intilcal eden bir sual 
~r. Acaba diyorum, Tiirki.in yiice tari
. i ya~am•~ olan bu topraklarda mi1li
.ti i~in ~ah§ml~, VUru mU§ ve oJmii§ 
~ 'T'l in e daha a~ ki§inin bu 
ri tretuvarda mezarta~1 g_i:imiil ii? .. V e 

tcaba bu ta~lan soki.ip te alt yiizlerine 
baksak ~u gordi.igi.im feci manzaranm da
ha ce~idleri ~rkar m1 ~ Kimbilir belki evet, 
~lki hayrr, fakat ne de olsa Malatyada 
btt ilk mii~ahedemin stz•s• beni harab et
ij .. Yann eski Malatyaya ~Ikacagiz. 

••• 
Otomobil bizi birkac; kilometro ~imali 

larkiye ko§turduktan sonra tarihi Malat
~a.ya geldik.. Buras1 yeni Malatyadan 
~aha yiiksek, aydmhk ve ferah .. Muhak
~ak ki havas1 da daha iyi.. F akat Selc;u
}ilerin, Dani§mendlerin, Ziilkadriye bey
~rinin, Osman ogullanmn medeniyet e • 

1trlerini bagrmda yiiksehmi§ olan bu bel
~e bugiin geni§ ve korkunc; bir harabe -
~en ba§ka bir§ey degil .. 

Elime gec;en otuz ytl evvelki bir vita
jet salnamesinde o vakitki Malatya bina-
lltl arasmda on iki cami, yirmi mes~id 

1ay1hyor. Ve Malatya kalesinin (H. 
S83) 1187 de Dani~mend oglu Mehmed 
karafmdan yaphnlmt~ oldugu yaz1h, fa
at hangi kale? ! $imdi bunlann hepsi 

hrlere serilmi§, ta~ yrgmlan halindedir. 
A.yakta kalabilmi~ yalmz bir Ulucami 
'i.e birka<; knkdi§ gibi minare bakiyele -
lt goriili.iyor. Geriye kalan obek obek 
~1!bnhlarile uzaytp giden geni§ bir ta§hk 
'ahadtr. 

Saltanat devrinin son asnmn muhak
~ak bu hale getirdigi bu k1ymetli harabe
e Yiiriirken ayagimm altmdaki ta§ yum-

tll!an tipk1 dedelerimin kemiklerine ba -
11Yorm~um gibi ruhuma azab ve 1shrab 
"eriyor. Dii§iinemiyorurn, konu§am1yo -

~· Refakatine muhtac oldugum arka
ra~lanmm sozlerine vermek mecburiye
Jllde oldugum cevablar kekeleme nev'in
~n oluyor. 

d Ben eminim ki, yeni Malatyamn, uy
b~llna binalan, hatta beceriksiz ve kotii 

tr kiliseye benziyen Ulucamisi bile bu 
jski Malatya abidelerinin sokiilen, y1kt
t'~ ta§lanndan yaptlmi~lir. F akat buna 
h'~en geriye kalan ~u geni1 ta§hk sa -
f 'Ya bakrlmca vaktile dedelerimiz tara
~ttdan eski Malatyanm nekadar ciddi bir 
1 lltnure olarak kurulmu~ oldugu anla§J· 
IYor. 

