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M1s1r hiikumetinin 
ICapitiilasyonlarJ 
ICald1rma te,ebbiisii 
~ Ai'IIsir hiikumetinin kapitiilasyon • 
U W U Ian kald1rmak ic;in alakadar 

devletleri Montro' de bir kon· 
ferans akdine davet eden 16 ikincikanun 
\'e 3 §uhat 193 7 tarihli notalan esas iti· 
harile her tarafta iyi telakki edilmi§ ve 
konferanSJn 12 nisanda kurulmas1 karar· 
l~tmlrm§br. M1s1r efkan umumiyesi Ml
Btn hakiki istiklaline kavu§turacak olan 
bu te§ehhiise hakh olarak biiyiik bir 
ehemmiyet atfetmekte ve mesele bittabi 
alakadar diger devletleri i§gal etmekten 

Suriyede tahrikat ve Sancakta Ba§vekilimiz Ankarada 
karlc:Ikhklar gene bac:ladi Heyeti Vekile diin toplanarak 1937 

~ ~ biit~esini miizakereye ba,Iadi 

Londra radyos u Antakyadaki niimayislerde 
sekiz ki~inin yaralandtgtnl haber veriyor, 

baz1 koylerde Tiirkler doviiliiyor 
. 

Tiirklere tecaviiz i~in Suriyede ,iddetli bir propaganda ba,Iad1, Tiirki-
de bali kalmamaktad1r. 

ln~iltere ile M1s1r arasmda akdolunan 
lttifak muahedesinde !ngiliz hiikumeti 
M1mdan kapitiilasyonlann kaldmlmasi • 

yeye dair konu,mak bile menedildi. Suriye Hariciye Naz1r1 
Cabiri Sancag1 uvvetle almaktan bahsediyor 

Sadullah 

na yalruz muvafakatle kalm1yarak buna 
lnuzaheret etmegi de taahhij.d eylemi§ ol
dugu ic;in MlS!rhlar Montro konferansi· 

Antakya (Hususi muhabirimizden)
Hatayda hulunan Arablar, ciir' etlerini 
gitgide arhrmaktad1rlar. Birc;ok Arablar 
koy koy dola§makta ve koylii Arabia-nm miispet bir neticeye iktiran edecegini 

lnuhakkak saymakta ve farzrmuhal ola • ra: 
rak orada cereyan edecek miizakereler «- Hepiniz ittifak ediniz, Arab bir
akim bile kalsa bu takdirde M!Sinn ka- ligini korumak, onu daima faik goster
t>itiilasyonlan bir tarafh olarak kaldu- mek ic;in elinizden gelen her §eyi yap1mz. 
rnas1 laz1m gelecegini ac;1k ve kat'i ifade Tiirklere daima fena nazarla habmz. 
eylemektedirler. MlS!r Meb' usan meclisi Onlardan nefret ediniz. T aaddi ve teca
reisi Ali Mahir Bey ahiren bu meseleye viizden hie; c;ekinmeyiniz l» mealinde na· 
clair beyanatmda: sihatler vermektedirler. 

«- Kapitiilasyonlan ya Montro kon- Bu c;irkin te~viklerden cesaret alan ha· 
ferans1 kaldmr, yahud MISlr bir tarafh ZI kiistahlar Tiirklere taarruz etmege 
olarak onlann ilgasmt ilan etmek tzhra- ba~lamt~lardtr. Mesela Kuseyr'in Ala -
rmda kahr.» kend koyiinden Selim ve iki arkada~I A-

Demi§tir. M1smn c;ok sevilmi~ degerli rahlar tarafmdan dogulmii§ ve soyulmut
bir siyaset adam! olan Ali Mahir Bey lard1r. 
bu sozlerinde MIS!r efkan umumiyesinin Gene bu yiizden Tiirklerin bayram 
sad1k ve miinevver bir terci.imamdu. Bu- namazlanm camide k1lmalanna mi.isaa
nunla beraher pek ziyade arzu olunur ki de edilmemi~. hunun iizerine civar koy -
Montro konferansi miistakil MISlnn Jerden hir!fok kimseler namaz ktlmak i~in 
me§TU matlablanm tervic etsin de ikinci Antakyay& gelmi§lerdir. 
§Ikka mahal kalmam1~ olsun. Suriyedeki tahrikat 

Tiirkiye Cumhuriyeti hiikumeti ve o· $am (Hususi muhabirimizden) 
'l\un istinad ettigi Turk efkan umumiyesi Burada <;tkan Eleyyam, Elifba, El§aib 
M a ·a i iilasyonlann kaldmlmasl gazeteleri Tiirkiye aleyhinde ne§riyatla
te§ebbiisiinii kay1ds1z ve §artsJz olarak rma son giinlerde yeniden htz vermi§ler
tervic ve iltizam etmekten miistesna ve dir. 

Bu gazeteler, Tiirklerin Sancaktan adeta heyecanh bir zevk duyar. Bu ve-
sile ile de yadederiz ki Tiirkiyede M1S!r sonra biitiin Suriyeyi ilhak fikrinde ol -

duklanm, Turk propagandasma kar§I 
karde§ bir memleket ve millet olarak ta· 
nmmakta ve oylece de sevilmektedir. mii§terek bir cephe te~kil edilmesini tav-

siye etmektedirler. 
Tiirk hayab MIS!nn hayatma c;ok kan~-
mi§br. Bugiin arahca konu~salar bile Gazetelerin bu suretle yeniden faali -
Mtsuda damarlannda trklanmn kamm yete gec;melerinin sebebi bi.itiin Suriyede 

Tiirk tezine taraftar olanlarm fevkalade ta§Iyan pek c;ok Tiirk aileleri vard1r. Ha-
la Tiirkiye ile MIS!r arasmdaki miinase- artmt~ olmalandtr. Denebilir ki hugiin 

biitiin Suriyenin yiizde doksam Tiirkle
betlerde bir aile yakmhg1 olduguna kim 
dikkat etmez? Nil vadisindeki insanlar· rin hakkmt tamamile anlamakta ve tak

dir etmektedir. 
dan yalmz aslen Tiirk olanlar degil, hel

Birkac; giin evvel Meclisiviizera bir jr-
ki biitiin MISIThlar Tiirkler ic;in c;ok sem- Y 

patiktirler. Biz hissiyatm bu kadar kuv- tima akdetmi§ ve sozde Turk propagan
dasmi onlemek ic;in hazi tedbirler ittihaz 

:vetli baglarla merbut bulundurdugu Mt-

1 

etmi§tir. Bu gi.iliinc; tedbirlere gore Suri-
su diyanmn saadet ve ikbalinden, ve hu-
na en hakiki temel te§kil edecek olan yede Tiirkliikten, Tiirk ruhunun yiik -

sekliginden, Tiirk Cumhuriyetinden bah
tam ve kamil istiklalinden elbette pek 

setmek, Tiirklerle Tiirklerin kudret ve 
ziyade memnun olur ve elhette bu erne- iktidan hakkmda konu§mak tamamile 
lin tahakkukuna elimizden gelen yard!· menedilmi§tir. Bu suc;u (!) i§liyenler §id-

1 
) 

Suriye Ba~vekilf. Cemil Miirdii.m Suriye Harlciye Naztn Sadullah. Cabirf 

Sancak Komitesi foplanfzsz 

Komisyon diin de iki 
·uzun i~tima akdetti 

Statu ve anayasa hakk1nda verdigimiz projenin 
tetkiki i~in toplanb 8 marta talik edildi 

Sancaga qiden bitaraf mii.§ahidler bir Tii.rk koyilnde halkla konu:,uyorlar 
nun azamisile muzaheret ederiz. detle cezalandmlacaklardir. 

M T .. k" ·1 · • t·k Cenevre 26 (A.A.) - Ratay esas ya- Azanm talebi i.izerine komite Mene-
Isum ur Iye I e styast a a asi an· Sadullah Cabirinin savurdug~u 

k B k H b d d k. b" ·· sasm1 tanzime memur eksperler komi • mencioglu tarafmdan tevdi edilen pro-
ca iiyii ar sonun a IT I utun hikmetler! 
biitiin katedilmi§tir. Buna bedel Misira tesi bugiin iki uzun i<;tima akdederek jeleri tetkik etmek i.izere faaliyetini bir 

Aynca 14 §ubat tarihli gazeteler Su- konseyin kabul ettigi resolutini tetkik hafta kadar talik ederek 8 mart pazar -
'Ve M1S!rhlara kar§I muhahbet alakamtz [Arkast sa. 6 siitttn 4 tel etmi§tir. [Arka-91 Sa. 6 sii.tun 1 de] 

240 milyonu bulacag1 tahmin edilen yeni 
biit~e bugiin Meclise verilecektir 

Ankara 26 (Telefonla) - lstan
buldan lzmire giderek tetkikler yapan 
Ba§vekilimiz beraberinde ikhsad Ve
kili ve diger zevatla beraher saat 
1 0.30 da §ehrimize donmii§ti.ir. 

Ba~bakan istasyonda Vekiller, 
meb'uslar ve Vekaletler erkam tara
fmdan k!ar§Ilanmi§lardu. fstanbulda 
bulunan V ekiller de bugiinkii eks
presle Ankaraya geldiler. 

!era Vekilleri Heyeti ogleden son
ra 15 te toplanarak 193 7 y1h biit-

~esi iizerinde miizakerelere ba§lamt§ 
ve toplantJ. gee; vakte kadar siirmii§tiir. 
Biitc;enin ge<;en seneye nazaran 20-30 
milyon lira fazla olacagi ve 230-240 
milyon lira raddesinde bulunacagt ii
mid edilmektedir. 

Maliye Vekili Fuad Agrah -
nm reisligi altmda te§ekkiil eden 
komisyon bugiin Maliye Miiste§a· 
nmn da i§tirakile hi.itc;e iizerinde c;a
h§IDI§hr. Biitc;e yann Meclise verile
cektir. 

lngiliz milli miidafaas1 
i~in istenen tahsisat 

Diin Avam Kamaras1nda uzun miinakasalardan 
' 

sonra kanun kabul edildi. Bahriye Nezareti ya-
kinda 28 milyon ingiliz Iirabk sipari,atta bulunacak 

ingiliz filosunun son manevralanndan 'bir manzcrra 

Londra 26 (A.A.) - Avam ka ·I tin Alman ve !talyan milletlerinin sulh 
maras1 milli miidafaa ic;in istenilen fev • arzulanm daha ziyade nazan itibara al
kalade tahsisat hakkmdaki kanun layi - mas1 ve manda altmda bulunan Alman 
hasm1 132 reye kar§l 305 reyle kabul miistemlekeleri meselesini derpi§ eylemesi 
etmi§tir. ' lazimgeldigini soylemi§tir. 

Mac Govern hiikumeti, Avustralya • Muhafazakar meb'uslardan Maxwell, 
Yl istiladan kurtarmak ic;in Japonyay! iptidai maddelerin taksiminin ve Millet
Cine saldtrmaga te§vik etmi§ olmakla it- ler Cemiyetinde degi§iklikler yaptlmasmm 
ham etmi§ ve bundan sonra istizahlar muvaf1k oldugunu beyan etmi§ fakat Al
ba§lamt§hr. man yay a mi.istemleke verilmesi aleyhinde 

l§c;i meb'uslardan Bellanger, hiikume- bulunmu§tur. [Arkas' sa. 5 siltun 4 te] 
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Ihtililciler 2 martta 
Madride gireceklermi§ 

ebediyete namzed gibidir. Bunun yuka- ········································································································••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······························ 

b~§~:§al~d;~~a~yil:::~da 5:~~:{1rd~i~ Habsburglann avdeti Sovyetlerin deniz- ispanya sahillerini kontrol i~in hazJl'la-
MISITin yiikselmesi bu denizin milletlera· • b•k 
ras1 emniyeti itiharile yeni teminat te§kil aft1 kuvvetleri nan proJe tat I mevkiine konuyor 
edecegini de hesaba kattyoruz. Bu vesi- Avusturya Ba,vekili, Ar,idiik Ottoyu da vet 
le ile kaydederiz ki imparatorluktan ay· d 
rtlmi§ alan butun memleketler ic;in mim e ecek ve Romanya, Yugoslavya, <;ekoslovak-
hislerimiz samimi olarak onlarm milliyet- b k h J f • kJ • 
lerinin inki§af etmesi ve bu inki§afla ya u arara mu a e et etmiyece erml' 
lniiterahk istiklallerinin pi.iriizsiiz ve kuv- Paris 26 (A.A.) - Oeuvre gazetesin-1 
'Vetli olmas1 esasma istinad eder. Milli de Madam Tabouis, Milletler Cemiyeti 
1-:latay davam1z miinasebetile Suriye ic;in me~a~.ilinde Ba§vekil Schuchnigg'in 
· h d ld·~· · · h' · b"" Ar§Iduk Otto'yu davet edecegi zanne -
lz ar e ege Igimiz aym tSSiyatm u- d'lm kt ld ~ kt d M 
·· A b 1 k 1 · d h kY l e e o ugunu yazma a 1r. u -

tiin .• ra I mekmbe edt enn.be a !Idl w ve harrir, Yugoslavya, Romanya ve <;ekos-
s:~Imi o ara un an 1. aret o ugunu Iovakyanm bu te§ebbiise kar§l ciddi bir 
ka£1 vuzuh ve sarahatle 1fade ve tekrar muhalefet gostermiyeceklerini ilave ey-

{ etmekten usanmamt§tzdtr ve usanmtya· lemektedir. 
cagtz. Hatay meselesinde bizi tahrik 

Ar~idiik Ottonun temaslarz eden ami!, o bOlgedeki Tiirkliigiin mu-
ahedelerle miieyyed milli haklanm yeri- Zurich 26 (A.A.) - Ar§idiik Otto von 

Habsburg'un refakatinde i.i~ ki§i bu • 
lle getirmekten iharet oldugunu ve bu lundugu halde otomobille Buchs'tan 
rnaksad temin olununca Hataym Suriye Lichtenstein Prensligine gitmi§tir. 0-
hududlan dahilinde kalmasma bile. bir- tomobil, bir Bel<;ika plakas1 ta§1makta 
§ey dememi§ bulundugumuzu diinya idi. Ar§idiik, Lichtenstein'da Avustur -
€ordii. £Arkast sa. 6 siltun 1 de] Ar§idii.k Otto 

Gec;erken i§aret ettigimiz bu noktalar
la saffet ve samimiyetini anlatmak iste
digimiz Tiirk hissiyatmtn Suriye istiklali 
i~in oldugu gibi M!Slr istiklaline de ne 
biiyiik kiymet ve ehemmiyet verdigini ve 
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~erecegini gostermege kafidir. 
N e hacet, biiti.in faaliyetlerini arttk 

lllil!i hududlan dahilinde oz milli inki§a
fina hasretmi~ olan milliyetc;i :rurkiye 

kapitiilasyonlan daha di.in denilecek ya· 
km bir zamanda Lozan muahedesile 
i.izerinden atabilmi§ olan yepyeni bir 
memlekettir. Kapitiilasyonlarm kendi 
benligini idrak ederek istiklal a§kile ya
mp tutu§maga ba§lamt§ milli varhklar 
ic;in ne biiyiik tshrablar membat hir afet 
oldugunu qizim kadar kimse takdir ede-

mez. Onun ic;indir ki Lozan nasi! bizim 
ic;in bilhassa kapitiilasyonlann kaldml
masi noktastndan biiyiik bir kurtulu§ 
met1halesi olmu§sa Montro'niin de MISlr 
ic;in ayn:i halas ve itila merhalesi olma
smi olanca samimiyetimizle temenni edi-
yoruz. 

.YUNU~ NADl 

Bir ingiliz gazetesine gore 
diinyan1n en kuvvetli 

denizaltt filosudur 
Londra 26 (A.A.) - Daily Tele

graph gazetesi, Sovyetler Birliginin halen 
biiti.in devletlerinkinden kuvvetli bir de
nizaln filosu mevcud oldugunu bildiriyor. 
Bu gazeteye gore, §imal Pasifik denizin
deki denizalh gemisi adedi 40 a, Balttk 
denizindekiler de bir ktsml in~a halinde 
olmak iizere en az 90 a balig olmaktadir. 
Her ay, Pasifik filosuna bir gemi ilave 
edilmektedir ki, bu suretle sene sonun -
daki adedi elli olacaktir. 

[Arkast Sa. 5 siltun 5 tel 

Biz insanlar 
Arkadattmtz Peyami Safa
mn uzun zamandanberi ha· 
zarlamakta oldugu bu nefis 
roman• netre dun batladak. 
Diinkii kasmm hulasasile be
raber bugiin de 5 inci sahi· 

femizde okuyunuz! 

Salamanka 26 
(A.A.) - Diin 
ne§redilen resmi teb
ligde, Karaban§alh·· 
bajo'da hi.ikumet -
c;ilerin bir muka -
hi! taarruzunun de
fedildigi, dii§manm 
160 olii verdigi ve 
60 hiikumetc;inin mil 
liyetperverler tara -
fma gec;tigi hildiril
mektedir. 

Asturi cephesin -
de, hiikumetc;ilerin 
Grado yakmmda 
yapt1klan hir taar -
ruz defedilmi§tir. 

Madrid'in tiniversite mahallesine kadar soku.lan 

ihtilalciler ilerleme(Je ~al'£$tyorlar 

Cenub ordusu Grenada vilayetinde 
Motril'in 25 kilometro kadar dogu §ima
linde bulunan Orgiva bi:ilgesinde temiz· 
leme ameliyesine miiessir bir surette de
vam etmi§tir. 

Valansiya iizerinde ihtilalci 
tayyareler 

Valencia 26 (A.A.) - Asi tayya -
reler Valencia civannda kain Gandia'yt 
homhardiman etmi§lerdir. Bombardiman 
neticesinde birkac; ki§i olmii§tiir. Hasarat 
miihimd.ir. 

Hiikii.mett;ilerin tebligi 
Madrid 26 (A.A.) -Havas Ajans1 

muhabirinden: 
G1rnata cephesi: Askeri harekat, hii -

kumetc;ilerin lehinde inki§af etmektedir. 
Hiikumet k1t'alan Sierra Nevador mm -
takasmda birkac; kasaba i§gal etmi§ler
dir. 

Aragon cephesi: Bu son giinlerdeki 
~iddetli taarruz iizerine askeri harekat 
ba§lanti§hr. Asilerin Portal Rubio mm

[Arkas' Sa. 6 8iltun 5 teJ 
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Tarihi tefrika : 42 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Hurremin • yen1 muvaffakiyeti 
Padi~ah, dudaklarinl onun kulaklar1na yakla~b· 

rarak: « Y ar1n senin de nikah1n k1ytlacak» dedi 

Fa kat bu iman, §U manzara kar§lsmda 
samhyordu, yiiregine garib bir ac1 do -
luyordu. Bununla beraber sesini t;tkar ~ 
mtyarak elemli ve nemli gozlerile yere 
kapanml§ gokiin heyecamm seyrediyordu. 

Padi§ah sebebsiz ve gereksiz olarak 
incittigi kadm1 sevindirdigine kanaat ge
tirdikten sonra ayaga kalkh ve fettan 
Hurremi de birlikte kaldirdl. Kolkola gi
rer gibi bir vaziyette yanma .;ekti: 

- Artik, dedi, gidelim. Y alidem, §U 
kizcag!zlarm t;ehizini hazulahr, set;ile • 
cek beylerle diigi.inlerini yaptmr. 

Emreder gibi konu§uyor ve bir yan -
dan da Hurremi kap1ya dogru gotiirii -
yordu. Halinde iyi i§ gormii§ bir insan 
ne§'esi vard1. Kendine sunulmak istenilen 
kJZ!an hirer sancak beyine vermegi ka -
rarla§tlrmakla §U sahnenin sonunu tathya 
baglad1gma kanaat besliyordu. Hurre -
min neticeden memnun kald1gma §iiphesi 
yoktu. Anasmm da, terbiye edip hazu
ladlgl k1zlann yeni ba§tan halaYJk kogu· 
§Una siiriilmemesini ho§ bulacagm1 umu
yordu. Bir k1skant;hk smamasma alet ya
pllan k1zlann ise uzun y1llar sarayda 
YJpranmadan «bey» kans1 olmaYJ en bii
yiik nimet sayarak kendine minnettar ka
lacaklanm tahmin ediyordu. 

Bu miilahazalar ona, annesile iki ha
layJgm gozleri oniinde cereyan eden a§k 
sahnesinin muhtelif sahnelerini unutturu· 
yor v.e vaziyeti §ahane idare etmi§ olmak 
zu'munu veriyordu. Zaten o, Padi§ah -
lann yaphklan her i§in iyi goriilecegine 
ve hatta ay1b .sa)'llan §eylerin bir Padi
§ah tarafmdan begenilmesi, yahud i§le -
nilmesi halinde hiiner saythp ornek tutu
lacagma inane besliyordu. Bu sebeble 
Hurreme kar§l gosterdigi zafm kiit;iikliik 
gibi telakki olunacagm1 hatmna getir -
miyordu ve §en ad1mlarla odadan ayn
hyordu. 

Hurrem, kendini kucakhyan yumu~ak 
a§k halesinin ardmda <;elikten bir ufkun 
uzamp gittigini ve o halenin §efkatli sa • 
nh§mdan sarho§luga kap1larak biraz 
muhakemesiz davramldJgi takdirde t;elik 
ufkun hoyrat bir kimildam§ile harekete 
g~ip yJktci sarsmtilar yaratacagm1 sezi
yordu. Onun it;in yamba§mda duran er
kegin kalbi kadar ruhunu da gozoniinde 
tutuyordu. 0 kalb, a§k sersemiydi ve bu 
sersemlikle ne yaptJg1m bilmiyordu. Ze
ki bir kadm onun §Uursuzlugunu c;ogalt -
mak yollanm bulabilirdi. Lakin Padi -
§ahhk gururile yugrulmu§ olan ruh, §im
dilik a§lk kalbin maglubu gibi goriinse de 
kolayhkla §ahlanabilirdi. Zeki bir kadm 
i§te bu §ahlanm1ya vesile vermemegi bil
hassa dii§iinmege mecburdu. 

