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Hatay'tn 
r eskilati esasiyesi 

' 
• ~ )) iindenberi Cenevrede Hatay'a 

! te§kilan esasiyesini verecek mii-
) tehasSJSlar heyeti toplantilarma 
· ba§lami§ bulunuyor. Bu devre Hatay 

!n.eselemizin ikinci safhasm1 te§kil etmek
te olmasl hasebile tarafimizdan itina ve 
ihtimamm azamisile takib olunmaga de
ger bir mahiyeti haiz bulunmaktad1r. 

Malum oldugu iizere bundan evvel 
Milletler Cemiyeti Konseyince Hatay'm 
dahili idaresi itibarile tam ve Hmil if>tik-

rl lali kabul olunmu§ ve bu hususta ittihaz 
·i I olunan karar biitiin tafsilatile tesbit olun

tnU§tur. Ancak esaslara taalluk edebilen 
bu tafsilat nekadar teferruatl ihtiva eder
s:e etsin bir iilkenin idaresini olanca §U· 
rnulile ve biitiin etrafile ihata etmi§ ala
tnazch tabii. Onun i<;indir ki Konsey Ha
tay istiklalinin esaslanm olduk<;a mufas
sal tayin etmi§ almakla beraber bu iilke
nin o esaslara gore te§kilah esasiyesinin 
yaz1lmasm1 bir miitehass1slar heyetine 
havale etmi§ti. Tiirk, !ngiliz, Bel<;ikah, 
Holandah ve Fransiz murahhaslanndan 
te~tekkiil etmi§ alan bu heyet Cenevred~ 
Milletler Cemiyeti binasmda diindenben 
vazifesine ba§lami§ bulunmaktad1r. 

Hatay davasmm esas itibarile malum 
olan ~ekilde halli Milletler Cemiyetinin 
iyi olarak intac ettigi meselelerden biri
dir, ki orad a rol oymyan Tiirk • F ranstz 
anla§ma kabiliyetine de biiyiik bir §eref 
ve iftihar hissesi ay1rmak laztmdtr. Bu i§, 
aslmda M. Fraklen Buyyon'un murah
hashgile 1921 de akdolunan Ankara 
itilafnamesine kadar <;Ikar, ve biz arada 
dahi Tiirk - Framnz dastlugunun anla§· 
rna kabiliyetinden biiyiik eserler goriiriiz. 
0 vakit mesele F ransa ile Tiirkiye ara· 
smda harb haline nih~~et v_ere_n bir hu
dud hatti ~izmek §ekhm haiZdi. Bu hu-
dud Landra kanferansma i§tirak eden 
Bekir Sa · Bey murahhas heyetile 
Frans1z hiikumeti arasmda bir kere c;izil
mi~. fakat Tiirkiye Biiyuk Millet Mec
lisi iskenderun - Antakya ve havalisin
den ibaret Hatay Tiirk bOlgesini hudud 
harici buakm1~ olan o anla~may1 reddey
lemi§ti. 

Ankarada Franklen Buyyan'la mii
zakere uzun surdii. Nihayet Atatiirkiin 
miidahalesile Hatay ic;in milli ve mah
sus bir idare kabul edilerek mesele intac 
olunmu§tu. Ankara itilafnamesinin ruhu 
bundan ibaret alup Hatay Turk iilkesine 
milli mahiyetli mahsus bir idare verilmek 
mana ve maksadm1 tazammun eder. i§te 
F ransa tarafmdan Suriye istiklalini tam· 
magt istihdaf eden son mukaveleler mu
vacehesinde Hatay' a aid olan bu milll 
mahiyetli mahsus idarenin tayin ve tesbiti 
laz1m geldi, ve bundan sonra Millet~e~ Ce
miyeti Kanseyinde mes'ud hal §ekh~I bu
lan had miinaka§alar <;Ikarak mhayet 
miitekabil Turk - Franstz dostluk kabili
yetinin muzafferiyetini ilan eden ~iisp~t 
neticesinde karar kiidi. iki biiyiik m1lletm 
daha feyizli dostluklara namzed alan bu 
anla~ma kabiliyetini vaktinde haiz aldu
gu biiyiik k1ymetle takdir ve tebcil ettik. 

Ancak goriiliiyar ki mesele heniiz ta
mamile bitmi§ degildir, ve F rans1z • 
Tiirk dastlugunun heniiz ehliyet ve ki
fayet gostermek mecburiyet!inde oldugu 
safhalar vardu ki §imdi Cenevrede ba§
hyan mesai a 'safhalarm bir miihimmini 
ve belki en miihimmini te§kil eder. Kan· 
seyin Hatay' a tam ve kamil dahili istik
lal tamyan karanndan sanra Suriyede 
uyandmlan ve hala bin dereden su ge
tirilerek ya§atlldigi goriilen memnuniyet
sizlik havast ortahg1 azc;ok kan§hTIDI§ ve 
kan§hrmakta bulunuyar. Bu fena hava
nm ba§hca amilleri i<;inde Frans1z miis
temleke memurlanm gormekligimizin bi
zi s1kmaktan bali kalmad1gmt sak[a!Illya· 
cag1z. Onun ic;in Hatay meselesinin kat'i 
hallinde Konsey karanmn ruhuna muta
hik olarak yiiriirken F ransamn bizden 
fazla mii§kiilat iktiham etmek mevkiinde 
bulundugu a<;tkhr. Kiic;iik memurlar bii
Yiik s.iyasetleri kavnyamazlar. F akat an
lar bundan dolayt biiyiik siyasetlerin ce
reyamna engel olamamahdirlar. 

Son si:izlerimizden vaz1han anla§Ihr ki 
1-Iatay meselesi bugiin Konsey kararile 
tayin olunan ve Hatay istiklaline kanu
ni §ekillerini vermek vazifesile miikellef 
ki!man miitehass1slar heyetine tevdi olun
tnu§ olmakla beraber anu esasen hal ve 
intac edecek olan iki devletin, yani Fran
sa ile Tiirkiyenin ak1l ve basiretidir. De-
tnek abr ki Tiirk - F rans1z dastlugu ayni 
lnc!sele iizerinde ikinci bir imtihan merha
lesine eri§mi§ bulunmaktad1r. 

Harici tenuille giimriik, posta ve 

· Acaba ne yapacaklar ? 

Iskenderuna 700 demir 
gOmlekli geldi 

Cenevrede Hataym anayasas1n1 haz1rbyacak olan 
heyetin i,ini kolaybkla bitirecegi umuluyor. 

Suriye heyeti Cenevreye geldi 
fskenderun 25 (Hususi) - Suriye - \ 

den lskenderuna 1_30 ka:n~anla 700 ka
dar Demirgomlekh gelmi§hr. 

Hatayda tazyik devam ediyor 
Antakya 25 (Husust) - Hatayda 

tazyik devam etmektedir. Mevkuflar ser
best birakilmami§ olduklarmdan halk 
bayram yapmami§'hr. 

Cenevrede nikbinlik 
Cenevre 25 (Hususi} - Hataym Cenevrede Turk • Franstz heyetlert 

anayasasmt haz1rhyacak alan komisyonun 
~~m1 kolayhkla bitirecegi fikri burada mi§ ve anayasamn tamamile hazulanmt§ 
bakimdir. Bu komisyan Turk, FranSIZ, alacag1 tahmin ediliyar. . . . . 
!sve<;, Danimarka ve lr!anda murahhas- Pariste bulun~n. Sunye heyet1 §lllldt 

C I ... Burada Hataym lanndan miirekkebdir. enevreye ge mi§ur. 
24 ma~1sta toplanacak Milletler Cemi- anayasast i<;in yap1lacak miizakeerlerde 

yeti konseyine kadar her i§in tamamlan· ha.~!~ •. ~.~}~~~~~.~}.~~~!~: ........................... . ...... Ye~I ... hir .... SiYasi hadise 
ingilterenin eski Habe, hiikumetini tac giyme mera
simine davet etmesi Romada asabiyetle kar,dandJ 

Ras Desta esir edilerek kur$una dizildi 
Roma 25 (A 

A) - Habe§istaP 
hiikumetinin, Kral 
Altmc1 Georges'un 
ta<; giyme merasimi
ne davet edilmi§ al
dugu, gazeteler ta -
rafmdan haber ve -
rilmekte, ancak ga -
zeteler bu babda 
bir guna miitalea 
serdetmemektedir -
ler. 

Ecnebi siyasi mii- Negiis'iin ktzile beraber Londrada bir ziyatette almmz§ resmt 
§ahidler, !ngiltere -
nin silablanmasma kar§I gazeteler tarafm· ltalya protesto etmiyecek 
dan yap1lmi§ olan asabi hiicumlardan Londra (A.A.) - Bir Amerikan 
sanra ingiltere aleyhindeki hiicumlann ajansmm verdigi haberin tersine alarak, 
durmu§ oldugunu beyan etmektedirler. [Arkasz Sa. 3 siltun 1 del 

······vat~·ii·cta .......... h.iil~·ii·Iii·etr···· 
yeniden asker topluyor 

Hiikumet kuvvetlerinin Oviedo sehrine 
' 

girmek iizere olduklari bildiriliyor 

Malaga yamyor 

Paris {Hususi) - lspanyadan alman 
haberler, cepbelerde ehemmiyetli bir 
degi§iklik olmadigmi gostermektedir. 
Valansiya hiikumeti 23 ten 27 ya§ma 
kadar herkesi mecburi askerlige tabi tut· 
mu§tur. Bu suretle 15,000 ki§i silah altl-

ihtilalci tayyareler iki kere Valencia
YI bombard1man etmi§lerdir. 

Oviedo sehrinde harb 
Madrid 25 (A.A.) - Oviedo'dan 

bildirildigine gore, hiikumet kuvvetleri, 
bir<;ak sevkulcey§i mevzileri dahil almak 

na almmi§hr. r ArkaSt sa. 4 sutun 4 tel 
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telgraf i§lerindeki i§tirak haricinde i~lerini kendi gijren Hatay iilkesi kal
Hatay dahili idaresinde tam ve kamil mi§ olur. 

r = 
Halkevlerinin 

yddoniimii 
1 

Ulu Onderin ve Ba,ve
kilin Dahiliye Vekiline 

verdikleri cevablar 
Halkevlerinin kurulu§unun be§in· 

ci y1ldoniimii miinasebetile Reisi -
cumhur Atatiirkle Dahiliye Vekili 
ve Halk Partisi Gene! Sekreteri 
,Siikrii Kaya arasmda a§agidaki 
telgraflar teati olunmu§tur: 
Kamal Atatiirk Cumhur Ba§kam 

iSTANBUL 
: Y arathgm1z biiyiik idealler ic;in

de c;ah~arak gosterdiginiz yiiksek 
hedefe bir an evvel varmak istiyen 

I Halkevleri bugiin be§inci yildi:inii - I 
r Arkast Sa. 2 siitun 1 del ~ 

-• rt n n a ,_ 

Finlandiyadaki ma~lar 
Giir~t~ilerimiz iki 
ma~ta da 4- 3 
· galib geldiler 

r 

Mustafa, Finlerin en me,. 
hur giire,~isini tu,Ia 

maglub etti 
Finlandiyaya gi • 

den gtire§ taklllll -
m1z, bayr_am miina -
seqetile gazetemi -
zin c;Ikmadtgl giin -
lerde Helsingfors'ta 
iki miisabaka yap • 
m1~tlr. T akimJmi -
z1n yaptlgt bu miisa
l- kalaxda ldtgt ne
ticeleri Helsingfars-
tan aldigimtz hususi Bilyfik Mustafa 

telgraflara istinaden yaz1yaruz. 
Aym 22 sinde ilk mii~abaka yapil -

mt§tlr. Bu miisabakada Biiyiik Mustafa 
[Arkas: Sa. 6 siltun 3 tel 
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Pestede miihim 
' 

temaslar oluyor 
italya Krab, Musolini, 
Hitler ve Miklas Macaris

tana gideceklermi' 

Budapetf.eden bir manzara 
Belgrad 25 (Hususi) - Ramadan 

bildirildigine gore, ftalya Krah ile Kra· 
li<;esi yakmda Pe§teye giderek, Macaris
tan Naibi Amiral Horti'nn Ramaya 
yaphgt ziyaretini iade edeceklerdir. 

ftalyan Ba~ekili Musalini de, Macar 
Ba§vekili Daranyi'nin Rama ziyaretini 
iade etmek iizere sanbaharda Pe§teyi zi· 
yaret edecektir. Bu miinasebetle Macar 
hiikumeti §imdiden istikbal pragramlan 
hazulami§hr. 

Diger taraftan Hitlerin de bu sene 
Pe~teyi ziyaret edecegi, fakat ziyaret ta· 
rihinin heniiz tesbit edilmedigi bildiril -
mektedir. 

Avusturya Cumhurreisi Miklas ta o· 
niimiizdeki ilkbaharda resmen Pe§teyi 
ziyaret edecektir. 
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Milano miilakatt 
Kont Ciano fa,ist mecli • 

sine malumat verecek istiklale maliktir. Franstz tabiiyetin- Bu kadar basit alan meselenin r~ylar 
de Milletler Cemiyeti komiserinin iizerinde yiiriiyen tekerlekler kolayhgile 
baz1 nadir ahvalde kullanabileceg~i tatbikata gec;iverecegine §iiphe yoktur. Roma 25 (A.A.) - Kant Ciano, 

pazartesi giinii, biiyjik fa§ist medisinde 
veto halkln Konseyin ayni mesele ii- Tekerlekler oniine maniler kanulmamak, verecegi izahatta ezciimle Tiirkiye Hari-
zerinde ve en ktsa -herhalde mahdud- yani her iki taraftan azamt hiisniiniyet ciye Vekili Dr. T evfik Rii~tii Arasla 
bir zamanda verecegi kararla me§· gosterilmekte devam alunmak ~artile. yapmi§ aldugu gorii§meler hakkmda ma-
ruttur. Bunun haricinde gayriaskeri Umudumuz kuvvetlidir ki F ransa bir 

lumat verecektir. 
Hatay iilkesi hududlannm mahfuzi- taraftan Suriyedeki tahriHta nihayet ,..---------------, 
yeti hesabma akdi mukarrer Franstz· vermek i<;in tereddiidsliz bir dikkat ve fa- Ba,vekille beraber 
Turk askeri mukavelesi bir kayid ve aliyet gosterirken diger taraftan Cenev-

'1 I kt • d bilAki 'k' re de kendisinden bekledigimiz azami 24 saat gat e o ma an ztya e a s 1 1 h"" .. . . .. k il H · · 
~ • • usnumyetr gosterme suret e atay I~I- Ba§vekilimizin izmir seyahatine 

milletin dostluguna maddt btr rabtta nin vermege namzed bulundugu biitiin i§tirak eden arkada§ltDIZ Abidin Da-
mukaddemesi tetkil etmek maziyeti- iyilikleri tecelli ve tahakkuk ettirmege verin bu yaztsmt ii!;iincii sahifede 
ni haizdir. Bu istisnalar boylece tes- hizmet ve himmet eylemi~ bulunacaktlr. 

oknyunnz. 
bit ve tefrik olununca geriye kendi YUNUS NADI 

Basvekilimiz Ankaraya doniiyor 

ismet inOnii izmirde 
miihim tetkikler yapb 

Vapur meselesini ve liman i'ini gozden ge~iren 
Ba~vekilimiz 10 martta Ankarada bir iiziim 

kongresi toplanmastna karar verdi 

Ba9vckilimiz izm1re muvasalatlarzndan sonra Atatilrk Evine gid.iyorlar, 
zabitlerimizt taltif ederlerken 

Bali.kesir 25 (A.A.) - BB.§vekil ismet 
inonii, yanlarmda ikbsad Vekili bulun
dugu halde hususi trenle bugiin saat 
10,30 da §ehrimize gelmi§ler, Atatiirk 
parklm gezdikten ve bir mi.iddet istira
hatten sanra halkln sa.mimi te§yileri a
rasmda Kiitahya yolu ile hareket et • 
mi§lerdir. 

Ba¥vekilin lzmirde tetkikleri 
izmir (Hususi) - Ba§bakanmuz is -

met inoniiniin refakatlerinde ikhsad 
Vekili ve ban zevat bulundugu halde 
izmire geli§leri ve bayram1 burada ge-

~iri§leri, halkt ~ak sevindirmi§tir. 
Saym inonii, vapurun hareketinden 

izmire muvasalatma kadar, bilhassa 
TUrk ihracatmm ve deniz ticaretinin 
Ti.irk bayra~ ta§tyan vapurlara istinad 
ettirilmesi mevzuu iizerinde ehemmi -
yetle durmu§lard1r. 

1smet inoni.i, memleketin mukadde -
ratmda deruhde ettigi §erefli mes'uli • 
yeti mi.idrik olarak vapurculuga da par
magmt basmi§hr. Bu hal, tsmet tnoni.i
niin ~all§ma karakterine gore, maksa-

(Arkast sa. 7 siltun 5 tel 
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vusturya siyaseti 
doniim noktas1nda 

F rans1z gazetelerine gore Avusturya ya Kralbg1 
iade etmek, yahud da Almanya ile birle~mek 

karar1n1 vermek iizere bulunuyor 
Viyana {Hususi) - Alman Harici-j 

ye Nazm von Neurath'm Viyana seya -
hati muvaffakiyetle sana ermi~tir. Konu~
malar netic~inde ne§redilen resmt bit 
teblig, iki memleket arasmda 11 temmuz 
anla~masmm kuvvetlendirilmesi ve eko • 
namik i§lerde mii§terek hareket edilmesi 
meselelerinin gorii§iilmii§ ve harici siya -
sette tam bir fikir mutabakati mii~ahe -
de edilmi§ aldugunu bildirmektedir. 

Alman Hariciye N azm Stefani A · 
ians1 miimessiline verdigi beyanatta Vi
yana ile Berlin arasmdaki anla~manm 
terakki gosterdigini ve Mussalini ile Hit
ler'in siyasetine dayand1gm1 50ylemi§tir. 

Almanya, Avusturya arasmda yap1lan 
bu temas, bilhassa F ransada <;ok geni~ 
akisler uyandirmi~br. Gazetelerdeki mii -
talealar umumiyetle gayrivaz1h almakla 
beraber Avusturyanm kat'i bir karar ari
fesinde aldugu, ya kralhga donecegi, ya-

• • 

------··--··-·------

Alman Hariciye Naz1n Baron Neurath 

hud da Almanya ile birle§ecigi iddia e• 
dilmektedir. 

Ami du Peuple gazetesi ise meseleyi 
[Arkasz Sa. 5 siltun 4 te] 

BIZ INSANLAR 
Y eni romanimiz bugiin ba~lad1 

5 inci 

Yazan: Peyami Safa 

Giizide edibimiz Peyami Safanm 
uzun zamamhr haztrlamakta oldugu 
bu edebi tefrika, be§eri hadiselerin 
psikolojik tahlilinde miistesna bir 
muvaffakiyetle temayiiz eden bir e
serdir. 

BiZ iNSANLAR 
1937 senesinin edebi hi.diae· 

lerinden birini te§kil 
edecektir 

sahifede okuyunuz 



CUMHURlYET 26 ~ubat 1937 

( eehir ve Memleket Haberlerl ) . . r. 

Siyasi icmal 

Tarihi tefrika : 41 Yazan : M. Turhan Tan 
jTerciime ve iktibas edilemez) . 

Zincirlikuyuda 
bir kaza oldu 

Bayram giinleri 
nas1l ge~ti? 

~· ~imendiferleri 
memurlar1 

Orta A vrupadaki yeni 
vaziyet 

Hurrem gozlerini Hiinkara dikti Bir jandarma kamyon- Bir ilkbahar havasile ha,. HaksJZbk eden ~irketi A vrupa sulhunun en tehlikeli sa• 
has1 Orta Avrupadu. Muhtelif 
sebeblerden dolayi bilhassa son 

senelerde bu mmtakada bulunan biiyiik 
Allah var, dedi; o, agbyan yiirekleri goriir. 

dan dii$erek oldii byan bayram kar ve tek • mahkemeye verecekler 

Ben bir ~ey demem, Allah derim. 
Evvelki sabah Bi.iyiikdereden !stanbu· 

Ia gelmekte olan §Ofor Caferin idaresin
deki 3580 numarah kamyonun basama

di.i§iindi.igiinden baygm gozdenin ba§ml gma Sanyer jandarma kumandanhg1 
y ali de Sultamn dizlerine devretmi§ti ve mlirettebatmdan Bekta§ binmi§ ve kam
agaya kalkarak odada dola§maga ko - yon lstanbula dogru yola «;ikmt§hr. 
yulmu§tU. Gezerken gozlerini Hurremin Zincirlikuyu civannda yolun kar§l tara· 
solgun yiiziinden ay1rm1yor ve soyleni _ fmdan gelmekte olan tugla yiiklii §ofor 

Hiinkar, her hattlm, sa~mdan topugu
na kadar her noktasm1 ate§ten bir mak • 
kapla kalbine i§lemi§, ruhuna nak§etmi§ 
oldugu Hurremi, duvar dibinde elepen· 
ce divan duran kizlarla mukayese et • 
~ek istedi, «beri gel!» sozile yanma 
yakla§tlrdiktan sonra uzun uzun siizdii 
ve onda buldugu guzelliklerle berikiler -
de goze c;arpan nefis noktalarJ kar§1la5 -

tud1. 
Netice tamamile Hurremin lehine 

c;tkm1~h. 0, Hiinkarm takdirine gore, bir 
bazine idi. lnci, zlimrlid, yakut, elmas, 
altm, giimli§ ve her§ey bu haz~ede ?ol 
bol vard1. Valide Sultamn e~SJZ b1rer 
meta diye ortaya c;Ikardigl ktzlar ise ni· 
hayet hirer elmaspare saYJlabilirlerdi. 

Hiinkar, yliriittiigii mukayeseyi §oyle 
bir sona baglar baglamaz bakr§lanm ha
lay1klardan uzakla§tlrdt, Hurreme tah -
sis etti ve maksada gec;ti: 

- Y avrum, dedi, validem zahmet e· 
dip §U kiZlan terbiye etmi§, benim ic;in 
yti§tirmi§. F ena parC<alar da de gil. Gil -
zelce §eyler. Boylan yerinde, boslan ye
rinde, fakat fikrimi ac;1ga vurmadan se -
nin de onlan gormeni istedim. ~oyle bir 
ahc1 gozle bak ta soyle: Hizmetime ya· 
rar m1 bunlar?.. 

Hiinkar, kopacak firhnaYJ tema§a i~in 
hamlanuyor ve dii§uncesini sezdirmemek 
ic;in de ciddi bir ·taVIr takmmaga ctah§I ~ 
yordu. V ali de Sultan, saray hayatmda 
hi~bir kadma laYJk goriilmemi§ iltifat -
larla §Imarhlmak istenilen Mosko£ km -
nm §U garib vaziyette nas!l davranacag1 -
n1 anlamak ic;in hasedle kan§lk bir me • 
rak ic;inde sabmtzlamyordu. HalaYJklar 
ise kendi istikballerini tayin edeeek so -
ziin padi§ah agzmdan degil de, rakib -
Jeri olacak bir kadm dudagmdan c;1ka -
cagm1 anladJklanndan mustarib bir hay
ret gec;iriyorlardt. 

Hurrem i§te bu sahned~. omrlinun en 
ince oyununu oynad1, k1zlann yiiziine 
§oyle bir baktiktan sonra gozlerini HUn
lara C<evirdi: 

- Allah var, dedi, o, aghyan yii -
rekleri goriir, kimsesizleri korur. Ben bir
§ey demem, Allah derim. 

Aglar gibi konu§uyordu ve Allahm 
etegine yap!§mak ister ~ibi ellerini goke 
knldmyordu. Padi§ah, elemli bir §a§ -
kmhga kap1lm1~t1. Sille ve pen<; olacak 
pamuk ellerin dindar bir tevekkiille gok· 
!ere uzam§Ini hayran hayran seyrediyor
du. Hurrem, pek iyi ba§ardtgl teslimiyet 
tavrile efendisini hem miiteessir, hem 
miitehayyir bir iki kelime mmldanarak 
yere yiktldt, bay1hp ka!dt. Hesabh dav~ 
rand1g1 i~in dii§erken ba§J Hiinkann tam 
ayag1 ucuna gelmi§ti ve bir eli onun e • 
tegine yapl§m1§tl. 

Halay1klar, yard1ma m1 ko§mak, d1 -
§art m1 kaC<mak laz1m ge]digini kestire -
miyerek birbirl~rine bakl§trlarken pa -
di§ah, yere egildi, topuklanna surunen 
giizel ba§I kaldmp dizlerine yattrd1 ve 
anasma derd doktli: 

- Yok y6re gi.inaha girdik, kadmca· 
giZI incittik. Benim meram1m ktskandmp 
eglenmekti. Latifeden facia ~1kt1. Allah 
vere de inmeye filan ugramasa. 

Hafsa Sultan, dudaklanm biikerek 
vaziyete kayidstz goriinmek istemekle 
beraber oglunun hi§mmdan C<ekindigi i • 
~in sahte bir tela§ gosterdi, sersem hala
yiklan giilsuyu getirmege ko§turdu ve 
oglunun yamna ~omelerek Hurremin bi
leklerini, §akaklanm ugmaga koyuldu. 
Padi§ah, bay1lmayi ~ok iyi bilen kadm· 
larm ay1lmayi da kolay ba§aracaklanm 

d Mironun idaresindeki 4049 numarah yor u.. ,-
- Mah1devran hskanmca oldiirmek kamyon, Caferin kamyonu yanmdan ge· 

istedi. Bu. k1skanchk duyunca kendini ~erken jandarma Bekta§a ~arpml§hr. Bu 
feda etti. Demek ki obiirii nefsini; bu, kuvvetli c;arpma ile Bekta§ tehlikeli su-
beni seviyor. rette yaralanmi§ ve yere dii§mii§tiir. 

~ofor Cafer hadiseyi goriince derhal 
Hurrem, efendisinin sozlerini kelime d kamyonu durdurmu§ ve jan armamn 

kelime duyuyor ve kin iC<in giiliiyordu. yardJmma ko§mU§tur. 
V ali de Sultanm c;evirmek istedigi dolab1 Kazayi yapan kamyon da durmu§. ve 
bir hamlede tariimar ve padi§aht da bii· yarah jandarma <;ocuk hastanesine kal· 
tiin hislerini ac;tga vurmaga icbar etti • dm!mJ§, fakat yarasi agtr olan Bekta§ 
ginden dolayt hududsuz bir sevinc i~in • hastanede olmii§tlir. ZabJta, hadise hak
deydi. Bununla beraber i§i uzatmadt, iiC< kmda tahkikat yapmaktad1r. 
be§ avu~ giilsuyile yiiziiniin, boynunun, ------.:......:......-~-----
gogsiiniin Islat!lmasma miis~ade ettikten MOTE FE RR/ K.. 
sonra gozlerini ac;h, agu bir uykudan u- Ibrahim Tali Ongoren 
yamyormu§ gibi sersem sersem etrafma 
bakmd1 ve nefsini zorhyarak iki katre Rahats1zhg1 dolay1sile bir miiddetten-

beri Giilhane hastanesinde tedavi altm
ya§ dokmegi de becermegi mliteabb in· da bulunmakta olan Diyarbekir saylaVI 
ledi: ibrahim Tali Ongoren tamamile afiyet 

- Sag1m, efendimin de yamndaytm, bularak Ankaraya gitmi§tir. 

degil mi?.. Muhacirlerin bir miiracaati 
Hiinkar, bu inliyen sesi duyunca ona Baz1 muhacirler hiikumete miiracaat 

refakat eden inci tanelerini goriince da· ederek miitedavil sermaye istemi§ler -
yanamad1, Hurremin ba§mt anasmm diz- dir. Fakat hiikfunet, muhacirlerin is -
lerinden ahp kendi gogsiine yahrd1: kan edilmekte, kendilerine arazi ve zi-

- Benim yammdasm, ben sag olduk- raat alat ve edevati da verilmekte ol -
'<a yammda kalacaksm. Bu ilk ve son dugundan ayr1ca miitedavil sermaye 
§aka oldu. Haydi giil. kahkaha ile giil verilmesine kanuni imkan bulunmad1 -
ki benim de gonli.im olsun, ruhumda giil· g-tm bildirmi§tir. 
ler a~1lsm !.. Matbuat kongresine giden 

Hurrem, elile gene halay1klan gos • gazeteciler geldi 
terdi: A tin ada toplanan Balkan Antant1 

- Kahil mi efem, dedi, bunlar var· matbuat kongresine i§tirak eden Tiirk 
ken ben nas1l giilerim? gazetecileri diin §ehrimize di:inmii§ler • 

- Dii§iindiigiin §'eye bak. Onlarm ye- dir. , 
ri c;oktan ham? $irketi Hayriyenin Bogazda 

- Sizin yammzda degil mi?.. yapacag1 imar i§leri 
- Hay1r, ~ocugum, hay1r. Benim fiirketi Hayriye, Bogaz1 §enlendir -

yammda senden ba~kasi yer alamaz. mek it;in bu sene yapmak tasavvurun -
Bunlan hirer sancak begine verecegim, da oldugu i§lerden miihim bir klsmrm 
yann ~ehizleyip saraydan ~Ikaraca - mevsimin ilerlemi§ olmasmdan dolaYI 
g1m. ( 1) gelecek sen eye b1rakm1§t1r. $irket bu 

Ve dudaklanm onun kulagma yak _ sene yalmz Sar1yerde bir baltk lokan
tasi kuracakttr. 

la§hrarak tad1 oli.ime kadar unutulmaz d Atom nazariyesi hakkm a bir buse i§ler gibi yava§ yava§ f!Slldad1: 
- Y ann senin de nikahm ktyi!acak. konferans 
iki gene halay1k, biitiin insanlardan Eminonii Halkevinde tertib edilen 

iistlin gordukleri ve kendilerine yap!lan felsefi ve i<;timai konferanslarm seki
telkin neticesi olarak Ulu T ann dan bir zincisi b1.Igiin sa at 5,30 da Halkevi kon

ferans salonunda verilecektir. Atom na-
par~a sand1klan Padi§ahm §U durumuna zariyesinin diinkii ve bugiinkii vaziyeti 
kar§l ne yapacaklanm §a§Irffit§lardi. Ka~ hakkmda Fen Fakiiltesi dogentlerinden 
fl§lk duygular is;inde sars1la sars1la goz- Nusrat tarafmdan verilecek olan bu 
lerini onlerine egmi§lerdi. V alide Sui • miihim konferansta biitiin fen ve felsefe 
tan, gerc;ekten ruh zelzelesi geC<iriyordu. talebeleri bulunacaktir. 
Oniinde ac;tlan manzara,gokiin yere ka- DENIZ ISLER/ 
panmasma benziyordu. Ha§metine ve 
hatta giizelligine ragmen kendine ha§yet Limanda bir kaza 
veriyordu. 0, acemi halaytk gi.inlerinde 
efendisini, yerden en uzak bir ylldlZI 
hayran hayran tema§aya dalan nura mii
tehassir bir bi~are gozile seyredebilmi§ti, 
Y avuzun gozdesi olunca t§1ga c;ok yak· 
la§mt§ bir pervane §evki duymu§tu ve 
tath tath tutU§ffiU§tu. Oglunun da her 
Padi§ah gibi ya ~ok uzaktan goriini.ir bir 
ytld1z, yahud temas ettigi her kadm ru
hunu yakmadan tutu§turan ve sersem -
le§tiren ilahl bir I§Ik olduguna inamyordu. 

[Arkast var J 

(1) Bu sahneyi Venedik el~isi Bragadino, 
mufa.s.sal b:lr- raporla tesbit etrni§ olup 
Marini Sanoto o raporu me§hur olan ese
rine ge<;innil}, Hammer de ondan iktibas 
eylemi§tir. El~i Bragadino, Hurremin ha -
laylldan gi:iriir gi:irmez yere kapamp a~ -
Iamaga ba.§ladtgmt ve padi~ahm vaziyet -
ten m iitees.sir olarak ktzlan birer beye 
verdlgini, boyle yapllmam~ olsa Hurremin 
kederden i:ilmesl muhakkalk bulundugunu 
soyler. 

M. T. T. 

Diin limammrza gelen Hac1 E§ref a
dmdaki vapur Dalmabah<;e agtklarmda 
sularm tesirile bir dubaya garpmi§br. 
Duba iistiinde bahk tutmakta olan Ka
mil ismindeki amele denize dii§IDU§Se 
de vapurdan indirilen sandalla kurta -
nlmi§tir. 

VI LAYETTE 
Dahiliye V ekaletinin bir 

tamimi 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere gonder

digi bir tamimde niifus ba§katib ve ka
tiblerinin maa§larmm miktanm sor -
mu§tur. Bu talebin yeni yaptlacak nii -
fus te§kilatile alakadar oldugu zanne • 
dilmektedir. 

_. ..... 
Hamiyetli bir vatanda§ 

Ankarada Yeni§ehirde Mis Ankara 
<;ic;ek bahgesi sahibi Ziraat mlihendisi 
$evket Anm, sattigi gigeklerin bede -
linden yiizde onunu Tiirk Hava Kuru -
muna vermege ba§larDI§hr. 

Halkevlerinin yddoniimii 
.. .. .. lBa$tara!t 1 tnct snhttedeJ l H. P. Gene! Sekreteri ~i.ikrii Kaya ara· 

munu tezahurlerle kutluladtlar. S!nda a•agv 1daki telgrafl t t' d'l · _ 
B .. 1 ·1 ·1 d B • ar ea 1 e 1 mt§ 

. ~ guze ves~ e 1 e e iiyi.ik ~efle - tir: 

Bu hamiyetli vatanda§I takdir eder, 
diger s;ic;ek bahs;esi sahiblerini de ayni 
yardrma davet ederiz. _. . ..-

Bir yangm hatlangici 
nne man ve baghhklanm bir daha co§ - Saym ismet inonli Ba§bakan 
kunluklarla tekrarladilar. Halkevleri - iZM!R 
mizin bu candan baghhklanm arzeder -
ken yiice tazimlerimin kabuliinli rica 
ederim. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
Genel Sekreteri 

S. Kaya 
~iikrii Kaya Dahiliye Vekili 

C. H. P. Gene! Sekreteri 
ANKARA 

Halkevlerinin be§inci yildeniimii mi.i
nasebetile baha gostt:rilen yiiksek hislere 
te§ekki.ir eder, Halkevlerine muvaffa -
kiyetler dilerim. 

Kamal Atatiirk 
Halkevlerinin kurulu~unun be§inci 

yJ!dOnlimii miinasebetile Ba§vekil !smet 
fnonile Dahiliye Vektli ve Cumhuriyet 

Bugiin Halkevlerinin ytldoniimli bii • 
yiik tezahiiratla kutlulandt. Atatiirkiin 
cumhuriyet ve inkilab nesillerine elbirli -
gile c;ah~malarma emniyet ettigi bu ku -
rumlarm saygtlanm arzeder ve sonsuz 
minnetlerimi sunanm. 

Dahiliye Vekili ve C. H. P. 
Genel Sekreteri 

S. Kaya 
Saym Si.ikrii Kaya Dahiliye Vekili 

ANKARA 

Halkevlerinin yJldoniimi.ini.i size ben 
de kutlular, kurumlara ba§anlar diliye· 
rek muhabbetlerimi sunanm. 

Ba§Vekil 
/. lnonii. 

Diin ogleden sonra Kas1mpa§ada Ge
dikli Telsiz mektebinin gahsmdan yan
gm g1kmi§hr. 

Beyoglu !tfaiyesi biiyiik bir siiratle 
vak'a mahalline gelmi§ ve mektebin 
s:ahs1 tamamen yand1ktan sonra yangm 
sondiiriilmii§tiir. Yap1lan tahkikatta so
badan s1gnyan bir k1V1lc1mm yangma 
sebeb oldugu anla§11IDI§hr. 

Deniz hastanesi bu binaya yakm ol -
dugundan biiyiik bir tehlike atlahl • 
IDI§hr. _ .......... 
Alb ya,mdaki ~ocuga ~arpb 

Nur:uosmaniyede l;)eref sokagmda o
turan Hiisnliniin oglu 6 ya§larmda 0 -
mer, diin sabah Belediye oniinden ge -
s;erken 1069 numarah otomobilin c;arp • 
masma maruz kalmi§ ve yaralanmt§tlr. 