b' l::.ski Malatya bugiinkii te§kilatile ii~ 
~~~ nufuslu bir nahiyedir. Bana refakat 

11 1
unda bulunan Malatyah arkada§la • 

~t a ~vvela koyiin mektebini ziyaret et
b· . B1r kadm, bir erkek ve iki i:igretmen 
Is:~ kar§tladi. Altm1~ kadar yavrumuzun 
ltr'lbal!erini nurlu kafalarile §efkatli el· 
bi 1 e haz1rhyan bu fedakar arkada§lar 
"i~~· dershanelerini, yemekhanelerini gez-
4 Iter. Bun! an gordiikten sonra feda • 

t 1 lannm hududunu daha geni§ bul ~ 

Bunun sebebine gelince: Vesaitsizlik
tir. Birkac;; gun evvel otobiis sahiblerin • 
den baz1lan Belediyeye miiracaat ede -
rek Emirganla Sirkeci arasmda seferler 
ac;mak ic;;in miisaade istemi~lerdir. Haber 
verildigine gore vaziyet heniiz fenni nok
tadan tetkik edilmektedir. Belediye reis 
muavini Ekrem de bu i~e alaka gostere
rek birkac;; giin evvel Emirgana kadar 
gitmi~. ac;;Ilacak otobiis seferlerinin gii -
zergahmr bizzat gozden ge~irmi§tir. 

Her halde Keresteciler • Eyiib hattl 
kadar da anzah olmryan bu yo! iizerinde 
otobiis seferleri ac;Jidigi takdirde hem 
Rumelihisar, Boyac1koy ve Emirgan 
sahast ihya ·edilmi~ olacak ve hem de 
bu koylerin halb Belediyeye kar§I bii -
yiik bir minnet hissi duvacaklardtr. 

Balkan "Konseyine dair 
Halfeddin minaresi bakiyest 

dum.. Nihayet hir kap!YJ a~arak buras! Timesin bir yaziSI 
da miizerniz, dediler. Pariste ~rkan Le Temps gazctesi, 18 

Odada iki uzun masa var. Birisinde ~ubat tarihli ni.ishasmda Balkan An tan-
tt konseyi i<;timama tahsis ettigi ba§ma

~ocuklarm resim ve eli~1eri te§hir ediliyor, kalesinde diyor ki: 
diger masada ise hakiki miize!eri bile a- .:Balkan Antanb kon~eyi, 15 §Ubatta 
lakadar edecek ~nak, ~omlek ve c;;m1 Atinada i<;tima etmi§ ve bu ic;timaa de
pan;alan, eski paralar ve eski Tiirk me- vam etmekte bulunmu§tur. M. Stoya • 
deniyetine aid yazilr ve i§lemeli ta§ par- dinovi~'in, M. Antonesko'nun, Rii§tii A
~alan itinaltca istif edilmi~. rasm ve M. Metaksas'm, YugoslavyaJI, 

Sordum, bunlan c;;ocuklann bulup ge· Romanyayr, Tiirkiyeyi ve Yunanistam 
tirdiklerini, 50ylediler. Kendimi tutam1 - temsilen hazrr bulunduklan bu ic;tima 
yarak arkada§lanma di:indiim. Valimi • ~ok yerindedir. Balkanlar, bi.iyiik dev -
zin kulaklan ~miasm, dedim ve bir gun letlerin ekseriya mahalll devletler me-

nafiine hayli yabanct i§Ier gormege ah§
evvel aram1zda cereyan etmi§ muhave- tiklarr diplomatik entrika sahalarmdan 
reyi lcendilerine naklettim: birisidir. Balkan Antantmm viicude ge-

Malatya Valisine demi§tim ki: Simdi tirili.§i, bu devletlerin harici manevra
burada bir miize yapmak miimkiin olma- lara maruz kalmamak hususundaki e -
sa da giiniin birinde muhakkak bir vila- mellerine tetabuk ctmi§tir. 
yet miizesi yapacalcs1mz. Ci.inkii burast Hakikat ~udur ki, gerek Balkan An • 
Turk medeniyetinin muhtelif safhalanm tantma dahil devletler, gerek Ku~iik 
bagrmda sakhyan bir beldedir. Binaena - Antant devletleri, emniyctlerini sagla
leyh ,imdiden depomsu bir yer hazula • mak i~in her §eyden ev'Vel kendilerine 
samz da ele ge~ebilen eski eserleri birik • giivenmek liizumunu idrak etmi~ bulu
tirseniz birka~ yil i~inde zengin bir miize nuyorlar. Bunlar, diger devletlerle ak-

malzemesi toplanm1 oldugunu goriir .. !e;i~;!~~~~~~~l:~.la~~;~~a ;~:~~~e~~ 
siiniiz, demi~tim. I! bay ise cevab olarak: :Rordi"'lomatikte cer- yan ~en hadise • 
£l!L L. l' 

~¥.1NU..~.5Air;w.;J.U,iil-oll.i.iW01Ci."""&..lili~··--de i.s,at ettigi ~ei, bu clevleotlel'l ai~ 
kavis ~izip; bur ada miize yap!lamJYa - kimse hesabma hasren ~ah§mak taraf
cagmi ve burada muzelik e~ya bulun - tan olmaylp, bazan tehali.if eden nii -
mad!gml si:iylemi§ti. Ben de buna kar - anslarla, evvela kendi menfaatleri ikti
§1 ne diyecegimi ~a~nmi§, donakalmt§ • zasmdan olduguna kanaat getirdikleri 
tim .. !§te ben bu muhavereyi oradaki ar- §eyi aramaktad1rlar. 
kada§lara naklederek ne olur dedim, Va~ Ve bu rnenfaat, ayni zamanda sulhun 
limize hem §U kaldmmlardaki i§lemeli menfaati ve Avrupa sulh ve miisaleme-

1 h d tinin menfaati oldugundan, Fransa, bu 
ta§ an, em e i§te §Urac!ktaki koylii ~o- tarZl hareketi ancak tasvib edebilir. Fil-
cuklanmn toplay1p biriktirdikleri §U mii- hakika, ne Balkanlarda, ne Tuna mm -
zecigi gi:isterin de kendisini insafa davet takasmda, Fransa, hodperest emeller 
edin, dedim. Bilmem ki ricam1 is'af etti- beslememektedir. Fransa, italyan - Yu
ler mi?.. goslav miinasebatmdaki gerginligin ze

Mimar 
SEDAD CETINT A$ 

valini de, gene ayni miilahaza ile ve sa
mimi bir memnuniyetle gormii§ti.ir. 

---------------- Milanoda Kont Ciano ile Balkan An-
lzmirde et fiatlarJ iik r tantmm vekili slfatile hareket eden 

. • . Y se Iyor I Ri.i~ti.i Aras arasmdaki son mi.ilakat da-
"' fzrn~. (Husus1) --:- Et fratlan alabildi- hi gene ayni suretle memnuniyetle te
gme yukselmekted1r. Belediye, tedbir lakki edilecek bir hadisedir. Belki Ro
almak liizumunu hissetmi§tir. Bu gayri- rna hiikumeti bu meselede de Akdeni
tabiili~ deva~ e?erse §ehrin muhtelif zin §ark havz~1 te§kilatl husu~unda ba
yerlermde dukkanlar a~arak ucuz et z1 hususi faydalar elde etmek istemi§· 
s~tmak c;arelerine ba§vuracaktlr. ~e - tir. Bunda muvaffak olmu§ gibi goriin
h1rde §imdiki halde 10,000 ba§ kasabhk memekle beraber Montreux mukave • 
ha.Y':an mevcud bulundugu tesbit edil- lesine i~tirak vadfnde bulunmakta11 ge
mr~ttr. ri kalmam1§br. Avrupa noktai nazarm-

Kurbanhk koyun ve kuzularm siirii- dan bu esasl.I bir noktadrr. 
ler halinde §ehre akm1 devamdad1r. ~o- Hali haztrdaki ic;tima, Balkan Antan
yun ve kuzu eti fiatmm yi.ikselmesi, tmm insicammr, pek srrasmda gostermi§ 
bahk fiatlarma da tesir etmi§tir. On - oluyor. Yunanistan, Romanya ve Ti.ir • 
da da %30 ~ 40 nisbetinde tereffi.i var - kiye miimessilleri, kanunusanide, Yu -
drr. goslavya ile Bulgaristan arasmda im -

Bir habere nazaran, Belediye, alb ay zalanan paktl bilakaydi.i §art tasvib et
sonra mezbahay1 bizzat i~letmege ba§- mi§lerdir. Hatta, Antanta dahil diger 
hyacakhr. Mezbaha §imdiki halde bir ii~ memleket, belki Belgradm isrine uy-
sirketin 'd · d d' mag,. da tasavvur etmektedirler .• ., 1 aresm e rr. _ .. , .... , __ 

Trakyada J:;:~:; sekiz bin latanbulda nekadar etek var? 
~chir Meclisinin kararile §ehirde e-

go!fmen evi yap1lacak §ekle nakliyatm menedildigini yazml§· 
Edirne (Hususi) - Trakyada go~men hk. Belediyenin ge~;en sene yapbg1 bir 

evlerinin in§aatt ki§In miisaid giinle _ tahrire nazaran §ehir hududlan dahi -
rinde dahi devam etmektedir. Ogrendi· linde 4 bin e§ek ve 2 bin katlr vard1r. 

Yalmz gec;en sene bir Yunanh tacir 
gime gore, 937 plamnda yap1lacak yeni 

bunlardan iyi ve kotii olmak iizere dart, 
evlerin miktan Srhhat Vekaletinden vi- be§ yiiz tane satm alarak Selanige sev-
layetlere ve Umumi Miifetti§lige bildi- ketmi§, hatta bu adamm satm ald1g1 e
rilmi§tir. $imdiden toprak ve malzeme §ekleri Habe§istana gondermekte ol -
ha7.!!hklarma giri.§ilmi§tir. dugu yaz1lm1§b. Buna nazaran faaliyet~ 

Trakyada 937 YJlmda 8,000 ev yapll- ten menedilen e§eklerin miktan 4 bin
mast hesablanmaktadlr. Yeni kurulan le iic; bin be§ yi.iz arasmdad1r. E§ekleri 

daha ziyade sakalar, seyyar meyvacrlar 
koyler.fn ve mahallelerin agaclanmasr kullamyorlardr. Yakm zamana kadar 
devam ~diyor, Belediye Tnzifat kadrosunda da gec;il-

••••• k l .. mez ve ~1 1 maz giic; sokaklarda gop 
Sipahi OcagiDID Yilhk toplamak iizere ki.ifeli e§ekler mev • 

kongresi cuddu. 

Sipahi Ocagmm yllhk kongresi Cev

det Kerimin reisligi a.Jbnda a~1lm1§ ve 
b!l§kanhga avukat Asrm Sorgun, aza

hklara Fikret Ath, Dr. ihsan ~iikrii Ak
sel, Hamid, Nuri Tiirkhan, Hamdi Ba -
§ar, Dr. Tevfik Ali <;mar, . Siireyya 

Gence, 1brahim Ziya, Aziz s~ilmi§ler • 
dir. 

Karadenizliler gecesi 
Karadeniz Talebe Birligi, oniimiizde

ki Kurban bayrammm ii~iincii c;ar§am
ba giinii Maksim salonlarmda verilmek 
i.izere bir Karadenizliler geccsi tertib 
etmi§tir. 

Sabaha kadar devam edecek olan eg
lentide mahalli rakslar oynanacak, milli 
havalar taganni edilecektir. 

Madrid ihtililcilerin 
hiicumunu bekliyor 

Malagadan sonra muhasara edilen Almeria 
,ehrine teslim olmas1 teklif edildi. italyanlar 

Franco'ya zehirli gaz gondermi,Ier General 

--Ihtilillcilerin eline dfi.~tiikten sonra Malaga'da alman restmlerden btrl 

Salamanka 20 (A.A.) - Franco u
mumi karargahmm tebligi: 

Be§inci f1rka cephesi, kltaatlmlz, Ca -
lamo§a mmtakasmda, T ernel ile Sarago
sa arasmda Tivel mevkiini i§gal etmi§ ve 
dii§mamn Huerta civannda Becho'ya 
kar§l yaptlgt bir hiicumu piiskiirtmii§tiir. 

Sekizinci f1rka cephesi, Leon cephesi
ne kar§I dii§mamn bir taarruzu tardolun • 
mu§tur. Dii§man Robia civannda da bir 
taarruzda bulunmu§sa da bu da tarde • 
dilmi§tir. Dii§man musademe meydanm-
da 23 i:ilu terketmi§tir. . 

Madrid mmtakasmda: Dii§mamn A
ravaca civannda yapttg1 bir taarruz ha
reketi piiskiirtiilmii§tiir. Du§man agu za· 
yiata ugram1~tlr. 

Sierra Nevada'mn cenub yamaclann
da dii§mamn miistahkem mevzileri tah • 
rib olunmu§tUT. Dii§man 1 05 olii ve 100 
de esir vermi~tir. 

lhtilalciler yeni bir hucum 
arilesincle 

Madrid 20 (A.A.) Hiikumet 
kuvvetlerinin, birbiri arkasmdan yaprlan 
miiteaddid baskmlar netidesinde Vaci • 
cfamadride adar so~ulan asileri gen 
piis'kiirtmege muvaffak olduklan 50ylen-

Maromosa ve T ajuna nuntakalannda 
gi:iriilen askeri hareketlerden asilerin ya· 
ktpda yeni bir taarruza ba§hyacaklan 
a~!a~1lmaktad1r. 

Hiikumet kuvvetleri Corogne yoluna 
hakim bulunan El Flantio s1rtlanm i§gal 
etmektedirler. 

Beynelmilel yard1!.D heyetleri, §ehrin 
ia§esi i~in 430 tqn erzak gondermi§lerdir. 
Bunlardan bir krsm1 gelmi~tir. 

Cenub cephesinde halk teslim 
olmaga davet edildi 

Temeriffe 20 (A.A.) - G~en ge
ce mahalli radio ile a§agtdaki teblig ve
rilmi§tir: 

«Asi tayyareleri dun Almeria §ehri • 
nin uzerinde uc;;tnu§lar ve bombard!mana 
maruz kalmamak ic;;in halk1 teslim olma
ga davet etmi§lerdir.» 
lspanyaya zehirli gaz gonderilmif 

Paris 20 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesine akseden bir ~ayiaya gore 
Franco kuvvetlerinin zaferini tacil i'<in 
bazi ltalyanlar lspanyaya wiihim miktar· 
da zehirli gaz g()ndermi§lerdir. 

Sovyetlerin yeni lspanya el~i1i 
Moskova 20 (A.A.) - Sovyetler 

Birligi merkezi icra komitesi, Leon Ga
iskis'i, ba§ka bir memuriyete tayin edilen 
Rosenberg'in yerine lspanya sefirligine 
tayin etmi§tir. 

Madridde beraet eden esirler 
Madrid 20 (A.A.) - Halk mahke

mesi 19 ikincikanunda Cerro • Rojo mm
takasmdaki muharebe esnasmda esir e
dilen 84 asi askerin beraetine karar ver
mi§tir. 

lspanyaya giden son gonlilliller 
Paris 20 (A.A.) - lspanyol mark • 

sistleri, Fran sa - lspanya hududunun ka
panmas! i'<in verilen son miihletten istifa~ 
de etmek arzusile bugun biiyi.ik bir faali~ 
yet gostermektedirler. Dun ak~am saat 
21 den sonra, i~lerinde bir c;;ok teknikc;i
ler bulunan 80 gonulliiden miirekkeb bir 
kafile, Paristeki Austerlitz istasyonun • 
dan Perpuznan istikametine hareket et • 
mi§lerdir. Vagonlann bolmeleri Orsay 
istasyonundan trene binmi~ olan goniillii
lerle dolmu§tu. ~imdiye kadar tatbik e
dilen usullerin hilafma olarak, goniilliiler 
biiyiik bir sukunet i~inde hareket etmi§ • 
lerdir. 
lspanyadan donmek i1tiyenlere 

musaade verilmiyor 
Paris 20 (A.A.) - Matin gazetesine 

gore Valencia hukumeti orada bulunan 
240 F rans1z goniilliisiiniin F ransaya a:v
detine mani olmu§tur. F rans1z hukumeti 
bunlann avdetini temin ic;;in Valencia 

makamatl nezdinde §iddetli bir te§ebbiis 
yapm!§tlr. 

Fransada Sovyetlerin bir talebi 
aleyhinde nefriyat 

Paris 20 (A.A.) - Sovyetler Bir • 
liginin ispanya sahillerini kontrol plam 
~er~evesi i~inde F as sahillerinden hir kts
mmm kontrolunun da kendisine verilme
si haHmdaki talebinden bahseden Matin 
gazetesi, F ransamn bunu kat'iyyen red
detmesi laz1m geldigini yazmaktachr. 

Mezkur gazete, Sovyet donanmasmm 
F ransrz iissiibahrilerinden bir lusmmdan 
istifade etmesi hakkmdaki talebin de 
reddi lazrm geldigini yoksa k1sa bir mud
det ic;;inde buralann komiinist propagan
dasr oca~ haline gelecegini ilave etmek· 
tedir. 

Portekizde gonullu •evkiyatt 
menedildi 

Lisbonne 20 (A.A.) - Bu sabah 
lspanya i~in goniillii toplanmasmt ve sev
kini meneden bir karamame n~redilmi~ • 
tir. 
Portekiz hiikiimetinin hattt hareketi 

Lizbon 20 (A.A.) - Hariciye Ne

zaretinden yaptlan bir tebligde deniyor 
ki: 

«fspanya sahillerinin kontroluna aid 
plana kar§I Portekizin aldrg1 vaziyet 
hakkmda hellhangi suitefehhume mani 
olmak ic;;in §Uras!m kaydetmek icab eder 
ki, Portekiz kendi topraklannda, hic;bir 
beynelmilel kontrolii kabul edemiyecegi 
yolundaki hath hareketini asia terket -
mi§ degildir. lspanya hadisel-eri iizerine 
has1l olan beyne!milel vaziyetten kat'iy • 
yen mes'ul olmamasma ragmen Portekiz 
ademi miidahale muahedesini tatbik i~in 
tedbirler almak li.izumunu teslim eder. 
Birc;;ok dost devletler Portekizden bu 
babda kendilerine muzaheret gi:isterilme
sini rica eylemi§lerdir. Portekiz hiikume

ti goniillii toplanmas1 ve transiti hakkm
daki taahhiidlerini tamamile ifa ettigini 
tesbit ic;in Portekize mii§ahidler gi:inder
mesini lngiltereye teklif etmi§tir. Bu hu
susta herhangi bir yanh§hga mahal kal -
mamak iizere lngiliz mii§ahidlerinin ya
pacagl i§ kontrol planmda derpi§ edile • 
nin ayni olmad1g1 gibi beynelmilel bir 
te§ekkiiliin miimessilleri olarak ta telakk.i 

edilemezler. Eger Portekiz ademi miida~ 
hale komitesindeki mevcudiyetinin bu 
komitede ittifak1ara husuliine mani oldu· 
gunu mii§ahede ederse derhal mezkur 
komiteden c;ekilecektir.» 

Malagadan gelen muhacirler 
Londra 20 (Hususi) - 15 bin mu

hacir bugiin Malagadan Barselona mu
vas1Iat etmi§tir. 

l•ve~te aluaan kararlar 
Stokholm 20 (A.A.) - Hi.ikumet 

pazartesi giinii meclise, ademi miidahale 
komitesinin tavsiyelerine uygun olaralc, 
lspanyaya gi:iniillu gi:inderilmesini mene

den kanun layihasmr tevdi edecektir. La
yiha, azaml altt ay hapis c.ezasmr derpi§ 
etmektedir. 

lspanya •altilleri ntUtl 
kontrol ediler:ek? 

Londra 20 (A.A.) - lngiliz gaze • 
teleri, lspanya sahillerinin kontrolu pia -
m hakkmda tafsilat vennege ba§lami§ -
Jardrr. 

Morning Post diyor ki: 
<<lngiliz ve Portekiz filolan Caskonya 

ki:irfezini, F rans1z ve Sovyet filolan ls -
panyanm §imali garbi sahillerini, lngiliz, 
F rans1z ve Portekiz filolan cenub sahil
lerini ve Alman • ltalyan filolan da ~rk 
sahillerini kontrol edeceklerdir.» 

Sovyet Rusyayt taziye 
Moskova 20 (A.A.) - Orjonikizenin 

oliimi.i dolay1sile Moskovada elc;iler he
yeti Sovyet hiikfunetine taziyede bu • 
lunmu§tur. 

Adalet vesikalan 

E ski T arih Enciimeni tarafmdan 
c;;Ikanlmi§ olan mecmualann bi
rinde (hattl hiimayunlar) a cla

ir kii~iik bir izah ve o hatlardan be§ on 
numune var. lzah dedigim tahlili satJr
larda §U miilahazalar gi:iriiliiyor: 

«Osmanh tarihi ve Osmanh miiesse • 
seleri i<;in en miihim vesikalardan biri de 
hath hiimayunlardu. Bunlar, padi§ahla
rm devlet idaresindeki iktidarlanna, te ~ 
fekkiir tarzlanna, devlet kanunlanm tat
bik suretlerine hirer misaldir.» 

Bu satulan yazan ustad tarihc;;i. yirmi 
iki kadar da hat niimunesi koyarak oku
yuculanna onlarm mahiyetleri ve kiY • 
metleri hakkmda bir fikir vermek iste • 
mi§tir. Hatlar ger<;ekten dikkate deger 
~eyler. 0 sebeble bir tanesini iktJbas et
mek istedim, ta ki padi§ahlarm adaleti 
nas1l telakki ettikleri, para s1zdamak ic;;in 
halka nasi! eziyet eyledikleri bir kere da· 
ha goriilsiin. 

Benim c;ektigim hat, sadnazamm bir 
telhisi iizerine yaztlmi§tlr. T elhis aynen 
~oyledir: «Ak§am cell ad getirilip Halil 
Pa§amn adamlarmdan ~ehbaz kethuda, 
Muharrem Aga, hazinedar ve Yahudi 
sarraf azim tehdid ve te§did ile tefehhus 
o!undukta nice tiirlu yemin ile, biika ile 
(aghyarak demek) §art eyleyip kuk be§ 
bin kuru~u ve bir murassa ku~ag1 on giine 
dek tahsil eclip vermegi vadeylediler. Bu 
hesab ile ku§ak (maan) elli bin kuru§ 
olur. Bundan gayri var ise her ne haka
retiniz var ise eylen diyorlar. Haliya §im· 
di cel!ad yanlarmdad1r. RizaYJ ,erifleri 
ne vec;hile sad1r olursa ferman padi§a -
h1mmdu.» 

T elhisten anla§1hyor ki Halil Pa~a 
adh vezirin mah musadere edilmi§ ve ko
§ede, bucakta sakh paras!, e§yast varsa 
onlann da meydana 9kanlmas1 i~in bir 
siirii adamlar i§kenceye konulmu§tur. 
Bir kere musadere c;;irkin, siyasi bir mah· 
kumun mahm almak ic;in ha§kalanm i§ • 
kenceye sokmak daha ~irkin. Sadnazam, 
padi~ahtan korktugu i~in bu katmerli ~r
kinligi ihtiyar ediyor. F akat padi§ah, 
masumlan i§kenceye koydurmaktan, bir 
elmas ku§akla lmk be§ bin kuru§ (bugiin· 
kii para ile elli bin lira) SJZdirmaktan u· 
tanmak §oyle dursun, sinirleniyor, yap1 • 
lan adaletsizligi ye!mez buluyor ve tel • 
hisin iistiine §U hath konduruyor: 

<<Dahi (daha demektir) darb olunsun. 
01 ikrar eyledigi kuru§u tahsil edip gon
deresin. Dahi si:iyler. Amma ol akc;;eyi 
tahsil edip gonderesin.» 

lfadenin dii§iikliigiine, bi~imsizligine, 
giiliincliigiine bakacak degiliz. Cahil bir 
kalemden ancak bu ayarda yazrlar ~1 • 
kar. Lakin hiikme ibretle bakmamak na
srl miimkiin olur ki bu hatlar, lmpara -
torluk devrinin adalet vesikalandtr!.. 

••• 
Hath hiimayunlardan bahsederken De

li ibrahi in sadnazamlardan Sultanza • 
de Mehmed Pa~aya yolladigl hatb ha • 
hrlamamak kabil midir i .. T arih~ilere de
gil, bizzat tarihe parmak ISJrtan bu hii· 

mayun ( l) hattm i~te sureti: 

«Bre miitevelli yap1h kodo§, bre kar• 
puz k1yafetli pezevenk!.. Ecdad1m Me • 

dineye bu kadar cevahir ve emval gi:in· 
dermi§ler. Adam gi:inderip anda olan 
emval ve cevahiri ciimle getirdesin ve ilia 
senin derini soyup saman doldurmam 
mukarrerdir.» 

Bu da bir cinnet ve rezalet vesilcast L 
M. TURHAN TAN 

Galatasarayhlarm 
miisamere.._ __ 

Galatasaray lisesi 11 inci smtf talebe
leri tarafmdan bayramm ikinci gtinii sa· 
at 15 te verilmek iizere zengin prog • 
ramh bir miisamere haz1rlanm1§hr. Mii· 
samere bayramm iic;iincii giinii ayni sa· 
atte tekrar edilecektir. 

Tombeki ziraatinin kontrolu 
Memleketimizde .yerli tombeki ziraa• 

tin·in tombeki ihtiyac ve istihlakine uy

gun bir ~ekilde rslah ve inki~af1 i~in ted· 
birler ahnmaktad1r. tnhisar idaresi, 

§imdiye kadar biitiin tombeki ihtiyact

m !randan veya tra.nsit olarak lskende
riyeden temin ediyordu. Son be§, on se
ne i~inde Konyamn Hadrm ve Antak • 

yamn Alanya taraflarmda yerli tombeki 
ekimine ba~lanm1~ttr. 

inhisar idaresi yerli tombeki ekiminl 
kontrol altmda bulundurmaktadir. Ha

dun ve Alanyada yeti§en tombekiler 

haricden alman tsfahan tombekisine 
kart§bnlarak harman yapllmaktadrr. 
936 senesinde Hadrmda 11,336, Alanya· 

da 5,704 kilo tombeki yeti§mi§tir. Mem
leketimizde senevi 100,000 kilo tombeki 
istihlak edilmektedir. Bu vaziyete gore 
her iene haricden 85 - 90 bin kiloya ya
km tOm beki almmaktadrr. 



Dort kuJiib aras1ndaki 
turnuvaya ba§lan1yor 

Bugiin Taksim stadyomunda Galatasaray - Be~ikta~, 
F enerbah~e - Giine' takimlari kar~da,acak 

M illi kiime mat;lanna !stanbuldan i§·,lan belli degildir. Giine§ te~k.k.iiliiniin 
tirakleri kat'iyet kesbeden Galatasaray, belli olmamasi Sanlacivertlileri tak.tik 
F enerbah~e. Be§ikta§ ve Giine§ takimla- kullanmakta tereddiide dii§iirmesi ihti -
n, ortaya konulan dostluk kupas1 miina- mali varsa da bu vaziyet, bizce, Giine§ 
sebetile bugiin T aksim stadyomunda kar- lehine bir avantaj saYJlmaktan t;ok uzak
§IIa~acaklardn. hr. C,::iinkli - kaleciyi merkez muhacim ve-

On be§ giin evvel ayni sahada Gala· ya merkez muavin oynatmak mevzuu 
tasarayla F enerbah~e. Cline§ ile de Be- bahsolmasa bile - as sayilamiyacak bir 
§ikta§ kaqila§mi§lardi. Bugiinkii ma~lar oyuncuya miihim bir ma~ta yer degi§ -
it;in t;ekilen kur' ada ise Galatasarayla tirtmek hem bu oyuncunun aksamasm1 
Be§ikta§m F enerbaht;e ile de Giine§in hem de o mevkiden beklenen vazifelerin 
karsiia~malan takarrur etmi§tir. ya giit;liikle yapi!masm1 veyahud hi~ ya-

Galatasaray - Be~ihlaf maft pilamamasmi intac eder. 
iki hafta evvelki oyunlarda Be§ikta§ Giine§in F enerbaht;eye yegane tefev -

tak1mmm hiicum hattmda, N az1m miis· vuk noktas1, Salahaddin, Rasih ve Re -
tesna, hit;bir oyuncunun muvaffak ola - biiden miirekkeb oldugu takdirde, mu -
madigi, merkez muavin oymyan Hakk1 - hacim hattmm ii~ orta oyuncusudur. Ta
mn ise bir mevcudiyet gestermeden t;a - k1mm oyununu tanzim eden F ener mu• 
h§IP t;abucak yoruldugu ve miitebaki o- avin hattmm bu tehlikeye kar§I gelmek 
yuncularda da nefes noksanhg1 goze ~arp- it;in topu miimkiin oldugu kadar at;Iklan 
mi§tl. vasttasile sevketmege t;ah§acagi buna 

Galatasarayhlarda ise taktik noksam mukabil de Giine§lilerin iki has1m a~Igini 
nazan dikkati celbetmi§ ve hasimlannm, s1kt bir kontrol altmda bulundurmaga 
her zamanki sistemlerini bnaktp ortadan dikkat edeceklerini zannediyoruz. 
hiicum etmelerine mukabil vaziyet alma· Hahemin ihi oyunu idare etmeai 
Yt~lan, en biiyiik kabahatlerini te§kil et- Ankaradan vaki davete icabet etme -
mi~ti. mekle vaziyetinin ne oldugu belirsiz bir 

Bugiin Rtdvanm hiicum hattmda yer hale gelen milli tak1m antrenorii Booth'm 
ah§I Siyahbeyazhlar i~in bir kazanc ise idaresinde oynanacak olan bu mat;lan 
de pek fazla bir ktymette olmtyan bir o- bir de idare noktasmdan tetkik edelim. 
oyuncunun iltrhakile bir taktmm belini Bugiinkii hakemlikte sahanm mlina -
dogrultamiyacagl tabiidir. sibce bir yerinde dump diidiik ottiirmek 

Giindiiz Kthcm, tabmdaki eski yerini devri ~oktan ge~mi§ olup oyunculardan 
aimasile Galatasarayhlann daha biiyiik fazla saga sola ko§mak mecburiyeti var