Kendi zekasma biiyiik bir itimad bes
liyen Hurrem, a§k perisinin himayesi al
tmda boyuna kazand1g1 zaferlerden bu 
dii§iince ile magrur olmad1, nikahlanacag1 

giiniin arifesini te§kil eden c;Ilgmhklar 

dolu gecede gene basit bir halaytk gibi 
davrand1, efendisile miisavi goriinmekten 

daima uzak kald1. Fa kat bu vaziyetin 
hesaba miistenid oldugunu da sezdirme

di. Padi§ahhk gururunu ok§arken a§1k· 
hk ihtiraslanm olanca §uhlugile yelpa -

zelemekten geri kalmad1. 
Belki hissen rahats1z oluyordu. Bir 

yandan yarmki nikah merasimile ba§h -

yacak yeni hayatm zevkini kuruntulamak, 

bir yandan Padi§ahm kalbini ve ruhunu 

miisavi ok§ayJ§larla idare etmek it;ine ii -
ziintii veriyordu. Lakin ~u didinmelerin, 

fikri ve hissi ~ah§malann bir ekim olup 

bit;me saatleri ~ald1k<;a t;ekilen zahmetler 
kar§Jhgmm bol bol almacagm1 dii§iinerek 
nefsini sendelemekten kurtanyordu. 

F akat onu, ara ma dalgmla§hran mii· 
him bir mesele vard1, uysal bir sevgili, 
vazifelerini iyi tamr bir di§i, hesabm1 u
nutmaz fettan bir kadm rollerini miikem· 
mel surette ve bir anda oynamtya c;ah -
§lfken bu mesele ile de bazan zihnimi 
kayd1rmamak elinden gelmiyordu ve o 
vakit hakikatten hayale ge\;er gibi bir du
ruma dii§iip dalgmla§tyordu. Hiinkar, 
§imdi sokulgan bir kedi, biraz sonra ktv
rak bir alev, daha sonra berrak bir <;ag
hyan oluveren ve yaltaklam§mda, yakt -
§mda, <;aglayJ§lnda ayn ayn incelikler, 
giizellikler, sekir verici tathhklar bulu -
nan sevgilisinin bu fastlah dalgmla§ma -
s1m bir kere olsun sezmedi, sezemedi. 
\=iinkii idrakini ve duygusunu - tJpk1 ira
desi gibi - a§kma baglami§tl, dii§iinceden 
tamamile uzak bir heyecan halindeydi. 
Haz buhranlan arasmda gert;ekten sema
v! denilecek siirekli bir uc;u§ dakikas1 ya§l" 
yordu. 

Hurrem, Valide Sultanm odasmda 
kulagma fiS!ldamp §imdi i~inde bulun -
duklan yerde s1k stk tekrar olunan mi.ij
denin §iikamm, zihninde arama kimJidJ
yan meseleyi ortaya dokmekle odemek 
emelini giic;liikle yeniyor ve zihninin o 
meseleye kaymasile beraber kendini top
laylp dalgmhktan sJyn!Jyordu. 

Uzun bir gece bOyle ge.;ti ve ertesi 
gi.in, Sadnazam Ibrahim Pa§a efendisi
nin ayagml operken §U haberi ald1: 

- Hurremi nikahhyorum. Zembilli 
hocaya soyle, benim vekilim olup nika -
htmlZI k1ysm. 

Sadnazam hit; ummad1gt bu haberden 
yiiziine bula§an §a§kmhgt yere dogru 
igilmekle ortmege saVa§ITken Padi§ah o
nu yeni ba§tan sersemletti: 

- Haticeyi de sana verecegim. Ni -
~an tedarikini gor, bir de saray kurmaga 
bak! 

Egi]i duran ha§, kalkmadan yere ka -
pandt, Hiinkann ayaklanm orttii. Fa -
kat bu bir §iikran vaziyeti olmaktan zi
yade sersemlikten kurtulmak it;in dinlen
mege ahlmak durumJydJ. (:iinkii lbra -
him Pa§a, silinmez bir riiya gibi kafasm
da ya§aylp duran sultanhk i.imidlerinin 
§U yeni miijde ile birden ta§IP kabard1 -
gm1 gormii§, sevincden bunalml§ ve 
herciimerc it;inde kalan ba§lm par~alan
maktan kurtarmak ister gibi ihtiya-rs1z e
fendisinin ayagma kapaml§h. 

A~k, yaln1z a~k ! 
Diigiinsiiz bir nikah, zaten kayna§mi§ 

olan yiirekleri biisbiitiin birle§tiren yeni 

ve kuvvetli bir bag oldu. Saray kadmlan 

- ba§ta Hafsa olmak iizere - hadisenin 

ktymetini, ehemmiyetini kavramt§lardt ve 
Hurremin Padi§ahla miisavile§tigini go -

rerek durumlanm degi§tirmi§lerdi. Art1k 

diizene, dolaba yer yoktu. Hurremi de

virmege yeltenmek, Padi§ah1 yikmJya ~a

h§mak demekti. Boyle bir hareketin sonu 

ise hiisrandan ba§ka bir§ey olamazd1. 

Herkes bu hakikati apat;Jk goriiyordu ve 

gene herkes emri vakie boyun egiyordu. 
[Arkas1 var 1 

Dlizeltme: 
Dlinkii tefr!kamn elli dokuzuncu satmn

daki «miitehayyin kelimesin! miiteaklb 
cettikten sonra, denilmek Hl.zun ilken bu 1k1 
kelime dli§mii~tiir. 82 nci sat1rdak1 c ayll
ma, da ay!l.tma olacaktrr. Ozlir dlliyerek 
dlizeltlrlz. 

Atomlara dair konferans 

Diinl:il konjeransta haztr bulunanlar 

(1~) mecmuas1 tarafmdan tertib edil
mi~ olan konferans serisinin 9 uncusu diin 
Eminonii Halkevi konferans salonunda, 
Fen faktiltesi dot;entlerinden Nus rat ta
rafmdan verilmi~tir. Atom nazariyesinin 
son zamanlarda ald1g1 §ekil etrafmda 
verilen bu konferansta atoHl ve atomla
nn mahiyeti uzun uzadtya izah edilmi§· 
tir. Konferan5<;1 bu izahatml son mil~bet 

tecriibelere istinad ettirmi§tir. 
Pazartesi giinii de Pedagoji enstitiisii 

dot;entlerinden doktor Miimtaz T urhan 
tarafmdan modern psikoloji cereyanla -
rmdan (Ge§talt nazariyesi) hakkmda 

bir konferans verilecektir. 

CUMHURiYE1' 

c ehir ve M mleket Haberleri ) 
Niifus kiitiikleri 
Islah edilecek 

.~Soru~~..!.uz f -~~~ 

1 Vergi tahsil memurlan 
' halka nas1l muamele 

Denizyollarinin 
yeni sene tarifesi 

Niifus i~leri i~in Meclise ii~ , ederler ? ihracat navlunlarinin 
indirilecegi soyleniyor kanun Ia vihas1 verildi 

Dahiliye Vekaleti Ni.ifus Umum Mii
diirii Muhtar §ehrimizde bulunmaktadu. 
Pazartesi giinii Ankaraya donecektir. 
Niifus Umum Miidiirli.igii i.it; kanun la
yihasl hamlamJ§hr. Bunlardan ikisi Bii
yiik Millet Meclisindedir. Birisi de Bii
yiik Millet Meclisine verilmek i.izere -
dir. 

Biiyi.ik Millet Meclisindeki kanun Ia
yihas1 niifus yaz1m kanunile evlenenlere 
paras1z d.izdan ve saire verilmesine aid
dir. Niifus te§kilat kanunu da Meclise 
verilmek i.izeredir. 

Niifus yaz1m kanunu en miihim kanun
lardan biridir. Harb senelerinin araya 
kan§masi, muhtelif muhaceretler ve sai· 
re dolayJsi!e niifus kiitiikleri karmakan -
~1k bir hale gelmi§, birc;ok kayidler bulu
namaz olmu§tur. Memlekette hal -
k1 yeniden kiitiiklere kaydetmek ve 
kiitiiklere kaydolunanlara da fotografh 
hiiviyet ciizdanlan verilmek zarureti ha
sJ] olmu§tur. Niifus kiitiiklerini tamamen 
degi§tirecek olan bu kanunun gec;en se -
ne tatbikt mukarrerdi. F akat liizumu olan 
bir milyon lirahk tahsisat biitc;eye konu
lamadJgmdan baz1 yerlerde tecriibe ya
Zlml yaptlmasma ragmen kanunun tat -
bikma i!Jlkan bulunamaml§hr. Maamafih 
bu masrafm da hiiviyet ciizdanlan muka
bilinde almacak 25 kuru§la kar§Jlanma -
sma imkan oldugu anla§Jlml§tlr. Bu iti -
barla niifus yaz1mmm 937 senesinde ol
madtgl takdirde 938 senesinde yap1lma· 
s1 kat'! surette takarriir etmi§tir. 

Parastz evlenme kanununa gelince; 
evlenme kag1dlannm almmasJ it;in 750 
kuru§ kadar bir paramn sarfma ihtiyac 
vard1r. Bilhassa koyliilerin bu paray1 ve
rebilmeleri giicdiir. Bu yiizden Anadolu
da gizli evlenmelerin yeniden arttlg1 ve 
bu kabil evlenmelerden birt;ok t;ocukla -
rm diinyaya geldigi anla§Jlml§tlr. HiikO.
met, buna mani olmak ic;in evlenme ka
gtdlanm paras1z vermege karar vermi§ -
tir. Y almz evlenme kagtdlanmn birinci st· 
mf denilen ve maruken lizerine yap1lm1~ 
olan k1sm1 para ile sahlacakt1r. Bu suret
le evlenme vukuatmtn ~ogalacagt iimid 
edilmektedir. Hamlanmakta olan niifus 
te~kilat kanunu ise miihim ahkamt ihtiva 
etmektedir. Bu kanunla niifus te~kilatJ e
sash surette 1slah edilecek, mernurlann 
adedleri artmlacak, maa§lanna zam ya
ptlacak ve halkm niifus, dogum, oliim, ev
lenme ve naklihane muamelelerini giinii· 
giiniine kaydettirmeleri esbab1 temin edi
lecektir. 

MUTEFERRIK 

Kii~iik san'atlar ve san'at
karlar himaye edilecek 

Hiikfunet, bir taraftan bi.iyiik sanayi 
kurulur ve himaye edilirken kiic;iik 
sanayii ve san'atkarlarr da kat'i olarak 
himayeye karar vermi§tir. Bu hususta 
tetkikatta bulunmak iizere ikhsad Ve
kaleti kii!;iik san'atlar miidiirii Hayri 
~ehrimize gelmi§tir. Hayri di.i.n Ticaret 
Odasm1 ziyaret ederek esnaf §Ubesi mii
diirile bir miiddet konU§IDU§, sonra Sa
nayi Birligini ziyaretle uzun bir miid -
det Birlik umumi katibinden izahat al
ffil§hr. 

Pazartesi gi.i.ni.i. Ticaret Odasmdan 
§ehrimizdeki kiic;iik san'atlarm muhte
lif §Ube miimessilleri bir toplanh yapa
caklardtr. Toplantlda ki.i.c;i.i.k san'atkil.r
larm dilekleri dinlenecektir. 

Y olcu salonunun maketleri 
Yolcu Salonu maketleri iizer·inde tet

kikat yapan miitehassrslar heyetile is -
tanbul Liman idaresi memurlarmdan iig 
ki§i diin Giizel San'atlar Akademisinde 
yeniden gah§malarma devam etmi§ler
dir. Maketler iizerinde alakadarlarm 
son kararlan 12 martta belli olacakhr. 

DENIZ ISLER/ 

· Halic temizlenecek 
Senelerdenberi kimin mah oldugu 

bir tiirlii anla§rlam1yan Halicin, niha -
yet devlet elile temizlenmesine karar 
verilmi§tir. Halicde yeni tersane ve 
tezgahlar kurulurken her §eyden evvel 
Halicin temizlenmesi liizumu gaziini.i. -
ne almml§ ve bunun ic;in haz1rlanan 
projede bu i§e de bir yer verilmi§tir. 
Biit!;ede Halicin taranmasr ic;in iki ta
rak dubas1 in§a edilmek iizere tahsisat 
konulmu§tur. Bu dubalar ikhsad Veka
leti fabrikalan tarafmdan yaprlacakhr. 
Bu suretle Halicin daimi §ekilde taran
masr miimkiin olacakhr. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf cemiyetleri intihabah 
Mart ayr ic;inde §ehrimizdeki esnaf 

cemiyetlerinden baz1lanrun intihablarr 
yenilenecektir. Bu meyanda Lokanta -
ctlar, Berberler, Kaptcrlar, Frrmc1lar 
ve AyakkabiCrlar cemiyctlerinin idare 
heyetleri yeniden sec;ilecektir. 

Diin gece matbaam1za Galatada I 

T opt;ular caddesinde berberlik eden 
Ahmed Ali gelerek ~u §ikayette 
bulundu: 

«- Ben, yedi senedenberi ayni 
yerde berberlik yapanm. Bu sene 
kazanc vergisinden 3 lira borcum 
kalmz§tJ Bu parayz verecegim bu 
son giinlerde gripe yakalandzm. V e 
bir tiirlii ba§•mz hastalzktan kaldzra
madzm. 

Bugiin biraz kendime gelerek bir 
i§ it; in dt§arz rzktzm. F akat benim 
bulunmadzgzfYI bu szralarda Galata 
tahsil memurlarz diikkcinzma gelmi~-

' ler, di.ikkcinrn iizerinde ikamet elti· 
gimden kendilerini kar§zltyan zev
ceme gayet fena bir §ekilde mua
mele ederek dz~art atmt§lar ve diik
kcinz haczetmeRe kalkt§mr~lar. Ka
dmcagrz giit;bela konukom~udan 
buldugu iic lirayz vererek kendileri
ni savmr~. Fakat ben eve dondiigiim 
zaman kendisini heyecandan hasta
lanmt§ buldum. 

Simdiye kadar hit;bir vergiden 
be§ para borcum kalmamr~itr. Bu 
vaziyet kar§•srnda bu §ekilde mi ha
reket etmek lcizzmdzr ?» 

Vergi tahsil memurlarmm her
seyden evvel halka kars1 nazik ve 
anlayz~h olmalan icab eder. Hele 

. kadmlara kar~I bu sekildP hareket 
~ etmeleri dogru degildir. Baz1 me· 
~ murlar acaba herseyden evvel halka 
\ hizmetle mi.ikellef olduklanm ne za-
' 
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Sahte ~ekler 
Bir hakimin imzas1n1 tak
lid edenler muhakeme 

ediliyor 
Be~ikta§ sulh hakimi Niyazinin imza

smi taklid ederek sahte imzah ~eklerle 

banhdan terekeye aid parabroan 1500 
lira almakla su<;lu ayni mahkeme miiba
§iri Abdullahm mevkufen ve katib Esa
dm da gayrimevkuf olarak diin Aglrce
zada muhakemelerine baktlmi§hr. 

Katib Esad: 
«- Benim haberim olmadan miiba§ir 

Abdullah ~ekleri tanzim edip altma da 
hakimin imzas1m atml§ olacak. <;;unkii 
benim imzam olmadan hakim imzala -
maz» demi§tir. 

Miiba§ir Abdullah ta suo;u Esadm ii
zerine atarak: 

«- Benim sahtekarhktan haberim 
yok. Esad her zaman oldugu gibi bana 
c;ekleri verdi. Ben gidip paralan ban -
kadan aldtm ve getirip Esada verdim» 
demi§tir. 

Bundan sonra sahte <;ekler iizerinde 
tetkikat yapmi§ olan ehlivukufun raporu 
okunmu§tur. Bu raporda hakim Niyazi
nin ve katib Nihalin imzalannm sahte 
oldugu ve taklid imzalarm da Abdulla
hm yaziSina daha <;ok benzetildigi zik
rediliyordu. 

Diger baZJ §ahidlerin dinlenmesi Iii -
zumlu goriilmii§ ve muhakeme ba§ka gii
ne buakilmt§tlr. 

Bir htrsiz yakaland1 
Ibrahim isminde birisi evvelki gece 

sabaha kar§I saat ii~te Y ag iskelesinde 
bagh duran Aliye aid sandah c;almJ§ ve 
Meyva Haline yana§ml§ ve Haldeki 
portakal sand1klanm kmp portakal t;al
mak iizere iken yakalanml§hr. 

Denizyollanna aid yeni posta tarifesi
ni hamhyacak olan komisyon oniimiizde
ki ayba~mdan itibaren faaliyete geGeceK. -
tir.Bu komisyonun mesaisine i~tirak edecek 
olan ikhsad Vekaleti T arife biirosu aza
lan ~ehrimize gelmi~lerdir. Komisyon a· 
zalan diin Deniz Ticaret Miidiirliiii;iinde 
toplanarak mevcud tarifenin tatbikatm -
dan alman neticeleri, bu arada yap!lmt§ 
olan baz1 ~ikayetleri tetkik etmi~lerdir. 

T arife komisyonu, kabotaj hat! anna 
aid yeni yolcu ve e~ya iicretlerini tesbit 
etmeden evvel, deniz nakliyahmzzm u -
mumi vaziyetini, Denizyollan ldaresinin 
bilan<;osunu ve halkm ikt1sadi kabiliyeti· 
ni, ticaretimizin umumi gidi~ini esash bir 
surette tetkik edecektir. Komisyonun bu 
sene ihracat mallanmJZa aid navlunlara 
tekrar dokunarak bu k1s1m e§yada bir 
miktar tenzilat yapacag1 soylenmektedir. 
<;:iinkii yap1lan tetkikler, ihracat mallan· 
m1zdan bir k1smmm kabotaj hatlanmJZa 
aid navlununun bu mal!arm lstanbuldan 
birGok ecnebi limanlarma kadar olan nak
liye iicretinden daha yiiksek oldugunu ve 
bu vaziyetin ihrac mallanmllln maliye -
tine c;ok tesir etti;;!;ini gostermistir. 

KULTVR ISLER/ 

Y eni koy mektebleri a~dacak 
istanbul Maarif idaresi bu sene \;a • 

talcada da bir kay yah mektebi tesis 
etmi~ti. Kiiylii ~ocuklannm kaylerin • 
den getirdikleri erzakla ia§esi temin e
dilen bu mekteb fevkalade ragbet giir
mii§tlir. Maarif idaresi aniimuzdeki ders 
senesinden itibaren kay yah mekteb -
lerinin adedini arttJrmaga karar ver -
mi§ ve bu maksadla biitc;eye de para 
koydurmu§tur. Biitge tasdik edilir edil
mez yeni kay mekteblerinin tesisine 
ba§lanacaktlr. Yeni mekteblerden biri&i 
~ilede agilacaktlr. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yeni Japon sefiri diin 
muvasalat etti 

Yeni Japon biiyti.k elc;isi Toiiiihiko Ta
ketomi diin Romanya vapurile i skende
riyeden §ehrimize gelmi§tir. Yeni el~i, 
sefaret erkam tarafmdan kar§rlanml§ 
ve dogruca Japon elgiligine gitmi§tir. 

Bir <;in askeri heyeti 
I 

§ehrimizde 
General Chen Chi Tang'm riyaseti 

altmda bulunan bir <;in askeri heyeti 
§ehrimize gelmi§tir. Avrupada bir tet -
kik seyahati yapacak olan heyet, yarm 
Ankaraya gidecek ve iki giin orada kal
diktan sonra istanbula diinecek, bura -
dan da Avrupaya gidecektir. 

Y eni Bel~ika miiste§ari 
Belgikanm Sofya orta elgiligine tayin 

edilen Ankaradaki Belc;ika sefareti mi.is 
te§an M. Motte'un yerine memleketi -
mize giinderilen yeni miiste§ar M. Rot
he vazifesine ba§lamt§hr. 

lsve~ el~isi 
Bir miiddettenberi Yunanistanda bu

lunan isveg elgisi M. Winther §ehrimi
ze diinmli§tlir. 

SOSYETELERDE 

Y eni tramvay tarifesi 1 mart
ta tatbik edilecek 

Tramvay tarifeleri iizerinde son ya
pilan tetkikat neticesinde iicretlerin 
yirmi§er para tenziline karar verilmi§
ti. Tenzilath tarife martm birinci gii -
niinden itibaren tatbik edilmege ba§la
nacaktlr. !;)irket heniiz yeni biletleri 
bastmnad1g1 ic;in eski biletler iizerine 
damga vurulacak, yeniler bas1lmc1ya 
kadar bunlar kullamlacaktlr. 

Yeni kabul edilen polis 

Yeni polis kiyafetlerinin tatbikatma ba§lamlmaktadtr. Resimlerimizden sol
daki bir i§aret memurunu, sagdaki de v.izife halinde bir polisi gostermektedir. 
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·siyasi· ·i·cmal 

Fransa - italya 

A lmanyaya kar§l ltalyanm mu ~ 
zaheretini temin etmek politika· 
smda sonuna kadar 1srar eden 

ve bu yiizden Habe§istanm kurtanlmasl 
it:;in Milletler Cemiyeti tarafmdan vakit 

I 

ve zamanile miiessir tedbirler almmastna E 
mani olan M. Laval'in bu siyasetinin ta" 
mamile iflas ettigi, giin gec;tikc;e, daha 
ziyade anlas1hyor. italya zecrl tedbirie· 
rin ge~ kal~n tatbib esnasmda kendisini 
yalmzhktan kurtaran Almanyaya art1k 
iyice baglanml§hr. Artik F ransaya yak· 
las,may1 aklma b~le getirmiyor. lis 

Bunun it; in Fran sa ile italyanm arasl ke 
ac;J!dJk<;a at;Ihyor. ;limdi Fran sa Rom a· ls1 

da sefir bile bulundurmamaktadu. An • de 
karadan sonra Romaya nakleden Kont 
de Chambrun nizami ya§mJ doldurup sc 
tekaiid edilmesi i.izerine miinhal kalan d: 
Roma biiyiik elt;iligine tayin edilen Sa· rc 
int - Quentin de resmen vazifesini deruh· d: 
de edemiyor. <;unkii italya hiikfuneti ye· Ill 

ni F rans1z sefirinin itimadnamesinde ita]· 
1 

le 
ya Krah unvanma Habe§ lmparatoru · b, 
tinvanmm ilavesinde 1srar etmektedir. cc 

Halbuki yeni Amerikan sefirinin iti· Ill 

madnamesine boyle bir kavid konulmasl t~ 
ir,in italya 1srar etmemi§ti. ltalya, Fransa :rr 
ile tabii miinasebetlerin tesisini adeta kas· k 
den giit;le§tirmekle, yalmz diplomasi ve rr 
seref is,inde degil, maddi is,lerde dahi y 
Fransay1 mutazarnr etmektedir. ltalya, 
Habe§istamn cenub ve orta k1smmm de
nizle irtibatmi artik F ranstz Somalisi ii -
zerinden degil; lngiliz Somalisi yolile 
temin etmektedir. 

g 
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k 

Adis-Ababadan sonra Habe§istamn e 
en miihim beldesi olup bu §ehirle Fran· I! 

s1z Somalisinin merkezi ve bas,hca limaDI .; 
Cibuti arasmdaki Frans1z demiryolunun 
cenubunda bulunan Harrar ile lngiliz r 
Somalisinin ba§hca !imam Zeyla arasm· 
da italyanlar dogru bir miinakale yolu 
tesisi it;in ingiltere ile anla§tllar. 