<;ocuk hastaneye kaldmlmi§, §Ofor 
yakalanmr§hr. 

rar baharla bitti $ark Demiryollan §irketi YJllardap . ve kii~iik devletlerin ~arpi§malarma ve 

1 'h yeni b1'r Avrupa harb1'n1·n rJkmasJna ra• 
beri ~ah§trrdigi Tiirk memur anna m a- "' 

Bayramdan evvel havamn iyi ve gii • yet ikramiye nam! altmda bir para ver _ mak kalmi§h. Avusturyamn herhangi sU' 
ne§li olmas1 bayram tatilinin bir ilkbahar mi§tir. Bu ikramiye §irketin her sene rette Almanya ile birle§mesi yahud hal· 
havas1 ic;inde gec;ecegi iimidile herkesi se- memurlara verdigi ikramiyeden biraz faz· ya tarafmdan himaye maksadile i~gali 
vindirmi§ti. ladir. Her vesile ile Tiil"k memurlanm ihtimalleri belirdigi zamanlarda Alman-

Bayramm birinci gunu ogleden magdur birakan eski §irk etten boyle bn ya, F ransa, italya ve Kiic;lik itilaf 
evvel yagan mutad bayram yagmuru bi- hareket bekliyen Turk memurlan, bu va· devletleri arasmda azkalsm bir harb c;J• 
raz ylirekleri sikmi§Sa da ogleden sonra ziyet kar§Ismda bir toplantl yaparak §ir· kacaktr. 
havanm ac;mas1 ve ikinci bayram giinii • keti mah}cemeye vermege karar vermi~- Hududlan ic;inde lie; bw;:uk milyonluk 
niin 1hk ve giine§li olmas1 yiireklere fe • lerdir. biiyiik bir Alman ekalliyeti bulunan (e• 
rahhk getirmi§tir. ilk iki giin zarfmda Memurlar, bu davamn masrafm1 kar- koslovakya ile Almanya arasmda son 
Bogazi~i ve Ada vapurlan yaz glinlerin- §Ihyacak parayr toplamaktadJrlar. Karar gline kadar gayet gergin bir vaziyet hli• 
de tesadlif edilen manzaralarla bezen • mucibinee ~irket bayramertesi mahkeme· kiim siirmii§tiir. Macaristamn kendi hu• 
mi§ti. ~ehrin diger mesire yerleri de c;o- ye verilecektir. dudlan haricinde kalan milyonlarca Ma· 
luk c;ocuk, gene ihtiyar insan kafilelerile ~irketin biitiin Turk memur ve i§c;ilere cann bugiin ya§amakta bulunduklan yer• 
dolup ta~makta idi. verdigi ikramiye ancak 90,000 lira ka - lerin ilhakt gayesile hududlarm tadil e • 

F akat sah g nii ak§aml bulutlanan dard1r. Halbuki ~irketteki birka~ ecnebi dilmesinde a yak diremekte olmas1 Orta 
gokyiizii, c;ar§amba giinii ogleye kadar miidi.ire verilen ikramiye miktarmm bu Avrupayt daima endi~e ve istikrarSJZhk 
yagmurlu ge~mi§ ve ogleyin su:hunet bir- paraya yakm oldugu haber verilmekte - i~inde bulundurmaktadtr. 
denbire degi§erek lapa lapa kar yagma- dir. Tiirk memurlan, mevcud nizamna - Biitiin bu meseleler bir t;Ikmaza girmi~ 
ga ba§lami§hr. Bu ant tahavviil kar§l • menin ikramiyenin 250,000 liradan aw oldugundan sulhun atisi karanhk ic;inde 
smda manzarasm1 degi§tiren §ehir, bu se- g1 olmamasmt icab ettirdigini mahk.!me bulunuyordu. Ancak §U gec;en birkac; glin 
ne stk stk gormege ah§t!gimlz beyaz elbi- huzurunda isbat edeceklerdir. i~inde Orta Avrupamn vaziyeti · epeyce 
sesini bayramda da giymegi ihmal etme- ------------~--- aydmlanmi§hr. Habe§ harbi ve Akdenit 

K 0 LT 0 R f S LE RJ gerginligi miinasebetile italy a kendi ar• mi§tir. 
Olin yeniden ac;1lan hava, tekrar giiler 

yiiziinu gostermi§, ve bir giin evvelki hid
detini ortmek ister gibi lstanbullulara a
deta steak bir yaz giinii ya§atmt§tlr. 

Sah giinii sa at 14 te barometre 7 48 
milimetreye di.i§mU§, azami hararet 4,5, 
asgari siftrdt. Riizgar YJldtz ve §imalden 
esmi§ ve azami siirati de saniyede 1 0 met
royu bulmu§tur. Geceyansma kadar ha

va tamamen kapah ve karh gec;mi§tir. 

Diin sabah saat yedide barometre 760 
milimetreye yiikselmi§ ve azami hararet 

15 i bulmll§tur. Riizgar batrdan esmi§ ve 

saniyede azami siirati 12 metroyu bul -

mu§tur. 
Evvelki giinkii yagan yagmur 18 mili

metreyi bulmu§tur. 

Kad1koy k1z ortamektebi ta· 
lebesinin tatbikab 

kasmt kara cihetinden temin etmege ve 
Almanya ile s1kt dostluk ve tesanlid te• 
sisine liizum gordiigii andan itibaren A· 

Bayram miinasebetile mekteblerde vusturyay1 Almanvaya kar§I himaye ve 
tedrisata devam edilmemesinden isti • iltizam etmekten feragat eylemesi iizerine 
fade eden Kad1k6y ktz ortamektebi mii- Avusturya meselesinin c;ok kan§tk olan 
diirliigii, talebelerine §ehir dahilindeki vaziyeti c;ozi.ilmege ba§lamt§tl. 
muhtelif miiesseselerde ders tatbikatt 

Evvela ge~en tem!!}uzun on birindc yapttrmaga karar vermi§tir. Bu mak -
imzalanan bir anla§ma ile iki Alman 

sadla bugiin mektebin il~;ilncii smtf ta- devleti arasmda tabil miinasebat iade e• 
lebesi saat on birde istanbuldaki Siit-
damlasmi ziyaret ederek orada ev ida- dilmi§ti. Daha sonra Berlinde imzalanan 
resi ve c;ocuk bakimi dersi iizerinde tat- bir mukavele ile de iki devlet arasmdaki 
bikat yapacaklardtr. Talebeler oradan ikhsadl mlinasebetler yoluna konulmu§tu. 
gtkttktan sonra Siileymaniyeye giden Almanya ile italya arasmda bol§evikli• 
cadde iistiindeki Universite kiitiibha - ge kar§l akdolunan ittifaka Avusturya ~ 
nesini, Siileymaniye camisini, Mimar mn dahil olmas1 Berlinle Viyanay1 bus· 
Sinan tiirbesini, Tiirk islam Miizesile bi:i.iin yakmla§hrmi§h. ~imdi de Alman~ 
Beya.ztddaki !nktlab Miizesini gezecek- ya Hariciye Nazm Baron von Neu· 
lerdir. rath'm Avusturya Hariciye Nazmmn 

Y eni Japon el~isi 
Tokugava,bugunisken 

deriyeden ,ehrimize 
geliyor 

Me~.e~il_l ikinci smtf tal~besi d_e, mek Berlin seyahatini iade i~in Viyanay1 zi· 
t~b mudmle b~r~b.e~ Adll~e bm~s:na -yaret eylemesi iki Alman devleti arasm• 

• g1derek yard b1lgtsmm Adhye te§k1latt, d d h k b' ik' · .. _l a a a 51 1 1r te r 1 mesa1 ve tesanuQ davalarm hal ve fasli hakkmda ders .. . . . . . . 
• tatbikatmda bulunacaklardrr. Mahke - vucude gehrmi§tir. Ikt Alman devleti 

kendi aralanndaki ve biiti.in diinya ile o• 
Ian ikhsadi miinasebetlerini bir sistem ve 
yola koymak i~in icab eden pratik ted ~ 
birleri tesbit ve tatbik etmek iC<in muhtelit 

bir komisyon te~kil edilmesini kararla~~ 

tirmi§lard1r. 

Kendi arzusile si~ 
yasi hayattan ~eki
len Tokugawa'mn 
yerine Japonyanm 
Ankara biiyiik elC<i
]igine tayin edilen 
Tishihiko T aketomi, 
Romanya vapurile 
bugiin iskenderiye -
den §ehrimize gele -
cektir. Y eni eki bir 
miiddet lstanbulda TokNgawa 

kalacak ve Cumhurreisimizin Ankaraya 
avdetlerini miiteak1b hiikumet merkezi • 
ne giderek itimadnamesini verecektir. 

J apon elfisinin terciimeihali 
T o§ihiko T aketomi 1884 senesinde 

Tokyoda dogmu§tur. Tokyo Oniversite
sinde tahsilini bitirip 191 0 temmuzunda 
hukuk diplomas! a lim T aketomi, J apon 
Hariciye Nezaretine intisab ederek 
~ans:r~un konsoloslugu ata§esi stfatile 

dip1omasi meslegine dahil olmu~ ve bu 

meslekte derece derece ilerlemek suretile 

1911 de Meksika sefareti ata§eligi, 

1915 te ayni sefarette iiC<iincii katiblik 

vazifelerini ifa etmi§, 1916 da T okyoya 

avdetle bir miiddet kald1ktan sonra 

1917 de iic;iincii s1mf katiblikle Paris el-

c;iligine tayin edilmi§tir. 

T aketomi, 1919 da tekrar merkeze 
avdet ederek Ticaret hleri Mi.idiirliigli 
ikinci ~ubesinde c;alt~ml§, 1920 senesinde 

bu §Ube~in §efligine tayin edilmi§, 1922 
de Va§ington elc;iligi ikinci katibligne, 

ayni sene eyluliinde birinci katiblige, 

1924 te de San F ransisko ba§konsolos -

]uguna tayin olunmu~tur. 

Bun dan sonra, 1927 de J a pony a 

Hariciye N ezareti Umuru Ticariye mti· 

di.irliigiinii, 1932 de Va§ington elc;iligi 

Miiste§arhgmi deruhde eden T aketomi· 
nin en son vazifesi La Haye elc;iligi o -
]up, oradan Ankara biiyiik eiC<iligine ta
yin edilmi§tir. 

Ni~an merasimi 
Esbak Orman miidiirlerinden Meh 

med Tevfigln klZl Fahriye ile Devlet 
Demiryollan Hareket reisi l;)efigin ni
§an merasimi, diin Mehmed Tevfigin E
renkoyiindeki k6§kiinde, iki tarafm a
ilesi ve dostlarmm bulundugu samimi 
bir mecliste yapllmt§tlr. 

Gene ni~anhlan tebrik eder, saadet -
ler dileriz. 

melerde 90cuklara muhakemenin cere
yam gi:isterildikten sonra bilahare mii
diir tarafmdan kendilerine izahat veri
lecekt.ir. 

ikinci stmf talebesi yarm da gene 
miidiirlerile beraber Kurbagahderedeki 
Gazhaneye giderek §ehrin havagazini 
temin eden bu miiessesenin te§kilatmi 
ve gazin sureti istihsalini tetkik ede -
ceklerdir. 

ADLIYEDE 

1ki kabaday1 mahkum oldu 
Sabahaddin ve' Gafur admda iki ki§i 

sarho§ olduktan sonra Edirnekap1 civa
nnda, evvelce kendisine kar§l husumet 
besledikleri birisinin evinin oniinden 
gegerken; cbize yan bakan var m1? Er
kek olan meydana gtksm• §eklinde ba
gtrmaga ba§lami§lardir. Umumun isti
rahatini bozan sarho§lar biraz sonra 
vak'a mahalline gelerek onlarl sustur
mak istiyen polis N aciye de, csen bizi 
susturamazsm, bizi susturacak olan kim 
se daha diinyaya gelmemi§tir• §eklin • 
de ve bundan daha ag1r sozlerle haka
ret etmi§ler ve ciirmii me§hud mahke
mesine verilmi§lerdir. 

Bunlardan Sabahaddin yalmz sarho§
luktan para cezasma mahkfun olmu§, 
Gafur ise zab1taya hakaretten 35 giin 
hapse ve 35 lira para cezasma mahkum 
olmu§ ve tevkif edilmi§tir. 

Bayramda ~ocuklara kumar 
oynatanlar 

Bayram yerlerinde eglenmek istiyen 
gocuklara kumar oynatmaktan sus:Iu o
larak Beyoglu nobet<;i sulh ceza mah
kemesince dart ki§i cezalandinlmi§tlr. 
Bunlardan Nusrat ve Ar§at tabla iize -
r·inde zar atbrmak, Hasan, elek i9ine 
para attirmak, Tevfik te fmldak gevir
mek suretile kumar oynatmr§lardir. 

Briiksel sergisi 
Briiksel Beynelmilel 17 nci sergisi 

nisamn yedisinde as;Ilacakhr. Nisanm 
21 ine kadar ag1k bulunacak olan sergi
ye ticaret ve sanayi erbab1m1z da davet 
ed.Umi§tir. Bri.iksel sergisine i§tirak e
deceklerle ziyaret<;ilere kolayhk goste
rilecegi Ticaret ve Sanayi Odalanm1za 
bildirilmi§tir. -···-lki saat i~inde yakalanan 

yankesiciler 
~i~lide Perihan sokagmda 72 numa -

rah evde oturan Aliye, !stiklal cadde -
sinden ge<;erken iki yankesici tarafm -
dan cebindeki para c;antas1 s:ahnmr§hr. 

Aliye derhal polise miiracaat etmi§ ve 
karakolda kendisine gosterilen resim -
lerden sabtkahlan tammr§hr. 

Bunun iizerine Bedri ve ~erefeddin 
ismindcki yankesiciler iki saat zarfm -
da yakalanml§lardU', 

Aynca iki Alman devleti d1~ politika

lan lizerinde de mutabtk kalmi§lardtr. 

Bu mutabakat bir nevi siyasi birlik rna· 

nasm1 ifade eder. Hulasa Almanya ile 

Avusturya, galib devletler tarafmdan 

§imdiye kadar takib edilen politikalarda 

§iddetle reddolunan birle§melerine dogru 

dev ad1mlar atml§ oluyorlar. 

Almanya ile Avusturyamn birl~mesi~ 
ne mani olabilecek yegane engel Habs
burg'lann tekrar l§ba§ma gelmeleridir. 
F akat bu i§ te halledilmi§ gibidir. Orta 
Avrupamn ikinci muhim meselesi bulu .. 
nan (;,ekoslovakyadaki biiyiik Alman e• 
kalliyetinin vaziyeti dahi son giinlerde e• 
hemmiyetli surette tavazzuh etti. Bu e• 
kalliyctin en biiyiik §ikayeti ikhsadi vazi ... 
yetinin fenala§ml~ olmas1 ve kiiltiir cihe .. 
tinden tazyika ugramJ§ bulunmalanyd!. 
<;ekoslovakya hiikumeti ahiren Alman 
ekalliyetine gerek iktrsadt, gerek kiiltiir 
i§lrrinde tam mlisavat esasJ iizerine mli ... 
him miisaadelerde bulunmu§tur. Bu ciim
leden Almanlann ya§ad1klan yerlerde 
geni§ mikyasta naf1a i§lerine ba§lanacak 
ve herkesten evvel yerli Almanlar istih· 
dam edilecektir. 

Alman genclik te§kilah Almanlann 
eline birablacaktJr, devlet memuriyetle~ 
rine Almanlardan niifuslan nisbetinde a· 
dam almacaktJr. Resmi muhaberelerde 
almanca kullamlabilecektir. Alman ekal• 
liyetinin maarif ihtiyaclan miitenasib bir 
surette temin edilecektir. 

Almanya bu miisaadeleri takdir et .. 
mektedir. Y almz kuvveden file «;1kanl .. 
masmda hulus ve sadakat gosterilecegine 
emin bulunmuyor. Bunu daha ziyade ha• 
rice tesir ic;in propaganda vasitasi say • 
maktad1r. Cekoslovakyanm aldigi ted "' 
birler §iiphesiz Orta Avrupanm derin bir 
yarasm1 kapatmak ic;in ilk bir tedavi c;a· 
resi te§kil edecektir. 
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CUMHURfYET 

Hadiseter aras1nda 

/htisaszn manasz Basvekille beraber 24 saat 
Memleketi demir aglarla 

3 

HEM NAliNA 
MIHINA 

Y eni bir siyasi hadise 
ingilterenin eski Habe' hiikumetini tac giyme mera· 
simine da vet etmesi Romada asabiyetle kar!fdandt 

$ airlerimiz var ki bankalar
da ve fabrikalarda hesab tu
tuyorlar; ressamlanmiz var 

ki mekteblerde riyaziye dersi veri
yorlc:~r; Sorbonne Oniversitesinde e
debiyat doktorasi yapmi§ kadmlan
miz var ki fen hocahgma tayin edil
mitler; Istanbul "Universitesinin Fen 
fakiiltesinden mezun lnzlanmiz var 
ki, liselerde biitiin omiirlerinde bir 
sahifesini okumad•klan sosyoloji og
retmege memurdurl~; Miihendis 
mektebi mezunlarimiz var ki lisan o
kutuyorlar ... 

Or en Ba§vekil §imdi ~elik T 
En iyi yol 

iirk f1ava kunununun ~e§ri • 
yat §ubesi mi.idi.irii arkada§Im 
Orhan Haydann bana yazd1· 

[Bastaratt 1 tnct sahttede I 
salahiyettar mahfiller N egus'iin ta~ ~en
liklerine daveti dolayisile !talya hiiklr 
lnetinin bir protesto gonderdiginden ha -
berdar degillerdir. 

Romada heyecan 
Roma (A.A.) - lngiltere hiikume -

tinin, Habe~ Neca§isi Haile Selassie'yi 
kral Altmci Georges'un ta~ giyme me 
rasimine davet etmesi tasavvurunda bu -
lundugu hakkmdaki haber, siyasi meha
filde ~iddetli bir heyecan uyandirmt~hr. 
Bu mehafil, Roma hiikumetinin Neca -
§i'nin §ahsi olarak bu merasimde ham 
bulunmasmi protesto etmiyecegini, hkal 
l-Iabe§ hiikumetine yap1lacak resmi l:ir 
daveti - bilhassa Akdenize aid !ngili"L -
ftalyan itilafmdan sonra - dostluga mii
nafi addedecegini beyan eylemektedir. 
Merasime davet edilen devletler 

Londra (A.A.) - Ta~ giyme mera
siminde tertib edilecek deniz resmi gec;i
dinin 20 may1sta Spithead' de yapilacagi 
resmen bildirilmektedir. Bu merasime 1s
panya da dahil olmak i.izere 33 devlet 
davet edilmi§tir. 

Merasimde bulunacak Balkan 
devlet reisleri 

Sofya (Hususi) - lngiliz Kralonm 
ta~ giyme merasimine Yugoslavya na -
nnna Kral Naibi Prens Pol, Romanya 
namma Kral Karol ve Bulgaristan nami
na da Kral Boris i§tirak edecektir. Kral 
Boris Londradan sonra, Paris, Roma ve 
Berline de ugnyarak siyasi temaslar ya
pacakhr. 

Kent Diikii Viyanada 
Viyana 24 (A.A.) - Kent Diiki.i 

bu sabah buraya gelmi§tir. Windsor dii
ki.i de Carin thee' den gelerek kend:sine 
miilaki oll'llu§tur. 

Windsor diikiiniin Carinthie' de Goiltal 
havalisinde avlanmak i~in arazi satm al.a

cagl soylenmektedir. 
Windsor Diihiiniin maa,r 

Londra 25 (A.A.) - Zanno!undu
guna gore Baldwin, arkada§larma Monk
ton ile di.in ogleden sonra yapmi§ oldugu 
gorii§me hakkmda malumat vermi~hr. 
Monkton, Enzesfeld' den donmi.i§ idi. 
Kendisi orada Windsor Diikiine, Di.ikiin 
mali vaziyetini tanzim eden vesaiki im
za ettirmi§ idi. Windsor Diikiiniin izdi -
vacmm Avusturyada ve bilhassa Viya
nada yapilmasmi ve bir Anglikan rahibi 

tarafmdan tes'id olunmasmi istemekte 
oldugu zannedilmektedir. 

Silahb Hahe,Ier 
kur,una dizildi 

Roma (Hususi) - Adis Ababadan 
haber verildigine gore Mare§al Grazia -
ni'ye yap1lan suikasd neticesinde tevkif 
edilen 2000 Habe§liden iizerinde veya 
evinde silah bulunanlar derhal kur§una 
di!ilmi§lerdir. Su~suz olduklan anla§Jian 
yiizl erce ki§i de serbest blfakiimi~hr. 

Maresal Graziani iyilefiyor 
Roma iz (A.A.) - Habe§istan U

mumi Valisi Mare§al Craziani'ye Adis 
Ababada yap1lan suikasd hakkmda res -
men bildirildigine gore Mare§alin yarasi 
hafif olup iyile§mekte devam ediyor. Di
ger yarahlann da s1hhi vaziyeti iyidir. 
Y almz hava kuvvetleri kumandam Ge -
neral Liftta'nm bir bacagmi kesmek icab 
etmi~?tir. Binaenaleyh suikasdden olenler 
olmam1~tir. · 

Ras Desta esir edildi ve 
kur,una dizildi 

Roma 25 (A.A.) - Adis Ababa -
dan bildirildigine gore, Ras Desta, gar
hi Habe§istanm Goller rruntakasmda csir 
edilmi§tir. 

Salahiyettar mehafilde, Ras Desta'mn 
esaretine biiyiik bir ehemmiyet atfeJil
mektedir. 

Soylendigine gore, kendisi, lngiltere 
Krah Altmc1 Georges'un tac giyme me
rasiminde hazir bulunmak iizere yakmda 
Londraya gidecekti. 

Roma 25 (A.A.) - Coller mmta • 
kasmda Ras Desta'yi esir eden kuvvetin 
as tegmen Tucci' nin kumandasmdaki yer
li bir miifreze oldugu tasrih edilmekte
dir. 

Ras Desta, hemen kur§una dizilmi§tir. 
Cibuti'de ltalyanlarla Habe,ler 

arasrnda bir hadise 

Daha misal mi ararsJmz? Bizde ih
llsasa hiirmet, yalmz ecnebilere kar
§t, o da kimbilir hangi mukavelenin, 
hlllllgi maddesinin zorile miikellefiye
tini idrak edebildigimiz, fakat mana
SIDI anlamadigimlz bir lakud1du. Oy
le ki, miitehass1s denince, gozlerimi
zin oniine derhal ya bir A vrupah, ya 
Amerikah gelir. Bir tak1m miiessese
lerimiz, en kii~iik vidalanna kadar 
biitiin par~alan igreti ve yanht taktl
ml§, bozuk makineler gibi zar zor i§
liyorsa, ikide bir tamire muhtac bir 
halde duruyorsa, bunun sebebi §air
den manzum kredi mektubu, res
samdan yaghboya cebir muadelesi, 
edebiyat kadmmdan hayali fizik, fen 
kadmmdan kimyevi sosyoloji, mii
hendisten takuli ingilizce istiyormu
§UZ gibi tuhaf bir ihttsas diinyast ya
ratmaga k~ki§Imizdir. 

Aksini iddia eden olursa, ihhsasla· 
riie hi~ alakast olm1yan i§ler goren 
kimselerin uzun listesini yarm bu 
siituna oturturum. 

Efendim? 
Evet, bunu kimse inkar edemez ki 

biz heniiz memleket i~inde tam bir 
ihttsas sistemi kurmu§ degiliz. Miite
hassJs laz1m olunca hemen ve hep 
garb ihllsaslanmn kapl&IDI ~ah§Irniz, 
bizde miitehassts yeti§medigi i~in de· 
gil, miitehassislanmiza ihttsaslanm 
unutturdugumuz i~indir. 

Ressamlanmiza devletin altmJ§ar 
lira maaJ baglamlilsi teklif edilirken 
bir tek ihhsasm himayesi dii§iinUlii
yor; bu teklifin giizelligi ve faydas1 
miinaka§a edilemez; fakat otede bii
tiin ihbsaslar, hima,ye degil, sadece 
manalarmml anlqtlmasmt bekliyor· 
lar. 

Londra 25 (Hususi) - Mare§a1 
Craziani'ye kar§I yapilan suikasd, Ci -
butide de baz1 hadiselerin vuku bulma -
sma sebeb olmu§tur. Bir klSlm ltalyanlar 
buradaki Habe§ konsoloshanesine taarruz 
etmege kalkl§ffii§lar, buna mukabil Ha· -
be§ler de !talyan konsoloshanesine hii -
cum etmek istemi§lerdir. Polis siiratle ha
rekete g~erek her iki konsoloshaneyi 
muhafaza altma alm!§tlr. 

PEYAMI SAFA 

Sark Pakt1 
' 

Martin sonunda Tahran· 

azmini denize ~evirdi 
Muhakkak diinyanm en ~ab,kan adam1 olan ismet 
inonii izmir seyahatini de ba~tanba~a plan tetkik 

etmek ve izahat almakla ge~irmi~ti 

Ba$vekil!miz izmire muvasalatlannda Ege vapurundan 9tkarlarken 

Ba§vekil ismet !nonile ikt1sad Vekili l duruyor ve §ehrin o k1smm1 hakikaten 
Celal Bayarm son izmir seyahatlerinde, siisliiyorlard1. Arkalannda, Karacaah -
kendilerile beraber bulunmak §erefine 
nail oldum. Bu seyahatte, guzide devlet 
adamlanm1za Ankaraya kadar refakat 
edecektim: fakat Ba§tlluharririmizin te -
clavi i~in Viyanaya &itmesi lazim geldi -
ginden o §erefli seyahati yanda buaka -
rak izmirden istanbula dondiim. 

Ege vapuru, 1smet lnoniinii selametle
mek i~in birikmi§ olan halkm alki§lan a
rasmda nhtundan aynhr aynlmaz, bir 
dakikasmi bo§ ge~irmek istemiyen Ba§ -
vekil, hemen iktJsad Vekili, istanbul 
saylaVI Edib Servet, lktJsad Vekaleti 
Deniz Miiste§ari Sadullah, Denizyollan 
hletmesi Umumi Miidiiri.i Sadeddinle 
deniz ve liman i§leri etrafmda gorii§me -
!ere ba§lad1. Li-I.!lan idaresinin Galata 
nhhmmda yeni yaphracagi yolcu salo -
nu hakkmda malumat almakla ba§hyan 
bu gorii§meler, vapur ilerledik~e ve rii -
yet sahas1 geni§ledikc;e ilerledi ve geni§· 
ledi. 

medin selvileri siyah bir fon halinde yiik
selerek binalan bir kat daha ihti~amh 
gosteriyordu. ismet lnonii, manzarayi 
seyretti: 

- Hakikaten giizel, dedi. 
F akat Ba§bakan, bu seyahatini yalmz 

lstanbulun ve Marmaramn giizelliklerini 
seyrederek ge~irmek istemiyordu. Simdi, 
muhtelif suallerine cevablar veren heyete 
Egenin kumandam Said kaplan da ilti
hak etmi~ti. Ba~vekil, sozii hemen deniz 
ticaret filosuna <;evirdi ve bu andan iti -
baren, c;ay ic;erken, yemek yerken bile 
daima denizden, deniz ticaretinden bah· 
setti. 

ikhsad V ekilimizin, Sadullahm, Sa • 
deddinin ve Said kaptamn bi.itiin sozle -
rini c;ok biiyiik dikkatle dinliyor; en kii
c;iik teferruah bile ogrenmek istiyor; mii
temadiyen sualler soruyordu. 

Bir arahk, 
- Deniz giizel §eydir; dediler. 
Hakikaten, Mannara o ak§am ~ok 

guzeldi. Cune§, uzaklarda bauyor ve 
gokle deniz k1zd bir ihti§am i~inde, yah
yordu. 

- Evet efendim. Deniz ~ok giizel • 
dir. Su manzaraya bakm1z; cevabm1 
verdjm. 

- Manzarasmm gi.izelligi senin ol -
sun, zenginligi de bizim ..• 
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da imza edilecek 

Haydarpa§a oni.indn gec;erken !stan -
bulun miistakbel imar plamna nazaran, 
Haydarpa§a limamnm nas1l geni§letile -
cegi konu§uldu. Miiste§ar Sadullah, be -
raberinde getirdigi plan iizerinde iza -
hat verdi. Plana gore, Haydarpa§a li -
mam, Harem iskelesine dogru yeni te -
sisatla uzahlacakti. Deniz Miiste§an, de
nizcilik baktmmdan bu avanprojede ba
ZI noksanJar gordiigiini.i soyJedi. 

Filhakika !smet lnoni.i, denizin serve
tini memlekete mal etmek istiyor ve bu 
seyahatinde yalmz onu di.i§iini.iyordu. 
Almanyaya Ismarlanan gemiler hakkm
da izahat ald1. Bunlann en bi.iyiiklerile 
Ege arasmda bir mukayese yaptiTtti. 
Said kaptan, yeni vapurlar kullanmamn 
tasarruf ve ikhsad bak1mmdan faydala -
1armdan bahsetti. Yeni gemilerin Ismar
lanmasi dolayisile Tiirk denizcilerinin 
bayram ettiklerini soyliyerek bunlann 
birisile B ~bakam gezdirecegi giini.i has
ret ve sabiTSizhkla bekledigini ilave etti. 

Seine nehri 4,25 
metro yiikseldi 

Frans1z Harbiye 
Nazirinin beyanat1 

~imali Avusturyada da Fransada daimi bir milli 
nehirler ta,ti, bir~ok 
kasabalar su altinda -Paris 25 (A.A.) - Seine nehri, bii-

ti.in tahminleri a§arak bu sabah 4, '25 
metro yiikselmi§ bulunuyordu. Auster • 
litz kopriisiinde tehlike !Qviyesine 13 
santimetre yakla§mi§h. 

Biitiin bunlara ragmen, sergiye aid i§
lere devam edilmektedir. 

Seine nehri kiyilarmda suya batmak 
tehlikesine maruz bulunan biitiin maize
me, hususi ekibler tarafmdan hemen ba§
ka tarafa nakledilmi§tir. 

Diger taraftan Oise nehri tehlike se • 
viyesine yiikselmi§, Garonne nehri ise 5 
ila 6 santimetre yiikselmektedir. 

Avusturyada yiikselen nehirler 
Viyana 25 (A.A.) - Devamh su -

rette yagan yagmurlar ve karlann eri -
mesi, Yukan Avusturyada 1rmak ve ne
ilirlerin seviyelerini yiikseltmi§ ve bir~ok 
Yerlerde tugyanlara sebebiyet vermi§tir. 

Linz yakmmda Leonding mevkiinin 
etran go! haline gelmi§tir. Bir~ok kasa -
balan sular istila etmietir. 

Alkoven yakmmda bir sed yikilarak. 
bu mmtakay1 sularm basmasma sebeb ol· 
l'nu§tur. 

Ankarada bir resim 
sergisi a~IId1 

Ankara 25 (T elefonla) - Ankara 
lialkevinde, Halkevine dahil san' atkar
lar~n bir Yillrk ~ah§malanm gosteren bir 
&ergi a~Iidi. Sergide, Hamid Corel, lh
san Karaburc;ak, Kerim B1~ak~1, Mah -
lnudAkok, Mahir, Nusrat Suman, Nu
~ddin Erguven, Nusrat, Osman Ural. 
C\efik Epikman, R1za, Sabri F ettah, 
Salih Ural, Seyfi Toray, Sad1k Gok -
tuna, Saib, Sami Karabatl ve ~erifin e
serleri vardu. Bu 98 par~a eser, sahible
~nin san' at ihtiraslanm tam amen ink1la· 

!_n ve Halkevlerinin takib ettigi gaye 
~runa hasrettiklerini gosterir deger -
~edir, 

miidafaa komitesi ihdas 
ediliyor 

Paris 25 (A.A.) - Meb'usan ordu 
enci.imeni harb halinde milletin te§kilat -
landmlmasJ meselesi hakkmda Daladi -
er'nin izahahm dinlemi§tir. 

Harbiye Bakam, sulh zamamnda 
memleketi hamlamak ve harb zamamn
da da idare birligini temin etmek baklm
lanndan milli miidafaa bakanhgmm e -
sash rolii itibarile birinci derecedeki e -
hemmiyetini gostermi§tir. 

Miiteak1ben daimi bir milli miidafaa 
komitesinin diger memleketlerle muka -
yeseli olarak kanununu tebariiz ettirmi§ 
ve vaziyetinin icablarma siir' atle ve mi.i
essir bir tarzda cevab verebilecegini an
latmi§hr. 

Hava miidafaasma gelince salahiyet -
ler ac;1k ve kat'i olarak tesbit edilecegini 
soylemi§tir. 

Enciimen Harbiye Bakanma te§ekkiir 
etmi~ ve askeri idare birligini ve daimi 
bir milli miidafaa komitesi ihdasJm kabul 
eylemi§tir. Bu komite Harbiye, Deniz ve 

Hava Bakanlarile Mare§al Peteni' den 
ve kara, deniz ve hava ordulan erkam

harbiye reislerinden miirekkeb olacaktJr. 
Mezkur komite harb halinde de yiiksek 
harb komitesi haline ink1lab eyliyecek -
tir. 

lngiliz anavatan donanmas1 
manevra yapacak 

Londra 25 (A.A.) - Ana vatan 
filosile Akdeniz filosunun mii§terek ma
nevralan mart ba§mda Cebeliittank a
<;lklarmda ba§hyacak ve be§ gi.in siire -
cektir. 

Daily Telegraph gazetesi, bu manev· 
ralara i§tirak edecek gemilerin ge~en 
manevradakinden az olacagmi ~i.inkii bit 
klSlm gemilerin fspanyol sahillerinde 
me~gul oldugunu bildirmektedir. 

Manevralara 88 gemi ile 130 tayya· 
re i§tirak edecektir. 

Ankara 25 (T elefonla) - Ogren -
digime gore, Hariciye V ekili Dr. T e·rfik 
Rii~tii Aras, martm son giinlerinde Bag
dada gidecek, oradan Irak Hariciye Na
mile birlikte T ahrana gec;ecektir. Tiir -
kiye, lrak, fran ve Efganistan arasm -
daki ~ark paktmm mart sonunda, T ah -
randa imzalanmasi takarriir etmi§ gibidir. 

v a pur' y enikapt oniine gelince, gene 
fstanbulun yeni plam i.izerinden, Y eni -
kapida yap1lacak olan modern limamn 
yeri ve §ekli tetkik edildi. 

Deniz Miiste§an, limanm agz1 garbe 
ve §imali garbiye degil, ~arka mi.itevec • 
cih olmak laz1m geldigini, ~iinkii §iddetli 
karaye], bat! ve lodos riizgarlan estigi 
zaman limanm ic;erisi allakbullak olaca -

V gmt anlatt1. 
~ehrimizdeki ekiller lsmet inoni.i ~u cevabi verdi: 

Ankaraya gittiler - Z:t~? mimar .d~ •. ben liman mi 
,., d 1 h . - 1 . man degilun, deruzc1hkten anlamam. 
....ayram an evve ~e nmtze ge m1~ o- B ]' 1 1 · · · · B 

I M 'Il• M'"d f v k"l" KA o" lp · en Iman ann yer enm I§aret ethm. u-an 1 , u a aa e 1 1 aztm za , I . 
Ziraat Vekili Muhlis, Giimruk ve inhi- r~ arda ~apilac~k lunanlan miitehassJs 
sarlar Vekili Ali Rana evvelki gun An- hman mimarlan yapacakhr, diyor. 
karaya donmii~lerdir. i~tisad Vekilimiz, Ba§vekile izahat 

RahatSlZbgt dolaYJsile bir miiddetten- verd1: 
beri §ehrimizde tedavi edilen Maliye «- Ba§bakamm, istanbulun yeni li -
Vekili Fuad Agrah dun ogle trenile ve mam yap1lmc1ya kadar, biz mevcud li • 
Atinada toplan~~ Balka~ _Kons~yin~~n mam uzatarak, imar ederek :§imize ye -
a_:rdet eden ~ar1c1ye Ve~Ih Tevf1k Ru§· ter bir hale koyacagiz. Limam hertiirlii 
tu Aras ta dun ak~amkt ekspresle An • modern tesisatla t~h· d v• B-· 1 
karaya gitmi§tir. "a az fl -· liZ e ecedgiZ. b' oyl. e-

....,. masra a guze ve mo ern 1r 1 -

Mis1r1 Milletler 
tine davet 

Cemiye· 
ettik 

Cenevre 24 (A.A.) - Ti.irkiye hii
kumeti, MISln Milletler Cemiyetine gir
mege davet ettigini Cemiyet gene! sekre -
terligine teblig etmi§tir. 
Yunanistan da Mtstrtn Milletler 

Cemiyetine girmesini temenni etti 
Atina 25 (Hususi) - M1s1r el<;isi 

Hariciye mi.iste§anm ziyaret ederek hi.i -
kumetinin Milletler Cemiyetine girmesi 
;~tin temennide bulunan devletler arasm
da Yunanistamn da bulunmasmdan do
layi te§ekki.ir etmi§tir. Hariciye miiste~a
ri aralarmda s1k1 dostluk baglan bu -
lunan MISir hiikumetinin Milletler Cemi
yetine girmesinden Y unanistamn hususi 
bir sevinc duydugunu soylemi§tir. 