bir kazanca .kavu§tuklan muhakkaktn. d1r. Bundan miitevellid bedenl yorgun
Nefeslerinin azhgmt takdir eden Siyah - luga 22 oyuncunun asabma hakim ol -
beyazliiann mevsim ba§mdaki mat;ta ol- mak i~in sarfedilen dimai yorgunluk ta 
dugu gibi ilk yirmi dakikada bir §eyler kahhrsa bir hakemin rna~ sonundaki ha
yapip miitebaki miiddette de miidafaaya lini tahmin etmek gii~ olmaz. 
r;ekilme tarzm1 tatbika kalki§malaTijla !yi bir hakem oldugu §iiphesiz bulu • 
kar§l da Galatasarayhlann miiteyakktz nan M. Booth, bugiiniin birinci ma($1Dl 
davranacaklanm ve tehlikeyi savu§tur - idare ederken kendini ikinci rna~ it;in 
duktan sonra uzun paslar ve at;;Jklarla kollaYJp yorulmamaga ~ah§trsa iyi ha -
oynamak suretile has1mlanm miimkiin ol- kemlik vasftm kaybetmi§ olur. Yok eger 
dugu kadar <;abuk yorup neticeyi Jehle- normal bir idarenin istilzam ettigi yor -
rine t;evirmege r;ah§acaklanm zannedi gunluga dii§erse ikinci ma~m idaresi za-
yoruz. ytf olur kanaatindeyiz. 

F enerbahfe ~ Giinef mOfl Dort ktymetli kuliibiimiiziin puvan ka-
F enerbah~e - Giine§ mat;1 hakkmda zanmak, tasnifte iyi bir mevki almak gibi 

tahminler yi.iriitiip neticenin ne olabile - hir menfaatten uzak ve mf hir dostluk 
cegini kestirmek i~in iki hafta evvelki tezahiiru olarak yaptrklan bu kar§Ila§ -
kar~tla§malarda bu tak1mlarm dii§tiikleri malann tam bir karde§lik havas1 it;inde 
hatalan ve oyunculann kusurlanm saYJp cereyan etmesini temenni ederiz. 
kar~Ila§tmnak lazimdir. Halbuki kaza - Ma~lari Booth idare 
namn kusurunu goriip zaptetmek giir;, etmiyecek mi? 
hatta imkanstzdir. Bu itibarla bu tak1m- Bugiinkii mat;larda Booth'un hakem 
Ian §U veya bu ma~ta oynadtklan oyuna durdurulmamasr hakkmda Ankaradaki 
gore degil de miicerred olarak miitalea Tiirk Spar Kurumundan telefonla teb
etmek daha dogrudur. ligat yapildigi hakkmda bir rivayet i§it-

F enerbaht;eliler her hatlannda bu -
k h 1 tik. 

giin ii asim anna nazaran daha homo - Soylendigine gore alakadarlar tebli -
gene, daha insicamh ve birbirlerine daha gatm pek ge~ yaptld1gmdan bahisle yeni 
z-iyade ah§mi§ vaziyettedirler. T ak1mda hakem bulmamn imkansizhgmi ileri siire-
aksJYan taraf pe~ az oldugu gibi sistem- rek Booth'm hakem durmasma mlisaade 
leri toplu bir halde futbol oynamaga isti- edilmesini telgrafla Ankaradan rica et -
nad etmektedir. 

mi§lerdir. 
Giine§ tak1mmda ise muav1n ve mu- 1 b I I b I 

hacim hatlannda aksiyan oyunculann stan u vo ey o 
bulunmas1 diger oyunculan, bunlann ku- §ampiyonasl 
surlanm kapatmak ir;in, vazifelerinin ha- Diin gece, Galatasaray lokalmda 
ricine t;Ikanyor ve ferdi yahud diger ta- voleybol mat;lanna devam edilmi§tir. 
birile soyliyelim §ahsi oyun ba§ goste - Galatasaray 15 - 9, 15 - 10 sayt ile 
nyor. Ortay1, T opkap1 15 - 5, 15 - 9 say1 ile 

.$ahsi oyunun toplu oyun kar§tsmda Davudpa§ayt; Eyiib 15 - 10, 15 - 5 sa
muvaffakiyet derecesi t;ok az oldugundan YJ ile F eneTYJlmazi yenmi§ ve Anadolu 
bu noktadan F enerbah<;elilerin iistiinliigii gelmedigi it;in istanbulsporhi.ikmen ga -
tebariiz etmi§ olur. lib ilan edilmi§tir. 

Bundan ba§ka F enerbah~elilerin da - Konyada spor faaiiyeti 
ima ~Ikardiklan tak1ma kar§I Giine§lile· Konya (Hususi muhabirimizden) -
rin ne gibi bir tesekkiille kar§I koyacak- Y eni se-<;ilmi§ olan mmtaka spar heyetini 

Ona yakla§ti, ellerini tuttu, yanagma 
dogru igildi: 

- Hasret... Has ret... Benim, ben 
geldim ... 

Bu halinde, arjante gece tuvaletile, 
yan ~1plak viicudiinii gayriihtiyarl te§hir 
ederken o kadar giizeldi ki Hasan Nuri 
dudaklanm onun dudaklanna dokundur
maktan kendini alamad1. 

- Has ret, Hasret!.. Beni tammadm 
mJ? 

Birdenbire gene kadm dogruldu. 
- Sen misin? Amma sen deli sin!.. 

Bu ne gaflet. .. C,::1lgm m1sm? Y a gelirse, 
seni oldiiriir .. ikimizi de oldiiriir. Haydi 
ka~... Nuri... Durma burada ... 

- Duydum, dinledim, her§eyi i§ittim 
Hasret. .. Seni himaye etmege mecburum. 
Seni bu adamm elinde btrakamam. Her
~eyi anlad1m, o seni manyatize etti. Bu 
iblis herif bu suretle her istedigini yap -
tmyor. 

- Y ok, yok ... N e i§ittin?.. 
- Sen ona itaat etmiyeceksin Has • 

ret. .. Hayir hay1r ... Bu alt;akt;a emirleri 
yerine getirmiyeceksin. 

- Al~ak~a emirler nedir? 

- Duskoi meselesi... Ona metres ol-
mak... 

- Ben onu seviyorum. 
- Duskoi'yi mi seviyorsun? 

- Evet. .. Evet... Onu seviyorum. 
Senden de nefret ediyorum. 

- Beni dinle Hasret ... Sen bu kadar 
al~ak~a bir harekete hatta ihtiyann e -
Iinde olmakSIZm dahi cesaret edemezsin. 
Sen bu kadar a~ag1 bir mahluk degilsin. 
Ken dine gelmelisin... Sen hal a uyutul -
mu§ bir haldesin. Uyan .. 

- Uyutulmu§ mu? .. Evet. .. Belki ... 
Nuri!. .. 

Sonra kadm birdenbire bir§ey hattrla~ 
ffil§ gibi: 

- Ah, Nuri ... Cantam var orada. 
Onun it;inde ... Sen bana c;.antam1 ver ... 

Diye seslendi. 
Cantasmt ald1. Kii~iik bir §i§e ~Ikar

dt. lt;indeki kirmizi mayiden birkac;. dam~ 
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Duymadtklartmtz ve 
bllmediklerimlz 

Diridiri yanm1~ 
Hindistanda, ko-

casl olen kadmm 
kocasile beraber 51 
mesini icab ettiren 
bir an'ane bulun -
dugu malfundur. 
Fakat zararstz ve
ya faydah an'ane -
lerden olmad1gi. i
i~in, bu usul, an -
cak icbar ve tazyik: 
suretile tatbik edi
lir. Halbuki, ge<;en
lerde, kocaSl vefat 
eden bir Hindli kadm, cenaze merasimi 
esnasmda, kendiliginden ate§e atllml§ 
ve zab1ta i§i haber almctya kadar, hal
km gozleri onunde cayu- cayu- Yanml§
tlr. 

Akla, mant1ga, vicdana, her §eye ay
kJil olan bu an'anenin, din esaslarmdan 
birini te§kil ettigi umumen zannedilir. 
Halbuki bu kanaat yanll§ttr. Mecus1 di
ninde boyle bir §ey yoktur. Nitekim es
ki Hindli hiikiimdarlarm zevceleri, ko
calarmm vefatmdan sonra mevkilerin • 
den ve vaziyetlerinden hi~bir ~ey kay
betmezler, umumun hi.innet ve tazimi
ne mazhar olmakta devam ederler. Di
nin, Hindli kadmma emrettigi §ey, ko
casl oldukten sonra bir ,daha evlenme
mek, dunyadan elini etegini t;ekip otur
maktrr. 

!ngilizler, Hindistandaki bu kotii a
deti 1829 senesinde yasak etmi§lerdir. 
Buna ragmen, arasJia, dul kadmlarm 
bOyle ate§e atlhp yaklldlklar1 goriilii -
yor. 

Buse yasagt 
Viyanada buse 

aleyhtarlarmm kur 
dugu bir cemiyet 
vardJ.. Bu cemiye
tin gayesi, hem ah· 
!aka, hem de sth-
hate muzJI sayllan .:::= • 
buseyi yasak etmek it;in, halk arasmda 
propaganda yapmaktl. 

Cemiyet tabiat kanunlarma taban ta
bana ztd oldugunu dii§i.inmeden giri§ • 
tigi bu faaliyetine bir hayli zamandJ.r 
devam edip gidiyordu. Vaktaki son za
manlarda Viyanada etraf1 kas1p kavu
ran grip salgtm bizzat cemiyet men • 
sublarmdan bir haylisini yataklara ser
di, o gfulden itibaren, azarun cemiyetin 
gayesine hakkile hizmet etmedikleri 
maydana t;Ikh ve cemiyet, reisi Madam 
Klemmer'in emrile dag1ld1. 

Biik:emedigi eli opmek te bir yigit • 
liktir. Buse aleyhtan cemiyet, Viyana
hlarm aglZlarma vuramad1~ kilidi ken
di kap1sma asmak suretile gene yigitlik 
gostermi§ sayJlabilir. 

kuliiblerde kayid i§lerinin yenilenmesine 
karar vermi§ ve kuliiblere tebligat yap -
mi§tlr. Bu i~ bittikten sonra mmtaka lik 
mar;lartna ba§lanacakhr. 

Y eni bolge bir dostluk mac;.1 tertib et~ 
mi§ ve ortaya da bir dostluk kupasi koy
mu§tur. Bu rna<; Konyada ii~ kuliib ara· 
smda ve Kurban bayrammda yap1lacak~ 
hr. 

Giire§e de ehemmiyet vermek arzusun
da bulunan mmtaka, bir giire§ minderi 
temini i~in Konya Halkevine ha§vur -
mu§tur. 

Diinya agu sikiet boks 
miisabakas1 

Chicago 20 (A.A.) - 22 haziranda 
Chicago' da biitiin sikletler diinya §am -
piyonlugunu 15 ravundda kazanmak ic;.in 
boksor Jim Braddock ile Yoe Houis a· 
rasmda bir kunturat imza edilmi§tir. Bu 
rna~ i~in Braddock, 500,000 dolar ve 
Houis te hastlatm yiizde 17,5 gunu ala
caktu. Has1latm bir milyon dolara r;tka
cag1 tahmin edilmektedir. 

!a emdi. Bu. o derece yakici bir madde 
idi ki birden gozleri ya§landt. Yiizii bu

ru~tu ... 
- Al~ak herif beni uyuttu, hakhsm 

Nuri ... Ah ... Ban a ne emretti?.. Hi~ bi
rini yapmtyacagtm. Haytr, haYJr ... 

Hasan Nuri biitiin i§ittiklerini Hasrete 

tekrar etti. Gene kadm bunlan pek az 
hatJrhyordu. Biitlin tafsilatile ogrenince 
dudaklanm N uriye uzattl. Hayran ve 

baygm: 
- Y almz seni seviyorum N uri ... Ar

hk ondan nasi! kurtulacagtmtzr da hili~ 
yorum. ;limdi bana ne zaman ka<;abile~ 
cegimizi si:iyle. Giiniinii ve saatini tayin 
et. Y anmda para bulunsun ve her§eye 
hazir ol... Y almz ~ok t;abuk olahm ... 
C,::iinkii eger bu haydud bizden intikam 
almak imkamm elde ederse ikimizi de 
hirer ejderha haline koyar ... 

Hangisi h1rs1z ? 
K1rk sekiz saattenberi Hasan Nuri a

te§ i~indeydi. 
Prens RIZkullahm evinde get;en gece, 

Y e§ilkoye kadar takib, atolyedeki dram 
sahnesi, sonra Murad F erdinin kaybolu
§U, biitiin bunlar o derece heyecanh, sar~ 
stcl hadiselerdi ki yalmz kendisini degil, 

Hazin bir ak1bet 
Giivey girecegi gece za· 

valbn1n evi yanmlf 

Biitiin §ikiyetler bir: 
« Bu y1l i§ler ~ok kesat!» 

Konya (Hususl muhabirimizden) 
Diingiin hamhgt yapilmi§ alan N af1a 
makinistlerinden Eminin Konyada Mu • 
hacirpazannda kiraladigi ve gelin e§yasile 
donahlan ev yandt. Kendi yuvalannin 
ilk kurulu§unda ve bir evde ya§amtya 
ba~hyacaklan giinde ba~larma gelen bu 
felaket· bi.itiin Konyada ~ok biiyiik tees .. 
siirlerle kar§Ilandi. KIZcagizm senelerden· 
beri miistakbel evi hamladigl eli§ .. 
leri, cihaz ve makinist Eminin ev1 it;in 
yaphgi masraf bir anda kiil olmu§ ve 
ayni zamanda evsiz kalan, e§yastz kalan 
t;ift evlenememi§tir. 

Bu yangm hadisesinde muhakkak bir 
kasid buJundugu meydana <;Ikffil§tlr. Ciin• 
kii ev, gelinin cihaz1 iizerine benzin do .. 
kiilmek suretile yakilmi~tiT. Hadiseye el 
koyan polis sut;lu ve kundakt;I olarak 
vaktile makinist Eminin yanmda hizmetc;.i 
olarak bulunmu§ olan el!i ya§larmda 
Esma admda bir kadm1 tevkif eylemi§ • 
tir. Kadm bu i§i yapmadtgmi iddia ey· l 
lemekte ise de elde olunan deliller ve bu 
kadmm otedenberi bu evlenmeye mani 
olacagl hakkmda soylmi§ oldugu sozler. 
sut;un kendisi tarafmdan i~lenmi§ oldu • 
gunda §iiphe btrakmtyor. Polisten sonra 
i~e el koyan adliye de su~lu goriilen ka .. 
dm1 tevkif eylemi§tir. 

As1l hareket posta gi,elerinde: T ebrik karb 
gonderenlerle havale almaga gelenler. Ancak 
ikinciler birincilerin onda biri ·kadar bile degil ... 

istanbul, bugiinlerde, hi~ te bayrama 
hamlanan bir ~ehir degil.. 

Mahmudpa§a yoku§unun yaygaras1 -
na kulaklarmtzt bkar ve elleri ayaklan 
birbirlerine baglanarak hamallann sutm
da azaba sokulan kurbanlara da gozleri
nizi yumarsamz, zannediyorurn ki, bay
ram, gelecegi ana kadar, miijdecisi ol -
m1yan, bekliyeni bulunmtyan bir garib 
yolcudur. 

Bu neden bOyledir? 
- Ay sonu, diyorlar. Kimsede para 

yok.. 
V e ilave ediyorlar: 
- Bayram bir hafta on giin sonra 

gelseydi, goriirdiini.iz bali. 
- Y a §imdi ah§veri§? 

- Devede kulak... Hediyelik alan 
elli kuru§tan yukan ~tkamtyor. Ostba§ 
sevdas1 ise, hikmeti hiida, kay1blara ka
rt§IDI§, koydunsa bul.. 

Y a§mm verdigi salahiyetle ihtiyar ma
nifaturacl izah ediyor: 

- Mevsim.. Bak §eker bayrammda 
boyle miydi, herkes bayramhk diye ki§
hgmi diiziiyordu . .$imdi ne alsm? Bir ke
re alacagm1 iki ay evvelden almi§tir. 
Sonra da bizde bahar haznhg1 yoktur. 
Yaza da daha vakit var ... 

Kaldmmm kenarmda avaz1 c;JktJgr 
kadar bag1rarak diidiik satan delikanh si
nirleniyor: 

- Diidi.igiin de mi yazhgt k1§hg1 var 
yahu?.. Bir laf et ki akii yatsm .. Sabah
tanberi gutlagim kurudu. 

- Elbette var .. Kt§In diidiik satdu 
m1? Diidiik dedigin kularda, haYJrlarda, 
baglarda bah~elerde ottiiruliir. Eloglu 
§imdi alsm da evini zindan m1 etsin? 

Delikanh kar§Idaki mendilciyi gosteri
yor: 

- Ya buna ne buyurulur? Mendilin 
de yazhg1 k1§hg1 .. 

ihtiyar soziinii kesiyor: 

- Hey nadan ~ocuk... Y azm terini 
neyle sileceksin? 

- Y a ki§m burnunu? 
- C,::ekersin ... 

Diidiik<;ii, uzun uzun it;ini <;ekerek 
mmldamyor: 

- .$una diipediiz ay sonudur, para ~ 
lar suyunu ~ekti desene babahk ... 

Ko§eba§lannda i§portalanm, hatta 
gogi.islerini alhpullu, irifi ufakh kartlarla, 
siislemi§ t;ocuklar bagm§Iyorlar: 

- T ebrik... T ebrik 1.. 
Otede eski gramofon plaklan satan, 

~atlak zurna gibi otiip duruyor: 
- Bayram havalan... C,::al t;al bit

mez .. Yirmi kuru§a! 

Hasreti de basta yatirmi§tJ. 
Y almz Y e§ilkoye tekrar gidip tedavi 

gordiigii giin biraz kendine gelebilmi§ti. 
0 giin muhakkak iblis profesorii gorece

gini samrken kendisini kar§Ihyan Hasret 

olmu§tu. Fa kat Davud k1yafetinde. 

Y amnda Ismail ismindeki U§ak oldugu 

halde birka~ dakika sevgilisile yalmz 

kalmaga muvaffak oldu. 

Bu suretle onunla ka~acaklan giinii ve 

saati tayin ettiler: Cuma giiniinii takib e

den gece. 0 gece Hasret ve Samoilof 
Y e§ilkoydeki ko§kte bulunuyorlar. Gece
yansmdan sonra saat ikiyi bekliyecekler. 
0 saatte maskelerine t;ah§an Samoilof 
bir kat; saat hir divamn iistiinde yatmay1 
itiyad edinmi§ti. Hasret ise Prens Rtz
kullahm ko§kiindeki odasma ~ekilmi§ bu
lunacaktl. Yava~a bah~eye inecek, 
bahr;e kapiS!ndan ~1karak kendisini bir 
otomobille bekiyecek olan Hasan Nuriye 
miilaki olacakn. 

Bu, kararla§ti . .$imdi i§ firar tertibab· 
n1 haznlamaga kahyordu. Bir de gide -
cekleri yer. MISir Hasan Nuriye en gi.i
zel ilticagah gibi geliyordu. Orada yeni 
yuva kurulacak, pek te yabanc1 olmtyan 
muhitte onlar biitiin hararet ve tazeligile 

Alduan bile yok.. Herkes kendi ha-
vasmda. ' 

Anasmm etegine yapt§ffil§ bir ~ocuk 
viyakhyor: 

- Anne... Bayram §ekeri isterim ... 
-,Seker bayramt degil ki kiZim .. Bu 

kurban bayram1 ... 
- Kurban isterim oyleyse .. 
- Pahah yavrum ... 
- Zarar yok aZ!ctk al... 
Kurbanhk koyun satanlann etraf1 her 

senekinden kalabahk. 
Bu, uzaktan :ikl!sad ulemasmr sevindi

recek bir sahne ... 
F akat yakla~mca manzara degi§iyor. 
C,::iinkii birikenler ahc1 kalabahgmdan 

ziyade, alamayici kiitlesi. 
Bir tiirlii pazarhklar uymuyor. Ve ta .. 

bilmem nereden gelen mii~teriler, belki 

Y angm dolayJsile evlenmeleri geri 
kalan c;.ift, tarafeynin gosterdikleri enerji 
iizerine hemen ertesi giin tutulan ve gene 
do§enen bir evde evlenerek bu ac1y1 yen• 
mi§lerdir. 

e=-c--N=-=-E=-B~I~M-E_H_A_F---;1 LD£ 

Sent Antuvan kilisesinde 
yapiiacak ayin m 

!talya Veliahdinin oglu Napoli Pren• su 
sinin dogumu munasebetile bugiin Bey• m 
oglundaki Sent Antuvan kilisesinde di• da 
ni bir ayin yap1lacakttr. Ayinde italyan s1 
konsolosile italyan kolonisi hazJI bu • lif 
lunacaklard1r. 

bir haynh riizgar eser de fiatlar dii§er -••,-
diye, saga sola kulak kabartarak bekle- Uiudaga giden muallimler 1 

~ip duruyorlar. Kayak sporu yapmak uzere ilk ve 

za 

Hay1r... Bu beklenen riizgardan eser ortamekteb muallimlerinden 20 k.i~ilik di 
yok ... F1rhna olanca -§iddetile siiriip gi ~ bir grup dun Uludaga hareket etmi~ • g1 
diyor: tir. Grupta sekiz tane bayan vardn"• bu 

Bir g~men nine biricik kcx;una yan Muallimler, Uludagdan bayramm dor .. 
yan bakarak soyleniyor: !'!'du_··n_c_u~· ""g~li~n-.u~d!'!'o'!!' .. n~e~c!"'e-:k~le~r~d~ir~.~~~~~ E 

- Gelecek bayrama kadar ha bura ~ -
1 

yaL 
Clkta bek erim de gene, biiyilk soziime ,. 'Sagaan' bir ses geliyor: 
tovbe, on be§ liradan metelik a§agJ ver· _ D ii§iinme ... Pahah degi dir a 

mem. ca ... Hindi gelen yerden tavuk esirgen • 
Bekle ... Kimin umurunda. 

- Onu ben evlad gibi biiyiittiim ... 
Bakmdt yag tulumu .. 

- Y a on he§ papel... 0 da bal tulu
mu ... Gel etme §Unu on ikiye b1rak. 

Kasketi yana gitmi§, §emsiyesi koltu • 
gunun altmda, ihtiyar, kalo§ papuclanm 
siiriiye siiriiye koc;.a yakla§Iyor, suhm a
vuchyarak bir daha muayene ediyor. 

- Geise gelse on dort, on he§ kilo ge
lir ... 

- Su i~inde yirmi kilodur. 

- Devenin ba§l... Handise yirmi t;e· 
ki diyip t;tkacakstn i§in i~inden. Haleb o
rada se ar§m burada, sen hesab bilmez 
m:isin hatun? 

V e titiz bir muhasebeci tavrile kag1da 
kaleme davranarak uzun bir hesab yap -
hktan sonra: 

- Senin hesabla kilosu bir liraya, 
benim hesabla seksen kuru§a geliyor ... 
Y ahu etin okkas1 elli kuru§ ... Bu ne bi
t;im ah§veri~ boyle?... 

Onlara kulak misafiri olan bir celeb 
sinirleniyor: 

- Cit te et al oyleyse beybaba .•• 
- Kurban yerine g~se 1.. 
- Oyledir de ne diye seksen dere -

den su getiriyorsun? 
- Goz gore gore de kaz1klamhr m1 

tam a§k hayah ya§IyacakJ.ardi. 
Bu miihim firar ve yerle§me i§i wm 

tabii en adi vasttalan kullanmaga imkan 
yoktu: Otomobille Hasreti dogru Beyog
lunda bir otele gotiirecek, orada sabaha 
kadar istirahat ettikten sonra sabah saat 
dokuzda kalkacak ltalyan vapurile Ak
denize at;tlacaklardi. Bunun i~in biitiin 
evrakt, pasaportlan, vize filan haz1rla ~ 
myordu. 

V apura ayn ayn binecekler, ktyafet -
lerini degi§tireceklerdi. Bununla beraber 
Samoilofun ilk bir iki giin onlan §ehirde 
anyacagm1 tahmin ediyordu ve ancak i§ 
i§ten ge<;tikten sonra izlerini ya hula ~ 
cak, yahud ba§ka bir diyara ka~tiklanm 
anhyarak nevmid ve meyus yerinde ka -
lacakt1. 

.$imdi i§ onlann hayatm1 temin ede -
cek paradayd1. Bir zamanlar, yani Ha -
san N uri iken hlTStzhk degil, ba§ka biri~ 
ne en kiir;iik bir fenahk etmek aklmdan 
ge~mezdi. Amma §imdi arttk o Hasan 
N uri degil, Hasan Azmi idi. A.§tkti. 
Sonra Samoilof denilen hmtzdan t;almak 
hakikatte pek te hirstzhk saytlmasa ge
rekti. 

Y az1k ki Istanbul Milli Tiitiin §irke -
tinin paras1 miidiiriin elinde degildi. Bu 

mez .... 
- Hani ~!ndi nerede?. re 
- E... Obiir diinyada in§atlah ..• G 

Kurbamm onden gander de i§ini sagla• Ia 
rna bagla... c 

- Oras1 oyle amma, iki ucu bir a.-' n 
ya gelmiyor ki baghyahm... hi 

Dedim ya... Bir yarenliktir gidiyor. · 
Arada bir, tektiik, kurbamm hamahn k 

mtma yiikletip, elinde bir demet otla d' 
pe§ine tak1lanlar da yok degil. n 

~ekercilerde de hafif bir hareket var• ~ 
F akat as II hareket, pasta gi§elerinde 

goze ~arp1yor. jl 
Bir yandan tebrik kartlan gonderen • 

ler dizilmi§ler, sua bekliyorlar, bir taraf• y 
ta da ellerinde san havale kagtdlarile. § 

memleketlerinden gelen paralan almaga Fl 
hazirlananlar .. 

Ancak ikinciler, birincilerin onda birl 
kadar bile degil. 

E ... Lann paradan ucuz oldugunu ye• 1 
ni ogrenecek degiliz ya... t 

Biitiin bu gezintinin sonunda gordiirn l 
ki, bayram1 astl sevinerek kar§thyanlat 
mektebli t;ocuklardir. 

- Cumartesi, pazar, 
Diye dokuz tatil giiniinii saya 

bitiremiyorlar. 
Kandemir 

para Samoilof - Prens R1zkullahm par" 
maklan arasmda birt;ok §Ube miidiirle A 

rinin imzas1 tahtmda idi. Bu §Ube mii A 

diirleri imzalanndan §iddetle mes'ul a ~ 
damlardJ, yalmz ihtiyat ak<;esi olartok 
aynlmt§ bir para vard1 ki bu miidiiriitl 
§ahsma baghyd1. Halbuki bu para da 
hit;bir i~e yaramtyac:ak kadar azdt. 

hte bunlan dii§iinerek Hasan N uri1 
Nigarm kendisine farkmda olmadan if• 
~ ettigi Sirn hatirladt: Hasan AzminitJ 
t;ahp t;Irparak biriktirdigi miihim bit 
meblag idarenin bir kasasmda mahfuz ' 
mu§. Hasan Azmi de bu paray1 giiz:el 
§antozle birlikte kat;mak i~in toplatnl~' 
C,::ah§mak bahanesile Hasan N uri biirO" 
da uzun miiddet yalmz kaldigi bir giill• 
biitiin gozleri, kiitiibhaneleri, hatta bull' 
!arm ir;indeki kitablan kan§tlrdt. 

Bir~ok ara§hrmalardan sonra Has~'11 

N urinin aklma toprak altmdaki dairt• 
hususl kasalar geldi. 0 bir !<Ok defa]at 
mahzene inmi§ti ve bekt;inin uzaktan tl' 

zaga §i.iphe ve tereddiidle t;evrilen got ' 
leri oniinde birr;ok defalar da Hast~" 
Azminin hususl kasasmt yoklami§ti. fa: 
kat bu yoklamalan derinle§tirememi~tJ• 
Nihayet N uri bir ~are buldu. 

[Arkalt t~ar] 
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llf:j~KERLiK BAHiSLE~~ 
Alman lara gore Frans1z ordusu: 3 [I] 

:;;. Ba§kumandanbk, kd' alar 

tees· 
den• 
li§ ~ 

i.:;in 
§ ve 
alan 

yen• 

ve ihtiyat zabitleri 
Muvazzaf ordunun v~ zabitlerin lnymeti yiiksek

tir; fakat ihtiyat f1rkalan ve ihtiyat zabitleri 
ayni k1ymette degildirler • 

.... . 
Franstz ktt'alan bir manevra donil§iL ge~id resmf yap~yorlar 

Bursa Halkevinin 
faydah mesaisi 

Umumi merkez tarafm
dan takdirle kartJlandi 

Bursa (Hasusi )- Alti ya§ma gi -
ren Bursa Halkevinin bir~ok i§leri umu
mi merkez tarafmdan takdirle kar~lana
rak Tiirkiye Halkevlerine hirer ornek 
olarak bildirilrni§tir. Y almz bu sene il;in
d~ Halkevinin kapisJndan ic;eri 57,51 0 
ki§i girmi§tir. 

Halkevi kiitiibhanesinde de bu sene 
6747 ki~i okumutlur. Halkevinin bu ra
kamlara dahil olmtyan itleri de tunlar -
d1r; 

Halk dershaneleri: Frans1zca, alman
ca, ingilizce kurslanna if gii<; sahibi bir 
~ok talebe devam etmektedir. Gen~ Hal
kevi binasmda bi~ki diki§ ve nal6§ ders
leri vardtr. Bunlara her ne sebeble olursa 
olsun okuma yazma ogrenmemi§ olanlar 
devam etmektedir. 

Bursa ceza evinde A ve B gruplan 
olmak iizere iki sm1fa ilk mekteb miifre
dat programianna gore dersler verilmek
tedir. Her grupta yiizer ki1i vard1r. Ar 
kolunun giizel bir orkestras1 ve resim §U

besi vard1r. Evin, iic; ayda bir c;1kan 

Tiirkiin adh bir mecmuas1 ve koyciile -

rin '<'kararak koylere dag1thg1 (Son Y edi 

Giin) isimli bir matbuas1 mevcuddur. 

LD£ Bundan evvelki yazJlanmJzda, Fran- d1g1 gibi, tekrar tevhid edilerek Gene-
6JZ ordusunun, ~ark hududundaki miis - ral Gamelin'e verildi. 

e tahkem hathm, bu hatb miidafaaya me- Bu tensik iizerine, Harbiye Nazm -

Hulasa: Bursa Halkevi sessiz sadas1z 

fakat muhiti ic;in pek nafi bir surette .:;a

h§an bir t~ekkiildiir. Onun odalannda 

giindiizleri ve ak,amlan insan kalaba -

hitndan ~ilmez. Zaten bunun ic;indir 

ki Bursa zenginleri bu binamn kafi gel· 