Bu suretle Habe§istanm haricle olan 
ticaret ve miinakalatmm biiyiik bir bsm1 
Franstz demiryolu §irketinin elinden ~~k
tlgl gibi FranSIZ Somalisi dahi Habe§is • 
tan it;in transit yolu olmaktan t;Jktyor. 
Bundan Frans1z sermayesi ve arazisi ga· 
yet biiyiik zararlara ugnyacaktJr. 

Akdenizin vaziyetini tayin it;in fngil
tere ile halya arasmda kararla~tmla~ 
anla§maya F ransamn dahil olmamasi ic;in, 
italya biitiin gayretini sarfetmi§tir. ital
ya, bu i§te F ransay1 kenarda ve haricde 
buakmak icin her§eyi goziine aldumJ§tl. 
Fransa ise dostu ve miittefiki ingiltereyi, 
hem mi.i~terek emniyet sistemi prensipine, 
hem de Fransanm Akdenizdeki hayati 
menfaatlerini sarih bir surette nazan iti· 
bara almwan bu anla§maya mani olmak 
it:;in, c;ok zorlamt§tl. 

Nihayet, halyanm §iddetli ve kat'i 
muhalefeti kar§Jsmda, fngiltere, Fransayt 
i§e kans,hrmakslZln ftalya ile yalmz iki 
tarafh bir anla§ma yaparak Akdenizde 
iki buyiik devletin mevki ve menfaatleri
nin birbirine muadil bulundugunu kabul 
etmi§ti. Bu mukavelede Yugoslavya hu· i 
dudlarmm mahfuziyeti hakkmda sarahat 
verildigi halde Akdenizin hem §imalinde 
hem de cenubunda genis, topraklan bu • 
lunan F ransamn mevkii hesaba kattlma-
ml§tll. 

Bu sarahatsizlik, F rans1z efkan umu· 
miyesinde derin §iipheler uyandumJ§hr. 
0 kadar ki Fransa Hariciye Nazm Ayan 
meclisindeki son nutkunda fngiliz - hal· 
yan anlas,masmdan dolay1 Fransamn Ak· 
denizdeki mevkii ve §imali Afrikadaki 
hakimiyeti miiteessir olmadtgtm temin et
mege liizum gormi.i§tiir. F ransa hiikumeti, 
mf 1ngilterenin husus! surette verdigi te• 
minat iizerine, Frans1z efkan umumiye· 
sini teskin etmi§tir. 

ltalyanm, Fransaya kar§l z1d gitmekte 
olmasmm bir sebebi de F ransanm Sov -
yetlerle kar§lhkh yard1m esas1 iizerinde 
ittifak akdetmi§ olmas1d1r. Almanya ve 
}aponya ile bol§eviklige kar§l ittifak ak -
ted en italya biiyiik kom§USU F ansamn 
Sovyetlerle baglanml§ olmastm iyi gor
miiyor. Hulas a F ransa ile italy a arasm· 

daki z1ddiyet Avrupa politikasml son 

derecede miiteessir etmekted1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Y ol paras1 miikelleflerinin 
tesbiti 

937 senesi yo! parasile miikellef olan· 
!arm tesbitine ba§lanmi§hr. Hazirana ka~ 
dar tahakkuk muamelesi ikmal edilecek 
ve hazirandan sonra da bu vergi toplan· 
maga ba§lanacaktlr. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 
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TELEFON . . TELGRAF ve TELSiZLE 

F rans1z Meclisinde 
harar etli bir celse 

Eski F rans1z Ba,vekillerinden 
hiikumeti siddetle tenkid 

' 

Flandin 'imdiki 
ederek: «Blum 

Fransay1 felakete siiriikliiyor» dedi 
Paris 26 (A.A.) - Meb'usan mec- lar hiikumete kar§J olan itimadSJZhgt ar • 

lisinde dahili siyasej hakkmdaki miiza • hrmt§hr. Diktatorli.ikten korkulmaktadu. 
tereler bugiin eski Ba§bakan Flandin'in Diktatorli.ik dahili harb demektir. Eger 
istizahile ba§lamt§tlr. Flandin ezciimle Blum, F ransaYJ tecrid etmek istiyorsa 
demi§tir ki: dostlan kolayhkla memleketi Sovyetle§· 

«- Blum Halk cephesi programmm tirebilirler ve !ngilterenin ve Amerikanm 
sosyalist programmm tahakkuku yolun· Sovyet aleyhtarhklan ise malumdur.» 
da ancak bir merhale oldugunu soyliye- Ve flandin, nutkunu bitirirken mem • 
rek maytsta yeni bir program tatbik e - h•ket kinde aynbk siyaseti yerine parti 
dilecegini soylemi§tir. Fa kat Blum' a ve stmf miicadelelerinden azade bir hii
maytsa kadar beklemek imkamm hadise- kumetin idaresi altmda bir F ranstz bir
lerin verip vermiyecegi belli degildir ve ligi siyaseti konulmastm istemi§tir. 
bu hayli §i.iphelidir. Biitiin F ransay1 eze- Meb'us Fern and Laurent hiikumete 
cek olan bir felaketi beklemek bir hiiku· kar~1 olan itimads1zhk neticesinde hazi • 
met i<rin ay1bd1r. Blum hiikumeti felake- nenin maruz bulundugu mi.i§ki.ila!J anlat· 
te si.iriiklemektedir. Para vaziyetimiz ml§ ve bu ~uada Maliye Nazm Vincent 
mali vaziyetimiz kadar berbaddu. Hii - Auriol hatibin sozi.inii keserek itimad1 
kumet, beynelmilel Paris sergisinin bir sarsmak i~in sag cenah matbuatmm yap
muvaffakiyet temin edecegini iddia edi- tJg1 §iddetli ne§riyattan act ac1 §ikayet 
yor. Eger hiikumet sergi varidatmm a~t- etmi§tir. 
gmt kaptyacagmt zannediyorsa aldam • Hatib tenkidlerine devam ederek halk 
yor. A<rtk kapanamaYJnca da hiikumet cephesi programmm muhtelif noktalanm 
doviz kontroluni.J tatbik mecburiyetinde tahlil etmi§ ve harb levaz1m1 §ubesi haric 
kalacaktu. Bu ise, Londra ve Nevyork'u olmak iizere endiistrinin hi9bir §ubesinde 
gi.icendirecektir. Ba§bakan Marksistlerin istihsalatm artmaml§ oldugunu gostermi§
esiri olmu§tur. Daima kapitale kar§l ila- tir. Ve son soz olarak ta Ba§bakandan 
m harbetrnege mecbur oluyor. Binaen • umuml mesai konfederasyonu sekreteri 
aleyh, kapitalin te§riki mesaisine istinad Jouhaux'nun diktatorce hath harekelini 
edemez. Etrafmdakilerin ve bilhassa ko- tasvib edip etrnedigini a<rlk~a soyleme
mi.inistlerin soyledigi di.i§iincesiz nutuk • Sin! lsteml§tlr. 

' ''""'"-"'"""'"'' '' '""lllllllllfllfl llllflllllillllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUo""""""'"""""'" 

Gazete, mecmua 
ve kitab kagtdlari 
Giimriik resmine dair 
yeni bir kararname ~1kb 

Ankara 26 (T elefonla) - Heyeti 
Vekile gazete ve mecmualarla mekteb 
ki ablanmn bas1lmasmda kullamlan ka· 
gtdlarm giimrlik resmi hakkmdaki karar
nameyi k bul etrni§tir. 

Kararnamenin metni §udur: 
« 1 - Y aln1z gazete tab' mda kulla • 

mlmak iizere ve bundan ba§ka bir mak
sad ~in kullamlmamak §artile yekdige -
rinden be§er santim fas1lalarla muvazi 
miligram c;izgilerini havi olan ve bu ka
rann ne§ri tarihinde gazetelerin bastlma
smda kullamlan tarifenin A 328 numa· 
rasma dahil adi matbaa kagtdlannm 
gi.imri.ik resmi yiiz kilosunda 1 00 kuru§ 
olarak tesbit edilmi§tir. 

2 - Tarifenin A 328 pozisyonuna 
giren diger nevi kag1dlar iizerine mevzu 
resim tarifede mevzu tam had olan 1 00 
kilosunda 500 kuru§a iblag. 

3 - Bu kararm ne§ri tarihinden iti -
baren 1 0 gi.in ic;inde haricdeki fabrika
mn sipari§i kabul edildigine dair 1kttsad 
V ekaleti mi.isaadesile gazete ve idarele -
rinin bizzat getirdikleri birinci maddede 
yaZih cinslerden rulo halindeki miligram
SIZ kag1dlar da bu karar hiikmiinden is· 
tifade eder. 

4 - Bu karar ne§ri tarihinden 40 giin 
sonra mer'iyet mevkiine girer. Ancak bi
rinci maddedeki gazete ve mecmua ka -
g1dlan hakkmda bu karar hiikmii ne§ri 
tarihinden muteber olur.» 

Su mahsulleri kanun projesi 
Ankara 26 (Telefonla) - lkhsad 

Vekaletince haz1rlanan su mahsulleri 
kanun projesi miitalealan almmak i.izere 
diger Vekaletlere gonderilmi§tir. 
Kahire tayyare miisabakasmi 

Almanlar kazand1 
Kahire 26 (A.A.) - U~u§ miisaba

kasma i§tirak eden tayyareler Kahireye 
donmii§ler ve Alman F on Cronaiu bi • 
rinci olarak yere inmi§tir. Alman tay -
yareci Schwabe'm tayyaresi Baharia • 
dan kalkarken tekerlegindeki lastik pat
hyarak kuma saplanrnl§ ve hasara ugra
llll§tlr. Bu tayyareci miisabakaya devam
dan vazge<rmi§tir. Diger bir~ok tayyare· 
ler de gene Bahariadan havalamrken 
bazt talihsizliklere ugrami§lardir. 

Yeni Sovyet agu sanayi 
komiseri 

Moskova 26 (A.A.) - Sovyetler 
Birligi merkez icra komitesi reisi, halk 
komiserleri meclisi ikinci reisi ve devlet 
Plam komisyonu reisi Valeri Majlank'1 
l'niiteveffa Orconikic'nin yerine ag1r sa
nayi komiseri tayin etmi§tir. 
. _Genadi Sneiraov, plan komisyonu re· 
tshgine tayin edilmi§tir. 

Lindberg Kalkiitada 
Londra 26 (Hususi) - Amerikah tay

Y~reci Lindberg bugiin tayyare ile Kal
ltutaya muvasalat etmi~tir. 

Habesistanda tabii 
' • • • servetin tsttsmart 

Almanya ve italya miif· 
terek bir grup yaptdar 

Londra 26 (A.A.) - Manchester 
Guardian gazetesinin, siyasi muhabirine 
gore !talya ile Almanya, Habe§istanda 
ikt1sadi sahada s1kl bir te§riki mesaide 
bulunmaktadular. Berlinli Bernhard 
grupu, Harrar havalisile garb eyaletle • 
rinde mevcud komiir, demir, babr ve 
ktymetli maden kuyulanm i§letrnek i<rin 
30 milyon liretle kurulup sermayesi 200 
milyona kadar <rikanlabilecek olan «Af
rika Maden ~irketi» sermayesine yiizde 
40 nisbetinde i§tirak etmi§tir. 

Bu gazeteye gore, Almanlar, son za
manlarda halya ile imza ettikleri itilaf
name sayesinde zamanla §arki Akdeniz
le KtzJldenizde biiyiik bir ni.ifuz tesis 
edeceklerini timid etrnektedirler. 

Bir Tiirkku§u filosunun 
seyahati 

Ankara 26 (A.A.) - lki tayyare ve 
bir G. 9 tipi planorden miirekkeb bir 
«Ti.irkku§u» filosu bu sabah lzmire git
mek iizere §ehrimizden hareket etmi§tir. 

T ayyarelerle planorlerde yiizba~1 Ze
kinin §efliginde Tiirkku§U muallimlerin
den V ecihi, F erid, Ali, T evfik ve ma
kinist F aruk bulunmaktayd1. 

Tiirkku~u filosunun ilk merhalesi Es
ki§ehirdir. Filo Eski~ehirden sonra Bur
saya ve oradan da lzmire gidecek ve bu 
~ehirlerde planar u~u~ ve para§iit atla • 
rna gosterileri yapacaktJr. 

Sofya sefirimiz bir ziyafet 
verdi 

Sofya 26 (Hususi) - Sofya !efiri
rniz Ali ,Sevki Berker di.in ak§am sefa -
rethanemiz salonlannda Bulgar Ba§vekili 
Kose 1 vanof'la refikas1 ~erefine yirmi 
dort ki~ilik bir ziyafet vermi~tir. Ziya -
fete Saray Nazm, Maarif Nazm, Fran
SJZ, Sovyet, Yugoslavya, Yunan sefirle
ri, Cemiyeti Akvam miimessili, Bulgar 
Devlet Bankas1 umum miidiirii ve Ba~ve
killik kalemi mahsus miidiiri.i de refika
larile birlikte davetliydiler. Ziyafet c;ok 
bi.iyiik bir ne~· e ve samimiyet arasmda ge~ 
vakte kadar devam etmi~tir. 

Tevfik Rii§tii Arasla Metak
sas arasmda telgraflar 

Ankara 26 - Balkan Antanh Atina 
konseyi miinasebetile T evfik Ri.i§tii A

rasla Yunan Ba§vekili Metaksas arasm

da ~ok samiml telgraflar teati edilmi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 26 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 105,12 1/2, Nevyork 21,50 1/2, 

Berlin 864,50, Briiksel 362,25, Madrid -, 
Amsterdam 1178, Roma 113,15, Lizbon 
95,75, Cenevre 490,50, bak1r 74 - 75 1/2, 

kalay 247, altJn H2,03, giimii~ 20 3/16. 

Hadise!er aras1nda 

Halkevleri, Oniversite 
ve do~entler 

i~ §uphe yok ki, Halkevle
rimiz, Dahiliye V ekili Siik
rii Kayanm canh nutkun-

dl&i vaidlerine V'e i~retlerine muva
zi bir ~izgi iistiinde, htzla tekamiil 
ediyor. Vatamn her tarafmda, bu 
evler, sahnelerinden, kiirsiilerinden 
ve kiitiibhanelerinden halka ve genc
lige bol bol V'e bedava dag1tbklan 
zcka nimetlerile birer kiiltiir imareti 
haline gelmi§lerdir; bizi hergiin §U 

kanaate dogru yaklll§tmyorlar: In -
k•laban fodlas1 kiiltiirdiir. 

Diin, Eminonii Halkevinde, Istan
bul Oniversitesi d~entlerinden Nus
rabn atom nazariyesi hakkmda bir 
konferansm1 dinledik. Atom denilen 
minicik diinyayJ gozlerimizin oniin
de bir fmd1k gibi k1rarak i~ini a~an 
ve ~aprll§Ik muhtavas1m aydmbk bir 
tahlilin golgesiz ve apa~1k sarahatine 
kavu§turan konferans~J, bize mevzu
unun hakikatile beraher kendi k•y
metini de kabul ettirdi. 

Eski Dariilfiinunun yeni Oniversi
teye istihale ederken bize kazandu
digi biiyiik §eylerden biri de, hepsi 
garb irfanile ve muas1r ilim kafasile 
miicehhez bir d~ent ordusu ~1kar • 
ml§ olmasidir. T eker teker pek ~ogu
nu tamd1g1m bu zekalarm herbirile 
ayn ayn iftihar etmek, herbirimize 
ayn ayn dii§en vazifedir. Bunlar 
Avrupadan getirtilerek muvakkaten 
Beyaz1d meydamna dikilen - ecnebi 
profesorlerimizi kasdediyorum- ya§h 
ilim agaclanmn yanmda, kokleri 
Turk topragma sapb kiiltiir fidanla
ndu. Onlann yard1mile Istanbul 
Halkevleri timdiden hirer kii~iik 
balk iiniversitesi haline gelmege ba§
ladi. 

Onlara nas1l ba.ktyoruz? 

Ah, bu cihet pek te sizi ve beni 
memnun edecek bir miikemmeliyet
te degildir. Bazdanmn • maa§lan 
kahvaltdann1 bile temin edemedigi 
i~in - Oniversiteden uzaklatbklanm, 
baz1larman da kendilerine halef ye • 
littinnek istemiyenler tarafmdan u • 
zaklqtinlchklanm biliyoruz. ~1rak • 
lanndan korka.n ustalar1n ezeli ta -
biyeleri burada da naho§ politika 
cilvelerine meydan veriyor, samnm. 

Bu halis Tiirk elemanlanna ve in
k.Iab zekalM'Jna devletin §efkatini 
davet ederiz. Eskiden de bir hayli 
yazd1k, bir daha yaz1yoruz, vaziyet • 
leri 1slah ve tahkim edilindye kadar 
da yazacag1z. 

PEYAMI SAFA 

Litvinofla Tevfik Rii§tii Aras 
arasmda telgraflar 

Ankara 26 (A.A.) - Sovyetler Bir
ligi aglr endiistri komiseri Orjonikidze'nin 
oliimii dolay1sile Hariciye Vekili Dr. 
T evfik Ri.i~ti.i Arasla Sovyetler Harici
ye Komiseri Litvinof arasmda teati edil
mi§ olan tel graflar: 

Ekselcins Litvinof 
H ariciye Komiseri 

MOSKOVA 

<<Tiirkiyeye avdetimde Orjonikidze'nin 
oJi.imiJe kom§U ve dost memJeket hi.iku -
metinin ugrad1g1 elim matemi derin bir 
teessiirle haber ald1m. Sovyetler Birligi -
nin bugiin iftihar ettigi agu endiistrinin 
yarahh~ma en geni§ nisbet dahilinde ha· 
dim olan bu biiyiik ba§ancmm ziya1, 
kendisini §ahsan da tammak §erefile mii
bahi olmakbg1m dolayisile beni daha zi
yade mi.iteellim ktldt. 

Bu ac1 vesile ile derin sempatimin ifa
desini ve en samiml taziyetlerimi kabul 
buyurmanlZI rica ederim, aziz dostum.» 

Dr. Rii~lii Aras 
Eksclcins Rii~tii Aras 

H ariciye V ekili 
ANKARA 

«Orjonikidze'nin §ahsmda Sovyetler 
Birliginin ugrad1g1 elim ziya miinasebe -
tile gonderdiginiz taziye telgrafmdan de
rin bir surette mi.itehassis ola~ak muhab· 
b~t hislerinizden ve matemimize i§tiraki
mzden dolaYJ size samimiyetle te§ekki.ir 
ederim.» 

Litvinof 
Bulgariatanda ii~ ki§i idam 

edildi 
Sofya 26 (A.A.} - Bulgar ajans1 

bildiriyor: 

Strazagora mahkemesi tarafmdan 
mahkum edilen ii<r mevkuf bu sabah 
Stra~agora hapisanesinde idam edilmi§" 
tir. Idam karan, yalmz silahh ~ete te§ -
kili suretile devletin emniyetine suikasd 
ve tedhi§ hareketferi irtikabmdan degil, 
ayni zamanda iic; katil ve miiteaddid ka
til te§ebbiisleri gibi ciiriimler sebebile 
verilmi§tir. 

Mahkeme bu dava dolayisile hakikl 
bir silah, miihimma t ve bomb a deposu 
da musadere etmi§tir ki bunlar ~elenin 
tedhi~<ri mahiyetini ispat etmi~tir, 

Ba~vekille beraber 24 saat 
lzmir e var1r varmaz 

ba§byan tetkikler 
Biitiin seyahatinde bizzat f1rsatlar icad ederek 
halkla gorii,en ismet inonii bir doktor gibi hal

kin nabZini elinden b1rakmiyan ve ruhunu 
anhyan bir devlet adam1d1r 

BaFe'kil i zmirde Atatiirk Evinde Vali Fazll Giilec ve is Bankas' 
Umum Miidiiril Muammer Er~le goril~iirken · 

ismet inonii muhakkak ki, bu mem • yakmda yapacagm1z muhakkakhr. Mi.i
leketin bir e§ini asia gormedigi bir halk saadenizle bu miijdeyi yazacag1m. 
Ba~vekilidir; kelimenin tam manasile 
halkc;:1 bir Ba§vekil. Memlekette c;:ok bii
yiik ve <rok miihim i§ler ba§arml§ olan 1s
met inonii, halkla temastan zevk duyar; 
sade, miitevazt, mi.iltefit ve giiler yiizli.i 
~ahsiyetile her gorii§tiigii insam, mutlaka, 
teshir eder. Daha vapura girerken, gii • 
vertede kendisini selamhyanlar arasmda 
gordiigi.i bir askeri lise talebesile sanki 
ktrk yllhk tamdlglyrnl§ gibi, oyle samiml 
bir konu§masl vardt ki bu gencin, Ba§Ve
kilin bir baba muhabbetile kendisine et
tigi iltifah, asia unutmwacagma §i.iphe 
yoktur. 

Ba§bakan, lzmirde biiyiik merasimle 
kar§llanmak istememi§ti. 0, bu giizel 
§ehre, sade bir yolcu gibi girmegi daha 
samimi buluyordu. Onun i~in, kendisini 
vapurlarla ta uzaklatdan kar§Ilamak is • 
tiyen hmir halkma zahmet etmemelerini 
telsizle bildirdi. 

Sabahleyin Midillinin oniinden ge<ri -
yoruz. Y unanhlarm A verof zuhh kru • 
vazorii limanda yatJyor. Ege tam Ave -
rof'un oniinden ge<rerken, Yunan gemisi 
21 pare top att1. Bu selam salvosu, an
la~tlan karadan gemiye don en Y unan 
Krah i~in amma herhalde ho§ bir tesa
diif.. 

ismet inonii, sabahleyin kamarasmdan 
~1kar ~1kmaz, gene etrafmdaki zatlarla 
deniz i~lerimiz hakkmda gori.i§mege ba~
ladi. Gazetecilik damanm kabardJ. 
Ba~vekile yakla§hm: 

- Miisaade buyurursamz, diin ak -
§amdanberi gorii§ti.igi.ini.iz ve kararla~hr
digmiz i§ler hakkmda memleketi tenvir 
etmenizi rica edecegim; dedim. 