Milletler Cemiyetinin timdi-
ye kadar yapbg1 i§ler 

Londra 25 (A.A.) - Avam kama
rasmda sorulan bir suale cevab veren 
Eden, Milletler Cemiyeti Konseyinin 
1920 senesile 1930 senesi arasmda bey· 
nelmilel 24 ihtilafh meseleyi ve 1931 
denberi 10 ihtilaf\1 meseleyi halletmi§ 
oldugunu beyan etmi§tir. 

man vi.icude getirecegiz. Y apacagimiz li
man, fstanbulun §imdilik bi.itiin ihtiyac -
lanm temin edecektir. Sehrin imar plam 
tatbik edilip te Y enikap1 !imam yapilm
CIYa kadar, bu tesisatla !stanbulun liman 
i§lerini pek iyi ~evirecegiz. Y apacag1m1z 
~a?ilatJ ucuza aa mal edecegiz ki i§in en 
lYI taraf1 budur.» 

Ege, uskurunun her darbesile !stan -
buldan biraz daha uzakla§arak gidiyor· 
du. 

Meb'us Edib Servet, Davudpa§a ki§· 
lasmm uzaktan manzarast giizel oldugu
nu soyledi. 

fsmet fnoni.i, uzaktan goriinen ki§laya 
bakh, sonra: 

- Dort duvardan ibaret neresi giizel? 
dedi. _ 

- Muhterem Ba§bakan, dedim, her
halde Selimiye k1§las1 daha muhte§em -
dir. Ve 1stanbu1a girerken Anadolu kt· 
YISlnda Haydarpa~a gan, eski T1bbiye 
mektebi binas1 ve Selimiye ki§lasi gibi i.i~ 
biiyiik bina goze r;ok giizel goriiniir ve 
iyi bil intlba b1raku. 

Ba~vekil, bu manzarayi gormek i.ize
re giivertenin arka tarafma dogru yiirii
dii. Hafif sisler i~inde bu i.ir; bi.iyi.ik bina 
ile Selimiyenin yamndaki iki minareli ca· 
mi, Camhcamn etegine yaslanmi§ gibi 

- Tiirk deniz ticaret filosu, a§agi 
yukan yiiz seneye yakm bir zamandan -
beri ilk defa yepyeni vapurlar gorecek, 
dedim. Y1l1ar ve y1llar var ki Sirketi 
Hayriye ile Akaym vapurlan miistesna 
olmak lizere, deniz ticaret filosuna hep 
kullamlml§, hatta eskimi§ vapurlar ilave 
edilmi§tir. Pek iyi bilmiyorum amma, 
oyle zannediyorum ki ilk buharh gemi -
lerimizden bir iki tanesi yeniydi. Onlar
dan sonra, daima eski gemi almmi§lir. 
Sizin Ba~bakanhgm1z zamamnda bu es
kiler alayimcihktan kurtulmu~ oluyoruz. 

Soz hala, muntazaman posta yapan 
Giilcemale intikal etti. 

- Ciilcemal hammninemiz, galiba 
di.inyamn en ya~h vapuru o1mak §erefini 
muhafaza ediyor, dedim. 

Said kaptan: 
- Oyledir, dedi; ger~i lngilterede 

biraz daha eski vapurlar da vard1r am -
rna, bunlann hepsi, mi.iteaddid defalar 
miikemmelen tamir ve tecdid edilerek a· 
deta yepyeni bir hale konulmu§lardu. 

Denizyollan f~letmesi Umumi Mii -
diirii Sadeddin, Ba~bakana eski vapur -
!arm tamir masraflarmm pek y1kici ol -
dugunu an lath: 

- Mesela Ciilcemalde giiverteden 
kamaralarm birine su akar. Bunu tamir 
ic;in, akan yeri ac;arsm1z. Akmtmm ta se· 
kiz on metro otede bir yerden geldigi an
la~Ihr ve biitiin bu sahayi tamir etmek 
laz1m gelir. Giilcemalin yalmz teknesi, 
sac;tan degil; demirden yap1lm1§ oldugu 
ic;in, saglamd1r. 

Said kaplan, !smet fnoniine abone ol
dugu lngiliz denizcilik mecmualanm 
gosterdi. Ba~vekil Normandie ile Queen 
Marie ic;in r;1kanlm1~ olan fevkalade 
nushalan da, bu mecmulan da dikkatle 
tetkik etti. Ozaman, lsmet fnoniiniin 
pek gi.izel ingilizce okudugunu ve tercii-

gi hususl bir mektubdan §U satJrlan ah -
yonun: 

cHava Kurumu merkez bina.smm ar
kasmda muazzam bir pilot mektebi bi
nasma buglinlerde ba§lanmak uzere ol
dugundan haberdar rnisimz? 

Mekteblere havacthk ve modelcilik 
derslerinin girmek iizere oldugu ve 
Hava Kurumunun ortamektebler ve li
seler i'<in yeni bir havacthk kutubha -
nesi haz1rlamak:ta oldugu hakkmdaki 
haberler eminiz ki herkesten evvel 
Cumhuriyeti ve bu arada sizi sevindi
recektir. Size bunlari siralaYJm: 

Kiiltiir Bakanh~ Gazi Terbiye Ens -
titiisii resim ve i§ ~ubesi talebeleri, tay
yare modelciligi ogrenecekler ve mek
tebin programlarma girrni§ olan bu 
dersten imtihan vereceklerdir. Ankara 
eli§i ogretmenleri 25 ki~ilik gruplar ha
linde Hava Kurumunun modelcilik a
tolyesinde dersler alacak ve ogrendikle
rini talebelerine gostereceklerdir. Tatil 
zamanlannda Ankara d1~mda bulunan 
eli§i mullimlerinden 25 kadart model
cilik kursunu gesirmak uzere 1nonii 
kampma devam edeceklerdir. <;ocuk -
lara tayyareciligi sevdirmek i~in, a~I
lacak havac1hk kiitiibhanesine haZirla ~ 
nan eserlerden birka'<t §Unlardtr: Ha • 
va lektiiru, Havac1hk bro~iiru, Para • 
§Ut'<iiluk, Planorculuk, Havacthk roma
m, Temsili piyes, Havac11Ik albumii, 
Hava tehlikesi ve Havac1hga aid §iir • 
ler.:. 

Tiirkiyede havac1hgl, diinya olc;i.isile 
harekete getirmek ve inki~af ettirmek 

ic;in, en iyi yol §imdi tutulmu§tur. 

Sovyet ve Alman c;ocuklan gibi, Ti.irk 
~ocugunu da, daha ki.i~iik ya§mdan iti -
baren havac1hga merakh olarak yeti§tir~ 
mek lazimd1r. Bugi.ini.in ~ocuklarmda, 
sade miifrit bir futb.9l merak1 vard1r. Ne
den? Ciinkii, r;ocugun mutlaka bir§eyle 
ugra~mak, didinmek Ishyen ruhunda, 
memlekette en c;ok yap1l~ spor oldugu 
ic;in, yalmz futbol yer tutmu§tur. Her 
Tiirk c;ocugu, vi.icudi.i ve kabiliyeti mi.i
said olsun olmasm, mutlaka futbolcu ol
mak ister. Sovyet Rusyada ise c;ocuk, 
yuvarlak toptan ziyade havalara hakim 

olmak idealini besler. <;i.inki.i, onun ru -
huna havac1hk sevgisi a§llanmi§hr. Bir 
taraftan Sovyet Rusyamn Hava kurumu 
olan Osoaviahim cemiyeti, diger taraf -

tan Maarif Komiserligi, Sovyet Rusya 
iilkelerinde ya§Iyan 200 e yakm milletin 
~tocuklanna havact olmag1 telkin etmek
tedir. Biiti.in mekteblerde, tayyare mo ~ 
delcilik dersleri mecburi olarak gosteril

digi g;bi her §ehirde bir degil, birkac; ta· 
ne olan Aerokliiblerde ~ocuklar, hava 
vasJtalan modelciligi iizerinde ~ah§ular. 
Y eni plan or modelleri icad ederek bun -
Ian ur;urtmak, onlann en bi.iyiik emeli • 
dir. 

Almanlar da, Alman ~ocuklarma ve 
genclerine havac1hk a§kiru a§Uamak su· 
retile millete havacihgt sevdirmenin yo • 
lunu tutmu§lardJr. Her Zaman soyledi • 
gim gibi medeniyetin istikbali havalar • 
dad1r, demek hi~; te yanh§ bir iddia de
gildir. 

Tiirk milleti, dev adimlarla, hay1r 
tayyare si.iratile ilerliyen havacihkta, 
medeni milletlerle atba§I beraber gitmek 
mecburiyetindedir. Bunun ic;in tek ~a ... 
re, ya§Ini ba~mi almi§ olanlardan ziyade 
gencleri ve ~ocuklan havac1hga Ismdlr
makt!r. Tiirk c;ocugu §iit ~ekmek I~m 
duydugu hus1 ve heyecani, u~mak i9n 
de duymahd1r . 

Simdi tutulan yo1, havac1hgm en ileri 
oldugu memleketlerde takib edilen yolun 
aynidir. Yaz1mm ba§mda da soyledigim 
gibi, bu yol bizi de muvaffakiyete go -
ti.irecektir. 

me ettigini gordiim. Ba~vekilimiz, birkac; 
~ah~kan insamn biiti.in zamanim alacak 
kadar ~ok olan mi.ihim ve biiyi.ik i§le -
rine ve c;ah§malanna ragmen, son za • 
manlarda, ingilizce ogrenecek vakit bul· 
mu§tu. Muhakkak ki 1smet !noni.i, diin
yanm en c;ok ~ah§an Ba§vekilidir. Nite
kim, buti.in bu seyahatinde, uyku zamam 
miistesna olmak i.izere, hemen hemen bi.i
ti.in saatlerini deniz i§lerine aid mi.izake
re ve mi.inaka~alarla gec;irdi. Ogrenmek 
istediklerini ogrendi, yapmak istedikleri~ 
ni zihninde kararla~tlrdi. Bu mi.izakere 
leri hulasa edersek &u neticeye vannz. 

Ba~bakan, memleketi demir aglarla 
ormek siyasetini ba§aran ~'elik azmini, 
§imdi denize c;evirmi~tir. Ve lktJsad Ve
kili Celal Bayann da bilgili ~ah§mala • 
nndan istifade ederek denizde miihim i§
ler gormege ba~lam1~hr. 

1 - Almanyaya yeni vapurlar IS -
marlanmi~hr. 

2 - l_6 mUyon lira tahsi~atla 1 OO,QOO 
f L'lltfen sahifeyt 9evirtntz] 



KU~Uk 
hi kaye Iskelet 

Rabindranat Tagor'dan 
Y athglmi.z yerin biti§~gin~ek~ . oda~a I zel gozler vard1 ki .. Y ~kut du~a~l~m~.

asih duran Iskelet, gecemn ruzganle mu- dan ne ~!ld!rtlci tebessumler dokulurdu. 
temadiyen sallamyordu ve giiriiltii c;tka- Giizelligimi tarif ederken §imdi nekadar 
r1yordu. Giindiizleri, onu biz hareket et· tehevviir duydugumu anlatamam. En 
tirir; ve Ttb F akultesinden bir arkada - biiyiik doktorlar bile iskeletimin stologie 
~1mla kemik bahsini c;ah§Irdlk. ilmi ic;in bir alet olacagmi aktllanna ge-

Aradan seneler gec;ti. iskelet ne oldu tirmemi~lerdir. 
bilmiyorum. Evde yoktu arhk. Zaten Tamd1glm gene bir doktor sen de bi
Stologie ilminin butiin izleri de kafa - liyor musun? Bu iskeletin c;ic;ek gibi bir 
m1zdan silinmi§ gitmi§ti. kiZa aid oldugunu dii~iinmedi , mi hie;? 

Bir giindii. Evimize birc;ok misafirler Simdi dii~iiniiyorum; nice a§lk delikan
geldi. Bana yatacak yer yok. iskeletin hlar beni beyhude yere bekle#lerdi. Fa
durdugu odada yatmaga mecbur kal - kat o kupkuru iskelet sizde hic;bir tahas
dun. Y ataga girince goziime bir tiirlii siis uyandirmaml§tlr. Onun ic;in giizelli
uyku girmedi. Yakmdaki mabedin saat gimi anlatmaga kalki§tlm. 
c;anlanm hirer hirer saytyorum. Karan· - Cesedine yemin ederim ki, eger 
hgm verdigi yalmzhk kinde dii§iincele- cesedin ya~ami§ olsayd1 akhma asia sto
re dahyorum. Kaybedilen, uzakla§an Iogie ilmi gelmiyecekti. Cesedin yerine 
dostlan ba~lad1m hahrlamaga. Deminki §imdi a§k dolu bir hayal goriiyorum. Bu 
lambamn !onii§iinde yok olan l§lgi, in • tath gecede bundan daha zevkli bir§ey 
sanlann vilcudiinden ~1k1p kaybolan olmaz. 
ruhlara benzetiyordum. Bu arada, eski- - Evde bana arkada§bk edecek bir 
den bu odada bulunan iskelet geldi ha- kiz yoktu. Erkek karde§imse evlenme -
bnma. mege ahdetmi§ti. Vaktimi, yalmz ba~una 

Acaba bu iskelet vaktile kimindi? agaclarm golgesinde hayal kurmakla ge-
Hangi ins ana aiddi? c;irirdi Biitiin insanlann giizelligime 

Boyle dalm1~ dii§iiniirken odada bir- hayran olduklanm samrd1m. Yildizlar 
den bir t!kuh i§ittim. Sanki birisi duvara beni goriince mestoluyorlar. Ruzgarlar 
dayanarak yatag1ma dogru geliyordu.. istikametlerini §a§myorlar, c;ic;ekler, c;i· 

Odada dola§anm nefes ahp veri§ini menler beni gordiikc;e kiskanchklanndan 
bile duyuyordum. Adam miitemadiyen biizuliiyorlar. 
geziniyordu. Kendimi toplarnaga c;ah§l- Karde§imin .'$eykar admda bir arka -
yordum. Bir hayalet olsa gerek. Ve - da§l vard1. Bu gene, Ttb F akiiltesini bi
bimden kurtulmak istedim. F akat her tirmi§ ve ailemizin hususi doktoru ol -
tarahm titremege ba~lad1 . Birden: mu§tu. Onceleri gene doktoru perde ar-

- Kimdir o! diye bag1rd!m. kalanndan seyrederdim. F akat sonra hi-
Adam yatag1mm yamba~ma geldi. raderim, onunla konu~mama miisaade 

Durdu. etti. Her bah<;eye <;lki§!mda .'$eykan dii

- Benim, ben dedi, burada iskele -
tim vard1. Onu aramaga geldim. 

Herhalde tevehhum olacak. Boyle bir 
hayal yoktu tabil. Buna ragmen kork
miyarak cevab verdim: 

- Gee; vakit ne anyorsun burada; 
~imdi iskeletin sana ne liizurnu var? 

- Bu da sua) mi? Bu iskelet yirmi 

alh ya§tmm ta~Id1g1 gene bir kalbin ha ~ 
tirasid!r. Onu bir daha gormek hakktm 
degil midir ki .. 

- Olabilir. Hakhsm. !stedigin yer • 
de onu ara .. 

- Galiba yalmzsm. Gelmi§ken si -
zinle biraz konu§ay!m. Eskiden de boy
leydim. Erkeklerle oturur konu~urdum. 
Fa kat ne yaz1k otuz ya§ma girinci me -

zara dii§tiim. Ve kabirlerin arasmda in

liyen riizgardan ba§ka kimseyle goru§

miiyorum. Oldiigiimdenberi ilk olarak 

bir insanla kar§tla§tyorum ~im-li. 
Bu mada karyolamm yamba,mdaki 

sandalyeye biri oturur gibi oldu. 
- Pekala konu ahm. dedim. Amma 

giizel §eylerden .. 

- Hahrhyabildigim en giizel §ey ha
yatunm tarihidir, dedi, istersen onu an
latayim sana. 

Saat ikiyi c;ahyor. 0 anlatmaga ha§h-
yor: 

- Dunyamzdayken korktugum iki 
~y vardt: Kocam ve oliim. Hislerin, ol
taya talolan bir bahgm duyu§larma 
benzerdi. Evlendigimizden iki ay sonra 
kocam oldii. Kocamdan ziyade berkes 
benim talihsizligime acimi§h.. Hikayem 
seni s1kmiyor ya .. 

- Hayu, hay1r, bilakis.. Ba§lang~c 
insana sonunu ogrenmek heyecamm a -
~1hyor. 

- Kocamm evinde fazla durama • 
dun. Bababamm yamna dondiim. Az 
sonra eski ne~m avdet etti. S!hhatliydim, 
giizeldim. Beni gordiin muydii hi~? 

- Guzel olmu§ olduguna §iiphe et
mem. Fa kat ben !eni gormedim. 

- Beni goremdin mi? Oyleyse iske
letin bur ada i~i neydi? Ha .. ha .. ha .. 
Zaran yok. Saka yapmi§hm seninle. 
Hikayeme doneyim. 0 iskeletin kafata
smdaki iki oyukta o kadar (:ekici ve gii-

tonluk §ilep yapt!nlacakhr. Bu §ileplerin 
yenileri yap!lmclya kadar birka~ tane • 
sinin, eski olmamak ~artile, haz1r gemi -
Jerden satm almmas1 muvaftk goriilmii§
tiir. Yeni §ileplerimiz tahminen 18 kadar 
olacaktu. 

3 - 1skenderiye hath i~in 7000 ton
luk ve yiiksek siiratli iki vapur yaptml -
mas1 kararla§tmlmi§hr. 

4 - T ersane ve k1zaklar tslah ve tak
viye edilerek burada kiic;iikten ba~hya -
ralc tedrieen biiyiik vapurlar yaptmlma-
51 takarriir etmi§tir. 

5 - Y eni denizalti gemilerimizden 
birkac;mm 1 stanbul tersanesinde ln§as1 
mukarrerdir. 

6 - Karadenizdeki ve Akdenizdeki 
limanlanmlZin da siiratle yapJlmas1 dii~ii· 
nulmektedir. . 

i§te, size Ba§bakan ve ikhsad Vekili
le beraber yapt1g1m 24 saatlik seyahatin 
ilk 12 !aatligine aid gorii~lerim ve topla
d!glm malumat. ikinci 12 saatligini de 
ayn bir yaz1 yapmama miisaadenizi di -
lerim. 

ABIDIN DA V ER 

~iiniiyordum arhk. N as1! beni dinliyor 
musun? N e dii~iinuyorsun? 

- Bir ,Seykar olmu§ olsayd1m ~;.re 
di.i§iiniiyorum. 

- Sabret .. Hikayemi dinle. Y agmur
lu bir giindii. Hummaya tutuldum. Dok
tor beni ziyarete geldi. Bu ilk defa vaki 
oluyordu. Pencere kenarmdaydtm. Ya ~ 
naklanm kipkirmlZlydi. Beni gorunce 
doktorun yiizu k1zardi. Karde§imden, 
nabzlml yoklamak ic;in musaade istedi. 
Ben onun kadar <;ekingen ve korkak a· 
dam gormemi~tim daha. Parmaklan 
nahziml bulam1yordu. 

Giic;liikle hararetimi tesbit etti niha -
yet. Bu mada onun c;arpmt!Slm ve he -
yecamm duyuyordum. Dogru hissetme -
mi~ miyim~ 

- Elbet, kalbi herhalde sana oian 

a§kmdan h1zh hiZ!J c;arp1yordu. . 

- fyile§mi§tim. Doktor arama gene 

beni yoklamaga geliyordu. Ben, gece -

leri, beyaz elbiseler giyiyor; yaseminle 

siislii sa~lanm1 omuzlaruna indiriyor -

dum. Ai?;aclar1n altmda, elimde ayna o

turururdum. lnsan kendini aynada gore 

gore usamr degil mi? Halbuki ben u -
sanm1yordum, c;iinkii kendimi, kendi go· 
ziimle degil doktorun gozile goriiyordum 
§imdi. Kalblmde a~km ate§i.. Bagnmda 
riizgarlann iniltisini hissediyordum. Y al
mz degilim diye dii§uniiyordum arhk. 
Doktorun beni bu halde agaclann gol -
gesinde gormesini oyle istiyordum ki .• 

Y e§il c;imenlerin iistiindeki hahya o -
turdugum vakit birinin beni tecessiis etti
gini ve giizelligimle mestoldugunu tahay· 
yiil ederdim. Hikayem sabaha kadar 
bitmez .. Onun i<;in as1! hadiseye ge~e -
yim: Doktor ihtlsas sahibi .olunca evimi

zin bir odasm1 kiralad1 ve onu muaye -
nehane yaptl. Ben onun yanmdan aynl
miyor, hastahklar ve ilaclar hakkmda 
malfimat ahyordum. Bilhassa bir insam 
oldiirmek k:in hangi ilaclann ve ne mik
tar laz1m oldugunu ogreniyordum. Bu 
miibaha~e bende kotii tesirler uyandm -
yor ve oliimii dii~iindiiriiyordu bana. Bu 
suretle kafam yalmz a k ve oliimle me~
gul olmaktaydi. 

Boylece epey zaman gec;ti. Doktorda 
bir ba§ka hal hissediyordum. Benden 
bir§ey sakh~ordu muhakkak. Hem soy
lenmesi onu utand1racak bir SIT •• 

Bir gece yeni bir elbise giyinmi§ ola
rak geldi. Biraderimin arabasm1 istedi. 
Meraklandim. Karde§ime sormaga ve 
ondan bir~yler ogrenmege ugra$tlm. 

- Karde~im soylesene, dedim. Dok
tor b~giin arabam ald1 gitti. Bir§ey mi 
var? 

- Oliime gitti, dedi. 
- Dogru soyle nereye gitti? 

- Bugiin nikah1 kiyilacak .• 
Ben birden kahkaha atml§lm. Sonra 

karde~ime donerek: 
Hakikat mi bu? diye mmldan -

d1m. 
v e ogrendim, ki doktor zen gin bir 

kadm ahyor .. Kadm doktora biiyiik mik
tarda para verecekmi~ filan, falan. Fa -
kat doktor ni in beni aldat1yordu? Nic;in 
bend en saklam!§t!? Ben ona mani degil
dim ki .. Neden, neden? Zaten erkekler 
boyledir. Onlara inamlmaz ve giivenil -
mez. Hayatlmda bir erkek tamm1~tlm. 
F akat ne vapay1m, ki talih onu c;abuk e
limc1en ald1 .. 

Doktor nikahtan sonra bize geldi. Ben 

CaQnlar, konferanslar, kongreler) 
Konferans ve konser 

Kadlkoy Halkevinden: 
26 §Ubat 937 curna ak§arru saat 21 de 

Evimiz salonunda Dr. ~evket Sallh tara -
fmdan <Cocuk vereml) adll bir konferans 
verilecek tir. 

Konferanstan sonra (Fulya, iskender ve 
Cafer) tarafmdan trio konserl verilecek -
tir. 

Herkes gelebilir. 

1RT1HAL 
Bayan Vacide Hulusinin e§i Zeyneb 

Nedim Oyvar, Nevgece Erel, ressam 
!hap Hulusi, Nihad Hulusi, Yavuz Hu -
IU.sinin babalan ve Mahmud Nedim Oy
varla Dr. :;>inasi Hakln Erelin kaym -
pederleri 

Bay AHMED HULUSi 
dun gece ;>i.§lideki evinde vefat etmi§ • 
tir. Cenazesi bugiinku cuma gi.inu sa
at on ikide :;ii§li Halaskar Gazi caddesi 
274 numarah Caferbey apartlmanmdan 
kaldmlarak Te§vikiye camisinde nama
zl kllmdtktan sonra Ferikoy kabrista -
nma defnolunacakhr. 

Te§ekkiir 
Oliimunden ~ok ac1 duydugumuz va

Iide ve bliyuk validemiz Bayan Nakiye 
Bilgenin cenaze merasiminde bulunmak 
ve §ifahen mektub ve telgrafla taziye 
ve teselli etmek lutfunda bulunan saym 
dost ve akrabalanmtza sonsuZr minnet 
ve sayg!.lar1m1zm gazetenizle iblag1m 
rica ederiz. 

Bulend N. Tanl§man, Kemaleddin 
F. Bilgen 

Osmanh Bankas• 
I LAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISffi KREDf 
FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta
rihinde yapdacak itfa !fekiminde bm~a 
ba§ tediyesi tehlikesine kar§I Osmanh 
Bankas1 Galata merkezi ile Yenicami 
vc Beyoglu §Ubeleri tarafmdan pek iyi 
§artlarla sigorta edilecegi mezkftr tah· 
viHit hamillerinin haberi olmak iizere 
tan olunur. 

giilerek yanma yakla§tun ve: 
- Nekadar iyi ettin doktor, dedim. 

Demek bu gece evleneceksin .. 
Gulmem onu miiteessir etmi§ti galiba. 

Ald.rrmadim ve devam ettim: 
- Amma, hani ~alg1lar, eglentiler fi~ 

Ian olmiyacak m1? N as1! diigiin bu? 
!~ini ~ekerek cevab verdi: 
- Sen evlenmekle insan mes'ud o -

lur mu samrsm ~ 

Ben katlla kaflla guldiim gene .• 
- Hay1r, dedim, oyle ~ey olur mu. 

Y apacagm diigiinde muhakkak !;algt bu
lunmah, eglenceler hazulanmahd1r. 

Bir yandan biraderime, eve bir c;alg1 
tahm1 getirmesi i~in 1srar ediyordum. 
Aksamleyin buldu, getirdi. 

Miitemadiyen yeni gelinden bahsedi -
yor ve alay ediyordurn. Gelinin bize ge· 
li~ini tasvir ediyordum. Doktor a: 

- E.. Bundan sonra nab!Z yokhya· 
cak m!Sln arhk? 

V e giiliiyorum. 

Zifafa gitmeden once doktor, karde

§imle ic;ki ic;mege koyuldu. Ay c;tkmt§tl. 

- Doktor, dedim, vakit geliyor, di.i

giinii unuttun galiba. Hadi gitmiyeeek 

misin? 

Onlar otururken ben en yakm bir ec

zaneye gittim. Zehir alarak dondiim. 

Gene doktor bir§eyle me§gul olurken 
kadehine doktiim zehiri, farkma varma

d!. Kadehi ic;ti. F akat i~ince anlad1 ve 

bana oyle bakt1, ki fen a old urn. Y ava§c;a 

mmldand1: 

- Simdi bir daha donmemek iizere 
gidiyorum. 

Musiki susmu§tu. Odama c;ekildim. 
Gelinlik elbisemi giydim, elmaslanm1 ta
kmdim. 

C1khm bahc;.eye. Agaclann altmda 
kendime bir yatak yaphm. 

Gece guzel. T ath bir §imal riizgan 
esiyor. !nsan kendini bir ho§ hissediyor. 
Her taraf yesemin kokularile dolu .. 

Musiki susarken ay da yava§ yava§ 
bulutlara gomiiliiyordu. Ve ben diinya
dan uzakla§Iyordum. Gulerek gozlerimi 
kap1yonnn. Bana oyle geliyordu ki bir -
c;ok insanlar toplamp bah~ede beni sey
rediyorlar. 

Kendime geldigim zaman kahn bir 
ses kulagiml flrmalad1. Oc; delikanh is
keletimin ha§mda ders yap1yorlard!. Bir
den her taraf1m1 ac1 kaplad1. Genclik ha
tlralanm canland1. 

Bu s1rada profesor kemiklerimi i§aret 
ederek bir siirii isimler say1yordu. Aca -
ba son giilii~iimden bir eser kalml§ m1yd1 
ki? 

N as1l hikayemi begendin mi? 
- Hakikaten giizel bir hikayeymi§, 

de dim ve sonra bagtrd1m birdenbire: 
- 0 kadm sen misin, yammda duran 

m!? 
Kendi sesimin aksinden ba§ka bir ce

vab yok. 
. . . Ve giine~in ilk I§Iklari pen cere a -

ral1klarmdan yava§ yava§ odaya giri -
yordu. 

Faik Ber~men 

Valencia hiikiimeti 
yeniden asker topluyor 

Hiikumet kuvvetlerinin Oviedo sehrine 
' 

girmek iizere olduklari bildiriliyor 
[Ba~tarat, 1 tnct sahttedeJ 

liz ere, Oviedo' nun birc;ok varo§lanm ele 
ge<;irmi§lerdir. 

Son muharebeler, harabe halinde bu • 
lunan bu §ehirde, dahili harbin bidaye -
tindenberi yapilmi§ olan muharebelerin 
en §iddetlisi olmu§tur. Milisler iki giin 
iki gece, dinamitler yard1mile, ev ev iler· 
lemi§lerdir. 

Asiler, bundan iki ay evvel, muham
lann ihata c;emberlerini kuarak ~ehre er· 
zak ve miihimmat ithaline muvaffak ol • 
mu§lardi. Simdi ise, asilerin h_aricden yar
d!m gormeleri imkans1z bir hale gelmi~ • 
tir. Hi.ikumetin topc;u kuvvetleri, Fran • 
kist'lerin stglnml§ olduklan ~ehrin mer -
kezinde kain silah fabrikas1m miitemadi
yen dovmektedir. Resmi mehafil, Ovi • 
edo'nun pek yakmda sukut edecegini ve 
bu sukutu, hukumet kuvvetlerinin biitiin 
cephelerde yapacaklan bir taarruzun ta· 
kib edecegini beyan eylemektedirler. 
Filvaki mecburl askerlik hizmeti hak -
kmdaki yeni kanun sayesinde hiikumet 
kttaat1, pek yakmda miihim miktarda ta
ze kuvvetlere sahib olacaktlr. 

lspanyanrn 50 vilciyetinin 33 ii 
ihtilalcilerin elinJe 

Londra 23 (A.A.) - Royterin Ce
beliittanktan ogrendigine gore lspanya -
mn ceman 50 vilayet merkezinden 33 ii 
Fran co kuvvetleriain ve ancak 17 si hi.i
kumet<;ilerin elinde bulunmaktad1r. 

Paris gazetelerinin iJJialari 
Paris 25 (A.A.) - lspanyada ade· 

mi miidahalenin kontrolu fiJi bir ~ekil al
maga ba~ladigl §U mada bir~ok gazete -
ler, bu babda miitalealar serdetmekte • 
dirler. 

Madam T abouis, Oeuvre gazetesinde 
T ereio k1taatile F as k1taat1 uzerinde bir 
kontrol icra ~dilmedigi takdirde ecnebi
lerin lspanyaya tehaciim etmelerine hi~
bir§eyin mani olam!yacagml, zira !tal -
yanlann kendi ktt' alanm kiitle halinde 
Lejion Etranjere ithal ettirmekte olduk· 
lanru yazmaktad1r. 

Petit Journal'in Londradan istihba -
nna gore, baz1 lngiliz siyasl mehafili, bu 
aym 18 ve 19 unda 1 0,000 italy an go· 
nulliisiiniin !spanyanm cenubunda bir -
c;ok noktalarda karaya ~Ikanlmi§ olduk • 
Ianna dair malumat almi§hr. 

Humanite gazetesi, F ranco•ya yar -
d1mda bulunmak iizere gonderilmi~ olan 
muntazam Alman ve !talyan ordulan 
zahitan ve efradmm kaffesinin hemen ge· 
ri <;agmlmasml istemektedir. 

lspanyada bulunan goni.illiiler 
Londra 25 (A.A.) - Siyas! meha • 

fil. F ransanm 1spanyadaki gonlilliileri 

geri c;agmnak suretindeki Alman - Ita! • 
yan teklifini ademi miidahale komitesin
de tekrar ileri surecegi suretinde bir ee· 
nebi membamdan tere§!}Uh eden haber -
Jeri biiyiik bir ihtiyatla kar§Ilamaktadn • 
Jar. 

Bu mehafil, ingiliz parlamentosunun 
ferdl hiirriyeti bu derece takyid eden bir 
teklifi kabul etmiyecegini ilave eylemek
tedir. Denildigine gore, yap!labilecek ye· 
gane §ey, Valencia hiikumetile General 
Franco' dan kendi saflannda harbetmek
te olan ecnebilerin iadesini istemektir. 
Ancak, bOyle bir te§ehbiisiin muvaffaki
yete iktiran edip etmivecegi &iiphelidir. 

Piyano konseri 
T amnml§ piyanist 

Erika V osko Saki 
bu gece saat 21 de 
Onyon Fransezde 
bir piyano konseri 
verecektir. Prog -
ramda ,Sopen'den, 
Listz' den muntehab 
parc;alar vard1r. Her 
sene oldugu gibi 
Erika Vosko'nun 
bu geceki konseri 
de san'at bak1mmdan mevsimin hadisesi
ni te§kil edecektir. Erika Vosko klasik 
eserlerden ha§ka Tiirk san' atkarlannm 
eserlerinden de par~alar ~alacaktu. 

$ehremini Halkevinde 
:;>ehremini Halkevinden: 
Evimizin 27 §Ubat cumartesi glinu sa

at 15 te dil, tarih, halk dersleri, kitab 
saray, spor kollannm; 28 §Ubat pazar 
giinii saat 15 te ar, gosterit, sosyal yar· 
d1m kollarmm kongresi vard1r. Uyele
re davetiyeler gonderilmekle beraber 
adreslerini degi.§tiren arkada§lartmtZln 
da o giin haz1r bulunmalan rica olunur. 
Kongreden sonra gosterit kolunun ha • 
Zirladtgl pi yes seyredilecektir. 

Antebde Belediye faaliyeti 
Gazi Aymtab (Hususi) - Miiteah· 

hidine havale edilmi§ bulunan §ehrimizin 
su tesisatma mart aymm iptidasmda l:ia§· 
lanacaktu. Sirketin miihedisleri ~imdilik 
suyun giizergahm1 tayin, depo yerini tes
bit ve caddelerle sokaklardan gec;ecek 
borulann eb•admt tayin etmekle me§gul
giirler. 

Belediye bir taraftan su i§ile yakm -
dan alakadar olurken bir taraftan da 
~hrin manzarasm1 bozan eski mezarhg1 
kaldirml§ ve bunun yerine &imalde biiyiik 
ve muntazam bir mezarhk tesis etrni~ -
tir. 

A SRi SiNEMANIN 
Bugiinkii yeni 

llahi ve sehhar artist 
GRETA GARBO'nun 

HERBERT MARSHAL 
ile beraber temsil ettikleri 

RENKLi PECE 

ve fev kala de pragrama 
F:msalsiz artistler 

RALPH FORBES 
GWEN· GiLL 

Senenin eo biiyiik ve en hevecanh 

OLUM ve ZAFER 
filminde sevircileri ga$yedt>cektir. mect>ra filminde 

TiiRK FiLM SANA YiiNIN 
En biiyiik eserini binlerce Turk gormege ko~uyor. 

Hi<; BiR FiLM bu kadar begenilmemi~. alki~lanmamJ~hr. 
30 SENELiK T ARiHiMiZi canlanduan Tiirkiin eo biiyiik zaferini gosteren 
17 MiL YON TURK i(:iN Y APILAN Tiirk'ie sozlii biiyiik milli film. 

TORK iNKILABI 
nda Terakki Hamleleri 

T U R K. Sinemas1nda • Matineler 1 de ba~lar. 

r DiKKAT! ----------------~ 
SOMER • SIDemaSIDID 

· Fevkalade program1n1 yar1n okuyunuz. 
Cidden bir sinema hadisesi olacakbr. 

( Bu aksamki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 pHUda Tiirk musikisl - 12,50 hava· 

dis - 13,05 muhtelif pl;)k ne§riyatl - 14 son· 
18,30 plakla dans mlllSiklsi - 19,30 spor 
miisahabeleri: E§ref ::;>efik - 20 Ved.ia RIZI> 
ve arkada§lan tarafmd.an Tiirk musiJdSi 
ve halk ~ark1lan - 20,30 Orner RlZa tara • 
fmdan arabca stiylev - 20,45 Cerna! Kamil 
ve arkada§lart tarafmdan Tiirk mustldSl 
ve halk §arkllan, saat ayan - 21,15 orkes· 
tra - 22,15 ajans ve borsa haberlerl ve er· 
test giiniin program! - 22,35 plakla soloiar, 
oper:a ve operet par~an - 23 son. 