medigini gorerek yeni ve biiyiik bir Hal· 

kevi binasi yaptlrmaYJ taahhiid etmil bu

lunmaktadnlar. 

mur kale ordusunu ve seyyar aetir ordu- mn tek salahiyetli mii§aviri olan, mi.is
ren• su denilen F rans1z hnar ordusunu AI - takbel BB§kumandan, biitiin te§kilftt, 

1 
talim ve terbiye, :ve zat i§leri i.izerinde, 

Bey• man gozi e tetkik etmi~tik. Bu yazlmJZ- kat'i bir ni.ifuz ve tesir icra edecektir. 
e di• da da, Alman miitehass1slannm, Fran - Bi:iylece, giiniin birinde kullanacag1 kl

alyan SJZ Ba§kumandanhgile ordunun muhte - hc1 bizzat kendisi istedigi gibi yapmak 
bu • lif s1mflan hakkmdaki miitalealanm ya- imkamm bulacakhr. 

Konya Valisi ii~iincii bir 
takdirname ald1 

zacagJZ. Harb halinde, memleketin sahib bu- Konya (Hususi muhabirimizden) 
ler BCJfkumanclanlak lunacagt en biiyiik cas. barb cephesin- Milli miidafaaya taallUk eden mevzu -

Ve 
General Weygand tekau"de sevLedJ') - deki ba§kumandan olacaktlr. Ri.itbece 1 .. t" d k' T t" 1 1 

A. daha ktdemsiz olabilecek bir general, ar us un e 1 Vl aye m ~a I§ma art ve 
lti§ililC dikten sonra, Frans1z Batkumandanh • Harbiye Nazm ve binnetice, Ba§kuman- gayreti MHU Mtidafaa Vekaletince ~ok 
mi§ "' gmda yap!lan tensiki Alman matbuah damn mafevki olabilecektir. be~enilmi§, Valimiz Cemal Bardakc;t bu 
ardtr• biiyiik alaka ile takib etmittir. Daha yiiksek riitbeli bir general, noktadan da Milli Miidafaa Vekaletinin 

dor'" General Gamelin'in Frana1z Biiyiik Harbiye Nazmmn yanmda bulunacak bir takdirnamesile taltif olunmll§tur. 
Erkamharb\yesi ba,kanllgma tayini mii- ve harekat meselelerinde, kolayca na- Bu takdirname ile Valimiz §U son i.ki 

nasebetile Frankfurter Zeitung bir rna- ztra mi.i§avirlik edecektir. Boylece, barb ay zarfmda u~ takdirname alml§ oluyor. 
ale ne§relmi§ ve bu makale hemen hemen §Uralarmm en giizelini viicude getir - ~~!!---~-~~~~~~"""""!~~ 

• u man m tbuab tarafmdan ikti- mek §artlar1, mes'ud bir surette tahak- ·-
bas edilmi§tir. Makalenin §U ktsmJ mii- kuk etmi§ oluyor.. , $.la. umlQ11iyetle ~kdiiUr bir lisan kul -
himdir: Alman gazeteleri, F ransJz erkamhar- lan~~lan halde, ihtiyat k.uvvetleri~in kJy

cGeneral Gamelin'in, Mare§al Joff- biye heyetlerinin luymetinden biiyUk tak- ~b~l mevzuu baMederken hayh ten • 
'1 h re'un talebesi oldugu dogrudur; fakat dirle bahsetmekte ve onlann san' atlanna kidkar davranmaktadJrlar. 
I·~ ... Gamelin'in Harekat ~ubesi miidiirii o- vaklf olduklanm yazmaktadular. Bu ga- Evvela, 1914 te, FranSJZ ordusunda 
sagla• Ian General Georges da, Mare§al Fo- zeteler F ransJzlarm harbdenberi, zabit muvazzafhk miiddeti ii.:; sene iken, ihti -

ch'un fjkirlerine ve doktrinlerine isti- kadrol~rmm kJyme;ini yiikseltmek i.:;in yat f1rkalann miktan, seferberligin ilk 
r a.j nad eder. Yeni Fransiz Ba§kumandam muazzam bir gayret sarfettiklerini ve cid- giinlerinde, silah albna alman ordunun 

bilir ki, Fransada, askeri prensipler bir b k d d 
iyor. inktliib g~irmekte olduku i~in kat'iyet di bir se~me sayesinde, biiyiik birliklerle ~te irini te§ il etmektey i. Sim i ise 
mains kesbedememekte ve sabitlE!§ememekte- alay ve tabur kumandanhklannJ, k1ymet- seferber ordunun biiyiik ekseriyeti, bu 

otla dir. Onun i~in, Franstz ordusunun ba§l· Jeri miicerreh zabitlere verdiklerini hassa- ihtiyat f1rkalardan miirekkebdir. Binaen· 
na bu adamm ge~mesi Foch'la Wey _ ten kaydetmektedirler. aleyh bu birliklerin muharebe kudreti .:;ok 

t gand'm hareketli sevkulce)1ini revac- Krt' alaTtn krymeti esash bir ehemmiyet kazanmaktad1r. 
e .vadr• dan dii§iirmii~ de~ildir. AI t len' .. f Frans1z ihtiyat k1taatmda muvazzaf or -enn e man gaze e ne gore, muvazza d . . 

Franstz kumandanlan, isimleri ne o- askerlik hizmetinin uzatJlmasJ ve kur'a udan gelme zabJt mJktan ~e~ azdu. 
lursa olsun, kendi memleketlerinin Al- f d b' defada b be rh Bunlara, hemen hemen, yalmz 1ht1yat za· 

eren A manyaya kar§I olan cengaverlik faiki- el ra lnlln, Jrl F ' ker~ I rce skJ a bitleri kumanda etmektedir. 
tar.afA ''etini ya~atmag-a, ebedile<>tirmeg-e ,.all- a bna a mma an, ranslz It a annm IY· AI .. h I .. b ih . 

.J " " " t' · rtJ t Askerl·~· 1 k 'tt' man mute ass1s anna gore, u tJ-
lanle. "acaklard1r. 0 me<:hur cemniyet farkh, me IDI a rmJ§ Jr. Jgl mea e 1 1 • b' 1 · · l'k " " h t · . 1 k" "k b't) ~ 1 b' yat za 1t en, en tem1z vatanperver 1 ru· 
lmaga FranSiz askeri siyasetin·t·n en ba.,hca az e mi~ 0 an u.:;u za 1 er sag am Jr h'l " h 'k · J F k I k " k d k'l tt'kl · · · · l'k 1 e mute arr1 br er. a at, ya mz on -

unsuru olarak mevkiini muhafaza et - a rio ted~ 1 e 1. enh~c;md, ilge~g~nll za - feranslar, salon ~ahpalan, basit kadro 
a bl·ri m kt d' B . t f 1•• h man ann a, yem ter JS e ml§ o an gene 1. l . ode ,_ JL ull . . de . e e IT. u cemmye arA1• em 'h . I kl ~ f d ta HD en, m rn .nano us enm rm 

Franstz ordusunda, hem de dig"er millet- J byat ann c;o ugu, muvazza or unun tt .. ~ '- • . kAf" d ~·ld' B . . I sure e ogrenmer. I<;m a 1 eg1 1r. u 
u y~ lerle askeri i§birliginde Mkim olmak- muhar~?e kJymebm aza trnJyacak.ti~. AI- c;ah§malar, bilhassa, arazi iizerinde ht'a 

tadtr.,. • man mutehass1slan, Frans1z askermm be- 'd · k b')' ~ • k · · 'kA 
d 

• b 1 ares1 a 1 tye-.m verme 1c;m gayn 8 -

gordiinJ (Emniyet farkt, Versailles "muahede- ~nt ve manevi mukavemet akmundan fK1ir B kabil" t. 1 1 kl t 

I t 'l Al k b 1 • "l yu"ksek meziyetlerini takdir etmekte, onun · • 1 u b'l' JYFe ya ~hlzt. atlf'IIlab'la .e: yan a namesr e manyaya a u etten en as - . . . . mm o una 1 u. rans1z 1 1ya za 1t enmn 
keri kayidler ve tahdidlerdir. Alman ga· cesaretmJ, §e~~ .'!e gayrehm, harare~ ~e c;ogu, miikemmel tak1m zabiti olmakla be
zetesinin bu makalesi, heniiz Almanya ~yeca~1~1• .b~yu~ uysalhk .ve becenkh- raber, manevrada, arazi iizerinde bir mu

sayi Versailles muahedenamesinin aakeri hii· lilt kab.'h~ebm begenmekted1rl~r. Alman- vazzaf boliige kumanda hususunda bile 
kiimlerini ytrltp sepete atmadan evvel lann. ~1kr~nce, F rans1z asken, har~ket giic;liik c;ekiyorlar. Halbuki ihtiyatlardan 

mir yaztlmt§ oldugu i~in bundan bahsetmek- ?•!bmm Jcablanm .kavramt§hr; araz1den miirekkeb bir k1t'ay1, dii§man ate§i altm· 
tedir.) Jstifade etmekte, g~zlenmekte ve pe~ • da, araz.iye dag!ldiklan vakit sevk ve 

n par' cYalmz §U kadar s6ylenebilir ki Ge- lenmekt~ m.ahir?ir. Kendisi~e tevdi ed~- idare etmek liz1m gelince, v~iyet rna -
diirle neral Gamelin de, biraz Mare§al Petain len vaz1fey1 da1ma anlamaga ve tefm nevradakinden c;ok daha vahim olacak
. e mii • gibi, Aim nya ile bir anla§ma yolu bul- ebnege c;ah§lr. Kolayla§bnlmJ§ ve h1zlan- hr. 
'ul a • mak taraftandtr. Bu, demektir kt yeni f 
olars~ :F'~.a~~tz G_;nelkur~ay Ba§kam (yani dxnlm,, talim ve terbiye usulleri sayesin- htiyat kiic;iik zabitlerine gelince, bun-

"d" .. 
11 

l3uyuk Erkamharb1ye Reisi), ne Fransa cle Frans1z askeri, en muhtelif silahlan lar, biitiin hiisnii niyetlerine ragmen, 
u ud• ile Almanya arasmda askeri bir ittifak kullanmak san' abnda iistad olmu§tur. antrenmansJZhktan dolay1 kendilerine 
ra akdi gibi, romantik fikirlere ve ne de Bununla beraber, Alman matbuatl, tevdi edilen birliklere kumanda etmek lea

her ne pahasma olursa olsun, Alman • askerlik san'atuun, arlik son derece, tek- biliyetini g0$teremiyecekleri gibi onlan 
Jrayt maglub ve dii§kiin vaziyette b1 - nik ve fenni bir hal ald1gJDJ ve gittikc;e «el albnda» tutmak hususunda daha aciz 
l:'akmak istiyen kor bir kine kaptlm1yan kant•k ve daha nazik bir ,ekil alan yeni kalacaklardJT. 
bir adamd1r. General Gamelin, "Uphe- h rb I k 11 " f lh · k • I 

Hasatl 
dairl!• 

defa)af 

tan t1" 
got~ 

Has all 

f • I 
b. • 

emitll' 

Y a vas1ta anmn u anma ve muna a- tlyat rt a ar, eesaret itibarile mu -
Biz, Fransamn Almanya ile beraber ve za bak1m1ndan, ciddi mesleki bilgilere ih- Tazzaflardan asia geri kalmazsa da, kJs
Jranyana ya§amak mecburiyetinde ol • 
qugunu biliyor. Fakat bu koin§uluk ha- tiyac gO!terdigini kaydetmektedir. Fran- men unuttuklar1 askeri malumab yeni -
J.>atmm tehlikeli bir hayat oldugunu s1zlarda, c;abuk temessiil ve liazun hassa-' den kazanmaia ve hazmetmege muhtac
anlamam1§sa, o, Franstz olamaz.,. smm kuvvetli oldugunu ve makineye ta· d1rlar. lhtiyatlar, bedenen antrenman 

Alman matbuatl, FranSIZ Ba§kuman- alluk eden her teYe kaT§J Franslzlann yapmak, bil!Jassa teflerini taDJmagJ ogren
danhgmda yapJlan tensiki, teknik baklm- tabii alikalarJ bulundugunu kabul ctmek- mek, ahenk ve insicam elde etmek, son
dan da uzunuzadJya miitalea etmi~tir. le beraber, yeni harb malzemesinden an- ra da esprit de corps k1t'aya baghhk has
Bu i§le en fazla m~ul olan bir Berlin cak meslekten olan miitehasSISlarm 1y1 sas1m kazanmak ic;in kendi kendini tanJ-
~azetesi diyor ki = bir ve~ elde edebileeeklerini ilave edi- mak mecburiyetinded'rler. 

Tekn'ih f,ahrmtlan Fran•rz yorlar. Frans1z ordusunda, bu miitehas • Militar Wochenblatt gazetesi bu me-
Ba,kumantlanlzit SiSlan yeti~tirebilmek ic;in, ciddi bir gay· seleyi hassaten tetkik ettikten sonra §U 

'l..._cFransa, kendi iki konsiil (yani iki ret sarfedilmekte ise de, a§agJ yukan yal- neticeye vanyor; Sadece ihtiyatlardan 
~umandan) sisteminden vazg~mi§tir. mz hududdaki muvazzaf k1t' alarda bu miirekkeb olan ftrkalar, bir ' harb vuku -
{ eni sisteme gore, harbde ba~kuman _ teknisyenlerden kafi miktarda vardn. unda, kendilerinden hem en istifade edi
llanhgr deruhde eden Yiiksek Harb ~u- Bu c;~id miitehasstslann tedariki ciddi lebilecek bir kabiliyette degildirler. 1hti-
~ast ikinci reisile Genelkurmay Ba§ka- bir surette tesri ve tezyide muhtacdll. yat f1rkalann tensiki meselesini, Frans1z 
~1n vazifeleri, vaktile 1911 de yapll- lhtiyatlar Ba§kumandanhgl, kolayca halledemi-

b IJ Blrlncl ve lkincl ya.z1lar 15 ve 19 §U· Alman gazetelerinin askeri miitehas - yecektir. 
at tarihli saytla.r1mJ.Zdadlr, s1slan F rans1z muvazzaf ordusu hakkm- A. D. 

Halkevlerinin yd
doniimii bugiin 

kutlulanacak 
[Bastaratt 1 fnct sa11ffede] 

vard1. 0 sene zarfmda Halkevi mii;s -
seseleri 915 konferans, 3 73 konser, 611 
temsil vermi§lerdir. Kiitiibhanelerinde 
59,444 kitab1 vard1 ve bunu 149,949 ki
§i okumu§tur. Muhtelif vesilelerle Evlere 
500,569 ki§i gelmi§tir. 

Halbuki gec;en sene 136 Halkevi §U -

besinde 6,198 kadm, 69,230 erkek aza 
mukayyed bulunuyordu. Gec;en sene zar
fmda 2,829 konferans, 1,049 " konser, 
1 ,330 temsil verilmi§tir. Kiitiibhanelerde
ki kitab saYJlan 122809 u bulmu§ ve 87 4 
bin 666 ki§i kitab okumu§tur. Aynca 
111 san'at, 36 muhtelif mevzulu sergi a
~llmt~. 1,227 koy gezintisi tertib edilmi§, 
13,198 halk dersi verilmi~. 713 sinema 
filmi gosterilmi§tir. Muhtelif vesilelerle 
H alkevlerine 4.311.667 ki§i devam et· 
mi§tir. 

Bir YII i<;inde biitiin yurddaki Hal -
kevleri arasmda en '<ok .temsil veren 
( 180) Eminonii, en fazla konser tertib 
eden ( 133) Elaziz, en fazla sinema gos
teren (205) Elaziz, en fazla konferans 
tertib eden ( 170) Adana, en fazla sergi 
ac;an (21) Kad1koy, en fazla spor ge -
zintisi yapan {339) Beyoglu, en fazla 
koy gezisi yapan (87) Sinob ve U§ak 
Halkevleridir. 

En fazla kadm azasx olan (51) Emi
nonii, en fazla erkek azas1 olan (6279) 
Sinob Halkevleridir. En fazla (22400) 
Ankara Halkevi kitaba maliktir ve en 
c;ok (79114) Bahkesir Halkevine oku • 
yucu devam etmi§tir. En fazla ders ve -
ren ( 187 6) Zonguldak, en fazla kurs 
a 'ran ( 1 042) Gazianteb Halkevleridir. 
En fazla da (393040) Ankara Halke
vine . devam eden olmu§tur. 

Eminonii Halkevintle bugiin 
yapzlacak meraaim 

Eminonii Halkevinden: 

Halkevleri yildoniimii 21 §uhat 937 
pazar giinii a§agJdaki program gibi kut
luianacakhr. Merkezde yap1lacak toren 
i<;in davetiye yoktur. Alayko§kiinde ve -
rilecek temsil i.:;in hazulanan davetiyeler 
Cagaloglundaki merkez biirosundan a -
lmabi)ir. 

Program: 

1 - Giindiiz saat ( 15) te Cagaloglu 

merkez salonunda: 

a) Ankaradan verilen soylevler rad
yo ile dinlenecektir 

b) fsti lal martt: Evimiz orkestras1 
tarafmdan. 

c) Si:iylev; Halkevi ba§kan1 Agah 

Ege m1ntakasmda ikt1sadi tetkikat 

Ba§vekilimiz diin Ege 
vapurile lzmire gitti 

ismet inoniine ikbsad Vekili de refakat etmekte
dir. Bqvekilimiz izmird~ miihim tetkikler yapacak 

lB!Zftara/1 1 U&d aa.httede J I sebeti vard1r. Bu miinasebet ise gene 
lerle nhhma gelmi~lerdir. §imdrki ~eklile muntazam degildir' Mas· 

Ba!"ekil~miz ve diger Vek~ller, ~Iht!m· raf1, uzun am,eliyeleri icab ettirm~ktedir • 
d~ R1yasebcumhur Ba§yaven Celal, !n· lthalatta da, ihracatta da ayni vaziyet 
h~sar~~r V ekili Ali Rana, Vali Muhid· goriilmektedir. 
d~n Ustiindag ve de_vair ve miiessesat er- Ba§vekilimizin liman itini bizzat tel -
kam ve kalabahk bu halk kiitlesi tara - kik buyuracaklan haberi tahakkuk eder• 
fmdan kar§tlanml~lardJr. seo !zmirlimanmm da, hiikfunetin dii§iin-

lsmet fnonii, kendislni kar§lhyanian diigii gibi limanlar arasma almarak 1slah 
selamlaml§. ~e .halk, kendisini alkl§lamJ§· ve tanzim edilfeii anla§1hr ki, boyle bir 
tlr. Ba~vekilumz, nhhmda Liman Umum karann, muhitJmizde biiyiik bir sevincle 
Miidiirii Raufiden limana aid projeleri kar§ilanacagl da §i.iphesizdir. 
sormu§tur. Liman Miidiirii, miiteaddid fkbsad Vekilimize gelince, iiziim kon
dosyalar i~inde limamn muhtelif itlerine gresine tekaddiim eden bu ziyaret, bil • 
aid proje ve planlan takdim etmi§tir. hm;sa baz1 mahsullerimizin standardizas· 

Ba§vekilimiz. kendisini te§Yie gelenle- yonu ve Almanya ile ticari muamelemizin 
rin ayn ayn ellerini s1kbktan sonra refa- arzettigi hassas vaziyet dolaYJsile, c;ok a• 
katindeki zevatla beraber vapura girmit- !aka. uyandmcldlr .. 
ler ve list giiverteye c;tkarak Vekilleri ve Ozumciiliigiimiiziin esash bir §ekilde 
hallc1 tekrar selamlamJ§Iardir. organize edilmesi zaruretinde ittifak var· 

Ege, «Ugurlar olsun, haYJrh seyahat- du. Fakat standardizasyonun tatbikahn
ler» temennileri arasmda nhtmn:lan aynl- d.a t~knik m~§kiilat bulundu&.u. ve ~ va· 
mi§ ve g()zden kaybol uncJya kadar te§yi ztye~, .tatb1k~tta. 1srar t~k~m~de, 1hra· 
edenler tarafmdan takib olunmu§tur. ~t uzenne muessu olacag~ J~di~~n ~-

Ba§vekilimizle birlikte y az1 l§leri galmJ§br. Ancak ve ancak bu bp1zasyon 
Miidiir"um" .. Ab"d' D ' d 1 · iizerinde • o da ihtilafh olmak §artile • uz ~ m aver e zmue b" f'L" ~___ 1 ~ gitmi§tir. Ir ~~1r yaiWI 1g1 teessiis edebilmijtir. 
B kil" • • l . d Y aDJ, ihracat firmalan iiziim kurumu ve 

&§Ve IMIZID zm1r e ya- diger alakadar miiessesler arasmda esash 
pacaklan tetkikat bir anlap1ya varmak imkam bulunama -

lzmir (Hususi) - Batyekilimizin lz. Ml§br. 
mire gelecekleri haberi, h" zaman bura- Ald.gun bir habere g(:)re, Ticaret 0 -
ya ge)ijlerini takib eden mes'ud hadise daSJ., Ege ve lzmir ikt1sadi faaliyetinin 
ve kararlann da inzimamile, lzmirlileri ~diki vaziyetini gosteren miil{Im bir ra
sevindirmektedir. por haz1rlamaktadJr. Bu rapor Batyekil 

1zmir halk1 ~ok aevdigi lsmet lnoniinii ve fkbsad Vekiline sunulacaktJr. 
kar~1lamak ic;in ~imdiden haZITlanmakta· lkmad V ekilimiz, bayramm u~uncu 
chr. Ba§bakan, Atatiirk konagmda misa~ giinii refakatinde Sovyet makine miite • 
fir edilecektir. hass111 Aleksandr Siglen oldugu halde 

Ba~akamm1zm ve arkada,lanmn hususi trenle Nazilliye giderek yeni yiik· 
geli§leri, ball tetkiklere ~atuftur ve bun- selen kombinantn intaatlm bizzat gore • 
lardan da iyi neticeler beklenmektedir. cektir. Bu meyanda Odemite de ugnya
Ba§bakmlmlz y1llardanberi muhtelif §e - caiJ .Oylen1yor. Bu haber tahakkuk e • 
killerde miitalea edilen lzmir limammn derse, Kii~iik Menderes nohri kenannd~ 
vaziyetini, bizzat tetklk edecektir. Lima- c;ok yeti§en kendirden istifade ruretile bir 
mmizm §ekli, bugiinkii modern ve esash c;uval fabrikaat intas1 mevzuubahis de
limanlar bak1mmdan hakikaten geridir. mektir. 
Dardu, derinligini de kaybetmi~tir. Bil· BqbakanlmJZin, buraya geli~leri ve -
hassa ihracatm fazla oldugu mevsimde, silesile, evvelce alika gosterdikleri, muh
limanda serbest~ ve siiratle c;ah§mak im· telif nehir ve c;aylann mecraianmn tat • 
kant elde edilememektecli!'. Keza limanm, hiri, baz1 arazinin kurtulmas1 meselelerile 
demiryollanmJzla ehemmiyetli bir miina- de metgul olacaklan soyleniyor. 

Sun Levend tarafmdan. - - ---
c;) Soylev; Oil, tarih ve edebiyat §U· Uludaga yap1lacak hava lzmirde Gayrimiibadillerin 

besi ba§kam Halid Bayn tarafmdan. hatt1 1 vaziyeti 
d) Kooser: Evimiz orkestrasx tara - Bursa (Hususi) - Vilayet umuml lzmir {Hususl) - Gayrimiibadil 

fmdan. meclisince imtiyaz1 40 sene miiddetle be· bonolar1 k1ymetinin son giinlerde arzet· 
2 - Gece saat (20,30) da Alayko§- lediyeye verilmi, olan ve iki senedenberi tiji dii§iikliik, Yunanh emlakinin sab§ma 

kiinde: yaptmlmas1 tasavvur edilmekte bulunan da tesir etmi' ve sab§lar durmu§tur. Hu-

a) Meraki piyes; Evimiz g&terit §U" (Bursa • Uludag) arasmdaki hava hattl susi muhasebe, bu emlakin on be§ Ytlhk 
besi amatorleri tara&ndan. i§i yeniden canland!. Belediye meclisi - miiterakim bina vergisini de mii§teriden 

mizin son toplanlismda birkac; imzah istemekte ve aksi takdirinde tesc;ai yap-
General Kazrm Dirigin takrirle bu i§ iizerinde hararetli bir ko • mamakta mumdtr. Halbuki bu vergi ye-

yapacair seyahat DU§Jila yapddl. Bu arada azadan Saim kW1u, c;ok miihim bir rakam tutmakta -
Edirne 20 (A.A.) - General Ka - Alt10k belediyede mevcud hava hath d1r. Bir rivayete gore, lstanbulda boyle 

ztm Dirik Ke§Bn Halkevinin a.:;tlma to - dosyas1n1 biitiin teferruatile tetkik ettigi- bir mar ve hareket yoktur. Bu vergi ye
.reninde bulunmak iizere Edirneden ay- ni, vas1l oldugu neticeye gore bu i§i yap· klinunun, lstanbuldaki gayrimiibadiller 
,nlmJ§tlr. Umuml Miifetti§ oradan Geli - m1ya, i§letme ve tediye §ekillerinde mii- komisyonundan tahsisat ahnarak kapa -
;boluya, <;anakkaleye gidecek ve on giin said kombinezonlar bulm1ya amade yerli tJlmasx istenmi§, komisyon ise bunu varid 
:siirecek olan bu seyahati esnasmda T e- ve yabanc1 29 firmanm talib oldugunu gormemittir. 
,kirdag ve Kuklarelini de tefti§ edecektir. evrak arastnda gormii§ bulundugunu ve • o • o-

Beyoglu Halkevintle ihtilal hava hatbmn Bursa i~in pek biiyiik bir Efganistan1n bizden iatediii 
H 

gelir olacagm1 soyliyerek meselenin mec- mu"teh••sialar 
alkevlerinin ybdoniimiine tesadiif e- -

den bu ak§am Beyoglu Halkevinde bii - lis ic;in bir dava olarak ele almmaslnl ve lzmir (Hususi) - Efgan hiikumeti, 
yiik bir miisamere verJ'lecektl"r. nisan devresi toplanbsma kadar temas· T I. f 

)ann, kaldtg1 noktadan yeniden ba,Ia - iir~iyeden ayda 50 ngiliz lirasx rna -
Miisamereye lstiklal mar§ile ba§Iana· mak sur~tile kat'i neticelere raptedilme· a§la bir kiiltiir mii§aviri, 40 lngiliz lirast 

cak, bundan sonra Ev reisi Ekrem T ur sini ileri siirmii§tiir. Heyeti umumiyece maatla bir ogretmen okulu direktorii, 35 
tarafmdan .bir nutuk soylenecektir. Nut- teklif bu §ekilde miittefikan hbul edil - er fngiliz liras1 ile ik.i pedagoji muallimi 
ku, Evin miizik, spor ve temsil §ubeleri - mi§tir. Simdi nisana kadar beiediyemiz istemi§ ve Veka.let, bunu lzmire de yaz
nin konser, spor gosterileri ve piyesi ta- hava hattl teklifleri iizerinde ihzari bir ml§br. Harcirahlannl da Efgan hiiku -
kib edecektir. teklif projesi hazulamaya karar vermi§tir. meti ver~ktir. 
I II I Ill I I II I I I I I I Ill 11111111 I Ill I I I 1111111111 I I II I I Ill II II I Ill IIIII I Ill I II I I IIIII Ill IAIIIIIIII II II 1111111 I I I I I II II 1 Ill 1 Ill Ill Ill Ill 1111 1 Ill 1 till 1 Ill 1111111111111 IIIII I II I I Ill n11 1 IIIII 

Giimriik ve lnhisarlar Vekili, T eftit· Heyetile beraber 

Biri en verimli tefti§ usUlii ve tarzlan, digeri giimriik ve 
tarife teknigi mevzulari etrafmda iki seri halinde konferans
lar yermi§ olan Giimriik ve lnhisuhr Vekaleti miifetti§leri-

nin Ankarada degerli Giimriik ve lnhisarlar Vekili Ali Raila 
T arhan ve diger Vekalet erkanile bir arada ~ekilmi§ son 
re;imleri. 
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Bir sikayetin cevabt 
istanbul Vllayeti ve Belediye Riyasetin

den ~u tezkereyi aldlk: 
c Gazetenizin 1412/937 tarihll niishasmm 

3 uncu sutununda Slhhlye Mtidiriyetl ba§
llgl altmda Be~ikta§ta Y1ld1Z caddesinde 
31 sayl11 evde oturan 9efika imzasile, be§ 
glindenberi evinin tathir edilmedi~inden 

bahisle yazllan ~ikayet mektubu iizerine 
keyfiyet a§aglda yaz1ld1g1 ve~hile tavzih o
lunur. 

BU evdekl hastanm 9 §Ubatta olmesi i.ize
rine muayenesi i~in 10 ~ubatta miiracaat 
vaki olm~ ve daire doktorUlllca muayene 
edllerek defnine ruhsat verilmekle bera -
ber 11 ~ubatta Tebhlrhanece de evin tat -
hirl yap1l~trr. 

Keyfiyetln lzah edildlg!. vecthlle saYln ga
zetenizde ne§rini sayg1larla rica eoderlm.:. 

!Istanbul Horsas1 kapant§ 
fiatleri 20 - 2- 1937 

PAKALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 FraDSlZ Fr 
20 Ll.ret 
20 Belc1ka Fr 

'20 Drahml 
20 t."Vicre Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kl'onu 

1 A vusturva 61 
1 Mark 
1. Zlot1 
1 Pewru 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 

\ 

Ah~ 
514. 
1<13. 
114. 
120, 

bO. 
18. 

:65. 
20 
65: 
70. 
ao. 
25 
20: 
d. 
lL 
4l:!, 

:10, 
1035. 

1 isve~: kuronu 
1 Tiirk altmt 
1 Banlmot OS B <!46. 

Sabt 
bl9. 
tt6 
117. 
125, 

!!;i. 
2<1 

fl71; 
23 
66: 
75. 
23 
21:!. 
22. 
23. 
14. 
62, 

SJ 
1036: 
ll47. 

~EKLEK 

AI~ Sat:! 
Londra 611, 619. 
Nev Yok 0.193:!5 1 ~ 7920 
Parfs 17,0375 16.985 I 
~~~~ ~~~zr5 ~~~99o 
Atina 88.575 88.2l:S75 · 
Cenevre 8.4770 3.465 
Sofva 64,34.5 6'.135 
Amsterdam 1.45 1.44.5 