Miitebessim ve miiltefit beni dinliyor
du: 

V apurumuz, izmire yakla§Iyordu. De
nizden, demzcilikten, vapurdan, liman
dan bahse devam edildi. Ba~vekili, bu -
giin daha ziyade limanlar meselesi, ala
kadar ediyordu. Denizyollan hletrnesi 
Umum Miidi.iri.i Sadeddin, bilhassa Ka
radenizde limanSIZhktan <rekilen stkmhyJ 
c;:ok klsa ve ~ok giizel ani a th: 

- Mesela, Samsun i~in yolcu almz. 
Hava futmahd1r; <rtkaramay1z; ta Ho -
paya kadar goti.iriiriiz. Doni.i§te de gene 
~utma varsa yolcuyu gene <r1karamadan 
Istanbula getiririz. Sonra, ba§ka bir pos
ta ile, tabii iicret almadan, yolculan tek
rar Samsuna gondeririz. Bazan bunlar 
fakir ameledir. Onlan, lstanbulda, ia~e 
etmek rnecburiyetinde kalmz. E§ya da 
boyle efendim. 

ismet inoni.i limans1zhktan ~ekilen 
zahmetleri, edilen masraflan, kaybedi -
len servetleri teessiirle dinliyordu. Sa -
deddin devam ediyordu: 

- Bizim ic;:in liman demek dalgah • 
ran demektir. Evvela, birer dalgakuan 
yapahm. V apurlanm1z bunlann arkasm
da f1rtmaya yakalanmak korkusu olma
dan, rahat ve emin, yolculan ve e§yay1 
indirip bindirsinler. Sonra yava§ yava§, 
ihtiyac nisbetinde modern liman tesisah, 
son sistem yiikleme ve bo§altma vasltala
n yap1hr. Qenizcilerin, yolculann ve ti.ic
cann miistacel ricas1 budur: Limanlan -
mtzda bir an evvel dalgakuanlar, mendi
rekler yap1lmasJ. 

Ba§vekilin, yi.iziinden limanlanmm 
yaptlramaga kat'iyetle karar verdigi an -
la§Ihyordu. <,;ehresinin <rizgileri azim ve 
karar ifade eden bir sertlik aim!§ II: 

- Mutlaka yapacag1z, hem de c;a • 
buk yapacagtz, der gibi ba§Jnl sallad1. 

Sonra, beyanatta bulunmad1gma mii • 
teessir oldugumu dii§i.inerek gonliimii al-

- Demiryollanm yaphmz. Vadetti • mak ister gibi: 
giniz gibi memleketi demir aglarla ordii- - !zmirde agaclar c;i<rek a~m1 ~, di • 
niiz. Demiryollanmmn ta§IdJgJ mallan- yorlar. ~imdi; <ric;eklenmi§ agaclar go
IDIZJ ihrac etmek i<rin vapurlara ve bu recegiz Abidin Daver, dedi. 
vapurlarm rahat rahat <rah§abilmesi ic;:in - Giizel yurdumuzun her ko§esinde 
de limanlara ihtiyac var. Vapurlann bir ba§ka bir iklim var efendim. 
k1smJm Ismarladmiz . .?ilepler, limanlar -::--- Hakikaten oyledir. 
ve umumiyetle deniz ticaretimiz i~in be- Ogle yemeginde vapurumuz, <;amaltt 
yanat lutfetrnenizi rica ederim. Tiirk de- tuzlasmm tuz y1gmlan oniinden ge~iyor. 
nizcilerine ve tacirlerine ilk mi.ijdeyi ben T uzlar, muntazam karh tepeler s1ra ma 
vermek istiyoruni. dizilmi§ duruyor. Ba§vekil, kendisine tuz 

- Daha kristalize olmu§ bir§ey yok yJgmlanm gosteren 1stanbul meb'usu 
ki; ne soyliyeyim... Edib Servetle ~aka ediyor: 

Anlad1m ki Ba§vekil yapmay1 dii§iin- - Gidip bu tuzlada tetkikat yapa • 
di.igii ve hatta kararla§hrd1g1 i§leri, son caksm1z degil mi? 
ve kat'i §eklini almadan soylemek istemi- - Sizden aynlml\k niyetinde degilim 
yordu. Zaten, 1smet lnoni.i soz de gil; i§ Ba§bakan. 
adamtdu; «yapacagJrn» demekten ziya- - Ham, Abidin Daver de tetkikat 
de «yaphm» demekten ho~lanan bir dev- yapacagmlzl gazeteye yazar. 
let adamt... - Emredersiniz efendim, diyorum. 

Ben, di.inkii yazJmda hulas a ettigim Edib Servet yalvanyor: 
v_e yans1 tahakkuk sahasma girmi§ i§le • - Aman ismet inoni.i. Gazeteciler 
~m yap1lacagma emindim. <,;iinkii, 1smet §akaya gelmez. Bakmtz, emredersiniz, 
lnoniinii tasavvur etttigini tahakkuk et • diyor. 0, yazacak; ben, gidemiyecegim. 
tiren bir Ba§vekil olarak tamyoruz. Ace- Carib bir§ey olacak. 
mi ve mi.iz'ic bir gazeteci olmak isteme- - Demek siz tuz y1gmlanm yalmz 
dim ve beyanat almak i<rin mar etrne • uzaktan seviyorsunuz. 
dim. Filan V ekille gorii~tiik, bize baya- Ege, dondii metruk ve top ian c;Ikard
natta bulundu; diye kocaman harflerle ml§ tabyamn oniindeki §amanduaJar a • 
ba§hklar koyan ve yazmm i<rinde ise Ve- rasmdaki dar ge~idden siiziilerek hmire 
kilin, biiti.in marianna ragmen, yalmz, dogru yol verdi. Sancakta uzamp giden 
«size soyliyecek ]) r§eyim yok» dedigini ~lyJda,. badem agaclan c;:i<rek a<rJnt§II. 
kaydeden gazetecilerden olmadigim i~in, Ismet lnonii, bahann kar~1smda ic;inden 
Ba§vekilimize: gel en bir co§kunlukla: 

- Beyanat almak i<rin 1srar ede • - Bakm1z, agaclar hakikaten <ri~ek 
rek s1z1 rahatsJz etmek istemem efen- ac;m1~, ne giizel! diye seviniyordu. 

dl·m, dedt'm. F k d · ll -1 Binbir miihim i§le yorulan dimag1 
a at em1ryo an e va - d . . b .. 

1 I
. I b' k I yur un <;tc;eklenml§ ademlenmn ir aran 

pur ar ve .. d" B' l " " . . 1man ar 1r u ur. I - manzarasile dinleniyordu. 
TID! yaphgm1z gibi digerlerini de pek Ege, lzmire yakla§Inca, Ba§vekil, ba-

HEM NALINA 
MIHINA 

izmirdeki imar hamlesi 

D
a zmiri epey zamandanberi gormemi§" 

tim. Bu defa, o gi.izel §ehirde yirmi 
dort saat kald1m. Bir hayli degi§ik

likler gordi.im. Y eni ad1 <<Atati.irk cad • 
desi» olan Kordonboyu ba§tanba§a, yeni 
parkelerle pek itinah bir §ekilde do§en
mi§; yay a kaldmmlan yap1lrn1§. M~sko
vada gordiigi.im Ki.iltiirpark gibi, bir 
kiiltiirparkm ana hatlan <rizilmi§. Y eni 
caddeler ac;Ilrnt§; bu yeni caddeler i.ize -
rinde yeni evler yap1lmaga ba~laml~tlr. 
Biitiin caddelere agaclar dikilmi§; Fran
sanm «Cote d'Azure» denilen cenub sa
hillerindeki Nice ve Cannes gibi §ehir • 
Jerde oldugu iizere, Atati.irk caddesi de 
palmiyelerle siislenmi§tir. Bu kiic;:ii.k pal
miyeler biiyiidiigii zaman, hmir nhtum, 
Nice §ehrinin me~hur «Promenade des 
Anglais» yahboyunu and1racakhr. Bu 
caddenin gi.izel parkeleri iistiine asfalt 
do§enmesi de takarri.ir etmi§tir. Bazt ye· 
ni caddelerin yaya kaldmmlanndaki a • 
gaclar, h1yaban ~eklinde birbine baglan
mJ§hr. Ba§ta Atatiirk caddesi olmak ii -
zere biitiin biiyiik caddeler bilhassa ye
nileri, Avrupa caddeleri kadar, temizdir. 
Bayramm ilk giini.i §ak1r §aku yagan 
yag!llurda, bu caddeler tabiatile 1slak, 
fakat <ramursuzdu. 

Kadifekaleye <rikarken §ehrin heniiz 
imanna ba§lanmami§ olan eski mahalle
lerinden ge~tik. Buralarda, kaldmmlar 
eski ve bozuktu amma gene temizdi. Ka
difekalenin hemen dibindeki hi.icra rna • 
hallelerin kaldmms1z yollannda bile bu 
temizligi gordi.im. 

T ayyare §ehidleri i<rin, kartallara ya
ra§an yiiksek ve hakim bir yerde gi.izeJ. 
bir §ehidlik yapilrni§tl. Kmk kanadlara 
kar§l gosterilen bu sevgi ve kadir§inashk 
kar§ISlnda, miitehassis ve miite§ekkir ol
mamak kabil degildi. 

Kadifekaleden hmir ve civan biitiin 
ihti§amile goriiniiyor. istanbulla lzmiri 
mukayese ediyorum: 1stanbul. bir kadm 
gibi giizeldir. lzmirse bir erkek gi.izeli • 
dir. Etrafm1 saran, tepeleri bulutlu ve 
sisli yiiksek daglar, bu §ehre 1stanbulda 
bulunm1yan heybetli bir giizellik veri -
yor. 

Hatmmda yanlt§ kalmad1ysa 40 am· 
danberi hmir gorfezini seyreden Kadife
kaleye vaktile etran yemye§il oldugu i<rin 
bu ismi vermi§ler. lzmir Belediye!i, §eh
rin ve civannm c;ok eski tarihini, ecnebi 
dili bilen kadm ve erkek lzmirli genclere 
ogretmek ve bi:iylece, klymetli seyyah 
terciimanlan yeti§tirmek iizere kurslar 
a~maga karar vermi§. 

Kadlfekaleden bakmca, binlerce evin 
enkazile dolu olan o korkunc yangm y::· 
rinin tamamile temizlenmi§ oldugu gori.i· 
liiyor. izmir Belediyesi, gi.izel §ehrin 
merkezini muzazzam bir harabe halinde 
<rirkinle§tiren bu enkaz1 kaldmnaga mu· 
vaffak olmu§ ve yerine Kiiltiirparkt ika· 
me etmi§; Kiiltiirparkm etrafm1 da k3. • 
milen duvarla ~evirmi§. Seyretmesi, soy -
lemesi ve yazmas1 kolay amma o koca -
man yangm yerinin binlerce y1k1k evini 
temizleyip ~ok geni§ bi.r sahanm etrafma 
duvar <revirmek, hi~ te kolay bir i§ degil! 

· izmir Belediyesi, azimkar ve gayretli 
reisi doktor Beh<retin YJlmaz himmetile 
bu i§i ba§arml§. hmir yangm yerinin ls
tanbulun en bi.iyi.ik yangm yerlerile ayni 
biiyiikliikte oldugunu ve §imdi burada, 
arhk bir tek harab duvar, bir tek YJbk 
baca kaJmadlgJOI soy)ersem, yapdan i§iD 
azameti kendiliginden anla§Iltr. 1zmirde, 
o bi.iyiik yangmt hat!rlatan yalmz Kor • 
donboyunda birka~ yamk ev kalml§hr ki 
onlarm da sahibleri ~ok gec;meden arsa· 
Ianna yeni binalar yaptlracaklardJr. 

Ne yaz1k ki hmirde ~;ok kalamad1m 
ve biiyiik misafirlere refakat eden Bele· 
diye Reisi doktor Behc;etle uzun uzadi· 
ya gori.i§iip yaptlg1 i§lere nereden para 
buldugunu ve yapacagml ogrendigim da
ha miihim imar i~lerini de nas1l yapaca· 
glDI ogrenemedim. Dii§iiniin_iiz ki izmirin 
mezbahas1 bile heni.iz Belediyenin degil 
de, bir §irketin elindeymi§; yakmda Be
lediyeye ge~ecekmi~. <;ok mahdud gelir 
kaynaklarmdan ald1g1 mahdud para ile 
bu giizel ~ehrin, biiti.in harabelerini or -
tadan kaldmp imara ba§hyan doktor 
Beh~etle arkada§lanm tebrik ve takdir 
etmemek miimkiin deRildir. 

A~tk muhabere 
C ulgar imzasile mektub gonderen 

zata: 
Matbuat cemiyeti balosu hakkmdaki fi

kirlerinizde tamamlle hak11Slmz. Tertib 
heyetine dahil olmad1g1m !Gin tenkidler! -
niz! alakadarlara bildirecegim. Yalmz bir 
noktay1 arzedeyim ki herkesi tenkid etti
gimiz !<;in, biz! mutlaka tenkid edilem!ye
cek kadar mtikemmel ~ler gi:irtir samyor
samz aldamyorsunuz aziz okuyucum. 

dem c;:i~eklerini ve izmirin- gi.i;el manza
rasiOJ b1rakarak hemen fzmir limant me
selesini tetkike ba§ladt. Erkamharbiye 
biirolarmda haritalar, planlar iizerinde 

[L12tjen sahifeyt ~evtrtntz 1 



CUMHURIYET 

f KU~Uk ·~ hlkftye • Albiim "\II Aydaki ~tlakhk 
Rasadhane miidiirii «Bu

gibi i~ na imkan yok>> diyor Amiralhk kthct kadar ince, zaytf bir 
adam olan devlet mii§avirlerinden Krate
rov ilerledi ve lmykov' a hi tab ederek: 

- Ekselans I dedi, uzun bir hayatt 
olan idareniz devammca, babaca alaka 
ve ihtimamlanmzla daima heyecan ve 
ne§'e i~indeki kalblerimizin bir ... 

Zakoussine, Kraterov' a: 
- «On seneden fazla bir hayah» di· 

ye mmldandJ. 
- ... On senedir, biz, kullanmz, bu 

ha§metli giinde!.. Ekselans.. eh.. he, 
size kar~t duydugumuz hlirmete ve min
nettarhga bir ni§ane olmak tizere, por -
trelerimizi ihtiva eden bu albi.imii takdim 
ediyor ve, bir ibret niimunesi olan haya
hnJZda, bizi oliinciye kadar hatudan 
~tkarmlyacagmtzt umuyoruz ... 

Zakoussine: 
- Hakikat ve terakki yolunda baba

ca ihtimamlanmzla.. diye ila.ve etti, ve 
bu sozleri soylerken de alnmda beliren 
ter damlalannt siliyordu. Konu~mak ic;in 
biiyiik bir arzu duydugu seziliyor, ve hat
ta uzunca bir hitabeye hamlamyordu. 
Ve «bayragmmn yaratma. c;ah§ma ve 
be§eri mi.icadele meydamnda uzun, pek 
uzun bir zaman daha dalgalanmasmt 
temenni ediyoruz» diye sozlerini bitirdi. 

lmykov'un sol ve buru~uk yanag1 iis
ttinde bir damla ya§ yuvarland1. 

Titrek bir sesle: 
- Efendiler I dedi, hie beklemiyor -

oum ... Hatta dii§iinmemi§tim ... Miite -
vaz1 jiibilemi bu kadar alaka ile tes'id 
edeceginizi... Alakamz ban a sevinc ... 
Hatta .. biiyiik bir sevinc .. oliimiime Ita
dar bu mes'ud dakikaYJ unutamtyaca -
g1m... ve inammz.. inanimz, dostlanm ... 
Size sagltk ve refah temenni ediyorum ... 
Bundan boyle bir miitkiilatmtz olursa, 
bunun i~in bana .• 

Mabeyinci lmykov, devlet rnii§avirle
rinden Kraterov'u optii, bu hareketi bek
lemiyen mii§avir bu §erefin verdigi se • 
vincle sarardt. Bunu miiteaktb §ef bir ha
reketle heyecammn konu~masma miini 
oldugunu anlattl, ve albiimii hediye et -. ... . 
mtyormu§ ta, onu zorla elmden ahyor -
larmt§ gibi, aglamaga ba~ladt ... 

Biraz siikunet bulunca, birka~ hissi 
ciimle soyledi, ve haZIT bulunanlarm eJie
rini sJkhktan sonra, tatlt bir sevincle mer
divenleri indi, arabasma hindi, ve yola 
diiztildii. 

Kraterov arabada, birden. o zamana 
kadar tatmadtgt ho§ bir taktm hislerin 

Antone Tchekhov'dan 
hiicumuna ugradt, kalbi dolmu§ 
T ekrar agl amaga ba§ladt. 

Onu evinde yeni ve daha ha§ka se -
vincler bekliyordu. Ailesi, dostlan, ta • 
md1klan hareketini o derece biiyiik bir 
siyati§le kar§tladtlar ki. o da vatana kar
§t miihim, bir hizmet yaphgma kani oldu. 

]iibile ziyafeti hitabeler, iltifatlar, ve 
gozya§lan arasmda gec;ti. K1sacast, 
imykov vatana yapttgt hizmetlerin bu 
kadar derin bir alaka ve sevincle kar§t -
landtgma ilk defa §ahid olmu§tu. 

Meyvalar yenildigi bir strada: 
- Efendiler! dedi, iki saat evvel, be

nim gibi vazifesini bihakkin yapan bir a
dama verilebilecek en ktymetli miikafata 
nail oldum. Biitiin hizmetim esnasmda, 
halkm bizim ic;in degil, bizim halk ic;in 
c;ah§ftgJmlZI prensip olarak kabul etmi§
tim ve bugiin, bunun biiyiik miikafatma 
nail oldum! Maiyet memurlanm bana 
bir album hediye ettiler. hte, bakm! 
0 kadar memnunum ki ... 

Bir bayram sevincile aydmlanmt~ olan 
biitiin yiizler albiimiin listiine igilmi§, 
bakmaga ba~larn!§lardt. 

fmykov'un klZI Olia: 

- Ah! Bu album ne giizel! dedi. 
Bahse girerim, elli ruble eder. Nekadar 
giizel! Baba, ne olursun, bunu ban a ver. 
Cekmecemde saklanm .. Ne de giizell 

Ziyafetten sonra Olia, albiimii odasma 
gotiirdii ve c;ekmecesine koydu: ertesi giin 
koydugu yerden ald1, i~indeki memur ~ 
Ian c;tkardt, yere attt, ve onlann yerine 
enstitiideki arkada§larmm resimlerini 
koydu. Oniformalarm yerine beyaz pe
lerinler kaim olmu§tu. 

Ekselans'm oglu Kolia memurlan yer
den topladt, elbiselerini klrmiztya boya
dJ. Btytklan olmtyanlara b1ytk, sakal -
Ian olmtyanlara da sakal taktt. Boyana
cak bir§ey kalmaymca, kag1d iistiindeki 
adamcagtzlan kesti, igne ile gozlerini c;t
kardt ve onlarla, askerlerle oynuyormu~ 
gibi, oynamaga ba§lad!. Devlet mii§a viri 
Kraterov'u da kesti, bir kibrit kutusumm 
iistiine yapt§tJrdi ve elindeki oyuncak ~ 
!aria. babasmm odasma girdi. 

- Bah a, §Unlara bak I dedi. 

!mykov bir kahkaha attt, az kalsm 
dii§ecekti; giilmesi gec;ince, Kolia' mn kii· 
c;iiciik yanaklanm optii, sonra da: 

- Ah, yaramaz I N e yaptm, haydi 
git, annene de goster, o da gorsi.in I dedi. 

$ERIF HULUSI 

oldugu kadar. muharebe meydanlannda, I reisinin hakkettikleri manevi miikafattlr. 
arazi lizerinde ~h~maga ah§rnl§ bir ku· 
mandan oldugu i~in. her§eyi bir defa da, ismet !nonii, diinyamn en c;ah~kan 
yerinde gormek istiyordu. Ba§vekili oldugu gibi en halkc;I Ba~ve -

Mevcud limanm darhgm1, buraya gi- kilidir de ... 0, biit~n bu seyahati~de, 
rip c;tkmadaki "c;liikleri dinledi; yeai [j. her fmatta, hay1r b1zzat ftrSatlar tcad 
mantn nerede yap1lmak istendigini alaka- ederek, ~a.lkla gori.i§tii. lsme_t lnoni.i, bir 
darlardan ve !zmir Liman mlidliriinden doktor gLbt halkm nabzmt elmden btrak-
sorup ogrendi. miyan, kalbini dinliyen, ruhunu anhyan 

B d S 'd k t k h' bir devlet adamtdir. Muvaffakiyetlerinin 
u ara a a1 ap an, c;o rna uane b"f' · d b d d 

bir manevra ile Egeyi nhtJma amud ola- u un mn a un a tr. 
rak yaptlan ah~b iskeleye yana~hrd1• ABIDIN DAVER 
V apurlar geldik~e §atlarla ( ilstii diiz 
dubalarla) temdid edilen bu iskele, yol
culan sandallarla vapura girip c;tkmak 
derdinden kurtarmt§tt. 

lzmir Valisi, Belediye reiSI, Miistah· 
kern Mevki kumandam, lzmirin biiti.in 
asker ve sivil erkam Ba~ekili sevincle 
kar§tladtlar. fskele civannda Kordonbo
yu halkla dolrnu§tu. Merasim yaptlmt • 
yordu amma hmirlilerin Ba~bakana ve 
!kttsad V ekiline kar§J besledikleri derin 
sevgi ve saygtYJ bOylece izhar etmelerin
den daha giizel ve daha samimi merasim 
mi olurdu? 

lsmet lnonii halkc;thgmt bir daha gos
terdi ve iskeleden Atatiirk Konagtna o

tomobille degil, yaya gitmegi tercih etti. 