VIYANA: 
18,10 ~ocuklara ell§leri - 18,35 §arktlar. 

spor, seyahat - 19,40 halk yaJ'lm, yeni ha· 
yat, haberler, hava ve saire - 20,15 konu~· 
ma - 20,40 BUWK KONSER - 21,55 eg ' 
lencell yaym - 22,05 BUYUK ORKESTRJ\ 
KONSERi - 23,15 haberler, hava ve satre· 
23,25 esperanto dillnde yaym - 23,35 'l,{i ' 
YANA MUSIK:i:Si - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 18,35 konU§malar " 

19,05 LAYiPziGDEN NAKLEN MUSiKi " 
20,05 gelecek haftanm program1, giiniin 
akislert, haberler - 21,15 halk §arktlarl -
21,35 BUYUK ORKESTRA KONSERi , 
23,05 hava, haberler, spor - 23,35 SECM:El 
MUSiKi PARCALARI. 
BUDAPE~TE: 
18,35 SALON ORKESTRASI - 18,55 spor, 

konferans - 20,20 viYOLONSEL KONSE· 
Ri - 20,50 kisa iki piyes - 21,50 haberler -
22,10 CINGENE ORKESTRASI - 22,45 KA• 
DINLARDAN MUREKKEB ODA ORKES -
TRASININ KONSERi - 24,05 ingilizce ha
berler - 24,10 ca21band takimmln orkes " 
tras1 - 1,10 son haberler. 

BUKREI;l: 
18,05 EtiLENCELI KONSER, 1stirahat 

esnasmda konw;;ma, hava ve saire - 20,05 
konferans - 20,40 OPERA BINASINDAKi 
TEMSiLiN NAKLi, lstirahat esnasmda al· 
manca, frans1zca haberler - 24 son haber
ler. 

LONDRA: 
20,50 konu~ma, haberler, hava ve saire-

21,35 ske~ - 21..55 piyes - 22,45 BUDAPEI;l
TEDEN NAKLEN KAD

1
INLARDAN MU -

REKKEB ODA ORKESTRASININ KON " 
SERI - 24,05 haberler, spor, hava, konu!i
ma ve saire - 24,30 DANS ORKESTRASI " 
1,35 haberler ve saire - 1,45 gramofon. 

PARiS [P. T. T.]: 
18,05 ktraat - 18,20 PiYANO KONSERI, 

QOCUK KOROSU - 19,05 gramofon, ko • 1 

nu~ma, gramofon, konu9ma, gramofon • 
20,35 hava, lkonul;lma, gramofon - 22,05 
MUSiKiLi ROPORTAJ [ARJANTiN CUM
HURiYETil - 22,35 ECLENCELI YAYIN -
24.35 haberler, hava. 

ROMA: 
20,10 franstzca turizm propagandast, ya

bancl dillerde haberler, fasizm haberleri -
20,45 komedi - 23,(}5 BUYUK KONSER -
24,05 haberler - 24,20 DANS MUSiKisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu a~am ~ehrln muhtelif semtlerinde 

no.be 1 olan eczaneler unlardu-; 
Istanbul cihetindekiler: 
Eminontinde (Bensason), Beyaztdda 

(Belkis), Kii~iikpazarda (M. Hulfi.sil, Eyiib
de (Mustafa Arl!), ~ehremininde (Nazlm), 
Karagiimriikte (Suad l, Samatyada (Teo -
filos), ~ehzadeba:;nnda (Asaf), Aksarayda 
(Etem Pertev), Fenerde (Vitali), Alemdar
da (S1rn Rasim), Bakrrkoyde (Hila.l). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Matkovi~), Fmd1kl1da 

(Mustafa Nail), Taksimde (Kiirk~iyan), 
Kalyoncu/kullukta (Zafiropulos), Flruzaga
da (Ertugrull, ~1$11de (Aslm), Kasunpa§a
da (VasJf). Hasko~e (Bar but), Be~ikta§ta 
(Nail Halid), Sanyerde (Nuril. 
~skiidar, Kadtkoy ve Adalardaldler: 
Uskiidarda (Selimlye), KadJkoyde Yel -

degirmeninde (Uc;ler), Biiyiikadada (fi\ina
si RI:r.a), Heybelide (Halk). 

1RT1HAL 
:;>am eski on birinci f1rka kumandam 

merhum Etem Pa§a refikas1 Bayan Bed
riye, Izmitte vefat etmi§tir. !zmitten !s
tanbula nakledilen cenaze, ogleden son
ra namaz1 k1lmd1ktan sonra, Aksaray .. 
da Valide camisinden kaldmlarak Top· 
kaptda aile kabristanma defnedilecek • 
tir. Tann rahmet eyliye. 

Bah~e Mimar1 
Mevlud Baysal 

Dordlincu Vak1f Han dorduncu 
kat, 18 numara, telefon 22537 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklara; 
Amt, meydan, lfOCUk parklar1 ve 

~ villa bah!feleri i~Sin modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazlde 
tatbikahm deruhde ve taahhiid 
eder. 

Muessesat ve villi! bah!felerinin 
daimi nezaretini kii~iik iicretlerle 
kabul eder. 

c:;:i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sus, meyva aga~ ve agac;
clklarl; bahr;e alat ve edevatl ve 
ehliyetli vahr;1vanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru~tur. 

I~( Alakadarlara paras1z gonderilir. ~ 

Bugiin Senenin en buyiik TUkqe Sozlii Filmi 

RUS • JAPON 
MUHAREBESi 

PEK • 
I 
Sinemas1nda 

Bir h8dise te~kil edecek film : 

~ahane bir heyeti temsiliye : 

f A$K $UKRANI 
~ ( Le Roi) 

Flers ve Galllavet'in me~hur eserinden iktibas edilmi~tir 

f 
Gaby Morlay • Victor Francen Elvire 

Ropesco • Raimu ·Andre Lefaure 
ve Duvalles 
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26 ~ubat 1937 

San'at bahisleri 

Biiyiik bir ressam1n 600 
iincii Oliim yildOniimii 
Ronesans1 haz1rbyanlardan me,hur italyan 

Giotto nasd yeti,ti? San'at ressam1 
tarihinde k1ymeti nedir? 

Giotto'nun cisanm Gomiilmesb namzndaki me§hur jresklerinden 
birist Padova Katedraltnda 

Carib tesadi.ifler bazan bi.iyi.ik dehala
nn ke~fedilmesine sebeb olur. Esasen bu
gi.in isimlerini hi.irmetle, takdirle and1g1· 
miz, olmez eserlerile insaniyetin minne -
tini kazanan §ahsiyetlerin hemen hepsi 
§Ohretlerini, varhklanm hirer tesadi.ifi.in 
bah§ettigi fmatlarla kazanml§lardu. Kim 
bilir ayni §ekilde nekadar kabiliyetler 

talilisizlik yiiziinden kaybolup gitrni~ler-
dir. • 

Bir giin ftalyanm me~hur ressamlann
dan Cimabue bir tesadiif neticesinde 
Ciotto'ya rastlamasayd1 bugiin tarihin 

mali olan bu isim, 600 senenin daha ilk 
karanhklannda eriyip gidecekti. 

Cimabue Floransadan Vespignana'ya 
gl.derken yolda bir ~ban ~ocuguna ras~
byor. Biiyiik ressam ki.ic;iik c;obamn bu 
ta§ i.izerinde koyun ve kuzulann resimle • 

Gtotto'nun eser£ Dante 

nm gayet mahirane yaptlgm1 goriince o
na soruyor: 

- Sen kimsin? 
- Giotto de Bandone'yim. 
- Reessam olmak ister misin? 
- Esasen ondan ba§ka arzum yok -

tur. 
0 zamandan itibaren Ciotto, Cimabu

e'nin atolyesinde ~ah§maga ba§hyor. Az
bir zamanda Orta~aglann en kuvvetli ve 
yiiksek ressam1 haline geliyor. 

Dante eserlerinde bu iki ressamdan 
bahsederken Ciotto'yu hocas1 Cimabue· 
den daha iistiin buluyor. 

Vatikan saraym1 tezyin ettirmek i<;in 
Papamn Giotto'yu tercih edi~i onun §Oh· 
retini iyice artmyor. 0 zaman Papa 
zamamn tanmml§ ressamlarmdan san' at· 

1 
A 

Birdenbire gozleri karard1. Basamak· 
lan gi)remiyordu. Yukanya <;Jkanlardan 
birine c;arpmamak i~in sola dogru hir a· 
d1m attl ve omzunu duvara dayacb. 
Ayakta gi.i~ durabiliyordu. Geri kalan 
basamaklan da inebilse altkattaki ham 
koltuklardan birine ~okecekti. Y apamad1. 
Merdivenin iistba§mda gece gi.indiiz 
:Yanan zay1f bir l§Igm her basamakta bir 
derece daha acalarak sahanhgm kavsini 
donemiyecek kadar geride ve dibde kal
hlasJ, daima, buradan inmegi <;Ikmaktan 

ziyade gi.ic;le§tirirdi. S1rt1m duvara vererek 
:Van yan inmegi denedi. Gozleri daha 
fazla karanyordu. A§ag1ya dogru sar
kitbgl bir ayagmm dibsiz bir bo§luga dog· 
ru biitiin viicudiinii ~ekmesinden korka
tak, hayatma muadil bir k1ymet alan mu· 
\'azenesini §UUrile bir anda kaybetmek 
endi§esine benzer bir s1kmt1 i~inde, gene 
durmu§tu. 

bniinden bir beyazhk ve bir tentiirdi
:Yod kokusu ge<;ti. Merdivenden, hasta
bahcilann ve hademelerin tela§h ayak 
8eslerile beraber, yemek ve ilac kokan 

Cimabue ve Giotto 

Ian hakkmda hirer niimune istiyor. Ci • 
otto bir ~ember resmi c;izerek gonderiyor 
ve diyor ki: «Resimden anhyan ic;in bu 

bile ~oktur.» 

Ostadm pek me§hur ve §aheserler me
yanmda olan fresklerine bak1lmca iki §e· 
yin noksan olu§U goze ~arp1yor: Birisi 
prespectiv, digeri boyalar. Unutmamak 
lazJmd1r ki o zaman boyalar, tempera u
sulile ve her ressarrun kendisi tarafmdan 
yap1hrd1. 

Prespective gelince bu ilim o zaman 
heniiz mevcud degildi. Giotto'nun as1l 
biiyi.ikliigi.inii veren, ressamm o zamana 
kadar mevcud olm1yan bir usul takib et
mesidir. 0 da mevzuu tabiatten ahp tabii 
tasvirler yapmak ve tabiatten ilham al • 
makbr. Sonra Giotto resimlerinin intiza
mma biiyiik bir ehemmiyet verirdi. 

BaZI san' at miinekkidleri «Giotto ol
masaydJ (Ronesanslar devrini hazuh -
yanlar) prekiirzorler olmazdJ ve yahud 
pek gecikirdi» derler. 

Ciotto'nun eserlerinde his, heyecan, 
ve rub hareketleri bir mucize §eklinde 
tebari.iz eder. Hakikaten iistad kuvvetli 
bir drama, yi.iksek bir kuvvet ve tath bir 
hisse maliktir. Giotto'nun eserleri kar§l • 

smda insan gayriihtiyari ressamm o an
da ne duydugunu ve ne di.i§iindiigi.ini.i 
anlar gibi olur. 

Dante Alighieri'nin me§hur resmi Gi
otto tarafmdan c;izilmi§tir. Rivayete gO
re kendisile Ravenna §ehrinde gorii§mi.i§ 
ve o zaman yapml§tlr. 

Elli sene siiren bir san'at dehasm1n e
serlerini burada saymak ve tasvir etmek 

bir hava cereyam inip ~1k1yordu. Duva· 
ra iyice yasland1 ve gozlerini yan kapa· 
d1. Merdivenin iki ba§mdaki yayh kapl· 
lann glClrt!lanna kan~an ayak seslerinin 

tela§!, uguld1yan kulaklan i~inde bu ses· 
Jerden aynlarak, hastaneyi dolduran bii

tiin korkularm hulasas1 imi§ gibi, mi.ista
kil bir mana ahyordu. 

Y amba§mda bir §angirtl koptu. Gene 
beyazhklar ve bir tepsi i~inde §i§eye, 
bardaga, tabaga benzer §eylerden s1zan 
panlt!lar yamnda «buyurun, gec;in ... » 
diyen sesler. Omzunda bir el ve kulagm· 
da kendi ad1. Gozlerine karanh~ iten bir 
gayret doldu. Y emek tepsisini bir kolu 
i.istiinde havaya kalduarak yukanya ~~
karan hademenin arkasmda bir golge, 
on a iki elini bird en uza tlyor: 

- Sen misin, Or han? diyordu. 

CUMHURiYET 

Zincirbend asik 
' 

Kaloriferin ba,Inda za· 
tiirrie olarak ~ldii 

Radyator ba~tnda olen zavalh ... 

Nevyorkta Florence Hurlbut isminde 
bir kadma a§Ik olan HaroJd Hulen na -
mmda bir' erkegin, zincirle bagh bulun
dugu kaloriferin dibinde can verdigini, 
son gelen Avrupa gezetleri yaz1yorlar. 

Harold Hulen, sevdigi kadmm yiiz 
vermemesi iizerine, kendisini, o kadmm 
oturdugu pansiyonun salonundaki kalo • 
rifere bir zincirle baglami§ ve Mis Hur
but, kendisile evlenmegi kabul etmedik<;e 
bu zinciri c;ozmiyecegini ve kaloriferin 
dihinde olecegini soylemi§tn. Once, bu 
tehdide kimse kulak asmami§, ve Harold 
Hulen geceyi orada, kuru tahta iistiinde 

gec;irmi§ti. 

Baz1 merhametli kimseler onun haline 
ac1yarak yiyecek ve ic;ecek vermi§lerse 

de giiliinc bir §ekilde ba§hyan bu hadise

nin facia ile bitmesine mani olamamJ§ -

lard1r. Filhakika, zincirli a§lk, bir tara -

fmda kaloriferin harareti, otetarafmda 

salon kaplSlndan hi.icum eden hava cere

yanile, evvela bir bron§ite, arkasmdan 

da bir zatiirrieye yakalanarak olmii§tiir. 

Roma ve Bari radyolarin
da tiirk~e ne,riyat 

Roma ve Bari radyolan ak§am lstan· 

bul saatile saat 7,50 de ti.irk<;e ne§riyata 

tahsis ettikleri miiddet zarfmda gene 

Turk bestekan F erid Alnarm «Su Y a
ma~ta», «Deniz k1y1smda giin dogU§U» 

ve «0yun havas1» adh eserlerini dinlet • 

mi§tir. Profesor Maryo <;;ikanello Turk 

san'atkanmn bu eserlerini piyanoda mu

vaffakiyetle ~alm1~hr. -···· Belgradda meydana ~·karl
Ian afyon ka~ak~1hg1 

Belgraddan verilen bir habere gore, 
zab1ta biiyiik bir afyon ka(_;ak(_;Jb~ ha
disesini meydana ($Ikarm1~, be§ yiiz bin 

dinar k1ymetinde afyon musadere et -
mi§tir. 

Ka(_;ak(_;Ihk hadisesile alakadar bulu
nan bir ecnebi sefaret katibi tayyare ile 
ka(_;mak ·isterken yakalanml§br. 

imkanSJZdu. Fa kat ilave edelim ki zama
mna gore Giotto ayni zamanda hem mi
mar hem de heykeltra§tlr. Bunu Floran· 
sa katedralinin me§hur ~an kulesi teyid 
eder. 

1267 de dog an ve 133 7 de olen Gi
otto'nun bugiinlerde 600 i.inci.i senei dev· 
riyesi yap1hrken onun yiiksek kabiliyet ve 
ruhl k1ymetlerini unutrnamak gerektir. 

Ostadm en biiyiik hymeti, eski !tag -
lardan aldigl san' ah hamurla§tmp yeni 
ve k1ymetli bir kahba sokarak Ronesan· 
sm temellerine bir abide olarak yerle§ • 
tirmesidir. 

Giotto'yu habrlarken bir ftalyan res· 
sam1 olarak degil Markoni, Edison gibi 
bir be§eriyet mah olarak gormek laz1m· 
d1r. 

Heykeltra~ 

Zeynel Akko~ 

A vusturya siyaseti 
doniim noktas1nda 

Frans1z· gazetelerine gore Avusturya ya Kralhg1 
iade etmek, yahud da Almanya ile birle,n1ek 

karar1n1 vermek iizere bulunuyor 
[Ba$tara!1 1 fnct sa'ltttedeJ 

ba§ka bir zaviyeden gorerek §U iddiada 
bulunmaktad1r: 

«Aimanya ile ltalya §U §artlar dahi • 
Iinde uyu§mu~lardJr: 

Almanya Anschluss (Avusturya ile 
ittihad) dan vaz~~mek §artile <;;ekoslo
vakyada serbes~e hareket edebilecek • 
tir.» 

Diger gazetelerin birle§tikleri en mii· 
him nokta Avusturyada Nazi niifuzunun 
arum§ oldugudur. 

Diger gazetelerde 
Paris 25 (A.A.) - Habsburglar 

meselesi, giini.in meselesidir ve gazetele
rin ekserisi, Avusturyada saltanatm ia
desi imkamm gitgide daha ziyade kuv • 
vetle derpi§ e~ektedirler. 

Echo de Paris gazetesinde Pertinax, 
diyor ki: 

«Kafi derecede hesaba kablmamakta 
olan bir amil vardu. Goemboes, olmii§ -
tiir ve yeni Macar hiikumeti, eskisine 
benzememektedir. Goemboes'iin idaresi 
zamanmda bir nevi Hitlerci diktatorli.ik 
hamlanmakta idi. Bugiin, Nazi tahri
kat~Ilarm faaliyetleri her zamankinden 
ziyade artmi§hT. Fa kat, bununla beraber, 
bunlar partiyi kaybetmi§lerdir. Zira Ma
caristan, nasyonal - sosyalistlerin Avus
turyada muzafferiyet kazanmalanm ho§ 

bir nazarla gormiyecektir. Acaba Ma • 
carlarm birdenbire kendilerine gelip ener· 
jilerini istirdad etmeleri, Schuchnigg' e 
cesaret mi bah§etti ?» 

Petit Journal gazetesi diyor ki: 
«iki ihtimalden, yani -Avusturyanm 

Almanyaya iltihak1 veya Habsburg ha· 
nedam saltanahnm iadesi- ihtimallerin • 
den birinin tahakkuku kar§Ismda tahyir 
edilecek ;Ian Fransa, ikinci ihtimalin ta
hakkukunu iltizam etmenin kendisi i~in 
daha muvaf1k olacagmJ pek yakmda id· 
rak edecektir.» 

Bir Alman gazetesinin tarizi 
Berlin 25 (A.A.) - Nazilerin na§iri 

efkan olan Der Angriff, von Neurath'm 
Viyanay1 ziyareti hakkmda miitalealar 
serdeden yegane gazetedir. Bu gazete 
diyor ki: 

«Maddi bir tak1m neticeler elde edil
mesi mevzuubahis degildi, yalmz iki 
Alman devletin dahili tesaniidlerini gos • 
termek maksud idi. 

Alman nazmmn Viyanaya muvasala· 
tmda ve oradan aynldigl esnada yap1l • 
ffil§ olan co§kun tezahi.irler, manidard1r. 
Maatteessi.if, pek fazla kendini goster -
mek istiyen Viyana zab1tasile baz1 A • 
vusturya gazeteleri, bu tablonun samimi 
rengini ka~uml§lardir. Bu hal, Alman • 
yada tabii olarak elim bir tesir hasil et • 
mi§tir. Fa kat baz1 kimselerin atm1~ ol -
duklan yanh~ ad1mlar, Almanya ile A· 
vusturya arasmdaki dostane miinasebet
lere mani olamJyacaktir.» 

Avuslurya Hariciye Nazm 
Romaya gitmiyor 

Roma 25 (A.A.) Schusch· 
nigg'in gelecek hafta Romaya gelecegi 
hakkmdaki haberler salahiyettar ltalyan 
mahfillerinde yalanlanmakta ve yakmda 
bOyle bir ziyaretin mutasavver olmad1g1 
bildirilmektedir. 

Dortler paktr iddiasr tekzib 
ediliyor 

Roma 25 (A.A.) - ltalyan salahi • 
yettar mahfilleri, Alman - Avusturya vt 

Macaristan arasmda yakmda bir dortlet 

paktmm akdedilecegini kat'i surette ya -
lanlamaktad~rlar. 

~ekoslovakya ordusunda mevcud 
Alman z;abitleri 

Prague 25 (A.A.) - Milll miida 
faa nazm Machnik, aya.n azasmdan ve 
Sudete'lerden bir zatm sormu§ oldugu 
bir suale cevaben <;ekoslovakya ordusun· 
da biri general olmak lizere 457 Alman 
zabiti bulundugunu soylemi§tir. 

Hariciye Nazm Kamil Krofta, onii . 
miizdeki hafta, ayan ve meb'usan mec -
lisleri hariciye enciimenlerinde, harici 
siyasete miiteallik bir nutuk soyliyecek • 
tir. 

Londrada Cekoslovakya i~in 
endi~eler 

Londra 25 (A.A.) - Times gaze· 
tesinin Berlin muhabiri, gazetesine ~u tel.
grafJ gijndermi§tir: 

«Almanyanm <;;ekoslovakya iizerinde
ki a~li, diplomasi mehafilde endi§eler 
uyand1rml§tlr. Bu mehafil, Hitlerin pro
gram nutkunda bu meseleyi siikutla ge • 
ci§tirmi§ oldugunu hatulatrnaktadular. 

Ayni mehafil, <;;ekoslovakyanm .(<Su· 
dete» Almanlarmm g~enlerde Prague 
ile <<Activiste» Almanlar arasmda akde
dilmi§ olan itilaf kar§Ismda hath hareket· 
lerinin ne olacagi sualini irad etrnekte · 
dirler. Bu mehafil, Sudete'lerin bu itila· 
fa i§lirakten imtina eylemelerinden kork
maktadirlar. Boyle bir hal, Sudete'lerle 
Nazi Almanlar arasmda bir muvazaa 
bulundugunu teyid edecektir. 

Times gazetesi, ilave ediyor: 

«Eden'ij son nutuklan, fngiliz siya • 
setinin yalntz garbi Avrupaya hasredil • 
mi§ oldugu zanmnda bulunan milletlerle 
lngiliz menafiinin Avrupai mahiyetini 
ihtar etmegi istihdaf etmektedir. Bu ka
bil ihtaratm bila.hare, !ngiliz el~ileri ta
rafmdan da yap1lacagl zannolunmakta · 
du.» 

Alman Hariciye Naztrt Hitler 
aeliimile karfrlandr 

Viyana 25 (Hususi) -Alman Ha
riciye Nazm von Neuarht Viyana istas
yonuna vard1g1 zaman alman bi.itiin ted
birlere ragmen co§kun bir: 
«- Heil Hitler!» avazesile 'kar§llan· 

mi§hr. 

Ar,idiik Otto Avusturya 
hududunda 

Belgrad 25 (Hususi) - Ar§idiik 
Otto ile hem§iresi Ar§idi.i§eS Adelayid 
dun Avusturya hududuna gelmi§lerdir. 
Bu haber Viyanada biiyiik bir heyecan 
uyandlrmJ§hr. Ar§idii§es Adelayid Viya
naya gitmi§, Ar§idiik Otto ise !svi!;reye 
donmii~tiir. 

Bu adama yaztk degil mi? 
Pehlivan KaZJm isminde bir ~ofor 

Beyaz1dda bir siit(_;Uye giimu~ elli ku
ru~luklardan bir tane bozdurmak i.izere 
vermi§, siit~u paranm kalb oldugunu 
iddia ederek §Oforu polise teslim etmi§
tir. 

N ezaret altma alman §Ofor Kaz1mm e
vi polisler tarafmdan araruni§, biT §ey 
bulunamanu§tlr. 

Darphaneye yollanan 50 kuru§lugun, 
mutehasslslar tarafmdan yapllan tetki· 
kat sonunda bunun kalb olmadJ/P. mey
dana t;Ikml§ ve Darphane tarafmdan 
§Ofore iade edilmi§tir. Bu suretle bir 
sutc;iinun ~§giizarh/P. yiizunden adam -
cag1z ug giin (_;ah§amaml§, i§inden gii
cunden olmu§tUr. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1 : 1 

• • 

BIZ INSANLAR 
Necati. Sesi merdiveni bir lamba gibi 

aydmlatmJ§tl. Arkasmdan gene karanhk 
bastJrd1. Yiizi.ini.in bir an parhyan degir
mi beyaz1 geriye ka~hktan sonra, bir 
basamak daha yiikselen golgesile beraber 
sesi de yakla§tl: 

- Bur ada ne duruyorsun? 

Orban cevab vermedi. 
- !niyor musun, <;IkJyor musun? 
Orhan bir elile arkada~mm omzunu 

tutarak: 

- !niyorum, dedi, fakat bana yard1m 
et, gozlerim karanyor. 

Necatinin koluna as1larak merdiveni 
indi. Cozleri biraz daha iyi gormege 
ba~ladJgi i~in arhk bu sofada oturmak 
istemiyordu. Bahc;eye ~1kan koridorun 
ba§ma geliJ1ce, kap1dan giren bol 1~1k ge
ne gozlerini karartrni§h. Arkas1m o tarafa 

Y azan: Peyami Safa =====~ 
c;evirdi ve kenara ~ekildi. Ba§ml oniine 
igerek N ecatiye sokulmu§tu. Gozlerinin 
kararhs1 ge~inciye kadar agzm1 ac;mad1. 

Cozlere kum dolduran bir riizgardan 
ka~arak rastgele bir yere s1gman adama 
benziyordu: Sa~! an dagm1k, sey1ek ve 
k1sa kirpiklerinin aras1 k1zarmi§, gozleri 

kanlanmi§, esmer yiizi.i bezginlige c;alan 
derin bir yorgunluktan gev§emege ba§la
mJ§ keskin mi.idafaa ~izgilerile dolu, en

sesi c;okmi.i§ ve mtJ kabarmJ§, dik ve uzun 
boyu birkac; noktadan kmlarak viicudii 
one dogru sarkmi§b. Necati onu bu hale 
getiren hastahga clair hi~ bir§ey bilmedi
gi halde, sebebe aid merakm1 geride bua
kan bi.iyi.ik bir hayretle bu neticeye bakJ
yordu. 

Orban ba§ml kald1rdJ ve ag1r agn ka
Pl tarafma c;evirdi. Gozlerini kontrol e-

diyordu. Birka~ defa klrp1p ac;h. l§Iga 
dayanabilecek bir hale geldigini anlaym
ca, bir kelime soylemeden, yiiriidii. Ar

kasmdan giden N ecati o zaman sorabil
mi§ti: 

- N en var, yahu, §a§Jrdlm, kald1m. 
Eve gonderdigin kag1dda izah etmiyor
sun. Hasta m1sm? 

Orhan kapmm oniinde avcunu gozle
rine siper ederek durdu: 

- Hayn, degilim. Vedia basta. Yu
kanda, yabyor. 

- Vedia m1? 

Necatinin o gi.in bir kere bile hatmn· 
dan gec;miyen bu isim, uzakla§ml§ hatlra· 
lan arasmdan, Vedianm yalmz §ekline 
aid baz1 intJbalan ay1khyarak canlandu
di. Onun biinyesine aid istidadlar arasm
da bu gi.inii haber verebilecek marazi 

Cocuklar aras1nda 
JN... bdiilhak Hamide: cKim dem~· 
~ tir ~ocuk kii~uk ~eydir • Bir t;o· 

cuk hence pek bi.iyiik §eydir,. 
vecizesini ilham eden cyarm .. lar ziim
resini - buti.in inceliklerile ve top top -
giirebilmek igin bayramlardan musaid 
zaman yoktur. Bayram, sevinc; giinii • 
diir, ~ocuklar da sevincin §akrak tim • 
salleridir. Tabiatin bir(_;ok kanunlanm 
tadil eden cemiyet, t;ocuk ruhundan 
ne§'eyi ve (_;Ocuk dudagmdan kahkahayi 
almaml§, alamaml§tlr. Hayat mucade
lesi ve o miicadelenin iiziintuleri, elem
leri be~ige yakmhk nisbetinde s1f1ra 
dogru dii~er. Bu sukutu boyuna kam -
~1llyan (_;ocuk ruhundaki masum ne§'e
dir ve o ne§'eyi (_;Ocuk dudagmdaki si-
linmez, bozulmaz, a§mmaz kahkaha 

temsil eder. Bayramlar ise kendi muhit
lerinde co~up ta~an ~ocuk sevinci, t;o -
cuk kahkahasm1 sergi haline getirir, 
yer yer te~hir eder. Bu sergilerde dola~
mak adeta hakikatten hayale gegmek 
ve biraz (_;ocukla~mak zevki verir. 

Ben bu zevke ermek istedim, bayra
mm her giini.inii bir oyun yerinde ge • 
girdim. Manzara, biitlin bu yerlerde ay
ni idi ve ne§'e sergisi, diinyanm her 
hangi me§herinde tesadiif edilmesine 
imkan olm1yan bir cazibe ta~1yordu. Bu 
zarif, bu tath, bu parlak hakikate rag • 
men giizlerim • hahralan bile eskimi§ 
ve yiprarunJ§ olan- kendi (_;ocuklugumun 
izlerini ar1yordu. Bana bu izleri imre • 
ne imrene seyrettigim binlerce mini • 

mininin s1gray1§lan, ko§~lan, atlh§la
n, giilii§leri, oynayi§larl degil, bir takrm 
eserler hissettirebilirdi. Mesela (_;iy krr

miZiya boyah ve rendelenmemi~ tahta
dan kasnakll tefini, yahud giine§te ku

rutulmu§ kursaktan yapllma burU§Uk 
dumbelegini seslendirerek; sanh ye~illi 
ve igribiigrii be§ikleri, kaba bir minya
tiir durumundaki iskemleleri, dolablan 
iiniine sererek gocuklarm gafil ragbeti
ni galm1ya sava~an oyuncakgilar, iistiin
de §ekerden ziyade salya ve toz bulu
nan susam helvalarile masum ag1zlara 
i§tiha 8§Ilam1ya sava§an Zenci kadm • 

lar, yumurta ok(_;eli iskarpinlerinin siv

ri u~lan iizerinde ~arp1k omuzlanm tit
rete tltrete ve gatlak !Jil· zurnamn fal

solu ahengine ayak uydura uydura 9ifte 
telli oymyan gene tulumbacllar, diinya 
giizelinin resmile siislenmi§ laternala
rmdan c;ocuklara baloz kantolan dinle
ten san'ats1z sazendeler, ath karmca • 
lar, seyyar orta oyunculan, gad1r tiyat
rolan, csag ve canh .. ejderhalar, kukla
lar ve bunlara benzer bir siiru §eyler 
§imdi yoktu. 

<;ocuklar gene alabildigine gulliyor, 
ko§uyor, SJ(_;nyor ve oynuyordu. Lakin 
onlara bayram sevincini tattlran oto • 
mobillerdi, radyo nagmeleriydi, ni~an 
tezgablanyd1, ka/P.ddan u~ar u(_;aklarch 
ve bunlara benzer §eylerdi. 

Evet, arad1g1m izleri bulamad1m. 
Nusgiinu Eyubun iptidai oyuncaklann
dan, zurnadan, kukladan, karagozden, 
orta oyunundan, laternadan alan diin
ku sakin ve sade zevk yerini incelige, 
k1vrakhga, harekete, heyecana b1rakm1~ 
ve bugiiniin (_;Ocuk ne§'esi fennile~mi§!. 
Kahkahalar belki eskisi gibi ruhdan 
doguyor. Fakat aksettirdigi tmnet sert 
ve c;evik!.. 

Bu sezi§ kar~1smda bana ve ya§da~la· 
nma dii§en itiraf etmektir: Dunyaya 
erken gelmi§iz! .. 

M. TURHAN TAN 
H: 
Be~ikta~ta HaUl Otu~a: 
Gtinderdl~lnlz arma~an ben! gert;ekten 

mlnnettar ettl. San'atkarlll1;tmza hayran
llguru ve tevecciihiiniize §iikranlarmu ar
zederlm. 

M.T.T. 

i§8retler arayarak hatirlamaga ~h§8n 
N ecati, V edianm kendisini gorecekmi§ 
gibi -Orhamn «yukanda, yatiyor>> soz

lerinden gelen a!li tesirin devamile- ba§l· 
m kald1rarak hastanenin iistkat pencere· 
lerine bakmi§ti. Birdenbire kama§an goz

lerini yere c;evirdi. T eni c;ok sihhatli, fa· 
kat listiine her illet kondurulabilecek bir 

ince yap!da ve gozleri daima nobet ic;:in
de, her elini sikhkc;a insanm avcunda 

nemli bir ate§le kan~1k ve IS!Dml§ parmak

larmm ucundan Ofl!Zuna kadar yi.iri.iyor

mu§ gibi uzun ve s1cak bir iirperme §i.ip· 

hesi buakan V edianm uc;uk hayali, ayak

ta siiratli birkac; poz degi§tirdikten sonra, 

ansiZln bir hastane karyolasma uzanml§ 
halile gozlerinin online geldi. 

- N esi var? T ehlikeli mi? 
Orban cevab vermedi. H1zla yuru

yerek hastaneden c;1khlar. Tnmanm1ya 

ba§lad,klan yoku§ta keskin, tepeden in
me, nefes kesici bir gi.ine~ vard1. 

Orban avcunu tekrar gozlerinin iisti.i
ne gotiirdii: 

- Fen a ! dedi. 

V e daima yere bakarak ilave etti ~ 
[Arkast var] 
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Bagramda gapzLan ma9 

G. Sarayla F enerbah~e 
1-1 herabere kald1lar 

Oyunun heyeti umumiyesi heyecanb oldu, faka 
ingiliz hakem ma~1 ~ok fena idare etti 

Galatasaray - Fenerbah~e magmdan heyecanh bir an 

Dort kuli.ibi.imi.iz arasmda tertib ediien Gi.ine~ ma~mm ikinci devresinde ba§lad1 
dostluk kupas1 turnuvasma bayramm i · ve Sanlaciverdlilerin maglubiyeti hazme
kinci giini.i devam edilmi§ ve Galatasaray· demiyerek izhar ettikleri . hm;mhklara 
la Fenerbahc;e tak1m!an kar§Ila§rni§lar ~ meydan verdi ve .. mani olamad1. F ener· 
du. bah~e GalataSoaray ma~mda ise sahada 

Booths'un idaresinde oynanan bu oyu- asabiyet gosterenlerin ba§mda kendisi ge
na Fenerbah~eliler Cevadla Faz!ldan hyordu. Bu oyunda Naci ile ~evketin 
mahrum olarak; Hi.isameddin - Y a§ar, gol olmas1 pek muhtemel ve ofsayddan 
Lebib - Mehmed Re§ad, Y orgi An - iki§er defa pas almalanm gormedigi gibi 
gelidis, Esad- Naci, ~aban, Ali R 1za, bir arahk kendisine bir§ey soylemek isti
Semih, Fikret §eklinde; yen Galatasarayh Re§adm hiddetle gog· 

Galatasarayhlar ise Necdet, Giindiiz siinden itti. 
K1hc, Biilend, Lutfi ve Avni gibi en Biz, karla kan§Ik yagan §iddetli yag· 
k1ymetli be§ oyunculanmn yerine ikinci mur yi.iziinden Gi.ine§ - Be§ikta§ ma~mm 
tak1m genclerini koyrnak suretile c;ok za· yap1lmamasmdan ~ok memnun olduk. 
y1f bir kadro olan §U tertibdeki takimla Ciinkii eger bu mac; yapi!mi§ olsayd1 
oynad1lar: Sacid _ Re§ad, Refik _ Booths'un idaresizliginden miiessif hadi -
Ekrem, Salim, Siiavi _ ~evket, E§fak, seler c;1kacak ve ortaya konulan mi.ika -
Sii!eyman, Ha§im, Danyal. fata dii§manhk kupas1 demekten ba§ka 

Bu mac;1 iic; k1sma aytrabiliriz. !Ik yir· bir lakab kalm1yacakt1. 
mi be§ dakikada Galatasarayhlar, son Giire§ ve boks ma~lari 
yirmi dakikada F enerbahc;eliler hakim • Be§ikta§ Halkevi spor komitesinin k1· 
diler. Mi.itebaki zamanlarda da miite - demsiz amati:irler arasmda tertib ettigi 
vazin bir oyun gi:irdiik. 1ki tak1mm tesis gi.ire§ ve boks mi.isabakalanmn finalleri 
ettikleri hakimiyet tarz1 da muhtelifti. yann ak§am Be§ikta§ jimnastik kuliibi.i -
F enerbah~eliler herbir akmlanru bi~ok ni.in salonunda yap!lacaktlr. 
paslarla siisliyerek, inki§af ettiriyorlardi. lkinci kiime ma,.Jari 
Bu tarz, g(:ize ho§ gori.ini.iyor ve zevki ~ 
ok§uyordu, fakat o giin pek canh bir o
yun oyntyan Galatasaray mi.idafaasmm 
yer tutmasma, gedik kapamasma vakil 
:ve imHn buakrnt§ oluyordu. 