Pra2 22.7o 22.6775 
Vivana 4,2431 4.2~9~ · 

Ma.dri(\ ll.S7 ll.BSl5 
Berlln 1..9716 l.97o 
Varsava 4,1!!7.J 4.174.4 
Budaneste 4.375 4,3618 

· Biikres 108.4t75 L(J8,077o 
Bel2ra.d 3,1.5225 SU1 
Yokohama 2.785 2.176 
.Mookova 24.94 ~5.0~ 

~~o~lm~------~--3~.1~4~3~5--~3.~13~5~5 
ESHAM 

Anadolu ~ % l M~ Kapa.nl§ 
60 pe§in 2~.40 24,40 

% 60 va.dell <!4.55 2-1.65 
~ cimento 11 ~5 14.45 

lSTtKRAZLAR 

\ 
Ac;~ 

'l'i.irk borcu I vadell lll.17 o 
EreanJ 9 2o 

TAHViLAT 

M~ 
Anadolu I De. ~9. 

~ 1 vadell 39,10 
~ nne. 39. 
~ n va.. 59.10 ,. mil. vadell 42.15 

Kap&.Illf 
2l,l0 
99 25 

Kap3Jll4 
B9. 
39.15 
39, 
59.16 
4J.1o 

Zahire · borsasmda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bugday 285, yapak 35 3/4, 
arpa 45 112, ctavdar 90, kepek 15, susam 15, 
bulgur 15, un 17, ku~yemi 15, B. peynlr 
1/2, Z.yag1 21 3/4, nohud 12 1/2, pamuk 
6 1/2 ton. 

Ihracat; Qavdar 449, yapak 8 1/2, lol 
11/2 ton. 

2 - Satl§lar: 
Bu:gday yum~ kilosu 6 ku~ 11 para

dan 6 kuru~ 20 paraya kadar, arpa Anadol 
kilosu 4 kur~ 36 paradan, c;avdar kllosu 
5 kuru§ 32 1/2 paradan, nus1r san kilosu 
5 kurus 5 paradan, yulat kllosu 5 kuru~ 25 
paradan, ku§yemi kilo..~u 15 kuru§ 10 para
dan, susam kilosu 18 kuru§ 20 parada.n, 
yapak lkili>su 67 kuru~tan. gtiz yiinli kilo
su 92 kuru~tan, sansar der!si ~lfti 3000 ku
ru~tan 3750 kuru~a kad.ar, kunduz der!si 
~ifti 1400 kur~tan 1500 kurU§a kadar, 
var§ak der!si ~ifti 1375 kur~tan, tilki de -
risl ctifti 550 kurtl§tan 1150 k~a kadar, 
porsuk derlsi adedi 23 lkur~ 10 paradan 
26 k~a kadar. 

3 - Telgraflar: 1912/937 
Londra miSlr Laplata :;mbat tahmill kor

teri 23 §i. 10 1/2 pe. Ki. 3 Kr. 38 san., Lon
dra ketentohumu Lapla.ta ~ubat tahmlli to
nu II ster. 12 1/2 ~1. Ki. 7 Kr. 05 san., An -
vers arpa Lehlstan ~ubat-mart 100 ldlosu 
122 B. Frank Ki. 5 Kr. 18 san., Liverpul 
bugday mart tahmlli 100 libresi 8 ~i. 6 pe. 
Kl. 5 Kr. 78 san., 9ikago bugday Hartvin -
ter maYls tahmlli bu§ell 136 sent Ki. 6 Kr. 
29 san., Vinipek bugday Manitoba may1S 
tahmili bu~eli 127 3/4 sent Ki. 5 Kr. 91 
san., Hamburg ict fmdlk Glresun derhal 
tahmll 100 kllosu 148 R. Malik Ki. 75 Kr. 06 
san., Hamburg ic !md1k Levan derhal tah
mll 100 kilosu 148 R. Mark Ki. 75 Kr. 06 
san. 

Osmanh Bankas1 
tLAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISffi KREDf 
FONS'YE tahvillerinin 1 mart 1937 ta
rihinde yapllacak itfa ~ekiminde ba~a 
ba~ tediyesi tehlikesine kar§J Osmanh 
Bankas1 Galata merkezi ile Yenicami 
ve Beyoglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi 
§artlarla sigorta edilecegi mezkur tab· 
vilat hamillerinin haberi olmak iizere 
Jan olunur. 

Doktor 

BESi R FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat BankasJ kar~JsJnda 

Prot .~ib!llr•a•h!lllli m-1F~a•z•ti!III!P!Ielll!l~i n•'!l!liln 

Finans 
Eseri ~Ikml§tlr. Muallim Halid ve 

Ha~et (fstanbul • Ankara) kiitiibhane
lerinde bulunur. 