Aleni te§ekkiir 
Galatasaray lisesinden mezun Uni -

versitenin Hukuk Fakliltesi talebesin -
den oglumuz Naztm Ba§kayamn alb ay 
evvel ani olarak sag goziine anz olan 
hastahgm1 o tarihtenberi pederane ve 
mii~fikane tedavi eden ~ok muhterem 
ve alicenab goz miitehasstslarmdan pro
fesor Kiitahya meb'usu doktor Bay ~a
kir Ahmed ve muavinleri r;ok aziz dok· 
tor Bay Blirhan ve ahiren l;li~li $ifa 
Yurdunda en miihim ameliyatl gene 
$akir Ahmed ve goz doktorlar1mtzdan 
Bay Murad ve ameliyat esnasmda bu
lunarak oglumuzun kuvvei maneviye
sini takviye ve himaye eden Bolu meb
usu doktor Emin Cemale bizi ve efradt 
ailemizi sevindirdiklerinden ve keder -
lerimizi siirura ula~tlrdtklanndan dola-

lzmirliler, kendilerini yakmdan gormek y1 kendilerine derin ve ebedi minnet -

ic;in yaptlan bu samiml tezahiiriin kJy • tarltklanmtzl ve te~ekkfulerimizi suna
metli manasmt anlad1lar ve BaJVekili nz. 

her taraftan sararak konaga kadar go - Denizli meb'usu Ve refikas1 

tiirdiiler. Yusuf Ba~kaya Nesime Ba§kaya 

Bir saat sonra, yammda !zmirin c;ok r~~~H~a~y~d~a:;;;;:r~R~if=a~t~1n~~~, 
c;alt~hn ve c;ok muvaffakiyetli belediye I eserlerinden 
reisinin gayretli arkada§larmdan biri olan 1 Etriisk Vazosu 20 Kr. 

50 • belediye reis muavini ve lzmir §ehir mec· Ili~in Oliimli 
Efendi ile U§ak 40 • 

lisi azasmdan Suad bulundugu halde, Vikontun Olumii 30 • 
Kadifekaleye ~tkttk. ~ehir, civan, kor- tklimler 100 • 

fez bu yiiksek mevkiden biitiin giizelli - llk A~k 100 • 

Diinkii niishamtzda, Amerika gazete
lerinden naklen Amerika rasadhanele -
rinin son zamanlarda aym satht iizerin
de biiyiik c;atlakhklar mii§ahede ettikle
rini ve ortaya ahlan bu havadisin halkt 
heyecana verdigini yazmt~hk. 

Diin Rasadhane Miidiirii Fa tine mii
racaat ederek bu hususta noktai nazanm 
sorduk. Bize §Unlan soyledi: 
«- Amerika gazetelerinin ve fenni 

mecmualarmm ortaya atttklan bu fukri 
heniiz okumadtm. Bir~ey soyliyebilmek 
ic;in her halde bunlan okumah, ayni za
manda tetkikat yapmahdn. Maamafih 
§Unu ilave edeyim ki ayda yeni bir ~at· 
lak iddiasma imkan goremiyorum. <;iin
kii ay, hayatiyet devresini ikmal etmi~, 
siikun bulmu~. alii bir seyyaredir. Orada 
yeni bir zelzele ve bu zelzelenin tevlid 
edecegi ne bir hufre, ne de tektovik bir 
harekete imkan yoktur. Eger hakikaten 
yeni bir c;atlak!tk veya hufre ke~fedil -
mi§se bu, yeni viicude gelmi~ bir ~atlak
!tk olmaytp, ayda daha hararet ve hare
ket mevcud iken viicud bulmu~ c;atlak • 
ltklar ve hufrelerdir. J\ncak §imdi ke§ -
fedilmi§lerdir.» 

~orab standardizasyonu 
ikttsad V ekaleti sanayi miifetti§lerin

den Miieyyed c;orablann standardizas ~ 
yonu i~ile me§gul olmak iizere §ehrimize 
gelmi§tir. Evvelce kadm ~orablannm 
standardizasyonu ic;in tesbit edilmi~ olan 
esaslarda bir ktstm fabrikatorlarm itirazt 
iizerine bazt tadilat yap1lmt§br. Fa kat 
erkek ve c;ocuk ~orablan lizerinde son bir 
tetkik yap!lacakhr. 

-···~ 
V ekalet, Ticaret Odas1mn 

raporunu begenrnedi 
ikt1sad V eHieti, Ticaret Odasmm 

muamele vergisi hakkmda uzun tetkik
lerden sonra verdigi raporu yerinde bul
mamt§ ve Odaya bir tezkere yazarak 
muamele vergisinin almast laztm gelen 
§ekil hakkmda sarih miitaleasmi istemi~-
tir. 

r YENi ESERLER ) \._..._ ____ _ 
Lokman Hekirn 

De~erl1 dahUiyecllerimlzden Dr. HafiZ 
Cemal Lokmanhek1m tarafmdan !;lkarllan 
bu mecmuan1n 8 incl. sayJSl da \nt~ar et
ml~t1r. Bu nti.shada cEtln faydalan:t, ~A

gac dikme:t, cEvlerlmizi nastl do§lyelim?», 
«Hekim gellnc1ye kadar ne yapmali?:t, 
c:Sist~n sakmmtz:t mevzulu herkesin 1sti
fade edecegi yaz1Jar vardtr. Bu ~ok 1st1 -
fade11 mecmua.dan herkesin birer tane e
dinmesi JaztmdJr. Fiat1 bell kuru~tur. 

Ar 
A:r mecmuasmm ~ubat sayJSl zengln 

munderlcatla c;lkmiJJtlT. Reslm, heykel, 
dekorasyon ve arkeolojiden bahseden A:r 
mecmuasmm 2 nci saYLSmda Tiirklyede 
pl~stik san'atlar, san'at ve arkeolojl, yer
li aktiialite fi.Jimleri, Leopold Levi'nln 
konferanst hakkmda makalelerle Michel 
Ange hakllunda bir etiid vardtr. Fiatl 20 
kuruljtur. 

Yeni Adam 
165 1nc1 saytst c;tktl. ic;inde ismail Hak

kmm, Talebe tehlikesi, Kozmoloji, Haya -
tim, Ra.dyo sahlbslz oyuncaga benzeme -
sin; Hiisey1n Avnin1n, Memleket 1c;inde o
lanlar; Adnan Cemilln, Mecmualar; dok
tor izzeddin l?adanm, P~kin ve PU!Jkino
manl. Aktl hastallklarJ; Mazlum Tozamn 
Bir Parislinin giinlUk hayati; Kerim Sa.dl
nln. Marlo ve federatik Sosyallzm adll 
yaztlan. Andre Gide'den, Rusya.dan donn~. 
Ernest Granger'den, insan ITklarJ adll ter
cUmeler vardir. 

Kar11erlm1ze bu giizel fikir mecmuasm1 
ehemmiyetle tavslye ederiz. 

Bir diizeltme 
Buyiik Rus edibi Turgeniev'in c:Liza» 

Bid1yle dilimize ~;evirdigim me§hur cAsilza
deler Yuvast:t rom.am cDUn ve Yarm Ter
ciime Kiilllyatb meyanmda ba.s111p satJIJ
ga ~;tkanldJ. Kitabm Uzerindeki cEren:t 
soy admm evvelce ba~kalan tarafmdan a
ltndtgt sonradan tesbit ed11dlg1 ve kltabm 
bas1lmasl da blraz uzun siirdtigii ic;in bun.:. 
dUzeltmek lmkanmm olma.d.Igmi dkuyucu
Jarrma bildiririm. 

Sureyya Sami Berkmen 

• Bugi.inden itibaren • 

PARiSLi !?ANToZ 
MARTHA EGGERTH 

KAN KARDE3LER 
LOREL HARDi Tiirk're sozlii 

ANTAKYA • ;SKENDERUIV 

FERAH sinemada 

Agacamisi zarif bir sekil ald1 

Dort aydanberi tamir, daha 
dogrusu yeniden in~a edilen Bey
oglundaki Agacamisinin in§aatt 
bitmi§tir. Y eni §eklile c;ok zarif 
bir manzara arzeden cami i:inii
mlizdeki hafta zarfmda halka a
c;tlacakttr. 

Caminin ic;erisi tamamen yeni bir §ekil 
almt§tlr. Karaagacdan ince oymalarla 
yeniden yaptlan mimber ve meyzin yer
leri gayet giizel olmu§tur. Kubbealtt 
pencereleri de eski Tiirk iislubunda 
renkli camlarla siislenmi§tir. Duvar alt -
Ian ve pencere kenarlan da renkli Kii
tahya <;inilerile bezenmi§tir. 

Secde ederken ba§m konacagt yerle 
oturulacak yerler sthhl bir §ekilde kala
bilmeleri ic;in avrt ayn yap1lmt§ ve ba§ 
konacak yerler oturulacak yerlerden bir
kac; santim ytikseklige almmi§ttr. Burala
nn iizeri mu§amba kaplanmt~ ve oturu • 
lacak yerlere de kiic;iik hahlar konmu~
tur. Ytiz degecek yerler hergiin sabunlu 
ve steak sularla temizlenecektir. 

Bundan ba§ka i~eride bir de gardrob 
yaptlmi~tir ki, namaz ktlacaklann e§ya 
ve paltolan burada hususl adamlarm ne
zaretine parastz tevdi edilebilecektir. 

Caminin avlusuna giizel tarhlar ya -
ptlarak manolya ve saire gibi ktymetli 
agaclar dikilmi~tir. Bah~ede Mimar Si
nan iislubunda bir de §adtrvanlt sebil ya
ptlmtstlr. Mtiteaddid c;:esmeleri havi olan 

' 

Agacamisinin dahiltnden muhteltf 
goriinii~ler 

bu §adtrvan Okmeydanmdan getirtilmi§
tir. Bundan ba§ka bahc;eyi c;ok zarif bir 
havuz da siislemektedir. 

Bahc;edeki mezar ta§lan da kaldtnl -
mt~ttr. Y almz tarihi ktymetleri ve yapt -
lt§larmdaki incelik dolaytsile Beyoglu 
voyvodast Halilin, Galata voyvodast Da· 
vudun ve Halilin klZl Haticenin mezar 
ta§lan bah~ede buaktlmJ§hr. Nobet~i 
kalacak meyzin ve imamlar ic;in de hu
susi odalar, mutfak, kahv~ ocagt gibi 
yerleri havi kiic;iik bir ev in§a edilmi~tir. 
Nobet<;i kalacaklann tetebbiiiine yanya
cak kitablar ic;.in buraya bir de kii • 
tiibhane ilave edilecektir. 

KapJsl caddenin arka tarafmda olmak 
iizere asrl bir aptesane de halka para • 
s1z ac;tlacakttr. Y eniden in~a edilen mina
re de siislii oymalarla bezenmi§ ve mii -
kemmel bir elektrik tertibatt yap1lmt~hr. 
!spartaya tsmarlanan ktymetli haltlar da 
birka<; g"ne kadar gel~cektir. 

Beyoglu Vaktflar Idaresi tarafmdan 
yeniden · in§a ettirilen Agacamisinin ta -
miratt ic;:in 15 bin lira sarfedilmi§tir. 

Tuna tast1 ve buzlar coziildii 

' . ' t -' :;;,,.. .. 
Bir miiddettir buz tutmu§ olan Tuna nehri ta~m1~ ve c;oziilen buz kiitleleri 

denize dogru hticuma ba~lami§tlr. Resmimiz Romanya k1y1larmda bir man
zarayi gosteriyor. 

Norasteni, 

zafiyet ve 
Chlorose 

benlzslzllk lela yeg~ne deva kanl ihya eden SJRQP DESCHJENS PARIS 
En muntahipetibba tara£mdan tertipedilmi~tir. J 

.. .......... ~.~,~te;-tf.e~v~k~adiAd~e~p;.r~o~g;.r~a;,m;~.-.-........ 
Bugiln matinelerden itibaren Tiirk~e sozlii ve ~ark1h 

ve ~arkm en g-iizel fiHmi olan 

BAGDAD BULBULU 
Gormiyenlerin gorebilmesi i~in 

5 U MER sinemas1 
Daha birka~ jtun gihterme~e karar vermiflir. Ba, rollerde MUnire 
Mehdlye • Ahmed Allam. Aynea: Rode Sandor ve methur <;1gan 

orkestrasJ ve mevsimin en bilyiik muvaffakiyeti J U A N I T A 
2 dilviik filim birden 

Eglenmek ve ho' iki saat ge~lrmek i~in 

Tepeba§J G A R D E N' e gidiniz. 

ve giizel eglenceli programmx seyrediniz. 

Bu ak§am miitenasibiilendam dansoz 
BESSiE PARRY 

numaralanna ba§hyor. Realist §antoz 

JEANE BRUYER 
Y eni repertuvanndaki biiyiik muvaffakiyeti 

harikalar yaratan 

A C C E N T ve J E N E 5 C 0 
Giilmeyen me§hur cambazlar 

3 GAROS BROS 
Pazar giinii saat 17 bu~ukta biitiin programla 

Biiyiik matine 

gile goriiniiyordu. Kiic;iik Hikayeler 100 • 

lsmet lnonii de, refakatinde, lzmirin Mevud Toprak 125 , tarihimizi canlanduan Tilrkiin buyiik zaferioi gosteren Tiirk~e sozlii biiyiik 
milli filmi gormiye ko~uyor. 

Biolerce Tiirk 30 aene.ik 
Stalin 150 , 

pek ktymetli Valisi ile Belediye reisi oldu- Lenin Mezhebi 75 a T u R N K I L A B I nda terak~i 
hamleler1 