Ga!atasarayhlar ise, topu rakiblerinin 
arasmdan i§liyerek ve ince anla§malarla 
degil de bacaga ve nefese istinad eden 
derin fakat mi.iessir uzun paslarla hiicum 
y aptyorlardi. 

Oyunun ilk tehlikesini Galatasaray ka
lesi atlath. Komerden gelen topu fikrel 
OO§ kaleye atamad1. Top direge ~arparak 
yerde yatan kalecinin kuca!bna dii§tii. 

!lk goli.i Galatasarayhlarm kii~iik sag 
ac;tgl ,Sevket yaph. Lebible Hi.isamed -
dinin hatasmdan istifade ederek dar bit 
zaviyeden topu F enerbahc;e kalesine sok
maga muvaffak oldu. 

Galatasarayh Siileyrnan, F enerbahc;e, 
1-0 maglub vaziyette iken ve kale on
lerinde ~ok miisaid bir vaziyette ayagma 
ge~irdigi topu OO§ kaleye atabilseydi ta
kimma ikinci golii de kazandumi§ ola • 
cakh. 

F enerbah~eliler kendilerini maglub 
vaziyetten kurtaran golii Esadm t;ektiib 
hir frikikten yaphlar. 

!kinci devrede de her iki taraf galibiyet 
goli.ini.i yapamaymca F enerbahc;e mu -
rahhasmm, tahmlann bir giin ara ile iki 
miihim ve yorucu ma<; yapmasm1 gozi:i -
ni.inde tutarak, yanm saatlik temdid mii
sabakasmm yapiimamasi hususundaki 
teklifini Galatasaray murahhas1 da ma
kul ve muvaf1k buldugundan oyun uza· 
hlmad1 ve rna!( bu suretle I - I beraber
]ikle neticelenmi§ oldu. 

Oyun nasrl oldu? 
Oyun umumiyet itibarile zevkli ve ha

raretli bir §ekilde cereyan etti. Y almz 
Ali Rtza ile Y a§ar, kar§tlanndaki oyun
culara muntazam bir sistem dahilinde o
yunun ba§mdan sonuna kadar ~ok !firkin 
§ekillerde tekme atmakta devam etme -
seydiler kuliibler arasmda dostlugu tesis 
ve takviye i~in tertib edilen bu ma~;ta 
daha uygun hareket etmi§ ve yarahlmak 
istenen havayi ifsad etmemi§ olurlardJ. 

Hakem oyunu fena idare etti 
Hakem, oyunu i.imid edilmedik dere

cede fena idare etti. Oostluk kupas1 mac;
lanmn arifesinde yazdigimlz .bir yaz1da 
ayni giinde ve iistiiste iki mac; idare etme
nin kabil olmadtgmt iddia ederken buna 
maddi ve manevi yorgunlugun sebeb o· 
lacagm1 ileri siirmli§tiik. 

Booths'un yorgunlugu F enerba~e • 

Muhtelif sebeblerle ~imdiye kadar te· 
hir edilmi§ bulunan ikinci kiime lik mac;
lanna ,Sere£ stadmda devam edilmi§tir. 
Bu miisabakalar neticesinde Genclerbir
]igi F enery1lmazl 5 - I yenrni§, Anado
luhisarla Beylerbeyi I - I, Galata genc
lerile Karagi.irnriikliiler 2 - 2 berabere 
kalrnt§lar, Anadoluhisarhlar da Davud
pa~ahlan 14 - I yenrni§lerdir. 
Futbol ajanlar1 Ankaraya 

~agutld1 
14 martta ba§hyacagi evvelce tesbi• 

ve ilan edilmi§ olan milli ki.ime futbol 
ma~lan, F ederasyonda vaki degi§iklik 
iizerine muallakta kalmi§ bir hal alrni§tt. 
!;in siiratle halledilerek ma~lara biran 
evvel ba§lamlmasl ic;in bir toplanh ya -
p1lmasma karar verilmi§ ve bu miinase -
betle futbol ajanlan Ankaraya c;agml • 
mt~lardn. 
o~ tehir arasinda atletizm 

miisabakalar1 
Atletizm F ederasyonu 19 may1s !(ar

§amba gi.ini.i Ankara, lzmir ve lstanb-ul 
§ehirleri arasmda bir miisabaka tertibini 
karar altma alarak program! haztrlama
ga ba§larni§tlr. 

Y eni Ankara stadmda yapthp iki gun 
siirecek olan bu miisabakalara memlek~ • 
timizde ilk defa olmak iizere 42 kilomet· 
roluk maraton yan§l da ithal edilecektir. 

~ehirler her miisabakaya iki§er atlet 
gonderecekler ve bu suretle uzun si.iren 
sec;meler yaptlmiyacaktJr. 

lzmirden milli kiimeye 
girecek tak1mlar 

hmir ~(Hususi) - Mil!i kiimeye !z 
mir namma i§tirak edecek tabrnlan kat'i 
surette belli edecek son miisabakalar ya
pildi. Evvela Goztepe ile hmirspor kar
§tla§hlar. Gi:iztepe, rakibine yenildigi 
takdirde iic;iinciiliige di.i§ecegini, binaen -
aleyh milll kiimeden haric kalacagmt go· 
zi:iniinde tutarak dikkatli bir oyun c;1kar· 
d1 ve ma~1 3-1 kazarunaga muvaffak ol
du. 

!kinci ve daha mi.ihim mac;1 Altayla 
Altmordulular yaphlar. Altmordulula -
nn milli kiimeye se~ilebilmesi i<;in bu 
mac;1 muhakkak kazanmalan lazJmdi. Bu 
itibarla ilk dakikadan giizel ve hakim 
bir oyun tutturdular ve iki de go] at· 
maga muvaffak oldular. Altaydan Sa
im iki go] atarak beraberligi temin edince 
mac; c;ok heraretli bir §ekil ald1. Adil 
Altmordu lehine verilen pena!tJyi kar,;w 

Finlandiyadaki ma~lar 
Giiref~ilerimiz iki 
ma~ta da 4-3 
galib geldiler 

Mustafa, Finlerin en me~
hur giire~~isini tu~la 

· maglt:.:> etti 
[Ba$tarata 1 tnct sahtfede] 

Grekorumen giire§te rakibini tu§la mag -
!ub etmi§tir. Saim, serbest giire§te Lei • 
noy'u, Yusuf Aslan Pihlajanakiyi, Co
ban Mehmed de iarvine'ni say1 hesabi
le maglub etmi§lerdir. 

Kenan, Grekorumen giire§te Kusseli
ye, Adnan da Nordling'e say1 hesabile 
maglub olmu§lardu. Y a§ar, rakibile be
rabere vaziyette giire§irken kolu incinmi§ 
ve miisabakaya devam edememi§tir. T a
rnlmlz bu ilk kar§Ila§mada ~ok iyi giire§
mi§tir. Bu suretle ilk giiniin neticesi 4 - 3 
1 ehimize bi tmi§tir. 

Aym 24 iinde yap1lan ikinci miisaba
kada Kenan, Adnan ve Mustafa serbest 
giire§te, <;oban Mehmed Grekorumen 
gi.ire§te galib gelmi§lerdir. Saim ve Yu -
suf Aslan maglub olmu§lardir. Y a§ar, 
kolundaki sakathk yiizi.inden giire§eme
rni§tir. 

CUMHUR1YET - Takimlmiz bir 
iki ihtiyat giire~i ile takviye edilerek 
gonderilmi~ olsaydt, herhangi bir sakat -
hk yiiziinden miisabaka yapam1yan gii -
re~ilerimizin yeri acy1k kalmaz ve takt -
mtm1z puvan itibarile zay1f dii§rnezdi. 
F akat Umuml Merkezin ihtiyat giirq -
~iler i~in seyahat masrah vermem~ ol -
mas1 bu imkam selbetmi§tir. 

d1ktan birka~ dakika sonra kafa ile iic;iin· 
cii bir go] ahp kabahatini telafi etti. Fa· 
kat Altayhlar da ma~m neticesine be§ 
dakika kala i.i~i.incii ve beraberlik saYJla
nm yapt1lar ve oyunu bu vaziyette bi -
tirmege muvaffak olarak milli kiimeye 
s~ilmek hakkm1 ellerinden buakmad1hr. 

Bu hafta yapilacak lik 
ma~Iar1 

T. S. K. istanbul BOigesi F'll!tbol Ajan -
li~mdaa: 

27/ 2/1937 cumartesl giin.u yapllacak 
ilk ma~lan 

Takslm stadl.: Alan gozetisii Ferldun 
Ktlle 
Fenerbah~te - Top!k.ap1 B takunlarl saat 

14,10 hakem: Baeddin Uluoz 
Galatasaray - Eyi.ib B takunlan saat 

12,30 hakem: Tahsin 
Giine:;; - :i:.stanbulspor B taklmlan saat 

15,45 hakem: Ferldun KllJC 
28/ 2/ 1937 pazar giinii yap1laeak Uk ma~tlan 

Taksim stad1: Alan gozetisii §azi Tezean 
Fenerbaht;e - Topkap1 A takunlan saat 

14,10 hakem: §azl Tezcan. Yan hakemlerl : 
Ferldun Kille ve Tahsln 

Galatasaray - Eyiib A taklmlar1 saat 
12,30 hakem: Adnan Akm. Yan hakemleri: 
R1f!lu ve Ekrem Ersoy 

Giinev - :i:.stanbulspor A takunlan saat 
15,45 hakem: Halld Galib. Yan hakemleri: 
Samim Talu ve Bahaeddin Uluoz 

§ere! stadl; Alan gozeiisii Biirhan Atak 
Kasrmpa.§a - Ortakoy A takrmlarl saat 

14 hakem: Nurl Bosut 
Anadoluhlsan - Karagiimriik A taklm -

Ian saat 15,45 hakem: Biirhan Atak 
T. S. K. istanbul Bolgesi Voleybol Ajan

llgmdan: 
27/2/1937 cumartesi giinil Galatasaray 
spor kuliibii lokalinde yapllaeak voleybol 

ma~lan 

Eyiib - Davudp:J.§a saat 14,30 hakem: 
Nairn 

i5tanbulspor - Ortakoy saat 15 hakem: 
Biirhaneddin 

Hllal - Feneryllrn.az saat 15,30 hakem: 
Todorl 

Galatasaray - Anadolu saat 16 hakem: 
Biirhaneddln 

Not- Voleybol mat;larm.a tam llil.n olu
nan saatlerde ba§lanacaktrr. Tayin olu -
nan vakltten bel? daklka get; gelen kuliib
ler hiikmen maglub a.ddolunacak ve bu 
hususta llerlde vakl o1aeak itlrazlar kabul 
olunmtyacakttr. 

Istanbul miDtakasi Caga]og
luna ta§Indi 

T. S. K. i5tanbul Belges! Ba§kanllgm -
dan: 

ikl but;uk ylldanberl Beyoglu Halkevi 
blnasm_da bulunmakta olan Tiirk Spor Ku
rumu Istanbul Bolgesi bayram giinlerln -
den itibaren eskiden bulunduh i5tanbu1-
da Cagaloglunda C. H. P. merkezi binasma 
tasmaeak ve bayram1 taklb eden cuma 
giiniinden itibaren de orada ~all§malan -
na devam edecektir.· 

lngilterede Kral kupasi 
ma~lari 

fngiltere Kral kupas1 futbol mac;la -
nnda kar do finale kalacak tak1mlan 
se90ek i~in yap1lan kar§Ila§malarda bi
rinci kiimedeki yirmi iki tak1m arasmcla 
halen yedinciligi muhafaza eden Derbi
nin iic;i.inci.i kiimenin ehemmiyetsiz tak:tn
larmdan Milvey!' e 2 ~ 1 yenilmesi umu
mi bir hayret uyandirmi§tlr. 

Yurdumuzda 'da ismi en fazla tanm -
mi§ olan Arsenal tabm1 da rakibi Born· 
ley'i 7 - I yenmege muvaffak olmu§tur. 

26 ~ubat 1937 

Ankara Halkevinde yapt1an merasim 

Halkevlerinin altlnc1 yildoniimii miinasebetile gec;en pa -
zar, Ankara Halkevi merkezinde ve memleketin muhtelif 
vilayetlerindeki diger 160 Halkevinde merasim yapildigmi, 
Ankara Halkevindelci merasimin, Dahiliye Vekili ~iikrii 
Kayamn bir nutkile ba§ladJgmt ya§rnl§hk. Yukanki resimler, 
,Siikri.i Kayayt miihim nutkunu soylerken ve bir heyet halk 
musikisi <;alarken gostermektedir. 

Giindiizkii merasimden soma da Halkevi salonunda, sa
baha kadar devam eden parlak bir halo verilmi§tir. An -
karanm hemen biitiin mi.irntaz ailelerinin i§tirak ettigi halo 
gayet eglenceli ge<;mi§, gece saat ikiden sonra da gencl<::r -
den miirekkeb bir grup milli kiyafetle, muhtelif mem!eket 
~arkilarml soylemi§ler, ba1oda bulunanlarm ne§elerini bir 
kat daha arhrmi§lardu. 

llllllll II Ill lllllllllll 11111111 IIIII 11111111 Ill I 111111111111111 I II IIIII I IIIII 11111111 Ill II Ill Ill IIIII Ill Ill II 111111 til II Ill Ill Ill •1111 Ill IIIII Ill 11111111 Ill Ill II 11111111111111111 1111• 

Ay ~atbyor mu? K1zii ordunun ytldOniimii 
Goriilen ~atlakbklar Arne izvestiya gazetesi «Miistakbel barb esnas1nda KIZII· 
rikada heyecan uyand1rd1 d h k" " · · 

Amerikada korkunc bir rivayet dola~

maga ba§lami§hr. Jeans ismindeki lngiliz 

aliminin aym pa~alanacagma dair or -

taya athg1 iddianm ba~ka bir tiirliisii olan 
bu rivayete gore, Amerika rasadhaneleri, 

aym sathmda muazzam bir c;atlakhk 
mii~ahede etrni§lerdir. 

Bu haber heniiz teyid edilmemi~ olmak
la. beraber ayda <;atlakhklar ve yank'ar 
goriilmesi keyfiyeti ne ilk defa vaki olan 

ne de nadiren tesadiif edilen bir haldir. 

Bu itibarla, Amerika efkan umumiyesini 
beyhude yere tela§a di.i§iirmii§ olmas1 pek 
muhtemel bulunan bu semavi hadiseyi, 
§U yolda izah edebiliriz. 

En biiyi.ik, en kuvvetli teieskoplarm 

iki yi.iz elli senedenberi miitemadiyen ta· 
rassud ettikleri ay, haritas1 son derece 

mufassal yapilrnl§ olan seyyaredir. Bu 
uzak alemin sathmda mevcud amalar, 
geni§likleri yiiz metrodan az olmamak 

~artile, miikemmelen tefrik edilebilmekle
dir. Nitekim, aym sathm1 dolduran iki 

Aydan bir gorunu~ 

yiiz metroya kadar geni§likte kraterler, 
ekserisi yedi bin metrodan fazla yiiksek 
daglar arasmda saylSiz c;atlaklar da go -
riilme<ktedir. Bazan diiz, bazan zikzak o
lan bu yanklarm geni§ligi iki yiiz metro 
ile iki bin metro arasmda degi§ir. Arne -

rika rasadhaneleri tarafmdan goriildiigu 

si:iylenen yank belki de bunlardan biri -

dir. Maamafih bu yank nekadar biiyiik 

ve geni§ olursa olsun, aym ancak sathma 

miinham olup derin tabakalanna kada: 

inemedigi i~in, par<;alanma hadisesi gibi 

semavl bir felaketin vukuu muhtemel de

gildir. 

Bu ~atlagm, aym derinliklerinden ko· 

pup gelen bir zelzeleden miitevel!id ol

mast muhtemel bulundugu gibi, giindi.iz 

s1cagmm, yerini birdenbire gecenin fazla 

soguguna birakmasi neticesinde husule 

gelrni§ olmas1 da kabildir. (:iinkii, giine~ 

ziyas1, aym sathma, havay1 nesimiden sii

ziilmek suretile degil dogrudan dognva 

vurmakta ve orada giindiizler, bizim gi.in

diizlerimiz gibi on iki saat degil, on be§ 

gi.in devam etmektedir ve hararet dere· 

cesi, orada yiiz ile iki yiiz arasmda teha

liif gostermektedir. Ayda, geceler de, 

giindiizler kadar siirdiigii i~in, sogukla· 

rm, t1pk1 giine§ harareti gibi ay sathma 
siiziilmeden !(arpmasl neticesinde, derecei 
hararet birdenbire s1f1rdan a§agt yiize 
kadar dii§er. hte aym sathmda goriilen 
saylSiz ~atlakhklann ve yanklarm sebebi 
bu muazzam tahavviillerden ileri gele -
bilir. 

or unun are all taarruz1 olacakllr» d1yor 

Hem karada hem suda yurii.yen Sovyet tanklarmdan b111 

Moskova 24 (A.A.) - Bugiin bii -
tun Sovyetler Birliginde, KIZllordunun 
19 un:cu yJldoniimi.i tes'id edilmektedir. 

Miidafaa komiserligi, bu miinasebetle 
ne§rettigi bir emirnamede ezciimle, K1 -
zilordunun, Sovyetler Birligi rnilletlerinin 
mi.isalemetperverane mesaisine, mes'ud 
ya§ayi§lDa ve refahma kar§I suikasde 
ciir' et edecek her dii§maru yokedecegim 
ve herhangi bir taarruzu nereden gelirse 
gelsin defedecegini bildirmektedir. 

Gazteler de KIZllordu i<;in ba§maka -
leler yaz1yorlar. 

fzvestiya gazetesi ha§makalesini §Oyle 
bitiriyor: 

«Harb tahrikat~tlan §Untt bilsinler ki, 
mecbur edilmedigimiz takdirde tahaddiis 
edebilecek miistakbel harbde K!Zllordu
nun harekah taarruzi olacak ve bu harb-

Y emek odastnda 
tiirbe yapttrmt~! 

Edirnenin Ha vza nahiye • 
sinde 2 kisi tevkif edildi 

' 
Edirne (Hususi) - Havsa nahiyesi

ne bagh koylerden birisinde !fOban isma

il kans1 F atma bir gece ri.iyasmda sakalh 
bir ihtiyar gormii§. Bu ihtiyar evin yemek 
odasmda kendisine bir tiirbe yap!lmast
m F atmadan dilemi§. Saf ve bi:iyle hura
felere inanacak kadar cahil olan F atma 
riiyasm1 hakikat haline koymaga te§eb -
biis etmi§ ve koy ustalanndan Mustafay1 

c;:aguarak yemek odasmda guya <;ama§H 
kurutmak i<;in ~italarla bir hi:icre yaptlr -
ml~ ve buna bezler ~ekerek okumaga, uf
lemege ba§lami§tlr. 

F atma, ri.iyasm1 diger koyli.i kadmla • 
ra da anlatmt§ ve yemek odas1 tiirbe 'libi 

bir ziyaret ve adak yeri olmu§tur. Ko • 
yiin, genclerden miirekkeb olan muhtan 

ve ihtiyar heyeti hadiseyi ogrenince he
men evi basmi§lar ve meseleden nahiye 

miidiirliigiinii de haberdar etmi§lerdir. 
Bunun iizerine vilayet jandarma ku -

mandam koye gitmi§ ve mahallinde in -

ceden inceye tahkikat yapml§ ve binne
tice Cumhuriyet Miiddeiumumiligi de 
meseleye vaz1yed ederek 677 numarah 
kanuna tevfikan ism ail kans1 F atma ik 
Mustafayt tevkif etmi§ ve diger suc;!u -
!aria birlikte asliye ceza mahkemesine 
tevdi etmi§tir. 

de hedefimiz dii§manm tamamen imhasi 
olacaktlr.» 

Sovyetlerin miidalaa hatlarz 
Paris 25 (A.A.) - Petit Pa

risien diyor ki: «Sovyet gazetele • 
n. KIZllordunun 19 uncu y!ldonii "' 
mi.i miinasebetile, Sovyet Rusyanm 
garb hududunun Ladoga goliinden Ka .. 
radenize kadar imtidad eden yeralb is .. 
tihkamlarile himaye edilmekte oldugunu 
yazmaJktadirlar. 

Ukrayna hududu, bilhassa birc;oK 
mi.ithi§ tahkimatla tCQhiz olunacakttr. 

Bu yeni «Maginot» hath, Sovyet ga
zetelerine gore. teshiri gayrikabil ola .. 
caktlr. <;i.inkii bu hat, hatta tayyareler 
tarafmdan bile gori.ilmiyecek surette pek 
mahirane ve gizli olarak viicude getiril .. 
mi§tir. 

FranSIZ ayan 
meclisinde 

Harici siyaset 'iddetle 
tenkid edildi 

Paris (Hususi) - FranSlZ ayan mec• 
lisi azalarmdan Armbruster'in vermi§ ol• 
dugu takrir biiyiik bir heyecan uyand1r· 
rni§h. Bu takrirde §Oy]e denmektedir: 

<<Ba§vekilin Fransanm dostluklanmn 
saglam oldugunu soylemesine ragmen 
Belc;ika hareket serbestisini cline ahyor. 
Kii<;iik itilaf c;ok ihtilafh bir vaziyettedir. 
italyan ~ Yugoslav mi.inasebah mi.itema
diyen iyile§iyor. Lehistan bir F ransa, bir 
Almanya tarafma ge<;iyor. F ransa Sov
yetlerle yapml§ oldugu pakttan dolayt 
miitemadiyen tahtie ediliyor. Bu pakt 
F ransa hesabma §imdiye kadar Alman .. 
J apon anla§masma, Rhin'in i§galine ve 
ispanya harbine mal olmu§tur. Bu pakt 
yeniden bir tetkike tabi tutulmahd1r.>> 

Kendisine cevab veren Hariciye Naz1• 
n Delbos Fransanm dostluklarmm sag
lam oldugunda tsrar etmi§ hi.ikumetin sulh 
ic;in ~ah§tlgm1 soylemi§tir. N eticede ka
bineye I e kar§I 213 reyle itimad beyan 
edilmi§tir. -------

Bir tashih 
21 ~ubat tarihli niisham1zm dordiincii 

sahifesinde te§ekkiir ba~hkh yaZ1m12: .. 
da merhum astegmen Mustafamn men
sub oldugu ktrkmct alaYJ yanh~hklll 
dordiincii alay olarak yaz1lmt§t1r. Dii ~ 
zeltiriz. 
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Hatay1n istiklilini 
tesbit eden karar 

Milletler Cemiyeti Konseyinin ge~en iki i~tima
Inda kabul ettigi ~ekiller ~imdi Cenevrede hazir
lanacak Hatay Anayasas1na esas te§kil edecektir 

Mlistakil Hataym te§kiliih esasi
yesile idari kanununu haz1rhyacak 
olan muhtelit heyet dlin Cenevrede 
~ah§maga ba§ladl. 

Karilerimiz bu mesainin safahati
ni gazetemizin telgraflar k1smmda 
takib edeceklerdir. 

Malum oldugu lizere ge~en kanu
nusanide vanlan itilafa esas, bu me
selede raportor olan !sve~ Hariciye 
Naz1n M. Sandler'in raporu idi ki 
Milletler Cemiyeti konseyi bunu ka
rar §eklinde kabul etmi§ti. Bugiin 
bu karan aynen ne~retmekle oku -
yucularimiza, halen lizerinde ~ah~tl
makta olan davarmzm istinad ettigi 
ana prensipleri arzetmi§ oluyoruz. 

tskenderun mmtakasmm miistak
bel statiisiinli tanzime matuf olan a
tideki esas prensipler iizerinde bir 
anla§ma takakkuk edebildi: 

1 - Sancak farkh bir varhk te§kil 
eder. - Entite distincte - Dahill i~le-

rinde tam bir istiklalc sahibdir. A§a· 
g1da liq numarada yaz1h ahkam mah
fuz kalmak kaydile harici i§leri Su
riye devleti tarafmdan idare edilir. 
Sancak ve Suriye iqin ayni giimrlik 
ve meskukat usulii mevcuddur. 

2 - Sancakta Tiirk lisam resmi 
bir lisand1r ve 10 uncu f1krada der
pi§ edilen usule tevfikan diger bir 
lisan istimalinin §eraitini ve karek
terini Konsey tayin edecektir. 

3 - Bu devletin hakimiyetine ve 
istiklaline herhangi bir surettle ha
le! iras edilecek mahiyette Suriye 
devleti tarafmdan miinakid beynel
milel hic;bir itilaf ve keza ayni te
sirleri haiz hic;bir beynelmilel karar 
Cemiyeti Akvamm mukaddem ve 
kat'i bir muvafakati olmaks1zm San
cakta tatbik cdilemez. 

4 - Hususi ajanlar Suriyenin sa
lahiyetine birakilmi§ i§ler i~in her 
iki tara£ icrai makamlan arasmdaki 
llizumlu irtibah temin edeceklerdir. 
Bu ayni i§ler ic;in Sancak ve Suriye 
te§rii meclisleri bir parlamentolar a· 
ras1 irtibati tesis ve bunun ~eraitini 
tayin etmek ihtiyanm haiz olacak • 
lard1r. 

5 - Sancagm statii ve ana yasasi
na riayeti temine matuf a~ag1daki 

§artlar dahilinde icra edilen Cemi -
yeti Akvam konseyi kontrolu: 

A - Frans1z tabiiyetinde olmak 
lizere Cemiyeti Akvam konseyi ta
rafmdan tayin edilecek bir delege -
nin mahallinde bulunmas1. 

B - Statu veya anayasa ahkamma 
muhalif icrai veya te§rii her karan 
delegenin azami 4 ay miiddetle talik 
etmck salahiyeti. Bu takdirde delege 
dcrhal meseleyi, bu hususta nihai 
karan verecek olan Cemiyeti Ak -
vam konseyine arzetmege mecbur • 
dur. 

C - Turk ve Frans1z hlikf:lmetleri 
konseym ittihaz edecegi kararlara 
riayeti temin ic;in Cemiyeti Akvam 
konseJinin kendilerine yapacag1 tav
siyel~rin muktezasm1 ifa etmege a
mad~ olduklarm1 beyan ederler. 

Konseyin karan mlifadma naza
ran iki hiikumet mli§tereken hare
l~et etmek vaziyetinde bulunduklan 
takdirde bu iki hlikumet evvelemir
de bu hareketin ~eraitini isti§are e
deceklerdir. 

Gayriaskerlik hususunda konseyin 
hak ve salahiyetleri bilahare tayin 
edilecektir. 

6 - Sancagm ordusu yoktur. Hie; 
bir mecburi asked hizmet orada ih
das olunamaz; orada hiqbir askeri 
tahkimat yap1lamaz, yalmz mevcu-
du ......... ki§iyi gec;miyecek olan ma-
halli polis kuvvetleri te~kil oluna
bilir ve i~bu polis kuvvetlerine la
zim olan silahtan gayri hic;bir esliha 
Sancaga sokulamaz ve orada bulun
durulamaz. Teknik hususat bilahare 
yap1lacak bir anla§ma ile tayin edi
lecektir. 

7 - Bir Turk - Frans1z muahedesi 
akdolunacakttr. Bu muahede Turki
ye ve Fransamn Sancagm tamami
yeti miilkiyesini ne §ekillerde temin 
ettiklerini tesbite matuf ahkam1 ih
tiva edecektir. t§bU teminat tara -
feyn arasmda yap1lacak isti§are so
nunda tatbik edilecektir. 

Tlirkiye - Suriye ve Fransa ara • 

l'vtacaristandaki grev devam 
ediyor 

Budape~te 25 (A.A.) Sanayi 
Nazm Bornemisza, §U bganatta bulun· 
tn.u§tur: 
. «- Pees k0miir madenleri galerile • 

lini i§gal etmekte olan grevcilerle kat'iy
}'en gorii~l!lliyecegiz.» 
I ~azt haberlere gore, N aztr, mad en • 
ert jandanna ve asker marifetile tahliye 

ettirmek tasavvurundad1r. 
. Cazeteler, §ehir tacirlerinin grevcile • 

lin ailelerine kredi ile oteberi satmalan -
111n menedilmi§ oldugunu haber vermek
tedir. 

smda bir anla~ma yap1lacakbr ve 
bunun mevzuu Turkiye • Suriye hu
dudunun masuniyetini temin etmek 
ve Tiirkiye - Suriye lilkeleri iizerin
de diger memleket rejim ve emni -
yeti aleyhine miiteveccih her turlii 
te§kilat ve faaliyeti menetmek ola
caktir. 

8 - Sancak statiisii !skenderun li
mamnda Tiirkiyenin bu !imam tran
sit ihtiyac1 i~in en geni§ mikyasta 
kullanmasma miisaade etmek mak -
sadile kendisine tamlacak hukuk ve 
menafii tasrih edecek olan bir mad~ 
deyi ihtiva eyliyecektir. 

9 - Statu ve anayasa, konsey bu 
hususta karar verir vermez mer'iye
te gireceklerdir. 

10 - Konseyin karar ve tavsiye • 
leri siiliisan ekseriyetle ittihaz edi
lecektir. Tarafeynin reyleri bu ek • 
seriyet hesabma dahil degildir. 

t~bu metin Fransa ve Turkiye mli
messillerinin tasvibine iktiran et • 
mi~tir. Tesbit edilen metinden baz1 
elemanlarm daha §imdiden istihsal 
edilmi§ oldugu anla~1hyor. 

Diger taraftan baz1 nokta tasrihab 
ve hatta mutemmim ahkam1 istil • 
zam etmektedir. Ve nihayet diger 
baz1 hususata dair teknik bir etiid 
yapmak gerektir. Bu miilahaza ile
dir ki tahdidi bir mahiyeti haiz ol -
makslZin zirdeki cetvel tesbit edil -
mi§tir: 
A- Statu: 
1 - Sancagm tarifi: Baliida ma

ruz esas prensiplerin 1 numarahs1, 
2 - Hali haz1r hududlarmm tasdi

ki ve 12 eylul 1921 tarihli kararna -
me ile Sancaktan aynlmi§ olan iig 
nahiye meselesinin tetkiki, 

3 - Statliye, esas prensiplerin 3 
numaraltsmm derc.i, 

4 - Statliye, esas prensiplerin 4 
numarahsmm derci, 

5 - Konseyin kontrolu, konsey de
legesinin salahiyetleri ve saire • e
sas prensiplerin 5 numarahsma mli
racaat -

6 - Askerlikten tecrid statiisii: 
Statiiye, esas prensiplerin 6 numara
hsmm derci. Konseyin . bu husustaki 
hukuk ve salahiyetler.jnin tetkiki 
• esas prensiplerin 5 numarahsmm 
son bendine mliracaat -, 

7 - Ekalliyetlerin hukuk ve ima
yesi, istida hakkmm istimali, 

8 - tkhsadi ahkam, tskenderun 
- esas prensiplerin 8 numarahsma 
muracaat - posta anla§malan, 

9 - Mer'iyete vaz'1 ve ahkam1 
muvakkate. 
B- Anayasa: 
1 - Kuvvayi umumiye: Te§rii, .ic

rai, kazai uzuvlann ve bunlarm sa
lahiyetlerinin esas prensiplerin 1 nu
marahsmm c;erc;evesi dahilinde ta
yini, 

2 - Usulli intihab, 
3 - Lisan meselesi • esas prensip

lerin 2 numarahsma miiracaat -, 
4 - Anayasamn tadiline muteal • 

lik usul, 
5 - Mer'iyete vaz ve ahkam1 mu

vakkate. 
Konseyin 16 kiinunuevvel tarihli 

kararma tevfikan tayin edilmi§ olan 
mli~ahidlerin vekaletleri - mandat -
i§bu karara gore 31 kanunusani 
1937 tarihinde hitama ermeli -
dir. Kendilerinden memul fayda na
zan itibara almacak olursa bu mii
§ahidlerin konseyden nihayet 15 
mart 1937 tarihinde hitam bulacak 
yeni salahiyet almalar1 laz1m gelir 
gibi goriiniir. Bu mli§ahidler rapor
tore, geri kalan vazifenin ifas1 hu • 
susunda faydah her nevi malf:lmat1 
vermekle tavzif edileceklerdir. 

Mii§ahidlerin cografl faaliyet sa
halarl derpi§ edilen tetkikati kar§l· 
lamak i~in bundan boyle icabt nisbe
tinde tevsi edilecektir. (Cetvelin 
A 2 numarasma mliracaat). 

::?urasi takarrur etmi~tir ki Sanca
gm statlisii ve anayasas1 konseyin 
gelecek mutad ic;timamda alacag1 
karara tevfikan en kisa bir muddet 
zarfmda mer'iyet mevkiine konacak
br. Mandamn hitamma kadar yeni 
rejimin tatbikmm temini, mandanm 
icrasile kabili telif oldugu nisbette 
Fransaya aid olacakhr. 

lzmirde bayram giinlerinde 
i§lenen cinayetler 

lzmir 25 {Hususi Muhabirimizden) • 
Diin bayram giiniinde burada bir<;ok za
bita vak'asi olmu§tur. Dolabhkuyuda o • 
turan Esad, eski bir bore yiiziinden bak
kal Cemali sokakta oldiinnii§tiir. 

Bucada kumar yiiziinden bir cinayet 
olmu§, Mumin, ilyas ve Mustafa isminde 

ii<; ki~i, Hakkt isminde birisini tabanca ve 

balta ile oldiirmii~lerdir • 
Kumusyoncu Nusratm klZI ii<; ya§mda

ki Yildiz evlerinin balkonundan dii~erek 
olmii§tiir. 

Rumen kabinesinde 1 Lehistanda yeni bir 
yapdan degi,iklik milli parti kuruldu 

Basvekil Tataresco 
' 

Dahiliye Nezaretini 
de iizerine aldt 

Biikre§ 25 (A.A.) - Kabinedeki 
degi~iklikler bugiin yapilmi§hr. Ba§ba -
kan Tataresco Dahiliye Bakanhgmi da 
deruhde etmektedir. M_iiste§arhgma Ge • 
neral Marinesco tayin olunmu§tur. Zira· 
at Bakam Sasso Adliyeye ge<;mi§ ve Si
lahlanma Bakanhgi ilga olunarak mua
melah Harbiye Bakanhgma devredil -
mi~tir. General Angelesco Harbiye Ba
kanhgmda kalmi§tlr. Adliye ve Dahiliye 
Bakanlan, Ceora ve Juca Devlet Baka· 
m olarak kabinede kalmi~lardtr. Kabi -
nenin diger erkam arasmda hi<;bir degi
~iklik yoktur. 

Siyasi mehafil kabinede bu yaptlan 
degi~iklik dahili siyaset baktmmdan c;ok 
miihim oldugunu v_e son hadiselerle ala
kadar bulundugunu mi.italea ediyorlar. 
Bu hadiselerin ba~mda ispanyada Fran· 
co tarafmdan oldiiriilen iki Romanyah 
hakkmda <<Demir MuhafiZ>> cemiyeti -
nin tertib ettigi tezahiirat gelmektedir. 

Tataresco'nun Dahiliye Bakanhgmi 
deruhde etmesi Krahn bu hadiseleri tas· 
vib ettigini ve miiste§arhga da Krahn 
maiyetinden olan General Marinesco -
nun tayini de dahili siyasette Krahn 
bundan sonra daha faa! bir rol oymya -
cagm1 gosterir. 

Suras1 muhakkak ki kabinedeki degi • 
~iklikler gerginligin izale edilmi§ oldu -
guna bir delil olarak telakki edilmekte -
dir. Son tezahiirlerin ortaya <;Ikardtgt 
siyasi hadiselerin halli iizerine kendini 
hissettirecegi iimid olunmaktadtr. 

Trabzon Valisi vefat etti 

Y eni parti orduya istinad 
etmekle beraber fasist 

' 
olmivacak 

Var§ova (Hususi) - Lehistanda al
bay Kok tarafmdan yeni bir parti te§kil 
edilmi§tir. Albay Kok koyu nasyonali2'm 
taraftandn. Partinin siyaseti de bu ?la
cakttr. 