GUNUN BULMACASI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1! Tl I I I l•rll 
2 I l I I 1•1 I 1•1 I 

a I I I I 1•1 I I I 
11•1 4 I I I I I I• 

5 I I I I 1•1 1•1 I 
6 I 1•1•1•1 I I I I 
7 1•1 I I \ I I l•l 
~ 1•1 I I I I 1•1 9,., 

10 1 
I I I 
I llll 

Soldan sa~a: 
1 - Demir sanaylimlzin kurulacag1 yer, 

bir edat. 2 - Ka~lk tatll ctorba, bi.iyuk bir 
bankawzm 1smi. 3 - Dil, erge9 olecek alan. 
4 - Vticuddeki ~l.§. halihaZl!'. 5 - Bir iskam
bil oyunu, arabca c:su,. 6 - Vucudi.in adale 
klsml, siiz. 7 - Sofra havlusu. 8 - Bayag1, 
ac1 Qeken bir adamm tekrar ettigl kelime, 
gece eglent!si yeri. 9 - Bir ~ey hakkmda 
verilen genl.§ maliimat, hayret edat1. 10 -
Kaba bir kuma§, ate§ten ~lkan. 

Yukandan a~ag1: 
1 - Qok eskl bir mazi ictin lkullamlan 

kelime. 2 - Kabile, derln bir yerin en niha
yet noktas1. 3 - Bir millet, italyada egrl 
kulenin bulundugu §ehir. 4 - Yer. 5 - Nok
taya benzer, blr clns kuma§. 6 - Bir cins 
bahk. 7- Yetmek, alfabede bir harfin oku
nu~u. 8 - §leref, dudak. 9 - Btiyiime, zama
nm muayyen bir klsnu. 10 - Alaturka bir 
saz ctalan, denlz general!. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tJKIAIRfATB I t.IB IE fRI•I 
2 OIYIAlLIAIMIAlKI•IR1 

a vi 1 lzi•IH\AID t IslE 
4 AIKI t lsi• N i INIEI• 
5 LI•I•IAIFI•IRI•IMI t 
s AIMIEILIEI•IEIDiiiB 
1 Ml t ILIAINioi•IAIZIA 
s AILIAI•I•I•I i IYIOID 
91KIAIM u s •IP A TIE I 

1o'!Jo •lslu <;tJI K UIT_ 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin ne:zaretinde 

ARIK SU 
LAboratuar1 

$aglam 
Di$1er 

Hayatm da, 
Sthhatin de, 
Saadetin de 

temel ta~tdtr. ~unku saglam 
di~Ier, insana sthhat, net'e 

guzellik ve saadet verir. 

RADYOLiN 
Gunde iki defa Radyolin ile 

ftr!j:alanan di11ler inci gibi guzel 
ve saglam olur. Saglam ditler 
midenin saglamhgmt, saglam 
mide de vucudiin saglamhgmt 
temin eder. 

KiLiMLi 
Komiir Madenleri 

Tiirk Anonim ~irketinden : 
Alelade heyeti umumiye i~timat: 
f?irketimizin 1936 hesab senesine aid 

alelade heyeti umumiye i~tima1 24 mart 
1937 tarihine musadif ~ar~amba giinii 
saat 15 te 1stanbulda, Bah~ekap1da, TB§ 
hamnda dairei mahsusasmda aktedile
cektir. 

Ruznamei miizakerat : 
1 - 1936 senesine aid meclisi idare ve 

murak1b raporlarmm k1raat ve tasvibi. 
2 - 1936 senesi bilant;osunun kar ve 

zarar ve faizi, muhassas ve hissei men
faat hesablarmm tetkik ve kabulile 
meclisi idarenin ve murak1blarmm ib
rasl. 

3 - Temettiiiin sureti tevzii hakkm -
daki meclisi idare teklifinin tasdikl. 

HAY AL DEGiL • 

HAKiKAT 

ASRINDA YIZ! .. 
Me§hur Alman kimyagerlerinden Doktor HAYNE uzun senelerdenberi 

yaptJtJ, tetkikatta ecnebi ntaddelerden tecrid edilmemi~ bir takun pudralann 
dlde yaph~ zarar)an meydana ~;tkanm:sbr. Gayrifenni terkiblerle haznla
nan pudralann i~;inde elle tutuldugu zaman hissedilmiyen ve gozle goriilmi
yen bir takJm ecnebi cisimler varchr ki daha ilk kullantflmda cildi miiteessir 
ederek tahri:sine sebebiyet verir. Bu yiizden cildleri bozularak giizelliklerini 
ekseriyetle kaybeden pek ~;ok kadmlara tesadiif edilmi&tir. Bunun i~;in cildi
nize siiriilecek pudrantn cins ve mahiyetini intihabda ~;ok dikkatli bulunmak 
laztmdl.l'. En degerli Turk ve ecnebi kimya ve cild miitehasstslarmm nezareti 
altmda fenni bir surette yapJlan VENUS PUDRALARI kullananlann cildi 
asia bozulmaz, teni giizelle&ir ve bir VENUS'e benzer. 

VENUS miistahzaratma: Tanmmrfl eczane, 1triyat ve tuhafiye maga
zalarmda en ktymetli yerler verilmi~tir. 

Ankara ~ehri imar Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: 
Takriben 13800 M2 Irk yerin te~~iri olup ke§if bedeli «12010» lirad1r. 
2 - Bu i§e aid evrak ~unlarchr. 
A- 2490 sayll1 eksiltme §artnamesinin 3 numarah krsmma bak.Ilacak. 
B- Mukavele projesi. 
C- Hususi ~artname. 
D - Ke§if cetveli. 
E- Plan. . 
3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi giinii saat 17 de Ankara Imar Direk -

torliigiinde yapllacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in 907 lira 50 kuru§ muvakkat teminat ve

rilecektir. 
6 - Teklif mektublan madde 3 te yaz1h saatten bir saat evveline kadar 

!mar Direktorli.igiine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublar nihayet ii~iincii maddede yazll1 saate 
kadar gelmi§ olmall ve dl§ zarfm miihiir mumile iyice kapatllml§ olmasr. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1030) 

istanbul DefterdarbW,ndan: 
Muhammen ktymeti 

Lira K. 
Ortakoy - Portakal sokag1 eski 19 yeni 23 sayth maabah~e 

hanenin 10 da 4 hissesi. 
Beyoglu - Kamerhatun Aynah~e~me caddesi eski 40 yeni 

36 sayll1 hanenin yart payt. 
Beyoglu - Ferid.iye caddesi eski 94, yeni 108 say1h hanenin 

8 de 3 hissesi. 
Boykoz - <;maralb caddesi eski 32, yeni 29 say1h altmda 

diikkam olan sahilhanenin tamam1. 
Boykoz - Yallkoy Bahariye caddesi eski 15 yeni 9 sayth 

hanenin 140 ta 60 hissesi. 
Kocamus- Sancaktar mahallesinin Kocamustafapa§a cadde
tafapa§a - si eski 202, yeni 238 say11l 22,5 metre m.urabbat 

arsanm tamam1. cMubadil ikinci tertib tasfiye 
vesikasile.:o 

<;akmakt;t· 
lard a 
Tahtaka
lede 

Valide ham birinci katmda yeni 3 - 3Ll, 3/2, 
4 - 4/1 say1h odalarm tamamt. 
Rustempafla mahallesinin Cambazham caddesin
de eski 11, yeni 36 say1h diikkamn 38320 de 7451 
hissesi. cMUbadil ikinci tertib tasfiye vesikasile. 

Kocamus- Sancaktar Ha redslin mahallesinin Uzuncaova 
tafapa§a - yeni Izcitiirk sokag1, eski 22, yeni 16 sayll1 48 

metre murabba1 83 desimetrelik arsanm 4 te bir 
hissesi. 

2400 00 

1883 10 

762 17 

836 55 

541 42 

67 50 

541 44 

583 32 

12 20 

Radyatorler i~in en fenn! S'!lt:et -
te hazulanmt§ asid solfrik mahhi.lii 
biitiin §Ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika sokatJ, numara 7/9 Te)e • 

4 - Nizamnamei esasinin 12 ve 16 nc1 Beyoglunda - Tatavlada Rus ve Kostantin sokaklarmda eski 
59 ila 67 yeni 60 ila 68 sayth alb harita No.ll 121 
metre 67 desimetre murabba1 arsa. 

maddeleri mucibince miiddeti biten a-
fon: 22773. 

zalarm yerine intihab icras1 ve inhilal Tatavlada Rus ve Konstantin Harita Mesahast 
eden azahg" a muvakkaten tayin edilen Beyoglunda -

243 34 

llan 
Viyana Akadernisi ressamlanndan 

Matmazel Elisabeth Eugenie von Scho
eller Viyana miizesindeki yaghboya tab
lolardan kopya edilmi~ eserleri Beyog -
lunda 461 numarah Hayri Barutc;u mo
bilya magazasmda te~hir edilmektedir. 

Birka~; giin sonra da ressamm muhay
yelesinde yarattJg1 Atatiirkiin portresi de 
aynca saym halka te~hir edilecektir. 

(Die Legende Von st. Georg- Sen 
] orj masalt) 

azamn intihab1 kat'isi. 
5 - 1937 senesi muraktblarmm tayini 
6 - 1937 senesi muraktb iicretlerinin 

tesbiti. 
Ticaret kanununa ve mukavelename

mize tevfikan sahibi rey hissedarlarum
zm asaleten veya vekaleten i~timada 

haZll' bulunmalan ve bunlardan hamili-
ne aid hisse sahiblerinin hisselerini lB.
aka! bir hafta evvel ~irket merkezine 
tevdi ile mukabilinde rey pusulas1 al
malan luzumu rica ve ilan olunur. 

Akay isletmesi • Miidiirliigiinden: 
Kurban bayramma musadif 22, 23, 24, 25 ~ubat 937 pazartesi, sali, <;ar -

§amba, per§embe giinleri Akay Hatlarmda pazar tarifesi tatbik olunacakttr. 
(996) 

Sinob 

Sinob 

Cezaevinin elektrik tesisatJna 
a~tk eksiltme ilan1 

Nafta Miidiiriyetinden: 

aid 

1 - Sinob Cezaevinin (2040) lira (10) kuru§luk ke§ifli elek1lrik tesisatl 
12/2/1937 giiniinden itibaren 15 gUn miiddetle a~1k eksiltmiye <;lkarllmt~ttr. 

2 - Eksiltme 26/2/1937 cuma giinii saat 15 te Sinob Nafta Miil,iiiriyetin
de yap1lacakt1r. 

3 - Muvakkat teminat 153 lirad1r. Eksiltmiye gireceklerin Nafta Veka
letinden musaddak ehliyet vesikastm haiz olmas1 §arttlr. 

4 - Bu i§e aid evrak1 gormek ve fazla malumat almak istiyenlerin Sinob 
ve istanbul Nafla Miidiiriyetlerine muracaatleri ilan olunur. (929) 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
!hale giin ve ilk teminat Muhammen bedeli Cinsi 

saati Lira Kr. Lira Kr. 
4/3/937 Per§embe 65 00 858 20 Camekanb dolab 

saat: 11 vesaire 
A Mektebimizi~ makine laboratuan i~in yaptmlmas1 muktezi olan came • 

kanh dolab vesa1re, yukanda yaz1h giin ve saatte Mekteb Miidiirliigiinde top
lan~cak ~atmal:_na Komisyonunca a,.-tk eksiltme suretile ihalesi yapllacaktll', 
Bu l§E a1d f~nm ve umumt ~artnameler i,.-in Mekteb Muhasebesine miiracaat 
edilmelidri. Isteklilerin ilk teminatlanm Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi 
veznesine ya~~rdr:Uann~ dair makbuzlarile veya banka ,mektublarile ve bu i§e 
benzer be§ yuz brabk 1§ yaphklanm gosterir ve Nafra Miidiirlugiinden alm -
m1~ miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte Komisyonu Mahsusu-
na miiracaatleri. (827) 

P. T. T. istanbul Vilayet Miidiirliigiinden: 
1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmasr hahras1 olarak siirsarj ettirilen 

pasta pullan seri halinde butiin pasta merkezlerimizce satu~a <;rkanlmt~tlr. 
2 - Her seri '!lti puldan miirekkep olup bedeli 95 kuru~ olan bu pullar 

miinhastran seri halinde satlltr. Seri harici yalmz 6 kuru~luk pul sahltr. 
Saym Halka ilan olunur. (839) 

Yozgad Valiliginden: 
Vilayetimiz iskan i§lerinde ~ab§mak iizere 150 ~er lira iicretle fen mek

tebi mezunu veya fen memuru ehliyetini haiz iki fen memuru almacakhr. ts
teklilcrin niifus ciizdant, evvelce bulunmu§ oldugu i~ten beraet zimmet maz
batast ve diplomasmm asll veya suretile ve istida ilc 1/3/937 giiniine kadar 
Vila.yet makanuna miiracaatleri. (874) 

sokaklarmda eski 69 ila 67 No. M. S. 
yeni 60 ila 68 sayllt 5 121 67 243 

,. ,. 4 121 67 243 
:0 ,. 7 121 67 243 
,. ,. 8 121 67 243 
,. ,. 9 121 67 243 
" " 10 112 98 225 
" :0 11 112 98 225 
" » 13 225 96 451 
» » 14 121 67 243 
:0 ,. 17 121 67 243 
,. " 18 121 67 243 
,. » 19 121 67 243 

:0 ,. :0 20 121 67 243 
,. :0 ,. 21 121 67 243 
» :0 ,. 22 112 98 225 
,. ,. • 23 112 98 225 

34 
34 
34 
34 
34 
96 
96 
92 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
96 
96 
Sati~ Yukanda yazth mallar 9/3/937 sah giinii saat 14 te sablacakhr . 

bedeline istikraz1 dahili ve % 5 faizli bazine tahvilleri de kabul olunur. 
Taliblerin vakti muayyeninden evvel % 7,5 pey akc;elerini yahrara.k mez

kUr giin ve saatte Defterdarbk Milli Emlak Miidiirliigiinde miite§ekk1l Satr~ 
Komisyonuna muracaatleri. eM.» (1033) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye hadar binlerce hi,iyi :zengin etmi,tir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.0 O O liradtr. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr .•• 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinu aktamt

na kadar biletini degi,tirmi• bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt sakit olur .•• 

istanbul Lim an idaresinden: 
1 - Karakoy kopriisii agzmdan Galata nhtumrun 150 metrelik ktsmmm 

terfi ameliyesi i,.-in taliblerin 1000 lirahk muvakkat teminatlarile ehliyeti fen
niye ve ihtisas vesikalarma baghyacaklan fiat tekliflerini kapah zarfla 27 §U
bat 937 saat 10 da f?efler Enciimenine tevdi edeceklerdir. 

2 - Ke§ifnamesindeki vahidi ktyasi esas1 iizerinden yapllacak alan bu 
tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i~lerdeki ehliyet ve ihtlsasla
rma aid tercih sebeblerini ara§bracak olan idare i§i en ucuz fiat verene ihaleye 
mecbur kalm1yacakhr. 

3 - Bu i~e aid her tiirlii izahatle beraber §artname ve projeler 5 lira 
mukabilinde Galatada Merkez Rthtun hanmda !dare RJ.htrm Tamirat Burosun
dan almacakhr. (722) 

Afvon ilbayhg1ndan: 
Afyon !Ii merkez ilc;esine baglt ve Devlet Demiryoluna «25» kilometre 

mesafedeki !scehisar koyiinde tahminen on bin donum sahadaki muhtelif 
renklerde somaki mermcr ocak1an a~1k arthrm1y.a konulmufltur. 

Artbrma 10 MART 937 ~ar§amba giinii saat «16• da Ilbayhkta yapl
lacaktJr. Buna aid ~artname bedelsiz olarak Afyon Ticaret Odasr Ba§sekre
terliginden almabilir. (886) 

21 ~ubat 1937 

Denizyollari 
I~LETMESI 

Acentalan: Karakoy Ki:ipriiba§l 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

Trabzon Postalart 
Pazar, sall 12 de, per§embe 16 da 

Bu hafta pazar postaSI yaprlmt
yacaktlr. 

izmir Siir'at Postas1 
Cumartesi 15 te 

Mersin Postalart 
Sah, Per~embe 10 da 

kalkarlar. 

Diger Postalar 
BARTIN - Cumartesi, 

Car~amba 18 de 
1ZMiT - Pazar, Sah, 

Per~embe 9,30 da 
MUDANYA - Pazar. Sah, 

Per~embe, Cuma 
8,30 da 

BANDIRMA - Pazartesi, Sab, 
Car~amba, Per
$embe, Cumar
tesi 20 de 

KARABiGA - Sab, Cuma 19 da 
A YV ALIK - Salt, Cuma 19 da 
iMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin Postalarma 
kalki$ giinleri yiik almmaz. (1000) 

Franstz Kadtnlarmtn 
Biitiin diinyada me,hur 

GUZELLiKLERiNiN 
SIRRI 

(_(? 

ParisH ftk kadmlar, «Makyaj» 
san'altnda l>iitiin diinyanm en bii~ 
yiik eksperleridir. En o iize 
s1rlar• havalandmlmtf bir pod· 
ranm istimalindedir. - MUthif bir 
hava tazyikt tahtmda donen bir 
tulumbantn siir'atle ezilen • hususi 
usulle istihzar edilen ve miimkun 
olmad1gt zannedilen on defa daha 
ince bir pudradtr. Bu usul saye, 
sinde pudray1 o derece inceltir ki 
- yuze bir makyaj manzarastnt 
veren modas1 ge!j:mi~ adi ve ag!r 
pudralardan biisbutiin batka bir 
tesir btrakarak - cilde gayrimer'i 
bir giizellik tabakast halinde mun, 
tazam ve yeknasak olarak yapt~tr 
ve tene tabii bir fekil verir. Bli 
yeni havalandtrma usulii Tokalon 
pudrasmtn istihzarmda lmllaml, 
maktadtr. Tokalon pudras1, ayni 
zamanda terkibinde taze krema 
mevcud oldugundan biitun giin 
sabit kahr ve ne yagmur, ne riiz· 
gar, ne de ter tenin «fini mal» 
giizelligini tagyir etmez. Siz de 
Franstz kadmlartnm giizellik strrt 
olan «Havalandmlmtt» Tokalon 
pudrasmt kullammz. 

Dr. Suphi ~enses 
!drar yollan hastallklan mUtehasstsl 

Bevoglu Y1ldtz sinemas1 kar!!JSJ 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cumartesl faklrler . .;;eillipiiaiiriasii'iz•l 
....... Tel. : 43924 • 

Eyiib icra memurlugundan: 
Siihulet terzihanesi sahibi Abrahama 

elbise bedelinden 200 lira borclu Bey ~ 
oglu Osmanbeyde Ahmedbey sokagmda 
54 numarah Celalbey aparhmanmda bi• 
rinci katta 1 numarada mukim Miinev· 
verin vaki takib talebi iizerine ikamet• 
gahma berayi teblig gonderilen odeme 
emri zahrmdaki me~ruhata nazaran Di· 
yarbekire gittigi ve oradaki ikametgahJ 
me~hul oldugu anla~tlmasma binaen 
bittaleb bir ay miiddetle ilanen tebli ~ 
gat ifasma karar verilmi§ oldugundan 
tarihi ilandan itibaren mezkfu miiddet 
zarfmda itiraz1 varsa bizzat veya vekili 
kanunisile bildirm~leri, aksi takdirde 
hapsen tazyik ve tecziye olunacag1 teb· 
lig makamma kaim olmak iizere keyfi • 
yet ilan olunur. 

Zayi - izmit Askerlik §Ubesinden al• 
d1g1m terhis tezkeremi ve niifus ciiz ' 
dammt zayi ettim. Yenilerini alacag1tll• 
dan hiikiimleri yoktur. 

izmit Saray kar§rsmda Fmnalt1lldll 
287 numarah hanede 324 dogutllltl 

!brahim oglu Ahmed 
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21 ~ubat 1937 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

CUMHURiYET 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
Semti ve mahallesi 

Aksaray Baklah~ 
kemaleddin 

Ortakoy 

Soka~ 

E: Imam 
Y: Tiryaki
hasanpa§a 

Ambarhdere 

Emlak No. 