• 
I K gu halde Kadifekaleye gelmi§, geri do- 1 Felsefe 35 • 

niiyordu. Otomobiline binmek iizere iken D Tarih Felsefesi 125 Matineler 11 de ba§lar T ii R K 5 i N E M A 5 I 

~~~ ~ci ~irrdt. C~ mem~nu uH~.~A~n=a~r=$=lz~m=::::::;:6:0::~:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::~ 
ne§'eli idi. Elile a§agtda uzanan giizel • 

izmiri gi:istererek: AL TIN SESLi • AL TIN SA~LI • Macar ylld1z1n1n en bUyuk filmi, en bUylik muvaffakiyeti devam ediyor. 

27 ~ubat 1937 

.. QADYO 
( Bu aksamki prog~am ) 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Turk musiklsi - 12,50 hava~ 

dis - 13,05 muhtelif pl~k ne§rlyati - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musiklsi - 19,00 :;;e· 
hlr Tiyatrosu komedi klSII1l tarafmdan bir 
temsil - 20,00 Tiirk musiki heyeti -· 20,30 
Orner Rtza tarafmdan arabca siiylev-20,45 
Miinlr Nureddin . ve arkada.Jjlan tarafmda!l 
Tiirk musikisi ve halk ~arktlan, saat aye. -
n - 21,15 orkestra - 22,15 Ajans ve Borsa 
haberleri ve ertesl giinun program! - 22,35 
plaikla sololar, opera ve operet par~talart ~ 
23.00 son. 

VIYANA: 
17,55 gramofon - 19,05 konu~ma - 19,25 

halk ~arkllan - 19,50 havadis - 20,05 ha. ~ 
berler, hava, spor - 20,15 OPERET; t10 
KARILI ADAM, BESTEKARI FRANZ LE "' 
HAR, sonra dans musikisi (gramofonla) ~ 

22,55 fUlmlere dair - 23,15 haberler, havll 
ve saire - 23,25 BUYii'K PIY ANO ORKES"' 
TRA KONSERi - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
17,05 eglen<:ell yaym - 19,05 spor - 19,20 

PiYANO VE KEMAN KONSERi - 19,50 e~
lencell yaym - 20,05 gramofon, giiniin akis"' 
leri, haberler - 21,15 O;RKESTRA VE f?AN' 
KONSERi - 23,05 haberler, spor ve saire "' 
23,25 spor - 23,50 GECE MUSiKiSi - 1,06 
DANS MUSiK.isi. 

BUDAPEE;lTE: 
18,05 gramofon - 18,35 ADA SARi•Ni?l 

:;>AN KONSERi - 19,05 konferans - 19,35 
konll.§ma, sonra F!nlfmdlya ~arkJ.lan - 20,10 
konferans - 20,40 MACAR HALK ~ARKI ~ 
LARI, QiNGENE ORKESTRASiLE BiR• 
LiKTE - 21,50 haberler - 22,05 BUYUI{ 
ORKESTRA KONSERi - 23,15 hava - 23,20 
QiNGENE ORKESTRASI - 24,15 CAZBAND 
TAKIMI - 1,10 son haberler. 

BUKRE:;>: 
18,05 asker! bando konserl - 19,05 ha.va, 

konu~ma ve saire - 19,15 ORKESTRA KON~ 
SERi - 20,05 konferans - 20,25 viYOLON· 
SEL KONSERi - 21,20 DANS MUSiKiSi .. 
22,35 spor, haberler ve sa!re - 22,50 GE~ 
CE KONSERi - 23,50 franstzca ve almanca 
haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
17,05 Orta ingiltere istasyonu - 20,06 

a.cf,{ert bando konserl - 21,05 haberler, ha
va ve saire - 21,35 UQLERiN KONSERi .. 
22,05 ORKESTRA KONSERi - 23,05 ropor .. 
taj - 24,05 spor, haberler, konu$ma ve sa
ire - 24,30 DANS ORKESTRASI, istirahat 
esnasmda haberler, hava. 

PARIS [P. T. T.]: 
17.55 gramofon - 18,35 Strasburg'dan 

nakll - 20,35 havadis, hava, gramofon -
21,50 ~arkilar, konu:}ma - 22,30 OPERA ... 
KOMiK BINASINDAN NAKLEN: LA BO· 
HEM OPERAS!, en sonra haberler, hava. 

ROMA: 
18,05 haberler - 18,20 KONFERANS VE 

KORO KONSERi - 18,55 hava, kt~ haber .. 
lerl - 19,15 mahallt yaym - 20,10 Esperanto 
yaymt - 20,25 yabanct dillerde haberler -
21,10 haberler, hava - 21,35 turizm haber
lerl - 21,45 ~?arktlar - 22.20 konu~?ma - 22,30 
ODA MUSiKiSi, SONRA DANS MUSi -
Kist. 

NOBETCiECZANELER 
Bu a~am §ehrln muhtellf semtlerinde 

1 

niibet<;i olan eczaneler ~unlard!T: 
istanbul dhetlndekller: 
Emlniinunde (Salih Necat!), BeyazJdda 

(Haydar), Kii!;iikpazarda (Hik.met Cem1ll, 
Eyubde (Hikmet Atlamazl, ::;lehremlnlnde 
( Naz1m l, Karagiimriikte (A:rif). Samatya -
da (Rid van). l;!ehzadeba$mda (Universite), 
Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde (Emilya
di), Alemdarda (E~ref Ne$'et), Baktrkoyde 
(Merkez). 

Beyoglundakller: 
ist~klal caddesinde (Della Suda), Tepe

ba~?mda (Kinyoll). Karakoyde (Hiiseyin 
Hiisnii), Taksimde (Limonciyan). l?~lide 
<Nargileciyanl, Kasimpa~?ada (Mtieyyedl, 
Haskoyde <Nislm Aseol, Be$ikta§ta <Nail 
Hall d). Sartyerde (Asaf). 

Uski.idar, Kadlkiiy ve Adalardaltiler: 
Uskiidar, Qar§tboyunda (Orner Kenan), 

Kadtkiiy, Mod ada ( Sthhat), BtiyUkadada 
Cl;linasi Riza), Heybeliadada (Tan a~). 

Hususi dersler 
Frans1zca ve almanca hususi dcrsler 

vermekte olan Frau Bruckner yeni mu
racaat edenleri a§agtdaki adreste kabul 
etmektedir. istiyenlerin evine de ~ider. 

Yaz1c1 sokak Yeniyol No. 29 
Bay l;lehid aparhmam 

Ni§anlanma 
Asker! Ttbbiye okulu mlidtirii Gene

ral Dr. Suphi Yakar klZl Mualla Ya .. 
karla deniz subaylarmdan Lem'i K1r -
gozlin ni§anlanma toreni yiiksek zevahn 
huzurile Parkotel salonunda 24 ~bat 
~ar;;amba giinii icra klhnmt~ttr. Gene 
ni§anhlara saadet dileriz. 

OLOM 
Girid e~rafmdan emekli albay Arifin 

karlSl, merhum doktor Omer l;)evkinin 
ve emekli albay doktor ibrahim Rti§ " 
tlinlin kaymvalidesi eski Hicaz Valisi 
Bay Kamilin karde~i Bayan Ay§e vefat 
etmi!2tir. Cenazesi Kadtkoylindeki evin· 
den kaldmlarak Karacaahmeddeki 
makberesine defnedilmi§tir. Allah rah~ 
met eylesin. 

Osmanh Bankas1 
iLAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli MISffi KREDi 
FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta~ 

rihinde yapdacak itfa ~ekiminde ba~a 

ba~ tediyesi tehlikesine kar§J Osmaoh 
Bankas1 Galata merkezi i1e Yenicaml 
ve Beyoglu ~ubeleri tarafmdan pek iyi 
§artlarla sigorta edilecegi mezkfir tab• 
vilat hamillerinin haberi olmak iizere 
Jan olunur. !yi-ese~~:e;a;~:i~:·: c;:~tlt§tldtlh belli. MARTHA EGGERTH • Bu··l''-u··l''er o··terken 

Ba§vekili gormek ic;in, Kadifekaleye 0 L ~ 
hrmanrnl§ olan halktan bir alb~ tufam s 
koptu. lsmet lnoniiniin takdirkar si;zleriJ MELEK ve AKARY A sinemalar1nda birden 
ve bu alk1~lar, fzmir Valisi ile Belediye .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~ Her giin ilk matinede I 
~ itte Bahriyeliler 
~ ve diger seanslarda 
r Beyazh K1zlar Mektebi 
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27 $ubat 1937 CUMHURlYE'l 

KOmiir sergisi haricde de Sallumsogudde bir 

b.. .. k } A k d d define bulundu 
lngiliz milli miidafaasJ 
i~in istenen tahsisat U yu a a a U ya D If I Bir minarenin temelinden 

Ankara beynelmilel komiir sergisini 
a~mak iizere haz1rl:aklar devam 

26 martta 
ediyor 

Ankarada serginin ac;tlaca~t btna 

Ankara 25 (Telefonla) - Martm 
26 smda, Ankarada Sergi Evile sahasm
da a~Ilacak Beynelmilel Komi.ir Sergisi, 
hakikaten beynelmilel bir alaka uyan -
dtrml~ bulunmaktadtr. Sanayi erbab1, 
fabrikact ve san'atkar olmak i.izere, ec
nebi memleketlerden bir~ok mi.iracaatler 
ahnmt§ bulunuyor. Bu vaziyet sergi te
~ebbi.isi.ini.in, haricdeki akislerini ifade 
etmesi itibarile de memnuniyet uyandm
Cl bir mahiyettedir. 

§imdiden mal te§hir edecekler tarafmdan 
tutulmu§tur. 

Sergiye gerek i§tirak edenlere, gerek 
ziyaret maksadile gelenlere, nakil vastta· 
lannda, otellerde bi.iyi.ik kolayltklar ve 
tenzilat temin edilmi§ bulunuyor. 

~·kan albnlar1 ameleler 
pavla'tl 

Salk1msogi.idde ytktlmakta olan bir 
minarenin temelinde bir altm definesi bu
lunmu§ ve ameleler bu altmlan payla§a
rak ka<;l§ml§lardtr. 

Diin Avam Kamaras1nda uzun miinaka,alardan 
sonra kanun kabul edildi. Bahriye Nezareti ya
kinrla 28 milyon ingiliz lirahk sipari,atta bulunacak 

Salktmsogi.id camisinin minaresi yaya 
kaldmml iizerinde oldugundan o kald1 -
nmda yi.iri.iyenler ic;in daimi bir tehlike 
te§kil etmekteydi. Belediye bu tehlikeyi 
ortadan kaldtrmak i<;in minarenin ytktml
masma karar vermi§ ve i§e ba§lanml§hr. 
Minare ytkt!mt§, temeller soki.ili.irken a
melelerden birinin kazmas1 sert bir cisme 
lemas etmi~tir. 

Bu amele merakla bi.iyi.ik bir demir 
~ekmeceyi andtran cismin etrafmt temiz
liyerek meydana <;tkarmt~ ve: 

- Arkada§lar I Define buldum. Zen· 
gin oldum, diye bagmm§tlr. 

Bunun i.izerine amelelerden bir k1snu 
i§lerini b1rakarak <;ekmecenin ba§tna i.i
§U§mii~ler ve c;:ekmecedeki ktymetli altm· 
Ian payla§ml§lard!T. Paralan cebine ko
yan ameleler ak§ami.istii i§lerinden <;tk
mt~!ar ve bir daha ortahkta gori.inmemi§
lerdir. 

Hadiseyi haber alan Emniyet ikinci §U" 
be mi.idiirli.igi.i derhal tedbir almt§ ve ame
lelerden bir ktsmile altmlardan bir mik
tanm bulmaga muvaffak olmu§tur. 

T ahkikata devam edilmektedir. 

[Ba$taratt 1 fnef sahttedP 1 

Komi.inist meb'uslardan Gallacher !n
gilterenin tekrar silahlanma siyasetini 
tenkid etmi~tir. 

Sir John Simon, hi.ikUmetle muhalifler 
arasmda ciddi bir gorii~ farkt olmadtgmt 
soyliyerek mi.izakereleri hulasa etmi§tir. 
Nam, demi~tir ki: 
«- .5imdiki ahval kar§tsmda lngilte· 

renin mi.idafaa silahlanm esash surette 
arthrmak laztmgeldigi hususunda mi.itte· 
hidiz. Hedefimiz, di.inya sulhunu kuv -
vetlendirmektir.» 

Sir John Simon bundan sonra kuvvetli 
silahlara malik bi.iyi.ik devletler Milletler 
Cemiyeti haricinde kalmt~ oldugu t~m 
mi.i§terek emniyetin tatbih mi.i§ki.ilat kes
betmi§ oldugunu bey an etmi§tir. N am, 
tekrar silahlanma plamm tetkik etmi§ 
ve muhtelif servisler arasmda insicam hu
sule getirmek meselesinin hususi bir dik
katle tetkik edilmekte oldugunu kaydet· 
tikten sonra hava miidafaasma da ehem· 
miyet verildigini ve bu maksadla bilhassa 
sivillerden mi.irekkeb vasi bir erkamharbi· 
ye te§kil edilerek eyalet ve belediye rna· 
kamatmm te§riki mesaileri temin edilmi§ 
oldugunu ilave eylemi§tir. 

Gaz maskelerine gelince, Sir John 
$EH/R 1$LER/ Simon, gi.inde 100,000 maske imal edil-

....;... ____ ;:,_-.. mekte oldugunu ve bu miktann da Hfi 
M. Prost geliyor oldugunu beyan etmi§tir. 

yon lngiliz lirasma mal olacak ii<; yeni 
ztrhh kruvazori.in in§ast mevzuubahshr. 

Bundan ba§ka yakmda Dido tipinde 
beheri 5,000 tonluk diger i.i~ kruvazor 
in§a edilecektir. 

Diger sipari§ler arasmda bir filotilla 
ana gemisi ile sekiz torpito muhribi ve 
be§ ila 8 bin tonluk yedi kruvazor ve bir 
miktar kii<;iik gemilerle denizalt1 gemi 
Jeri mevcuddur. 

lngilterenin yeni biit~esi 
Londra 26 (A.A.) - 1937-38 bi.it

~e projesinin 13 nisanda meclise verile
cegi ve bu bi.it~e yekununun esas itibarile 
960 milyonla bir milyar sterlin arasmda 
olacagt zannedilmektedir. Bu miktara 
sivil ktstmlar i~in 500 milyon, milli borc;
lar i<;in 230 milyon ve askeri klS!mlar 
i<;in de 235 milyon kadar mi.itemmim tah
sisat ilavesi icab edecektir. Bu suretle 
yeni bi.itc;e ~imdiki biit~eden yuvarlak ra· 
kam 200 milyon kadar bir fazla!tk gos
terecektir. 

Sovyetlerin denizaltt 
kuvvetleri 

[Bastara/% 1 tncl sahftedel 

D5 

Sergi, memlekette komi.ir sarfiyahm 
arhracak vesaitin en modern ve en kul
lam§h §ekillerini halka tamtmak maksa· 
dile a~Ilmaktadtr. Bu tamtma, memle -
kette komi.ir sarfiyatm1 artumaga matuf 
ilk mi.ihim ve faydah adtmt te~kil ede -
cektir. Ti.irkiyemiz, zengin bir ki:imi.ir 
memleketidir. Mevcud olanlardan gay· 
ri, yeni ve geni§ komi.ir ve linit havzala
nnm ke§fedilmesi, Ti.irkiyenin bi.iyi.ik 
sanayici memleketlerden birj haline gel
mege tabil bir namzed oldugunu da 
gi:isterir. Zira memleketin madenl ve zi
ral iptidai maddeleri mi.itenevvi ve meb
zul oldugu gibi, bunlann ~Ikanlmast, i§
lenmesi i<;in, Ti.irkiyemiz, ayni zaman
da cografl baktmdan da c;ok mi.ihim ta
bii imtiyazlara malik bulunmaktadtr. 

Maden tetkik anama enstiti.isi.i, sergide, 
milli komi.ir davasmm bi.iyi.ikli.igi.inii ve 
ehemmiyetini gosterecek derecede mu -
azzam bir klSim i~gal etmektedir. Beynel
milel komi.ir sergisi, her baktmdan rna • 
nah bir mi.iessese olacak ve Ti.irkiye 
Cumhuriyetinin merkezi Ankarada hem 
beynelmilel hem milli bir toplanhya da 
vesile verecektir. Havzadan memleket 
i<;ine komi.ir yolu a<;tlmt§ olmast, Zon -
guldak havzasmdaki komi.ir servetinin 
dortte i.i<;i.ine sahib olan Ere~;li §irketinin 
- bi.iti.in hukuk ve menafii ile birlikte -
hi.ikumete intikal etmesi ve nihayet, or • 
man servetimizi koruyacak olan miihim 
hi.iki.imlerin kanunla§ml' bulunmast, ser
ginin daha ~imdiden manah hirer teza -
hi.iri.i saytlabilir. 

Bir miiddettenberi Avrupada bulun
makta olan §ehircilik miitehasslSI M. 
Prost oniimiizdeki hafta i<;inde !stan -
bula gelecektir. Miitehass1s, gelir gel -
mez buradaki tetkiklerine devam ede-

John Simonun sozleri 

Gazete, J aponyanm bu inki§afi biiyiik 
bir endi§e ile takib ettigini ve c;iinkii bu
na ilaveten Sovyetlerin Vladivostok bol
gesi i~inde bombardtman tayyareleri i<;in 
bir<;ok limanlar in§astm tasarladlklarmt 
bildirmektedir. 
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Maden ki:imiirii ve linit havzalanml· 
zm rasyonel bir ~ekilde i§letilmesi, ayni 
zamanda sanayile§me hareketinin kolay
la§ttnlmast ve htzlandmlmast, deniz ti
caret filomuzun, kara, deniz, gol mi.ina
kalat vasttalanmlZln ~ogalmas1 ve ucuz 
i§letilmesi, Ti.irkiye i~inde her tarafa u
cuz ve iyi komi.ir tedariki imkamm vere
rek ileri cemiyetler hayat ve icabatmm 
temini ve hayat standardtnm yi.ikseltil • 
mesi, civar memleketlerin komi.ir ihtiyac-
lanm en iyi ve ucuz §ekilde kar~thyarak 
ki:imi.ir ihracatmm ticaret ve tediye mu
vazenemizde en biiyi.ik rakamlardan biri 
haline gelmesi gibi milli ikt1sad baktmm
dan bi.iyiik ehemmiyeti haiz gayelerin 
tahakkukile alakadar bir davadtr. 

Sergide te~hir edilecek maddeler §Un
lardiT: Madeni mahrukatm taktiri sure
tile elde edilen mi.istahsalat, maden ko • 
mi.iriiniin yi.iksek hararet derecesinde tak· 
tiri, turb, linyit, bi.iti.imlii §ist taktir mi.is
tahsalah ve bunlarm mi.i~tekatt, havagazi 
ve tatbikatt, her ti.irli.i teshin aletleri, su 
lSltma aJetJeri, sogutma cihazlan, buhar 
makineleri, nakil vasttalan, sobactltk ve 
teferruah, <;ini mamulatt, teshin maize· 
mesi, ev ve mutfak edevah ve saire. 

Sergi evi dahilindeki bi.iti.in standlar 

lkbsad V ekaleti rniifetti§leri
nin yapbklar1 tetkikat 

fkttsad Vekaleti miifetti§lerinden mi.i· 
him bir ktsm1 muhtelif vesilelerle §ehri • 
mizde toplanmi~lardtr. Vekalet tefti§ he
yetleri reisi Hi.isnii Y aman da bayram 
dolaytsile §ehrimizde bulunmaktadtr. 

Diin !kttsad Vekaleti miifetti§leri Hi.is
nii Y amanm reisligi altmda Ticaret O
dasmda bir toplanh yapmt§lardtr. Top • 
lanttda bilhassa §irketlerin heyeti umu· 
miyeierinde hi.ikumet namma bulunacak 
mi.ifetti~lere vazifeler verilmi§tir. Bu se
ne ~irket heyeti umumiyelerine biiyi.ik bir 
itina gosterilmektedir. Gec;en sene mey· 
dana <;tkan sigorta ~irketleri iflast gozo -
ni.inde tutularak ~irketlerden etrafh ve 
esash bilanc;olar istenmi~tir. 

<;ivi fiatlar1 hakkmda 
yapdan tetkikat 

fkhsad V eHleti, gerek c;ivi tacirleri 
gerek ~ivi fabrikatorlerinin yapttklan §i
kayetleri tetkik i~ini Ticaret Odasma 
vermi~ti. Oda her iki taraft da dinlemi§ 
ve diinya piyasalanm da tetkik ettikten 
sonra c;ivi imalinde kullamlan demir c;u -
buklann tonunun alti ay evvel 4,5 lngiliz 
liras1 iken ~imdi 7,15 lngiliz lirasma ~~k
hgmi tesbit etmi§tir. Oda bu vaziyetten 
<;ivi fiatlannm bir miktar yiikselmesi lii
zumuna kani olmu§tur. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 2 

BiZ iNSANLAR 
"============== Yazan: Peyami Safa = 

[llk tefrikamn hulasas1] 
Bir hastanenin karanlrk merdiven• 

lerinden gozleri karararak inen Or
han, arkadafr Necatile karfrlafrr. Be· 
raber haataneden ftkarl~r. Orhanrn 
kufuk bir kagrdla daveti iizerine ha•
tane;ye gelen Necati, ilkonce onu ha•· 
fa zannettigi halde, aorunca ogrenir 
ki, haata V ediadrr ve orad a yatmak-

{ tadrr. cNesi var, tehlikeli mi?» di;ye 
aorar: Orhan cevab verir: cFenal» 
ve ;yere bakarak tekrar eder: 

- <;ok fena. Bir menenjit ge<;iriyor. 
Demin asistan soyledi: Menenjit ti.iber
kiiloze benziyormu§. Dogru ise i.imid 
Yok. F elaket. Kuk sekiz saattir ba§tma 
~elenleri bilmezsin. 1ki gecedir uykusu
zum. Di.indenberi yemek yemedim ve ka<; 
Paket sigara i<;tigimi Allah bilir. Gozle
rim ondan karanyor. Ge~er §imdi. Ge<;i
Yor. Fa kat <;ok sarst!dtm. Simdi on a ba
kan doktoru aramaga gidiyorum. Gel 
benimle beraber. Ogleye kadar resmi 
hastanelerde cah~1yor. Beraber gidelim. 

Ne halde oldugumu tahmin edersin. 
1c;indeki acelenin ayaklanna daha faz· 

la sirayet etmemesi i<;in agu ad1mlar ata· 
rak, yoku§un dikligile <;arpan kalbi ara
smda bir muvazene kurmtya c;:ah§tl. 

Necati, sabahleyin Orhamn kagtdmt 
aldtgi zaman, i.i<; ayd1r onunla temasl 
kalm1~~n Yediay1 hi~ hatmna getirme· 
mi§ti. Ogleyin mektebden «<;tkar <;tkma:z:» 
hastaneye ugramasmt rica eden arkada~J, 
yazdtgt kag1dda, bu siganm delalet 
ettigi aceleden ba§ka hadisenin ehemmi· 
yetini sezdiren hi<;bir i§aret vermedigi gi· 
hi, mahiyetini de bildirmiyordu. N ecati, 
i.i<; gi.in evvel kendsinden sapasag]am ay
nlan Orhamn birdenbire hastalanmt~ ol
masmdan ba~ka bir ihtimal i.isti.inde zihin 
yormadt. Hastanenin merdiveninde kar· 
§lla§tlklan andan bah<;eye <;1kmc1ya ka
dar, onu kuvvetli bi.inyesinin ge<;irdigi 
fena safha i<;inde de gi:iri.ince, ilk tahmi-
ni kanaat haline gelmi§ti. · 

Fa kat V edianm birdenbire ortaya c;t· 
kan ismi, kendi hayali arkasmdan, yava~ 
yava~ bu ktzm Orhanla i.ic;: bu~uk senelik 

cektir. 

Caddelerde ge~id yerleri 

Londra 26 (A.A.) - Diin avam 
kamarasmda milli mi.idafaa istikrazt hak· 
kmda cereyan eden miizakerelerin sonu· 
na dogru, i~<;i meb'us Morgan'm hiiku -
metin tekliflerine §iddetle muhalefet et· 
mesi i.izerine ~~ Bakam John Simon hi.i· 
kumet adma soz alarak bilhassa hava 
mi.idafaasmm acele kuvvetlendirilmesi 
liizumuna i§aret etmi§ ve demi§tir ki: 

«- Bi.itiin milletleri ihtiva eden bir 
usulii. d_e iyi netic~ v~rme~i~.ind:n ge<;id cemiyet mevcud olmadtk<;a, kollektif 
y~rlermm asfalt do§entlmesi uzermde tet- emniyetin normal bir §ekilde i§lemesini 
ktkat yaptlmaktadtr. ,Simdilik en iyi usu-. temin etmek ~ok zordur. 
li.in bu olacagt goriilmektedir. I .1• b w~ • • • • • • 1 • 

Bi.iyi.ik caddelerin ge<;id yerlerine <;ivi 
ile i§aretler konmast di.i~i.ini.ilmi.i§, fakat 
bunun tatbik edilemiyecegi anla§tlml§tl. 
Daha sonra tecri.ibe edilen renkli boya 

D "I" d'" k ngr rz anrryesrnrn yenr srparr~ err 
a:r.u aceze mevcu u ~o Londra 26 (A.A.) - Bahriye Ba-

arth kanhgi, yeni silahlanma mucibince, onii· 
Dariilacezenin mevcudii son gi.inlerde miizdeki aylar i~inde en az 28 milyon 

ziyadele~mi§tir. Buraya toplananlar ya - fngiliz lirahk sipari§te bulunacakttr. 