Albay Kok tarafmdan te§kil edilen 
yeni grupman, Mare§al Smigly Ridz'in 
himayesinde milli bir cephe tesisine rna· 
tuftur. Mevzuu bahsolan §ey fa§izm de
gil, ordunun himayesinde enternasyonal -
ci olmamak §artile muhalefet partilerinin 
de te§riki mesailerine imkan veren bir 
devlet ve otorite telakkisidir. 

M. Kok, bilvastta muhafazakarlar a
leyhinde fikir beyan etmi§ olmakla, halk 
partilerini Pilsudski siyasetine iltihak 
ettirmek istemektedir. 

Eski muharibler albay Kok'la 
beraber 

Var§ova 25 {A.A.) - Bir milyon
dan fazla eski muharibi tophyan «Vatan 
miidafaast» cemiyeti albay Kok'un be
yanatlm tasvib eden bir karar sureti ka
bul etmi§tir. -------Balkan Antanti mii§terek 

posta pulu 
Atina 25 (Hususi) - Dort Balkan 

Antanh devletleri tarafmdan kullamlmak 
iizere Romanya tarafmdan teklif edil~n 
posta pullanm Yunan posta ve telgraf 
idaresi tasvib etmi§tir. 

Sovyetler de bir Maginot 
hath yapmi§lar 

Belgrad 25 (Hususi) - Sovyetler 
BaltJk denizinden Karadenize kadar yer 
altmda F ranSIZlarm Maginot hattma 
benziyen biiyiik bir miistahkem hat kur
mu§lardn. Bu haber bilhassa Lehistanda 
biiyiik bir heyecan uyandmm§tlr. 

Yunan Krah dondii 
Atina (Hususi) - Yunan Krah S. 

Ba,vekilimiz Ankaraya doniiy!d' 

Ismet lnonii lzmirde 
miihim tetkikler yapb 

ge~iren Vap r meselesini ve Iiman i~ini gozden 
Ba,vekilimiz 10 martta Ankarada bir iiziim 

kongresi toplanmas1na karar verdi 
[Ba~taratz 1 fncf sahttecle I \ 

dm yolunun ac;lldi~ru ifade eder. Tet
kik ettikleri noktalar §Unlardu: 

Sipari§ edilmi~ olanlardan ba§ka, ne
kadar vapura ihtiyac1m1z var? Butiin 
ihracahmiZI devlet nakil vas1talarile 
yapmak ic;in neler laztmd1r? Bu §ilep -
ler nerede yapllabilir? 

::?imdilik, mevcuda ve sipari§ edilmi§ 
olanlara ilaveten, 100 bin tonajhk 12 
§ilep mevzuubahstir. Fakat henliz kat'i
le§mi~ bir §ekil ve rakam yoktur. 

Limanlartmaz 
Ba§bakamm1z, ayni zamanda liman 

meselesini de ehemmiyetle gozonunde 
tutmakta ve Tiirk limanlanndan hangi
sinin ne ~ekilde 1slah veya yeniden in
§asl laz1m geldigini, bizim ic;in en pra
tik, en kestirme ve az masrafl1 yolun 
hangisi oldugunu arB§tlrmaktadir. Bu 
meyanda lzmir limam vard1r. 

Ba§vekil mutehasstslan toplanbya 
davet etti. Mlistakbel limanm tesisine 
bir ad1m ahlmi§ olmak i~in bu seneden 
itibaren ecnebi vapurlarm dogrudan 
dogruya yiik ahp verecekleri bir dok 
in§as1 ve denizin tarakla temizlenmesi 
kararlagtmld1. 

Alsancak antrepolar1m, ah§ab vapur 
iskelesini ve yeni liman kuruldugu tak
dirde buralarla olan irtibatm vaziyeti • 
ni tetkik etmi§, mliteakiben Kerner is
tasyonuna ge~erek Afyan • Aydm de
miryollarmi birle§tirecek olan mustak
bel gar santrahm gozden ge~irmi§tir. 

Cellad gollinlin kurutulmas1 hakkm -
da Naf1a MlistC§an Ariften izahat al -
ml§br. Miiste§ar, gol kurutulunca 100 
bin doniim topra~n kurtulup derhal e-
kilebilecegini soylemi§tir. 

$ehirde tetkikler 
fnonii, §ehre ilk geldikleri giin, istira-

Bergamada 
Bayramm ikinci sabah1, refakatinde 

ayni zevatla ve motorle Kar~1yakaya 
ge~en Ba~bakamm1z, Kar§Iyaka sahi • 
linde halkm tezahiirati arasmda otomo
bile binerek Bergamaya gitmi§tir. 

Bergamahlar, Ba§bakam hararetle 
kaqllarni§lardir. Yeni Muze, eski eser
ler, yol, mekteb i§leri, Bakrr~ay ve sa
ire ile yakmdan alakadar olan Ba§veki
limiz, Halkevine de ugrami§ ve yemegi 
burada yemi§tir. Bcrgama mlinevver -
leri kamilen Ba§bakam sarmi§, onu 
dinlemi§lerdir. Bc§bakan Bergamayt 
dola§Irken asariatika, plaj Ve Ihcalari • 
nm ':sash yollarla birbirile baglanmas1 
i~in Izmir vilayetince evvelce du~uniil
mii§ yul projesi hakkmda malf:lmat al
mi~hr. Bergamadan c;ok iyi intibalarla 
ayr1lmi§hr. 

Menemende 
Donu§te glizergahtaki koyliiler, bay

raklarla, toplu kafileler halinde yola 
~Ikmi§lar, kendilerini kar§llami§lardir. 
Inonli, gegen geli§lerindeki gibi, koylli
ye mliteaddid sualler tevcih etmi§ler ve 
bu meyanda birkac; ay evvel anavatana 
gelip iskan edilen muhacirlerle konu§a
rak: 

- N asils1ruz, c;ah~maga ba§ladm1z m1? 
Nekadar toprak aldm1z? Kamilen ekti
niz mi? Ne ektiniz? ihtiyaclanmz var 
m1? Barmd1gm1z yerler nas1ld1r? Ben • 
den bir §ey istiyor musunuz? 

Diye sormu~, ald1~ cevablardan mem 
nun kalrnl§tlr. Ba§bakan1m1z, iyi intiba
larla dolu bir giin gegirmi§tir. Koylu ve 
goc;men karde§ler, Ba§bakant; 

- Var olun buyuklerimiz, var ol !no
nu, ya§aSm Cumhuriyet! 

T edavi edilmekte oldugu Cerrahpa§a 
hastanesinde bayramm iic;iincii giinii ve
fat eden Trabzon Valisi Mehmed Rifa
tin cenazesi dun merasimle kaldmlmt§, 
namaz1 F atih camisinde kilmd1ktan sonra 
EdirnekapiS!ndaki aile mezarbgma dcf -
nedilmi§tir. 
. Merasimde Istanbul Valisi Muhiddin 

Ostiindag, eski Dahiliye Vekillerindcn 
Cemil, Emniyet Miidiirii Salih K1hc ve 
merhumu tamyan c;ok kalabahk bir ak • 
raba ve dost ki.itlesi ham bulunmu§tur. 
Merhum i<;in gonderilen <;elenkler arasm
da Dahiliye Vekili ve Parti Gene! Sek
reteri .;lukru Kayanm da biiyiik bir <;e • 
lengi mevcud bulunuyordu. 

M. Yorgi Yunan adalannda yaphgi 
yahatten donmii~tiir. 

Bel~ika fa§istleri reisi 
tevkif edildi 

se- hat ve saire dii§iinmeden derhal refa -
katinde !khsad Vekili, Vali ve Belediye 
reisi bulundugu halde ~ehir dahilinde 
bir tetkik gezintisi yaprnl§tlr. Son Be -

Diye bag1rarak ugurlam1~ ve alkl§la
mi~lardir. Inonii ak§am iizeri Kar§Iya • 
kaya donmii§ ve motorle Izmire gegerek 
gene konaga gitmi§tir. 

Ba§bakammiZin <;e~meyi te§riflerin -
de, bunun, Yunan Kralmm Yunan ada
larmdaki seyahatile alakadar oldugu 
ve hatta Yunan Kralmm Midilliye gel
digi soylenmi§Se de hakikat olmadtgl 
anla§llmi~hr. BB§bakanimlz sadece <;e§
meyi ve plajlar1 gormek ic;in oraya ka
dar bir gezinti yapm1§lard1r. 

Mer hum T rabzon Valiliginden evvel 
Edirne, izmir Emniyet miidiirliiklerinde, 
Dahiliye V ekaleti Emniyeti Umumiye 
miidiirlugiinde ve T ekirdag1 Valiliginde 
bulunmu~ c;ok faziletli bir memurdu. 
Merhuma rahmetler diler, kederli aile5i
ne arzt taziyet ederiz. 

*** 
Ordu Valiliginden miitekaid N aztm 

Akyiirek, evvelki gun KIZlltopraktaki 
ko~kiinde vefat etmi~ ve Sahrayikebirde -
ki ailesi kabristanma defnedilmi§tir. 
Merhum Mektebi Miilkiyenin eski me· 
zunlanndan oldugu gibi Vilayat idarei 
umumiyesi miidiri umumiliginde, Kayse· 
ri, Adana gibi birc;ok yerlerin valilikle -
rinde bulunmu~. memleketine hayuh 
hizmetler ifasma muvaffak olmu§ deger· 
li memurlardandt. Merhuma rahmerler 
dilerken muhterem ailesine ve biraderi 
Srzincan meb' usu Aziz Akyiirege tazi
yetlerimizi sunanz. 

1ngiliz amelesi tatillerde de 
para alacak 

Londra 25 (A.A.) - Ogrenildigine 
gore, ingiliz amelesine yakmda tatil gun· 
leri i<(in para verilmege ba§lamlacaktir. 

Morning Post gazetesi, Baldwin'in 
Trade-Union'lar umumi konseyile go -
rii§meler yapmi§ ve bu hareket riiesas1 -
mn noktai nazarlan hakkmdaki sempa -
tisini izhar eylemi§ oldugunu yazmakta· 
d~r. 

Briiksel 25 (A.A.) - Belc;ika fa -
~ist te~kilatt lideri Degrelle bu ak§am 
Ganda tevkif edilmi§tir. Van Zeeland 
'bir toplanhda nutuk soylerken Degrelle 
miitemadiyen Ba§bakamn nutkunu kes -
mesi iizerine kavga <;Ikmi§ ve polis mii • 
dahale ederek Degrelle'i karakola gotur
mii§tiir. 

lngilterenin silahlanmas• ve 
Italy a 

Roma 25 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, italyada hic;bir kimsenin lngiliz si • 
lahlanmasma itiraz etmedigi ve fakat 
lngilterenin bu tedbirleri kollektif emni· 
yet ve demokrasi namma ittihaz ettigini 
bildinnesinin kayJdsiz ve §artstz kabul e· 
dilemiyecegini bildirmektedirler. 

Romanya erkamharbiye re•s• 
tekaiidliigiinii istedi 

Belgrad 25 (Hususi) - Romanya 
Erkamharbiye reisi General Samsonoci<; 
tekaiide sevkini istemi~tir. ---···-tzmitin tiitiin mahsulii 

izmit (Hususi) - MmtakamlZln bu 
seneki tiitun mahsulii c;ok nefistir. Zur
ra, tlitununu ambarlara getirmek ic;in 
Kurban bayrammm gegmesini bekle -
mektedir. Bu seneki piyasanm pek ha
raretli olaca~ ve miistahsilin yuziinu 
giildiirecegi tahmin edilmektedir. 

Karaman Bankas1 tasfiye 
ediliyor 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Karaman <;iftr;i Bankasmm yaph~ bir 
heyeti umumiye toplantismda banka 
muamelatmda bazt yolsuzluklar mev -
zuu bahsolmu~ ve bankamn feshile mu
amelatmm tasfiyesine karar verilmi§tir. 

Mudanya miitarekesinin imzalandtgt tarihi bina 

!c;inde Mudanya Miitarekesinin imzaland1g1 evin satm almarak mlize haline 
kalbolundugunu yaznu~hk. Resmimiz, binanm son vaziyetini gostermektedir. 

lediye Meclisi kararile Ataturk caddesi 
adm1 alan Birincikordonun yeni do • 
§emesini begenmi§, eski Amerikan Kol
leji ve mlistakbel Koy Muallim mek
tebi binasma kadar giderek, binanm 
dahili tertibahm, etrafmdaki ~iftligi 
gezmi§, mektebin kurulmasma aid i§ • 
ler ve tahsisat mevzuile yakmdan ala • 
kadar. olmu§tur. 

Hlikf:lmet~e, 62 bin liraya satm ah -
nan bu yeni binayt c;ok begenmi§ ve 
memnun olmu§tur. 

Ba§bakamnnz bu arada Kadifekalede 
durmu§, burada yap1lacak biiyiik park 
etrafmda Belediye reisinin verdigi iza
hatl dinlemi§ ve lzmir korfezini seyret
mi§tir. Vali ve Belediye reisinin goster
digi faaliyetten memnun kalan Ba§ba
karumtz: 

- <;ok iyi c;ali§Illyor, hakikaten iyi e
serler vucude getiriliyor, 

Ciimlesile takdirlerini bildirmi§tir. 
Ayni giin, Devlet Demiryollarmm Al -
sancak iskelesi dibindeki kazinoda biraz 
oturarak, liman i§leri etrafmda, konu§
mu§tur. Geceyi konakta gec;irmi§ ve er-
tesi sabah refakatlerinde iktisad Vekili, 
Vali ve Belediye reisi bulundugu halde 
<;e§meye gitmi§tir. 

Cefme yolunda 
Yolda, §ehir hududu dahiline yeni a

lman !nciraltl plajlarile Agamemnun 
1hcalan etrafmda verilen malf:lmatl a
laka ile dinlemi§ ve komur, demir ve 
~imento madenlerinin i§letilmesi mev
zuu uzerinde alakadar olmu§tUr. Her 
yerde koyliiye bilhassa pamuk zeriya-
tma ehemmiyet verilmesini tavsiye et
mi~tir. Donii~te de Inciraltma ugray1p 
burasm1 gormii§tiir. 

Bir tasavvura gore Agamemnun lhca
lan suyu, !nciraltma indirilecek, burada 
modern 1hca tesisati kurulacaktrr. Ayni 
zamanda plaj 1slah olunacak, yeni ka • 
zinolar, eglence yerleri kurulacaktir. 

Urlada 
Ba§bakan1m1zm Urladan gegi§i tama

men habersizce olmu§tur. Bunu goren 
halk dcrhal tezahiirata ba§lami§tir. 

Ba~?bakan dogruca plajlara gitmi§ ve 
buradan <;C§me merkezine gitmi§tir. 
<;e§mede halk, bu ziyareti bayram gii.
nuniin ayrt ve yliksek bir saadeti ola -
rak kar§llarnl§, §ehirde birdenbire u
mumi bir heyecan ve sevgi tezahiirati 
dogmu§tur. inonli, halkm ihtiyaclari, 
kazanm i§leri, go~menlerin vaziyeti et
rafmda malf:lmat ald1ktan sonra plaja 
donmu~, banyo alrnl§, yemek yemi§, ve 
<;e§me plajlarmm vaziyetinden mem
nuniyet gostermi§tir. 
Donu~te Urla halk1, Ba§bakanlanm 

kar§Ihyarak kendi aralarmda yartm sa
at gecrirmesi i~in yalvarmi§lar, inonu 
de kabul etmi§tir. Burada misafirlerc 
cray verilmi§tir. Halkla konu§malar ya
p1lm1~br. Urlanm ikbsadi vaziyeti ve 
ihtiyaclan tetkik edilmi§tir. 

!nonu ak§am lizeri, 1zmire donmli§ 
ve geceyi Atatlirk konagmda ge~irmi§
tir. 

Fuar 
ismet inonli, §ehirde bulundugu 

miiddet~e, fuar ve §ehrin mustakbel va· 
ziyetile yakmdan alakadar olmu§tur. 
Fuara kar§l hususi bir temayiil goster
mi§, Belediye reisinin yeni fuar plam 
uzerinde verdigi izahah dikkatle din • 
lemi§ ve bu eseri, daha mutekamil ve 
diinyanm alakasm1 celbedebilecek bir 
§ekle sokmak arzusunu gostermi§tir. 
Hlikf:lmetin, elden gelen mlizahereti e
sirgemiyecegini ima eylemi§tir. Bu ara
da, yangm sahasm1 gozdcn ge~irerek, 
k1sa zaman ic;inde harabelerin yerinde 
geni§ caddeler ac;1lmi§ olmas1m, yeni 
evler kuruldugunu gormekle memnun 
kalmt§; 

- Hakikaten, yava§ yava§ medeni ve 
mamur bir ~ehre almaga ba§lad1. Art1k 
harabeler goziikmliyor, 

Demi§tir. Kiilturpark civarmda Be • 
lediyenin tasavvur ettigi biiyiik ve ye
ni ill§aat i~in de uzun uzad1ya malumat 
alml§tlr. 

Vziim 
Ba§vekilimizin refakatlerinde bulu .. 

nan Ikbsad Vekilimiz de liziim mesele
sile alakadar goriilmli§tiir. t.Jzumciilu -
gumiiz, yeni bir mevzu halinde ve diin
ya uzumciiliigiiniin aldl~ §Ckle gore, 
yeniden etiid edilmek icab ediyor. <;iin
kii, yillar gec;tik~e rekabet sahas1 ve 
unsurlar1 artmaga b8§lam1§11r. Turkiye, 
Kaliforniyadan sonra uziimciiliikte ikin· 
ci olarak mevki almaktad1r. Bizden son· 
ra !ran ve Yunanistan gelmektedir. 

Kurulacak kooperatiller 
!kbsad Vekili Celal Bayarm riyase -

tinde Ziraat Bankas1 Umum Mlidiirii 
Kemal Zaim, 1§ Bankas1 Umumi Mu -
diiru Muammer Eri~in i~tirakile bir 
toplanti yapllmi§tir. Bu toplanb ile 
Ba~vekilimiz de alakadar olmu§tur. ic;
timada, Bu sene sati§ kooperatiflerinin 
aerhal te§kil edilerek faaliyete gec;mesi 
kararla§tlnldl. Biri Manisada, digeri 
Kemalpa§ada olmak uzere iki koopera
tif ac;Ilacaktlr. 

Ankarada bir iiziim kongresi 
toplanacak 

Ba§vekilimizin izmiri ziyaretinden 
sonra Ankarada 10 martta bir uziim 
kongresi toplanmasma kat'i olarak ka
rar verilmi§tir. iktisad Vekaleti bu kon
gre i~in derhal haz1rhga ba§lami§tlr. 

Her istihsal mmtakasmdan hirer mu
rahhasla 1zmir, Manisa, Denizli ve Ay
dm meb'uslan ve ihracat~1lan kongrc
ye davet edilmi§tir. 

Kongre, lizum ic;in birc;ok meseleleri 
tetkik edecektir. Fakat en ziyade iizii -
mun standardizasyonu ile maliyet fiat
lanmn indirilmesi uzerinde konu~a
lar olacak ve kararlar almacaktJr. 
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GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 ti 7 8 9 10 

L I I I I I I Til II 
2 I I I I I 1•1 I I 
3 I I I 1•1 I I I I• 
I I I I 1•1 I I I I 
5 I 1•1•1 1•1•1•1 I 
" I I I I I I I I I• 
~ 1•1 I I I 1•1 1•1 
~ •I I I I 1•1 I I I 

1:1 
I 1•1 I I j I 1•1 
I I I I 1•1. II J 

Soldan sa_ga: 
1 - Birkao< giin evel altmc1 ylldiiniinlii

nii kutlul:uilgmuz miiesseselerimlz. 2 -
Geriden, aktOriin oynad1g1, 3 - Bir emir, 
bir c;e9id zaviye. 4 - Yapmak, giiniin so -
nu. 5 - Okun tersl, bir s1fat edatl. 6 -
Patatesile me~hur bir lkasabam!Z. 7 -
Mahkeme<le giiriilen. 8 - Giiriiniir goriin
mezinden Allah sak.lasm, baz1 hayvanla -
rm ka~nesi. 9 - Bir nota, tarihte QOk 
mel}hur bir Tiirk hiikiinldan. 10 - Tektir, 
bir~eyl par& mukabilinde ba:?ka 'birine ve
ren. 

Yukandan al}agJya: 
1 - Hayalin aksi, bir dUde cevet;.. 2 -

Modaya gore, iskambilde en kuvvetll kag1d 
serlsi. 3 - Suluca pilav, bir cografya ta -
biri. 4 - Bir c;e§ld hiikiinldar, tatil gunii. 
5 - Blr emlr, giimiil} iizerine yap1Ian bir 
clns tezyinat. 6 - Hadise, azm tersi, du -
mo.nm brrakt1g1 ~. 7 - Bir renk, miikem
mel. 8 - Milli blr bankamlzm genel di -
rekti:iriiniin soy a.d1, sakin. 9 - Italyada 
biiyt\k bir qchrin vatand~I. 10 - Vilayet, 
flillere gelen blr sual i~areti, kOiru?u blr 
memleket. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

istanbul 

Umum Sigorta 3irketi 
hissedarlan 

1937 senesi mart aymm 31 inci c;ar -
§amba giinii saat 10 da §irketin Galata
da Sigorta hamnda kain idare merke -
zinde adi surette toplanacak olan wnu-
mi heyetine davet olunurlar. I> 

RUZNAME 

1 - idare ~lisi ve muralnblann ra
porlart, 

2 - 1936 senesi hesablannm kabul ve 
tasdikl ve idare mecli.si heyetinin ib -
rasile 1936 senesi hesablanrun netayici
ne dair idare meclisinin teklifi, 

3 - Memuriyetleri hitam bulan aza -
larm yerine yeni aza intihabt, 

4 - Azalara verilecek huzur hakkl
nm tayini, 

5 - Ticaret kanununun 323 i.incii mad 
desi mucibince §irketle muamele icras1 
ic;in idare meclisi azalarma mezuniyet 
itasr, 

6 - 1937 senesi muraloblarmm inti
habr ve tahsi.satlarmm tayini, 

7 - Aynen veya paraya tahvil sure -
tile tenmiye edilecek olan es.ham ve 
tahvillerin tasrihi, 

CUMHURiYET 

Adapazan Emniyet Bankas1 
Tiirk Anonim ~irketinden: 

Adapazan Emniyet Bankas1 idare meclisi banka umumi heyetini alelade 
senelik i~;;tima1 i~in 25 mart 1937 tarihine miisadif per;;embe gi.ini.i saat on 
dortte Adapazannda Belediye oteli ittisalindeki salonda ic;timaa davet etmege 
karar vermil?tir. 

Esas mukavelenamemizin 56 - 57 ve 58 inci maddeleri hi.ikiimlerine gore 
i§tirake salahiyettar olan hissedarlarm 67 nci maddeye tevfikan ir;tima giiniin
den bir hafta evvel diihuliye varakas1 almalan laztmdlr. Vekillerin de hisse
darlardan olmas1 me~ruttur. 

Hissedarlann diihuliye varakasr almak i.izere banka merkez veya ~ubele-
rine miiracaatleri mercudur. 

Alela~e toplantlya aid ruzname a~agtya dercolunmu§tur: 
1 - Jdare meclisi ve muraklb raporlarmm okunmas1. 
2 - 1936 yth bilanc;;o, kar ve zarar hesablarmm tetkik ve tasdiki ve ida

re meclisinin ibrasr. 
3 - Karm payla~llmas1 ve dagttrlmast giini.iniin tesbiti. 
4 - Miiddetleri biten idare meclisi azalarmm yerlerine miinasiblerinin 

sec;ilmesi. 
5 - Miiddeti biten murak1b yerine mi.inasibinin intihab1. 

Adapazar1 Emniyet Bankas1 
Tiirk Anonim ~irketinden: 

Adapazan Emniyet Bankas1 idare Meclisi Banka Umumi Heyetini fev -
kalade olarak 25 mart 1937 tarihine miisadif perl?embe gi.ini.i saat 16 da Ada
pazarmda Belediye oteli ittisalindeki salonda i~;;timaa davet etmege karar 
vermi§tir. 

Hissedarlann esas mukave1enamemizin 57 ve 67 nci maddeleri hiikiimle
rine gore i~tima giiniinden bir hafta evvel diihuliye varakas1 almalan lazim
dtr. Vekillerin de hissedarlardan olmasr rne§ruttur. 

Hissedarlann diihuliye varakas1 almak iizere banka n'lerkez veya §Ube -
lerine miiracaatleri mercudur. 

Fevkalade toplantlya aid ruznarne a§ag1ya dercolunmu~tur. 
1 - 2999 numarah bankalar kanununun i.i~iincii muvakkat maddesi hi.ik

mi.ine gore esas mukavelenamemizin 4 - 5 - 32 - 42 - 46 - 52 - 82 ve 83 i.incii 
maddelerinin tadili ve 110 uncu maddenin zeyil ve ilavesi. 

Adapazan Emniyet Bankasmm maddeleri yerine kaim olmak 
i.izere teklif olunan muaddel l?ekil 

Adapazan Emniyet Bankas1 nizamnamei esasisine ilavesi 
teklif olunan madde 

I 2 3 4 5 !i 7 8 I! 10 

ljKI 1 ILIAivlulzi•IPio. 
2 i IRIAIDIEI•IEICIEIL 

Gerek asaleten, gerek vekaleten §ir
ketin en az otuz (30) hisse senedine 
malik olan ve hisse senedlerini ticaret 
kanununun 371 inci maddesi mucibioce 
toplantl giiniinden nihayet bir hafta ev
vel §irketin idare merkezine, yahut Os
manh Bankas1 idaresine tevdi eden his
sedarlar i.§bu umumi heyete i§tirak hak
krm haizdirler. 

Adapazar1 Emniyet Bankas1 Tiirk Anonim Sirketi , 

s LIAIHI t loi•ILIAIRI• 
4 oiKIUI L IAI•I i INI i 1 ~ 
r. vi•IRIAI•IAIHI•I ~ lA 
6 AI~I.INIAIKIAIRIAIT I 
• TI61RIEINI•I•IAINIA 
8 •1Mitl•l•lv1AIHI•IF 
91NIE IYI i ILI•I SIAIF lA I 

10 olz IA'NI•IHI i ITI i IT 

ASLAN ve ESKiHiSAR 
MOTTEHiD ~iMENTO ve 
SU KiRECi F ABRiKALARI 

Anonim ~irketinden: 

iLAN 
Ticaret kanununun 361 inci ve §irket 

mukavelenamesi ahkamma tevfikan 
Ian ve Eskihisar Mlittehid <;imento 
Su Kireci Fabrikalan Anonim §ir

keti hissedaram 1937 senesi martmm 
19uncu cuma giinii saat 15 te Galatada 
Agobyan Hanmda §irket merkezinde 
inikad edecek adi hissedaran heyeti u
mumiyesi ir;timama davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
1 - .Meclisi idare raporile murak1b 

raporunun ktraaati, 
2 1936 senesi muamelatma aid he-

sabatm kabulii ve meclisi idare azasmm 
ibras1 ve senei mezkure netayici mua
melatma dair meclisi idarenin teklifi, 

3 - Meclisi idare azasma verilecek 
i.icreti huzurun tayinile bcraber umuru 
§irketin idarcsine sureti mahsusada 
memur edilccek aza aidatmm tesbiti, 

4 - .Mcclisi idaredcn ~1kan azarun 
yerinc yenilerinin intihab1, 

5 - 1937 senesi ir;in bir murak1b inti
habile aidatmm tesbiti ve murak1bm 
mazereti halinde ifay1 vazife eylemek 
iizere diger bir zatm intihabt, 

Laakal 25 hisse senedine malik olup 
ta ir;timar mezkurda haz1r bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci 
maddesme tevfikan ir;tima tarihinden 
en az bir hafta evvel hisselerini §irket 
merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilccek hisse sene
dati mukabilinde almacak makbuzlar 
§irkct merkezi01e tcvdiat mahiyetinde 
olarak kabul edilecektir. 

istanbul, 16 §Ubat 937 
Meclisi idare 

~ Tiirk~e ve Frans1zcay1 mii -
kemmelen ve miimkiin ise Alman 

cay1 da bilen bir 
MUHABiR - MUHASiB 

Ankarada blr ticarethane tarafm 
dun aramyor. Mufassal tekliflerin 

Ankara 399 posta kutusu 
adresine gonderilmesi 

idare Meclisi 

Ergani 
Tiirk Anonim 

~irketinden : 
Ergani Bakm Turk Anonim §irketi e

sas mukavelenamesinin 24 iincii ve ti

caret kanununun 361 inci maddeleri hii
kiimlerine tevfikan, hissedarlar heyeti 
umumiyesi 31 mart 1937 tarihine mu -
sadif c;af§amba giinii saat 15 te alelade 
toplanacaktir. $irket hissedarlar1mn bu 
ic;timada haz1r bulunmak iizere o giin 

gosterilen saatte §irketin Ankarada U
lus meydamnda Koc; hanmda kain ida
rehanesine gelmeleri ve hisse senedle
rini icrtima giiniinden bir hafta evveli -
ne kadar Eti Banka veya Tiirkiye I§ 
Bankasma, yahut §irketin veznesine 
tevdi eylemeleri rica olunur. 

idare meclisi 

Miizakerat Ruznamesi: 
1 - :}irketin 1936 senesine aid idare 

meclisi raporunun okunmasi, 

2 - Muraloblar tarafmdan verilen 
raporun okunmas1, 

3 - 1936 senesi bilan~o ve kar ve za
rar hesabmm tasdikile idare meclisinin 
ibraS1. 

4 - Miiddetleri biten idare meclisi 
azalan yerine intihab icrasr ve meclisi 
idare azalan hakk1 huzurlarmm tesbiti, 

5 - 1937 senesi ic;in murak1blar tayi
nile iicretlerinin tesbitL 

Buyukada Yat Klubu 
T. A. ~irketi 

idare Meclisi Ba~kanllgmdan : 
A§agrdaki ruzname i.izerinde gorii -

§iilmek ve karar verilmek ic;in §irket 
heyeti umumiyesinin 16/3/937 sah giini.i 
saat 15 te Cagaloglunda Eminonii Hal
kevi binasmda sureti fevkaladede top
lanacagi, buna gore §irket dahili nizam
namesi mucibince hisse senedleri ha -
millerinin hazrr bulunm.alan ilan olu -
nur. 

RUZNAME: 
1 - $irketin gayrimenkullerinin icra 

marifetile satilmi§ olmasr dolayrsile §ir
kctin tasfiyesi. 

2 - Tasfiye kararr verildigi takdirde 
tasfiye heyetinin sec;ilmesi ve kendile - . 
rine verilecek salahiyetin tesbiti. 

Belediyeler Bankas1ndan: 
Ankarada Hukuk Fakiiltesi yamnda in~a edilmekte bulunan Belediye

ler Bankas1 i~in yaphnlacak mobilya, mefru~at ve dekorasyon i§leri, a§a
gtdaki ~artlar altmda ve kapah zarf usulile ve on be§ giin miiddetle ek -
siltmiye konulmu~tur. 

1 - i§in muhammen bedeli 33.000 Ti.irk lirasidll'. 
2 - Eksiltmiye konulan mobilya, tefri~at ve dekorasyon i~lerinin ne

lerden ibaret oldugu eksiltme ~artnamesile, mukavelename projesinde ve 
bunlara bagh plan, resim ve projelerde gosterilmi~tir. 

istekliler bu evrak ve resimleri Bankanm istanbulda Galatada Bahtiyar 
hamnda bulunan Kontrol Miman Bay Seyfinin Biirosundan yirmi lira mu
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 mart 937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada Belediye
ler Bankasr idare Meclisi huzurunda yap1lacaktrr. 

4 - !stcklilerde bulunmas1 ~art olan vasrflar: 
A- Eksiltmiye konulan Mobilya il?ini yapabilecek kudret ve kabiliyeti 

haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane sahibi olmak; 
B - Son i.i~ sene ic;indc bir defada laakal 30,000 lirahk bir mobilya 

i§ini nizasLZ ve itilafs1z olarak muvaffakiyetle ba~armr~ olmak. 
C - Asgari 30,000 lirahk itiban malisi bulunmak. 

D - Muhammcn bedclin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermek. 
5 - istekliler teklif mektublanm ve ~artnamede yazrh diger vesikalan 

azam1 8 mart 937 pazartcsi giinii saat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma gondcrmi~ olmalan ve eksiltme saatinde bizzat veya vekillerinin 

~·ltmede bulunmalan laztmdrr. c38h (973) 

Esas Mukavelenamesi Tadilah 
4 iincii maddenin muaddel ,ekli 

~irket a§agtda yazrh muamelatla i~tigal etmek i.izere te~ekkiil etmi§tir. 
1 - Bilumurn banka muamelatile i§bu muamelatm istilzam ettigi · diger 

muameHl.h ticariyeyi ifa etmek. 
2 - $irket ticaret maksadile gayrimenkul ahm ve satrmla me~gul olm1 -

yacaktir. Gayrimenkul i.izerine odi.inc;; para veremiyecektir. Ancak alacakla -
rm1 saglamla§tlrmak maksadile munzam teminat olarak gayrimenkul ipotegi 
alabilecektir. 

$irket dogrudan dogruya veya il?tirak tarikile san~yi il?lerine tediye edil
mi~ sermaye ve ihtiyat ak~;;elerinin yekunu a§mlyan bir miktara kadar gire -
bilecektir. 

Ancak devletle veya hiikmi bir l?ahsiyeti haiz devlet miiesseselerile veya 
sermayesi devletc;;e mevzu bankalarla miil?tereken hissedar bulunduklan mil
li sanayie i~tiraki halinde ~irket bu kayde tabi tutulmry-acakhr. 

$irket milli, ticari, smai muamelah icra ve bu muamelatla il?tigal eden 
diger §irketlerin hisse senedat ve tahvilabm mubayaa ve bu nevi §irketler 
tesis edebilir. 

$irket esas maksad ve tedviri muamelah z1mmnda kanunu mahsusuna 
tevfikan emvali gayrimenkule tasarruf edebilir. 

5 inci maddenin mua~del ~ekli 
$irketin merkezi (Adapazan) olacak, gerek Tiirkiyede ve gerek ecnebi 

memleketlerde liizum goriildiikc;;e meclisi idare tarafmdan heyeti umumiyeye 
arzcdilmek ~artile ~ubeler ac;;abilecek ve keyfiyet aid olduklan Vekaletlere ih
bar ve gazetelerle ilan edilecektir. 

32 nci maddenin muaddel ,ekli 
§lirketin umuru hissedarlar arasmdan heyeti umumiyece intihab oluna -

cak asgari ii!;, azami sekiz azadan mi.irekkeb bir meclisi idare tarafmdan idare 
olunur. 

ilk meclisi idare azas1 tesis heyeti umumiyesince tayin edilecektir. 
$irket Umum Mi.idiirii idare Meclisinin tabil azasrd1r. 
Meclisi idare azasmm msfmdan ziyadesinin Ti.irk olmas1 ~arthr. 

42 nci maddenin muaddel ~ekli 
$irkette, Ticaret kanununda gosterilen idare uzuvlanndan ba~ka ban -

kaJar kanununda yazth ahkam dairesinde vazife idare meclisi tarafmdan, 
ida.,.e meclisine dahil olanlar arasmdan se~ilen iki aza ile umumi miidi.irden 
miirekkeb i.ic; ki~ilik bir idare komitesi tarafmdan goriiliir. 

Ticaret kanununun idare meclisine verdigi salahiyetler mahfuzdur. idare 
meclisi idare komitesinin faaliyetini murakabe etmekle mi.ikelleftir. 

46 net maddenin muaddel ~ekli 
idare meclisi ve idare komitesi reis ve azalarmm ve muraklblarmm ve 

§irket adma imza koymaga salahiyetli miidiir veya memurlarm dogrudan 
dogruya veya muvazaa yolile bankadan her ne ~ekilde olursa olsun kredi al
malan, bankaya lehlerine olarak kefalet veya teminat verdirmeleri ve yahud 
menfaat rab1tasile bagh olduklan e~has ve miiesseseler lehine kredi, kefalet 
veya teminat verilmesini temin ettirmeleri ve ~irketin de bu nevi muamelele
ri yapmasr yasakbr. 

tdare meclisi ve idare komitesi reis ve azalan ~ahsan alakadar bulunduk
lari hususatm miizakeresine il?tirak edemiyecekleri ve rey veremiyecekleri gi
bi bunlar Hukuk Usulii Muhakemeleri kanununun 245 inci maddesinin 3 nu -
marah bendinde yaz1h derecelerde karabeti bulunan kimselere taalh1k eden 
kredi, teminat ve kefalet taleblerinin mi.izakeresine dahi il?tirak edemezler. 
Ve bu i§ler hakkmda rey veremezler. 