E: 20 Mii. 
Harita: 1864 

Cinsi ve hissesi 

66,94 metro arsa 

Hisseye gore 

muhammen K. 

TARLADIR 
Beyoglu Hiiseyinaga Duvarci 

E: 9. 11 
Y: 11 

E: 55 Y: 65 

0~ kuyu ve su dolab1 ve I()()() » 
hane ve ayn bir mutfa~ 
ve seri havi bostan ve yemi§ 
bahc;esinin 14/48 his. 

72 metro arsamn 130 » 

-
tl/- •• 'Vin lit' 

'"""", . ~ 
. ~-- J 

//P .. • • .til' ~- '~"'· . ·i. ,t-·- .,J,'~"··~ ~ 

·"' rJ:.,: - =--- • 
,..• r~ 

7452 

7742 

7939 
4915 

Kurtul~ Yeni§ehir 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Beyoglu Kamerhatun 

Tarabya 

Yenikoy 

Beyoglu Kamerhatun 

Eminonii Ahic;elebi 

Heybeliada 

Cengelkoy 

Bebek 

Beyoglu Hiiseyinaga 

Beyog]u Hiiseyinaga 

E: Pa~ac1 
Y: Katmerli 
Golba~! ve 
Biilbiilderesi 

Yeni~hir 
caddesi 

Fesliyan 

E: Beyoglu 
mahallen! Salc1 
E: Birinci 
Salkrmkiipe 
Y: Kamber 

Fesliyan 

Y emi§ iskelesi 

E: fcadiye 
Y: Kiirk~ii 

E: Yukanmahalle 

Y: Hasanpa~a 
Seddiyukan 

E: Hamamc1kuyu 
Y: Yeni 
K1lburnu 

Tenekeci 

E: 8 Mii. 
Y: 10 

E: 60-65 
y: 14-15 

E: 121-123-
125 

Y: 3-107-
109-111 

E: 21 Y: 23 

E: 8 Y: 38 

E: 15 Y: 36 
mahallen: 
28- 30 

E: 17 Y: 19 
E: 9 Y: 7 

E: 8 Mii. 
Y: 27/2 

E: 12 

E: I Mii. 
Y: 12/67 

34 - 36 
12 - 14 

12/14 his, 
Hane arsas1 

87 metro arsa 

Kargir iic; diikkan ve iize
rinde odalarm ve bah~enin 
1/4 his. 

89 metro arsamn 
1/4 his. 

215 metro arsanm 
6/40 his. 

Ah~ab hanenin 1, 5/5 
his. 

59 metro arsa 

Ostiinde odalan ol~ kar
gir diikkanm 1 04 7 I 1920 
his. 

Duvarla c;evrilmi§ kuyulu 
298 metro arsamn 14/72 
his. 

172,25 metro arsa 

242 metro arsa 

3 2 metro arsa 

120 metro anamn 

50 )) 

135 » 

1000 » 

100 » 

70 » 

140 » 

180 » 
1630 » 

120 '> 

175 )) 

170 » 

138 » 
180 » 

$iRKETi HA YRiYEDEN: Cengelkoy 

Aksaray Katibkas1m 
Suyolu 

E: Yah 
E: 13 Mii. 

E: 16 Y: 32 

I /2 his. 
313,50 metro arsa 160 » 
166 metro arsa 1000 » 

Bayram gUnlerimizde Seyrisefer tarlfemlz aynen tatbik edilecektir. Y: Katib~e§m~ ve 
Y enikap1 Kumsal 
Re§idpa§a 

Araba vapuru seferleri pazar tertibi Uzerine lcra edileceginden ba,ka 
olarak saat 8 de ve 20 de UskUdardan Kabatata ve 8,30 da ve 20.30 da 
Kabata,tan UskUdara ikl.er safer daha IIAveten yapllacakt1r. 

Boyac1koy 
Biiyiikdere E: Kilise 

Y: Dani§mend 

E: 1 Mii. 
E: 12-7-16 

mahallen: 

414 metro arsa 110 » 
66 metro arsa 132 » 

Kapah Zarfla 

avza e ediye 
Eksiltmesi 

iyasetinden: 
1 - Havza §ehri elektrik tesisatl Nafm Vekaletinden musaddak proje 

ve ~artnamesi mucibince 12/2/1937 tarihinden itibaren 45 gun miiddetle ikin
ci dda olarak kapall zarf usulile eksiltmiye c;tkarilmt§tir. 

2 - Eksiltme 29/3/1937 pazartesi gU.ni.i saat 16 da Havza Belediye En
ciimeninde yap1lacaktlr. 

3 - Tahmin edilen bedeli yaptmlacak lokomobilli el trik tesisatma 
evvelki eksiltmede talib bulunmamasmdan ke§ifte rayice zam e ilaveler ya
ptlmak suretile bilfunum malzeme ve in§aat bedeli tutan (mevcud bina ve 
agac direkler baric olmak iizere) 17,785 liraya ~Ikanlmt~hr. 

4 - Bu i~e aid evrak ~unlard1r: Proje ve teferriiah, eksiltme §artnamesi, 
mukavelename, fenni ve mali l?artnameler, ke§ifnameler, teferriiatJ vesaire 
olup istekliler Havza Belediyesinde ve !stanbulda Miihendis Hasan Halette 
g5rebilecekleri gibi bel? lira bedel mukabilinde alabilirler. 

5 - Umum ke§ifte dahil 2175 lirahk in§aat i§i yap1lacak tekliflere gore 
Belediye tarafmdan da yaptmlmas1 kabul edilepilir. 

6 - Muvakkat teminat 1333 lirad1r. 
7 - i§bU arttlrma ve eksiltme 2490 sayth kanuna gore yaptlacagmdan 

isteklilerin cksiltme §artnamesinde yaz1h hususatl tamamen ikmal etmeleri 
ve teklii' mektublarml vaktinde Belediye Riyasetine vermeleri ilan olunur. 

(835) 

Kad1kov Vak1flar Direktorliii\i ilanlar1 
·-~ ................................. ... 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatl 
Lira Kr. Lira Kr. 
300 00 22 50 

;>ilede Avctkoru Vak1f ormanlarmm Tepeceoren ve civan ormanlarmdan 
miiteahl;lide verilen me§e ve giirgen ve kaym aga11larmdan kereste yaptlamt
yan aksammdan dallarmdan imal olunacak c1500~ kental komiir ac;tk arttir
mtya c;Ikanlmt§hr. !steklilerin ihale gii.ni.i olan 4/3/937 per§embe gii.nii saat 
15 te Kadtkoy Vak1flar Miidiirliigiine miiracaatleri. 1 (872) 

Ankara ~ehri imar 
1 - Eksiltmiye konulan i§: 
A- 6075 M2 yoJ 
B- 1381 mtl. bordur 
C- 3400 M3 yol tesviyesi 
D - 2734,50 M3 arazi tesviyesi. 

Miidiirliigiinden: 

olup Ankara Mezarhg1 ir;inde yap1lacakbr. Ke§if bedeli de ·20119» lira 60 
kuru§tur. 

2 - Bu i~e aid evrak ~nlardtr: 
A- Eksiltme §artnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Hususi §artname, 
D - Ke§if cetveli, 
E- PHl.n, 
F- N af1a i§leri genel §artnamesine bak!lacak. 
tstiyenler bu evrakl 110 kuru§ bedel mukabilinde Ankara !mar Direk • 

torliiglinden alacaklard1r. 
3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi gi.ini.i saat 17 de Ankara imar Direk· 

torlligunde yaptlacaktlr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktJr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek it;\n isteklilerin c1508~ lira c97» kurU§ mu • 

Vakkat teminat vermeleri ve a§agidaki vesikalan haiz olup Eksiltme Komis
Yonuna gostermeleri laztmdtr. 

A- Cari sene Tecim Odas1 vesikas1, 
B- Ehliyeti fenniye vesikas1, 
C- 937 miiteahhidlik vesikas1, 
D- En az1 ve bir par~ a dan 5000 lirahk yol ve toprak i§i yapml§ oldugu

na aid vesika. 
6 - Teklif mektublan madde 3 te yaz1h saatten bir saat evveline ka

dar imar Direktorliigline getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
huz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublar nihayet i.ir;iinci.i maddede yazth saate 
kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatllmJ§ olmas1. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez~ (1029) 

As. Miize Miidiirliigiinden: 

inci icra memurlugundan: F ener T evkiicafer 

Oskiidar Tembel

hacrmehmed 

E: Zambo 

'¥: Usturumca 
Selamiali 

caddesi 

10/1 
E: 22 
Y: 30 
E: 29 
Y: 27 

Bah~eli ah§ab hanenin 170 » 
2/3 his. 
53,50 metro arsa 160 » 

Mahcuz o)»p paraya ~evrilmesine ka
rar verilen bir aded (Flottmann) mar
kah L. Z. tipinde 2923 numar-all 9ift si
lindirli ve ~ift hava tulumbalt Kompre
sor motorii ve teferriiah 5/3/937 tarihi
ne tesadlif eden cuma gii.nli saat 10-11 e 
kadar birinci ac;1k arthrma suretile is
tanbul !hracat Gumrligii ambarmda pa
raya ~evrilecektir. Talib olanlarin ma

Yukanda evsafl yaz1h gayrimenku1ler 10/3/937 tarihine tesadiif eden ~r§amba giiniinden itibaren on giin 
miiddetle,' pazarhkla sat1~a <;Jkanlmt§ tJr. Pazarhk ic;in talib olanlann sal1 ve per§embe giinleri saat 10 dan 12 ye 

14 ten 1 7 ye ve bu iki giinden maada hergiin sabahlan saat 1 0 dan 12 ye kadar miiracaatleri. 

hallinde hazrr bulunacak 
miiracaatleri iliin olunur. 

Satl§ miinhasrran gayrimiibadil bonosiledir. 

I Devlal Damlryollar1 i,lelma Umum Miidirlii&iinden 
Muhammen bedelleri 750 lira olan 1500 aded kalopil kavanozu ~/3/937 

per"embe gU.nii saat 10 da Haydarpa§ada Gar binas1 dahilinde Birinci I§letme 
Ko~isyonu tarafmdan a111k eksiltme ile satm almacaktlr. . . 

Bu i§e girmek istiyenl_erin 5.62~ kuru§:uk mu::al_t:kat t:mmat vermele~1 ve 
kanunun tayin ettigi vesatkle b1rhkte eks1ltme gunu saatme kadar Komisyo-
na miiracaatleri laz1mdir. 

Bu i§e aid §artnameler Komisyondan paras1z olarak da~tilmaktadtr. (803) 

istanbul U~iincii icra Memurlugundan: 
Havva Saniyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandtgma birinci derecede 

ipotek olunan ve tamamma 12,659 lira klymet takdir edilen Bogazic;inde Kan
hcada Kanhca mahallesinde Hisar caddesinde eski 74 yeni 14, 16 numarah bir 
tarafl Pazarkay1g1 iskelesi sokag1 ve bir taraf1 Arahkiskele sokag1 lebiderya 
ve taraft rabii Hisar caddesile mahdud sahilhane ile bir tara£1 Haleblic;e~esi 
yolu ve arsas1 ve bazan tarik ve bir taraf1 hamam bostan ve bir taraf1 Hisar 
caddesile mahdud ah1r mutfak ve bahc;enin evsaf1 a$agrda yaz1hd1r. 

Sahilhanenin birinci kat! zemini mermer biiyiik bir ta§hk iizerine sagda 
zemin tahta bir koridor iizerinde bir oda ve zemini ta$ bir mutfak bir hala 
ve kap1s1 merm~rle mlizeyyen siiveyi havi bir kiit;lik oda ve gene bir koridor 
iizerine ur; oda bir hala vard1r. Mezkur biiylik ta§hktan nhbma ~lktlrr bir 
kap1 vard1r. Mukabil tarafta iki oda ve zemini mermer diger bir ta§hk. olup 
bah11eye t;IkJhr. K1smen mermer ve k1smen <;imen~ nhtlm vard1r. Ikinci 
katta iki tarafh merdivenle <;1kllrr bliylik bir sofa iizerinde merdivenba1;1larm· 
da iki kiir;lik oda ve Sagda bir koridor iizerinde ir;ir;e ii~ oda ve gene sagda bir 
koridor uzerinde zemini mermer ve mermer yalakh ve ta~h bir hala lie; oda 
ve iki koridoru yekdigerine vasleden bir sofa odasile m~rmer ta§h bir hala 
ve bir sand1k oda ve balkona c;1klhr kap1s1 vardtr. Balkonun zemini 11inko -
dur. Sol tarafta lie; oda yekdigerine kap1s1 vardtr. Biiyiik sofa iizerinde bir de 
halast vard1r. 

Sahilhanenin 1567 metre murabbamda bahr;esi olup 4 agaGtan ibarettir. Sa
hilhanenin heyeti mecmuas1 2275 M2 olup 220 M2 kaytkhane, 508 M2 sahilhane 
binast, 1567 M2 sahilhane bahc;esidir. Mutfak elyevm harab bir halde sahil
hane bahc;esindedir. Kay1khane sahilhaneye muttasil 200 M2 dir. Mezkur sa
hilhane kar~1smda ve bir tapuya merbut kargir harab ahrr ve bahc;ede dort 
agar; ve bir havuz vard1r. Ve ah1r kismen musakkaf k1smen gayrirnusakkaftlr. 
Ah1r 384 M2 bahr;e 1513 M2 olup heyeti mecmuas1 1897 M2 dir. 

Evsaft yukanda yazth gayrimenkul tapudaki kaydmda oldugu gibi a~r1k 
arttJrm1ya vazedilmi§tir. 

Arttlrma pe$indir, arttJrmtya i$tirak edecek mii§terilerin klymeti mu
haminenenin % 7,5. nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalart icab eder. 

ArttJrma §artnamesi 1/3/937 tarihine mQsadif pazartesi gii.nii dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttirmas1 12/4/937 tarihine mu· 
sadif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci 
arthrmada bedel k1ymeti muhammenenin yi.izde yetmi§ be§ini buldugu tak
dirde iistte bJrakthr. Aksi takdride son artbranm taahhiidii baki kalmak 
iizere arttlrma Cf-1 be§ glin daha temdid edilerek 27 I 4/937 tarihine musadif 
sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci artbrma netice -
sinde en ~;ok arthramn i.istiinde bJrakllacaktir. 2004 numarah icra ve iflas 
kanununun 126 nc1 maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile Sqbit olm1yan 
ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkl sahiblerinin bu hak-

Defterdarbg1ndan: 
Muhammen bedeli 

Lalelide eski Mesihpa~a yeni Kemalpa~a mahallesinin eski Ye~il
tulumba yeni Genctiirk caddesinde Belediyenin yeni yaptrra-
cagl bah~e yanmda ve tramvay caddesine on adrm uzakhkta 
10,15 metre ylizii bulunan 20, 24, 27/1 numarah ve 245,5 metre 
murabba1 arsa (heber metre murabbat): 
Cerrahpa~ada Avratpazarmda eski Ahmedkethi.ida yeni Kiirk
c;liba~t mahalesinin eski Toprak yeni Meyzin sokagmda eski 

Lira 

8 

12 yeni 12 numarah ah§ap kona.gm yan pay1 ile deruniine cari 
rubu masura Ktrk t;e§me suyu: 2250 
Zindankaprda Zindankap1s1 caddesinde eski 363 yeni 71 numa-
rall kargir diikkanm doksan alb hissede altmt§ alb tam ve yirmi 
1;1plak miilkiyet ki ceman seksen altl hissesi: 
Ayni yerde eski 365 yeni 73 numarah ah§ab dlikkamn 422,686,080 
hissede (33866254,5) tam ve 7,154,842,5 tapu kaydi mucibince 
1;1plak mii.lkiyet ki ceman 41,021,097 hissesi: -
Ayni yerde eski 387, 389 yeni 93 numarah kargir diikk€mm dok
san altrda altml§ altl tam ve yir::mi 1;1plak miilkiyet ki ceman 
seksen alh hissesi: 
Kii~likpazarda Ri.istempa1;1a mahallesinde Burmah hanm iist 
katmda 10 No.h odanm tamamt: 
Samatyada eski Gtragthasan yeni Hac1hamza mahallesinin 
Merdivenli~e§me sokagmda eski 11 yeni 25 numarall 89,49 met• 
re murabba1 arsa (beher metre murabba1): 
Aksarayda eski Katibkasrm yeni Yah mahallesinin e~ki L:mgai
kebir bostam derunii yeni Langabostam sokagmda eski 17 yeni 
31 kap1 993 ada 7~ parsel numarah 14 metre murabba1 arsa 

1800 

106 

1100 

360 

0,40 

~~n: % 
Yukanda cins ve mevkileri yaz1h yerler hizalarmdaki muhammen bedel 

uzerinden a~1k arttJrma usulile ayn ayn sahlacaktJr. isteklilerin ve tediye 
§eraitini iigr~nmek istiyenlerin 4/3/937 per~embe giini.i saat on dortte yiizde 
yedi bu~;uk pey akr;elerile Mill! Emlak Mlidiirliigunde toplanan Komisyona 
::eleri. eM.• (912)

1 lnhisarlar Umum Miidiirlii2iinden 
Aded 

699 
590 

83 
1 
2 -1372 

Cinsi 
ispanya mamulat1 7,65 Brovning sistemi 

» » 6,35 " ,. 
D. W. M. Markah 7,65 
7,65 Dreyze marka 
6,35 Valter 

Yukanda cins ve miktarlan yaz1h cl372~ aded tabanca ~artname ve nii
muneleri mucibince 9/III/1937 tarihine rashyan sah giinli saat 10 da pazar -
llkla satllacaktlr. Bu silahlan ahp satmaga mezun bulunan isteklilerin niimu
neleri gormek iizere hergiin ve pazarhk ir;in de tayin olunan giin ve saatte 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata~ta !nhisarlar Levaztm ve Mubayaat 
;>ubesi Miidiirliigiindeki Sat!$ Komisyonuna miiracaatleri. (999) 

Ankara Belediyesinden: 
lanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanm ilan tarihinden itiba- 1 - Su idaresine almacak font boru ve aksam1 on be~ giin mi.iddetle kapah 
ren yirmi giin zarfmda evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
laz1md1r. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olm1yanlar sah~ bede- 2 - Muhammen bedeli (8913,40) lirad1r. 
lnin payla~masmdan harir; kahrlar. 3 - Muvakkat teminatl (668,50) lirad1r. 

Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisu- 4 - $artname ve listelerini gormek istiyenlerin hergii.n Yaz1 i1;1leri kalemine 
mile tellaliye resmi ve vak1f icaresi bedeli miizayedede.n tenzil olunur. 20 se- ve istanbul Belediyes\ne miiracaatleri. 
nelik vak1f icaresi taviz bedeli mii§teriye aiddir. Daha fazla malumat almak ihale 12 mart 1937 cuma gU.nii saat on birde Belediye Enciimeninde ya-
istiyenlerin 934/909 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve p1lacagmdan isteklilerin saat ona kadat teminatlarile birlikte teklif mek -

---&----~A~skeri .• ,·~~~~~~~~~~~~~i~ti~b~a~re~n~a~c;~Jk~t~rr~·--------~(~9~86~)~~t:a:k~d~ir~i~k~tym~:e:t ~r:ap~o:r~u~n~u~g:o~·ru~--~p~an:l~Iy~a:c:a:k:la=r~l~i:la:n:=ol:u:n:u:r:· .... ________ ~(~1=0=23~)~~t:ub::la:r:m:l~B=e=l=e=d:iy~e~E=n=cu= .. m==e:n:in=e~v~er~m::el=e=r=i.------~«~40~1·~----------~(~lto~6~)--_j~~J 



10 CUMHURiYET 

SATI~ YERLERI 
ve 

Acentalar1 1 

Muhte,em §ekli haricisi ve teknik 
tekamiilah ibbarile goz kama§b
ran bir cihaz. 

BiiTON DALGALARI 
Pek a~1k alan ve Radyo Elektrik'in 
biitiin teknik tekemmiilahm haiz 
radyodur. Buyiik kadram vardtr. 
Atrikanm Zapelli kaplams1 ~ek 
guzel ve zarittir. 