km zamana kadar sekiz yi.izi.i ge<;mezken Bilhassa beheri yuvarlak hesab 8 mil-

•••• 
ingiliz miihendislerinin yap

bgi tetkikat 
Istanbul limamnm tamir ve 1slah1 ic;:in 

tetkikat yaparak bir rapor hamlamak ii
zere gelmi~ olan ingiliz mi.ihendisleri li
manm yi.ikleme, bo§a1tma, ticari e§ya 
nakliyatl, antrep6 ihtiyact, hava §eraiti, 
su cereyanlan ve derinlikleri hakkmdaki 
ilk etiidlerini bitirmi§lerdir. Miistakbel 
liman ve nhnmlar i.izerinde ilk krokiyi 
hamlamakta olan mi.ihendisler diin nh-
tlmm Sarayburnu ktsmmda c;ah§mt§lar, 

sonra Bogazi<;inde bir ceve13.n yaparak 
ki:imi.ir depolan i§ini gozden g~irmi§ler

dir. 
§imdi bin elliyi bulmu§tur. Bir t~kim di- -~~~--------~-----------------=== 

Ienciler de bugunlerde §ehirden uzakla§a- Kad•koy Kiz Orta mektebi talebesi·n.·n tetk •. kler•· 
rak koylere dagtlmi§lardtr. Bunlann da 
toplanmast i<;in tertibat almmt§hr. 

S1rt hamalhgmm kaldirtlmasi 
Strt hamallanmn kaldmlmasma dair 

tetkikata devam edilmektedir. Nihayet bir 
aya kadar bu kararm filen tatbikatma 
ba§lanacakttr. Yalmz arkalarmda ki.ife 
ile sat!§ yapan seyyar satlci!ann vaziyetle
ri heni.iz belli degildir. Bunlarm hakkm
da da bir karar verildikten sonra emrin 
tatbikma giri§ilrrrktir. 

INHISARLARDA 
lnhisarlar umum miidiirliigii 

biit~esi 
inhisarlar umum mlidlirliigune aid 

yeni sene blit<;esi haztrhklarma ba~lan
mi§tlr. Yeni biit<;e ile beraber idarenin 
ge<;en bir sene zarfmdaki sah§, muba
yaa ve yeni te§kilat i§lerine aid bir ra
por tanzim olunmaktad1r. 

Umum miidiir Mithat Yenel yeni biit
geyi bir hafta sonra Ankaraya gotiire • 
cektir. 

mi.inasebetine aid bir<;ok hahralan da u
yandmyordu. Hep birden harekete gel· 
dikleri ic;in birbirlerini sarih bir miza~ 
senden mahrum ederek zay1f dii§i.iren bu 
hatualar, i<;ine stk stk V edianm ve Orha
ntn silik §ekilleri bahp <;Ikan, hrmandik
lan gi.ine§li ve tozlu yoku§un manzarasi· 
le, bir pencereden bo§altt!an sularm §3• 
nlttsile, kar§l kaldmmda oyntyan ~ocuk
larm haykm§malarile ve arkalarmdan ge
lip te onlar1 ezmemek ic;in ara vermeden 
klakson <;alan bir otomobilin gi.iri.ilti.isile 
de kan§arak dagtlan, alacah ve bulamk 
bir hattrlama seli halinde aktp gittikten 
sonra, yerinde kuvvetli bir tek duygunun 
agirhgml b1raktJ: N ecati Orhanm Vedi
aya nekadar bagh oldugunu bi.itiin ehem· 
miyetile ancak §imdi farkedebiliyordu. 
K1Z1n g~irdigi bi.iyi.ik tehlikeyi gozoniine 
getirince, bu neviden bir ihtirasm biiti.in 
neticelerini tasavvur eden muhayyi!esi, bir 
felaket serisini i~ine alan sahnelere ka
dar a<;lhyor, birine bir hal olursa otkinin 
de ya§tyamtyacagt vehimlerile doluyor
du. Fakat Orham Vedia ile bulu§turarak 
bu hastaneye getiren vak' aya aid merak, 
N ecatiyi, i<;inde bulunduklan hakikatin 
daha yakm safhalanna dogru <;ekti. 

Onun sormasma b1rakmadan, Orhan 
tlkamk bir konu§U§la hadiseyi §Oyle an
lattyordu: 

- iki giin evvel. Pazartesi. Ak§am. 

Bayram mi.inasebetile verilen tatilden Ev idaresi ve <;ocuk baktmt mevzulan 
bilistifade Kadtki:iy kiz ortamektebi ta - i.izerinde tetkikat yapan mektebin i.i~i.in
lebeleri, muallimlerinin nezareti altmda ci.i stmf talebesi, i:igleye dogru Si.ileyma
di.in lstanbul Oniversitesi kar§istndaki niye camisini, Mimar Sinan ti.irbesini, 
Si.itdamlasma giderek ameli ders tatbika·. Ti.irk islam mi.izesini, ve Oniversite ki.i-
tJ yapmt~lardtr. ti.ibhanesini ziyaret etmi§lerdir. 

Saat be§, be§ buc;uk. Eve telefon ettiler. 
Allahtan evdeydim ben. ~imdi gidecegi· 
miz hastaneden. T elefon eden sertabib. 
V edia ism in de bir hamm tamytp tamma· 
dtgtmt soruyor. «Vapurda bir fenahk 
ge<;irmi§, bize getirdiler, sizden ba§ka 
kimsesi olmadtgmi si:iyli.iyor.» dedi. 
«Geliyorum» dedim ve gittim. Hastane
de oda yokmu§. Muvakkaten onu nobet
~i asistamn odasma yatlrmt§lar. Enjeksi
yonlar, A filan. Yi.izi.i bembeyaz. Uyuyor. 
Ihsan Adi! orada, en iyi dahiliyecimiz. 
V edianm ba§t sanh. V apurla Bogazic;:in
den gelirken, saat iki filan varmt§, vapur 
ki:ipri.iye yana§mca, kamarot, hayiT, bir 
yolcu galiba... kamarot, kamarot, vapur 
yana§tnca yan kamaramn kap!Slm a<;ml§; 
bakmt§ ki yerde bir ktz yattyor. Oldii 
sanmt§. <;~maCilar filan ko§arlar. Vedia 
birdenbire kendini kaybederek yere dii§· 
tiigi.i ic;:in ba§mm arkastm fena c;:arpmt§, 
ba§l ondan sanh. Gozlerini a<;mi§ 
ama c;:enesi kilidliymi§. Hi~ konu§amt -
yormu~. llkonce yi.iri.iyemeJ!li~ de. Polis
ler onu kucaklannda ta§Iyarak eczane ~ 
ye goti.iri.irler. Ba§mdan kanlar akttgt i • 
<;in orada bulunan haytr sahibi bir a • 
dam, hastanenin sertabibine telefon eder. 
T am§tyorlarmt§, biraz. Vediay1 otomo • 
bile bindirerek oraya goti.iriir. Bir kriz. 
Fa kat endi§e verici bir harareti de var. 
«Yatmast laz1m» dediler. Hemen ora -

dan bir hususi hastaneye kaldmlmasma 
karar verdim. Bir hasta nakliye otomo • 
hili getirtildi. Vedianm uyandtgt zaman
ki halini anlatamam . .5imdi nefesim ye -
ti~miyor. Bir kriz daha. Ne oldugunu 
soylemiyor. y almz, haykm§lan arastn -
da «<;an tam, defterlerim ... » gibi bir§ey
ler sCiyli.iyor, bir de «yahya haber ver -
meyiniz !» diyor. Bu iki sabit fikir ara -
smda bir<;ok saytklamalar. Bu hususi 
hastaneye naklettik. Onun odasmda ba
na da bir yatak vermekte epey tereddi.id 
ettiler. Fa kat hasta da istiyordu bunu. 
«Ondan ba§ka kimsem yok» diyordu, 
beni gostererek. Bir de hastabaktctyla 
beraber raz1 oldular. Miithi§ bir ba§ag -
nst. Ktrka yakm ate§. Saytklamalar. 
Haykm§lar. Nedir bu hastahk~ Birden· 
bire I Doktorlar da bir§ey soylemiyorlar. 
Ha ... Yalmz ... 0 <<defterlerim» dedigi 
§ey. Aratttm. Vapurda kalmt§, buldur -
dum. Cantas1 da beraber. A~tp bakma • 
dtm daha. N e on a, ne otekine. 

Her zamanki gibi tok bir sesle anlatt
yordu; senelerce muallimlik etmi§ ol -
maktan gelen bir itiyadm daima tanzim 
ettigi ci.imlelerinde, bir kitab ibaresi ka
dar toplu ve mazbut kelime istifleri yeri
ne, bu defa, her zamanki hiiviyetine ya
banci, yiiziine baktlmazsa adeta onu soz· 
lerinden tamnmaz bir hale getiren, kesik, 
bazan yoku§un anzalanna gore tenef -

~ tl.ardan bahseden arabca bir 
~ kttab var: Ikdiil'ecyad fi fa· 

finatilciyad. Orada «<;olktzt» 
diye amlagelen Arab atlannm vastflan 
• gerc;:ekten §airane bir lisanla - yazth, 
her vasftn yanmda bir de §iir ast!t. Ben 
bu vasiflarla «Kitabi.ilmakbul fi halil 
huyul» da Ti.irk atlan i<;in tesbit olunan 
vas1f!an kar§tla§ttrdtm. VardJgtm netice 
§Udur: Arablar zarafete, Ti.irkler kuv
vete deger vermi§ler. F akat Tiirki.in atta 
aradtgt kuvvet te bedii tenasi.ible hema
henk. Sonra dedelerimiz at tarifinde 
hi<;bir millet tarafmdan taklid edilmesine 
imkan bulunamtyan bir orijinalite goste
riyorlar, bir atta aramlmasm1 gerekli 
gordiikleri yirmi yedi vasfm herbirini 
«ya» ile ba§hyan kelimelerle tesbit edi
yorlar, i§te o yirmi yedi kelime: 

Yi.irgen, yi.ikri.ik, yeykin, yaSSI, yiik
sek, yogun bilekli, yumu§ak ti.iylii, yas
tagtc;: kannh, yumru tlrnakh, yanctkh, 
yagtz, yufka derili, yay boyunlu, yi.i· 
rekli, aytag1 geni§, yjpni, yelesi ince ve 
uzun, yedleken, yo§, yatgm, yi.izge<;, ye
di ya§h, yi.izii gi.izel, yap1h, y1rtma<;h, 
yacanct, yunlmt§. 

Gene Ti.irlder iyi bir atm i.i<; nokta· 
dan kadma, i.i<; noktadan deveye, i.i~ 
noktadan sus1gmna, i.i<; noktadan da ka
tlra benzemesi laztm geldigini soylerler. 
Kadma benzemesi istenilen taraflan yi.iz, 
sa<; ve yanctkhr. Ann yi.izii bir kadm 
c;:ehresi gibi gi.izel, yelesi gene kadm sa~1 
gibi ince ve uzun, yanctklan da kadm 
yanctgl gibi ~ok olmak gerektir. Dede
lerimiz, bu yirmi yedi vash ta§tyan her• 
hangi bir atm mutlaka gi.izel huylu ola
cagma ve <;abuk terbiye edilebilecegine 
kanaat ta§Imt§lardtr. <;i.inkii - gene on· 
!ann telakkisine gore - gi.izel yi.izli.i, hey
betli, kuvvetli, uzun boylu, yasst yagnn· 
h, ho§ sesli bir insamn huyca gi.izel ol
masJ gibi atm da ta§tdtgi gi.izellik ve te
nasi.ib nisbetinde iyi huy ta§tmast tabii
dir. 

*** 
Bir tesadi.iften istifade ederek at mev· 

zuu i.izerinde kitab sahifesi c;:evirip du· 
rurken hattnma bir dostun §U hikayesi 
geldi. Dost dedigim eski valilerdendir. 
Ytllarca Anadoluda dola§ml~tlr. Biiyi.ik 
Harbden once her yerde tatil gi.inleri 
cirid oynandtgmt goren bu zat, harb so
nunda bir<;ok §ehirlerin, kasabalann ve 
koylerin bu milli oyunu btrakmt§ oldugu· 
nu goriir, sebebini ara§hrmak istiyerek 
§ehrin birinde ihtiyar bir adama sorar: 

- Arttk cirid oynanmtyor galiba. 
<;iinki.i ortada ne at, ne ath gori.iyorum. 
Ne oldu o gi.izel atlar, o yigit biniciler? 

!htiyar, gamh gamh di.i§i.indi.ikten 
sonra §U cevabt verir: 

- 0 senin tamdtgm yigit biniciler, 
gene o senin gordi.igi.in gi.izel atlara l;>in
diler, ba§ka diyara gQ<;ti.iler. 

1htiyar adam, harb §ehidlerine telmih 
ediyordu ve bu telmih §i.iphe yok ki ac1 
bir hakikat ta§lyordu. 

Atseverligin yeniba§tan viicud bulma· 
st <;ok iyi olur. <;i.inki.i bu sevgi kadar 
Ti.irk karakterine ve Tiirk tarihine uy
gun di.i§en zevk, gerc;ekten azdu. 

M. TURHAN TAN 

Ak1ndan Ak1na 
Okunacak, saklanacak bir eser. 

Ahmz, mutlaka ahmz. 

fi.isi.ini.in ritmini takib eden, fakat bazan 
da biiti.in ~ahsiyetinin mihverinde bir bo
zukluktan ve degi§iklikten §i.iphe ettiren 
savruk ve di.izensiz bir konu§U§U varch. 
Necati onun en tela§h zamanlarmda bile 
sozlerinin tuvaletini bu kadar ihmal et
tigini gormemi§ti. 

Ba~m1 geriye c;eviren Orhan, birden• 
hire st<;radt ve bagtrdt: 

- Hah! T a roam, bo§mU§ I 
Ve arkalarmdan gelen otomobili dur• 

durdu. Onun bir<;ok teheyyi.i<;lerini bilen 
N ecati i<;in, boyle yol ortasmda st<;nya
rak bagirmast da, otomobilin kaplSlm 
htzla a~arak ve basamaga ayagt taktla
rak ic;eriye kendini atmas1 da, iki elini 
salhyarak ona «gel, gel, <;abuk ... » diye 
tela§h i§aretler yapmast da yeniydi. 

8 
Mi.inasebetlerinin hi~bir amnda ona 

siikunet tavsiye etmeeg li.izum gormiyen 
Necati, otomobilde yanma oturunca, ilk 
de fa bir ihtarda bulunmagt dii§iindii: 

- Bana oyle geliyor ki fazla yorul • 
mu§sun, dedi, biraz mi.ibalaga ediyorsun. 

Otomobilin c;:abukluguna kavu§mak • 
tan gelen muvakkat bir ne§e i~inde, sert 
biT§ey ugar gibi ellerini birbirine siirten 
Orhan, kendisini topladt ve hareketsi7 
durd& 

[Arkast var] 



Habsburglann avdeti 
Avusturya Ba~vekili, Ar,idiik Otto'yu davet 
edecek ve Romanya, Yugoslavya, <;ekosla vak· 

ya bu karara muhalefet etmiyeceklermi' 
LBa~taratz 1 tnci snhttede J 

yadan gelen birka~ ki§i ile gorii§mii§ -
tiir. Bunlar, gorii§meyi miiteakib Avus
turyaya donmii§lerdir. 

Oeuvre gazetesi Almanyaya 
giremiyecek 

Berlin 26 (A.A.) - Pariste ~1kan 
Oeuvre gazetesinin Almanyaya girmesi 
yasak edilmi§tir. Bu gazete son haftalar 
zarfmda Almanyamn harici siyaset sa
hasmda hedeflerine dair bir~ok yalan 
haberler ne§retmi§tir. 

Almanyanm Fas hakkmdaki projeleri 
ve Habsburglarm tekrar Avusturyaya 
gelerek tahta ~Ikarilmas1 meselesine da
ir gilya Viyana ve Ramada yaptlg1 te
§ebbiisler bu meyandad1r. 

Hitlerin teminatt 
Bern 26 (A.A.) - isvi~re konfederas

yonu reisi, federal meclise eski reis 
Schultess'in ge~enlerde Almanyaya yap
ffil§ oldugu seyahat esnasmda Hitler'le 
gorii§mii§ oldugunu bildirmi§tir. Hitler, 
Alman hiikumetinin ve milletinin kat'iy
yen sulha azmetmi§ oldugu noktasmda 
1srar etmi§tir. 

Almanya - isvi~re miinasebatmdan 

bahseden Alman Ba§Vekili, a§ag1daki 
beyanatta bulunmu§tur: 

c- isvi~renin §imdiki §eklile, Avru
pa i~in viicudii bir zarurettir. Biz isvi~
re ile ~ok iyi kom§uluk miinasebetlerin
de bulunmak suretile dost~a ya§amak 
temennisindeyiz. Ayni zamanda aranuz
da zuhur edecek biitiin meseleler hak
kmda isvi~re ile halisane bir surette an
la§mak istiyoruz. Ge~eenlerde Reich -
tag'da soylemi§ oldugum nutukta iki 
memleketin bitarafhgmdan bahsettim. 
isvi~reyi tahsis etmek suretile zikreime
dim. <;iinkii isvi~renin konfederasyon 
tarafmdan riayet olunan, devletlerce ve 
binaenaleyh bizim taraf1m1zdan tanm
ffil§ bulunan bitarafhgr hic;bir zaman 
miinaka§a mevzuu te§kil edemez. Biz, 
daima ve her ne zaman olursa olsun, is
v·ic;renin masuniyetine, bitarafhgrna ri
ayet edecegiz. Bunu en kat'1 surette s6y
liiyorum. Bunu hiiklimetinize ve isvic;
re milletine bildirebilirsiniz.,. 

Federal konseyin ne§retmi§ oldugu 
resmi bir teblig, konseyin bu beyanat
tan memnuniyetle mallimat almi§ ol
dugunu bildirmektedir. 
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Sancak komitesi toplandJ 
1 R~taratz 1 tnci saht!ede] 

tesine b1rakm1§tir. 

Diinkii miizakereler 
Cenev'Te 26 (A.A.) - Havas Ajansm

dan: 
iskenderun Sancagmm statiisii ile tes

kilatl esasiye kanunu hakkmda tetkikat 
icrasma memur komite, diin toplanmi§
tlr. 

Komite, M. Maurice Bourquin'i (Bel
~ika) reis intihab etmi§tir. 

Turk murahhas heyeti, Sancagrn sta
tiisii ile te§kilati esasiyesine miiteallik 
tahriri bir proje tevdi etmi~tir. 

Statiiye miiteallik' olarak komite, San
cagm tarifini ve hududlanm tasrih ede
cegi gibi, Milletler Cemiyetinin zabita
ya, ekalliyetlerin himayesine ilah.. dair 
olan hukukunu da tasrih eyliyecektir. 

Te§kilatl esasiye kanununa gelince, 
te§rii, icrai ve adli organlan, intihab re
jimini ve tiirkc;enin yanmda kullamla
cak ikinci bir lisanm mahiyetini ve is
timali ~artlanm tasrih edecektir. 

Milletler Cemiyetinin toplantrsr 
etralrnda Almanlarrn miitalealart 

Cenevre 26 (A.A.) - Alman istihba
rat biirosunun muhabiri bildiriyor: 

S1yasi mehafilde soylendigine gore, 
may1s sonunda Milletler Cemiyetinin 
fevkalade olarak toplanmas1 derpi~ e
dilen heyeti umumiyesinin bu tarihte 
ic;tima edecegi ~iiphelidir. Heyeti umu
miye, MISirm Milletler Cemiyetine ka
buliinii gorii§ecek, ayni zamanda Haile 
SelB.sienin miimessilini uzakla§tlrarak 
Habe§ meselesini kat'i surette hallede
cekti. 

italyanm Habe§istandaki hakimiyeti
nin tanmmas1 i§inin hie; olmazsa eylwe 
kadar tehiri ic;in §imdi gayretler sar -
fedildigi zannedilmektedir. 

Son zamanlarda Milletler Cemiyetine 
girmesi ic;in MISira s1k s1k vuku bulan 
dostane davetlerden maksad, anla§Ildi
gma gore, bu memlekete Cemiyete ma
nen kabul edilmi§ oldugunu ve menfa
atlerine halel gelmeden Cemiyete kat'i 
surette kabuliiniin eylwe kadar tehir 
edilebilecegini ihsas etmektedir. Bu su
retle mayrsta toplanmas1 derpi§ edilen 
heyeti umumiyeden vazgec;mek kabil 
olacaktir. Burada si:iylendigine gore ge
~en hafta M1smn kabuliinii gok arzu 
ettigini beyan eden ve Kahireye de bu 
mealde bir davetname gonderen Irak 
hiikumetinin bu tarzi hareketi burada 
baz1 mehafilde mevsimsiz addedilmek -
tedir. 

Bu mehafil, Irak tarafmdan vuku bu-

Bekcri uzun muddettenberi memleketi 
olan Bursaya gitmek uzere izin istiyordu. 
Orada k1zi varm1~. ev1, bag1, bahcresi 
varmi§. On!an gor!_llek niyetinde idi. Ni
hayet ona iz]n verdi. Gardiyam yanma 
~ag1rarak !au bali bir eda ile: 

- Azizim, dedi, benden ne zamandu 
IZin istersin. Bugunlerde biraz serbestiz. 
Sana iic; gun izin. .. Haydi git... Y almz 
sakm kimseye bir§ey si:iyleme. Bu bina 
<;inde sana izin verildigini kimse duyma-

sm. <;unkii malum ya, izin istemiyen yok. 
Herkes ba~1ma u~u§iir .. Ben gene kimse
ye duyurmadan birisini senin yerine ko
yanm. 

Bek<;i, igilerek te§ekkiir ve kimseye 
bir tek lakirdJ si:iylememege yeminler et
ti. Hasan Nuri tabil, bu bek<;inin yerme 
kimseyi gec;irmedi. Hemen o ak~am ~e
ne i§lerinin c:;oklugunu ileri siirerek gee; 
vakte kadar idarede kald1. Herkesi sav
di. Dar merdivenden bodruma inerek bu 
kimsesiz, sessiz, geni§ yerde ara§tirmala
rma devam etti. 

iptidai maddeler i'i 
Tokio 26 (A.A.) - Tokio Asahi 

Shimboun gazetesi, diinyadaki iptidai 
maddelerin yeniden taviz meselesile 
me§gul olmakta ve eski Hariciye Naz1n 
Drita tarafmdaJ;J. yap1lan ve miistemle
kat arazisile iptidai maddeler menabii -
nin 1885 tarihli Kongo muahedesinin 
ruhu dahilinde yeniden tevzi edilmesini 
istihdaf eden teklifi kaydetmektedir. 

Bu gazete, Berlindeki Japan ticaret 
ata§esinin Cenevredeki iptidai madde -
ler komisyonuna tevdi edilmek iizere 
bir teklif haz1rlamaga memur edilmi§ 
oldugunu nakletmektedir. Bu teklifin 
vaktile Arito tarafmdan tesbit edilmi§ 
olan direktiflere tekabiil edecegi soy -
lenmektedir. 

Hariciye N ezareti namma soz soylt!.
mege salahiyettar bir zat, kendisine so
rulan bir suale cevaben Tokio Asahi 
Shimboun'un vermi§ oldugu izahatm 
dogrulugunu teyid etmi~, ancak iptidai 
maddeler komisyonunda murahhas olan 
Japonyamn Var§ova elc;isi ito'nun hii
klimeti namma teklifte bulunmiyaca -
grm soylemi§tir. 

J aponyamn milstemlekat meselesinde 
memnuniyete §ayan bir hal sureti elde 
etmege gayret edecegi si:iylenmektedir. 
Bununla beraber hiiklimetin Cenevre 
komisyonu mesaisinin ameli neticeleri 
meselesinde biiyiik bir ihtiyatla hareket 
edecegi si:iylenmektedir. 

ltalya miizakerelere iflirak 
etmiyecek 

Roma 26 (A.A.) - italya, bu ayrn 
8 inde Cenevrede toplanacak olan ipti
dai maddeler konferansma i§tirak et -
miyecektir. 

Mare§al Graziani iyile§iyor 
Roma 26 (A.A.) - Yanresmi me

hafilde soylendigine gore, Mare~al Gra· 
ziani'nin s1hhati iyile~mi~tir. Bu mehafil, 
Mare~alm kammn zehirlendigi hakkm
da crikan §ayialan tekzib etmektedir. 

Ian bu te§ebbiisiin M1sm may1sta Mil -
letler Cemiyetine girmek arzusundan 
vazgegirmege matuf, evvelden hazirlan
ffil§ bir taklm tezahiirata sebeb olmu§ 
oldugunu ilave eylemektedirler. 

Mrsrrrn Milletler Cemiyetine girme-
sine muzaharet eden Jevletler 
Cenevre 26 (A.A.) - Cenub1 Afrika 

ile Avusturya M1smn Milletler Cemiye
tine girmesine muzaharet ettiklerini ge
nel sekreterlige bildirmi~lerdir. 

Bu mada fevkalade garib bir hadise 
ile kar§Jla§tl. 

Hasan Nuri, kasalar dairesinin ancak 
bir iki lambasm1 yakarak Hasan Azmiye 
aid kucruk kasaya yakla§h. Y almz ken
disinde bulunan anahtarlarla acrh. lyiden 
iyiye gi:izleri tetkike koyuldu. Kasamn 
ic;ini de d1~tn1 da gozden gec;iriyor, acaba 
ac:;Ilm1yan bir gozii var da paralar orada 
m1 duruyor? diye bu gizli gozii anyordu. 

Derken merdivenden yava~ yava§ inen 
bir ses duyarak durdu. Bir ayak sesi ... 
Sanki kayarak iniyor, a~ag1ya gelince du
ruyor, sonra tekrar ilerliyordu. Kendi 

kendine: 