$irket kendi memurlarma gerek dogrudan dogruya ve gerek muvazaa yo
lile odiinc;; para ve lehlerine teminat veremez ve kefil olamaz. 

52 nci maddenin muaddel ,ekli 
Ticaret kanununun hiikiimlerine gore se~ilen murakrblar, §irket idare 

meclisi, idare komitesi reis ve azalarile miidiir ve memurlarmm bankalar ka
nunu hi.ikiimlerine ve ~irket esas mukavelenamesine aykrn hareketlerini gor
diikleri takdirde bunlan vesikalara dayanarak §irket heyeti umumiyesine 
hitaben tanzim edecekleri raporda zikretmege mccburdurl!ir. 

Bu murak1blar raporlarmm hirer suretini Maliye ve Ikbsad Vekaletleri
ne gonderirler. 

Murak1blar hissedaran tarafmdan idare meclisi, idare komitesi re1s1 ve 
azalarile miidiir v~ memurlarmm aleyhlerine vaki olacak ~ikayatl da tahkik 
ve tetkikle s1hhatine kani olduklar1 takdirde keyfiyeti senelik raporlarma der
cedeceklerdir. 

Sermayei §irketin onda birine malik olan hissedaramn talebi i.izerine mu
rakiblar heyeti umumiyeyi fevkalade olarak ic;;timaa davet etmege ve miira
caati icab ettiren maddeyi ruznameye ithal etmege mecburdurlar. 

Murakrbara miiracaatle heyeti umumiyenin fcvkalade i~timaa davet olun
masmr taleb eden hissedaranm sermayei §irketin yiizde onuna tekabiil eden 
miktardaki hisse senedlerini muteber bir bankaya tevdi etmeleri laz1mdrr. 

82 nci maddenin muaddel fekli 
Meclisi idare her i.ir; ayda bir §irketin mevcudat ve diiyunahm havi uc;; 

ayhk vaziyetini gosterir hesab hulasasrm ve senelik bilan~osunu Maliye ve 
ikhsad Vekaletlerince mi.i§tereken tesbit edilecek formiile muvafrk olarak 
tanzim eder. 

Hesabat meclisi idare tarafmdan heyeti umumiyeye takdim olunur. His -
sedaran vevmi i~timaa takaddiim eden onbel? giin zarfmda ~irket merkezine 
miiracaatle kar ve zarar hesabm1 ve bilan~oyu, murak1blar ve meclisi idare 
raporlanm tetkik ve bir suretlerini ahzedebilirler. 

$irket ~ubelerile ve dahildcki muhabirlerile hesab mutabakab elde et -
n·.eden senelik bilan~osunu kapatamaz. 

Ecnebi memlcketlerindeki muhabirlerile arasmdaki karl?Ihkh hesab va -
ziyetlerinin mutabakatine aid cetvelleri de biHin~osunu tanzimden evvel tes
bit etmek mecburiyetindedir. 

83 iincii maddenin birinci ftkrasma ilave 
Bankalar kanununun 31 inci maddesi mucibince yiizde be§ ileride vukuu 

muhtemel zarar karl?thgma tahsis edilir. 
Bu mecburiyet ihtiyatlar yekununun tediye edilmil? sermayenin tamam1 -

na miisavi olunciYa kadar devam cder. Vc zarar tahakkuk ettigi zaman bu kar
§Ihktan yap1lacak mahsub kadar yeniden kar~pbk aynhr. 

Zeyil ve ilave olunan yeni madde: 110 uncu madde 
$irket m~clisi idaresi devlet tarafmdan ne;;rolunan kanun hiikiimleri da

hilinde ikrazat yapar. $irket, muamelati umumiyesini idare ve murakabe tel?
kilatlarile disponibilite, ihtiyat ve munzam kar!?Ihklarile ikrazat ve mevduat 
had ve nisbetlerini ve ~artlanm mevcud ve atiyen mer'iyete girecek kanun 
ve nizamnameler ahkam1 dairesinde tanzim ve ifa eder. 

26 :}ubat 1937 

istanbul Tramvay ~irketi 
31 mart 1937 ~ar11amba giinii saat 15 te 

Umumi heyetin adi surette toplanmasi 
istanbul Tramvay $irketi hissedarlan 1937 martmm 31 inci c;;ar~amba gii

nii saat 15 te Beyoglunda, Tiinel meydamnda, Met.ro hamndaki idare merke· 
zinde adi surette toplanacak umumi heyete davet olunurlar. 

En az on hisse senedine malik olup bu toplantida haz1r bulunmak isti ~ 
yen hissedarlarm Ticaret kanununun 371 inci maddesine gore, toplantrdan 
nihayet bir hafta evvel vadeleri gelmemi~ kuponlarile beraber hisse senedle· 
rini: 

istanbulda: $irketin idare merkezine 
Osmanh Bankasma 
S~lanik Bankasma 

Briikselde: <Societe Financiere de Transports et d'Entreprises indus
trielles» e. 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse senedlerinin tevdiine mi.iteallik damga ve sair resimler tevdi eden· 

lere aiddir. 

MOZAKERELER RUZNAMESt 
1 - idare meclisi raporunun okunmas1; 
2 - idare meclisi azas1 se~ilmesi; 
3 - Muraktblarla hesab komiserinin tayini ve iicretlerinin tesbiti; 
4 - idare meclisi azasma bizzat veya bilvaslta alakadar olabilecekleri 

§irketler veya ticarethanelerle liizumu takdirinde ~irket namma 
ticad muameleler yapabilmesi ic;in Ticaret kanununun 323 i.incU. 
maddesine gore mezuniyet verilmesi. 

Gerze Kaymakambg1ndan: 

istanbul, 26 sonkanun 1937 
iDARE MECLiSi 

Beher takmu kasket, ceket, pantalon ve tozluktan ibaret bulunmak ve 
kuma§l boz renkten kahn §ayaktan olmak iizere kazam1z koy koruculan icrin 
c79• takrm elbisenin satm almmas1 ac;rk eksiltmiye konulrnu§tur. 

ihale 1/3/937 tarihinde Gerzede yaprlacaktir. Taliblerin c45" lira muvak
kat teminat ak~elerile birlikte Kaymakamhga mi.iracaat etmeleri ilan olu -
nur. (915) 

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

Miidiirliigiinden: 

olup Ankara Mezarhgr ic;inde yaprlacaktrr. Ke~if bedeli de c20119,. lira 60 
kuru!itur. 

2 - Bu i~e aid evrak l?unlardrr: 
A- Eksiltme §artnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C - Hususi l?artname, 
D - Ke§if cetveli, 
E- Plan, 
F- N af1a i§leri gene! ~artnamesine balolacak. 
istiyenler bu evrak1 110 kuru§ bedel mukabilinde Ankara !mar Direk -

torliigiinden alacaklard1r. . 
3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi giinii saat 17 de Ankara Imar Direk

torli.igiinde yaptlacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;i,n i.steklilerin c15Q8,. lira c97» kurU!? mu -

vakkat teminat v.ermeleri ve a~ag1daki vesikalar1 haiz olup Eksiltme Kornis
yonuna gostermeleri Iaztmdtr. 

A - Cari sene Tecim Odasr vesikasr, 
B - Ehliyeti fenniye vesikasr, 
C- 937 miiteahhidlik vesikas1, 
D- En azr ve bir parr;adan 5000 lirahk yol ve toprak i§i yapml.§ oldugu

na aid vesika. 
6 - Teklif mektublan madde 3 te yazll1 saatten bir saat evveline ka

dar imar Direktorli.igi.ine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublar nihayet ii~;;i.incii maddede yaz1h saate 
kadar gelrnil? olmas1 ve di!? zarfm miihiir mumile iyice kapatilmi§ olmasr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, (1029) 

Betonarme koprii in,aatJ eksiltme ilan1 
<;anakkale Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden: 

<;anakkale Vilayetinde Gelibolu - Ke§an yolu iizerinde (22.800) lira ke -
sif bedelli Kavak betonarmc kopri.isii in~aatmm kapah zarf usulile eksiltme
~i 15/3/1937 pazartesi giinii saat 15 te Naf1a Mi.idiirliigii odasmda Eksiltme Ko
misyonu tarafmdan yapilacakbr. 

Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri diger evrak (114) kuru§ bedel • 
mukabilinde <;anakkale Nafta Miidiirliigiinden almabilecegi gibi istiyenler bu 
~srtnameleri Nafta Vekaleti $ose ve Kopriiler Reisligi ve istanbul Naf1a Mii
di.irliigiine miiracaat ederek gorebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek i~;;in taliblerin (1710) lirahk muvakkat teminat 
vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishalarmda c;;tkan talimatnameye 
tevfikan miiteahhidlik vesikasi ibraz etmesi Iaz1md1r. isteklilerin teklif mek
tublanm 15/3/1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Komisyon Reisligine mak
buz mukabilinde vermeleri muktezidir. (974) 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

Muhacirler ir;in clOQQ,. bin aded araba pazarhkla imal ettirilecektir. Pa
zarhk 11/3/937 persembe giinii saat 15 te Srhhat ve ic;tima~ Muavenet Vek_a
letinde yapilacakbr. idari ve fenni .l?artnameler istanbul, Izmir, Kocaeli Is.
k5.n Mi.idiirliiklerinde ve Ankarada Iskan Umum Mi.idiirliigiinde mevcuddur. 
istiyenler bu yerlerden l?artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek i~in her talib bin araba i~in l?artnamesinde yazrh fiatm 
yiizde yedi buc;ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdur. (948)_ 

Tiirk Hava Kurumunun Motorlii Tayyare Mektebi 
1 - Ankarada TUrk Hava Kurumunun merkez binasmm arkasmda yap

tmlacak Motorlii Tayyare mektebinin in§aSl kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmul?tur. 

2 - Eksiltme 9 mart 1937 sah saat on altlda Ankarada Hctva Kurumu 
Merkez binasmda yap1lacaktrr. 

3 - Ke§if bedeli c149.808• liradrr. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira (40) kurul?tur. 
5 - Miinakasa ~artnamesi, in~aat l?artlan, planlar (25) lira verilerek Ha-

. va Kurumu merkez binasmdan almacakhr. (1018)_ 

Ankara ~ehri imar Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan is: 
Takriben 13800 M2 bk yerin te~r;iri olup ke# bedeli cl201Q,. liradrr. 
2 - Bu il?e aid evrak $Unlardrr. 
A- 2490 sayth eksiltme §artnamesinin 3 numarah k1smma bak1lacak. 
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 yaprlacakhr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ir;in 907 lira 50 kuru!? muvakkat teminat ve

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

tmar Direktorli.igiine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz rnu· 
kabilinde verilcccktir. 

Posta ile gonderilecek mektublar nihayet ii~iincii maddedc yaz1lt saat~ 
kadar gelmi~ olmah ve di!? zarfm mi.ihiir mumile iyice kapatllrnl§ olmas1. Po~) 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (103 
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Haricen kullan1hr eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soguk 

alg1nhg1ndan ileri 
gelen 'iddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araytmz. 

·- Bir Doktor veya Eczact I 
Tanmm•~ bir Alman miiltahzarat Fabrikas1 namma doktorlar nezdin

de propaganda i~in aran•yor. Alakadarlarm terciimei hal ve arzu ettik
leri maat ile beraber iade edilmek ilzere birer k1t'a fotograflartDID ( K. 

E. ) rumuzu ile Istar bul 176 posta kutusu adresine gonderilmesi. 

ISTANBUL TRAMVAY ~iRKETi 
21 ikinci kanun 1911 tarihli ~artnamenin 14 Uncti maddesine gore 

iL AN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda a~agrdaki tarifeler 

tatbik olunacaktrr. 

1-2 k1t'a 
3-7 .. 

Subaylar 1-7 " 
.. (Karne) 1-7 .. 

Blrlncl 
mevkl 

lklncl 
mevkl 

Na'diyc vc koprii rcsimleri 
dahil 

Kuru~ Kuru~ 

3 50 
5 50 
3 25 

Askerler, asker mallllleri........................ 1-7 .. 

5 50 
7 75 
5 50 
4 25 
4 25 2 

1 50 
ilk, Orta ve Lise 

mektepler1 tatebe
leri 

Yilksek mekteb ve 
Uni versite talebeleri 

Askerler I Karne) 1-7 .. 
Ayni arabada evden 
mektebe ve mekteb-
den eve kadar 
Ayni arabada yap1lan 
tekmil seyahatler i~in 

4 25 2 

4 25 2 

I 

Turk Anonim Elektrik ~irketi 
30 mart 1937 sah giinii 

Umumi heyetin adi surette toplanmasl 
'lurk Anonim Elektrik l;lirketi hissedarlar,1, 1937 martmm 30 uncu sah 

giinii saat 11 de Beyoglunda Tiinel meydamnda Metro hanmdaki idare mer
kezinde adi surette toplanacak umumi heyete davet olunurlar. 

En az on hisse senedine malik olup bu toplantida haz1r bulunmak isti -
yen hissedarlarm Ticaret kanununun 371 inci maddesine gore toplantldan bir 
hafta evvel vadeleri gclmemi~ kuponlarile beraber hisse senedlerini: 

1stanbulda Sirketin idare merkezine 
Selanik Bankasma 

Briikselde cSociete Financiere de Transports et d'Entreprises industri -
elles• e. 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse senedlerinin tevdiine miiteallik damga ve sair resimler tevdi eden

lere aiddir. 
MOZAKERAT RUZNAMESI 

1 - !dare meclisile murak1blar ve hesab komiserleri raporlarmm okun· 
mast. 

2 - Mevcudat hesabi, bilan~o ve kar ve zarar hesabmm tasdikile idare 
meclisinin hesab senesi temettiilerinin tevziine dair teklifi. 

3 - Esas mukavelenameye gore idare meclisi azas1 se~ilmesi. 
4 - Murak1blarla hesab komiserlerinin tayini ve iicretlerinin tesbiti. 
5 - 1dare meclisi azasma bizzat veya bilvas1ta alakadar olabilecekleri 

§irketler veya ticarethanelerle liizumu takdirinde ~irket namma ti
cari muameleler yap1labilmesi iGin Ticaret. kanununun 323 uncii 
maddesine gore mezuniyet verilmesi. 

istanbul, 21 ikincikanun 1937 
iDARE MECL!S! 

Kadtkov V aktflar Direktorlii~ii ilanlart -Muhammen bedeli Muvakkat teminatl 
Lira Kr. Lira Kr. 

300 00 22 50 
$ilede Avc1koru Vak1f ormanlannm Tepeceoren ve civan ormanlarmdan 

miiteahhide verilen me~e ve gi.irgen ve kaym agaclarmdan kereste yap1lm1 -
yan aksammdan dallarmdan imal olunacak •1500• kental komiir a~1k arttlr -
m1ya ~1kanlm1~tlr. isteklilerin ihale giinii olan 4/3/937 per~embe giinii saat 
15 te Kad1koy Vak1flar Miidiirlligilne miiracaatleri. (872) 

... p. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - ld11-re ihtiyaci i~in 120,000 metro ~ift biikiimlii sahra kablosu 

40,000 metro ~ift bronz nakilli siyah renkli haketal tel kapah zarf 

usulile ahnacakhr. 
2 - Muhammen bedel 9600, teminah muvakkate «720» lirad1r. 
3- Eksiltme 8 mart 1937 pazartesi giinii saat 15 te Ankarada 

P. T. T. Umum' Miidiirlii~ii Sahnalma Komisyonunda yaptlacakhr. 
4 - lstekliler teminatlarmi ldaremiz veznesine teslim ederek 

alacaklarr makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
f&rtnamede yazrh vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden kapah 
ve miihiirlii zarflar1 saat 14 e kadar mezki'ir Komisyon Reisligine 
tevdi edeceklerdir. 
5- Resmi Gazetenin 7/5/1936 ve 3297 sayrlr niishasmdaki ta

limatnameye gore miiteahhidlik ehliyet vesikast ibraz edilecektir. 
6- ~artnameler Ankara Levaztm Miidiirliigiinden, lstanbulda 

Beyoglunda Levaztm Ayniyat ~ube Miidiirliigiinden parastz olarak 
'\l'erilecektir. <<103» (368) 

ist. Posta T. T. Miidiirliigiinden: 
Beber tabakas1 95 X 125 eb'admda olmak iizere 4000 kilo ambal~j kA~dmm 

ahm.~ a~1k eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltme 1/3/937 tarihinde Pazartesi 
giinii saat 15 te tstanbul Biiyiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. 
Miidiirlliglinde miite§ekkil Allm Satun Komisyonunda yapilacaktli', Mu
hammen bedeli 1280 lira, muvakkat teminat 96 liradli'. 1steklilerin §artna
me ve niimunesini gormek ve muvakkat teminatlanm yatrrmak iizere ek
siltme giinlinden evvel ~ah~ma gi.inlerinde mezk(tr Miidiirliik !dart kalemine 
muracaatleri. (857) 

Denizli Belediyesi Reisliginden: 
1 - Eksiltmiye konan is: 600 hektar raddesinde bulunan Denizli vilayeti 

merkez kazasmm mevcud kadastro haritalanmn 2290 say1h kanunun birinci 
maddesinde istenilen mikyaslara ve N af1a Vekaletince tertib edilen sehir ve 
kasabalarm bali haz1r haritalarmm ahnmasma aid sartname ve hususi sart
nameye ,gore tadilen bali haz1r haritalanm tanzim etmektir. 

Bu ise aid kesif bedeli maktuan c3200• lirad1r, 
2 - Bu ise aid sartname ve evrak sunlardli': 
A- Eksiltme sartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Sehir ve kasabalann bali haz1r haritasmm abnmasma aid :~artname 
D- Hususi sartname 
E- Mevcud haritalar ve hesabat. 
1stiyenler bu :;;artnameleri ve evrala Denizli Belediye Reislij:tinde gore

bilirler ve inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 13 subat 937 cumartesl ,giinu baslaytp 5 mart 937 cuma 

~unii saat 15 te Denizli Belediyesinde tesekkiil edecek Enciimen huzurunda 
yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktir. 
5 - Eksiltmeye ,girebilmek i~in isteklilerin 240 lira muvakkat teminat 

vermesi, bundan baska asag1daki vesikalan haiz olup gostermesi lazund1r. En 
az 300 hektar biiyukllit(linde kasabalarm haritalanm tanzim etmis ve Harita 
Umum Miidiirliigune begendirdiklerini bildiren vesika ile 937 senesi ic;in ha
rita islerine aid Naf1a isleri miiteahhidlik vesikas1. 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 iincii maddede yazi11 saatten bir saat 
evvel Denizli Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisli):{ine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublann nihayet 
iic;iincii maddede yaz1h saate kadar gelmis olmas1 ve d1s zarfm miihiir mumile 
iyice kapatllm1s olmas1 H\z1md1r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (796) 
.. ! ........ ! ............................ . 

inhisarlar Umum Miidiirlii~iinden·· 
I. - Sartnamesi mucibince PasabahGe fabrikas1 arazisi dahilinde hed

miyat ve hafriyatla ~:tkanlacak tuglalarm yerinden ~:tkanlmas1, temizlenmesi 
ve istif edilmesi isi pazarhk suretile eksiltmiye konulmustur. 

II. - C1kan.l.acak tuglalarm beher bin adedi iGin 850 kurus ve 400 bin 
tuglay1 tecaviiz ettigi takdirde bin adedi iGin 800 kurus muhammen bedel 
tesbit edilmistir. 

III. - Pazarhk 27/II/1937 tarihine rashyan cumartesi ,giinii saat 11 de 
Kabatasta Levazun ve Mubayaat Subesindeki Alun Komisyonunda yap1 -
lacaktlr. 

IV. - Sartnameler parastz olarak her,giin sozii ge~en subeden almabilir. 
V. - 1steklilerin pazarhk i~in tayin edilen ,gUn ve saatte % 7,5 ,giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Alun Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (771) 
~ 

1 - Sartnamelerine ekli listede miktar ve miifredati yazlh 10 kalem sa
rap ecza ve malzemesi pazarhkla satm ahnacaktli'. 

2 - Pazarhk 5/3/937 tarihine rashyan ~arsamba giinii saat 15 te Kaba
tasta Levazun ve Mubayaat Subesindeki Alun Komisyonunda yap!lacaktlr. 

3 - Sartnameler paraSlZ olarak her,giin sozii geGen subeden almabilir. 
4 - tsteklilerin pazarhk icin tayin edilen ,gUn ve saatte % 7,5 gii.venme 

paralarile birlikte ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. {750) -I. - Sartnamelerine ekli listede cins ve miktan yazll1 muhtelif renkte 
yald1z, ipek ve ipek taklidi ucltik bobin pazarhkla satm almacaktlr. 

II. - Pazarhk 26/II/1937 tarihine mshyan cuma gii.nii saat 15 te Kaba
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alun Komisyonunda yap1lacaktll'. 

III. - Sartnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ~e<;en ~ubeden almabilir. 
IV. - i:steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gii.n ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (795) -5000 Kilo Yamahk kanavi~e Ahli'kapl Baklmevinde 
~~ ,. ~ . . 
400 • • ~uval • ,. 

3500 ~ 1skarta ip ,. ,. 
3000 • • ktnnap • ,. 

10000 • • kanavi~e ,. ,. 
2000 • ,. ~uval ,. ,. 
3500 • • ~ul ,. ,. 

200 ,. ,. marka bezi ~ ,. 
8000 ,. ,. Bir metrelik kasmb ipi ,. • 

26 Kalem hurda otomobil yedek par~alan Cibali Nakliyat §Ubemizde 
2000 Kilo kanavi~e ~emsipa§a l§letmeevinde 

600 ,. ~ul • • 
1200 ,. ip ,. ~ 

Yukanda cins ve miktarlar1 yaz1h malzeme 9/III/937 tarihine rashyan 
sah gi.inii saat 10 da pazarhkla satllacaktli'. 1steklilerin mallart gormek U.zere 
hergi.in hizalarmda gosterilen mahallere, pazarhk i~in de tayin olunan giin ve 
saatte % 7,5 glivenme paralarile birlikte Kabata§ta !nhisarlar Levazun ve Mu
bayaat $ubesi Miidlirliigiindeki Satl~ Komisyonuna mliracaatlerl (884) -1 - :;;>artname ve niimunesi mucibince •30.000· tabaka beyaz brtl.kh alemin

yum kag1d1 pazarhkla satm almacaktJ.r. 
2 - Pazarhk 26/2/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kabat~ta Le

vazim ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktli'. 
3 - l;)artnameler paraSlZ olarak hergi.in SOZU ge~en l;)ubeden ahnabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk, i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 gi.ivenme pa-

ralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (927) 
~ 

1 - $artnamesi mucibince 750.000 aded likor mantart pazarhkla satm ah
nacaktlr. 

2 - Pazarhk 3/3/937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Kabata§
ta Levazun ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktli'. 

3 - ~artnameler paraSlZ olarak hergi.in SOZU ge~en §Ubeden almabilir. 
4 - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gi.ivenme para-

larile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1017) 

Aded 
699 
590 

83 
1 
2 

1372 

-Cinsi 
1spanya mamulatl 7,65 Brovning sistemi 

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

Yukanda cins ve miktarlan yaz1h «1372• aded tabanca §artname ve nii
muneleri mucibince 9/III/1937 tarihine rashyan sah gi.inii saat 10 da pazar -
l1kla sahlacakhr. Bu silahlan ahp satmaga mezun bulunan isteklilerin niimu· 
neleri gormek iizere hergi.in ve pazarllk ic;in. de tayin olunan giin ve saatte 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata~ta Inhisarlar Levaz•m ve Mubayaat 
l;)ubesi Miidiirliigundeki Sah~ Komisyonuna miiracaatleri. (999) -5000 kilo 15/45 

12500 • 15/50 
8000 • 16/60 

10000 • 17/70 
3550QO 

I- Nev'i ve miktan yukanda yaz1h 35500 kilo ~ivi ~artnamesi mucibin
ce pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 12/III/937 tarihine rashyan cuma gi.inii saat 15 te Kaba
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat l;)ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktJr. 

III - l;)artnameler paraSlZ olarak hergi.in sozii gec;en §Ubeden abnabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 gi.ivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1035) 

SURA HEDENSA Biitun diinyanm en miiessir ilac1drr. 

Ameliyatsrz memeleri mahveder, 

kam, agnya derhal keser. 

Fransada tertib edilen giizel dit miisabakasmda Bay Jilbert ile ka
dmlar arasmda birinci gelen Bayan Margrit miisabaka giinii hakem 
kiirsiisiinde seviterek nitanlanmttlardir. Biiyiik opera binasmda hal
ka takdim edilen bu giizel !rift seyircileri teshir etmistir. Alktslar 
Biiyiik Opera b,inastm sarstyordu. Herkes i~ten gelen hir arzunun' ta
hakkukunu ister gibi ~rlgmca alkithyordu. Bu alkitlar arasmda 
Jilbert '\l'e Margrit birbirlerine sempati ile baktrlar. Teati edilen bu 
bakttlar, uzun bir hayat mukavelesini hemen oractkta akdedivermit
ti. Bu mukavelenin noterligini de hakem yapb. Miisabiklarm nitan • 
land•klanm ilan etti. Fransada 1901 senesindenberi giizellik miisa· 
bakalarmt ditlerinin s1hhatine itina edenler kazanmaktadtr. Birle • 
tik antiseptikler usulile yap1lan Dentol dit macunu ve suyu sizi de 
bir giin mes'ud edebilir. Dit doktorunuz size bu dit patmt emniyet
le tavsiye eder, damtmrz. 

Mezhdunarodnaya Gniga 
18, Kuznetski Most. Moscou - URSS. 

Moskova'da, Merkezi Anti Soviyetik Tro~kistler ( Y. L. Pia
takov, K. B. Rad~k, G. Y. Sokolnikov, L. P. Serebriakov ve
saire ) aleyhine Ali Divan huzurunda ikame ediien davanm 
( 23.30 Kanunusani 937 Stenog"J·atik muhakeme zabrtlan S. S. 
C. I. Hiiki'imeti Adliye KomiserJigi taratmdan ne§redilmi~tir. 

Fransrzca ntishast 603 sahite, cildli 
lngilizce , 580 , , 
Almanca , 636 , , 
lspanyolca , Takr. 600 , , 

. . Fiah : 60 kuru~tur. 
Sab~ yeri : HA,SET KOTOPHANESi. Beyoglu, Istiklal 

caddesi No. 469, P. K. 2219 Istanbul 

Fidan SatJ't 
Bursa Ziraat Miidiirliigiinden: 

!darei Hususiye fidanhklarmda yeti~tirilen her nevi a§lh meyva fidanla
rmm birinci boyu ciki - ii~ ya§mda• on be§ ve ikinci boyu •bir - iki ya§mda• 
on kuru~tan, a~1h asma ~ubuklan tic; kuru§tan fidanl:tkta teslim §artile satll -
maktadli'. !steklilerin Bursa Ziraat Mudiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

(1036) 

Afvon ilhayhg1ndan: 
Afyon tli merkez il~esine bagh ve Devlet Demiryoluna ·25· kilometre 

mesafedeki 1scehisar koyiinde tahminen on bin di:iniim sahadaki muhteli.f 
renklerde somaki mermer ocaklan a~:tk artt1rm1y,a konulmu§tur. 

Arttli'ma 10 MART 937 ~Br§amba gi.inii saat cl6• da ilbayhkta yapl
lacaktJr. Buna aid §artname bedelsiz clarak Afyon Ticaret Odas1 Ba§sekre
terliginden almabilir. (886) 

Siimer Bank Umumi Miidiirliigiinden: 

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

cakhr . 
fmtihan 5/3/1937 cuma giinu saat 9,3,0 da yap!lacakhr. Matbu izahname

nin Ankarada Umumi Miidiirliikten ve Istanbulda Siimer Bank l;lubesinden 
istenilmesi. (982) 
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izmir E!,lrefpa, a Hastanesi 
BashekimliP-inden: ' -... 

izmir Esrefpasa hastahanesi ic;in almacak olan af;ag1da cins ve miktarlan 
1Ie markalan gosterilen 5357 lira 70 kuru~ muhammen k1ymetli alat ve ede
vati t1bbiye kapah zarf usulile 12/2/937 giinlemecinden itibaren yirmi giin 
mtiddctle eksiltmeye konulmu5.tur. 

Talib olanlar S.artnamPvi gormek ic;in hergi.in istanbul S1hhiye Mtidurlii
f(ine miiracaatleri ve eksiltme gi.inii olan 4/3/937 per5.embe giinii saat 9 dan 
12 ye kadar izmir Vilayet Enciimenine mliracaatleri ilan olunur. 

C~s Ad~ 
1 - Paravan amelivathane ic;in 4 kanadh yerli 3 
2 - Pansuman arabas1 yerli 2 
3 - Karyola arkallg1 y~rli 4 
4 - AHH masas1 yerli 3 
5 - Port flakon 4 ~eli yerli 3 
6 - TreVlel 20 X20 yerli 6 
7 - Port belte yerli 4 
8 - Port irrigator yerli 4 
9 - Demir sandalye ameliyathane ic;in yerli 6 

10 - Miiteharrik yem~k tablas1 yerli 6 
11 - Masa nisaiye ve pansuman ic;in yerli 3 
12 - Operation i<;in sisteskop Georg Wolf ProSJ;€ktlisii Ky. III 

ve levaziml 
13 - Arabah sedye yerli 
14 - Portatif sedye yerli 

1 
2 
2 
8 
1 
1 

15 - Si.iprlintu kabt amcliyethaneler ic;in yerli 
16 - (Legu) nun elektrik lambah ekartoru 
17 - Litotriti, c;ocuk iqin levaztmile 
18 - Pasen vakez aletleri 
19 - Undala k1sa mevce tedavi cihazt 
20 - Diatermi cihazt iki kiS.ilik 
No. 
146 Resim Zeiss Globiil saymak i<;in biirker 1 

2 
2 

138 ,. ,. Teilung btirker 
140 ,. ,. Teilung Fuchs - Resenthal 
145 ,. ,. Pipet glebiil reuge ve globiil blanc i<;in 

Pappen heim 
181 

8001 
110 

8649 

7232 

8926 

• 

,. Komurlii lamba i<;in kalm ve ince komlir 
" Kanda S.eker miktarmt tayin ic;in ~Zeiss 

Creceluis Seifert Model D., Kollmeyer marka 
da kabul edilir 

,. Lup 

6 
100 

1 
2 
1 " Mikroskop tablosu komplet 

Reichert Polari metri her 5.ey muayenesi ic;in elektrik 
lam bah ,. 

,. 
Leitz 

Leitz 
,. 

Seder 5.i5.esi 
immersien florit 
Kuru hava isterilizatorii 55X40X35 
Bcnmari emaye cidarh veya amyant cidarh 
37 ve 56 dereceye regie 240 tupliik ve 
220 voltluk 

1 
2 
1 
1 
1 

Buret muhtelif C. C. 12 
Petri kutulan muhtelif cesamette 100 
Sik.ar tlipli 12 
Acide Urique tiipii 3 
Ureometre ivon 4 
<;alar laboratuvar saati 1 
Hemoglobinometre 2 
Otoklav <;ift cidarh 62X50 1 

1 - Yukanda yazth alat ve edevatl ttbbiyenin Zeiss, Leitz ve Reichert mar
kahlan 5.ayam kabuldur. 

2 - Yukanda yazth k1rk bir kalem alat ve edevatl tlbbiyenin hepsinin mu
hammen ktymeti (5357) lira (70) kurw~tur. (Be~ bin iiG yiiz elli yedi 
lira yetmiS. kuru5.tur.) 

3 - Bu alat ve edevah hbbiye hakkmda daha fazla izahat almak istiyenler 
hastahane sertababctine miiracaat etmelidirler. 

936 senesindc E5.refpa5.a hastahanesine almacak alatl cerrahiye listesidir 
Cinsi Aded 

Makas 1826 Krup 3 
,. 1829 ,. 3 
,. 1655 ,. 3 
,. 1828 ,. 3 
,. 1830 ,. 2 

Bisturi 1220 ,. 6 
,. 1700 ,. 6 
,. 1442 • 3 

Ecarteurs 3576 Krupp 
Pens Mikulicz egri 3332 ,. 
Pens Kocher 13,5 em. 3305 " 
Siitlir ignesi G. 212 Nr. 000 Chreme Acufirm 

,. ,. ,. ,. 00 ,. ,. 
,. ,. ,. ,. 0 ,. ,. 
» » » » 6 • » 

" ,. ,. ,. 7 ,. ,. 
• ,. ,. ,. 8 ,. ,. 
,. ,. ,. ,. 11 ,. ,. 
,. ,. ,. ,. 12 ,. ,. 
,. ,. ,. ,. 13 ,. ,. 
• ,. " ,. 14 ,. ,. 
,. ,. H. 218 ,. 1/3 ,. ,. 
,. ,. Fb. 254 • 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 

(beher numaradan 6 aded) 
ipek Aseptur marka Nr. 0 

,. " ,. • 1 
,. ,. ,. ,. 2 
,. ,. ,. ,. 3 
» > • » » 4 
,. ,. • ,. 5 

Yukanda yazll1 alah cerrahiyenin hepsinin klymeti 
liradir. (100 lira). c360a 

3 giinde 

2 
12 
12 
24 
24 
24 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
48 

6 paket 
6 "' 

12 ,. 
12 ,. 
12 ,. 
6 ,. 

muhammenesi yi.iz 
(787) 

YENi VE CAZiB GOZELLiKTE 

BiR TEN 
Buru~ukluklardan kurtulmaga ve daha gene ve gi.izel go
riinmegi seversiniz de gil mi? Ar;1k, beyaz, taze ve bir 
gene k1z tenine malik olmak istersiniz de gil mi? Evet der
seniz; bu basit giizellik tedbirini tecri.ibe ediniz. Her ak
~am, yatmazdan evvel pembe rengindeki Tokalon kremini 
kullanm1z. Bu kremin terkibinde, Viyana Universite Pro
fesorii Doktor Stejskalin cazib ke§fi olan ve biiyiik bir 
itina ile intihab edilmi§ gene hayvanlardan istihsal ve 
cBioceh tabir edilen huceyreleri canlandtran yeni cev -
her mevcuddur. 

Bu cevher, siz uyurken, cildinizi besler ve gencle§ti
rir. ilk tatbikmdan i\ibaren ertesi sabah, cildinizin ne 
k:adar tazele§mi~ ve gencle§mi§ oldugunu goreceksiniz. 
Hastanelerde 60 - 70 ya§larmdaki kadmlara yaptlan tec
riibelerde 6 hafta nihayetinde buru§ukluklann tama -
men zail oldugu gori.ilmu~tiir. Gundiiz i~in (yags1z) be
yaz rengindeki Tokalon kremini kullanm1z. Terkibinde 
taze krema ve tasfiye edilmi~ zeytin yag1 mevcud olup 
bu unsunlarla, mesamata niifuz ile derinliklerde giz -
lenmi~ ve hi~bir sabunun ihrac edemedigi gayri saf mad
deleri harice atarlar, siyah benler hemen kaybolurlar. 

Terkibindeki kuvvctlendirici ve beyazlatlcJ ktymetli unsurlar ise, a~lk mesa
mail kapatlr ve ii~ giin zarfmda en <;irkin ve en sert bir cildi beyazlatlp yu -
mu§abr. 45 - 50 ya§larmdaki kadmlara bile bir gene ktzm tazeligini ve yu~ 
mu~akhgmi verdigi teminathd1r. Hemen bugiinden bir tub veya bir vazo 
Tokalon kremi abmz ve tarif edildigi veGhile kullanmtz. N eticesinden son 
deree;e memnun kalacaksmtz. 

Haydarpa~a Lisesi Direktorliigiinden: 
3 iincu taksit 1 marttadtr. Vaktinde taksitin yatmlmas1 rica olunur. (941) 

CUMHURiYE'l' 26 !}ubat 1937 

Kuvvetli varhklar 

En buyiik hiZlanm kendi i~ 
cevherlerinden ahrlar. Var
hgmt i~ cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye <;ah§an 
mlistahzarlann da1ma fev
kinde kallm§tlr. Bunun da 
sebebi, ba§kasm1 taklide 
ozenmemesinde ve yaratt1g1 
ktymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKL!D 
daima (benzer) idir, hi<;bir 
vakit asll olamaz. 