·---------------------1 Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON Magazas4 
Pendik, Elektrik Magazas1, ~EVKET KAMBER. 
~ursa, NUREDDiN NE~'ET, Uzun~ar~1 No. 128. 
lzmir: A. FELDMANN, Pe~temalcJlar <;ukur han. 
Zonguldak: Mobilya Evi ALi RIZA. 

DOKTORLARA -· 
DAHiliYE HASTALIKLARI 

ve genel te,his 
Dr. Sadullah Nutku 

Prof. M. MATTHES',n derin go 
rii~leri bulunan k1ymetli bir eserdir 
Sah~ yeri ikbal ve Mazlum Kitab. 
evleri 906 sahife. fiab 600 Kuru~ 

Beyoglu bir·inci sulh hukuk hakimli -
gin den: 

Sruahaddin, Galib ve ~akir ve saire
nin mli§tereken mutasarnf olduklan 
Cihangirde KazanCibR§I mahallesinde 
Somuncuoglu sokak 18, 8 No. li ve 10450 
lira muhammen klymetli apartrmamn 
tamamt ~iiyuun izalesi ic;in ar;tk arttir

miya konuldugundan 26/3/937 cuma 
giinii saat 15 ten 16 ya kadar Beyoglu 
sulh mahkemesi ba§katibligince mi.iza
yede ile sahlacakhr. Arthrma bedeli 
muhammen bedelin %75 ini bulursa o 
giin ihale edilecektir. Bulmad1~ tak -
dirde ikinci arthrmas1 15 inci giine ge
len 10/4/937 cumartesi saat 11 den 12 
ye kadar icra olunacak ve en c;ok arttl
rana ilirue edilecektir. 

1 - Aparhmamn evsaf1 mahkeme 
ba§katibi nezdindeki 937/2 No. li dos _ 
yada yaz1h oldugundan anlamak isti -
yenler orada okuyabilirler. 

2 - ihaleye kadar birikmi§ maliye, 
belediye vergileri, vak1f icaresi, tella • 
liye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
m~teriye aiddir. 

3 - Artt1rm1ya girmek istiyenler mu 
hammen bedelin %7,5 u nisbetinde te
minat akr;esi veya ulusal bir bankanm 
teminat mektubunu getirmeleri §artt1r. 

4 - A:rtttrma bedeli ihaleden itiba -
Ada!la, Y. SAMi UNLtl'<;A<;i ve NUREDDiN ATAf;, 
Ve Istanbul Sultanhamam Hamdibey ge~idi No. 54. ren 7 giin i~inde mahkeme kasasma ya-

r••••••---~~~~~~~~==~=~~~~~~~~---•••••••••••••bcl~~b~Ak~b~~~ilideboru~ 
KANZUK NEZLE r,;Ksu· ·Ru· ·K PASTt.LLER•· rak farkl fiat ve zarar ve ziyan, faiz ve v bilahiikiim kendisinden almacaktlr. 

1 • PASTiL ANTiSEPTiK 

KANZUK 
Bogaz ve Akciier nahiyelerini temizler. 
Ses kisakhgmi a~ar. T enetfiis yolu ile ge 
~en bntnn hastahklardan korur. Ye§il 
renkli pastillerdir. 

2 ·PASTiL LEON 

ANZU 
Kodein .. B lsam1 ile haZirlanmiJ 
oksnrnk pattilleridir. Lezzeti Iatif ve te
siri kat'idir. Pembe renkli pastellerdir. 

KANZUK markas1na dikkat 
INGILIZ KANZUK ECZANESl : BEYOGLU - 1ST ANBUL 

ADANA ELEKTRiK 
Tiirk Anonim 
Sirketinden: 

~irketimizin Yilhk alelade heyeti u
mumiye ir;timm 16 mart 1937 sah giinii 
ogleden evvel saat 10,30 da Galatada 
He~aran. sokag,. 1/3 numarah AEG §ir
ketrn~ekl hususi dairede yapilacag,.n _ 
dan, i§tirak edecek hissedarlarm 0 giin
den evvel, §irket esas mukavelenamesi 
mucibince, hisse senedlerini AEG mii _ 
essesesi nezdindeki §irket veznesine ya
tmp mukabilinde makbuz almalan ilan 
olunur. 

Konu§ulacak i§ler 
1 - 1936 ticari sene bilan~osu ve kar 

ve zarar hesabile idare meclisi ve mu
raklb raporlarmm heyete arz1 ve tas
diki, idare heyetinin beraete arz1. 

2 - !dare meclisi hakk1 huzurlarile 
muralob tahsisatmm tesbiti. 

3 - !dare meclisinin yeniden se~il -
mesL 

4 - Murak1bm yeniden ser;ilmesi. 

Dr. iHSAN SAMi 

Gonokok A,Isl 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~1 
pek tesirli ve taze a~Idll' Divanyolu 
Sultanmahmud tii.rbesi No. 113 

Boziiyiik icra memurlugundan: 

Mustafa Cemal kans1 Bayan Nuriyeye 
Adapazan Turk Ticaret Bankas1 Bo

ziiyiik §Ubesine 29,707 lira 66 kuru§ ita
sma bor~lu ve ipotekle teminath 932/ 
635 No. h takib dosyamtzda r;tkanlan 5-
deme emri iizerine ikametgahm1z mer;
hul oldugu muba§irin verdigi me§ru -
hattan anla§llmi§ ve bir ay mi.iddetle i
lanen tebligat icrasma karar verilmi§ 
oldugundan tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfmda borcunuzu odemediginiz ve 
icranm geri btrak1lmas1 hakkmda te -
hiri icra karan getirmediginiz takdirde 
cebri icraya devam olunacag1 maH1ma
hmz olmak lizere 932/635 No. h dosya
miza bildirmeniz, odeme emri maka -
mma kaim olmak iizere ilanen teblig o-
iunur. (30364) 

SAT I i LAN I 
istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 

~ 

22758 ikraz numarasile gayri re~id Refia vasisi Yusuf Kenan tarafmdan 
bor~ alman (615) lira mukabilinde Vakxf Paralar idaresine brinci derecede 
ipotekli olup tamamma yeminli iir; ehli vukuf tarafmdan c3230» lira Ioymet 
takdir edilmi§ olan Eyubde Camiikebir mahallesinin Kalenderhane cadde -
sinde eski 44 yeni 56 numarah bir tara£1 Hatib meiirutas1 arsas1 ve bir taraf1 
bazan Kalenderhane bostam ve bazan Velobo bostam ve bir taraf1 Lefliza
de mektebi ve bazan Kalenderhane dergah1 ve bir taraf1 tarikiam ile mahdud 
bah~eli bir evin tamam1 a~1k arthrmtya konmu§tur. 

Evsaf1 umumiyesi: Bina bah~e i~inde ah§ab ve iki buc;uk kattan mute • 
§ekkildir. 

Zemin katmda: Zemini malta do~eli bir antre. Zemini tahta do~eli bir 
sofanm sagmda ve solunda ve zeminleri malta do~eli birer koridor iizerin
de yi.ikli.i ve dolabll ii~ oda, iki kiler ve mermer muslu}t ta~ll iki hala vardJ.r. 

Birinci katta: Zemin katmdaki koridorlardan mutenazll' merdivenlerle 
bu kata <;1klld1kta antre iistiine tesadiif eden bir salon ve yanlarmda lie; oda, 
bir hala vard1r. 

Cab katl: Binamn sol k1sm1 iistiine rashyan bu katta bir sofa iizerinde 
iki oda vard1r. Hane ah§ab ve haricen tamire muhta~dll'. Elektrik tesisatl 
mevcuddur. 

Bah~esi: Burada miistakil olarak sagda bir kat i.izerine bir Uf:!ak odas1, 
bir ah1r, bir arabahk ve haladan miite~ekkil u~ak dairesi ve solda beden 
duvarlar1 k1smen kargir ve losmen ah§ab biri alaturka ocakh zeminleri mal
ta doiieli iki mutfak ve bir komiirliik vardtr. BahGenin muhtelif mahallerin
de i.i~ kuyu, be~ tulumba ve birkac; meyva agac1 olup etraf1 duvarla mu • 
hathr. Bah~edeki ~inalar harabd1r. 

Mesahas1: Heyeti umumiyesi 1383 metre murabba1 olup bundan 116 
metre murabba1 bina, 54 metre murabba1 mutfak, 53 metre murabba1 u~ak 
dairesi ve bakiyesi de bah~e olan mezkUr evin tamam1 a~Ik arttirm1ya kon
IDUf:! olup ~artnamesinin 1/3/937 tarihinden itibaren dairemizde herkes ta
rafmdan goriilebilecegi gibi 1/4/937 tarihine musadif per~embe giinu saat 
14 (on dort) den 16 (on alb) ya kadar dairemizde a~Ik arttlrma ile sahla
ca~tir. A7tt1rma bedeli muhammen k1ymetinin yiizde yetmi~ be~ini bulma
digi takd1rde en son arthramn taahhiidii baki kalmak iizere 16/4/937 tari • 
~i~e .musadif cuma giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yap1lacak olan 
1k1~Cl artt~rmasmda gayrimenkul gene muhammen k1ymetinin % 75 ini bul
dugu takd1rde en son arthrana ihale edilecek ve bulmad1g1 takdirde 2280 nu· 
marah kanun hiikiimlerine tevfikan sah~I geri bll'akllacakbr. Taliblerin mu
hammen k1ymetinin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak~esini veya milli 
bir bankamn teminat mektubunu hamil bulunmalan laz1md1r. 

Miiterakim vergilerle vak1f icaresi ve Belediyeye aid tenvirat ve tanzi
fat ri.isumile dellaliye sah~ bedelinden tenzil olunacaktlr. Taviz bedeli mii~
teriye aiddir. 2004 numarah icra ve iflas kanununun c126· nc1 maddesinin 
dordi.incii f1krasma teviikan bu gayrimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla 
diger alakadaranm ve irtifak hakki sahiblerinin bu haklarrnx ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialanm ilan tarihinden itibaren «20» yirmi gun 
i~inde evrakl miisbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile sa
bit olmad1kc;:a sahs bedelinin payla~masmdan hari~ kalacaklan cihetle ala • 
kadaranm i~bu maddenin mezkur f1krasma gore hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 936/1501 dosya numarasile miiracaatleri 
ilan olunur. (995) 

Fidan SatJs1 
' 

Bursa Ziraat Miidiirliigiinden: 
idarei Hususiye fidanllklarmda yeti~tirilen her nevi a§lh meyva fidanla

nnm birinci boyu ciki - iiG ya~mda» on be~ ve ikinci boyu cbir - iki ya§mda» 
on ~urw,;tan, a~Il1 asma c.ubuklan ii~ kuru~tan fidanhkta teslim ~artile satll • 
m:.ktad1r. isteklilerin Bursa Ziraat Mudiirliigune miiracaatleri ilan olunur. 

(1036) 

5 - 2004 No. h icra ve iflas kanunu -
nun 126 nc1 maddesine tevfikan gayri -
menkul iizerindeki ipotek sahibi ala • 
cakhlarla diger alakadarlar gayrimen • 
kul iizerindeki haklarm1, hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialanm ispat 
ir;in ilan giiniinden itibaren 20 giin i~in
de evrak1 miisbitelerHe birlikte sati§ 
memuruna miiracaat etmelidir. Aksi 
takdirde haklan tapu kiitiigile sabit ol
miyanlar sat!§ parasmm payla§masm -
dan harir; kahrlar. 

6 - ~artnam.e mahkeme divanhane • 
sinde herkesin gorebilecegi yere asll -
ml§tlr. Fazla maliimat almak istiyenler 
937/2 say1sile ba§katibligine miiracaat-
leri ilan olunur. (30363) 1 

Hastaltklartn 
Ketif kolu: KIRIKLIK 

Ne§'enizi sondiiran 
~ah§mamza mani 

olan k1nkhgt 

GRiP iN 
ile izale ediniz l 

Bu sayede bir ~ok btiyOK 
hastallklara tutulmak 
tehlikesini de onlemi~ 

olursunuz. 
I 

I iN 
8iitiin agn, stza ve sancilart 
keser, ba§ ve di§ agnlgrma, 
nezleye, gnpe, romatizmaya kar§I 

bilhassa miiessirdir. 
Biitiin eczanelerde sabhr 
Jcabmda giinde 3 ka§e ahnabilir 

Sah.tb ve Ba$multarrtrt: Yunua 

Umuml ne$rtyatt tdare eden YaZI 

Milctilril: Hikmet Miinil 

Cumllurtve' matbaan 

Nadr 
l~ten 

21 ~ubat 1937 

Yavrulara Bayram hediyesi 

' 

• • • VE 

HA YV ANLARIMIZ 
Renkli resimlerle siislii bu iki minimini kitab mekteb 

traA•nda olm1yan trocuklara okuma hevesi verir, 
A. B. C. nin fiab 30, Hayvanlarxm1z 40 kuru~tur. 

SATILIK V APUR 
Beyoglu Dordiincii Sulh 

Hukuk mahkemesinden: 
Terekesine mahkemece el konulan ve hali tasfiyede bulunan yans1 oli.i 

madencf Mehmed .Arifin lehine ipotekli ve yarlSl da Oliiniin olup ahara ipo· 
tekli buluna~ ve Istanbul Deniz Ticareti Miidiirliiguniin 273 sicil kiitiigunde 
kayidli Abu Islah "lapurunun tamam1 tasfiye memurlarile alakadaramn -taleb
lerine binaen a~1k arttirma suretile 25/3/937 tariliine musadif per~embe gii· 
nii saat 14 te satilacaktir. 

Tafsilat: 
Vapur 1913 tarihinde ingilterede yap1lm1~ olup uzunlugu 175,13, geni§· 

ligi 27,10, derinligi de 13 kadem eb'admdad1r. Gayrisafi hacmi istiabisi 667,21 
olup safi rusum tonilatosu 378,45 tir. 250 beygir kuvvetinde bir makine ve 
bir iistiivani kazan ile miicehhezdi:r:. Gemi tamire muhta<;tll'. Yeminli ii~ eh· 
li hibre ve vukuf marifetile gemiye takdir edilen hali haz1r k1ymeti 7,703 yedi 
bin yedi yi.iz ii<; lira 85 kuru~tur. 

Muzayedeye i§tirak edebilmek i~in yiizde yedi bUGUk nisbetinde pey ak· 
r;esinin depo edilmesi ~arthr. 

Ge1pinin sati~ giiniine kadar bilci.imle riisum ve tekatifi tasfiye masasma 
aiddir. TellaFye ve ihale pulu mii~terisine aiddir. 

Gemi satlldigi takdirde mii~terisine palamar bend bulundugu Kalafat 
yerinde geminin bagh oldugu yerde ve vaziyette teslim edilecektir. Sah!,? Ka· 
lafat. mahallinde geminin uzerinde memuru mahsus tarafmdan yap1lacaktir. 

Isteklilerin yukanda yaz1h giin ve saatte mezkur vapurda haz1r bulun
malan ve memuru mahsusuna miiracaat eylemeleri liizumu ve vapurda bek
~i bulundugundan her vakit gezilebilecegi icra, iflas kanununun 136 nc1 mad
desine tevfikan ilan olunur. · (30369) 

BAYRAM i~iN 

HEDiYELiK Ci~EKLERiNiZi 
Beyoglu, lstiklal caddesinde 304 No. 

SABUNCAKiS 
<;i~ek magazalarmdan tedarik ediniz. Herne ~ti ci~ekli nebatlarzn ve kendi 
~i~ekliklerinde yeti!ltirilmi1; miintahab ~i~;eklerin zengin ~;e~idlerini bula
caksmJz. Magaza Pazar giinleri de adi giinler gibi sabah saat 7 112 dan 

akllam 9 a kadar a~1kbr. Telefon : 40167 

1 - Eksiltmiye konan i!S: 600 hektar raddesinde bulunan Denizli vilayeti 
merkez kazasmm mevcud kadastro haritalarmm 2290 sayl11 kanunun birinci 
maddesinde istenilen mikyaslara ve Naf1a Vekaletince tertib edilen ~ehir ve 
kasabalarm hali haz1r haritalarmm almmasma aid ~artname ve hususi 1,1art
nameye gore tadilen hali haz1r haritalanm tanzim etmektir. 

Bu i~e aid ke~if bedeli maktuan «3200» lirad1r. 
2 - Bu i e aid sartname ve evrak sunlardrr: 
A- Eks me sartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- ~ehir ve kasabalarm hali haZir haritasmm almmasma aid ~artname 
D- Hususi sartname 
E- Mevcud haritalar ve hesabat. 
istiyenler bu sartnameleri ve evralo Denizli Belediye Reisliginde g5re

bilirler ve inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 13 ~ubat 937 cumartesi m,inu baslayip 5 mart 937 cuma 

~iinii saat 15 te Denizli Belediyesinde tesekkiil edecek Enciimen hururunda 
yapllacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakbr. 
5 - Eksiltmeve girebilmek icin isteklilerin 240 lira muvakkat teminat 

vermesi, bundan baska asaihdaki vesikalan haiz olup gostermesi laztmd1r. En 
az 300 hektar biiyiikli.i{(iinde kasabalarm haritalanm tanzim etmis ve Harita 
Umum Miidiirliigune begendirdiklerini bildiren vesika ile 937 senesi icin ha
rita islerine aid Naf1a hleri miiteahhidlik vesikas1. 

6 - Teklif mektublar yukanda 3 iincii maddede yazli1 saatten bir saat 
evvel Denizli Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reislii~ine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile g5nderilecek mektublarm niliayet 
iicuncii maddede yaz1h saate kadar gelmis olmasi ve d1s zarfm miihiir mumile 
iyice kapatilmiS olmas1 laz1mdxr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (796)' 

RESSAMLAR, oGRETMENLER, AMAToRLER 
En iyi cins yagi1, Sulu, afiiJ boyalarile fu~a, tual vesair resim maltemesinin 
biitiin ~;e~idlerini ueuz fiatla Yeni Postane cad. Memduh Aygiinde bulur. 

Van V aliliginden: 
1- Vilayet Naf1as1 i~in buharla i§ler sekiz tonluk ~vartzturp markah bir 

aded silindir kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme 11 mart 937 per§embe gunii saat 15 te Vilayet Daimi Enci.i.-

. menince yaptlacaktrr. 
3 - Muhammen bedeli 6300 lirad1r. 

4 - Muvakkat teminah 472 lira 50 kuru~tur. 
5 - istekliler bu baptaki §artnameyi istanbul ve Ankara Naf1a Miidiir· 

liiklerinden ve Vilayet Daimi Enciimeninden alabilirler. 

6 - tsteklilerin 11/3/937 giinii saat 15 e kadar teklif mektublarm1 Daiml 
Enciimen Reisligine vermeleri ve makbuz almalan icab eder. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm yukanda yaz1h saate 

kadar Reislige gelmi~ bulunmas1 §arttrr. Postada olacak gecikmeler muteber 

degildir. (717} 

Kapah Zarf 

Mugla Naf1a 
Usulile Eksiltme ilan1 

Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan is: Mugla • Koycegiz yolu iizerinde ayak temel

leri mevcud Namr..am kopri.isii betonarme ayak ve iist yap1 in~aat1dll'. 
Kc~if bedeli 1!3,500 Iirad1r. 
2 - Eksiltme 5/3/937 tarihinde cuma giinii saat on be~te Mugla Naf1a 

Mudiirliigu binasmda Komisvon tnrafmda kapah zarf usulile yapilacakhr. 
3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna muteferri diger eVI"ak Mugla Nafla 

Miidurli.igiinden goriilebilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin 1387,50 lirahk teminat ve~

mesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishasmda c1kan talimatnameye tevfl· 
kan Naf1a Vekaletinden almm1~ miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdtr• 

istekli1erin teklif mektublanm ikinci maddede yazll1 saatten bir saat ev"' 
velinc kadar Komisyon Reis1igine makbuz mukabilinde vermeleri mukta· 
zidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ('739) 
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