Dr. Suphi ~enses 
drar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Bevoglu YddJZ sinema~1 kaT/lSI 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

1-llliciiuiimliiiialirtiiesi faklrlere paras1z 
Tel.: 4392" 

erkes 
.. . 
·~•n 

insanlarm hayatta mli§kiil kald1g1 
noktada ummad1g1 zamanlarda imda -
dma yeti§erek bilmedigini ogreten, her 
bilgiden babseder hayat kllavuzu bir 
kitabd1r. Herkesin bir tane e_dinmesini 
tavsiye ederiz. Fiah 60 kuru§tur. Satll
dtgt yer: <;i~ekpazar1 Makulyan han 
Mehmed ibrahim Di~ deposudur. 

TiFOBiL 
Dr. itiSAN SAMi 

Tifo ve paratifo hastahk anna tu
tulmamak ir;in aRJZc.'an ahnan tito 
habland1r. Hi~ rahats1zhk vermPz 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr -

Prof. ibrahim Fazll Pelin'in 

Finans 
Eseri ~llmn§hr. Muallim Halid ve 

Ha~et (istanbul • Ankara) kiitubhane
lerinde bulunur. 

• 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenler 
ic;in yaztlmt§hr. 

Kadm elbiselel'ine aid olan bi · 

rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira · 
du. Ta§raya posta paras1 abnmaz. 
Sab§ yeri yalmz Be§ikta§ Diki~ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 ... 
HAKIKA1EN 

KARDOL 
En Miikemmel Bir 

Sinir Damlast 
Heyecan, Korku, ~arptn· 
11, Ba, donmesi ve Ba· 
yllmalara Nihayet verdi 

Istanbul 1 ramvay 
· f?irketinden 

193 7 y1lmm ikincikanun aymda 
tramvay arabalannda bulunan e§yamn 
miifredath listesi: 

Aded 
Bay- bayan kullamlmi~ ~ift ve "tek 
eldivenler 133 
Bay - bayan kullamlmi§ ~ift ve tek 
ayakkab1lar 17 
Bay - bayan kullamlmt§ §emsiye ve 
bastonlar 90 
Bay - bayan kullamlml§ e§ya ve 
para c;antalan 54 
Bay - bayan kullamlm1~ i~ ~ama§m 24 
Bay - bayan kullamlmi~ §apka, he-
re ve kasket1er 14 
Bay - bayan kullamlmi§ ~ift ~o-
rablar 4 
Bay - bayan kullamlmt~ boyun at-
kist 7 
Y emek kabt I 8 
Kuma~ pan;alan 8 
Rob i<;in ku§ak 1 
Gozliik, ~aki. ceb feneri, sigarahk 5 
Bua 2 
Kaad, kitab, defter 29 
H1rdavat 21 
Mekulat 24 
Sigara, enfiye kutsu, iplik, anahtar 9 
Eski caket ve pantolon 4 
1\ltm yiiziik ve kiipe 2 
!lac 2 
Cuval ve torba 7 
Bulunmu~ para 2 

Bu e~ya sahibleri Galatada Hayne -
man hamnda Tramvay §irketi Hareket 
dairesine miiracaatleri. 

DiREKTORLOK 

Sahfll ve Ba$multarrtrt: Yunu11 IYadi 

Umumt ne$rt!Jat' tdare eden YaZt t~le11 
Miidilril! HikmPf Miinil 

Cumh.urruet matbaast 

Ned en 
Aspirin ? 

Cunki.i ASPiRiN seneler

denberi her ti.irli.i sogukal

gtniJklanna ve agnlara kar~1 

tesiri ~a~maz bir ilac; oldugunu 
isbat etmi~tir. 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak ic;in li.itfen 

s1na dikkat ediniz. 

marka-

Miinakasa ilan1 Elektrik 

Kirklar~li Belediye Riyasetinden: 
Ktrklareli §ehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak elektrik projesi muci -

bince mevcud elektrik santralma ilave edilecek 23,800 lira bedeli ke§ifli 200 
efektif beygir kuvvetindeki buhar makinesi ve teferriiab 3/11/936 dan iti -
baren 45 giin miiddetle miinakasaya konulmu§ ve Cumhuriyet gazetesinin 
4494, 4499, 4504, 4509 numarah ve Ulus gazetesinin 5501, 5506, 5511, 5516 
numarab niishalarmda ilam yaptlmt§ ve fakat bu miinakasa miiddeti zarfm
da istekli 1:;1kmadtgmdan i§ bir ay muddetle pazarhga b1rak1lm1§ olup Cum -
huriyet gazetesinin 4541, 4545, 4549, 4552 numarah ve Ulus gazetesinin 5544, 
5548. 5552, 5555 No.h nlishalarmda ilan edilrni§ ise de gene istekli ~1kmad1gm
dan bu defa tediye §artnamesinde baz1 tadilat yapllarak bu i~ 22/1/937 den 
1/3/937 ye kadar eski ilanlardaki §artlar dahilindc miinakasaya <;lkanlrnt§tlr. 

isteklilerin % 7,5 teminat ak~esi olan 1786 liray1 Belediye veznesine yatl
rarak 1/3/937 giinu saat 15 te Belediye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. 

(604) 

Erzurum 
Be~ nisan 937 pazartesi giinu saat 15 te Erzurum Vila yeti ~ af1a M~_dur~u

gii odasmda transit yolu Eksiltme Komisyonunda a~t:n1~ _altl ~1~ be~ yuz YI~
mi bir lira elli dart kuru~ bedeli ke~ifli Erzurum Vllayeti dah1lmde ve transit 
yolu iizerinde Horasanla Sa\tepe arasmda m~teahhid7 i~ale edilip te v?kit ve 
zamanile yap1lamad1gmdan dolay1 mukavelest feshed1ldtkten. sonra gen kalan 
17+333 kilometro 5.0se in~aab bakiyesi ve sekiz aded ekip bmasmm nevaktst
nm ikmali ve altl aded smai imalatm tamamlanmas1 i~lerinin kapah zarf 
usulile eksiltmesi yaptlacaktlr. 

Evrak1 ke~fiye, ~artname, mukavelenamcsi ve buna miiteferri biitiin ev -
rak Transit Yolu in5.aat ~efliginde goriilebilir. 

Muvakkat teminat dort bin be~ yuz yetmi~ alh lira sekiz kuru~tur. istek
liler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 say1h nlishasmda Glkan talimatna
meye gore Naf1a Vekaletinden almm1~ vesi~alan ihti_va et~ek ~artile ~490. sa
ylli arttlrma ve eksiltme kanununun 32 nc1 maddesm~c~~ ~~rahat da1resmde 
tanzim edecekleri teklif mektublarm1 5/4/937 pazartes1 gunu saat 14 e kadar 
Transit Yolu in~aat Komisyonuna vermeleri laz1mdtr. (921) 

UMBARA 

ittihad1 Milli 
T iirk Sigorta ~irketinden: 

lttihadt Milli Tiirk Sigorta ~irketi • 
nin, esas nizamnamesi mucibince ve ti· 
caret kanununun 361 inci maddesine 
tevfikan, hissedarlar u~umi heyeti 31 
mart 1937 tarihine dii§en ~ar~amba gii
nu saat on birde ~irketin Galatada, Un· 
yon hanmdaki idare merkezinde alel8.· 
de olarak toplanacagmdan bu i~tima::t 
i§tirak etmek i~in laakal on hisse senedi· 
ne sahib olan hissedarlarm mezkur his· 
se senedlerini ticaret kanununun 37linci 
maddesine tevfikan toplantl giinunden 
en az bir hafta evvel ~irketin idare mer
kezine tevdi ederek mukabilinde du • 
huliye varakas1 almalan rica olunur. 

Bankalarm makbuz ilmiihaberleri da· 
hi hisse senedatl gibi' kabul edilecektir. 

Miizakerat ruznamesi 
1 - idare meclisi ve murak1b rapor· 

lannm okunmas1, 

2 - Bilan~o, kar ve zarar hesablan
nm kabul ve tasvibile temettiiatm tev
zi ve idare meclisin~ tebriesi, 

3 - <;1kan idare meclisi azalarmm 
yerine digerlerinin intihabt, 

4 - Muraklb tayinile bunlara aid 
tahsisatm tesbiti, 

5 - idare meclisine aid tahsisatm tes
biti, 

6 - $irketle muamele icras1 i~in ida· 
re meclisi azalarma mezuniyet veril • 
mesi. 

idare Meclisi 

TUccar • Terzi 

J. i T KiN 
En giizel koleksi· 
yonunu te~kil eden 

M EVSiM 
kuma§lannt 

muhterem mii~teri
lerinin enzan tak
dirine arz ediyor. 

Beyoglu - lstiklal 
Caddesi 405 

T elefon : 40450 

Doktor . 

BESi R FUAD TOPUZ 
amsunda Ziraa ... , ............... . 

KELEP1R ARSA 
Ye~ilkoyde !stasyon ve Fener cadde

lerinde lie; sokaga naztr Busketo oteli 
namile maruf 5,000 metroya karib arsa 
acele ve kelepir satlhktrr. Galatada 
Asian Han 5 inoi kat 1 - 4 numaralara 
miiracaat. 
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RIZA UNVER 
DoAum ve kad1n hastaiJklarJ 

mDtehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T eleton : 22683 • 
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26 $ubat 193'1 

KI~IN OKUNACAK • 
n gUzel romanlar 

Giintekin: 

Faruk Nafiz 
Cambbel: 

Biirhan Cahid : 

• • Peyami Safa 
Mahmud Yesari : 

• • Abidin Daver 
Vala Nureddin : 

Servet 

• 0 

• 0 

Yasarioglu: 

F. Osman ve 
F. Varal: 

Sadri Ethem • • 

Anadolu Notlar1 50 Kr. 

YddJZ Yagmuru 125, Akar· 
su ( fiir kitabi) 50 Kr o 
Adam Sarraf1 50, ihtiyat 
Zabiti 50, Cephe Gerisi 60, 
Gurbet Y olcusu 75, K1r ~i
~egi 7 5, Diinkiilerin Ro
mani 75, Patron 100 Kr. 
Cumbadan Rumbaya 125 kr. 
Bagnyanik Orner 50, A,k 
Yarifi 50, Kanb Sir 100 Kr. 
Miilazimin Romani 100 Kr. 
Oldiiren Kim 75 Kr. 
LAMAR TiN' den terciime: 
Rafael 100, Graziella 75, 
Goethe'nin Afki ve A,k 
~iirleri 75, Hayalet 50 Kro 
DOSTOYEVSKi' den tercii-
me: Beyaz Geceler 75 Kr. 
ANA TOL FRANS'tan 
terciime: Beyaz Taf Oze
rinde 50 Kr. 
KLOD ANE' den terciime: 
Gen~ Rus KIZI Arian 50 Kr. 
BacaYJ indir BacaYJ Kaldir 
50, Silindir Sapka 
Koylii 50, imparatori~e 
ve Saray 30, Bir Vagon 

Penceresinden 50 Kr. 
KANAAT KiTABEVi 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

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

tar raddesinde Kale nahiyesinin Nafta Vekaletinin fenni ~artnamesine gore 
halihaz1r haritalafmm yap1lmasid1r. 

Bu i~e aid kei$if bedeli (3250) lirad1r. 
2 - f;)artname ve evrak1 ~unlard1r: 
A- Eksiltme ~artnamesi. 
B- Mukavele projeleri. 
C- :;>ehir ve k:asabalarm halihaz1r haritalarmm almmasma aid §artna· 

me. 
D - Hususi ~artname. 
!stiyenler bu ~artnameleri ve evrakt Denizli Naf1a Miidi.irliigiinde goriip 

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

~ekkiil edecek Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yapllacakhr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin (244) lira muvakkat teminat 

akr;esi vermesi ve bundan ba~ka a~ag1daki vesikalar1 haiz olmas1 laz1md1r. 
En az (300) tic; yiiz hektar biiyiikliigi.inde kasabalarm halihaztr haritala

rmt tanzim ve Harita Umum Miidiirliigiine begendirmi~ olduklanm bildiren 
vesika ile 937 senesi ir;in harita i~lerine aid Nafta ifJleri miiteahhidlik vesikasm1 
alm1~ bulunmak; 

5 - Teklif mektublan yukanda i.ic;iincu maddede yazllt saatten bir saat 
evveline kadar Tavas Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligi -
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm ni· 
hayet iic;iincii maddede yaz1ll saate kadar gelmi~ o1mast ve d1~ zarfmm miihiir 
mumile iyice kapablm1~ bulunmas1 laz1md1r. Postada vukua gelen gecikmeler 
kabul olunmaz. (963) 

TURK HAVA KURUMU 

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

5 inci ketide 11 mart 937 dedir. 

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

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
DtKKA T: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii aktamt· 

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

Sinob 

Sinob 

Cezaevinin elektrik tesisabna 
a~Ik eksiltme ilani 

Miidiiriyetinden: Nafia 

aid 

1 - Sinob Cezaevinin (2040) lira (10) kuru§luk ke§ifli elektlrik tesisatl 
12/2/1937 giiniinden itibaren 15 giin miiddetle a~1k eksiltmiye ~1kanlm1§tlr. 

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

3 - Muvakkat teminat 153 lirad1r. Eksiltmiye gireceklerin Naf1a Veka
letinden musaddak ehliyet vesikasm1 haiz olmas1 §arthr. 

4 -· Bu i§e aid evrak1 gormek ve fazla malumat almak istiyenlerin Sinob 
~ !stanbul Naf1a Miidiiriyetlerine miiracaatleri ilan olunur. (929) 

P. To T. istanbul Vilayet Miidiirliigiinden: 
1 - Bo~azlar mukavelesinin imzalanmas1 hatlras1 olarak siirsarj ettirilen 

Posta pullar1 seri halinde biitiin posta merkezlerimizce satt~a <;1kanlm1~tlr. 
.. 2 - Her seri alb puldan miirekkep olup bedeli 95 kuru~ olan bu pullar 

lnunhas1ran seri halinde sabhr. Seri harici yalmz 6 kuru§luk pul sabhr. 
Saym Halka HAn olunur. (839) 

Necib Bey yagstz kremin kurutulmasmdall yaptlmtt cildi besler ve 
guzelle,tirir. Diger pudralara hi~ benzemez. Cildi kadife gibi yumu
tabr. Mutlaka Necib Bey pudrastm tecriibe ediniz. Fiah 20, 25, 40, 
60 Kr. 

Kapab Zarfla 

Havza Belediye 
Elektrik Eksiltmesi 

Riyasetinden: 
1 - Havza §ehri elektrik tesisati Naf1a Vekaletinden musaddak proje 

ve ~artnamesi mucibince 12/2/1937 tarihinden itibaren 45 giin miiddetle ikin
ci defa olarak kapah zarf usulile eksiltmiye ~tkanlm1~hr. 

2 - Eksiltme 29/3/1937 pazartesi giinii saat 16 da Havza Belediye En· 
ciimeninde yap1lacaktrr. 

3 - Tahmin edilen bedeli yaptmlacak lokomobilli elektrik tesisatma 
evvelki eksiltmede talib bulunmamasmdan ke§ifte rayice zam ve ilaveler ya
pllmak suretile bilum!Jm malzeme ve in§aat bedeli tutan (mevcud bina ve 
agac direkler baric olmak iizere) 17,785 liraya ~tkanlrnl§hr. 

4 - Bu i§e aid evrak ~unlard1r: Proje ve teferriiah, eksiltme §artnamesi, 
mukavelename, fenni ve mall §artnameler, ke~ifnameler, teferriiat1 vesaire 
olup istekliler Havza Belediyesinde ve istanbulda Miihendis Hasan Halette 
giirebilecek1eri gibi be~ lira bedel mukabilinde alabilirler. 

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

6 - Muvakkat teminat 1333 lirad1r. 
7 - !§bU arthrma ve eksiltme 2490 sayth kanuna gore yapllaca~ndan 

isteklilerin cksiltme §artnamesinde yazth hususab tamamen ikmal etmeleri 
ve teklii mektublanm vaktinde Belediye Riyasetine vermeleri ilan olunur. 

(835) 

Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Erzurum Niimune Hastanesinin kaloriferi. 
2 - Ke§if bedeli 12,700 liradtr, 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yapl1acakbr. 
4 - Bu i§e aid evrak §Unlardrr: 

a.- Plan, 
b - Nilmune !;lartname, 
e - Baymd1rllk i§leri genel §artnamesi, 
d - Ke§if ve silsilei fiat cetveli. 

5 - Eksiltme 6/3/1937 sah giinii saat 14 te Nafta Miidiirliigu odasmda 
yapllacakbr. · 

6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 953 lira dokuz yUz elli ii~ 
lira muvakkat terninat vermesi ve bundan ba§ka a§a~daki §artlan haiz ol
mast laz1md1r. 

7 - :;>imdiye kadar bu gibi i~leri yaphgma dair Nafra Vekaletinden al· 
m1~ oldugu ehliyet vesikasm1 ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odast vesikasmi ibraz etmesi. 
9 - !~bu evrak1 okumak istiyen istekliler Erzurum ve Istanbul Nafta 

Miidiirliigiinde okuyabilirler. 
10 - Teklif mektublarr yukar1da 4 iincii maddede yazih saatten bir 

saat evveline kadar Erzurum Naf1a Miidiirliigii odasmda te~ekkiil eden Ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublar dordUncU 
maddede yaz1h saate kadar gelmi~ olmas1 ve dl§ zarflan mumla iyice kapa
blmt~ ve mlihiirl~nmi§ olmast §arthr. Postada vuku bulacak gecikmeler ka
bul edilmez. (994) 

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

Orta Anadolunun Konya, Nigde, Kayseri, Yozgad, <;orum, Tokad ve 81· 
vasm f;>arkl~la kazalarile diger yerlerde iskan edilen ve edilecek olan muhacir 
ler ic;in 2500 ~ift (be~ bin aded) iikiiz pazarhkla satm almacakbr. 

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

1dart ve fennt ~artnameler istanbul Kayseri, S1vas Adana, Erzurum ve 
l{ars Vilayetleri !skan Miidiirli.iklerinde ve Ankarada fskan Umum Miidiir
!ugiinde mevcuddur. !stiyenler bu yerlerden ~artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek ic;in her talib be!? bin oki.iz ic;in ~artnamede yazrh mu
hammen fiatm yiizde yedi buc;ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye 
mecburdur. (947) 

istanbul Miilhakatmdan Beyoglu ile Galata Beynin: 

de Tahtelarz Demiryolu Tiirk Anonim ~irketi 
31 mart 1937 s:arsamba gunu 

Umumi heyetin adi surette toplanmast 
!stanbul miilhakatmdan Beyoglu ile Galata Beyninde Tahtelarz Demir • 

yolu Tiirk Anonim $irketi hissedarlan, 1937 martmm 31 inci c;ar§amba giinii 
saat 16 da Beyoglunda, Tiinel meydanmda, Metro hamndaki idare rnerkezinde 
adi surette toplanacak umumi heyete davet olunurlar. 

En az on hisse senedine malik olup bu toplantlda haztr bulunmak isti • 
yen hissedarlarm Ticaret kanununun 371 inci maddesine gore, toplanhdan ni
hayet bir hafta evvel vade1eri gelmeJTli~ kuponlarile beraber hi!'>se senedlerini: 

!stanbulda: :;>irketin idare merkezine 
Osmanh Bankasma 
Selanik Bankasma 

Briikselde: ·Societe Financiere de Transports et d'Entreprises indus • 
trielles• e 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Risse senedlerinin tevdiine miiteallik d(\mga ve sair resimler teydi eden

lere aiddir. 

MOZAKERELER RUZNAMESl 
1 - idare meclisile muraklblar ve hesab komiseri raporlannm okunmas1, 
2 - Mevcudat hesabr, bilanc;o ve kar ve zarar hesabmm tasdiki, 
3 - !dare meclisi azas1 sec;ilmesi, 
4 - Murak1blarla hesab komiserinin tayini ve iicretlerinin tesbiti, 
5 - !dare meclisi azasma bizzat veya bilvas1ta alakadar olabilecekleri 

!?irketler veya ticarethanelerle liizumu takdirinde ~irket namma ti
car1 muameleler yapabilmesi ic;in Ticaret ka;nununun 323 iincii mad
desine gore mezuniyet verilmesi. 

istanbul Defterdarhgindan: 

Cinsi ve mevkii 

istanbul, 26 sonkanun 1937 
!DARE MECLtS! 

Senelik muham
men kirast 

Lira 
Cagaloglunda eski Diiyunu Umumiye binasmdaki istanbul 
Erkek Lisesi bakkaliyesi. 144 
Beyoglunda Me~rutiyet caddesinde Perapalas oteli yanmda 
104 numarah Ak~am Ktz San'at mektebi bakkaliyesi. 120 

Yukanda cins ve mevkileri giisterilen mekteb bakkaliyeleri senelik ki -
ralan pe~in verilmek ~artile hiza1armdaki bedeller iizerinden hirer sene miid
det ve apk arthrma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin ve diger 
~eraitini o~renmek istiyenlerin hiisniihal ve scciye sahibi olduklarma, mahku
miyet ve sari hastahgt bulunmad1gma dair zab1ta, adliye ve s1hhiyeden ala • 
caklaiJ resimli vesikalarla ve % 7,5 pey akc;elerile 1/3/937 pazartesi gi.inii saat 
on dortte Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gelmeleri. 

.M.• (793) 

It 

T eknik mucizesi mi yoksa acaipligi mi? 
Blr tek pllkla 

6 muhtelif artist taraf1ndan 6 eser dinlenilir. 

ODEO 
270135 numarah plak1 ahn1z. 
Bu suale kendiniz cevab vereceksiniz . 

istanbulda Havagazi ve Elektrik ve Te,ebbiisab 
S1naiye Tiirk Anonim ~irketi 

26 mart 1937 cuma giinii 
Umumi heyetin adi surette toplanmast 

lstanbulda Havagazi ve Elektrik ve Te§ebbiisatl Smaiye Turk Anonim 
$~~keti hissedarlar1 1937 martmm 26 net cuma giinii saat 15 te Beyoglunda 
Tunel meydanmda Metro hanmdaki idare merkezinde adi surette toplanacak 
umumi heyete davet olunurlar. 

Bu toplantlda haz1r bulunmak istiyen hissedarlarm toplanhdan laakal on 
giin .evvel vadeleri gelmemi~ kuponlarile beraber hisse senedlerini: 

Istanbulda f;>irketin idare merkezine 
Osmanlt Bankasma 
Selanik Bankasma 

Briikselde cSociete Financiere de Transports et d'Entrepses indiistri· 
elles• e 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse senedlerinin tevdiine miiteallik damga ve sair resimler tevdi eden

Jere aiddir. 
MOZAKERAT RUZNAMESl 

1 - idare meclisile murakJ.bla.r rapor1armm okunmas1. 
2 - Mevcudat hesabile bilan~o ve kar ve zarar hesabmm tasdiki. 
3 - Esas mukavelenameye gore idare meclisi azast se~ilmesi. 
4 - Murak1blarm tayini ve iicretlerinin tesbiti. 
5 - idare mecl_isi azasma bizzat veya bilvas1ta alakadar olabilecekleri 

~irketler veya ticarethanelerle lilzumu takdirinde ~irket namma ti
cari muameleler yapabilrnesi ir;in Ticaret kanununun 323 iincii mad
desine gore mezuniyet verilmesi. 

istanbul, 21 ikincikanun 1937 
iDARE MECL!S! 

Kapah Zarf 

Mugla Nafta 
Usulile Eksiltme ilan• 

Miidiirliigiinden: 
, 1 - Eksiltmiye konulan i$: Mugla • Koycegiz yolu iizerinde ay>ak temel· 

len mevcud Namnam kopriisii betonarrne ayak ve iist yap1 in~aatldrr. 
Ke~if bedeli 18.500 lirad1r. 
2 - Eksiltme 5/3/937 tarihinde cuma Jtiinii saat on be$te Mugla Naf1a 

Mudiirlii~i.i binasmda Komisyon tnrafmda kapah zarf usulile yapllacaktrr. 
3 - Eksiltme $artnamesi ve buna miiteferri dU~er evrak Mu~la Nafta 

Miidurliigiinden ~oriilebilir. 
4 - Eksiltmiye girebilmek icin isteklilerin 1387,50 Iirahk teminat ver

mesi ve Resmi Gazetenin 3297 saYJ.h ni.ishasmda c:1kan talimatnameye tevfi
kan Naf1a Vekaletinden almmi.S miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdlr. 

!steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede vaz1h saatten bir saat ev· 
veline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri rnukta
zidir. 

Postada olacak ~ecikmeler kabul edilmez. (739) 

SOMER BANK 
Umumi M iidiirliii7iinden: 

~ 

Karabiikte istihdam edilmek iizere miktar ve ehliyet saha
lari ataitda yazth ithafi, usta ve kalfaya ihtiya~ vard1r. 

Arazi tesviyesi, kanalizasyon ve emsali itler i~in 32 itbafi, 
60 usta. 

Marangoz ve diilgerlik itleri i~in 6 itbafi, 15 usta, 55 kalfa. 
Tesviyeci, demirci ve per~in itleri i~in 10 itbafl 120 usta, 

130 kalfa. 
Elektrik tesisall itleri i~in 3 itbafi, 30 usta ve 60 kalfa. 
Talib olanlann polisten alacaklart hiisniihal varakalart, ~a

h,tJklart yer ve istedikleri yevmiyeleri bildirid istidalarile Anka
rada Bankamtz Umumi Miidurliigiine ve fstanbulda Bankamtz 
~ubesine •ubat nihayetine kadar miiracaatleri. 

Tesisab Elektrikiye Tiirk Anonim ~irketi 
30 mart 1937 sah gunu 

Umumi heyetin adi surette toplanmast 
Tesisah Elektrikiye Turk Anonim :;>irketi hissedarlan, 1937 martmm 30 

uncu sah giinii saat 15 te Tophanede, Topc;ular, Necatibey caddesinde 428-436 
numaralardaki idare merkezinde adi surette toplanacak umumi heyete davet 
olnnurlar. 

En az on hisse senedine malik olup bu toplantlda haz1r bulunmak isti -
yen hissedarlarm Ticaret kanununun 371 inci maddesine gore toplantldan la
akal bir hafta evvel vadesi gelmemi~ kuponlarile beraber hisse senedlerini: 

!stanbulda f;;irketin idare merkezine ve yahud Selanik Bankasma tevdi 
eylemeleri icab eder. 

Risse senedlerinin tevdiine miiteallik damga ve sair resimler tevdi eden -
lere aiddir. 

MOZAKERAT RUZNAMESt 
1 - fda;e meclisi ve muraktblarla hesab komiserleri raporlarmm okun-

masi, 
2 - Mevcudat hesab1, bilanr;o ve kar ve zarar hesabmm tasdiki, 
3 - Esas mukavelenameye gore idare meclisi azast sec;ilmesi, 
4 - Muraktblarla hesab komiserlerinin tayini ve iicretlerinin tesbiti, 
5 - !dare meclisi azasma bizzat veya bilvastta aHikadar olabilecekleri 

~irketler veya ticarethanelerle liizumu takdirinde !?irket namma ti
cari muuameleler yap1labilmesi i~in Ticaret kanununun 323 iincii 
maddesine gore mezuniyet verilmesi. 

istanbul, 29 birincikanun 1936 
iDARE MECL!S! 

Eski,ehir Orman Direktorliigiinden: 
1 - Eski§ehir !Iinde Mihali~c;ik il~esinde hududlar1 ~artnamede yaz1h 

Degirmendere Devlet Ormanmda numaralanmt~ ve ol~iilmii~ 558 adede mua
dil 1532 metre mikab 592 desimetre mikab dikili ve 416 adede muadil 377 met
re mikab 767 desimetreo mikab devrik ki ceman 1910 metre mikab 362 desi -
metre mikab gayrimamul muadil 974 aded numarah ~am agac1 20 Etlln mUd -
detle ve kapah zarf usulile arthrmiya konulmu~tur. 

2 - Arttlrma 10 mart 937 r;ar~amba giinii saat 15 te Eski~ehir Orman 
Direktorliigiinde yapllacakhr. 

3 - Dikili ve devrik ~gac;larm beher gayrimamul metre mikabmm mu
hammen bedeli 457 kuru~tuY. 

4 - Muvakkat teminatt 655 lirad1r. 
5 - istekliler teklif mektublanm teminatlarile birlikte muayven gun

de 2490 say1h kanunun ikinci ve iic:iincii maddesinde zikredilen vesikalarla 
artbrma s~atinden bir saat iinceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mu
kabilinde vermeleri me~ruttur. 

6 - t~bu ihaleve aid ~artname ve mukavele proiesini giirmek istiyenler 
bu miiddet zarfmda hergiin Eski~ehir Orman Direktorliigune ve Ankarada 
Orman Umum Direktorliigiine miiracaat edebilirler. (1005) 



Ag1zdan ~1kan her di§ 
Hayattn temel ta~lar1ndan birinin 
yerinden sokiilmesi demektir fakat 

RADYO .. Li 

Sizi bu ak1betten 
vikaye eder 

Di§lerinizi giindiiz iki defa 

Radyolin di~ macunile fm;a

lamak suretiJ.e onlara tam 

bir s1hhat ve ebedi bir ha

yat temin edersiniz. Rad

yolin di§lerinizi sade temiz

lemekle ve parlatmakla kal

maz, agtzdaki butun mikrob-

lan imha eder. 

Daima Radyolin 
Kayseri Milli ikttsad Bankast Heyeti 

idare Riyasetinden: 
Kayseri Milli ikhsad Bankasmm 30/11/1936 tarihine miisadif pa

zartesi giinii toplanmt• olan heyeti umumiyede bankanm feshine 
dair verilmif olan karar lkbsad Y iiksek Vekaletince tasvib ve tas
dik kthnmtt oldugundan mefsuh bankanm bilumum hissedar ve bore 
ve alacagt olanlarm 1 mart 937 tarihinden sonra mezkur bankaya mii
racaat eylemeleti Ticaret kanunun un 444 iincii maddesi mucibince 
ikinci defa olarak ilan olunur. 

Heyeti ldare Reisi 
Re,id Sami Draz 

Kendi i~~ilerimizle meydana getirdigimiz yerli mah 
• 

E M I R T R A ~ bt~aklartmtzt 
saygt deger vatanda~larJmJza halisane tavsiye ede
riz, <;iinkii; piyasada bulunan ecnebi tra~ lsn~akla
nndan kat kat iistiin olmakla beraber fiati dahi u
cuzdur. lki giizellik bir yerde oldugundan sayg1 de
ger vatanda~lanmizJn arhk ecnebi b1~aklan kullan
malanna asia ihtiyac kalmam1~br. Yerli mahkullan
mak vatan borcudur. Zira param1z d1~an gitmemi~ 
ve hem de beyhudf1 yere para sarfetmemi§ olursu
nuz. Tasarrufa riayet edin ve paraniZI sokaga atma
yin. Her yerde 10 tanesi on be~ kuru~a sablmakta
dir. Aray1n, sorun ve ahp giiJe giile kullan1n. 

Y ozgad Valiliginden: 
Vil:lyetimiz iskan i§lerinde ~ah~mak iizere 150 §er lira iicretle fen mek

tebi mezunu veya fen memuru ehliyetini haiz iki fen memuru almacaktrr. !s
teklilerin nufus ciizdam, evvelce bulunmu§ oldugu i§ten beraet zimmet maz
batasl ve diplomasmm a!fll veya suretile ve istida ile 1/3/937 giiniine kadar 
Vllayet makamma mtiracaatleri. (874) 

CUMHURiYET 

GRiPiN 
Giren yere, Grip 
nezle, ba' ve di' 

agr1lar1 girmez. 

GRiPiN 

Soguk alg•nhg•n-~ 
dan mustarip bir 
aileyti ihyakir tesi· 
rile iyile,tirmh;tir 

GRiPiN 
Daima yan1n1zda 
bulunursa kendini· 
zi gripe, soguk al
g•nhg•na, nezleye 
kar'• sigorta etmi' 

olursunuz. 

Yi.izi.ini.izi.i f;irkinlettiren 

S:iYAH KABARCIKLARI 
GiDERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE~EKKUL EDER? 

CUd, guddeleri vasltasile cSebum• 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk -
lar1 c burun parlakbgh nm husulfu:le 
sebeb olur. Ya yiizii ~kinl~tiren siyah 
kabarcrklan kim tammaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex. tabir edilen beya
zrmtlrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalan kapah ve 
cSebum• yag1 mahpus bulunmas1 hase
bile mesamat1 geni§letir ve siyah ka
barctklar be~erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMEL1? 

Bu siyah kabarc1klara kar§l miicadele 
etmek ic;in yiiziiniizii, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum• den.ilen yag1 eriten ve 
cDemodex• denilen beyaz1mt1rak yag 
habbecikleri imha eden GECE S1AMO· 
iSE KREMiNi kullarumz. 

Bir defa temizlenmi§ olan yiiziiniiz, 
cildin serbestc;e teneffiisiine miisaid kl
lan GUNDUZ SiAMOiSE KREMiNt 
hbule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmhm§ ve pudrayt biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgm1 izale 
eder. 

Hemen bugiin tecriibe yapm1z. 
CREME SiAMOiSE 

HER YERDE SATILIR. 

SA<; 
BAKIMI 

Gi.izelligin 
en birinci ,artld1r. 

PETROL NiZAM 
BahGe Meraklllan 

Her aradlgmlZl, Ortakoyde ANKARA 
BAH<;ESiNDE bulabilirsiniz. Envai 
c;am fidanlan, forme meyvalar, yap • 
rag1 doken ve dokmiyen fidanlar, a~a

grya sarkan agaclar, salon ye~illiklert, 

kamelyalar, manolyalar, ~emsiye akas· 
yalar, benbeler, katmei'li leylak agac • 
lan, etiketli bodur ve yiiksek gi.iller, 
SUS FiDANLARI ve saire v. s ..• tsti
yenlere katalog gonderilir, 

VASiL 

kate 

p 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 
Londra, Paris, Nev • York ve Berlin'de gUzellik ensliiUierinden lakdirname 

taltif edilmif olup beynelmilel sergilerin alhn madalyalar1n1 haizdir. 
Esmer, aariftn, kumral, her tip i~in muvaf1kbr. Giizellik ve cazi· 

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

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

Balsamin kremindeki hassa hi!rbir kremde yoktur; Balsamin 
maddesi mesameleri kapatan cildi gencle~tirerek beyaz, yumu,ak, 
mat ve nermin ktlan besleyici bir cevherdir. 

tNGiLIZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Edirne Valiliginden: 

ile 

Vilayet yollarmda kullamlmak iizere 2 ton ag1rhk ta1?1yabilecek 2500 lira 
klymetinde kamyon ac;Ik eksiltme suretile satm almacagmdan taliblerin i?art

. nameyi gormek iizere Edirnede Naf1a Mudiirliigune miiracaatleri ve ihale 
giinii olan 9/3/1937 sal! giinii saat 15 te 187,5 lirahk teminat makbuzlarile bir
likte Vilayet Daimi Enciimenine ,gelmeleri. (1004) -

ERV 
Sinir agrllar1, asabi oksi.iriikler, asabi 
zaylfhk, uykusuzluk, ba' ve yar1m ba' 
agr1s1, ba, donmesi, bayg1nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

llklarl giderir. 
Giinde 2 • 3 kahve ka~1g1. Her eczanaden araym1z. 

· SARK iSPENCiYART LABORATUARI T. A. S. 

Sinob Uray Ba~kanbg1ndan: 
Evvelce elektrik tevzi tablo memurlugunda ve hath havai tesisatmda r;a

h§IDl§ ve N af1a Vekaletinden ehliyetnameyi haiz bir elektrik memuru §ehri 
60 lira iicretle almacaktrr. istekliler 16/3/937 sah giiniine kadar evrakl miisbi
telerile birlikte Bai?kanhga miiracaatleri ilan olunur. (934) 

Muktedir pratisyen di§c;ilerden ta~ • 

ralarda kabine sahibi olup ta diplomas! 

bulunm1yan ve bir diplomah §erikle 

c;ah§mak istiyenler §artlarmi bildirir 

mektubla istanbulda Mehmed ibrahim 

Di§ Deposunda K. N. T. riimuzuna mii

racaat. 

Paran1za 
Zahmetsiz ve Saglam 

En Yiiksek Geliri 

ADAPAZARI 

r··rk Ticaret Bankas1 
Size Temin Etti 

Bankan1n 

(Bah~ekap1 
Ta, Han) 

" Kuponlu vadeli mevduat , 
servisine yat1racag1n1z 

Her 100 
Ytlda 

lira i~in 
6 lira faiz aJirSIDIZ. 

Faizlerin her aya isabet eden mikdar1 
kuponlar mukabilinde ayba,larlnda odenir 
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