- Birisi geliyor, dedi. Belki kap1c1 

aydmhklan gorunce §Uphe etmi§tir. Ma
amafih gelen adam! daha iyi gormek ii
zere en son yanan lambay1 sondurerek 
karanhkta kald1 ve kasalardan birinin ar
kasma gec;erek siper ald1. Birinci kattan 
zemin kahna iki merdiven iniyordu. Bun
lardan birisi geni§, mermer ve digeri de
mirden dar kuc;iik merdivendi. hittigi 

CUMHURlYET 

Galatasaray atletleri 
Bursaya gidiyorlar 

Galatasaray atletleri 24 nisan cumar
tesi giinu Bursada buyiik bir atletizm 
musabakas1 yapacaklard1r. Bursa Acar 
kulubile yap1lacak bu miisabaka her se· 
ne yapllan musabakalann be§incisi ola -
caktu. Butun mesafeler iizerinde yap!la
cak bu musabakalara Galatasaray ve A
carspor kuliibiinden iki§er atlet i§tirak e· 
decektir. 

Be§inci kros miisabakasi 
Istanbul Atletizm Ajanhg1 tarafmdan 

tertib edilen kros §ampiyonasmm be~inci 
miisabakasi 14 martta Heybeliadada ya• 
p1lacaktJr. 

Milli tak1m antrenorii mem· 
leketine dondii 

Milli futbol takimiiniZI haztrlamak 
icrin F utbol F ederasyonunca angaje edi
len ve be§ aydanberi §ehrimizde bulu • 
nan Booths diin Londraya miiteveccihen 
buradan hareket etmi§tir. 

Booths'a burada kalmas1 ic;in baz1 ku· 
liiblerim]z tarafmdan cazib tekliflerde 
bulunulmu§sa da, kendisi, Londrada iki 
kuliib tarafmdan beklenmekte oldugunu 
soyliyerek bu miiracaatleri reddetmi:§ • 
tir. 

Giine§le Be§ikta§ takimlarl 
martta kar§da§acaklar 

Dostluk kupast macrlarm1 tertib eden 
komite diin bir toplanh yaparak hayra -
mm iic;uncii gunii karla kan§Ik yagan §id
detli yagmur yiiziinden oynanamtyan 
Giine~ • Be§ikta~ macrmm 7 mart pazar 
giinii yap1lmasma karar vermi§tir. Mac; 
T aksim stadyomunda oynanacaktu. 

Bel~ika: 3 • Fransa: 1 
Pazar giinu Brukselde yap1lan milli 

futbol mac;mda Bel~ikahlar F ranSIZlo.n 
3 - 1 yenmege muvaffak olmu§lard!r. 
()yunun ilk goliinii on ikinci dakikada 
Frans1zlar atmi§larsa da devre bitmeden 
bir dakika evvel Bel<;ikahlar beraberligi 
temin etmi~lerdir. 

lkinci devrede nisbeten hakim oyn1 • 
yan Bel~ikahlar F ranSIZ kalecisile sag 
bekinin hirer hatalanndan istifade ede • 
rek iki gol daha atm1§lard1r. 

<;ekoslovakya: 5 • lsvi~re: 3 
Merkezi Avrupa kupas1 icrin Pragda 

yap!lan milli futbol ma<;mda <;ekoslo -
vakya lsvi~reyi 5 - 3 yenmi~tir. llk dev· 
reyi 3 • 1 galib bitiren ~ekler ikinci dev
renin be§inci dakikasmdan itibaren bir 
oyunculanmn sakatlanmas1 yiizunden on 
ki§i kalmalanna ragmen has1mlanmn at
trklan iki gole iki galle mukabele etme -
ge muvaffak olmu§lardu. 

Halkevinin tertib ettigi 
ma~lar 

Emlnonu Halkevinden: 
28/ 2/937 pazar giinii Evimlz spor ~ubesi 

himayesindeki kuliibler tarafmdan a.§agi
daki programa giire futbol lik mac;lanna de
vam edilecektir. Alakadar kuliiblere teblig 
olunw. 

Bozkurd sahas1: 
Saha lkomlseri: Abdurrahman 
:;;ark li,limendifer - A. Spor B takunlan 

sa,at 14 hakem Karnil 
Akmspor - Gencspor A takunlan saat 

15,30 hakem Karnil • 
Bakrrkoy sa.has1: 
Saha kamLseri: Cevdet 
Aksaray - Alemdar A takunlan saat 14,30 

hakem Can. 

Manisada dag sporlari 
Manisa (Hususi) - ~ehrimizde dag 

sporlan g:ittikc;e inki~af etmektedir. As • 
keri makamatm himaye ve muzaheretile 
tamamen te.;hiz edilen 150 ki§ilik ka -
dmh erkekli bir kafile kayak sporu yap· 
mak iizere Odemi§in Buz dagma git • 
mi§lerdir. Kafile orada bir hafta kadar 
kalacaktu. 

ses biiyiik merdivenden geliyordu. Gece 
ziyaretcrisinin ayak sesleri evvela hafif 
ve miitereddidken bir anda sert ve kat'i
le~ti. Bu daireyi gayet iyi bilen ve karan
hga ragmen gidecegi yeri kolayca tayin 
ediveren birisi olduguna gore bunun ka
p!Cl olmas1 muhakkaktl. 

Hasan Nuri birdenbire merdivenin en 
son basamagmda kucriik bir golge gordii 
ve bu golge bir ceb lambasm1 duvann bir 
ko§esindeki elektr)k anahtarlanna crevir
di. Sonra ilerliyerek tereddudsuz iki iic; 
dugmeyi crevirdi. Butiin daire aydmlan
dl. Bu aydmhk i.;inde Hasan Nuri, ga
yet zarif g]yinmi§, kendi boyunda bir a
dam! arkasmdan gordii. Sonra biraz pro
filini de farkedince bunun ne kapiCI, ne 
de memurlardan biri olmadiginl anlad1. 

Kimdi? Bir hm1z m1 ~ 
- Muhakkak hm1zd.Ir. Her§eyi og -

renmi§, kemali emniyetle gelmi~, daireyi 
soymak istiyor. ~imdi elektrikli aletleri
ni c;1karacak, yahud §Clliiwo oksidrikle 
i§e ba§hyacak ... 

Fakat Hasan Nuri aldamyordu. Bu 
gece ziyaretc;isinin yanmda hicrbir alet 
yoktu. Bu adam hareketinde §iiphes] ol
miyan, burasm1 tarifle ve tahminle degil, 
birc;ok defalar ziyaret ederek bilen birisi 

Suriyede tahrikat 
ve Sancakta karistk-

' 
bklar gene ba,Iadi 

[Ba~tarats 1 Cnct sahtterle] 

riye Hariciye V eziri Sadullah Cabirinin 
Pariste verdigi bir beyanah ne§retmek -
tedirler. Bu beyanat §Oy!edir: 

«- !skenderunu kaybettik. Fakat hak
hmm istemegi kaybetmedik. Bugun za· 
y1f1z. F akat yann kuvvetli olacag1z. ~im
di yapmakta oldugumuz §eY itilafname
nin Suriye lehinde olarak tadiline c;ah§
makhr. Avdetimizde Suriyede mecburi 
askerligi tesis edecegiz.» 

Baz1 gazeteler de ordu te~kilatt i~in 
giimrukler has1latmdan 4,700,000 Suri· 
ye lirasmm tahsis edilecegini ve Suriye 
ile Liibnan ordulannm mu~terek olaca -
g1m ya~maktad1rlar. 
~am meb'usu Fahri Barudi ortaya Su· 

riyede reyiam yap1lmas1 meselesini atm1~· 
sa da bu teklif siiratle ortbas edilmi§tir. 
(::unku en aptal kimseler bile bir reyiam 
yapildigl takdirde yalmz Hataym degil, 
bir kiSlm Suriyenin bile Tiirkiye lehinde 
rey vereceginde tereddiid etmemekte -
dirler. 

Gene Elifba gazetesinin yazd1gma go· 
re Hatayda yerle~en Arablar yava§ ya
va~ Haleb, Humus ve Sarna muhacerete 
ba§laml§lardu. 
Reyhaniyede tevkil eJilen Tiirkler 

hiila muhakeme eJilmiyor 
Haleb 26 (Hususi) - Reyhaniye 

hadiseleri dolay1sile tevkif edilen Tiirk
lerin muhakemesi heniiz ba§lamami~tlr. 
Sulh hakimi miktan yiizu gecren §a -
hidi dinlemekle me§guldiir. Tiirkler lehi
ne ~ehadet edenler hakim tarafmdan tah
kir edilmekte ve §ehadetleri dinlenme • 
mektedir. 

Reyhaniyede tazyik 
Lazkiye 26 (Hususi)- Reyhaniyede 

Turkten gayri halk gayet rahatken Tiirk
lerin evleri giinde iicr, _dart defa aran -' 
maktad1r. Reyhaniye hadisesinde alaka· 
h gayritiirkler tamamen serbesttir. 
$am ve Antakyada musademe mi? 

Londra radyosu dun ak§am §oyle bir 
havadis verdi: 

Londra 26 - Suriyede baz1 yeni ka
TI§Ikhklar <;Ikml§tlr. Suriye mi!1iyetper -
verleri tarafmdan Samda ve Antakyada 
tertib edilen numayi§ler neticesinde mii· 
sademeler olmu§, 8 ki§i yaralanmi§hr. 
Ni.imayi§lere demirgarnlekliler de i§tirak 
etmi§tir. 

Londra radyosunun verdigi bu haber 
ve tahsisan Antakyaya aid olan k1sm1 
ha§ka hi~bir taraftan teyid edilmemi~tir. 
Binaenaleyh ihtiyatla telakki olunmah
dir. 

~irketi Hayriyenin dag1ta
cag1 faiz 

$irkeii Hayriye idaresince dahill ni
zamnameye tevfikan 936 ya aid mukar
rer faizle amorti bedellerinin martm bi
rinden itibaren §irket idare merkezinde 
hissadarlara tediyesine ba§lanacaktir. 

Mugla Halkevinin ~ah§ma 
program1 

Mugla 26 (A.A.) - Halkevinin 
Dil, T arih, Edebiyat komiteleri yem 
bir c;ah§ma devresine girmi§tir. 15 gunde 
bir halk geceleri yap1lacak, bedava filim 
gosterilecek, m11li oyunlar oynanacak, 
turkuler soylenecek, gecrmi§ sava§lardaki 
kahramanhklar anlahlacakhr. Her hafta 
ilmi konferanslar da verilecektir. Halka 
tarihi tamtmak ic;in levhalar asJlmi§tlr. 
Akim kalan bir u~u§ tecriibesi 

Sanghay 26 (A.A.) -Paris- Tokio 
ha va seferine c;1kan F rans1z tayyarecile
rinden Libert'le Denis, Hindi Cini' de 
Haos eyaletinde kain Taket'te yere du§
mii§lerdir. T ayyarecilerden biri yaralan· 
mi§hr. 

idi. Dogru Hasan Azmiye aid olan ka
saya dogru yiiriidu. Bu kasa Hasan Nu
ri tarafmdan acrilmt§ ve yanacr1k bJrakil
mJ§h. 

0 zaman gece ziyareic;isinin yi.iziini.i 
Hasan Nuri apaydmhk gordii. Bir miid
dettenberi en umulm1yacak §eylere §ahid 
alan, her§eye ah§an, pi§en N uri kend1ni 
tutamad1. G1rtlagma kadar gelen ferya
dl gi.ic; zaptetti: 

- Acaba kar~Imdaki bir hayalet mi
dir, acaba riiya m1 goruyorum? 

Dedi. Hayu, Hasan Nuri aldanmi
yordu. Kar§ISlndaki kendi hayalinin ash, 
kendisine t1pk1 t1pk1sma benziyen birisi 
vard1. Sanki bir aynadaki aksi ..• 

Birden hire hakikatle kar§Ila§tl: 
- Ah, i~te hakiki Hasan Azmi ... 
Dedi ve aklmda dogan ~eyi mmldan· 

maktan da kendini alamad1. 
- Demek olmemi§, demek Samoilo£ 

onu oldurdiim samrken 0 saklanml§, §im
di ortaya <;I·kmt§ ... 

Sakh oldugu yerde hareketsiz durabil
mek icrin biiyuk bir cehd sarfetmesi la -
z1m geldi. Hemen ahhp bu adamla mii· 
cadele etmek, bogu§mak icrin me<thul bir 
arzu, bir h1rs duyuyordu. F akat ... 

- Y a §U gizli paralar ... 

27 ~ubat 1937 

Ihtililciler 2 martta 
Madride gireceklermi§ 

ispanya sahillerini kontrol i~in hazirla
nan proje tatbik mevkiine konuyor 

[Ba~tarat• 1 tnct sahttede) 
takasmda dun yaptJklan yegane hucum, 
geri puskurtulmii§tiir. 

Oviedoda muharebe 
Madrid 26 (A.A.) - Oviedo'dan 

resmen bildirildigine gore, ge~en gece 
zarfmda hiikumet kuvvetleri §ehirde ve 
civarda muhim mevziler i§gal etmi§ler -
dir. Bu kuvvetler silah fabrikasmm hari
d binalanm zaptetmi§ler ve asilerin iic:; 
hucumunu geri pi.iski.irtmu§le!'dir. 

*** 
lhtilalciler 2 martta Madride 

gireceklermi~ 
Dun §ehrimize gelen Daily Express 

gazetesi, British United Press ajansmm 
Cebeliittanktan c;ektigi bir telgraf1 ne§ -
retmektedir. Telgrafm metni §Udur: 

«Diin gece radyoda General De 
Llano, asilerin martm ikisinde Madride 
girmi§ bulunacaklanm haber vermi§tir. 
General, bu kehanetini hukumet kuvvet
lerinin §imdiye kadar vermi~ olduklan 
zayiat, madriddeki yiyecek noksam ve 
asilerin §imdiye kadar biiti.in ihtiyat kuv· 
vetlerini istimal etmi§ olmamalan gibi bir 
kacr sebebe istinad ettirmektedir. 

General ayni zamanda Oviedo'ya va· 
ki taarruzda 4,000 milisin maktul duw 
rek taarruzun elyevm bertaraf edilmi§ 
oldugunu soylemi§tir.» 
lsoanya sahillerini kontrol plam 

Di.in §ehrimize gel en Daily Telegraph 
gazetesinin siyasi muharriri yaz1yor: 

«ispanya harbine ademi miidahale 
hakkmda alakadar devletlerce (!ngiltere, 
Fransa, Almanya, ftalya, Rusya ve Por· 
tekiz) kabul edilen plan mucibince deniz
de ve karatla kontrol istasyonlan tesis 
edilecektir. 

Alahdar alb devlet !spanya sahilleri
nin on mil a~1gmda bir kordon te§kil ede
rek goniillii ve harb malzemesi nakliya -
tmm onune gec;eceklerdir. 

T esis olunacak sekiz arama istasyonu· 
nun biri Goodvin kumsallannm yakinin • 
de olmak iizere sabihtir. Burada !span· 
yaya gitme·kte olan gemileri anyacak • 
lardu. 

Diger istasyonlar ~erburg, Bordo, 
Ceheliittank, Marsilya, Palermo, Oran 
(Cezairde) ve Madeyra' da bulunacaktlr. 

fstihdam olunacak miifetti§lerin ade -
di 1,000 den fazlad1r. Bunlardan 130 u 
lngiliz olacak ve bunlar Portekiz ile ls
panya arasmdaki kara hududunda mev· 
ki alacaklar ve Lisbon'daki ingiliz sefiri 
Sir Charles Wingfield'in emri altmda 
c;ah§acaklardtr. 

Ademi mudahale plamm infaz ic:;in 
800 - 900 bin sterlin sarfedilmesi laz1m 
gelmektedir. ingiltere, F ransa, italya, 
Almanya ve Rusya, her biri ( 150) bin 
ingiliz lirasm1 deruhde etmektedirler. 
Mutebaki masraf, ademi mudahale i§ine 
taraftar 22 milkt tarafmdan deruhde 
edilecektir. 

Ademi miidahale meselesini kontrol 
heyetleri 6 martta vazifeye ba§hyacak -
lard1r. 

~imdiye kadar miifetti§lerin adedine 
itiraz eden Portekiz de nihayet ( 130) 
lngilizin topraklarmda bulunmasma mu· 
saade etmi§tir. 

lngiltere ile Fransa Ispanyamn §imal 
sahillerini kontrol edeceklerdir. F ransa 
Portekiz sahillerinden Cebeliittanka ka
dar olan deniz kiyilarile F asm Atlantik 
sahillerini kontrol edecektir. 

!ngiltere F as1n diger sahillerini ve Ce
beliittanktan ba~hyarak Almeria lima -

nma kadar olan sahil ve limanlan tefti~ 
edecektir. Buradan §imali §arkiye dogru 
olan havali de Alman ve italyanlar ta 
rafmdan kontrol edilecektir. 

Ademi miidahale plamm kabul eden 
27 devlete aid bayrag1 hamil gemiler 
bahri kordondan ic;eri girebilmek icrin ge 
mide kontrol heyeti azasmdan birinin ' 
bulundugunu ispat etmek zaruretindedir 
ler. Gemide heyetten birinin bulunmad1 
g1 takdirde aramaga tabi tutulacaklard1r. I 

Ademi mudahale te§kilatmm reisi ve 
FranSIZ hududundaki ba§miifetti§ lngiliz 
olacakhr. ingiliz mufetti§ler eski giim .. 
ri.ik muhafaza amirlerinden, bahriye za 
bitlerinden ve sefaini ticariye miitekaid 
kaptanlarmdan sec;ileceklerdir.» 

Sovyet Jonanmasr kontrola 
i~tirak etmiyor 

Londra 26 (A.A.) - Reuter'in og 
rendigine gore, Sovyet filosu deniz kon 
troluna i§tirak etmiyecektir. Bu hususta 
ki karar tali ademi miidahale komitesi 
nin bu sabahki toplanl!smda ittihaz edil 
mi~tir. 

lspanyol altrnlarrmn seyahati 
Londra 26 (A.A.) - Meb'us Mar 

cus Samuel'in Taymis gazetesinde, 1y1 
bir menbadan ald1g1m ilave ederek, ver
digi malumata gore, Valencia'dan Lon 
draya gonderilen altmlarla Fransaya nak 
ledilen altmlar Narodny Bankasmm mii~ 
messiline teslim edilmi§tir. 

Fransrz Hariciye Nazrrtnrn 
beyanatr 

Paris 26 (A.A.) - Dun ak~am 
meb' us an meclisinde sosyalist meb' uslar 
dan Joseph Rous'un Alman ve italyan 
gonulliilerinin ispanyaya tehaciimii me
selesi hakkmdaki bir istizahma ~evab ve 
ren Hariciye N azm Delbos, Londrada 
ki ademi mudahale komitesinde bulunan 
F rans1z murahhasmm ispanyadaki goniil 
li.ilerin geri c;agmlmas1 meselesine miiteal· 
lik olarak t~limat alml§ oldugunu soyle
mi~tir. 

Delbos, Portekizin ileri siirmi.i§ oldu 
gu itirazlara ragmen Londrada Porteki:z: 
hududlanmn kontrolu hususunun kendi 
tarafmdan temin edilmesi suretinde ln 
giltere tarafmdan yap1lan teklif iizere 
bir 1tilaf elde edilmi§ oldugunu hahrlat 
mi§tJr: N az1r demi§tir ki: 

«- ;>ayed bu kontrolun mi.ikemmel 
olmad1g1 goriilecek olursa, F ransa, b]r 
tak1m 1slahat ve tadilat teklif edecektir 
Sulh ve sukunun tesisi maksadile sarfet 
mekte oldutumuz mesaiye devam edece 
giz, iimi_d ediyoruz ki, yapacagimiz ta 
vassut, lspanyol milletinin kendi arzula 
nm tahakkuk ettirmesine medar olacak
hr. 

Diger milletler de ayni suretle adem' 
miidahaleye azmetm]§ olmahd1rlar.» 

Sen nehri boyuna yiikseliyor 
Paris 26 (A.A.) - Ge~ten gece zarfm

da Seine nehrinin sulan 4,38 metro 
yiiksekliginde alan tehlike seviyesm1 
a~mr~br. Yagmurun devam etmesi ve 
hava rasadlanmn gayrimiisaid olmast 
dolay1sile sularm yiikselmekte devam e
decegi tahmin cdilebilir. Bu yiikseli~, 
beynelmilel serg.i ameliyahm tehlikeye 
koyacak mahiyettedir. Ameliyat klsmen 
durdurulmu§tur. 

Seine nehri iizerinde seyriisefer he "' 
men hcmen durmu~tur. 

Rhome ve Garoune nehirlerinin de 
sulan yiikselmekte ise de vaziyet teh
likeli degildir. 

Diye du~iindu. Hasan N uri de i~inden: 
Suras1 muhakkakll: Hakiki Hasan - Bend en de sana eyvallah enai ..• 

Azmi bOyle geceyansma dogru miies - Diye mmldandJ. 
sesesine gelmi§se bu, c;ald1gl ve topladi· H 

asan Azmi kasamn i.;inden iki gozu 
gy 1 paralan bulmak i<;in olabilil'di... Bu 

.;1kard1. Bunlarda liizumsuz evrak ve 
surelle Hasan Nuri onun paralarmm ye-

dosyalar vard1. Gozlerin arkasmdan bi ~ 
rini ogrenecekti. Paralann yerini ogren-
dikten sonra bu can sJkJci i§ten kurtulmak rer dugmeye bash. Sonra ince bir c;ak1 

ucu ianesile ha§ka bir goz ~ekti. DI§anya 
ic;in bir silah aramay1 dii§iinmege koyul-

~ki gi:iz daha crJkt1. Bunlar agzma kadar 

duBereket versin, iistunde hic:;hir silah paket paket kag1d paralarla dolu idi. 
yoktu. Evvela bu eksige cam sikildi. Fa- Hasan Azmi hepsinin b1rakhgl gibi yerli 
kat sonra kendisini kotu bir yola suriik _ yerinde oldugunu anlaymca memnuniye-
1iyebilecek olan bir silahm usti.inde bu _ tinden bir kahkaha f1rlath. Yanmdaki 
Junmamasma §iikretti. kuc:;iik masaya bu paketleri yerle§tirerek 

Bu esnada Hasan Azmi, kasanm 0 _ saymaga ba§lad1. 
nundeydi. Kasay1 yan acr1k bulunca §a§- Arkada, ba§ka bir kasanm yamndan 
kmhktan kendini alamad1. Etrafma ba- uzanarak onu gozetliyen Hasan Nuri ~ 
kmd1, dudaklarmm arasmdan bilaihtiyar nin gozleri hayran ve memnun, parlamw 
~u sozleri mmldand1: t1. Biitiin bu paket paket par alarm sayJI-

- Yay camna!.. Bend en evvel I§e mas1 bitince Hasan N uri yava~a yerin-
koyulanlar m1 var?.. den firlad1. Azminin arkasma gecrti ve 

Buyiik kap1y1 olanca viis' a tile acrtl. hie; ses .;1karmadan yamba§Ina kadar 
!~ini yoklad1, biitun dosyalar ve gozler gelerek uzand1. Onun ceketini arkadan 
yerli yerindeydi. Memnuniyetini gizli - ve yakasmdan yakalad1. Birdenb1re o • 
yemed]: muzlanna dogru sJynd1. Y akay1 kolla .. 

- <;ok §iikiir, dedi. Bu kap1y1 ac;1k nn iistune indirince Hasan Azmiyi k1s
b1rakan muhakkak benim yerimdeki o k1vrak baglamt§ oldu. 
enai olacak.. Eyvallah enai._ [Arkast var} 
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CALI~MAK 
Caltfkan olanlarzn 
Alrnlarr ak olur! •• 
Boyle focuiun yarzn 
Hayatz pariah olurl .• 

{:iNDE TURK KAHRAMANLARI :(. 

Caltf, emek ver, yiirii, 
Atrl, dortyam biirii! .• 
Calz,mryamn omru 
Col gibi hurah olur'! .. 

Jen - Te daglan 
Asyanm pelc fazla 
yiiksek olmamakla 
beraber en ~etin ve 
sarp arazisidir. Cin 
hududunda Tonkin 
korfezile Ktrmtzi ne- .;:=~tiii 
hir arasmda 1 0 bin 

kilometro murabbat 

bir yer i§gal eder. 
Oralann eski fatih-
leri, Tiirk beyleri 
bundan yetmi§ sene 
evveline gelinciye 
kadar ~ok miistahkem kalelerde kimseye 
tabi olmadan mi.istakil ya§arlar, ne Ton· 
kin umum valisini, ne <;;in lmparatoru ~ 
nu, ne de Annam krahm tamrlar, civar
daki biitiin halka hiikiimlerini serbest~e 
ge~irirlerdi. 

1860 senesinde T ekin T ulga da kabi
lesinin ba§mda adilane ve kahramanca 
reislik yapan bu Turk beylerinden biriy
di. Kendisine sorulmadan Ton kin' den 
Pekin'e gec;irilmek istenilen asker! ktt' a
lara hiicum ederek onlart berbad ve pe -
ri~an etmi~. fakat yaralandtgt i~in adam· 
larmdan ~yn di.i§mli§, Jen - Te daglan 
eteklerinden birinde baygm ve halsiz kal
ffilfh. 

Eger gi.ittiigii manda siiriilerini nehir
de sulamaya gelen kiic;i.ik c;oban biraz 
sonra pek yakmdan gec;memi§ olsayd1 T e
kin T ulga mutlaka olmege mahkumdu. 
Y arasmdan akan kanm fazlaltgt onu 
birkac; saat ic;inde obiir diinyaya gotiire
cekti. Kiic;iik c;oban on be~ ya~mda ya 
var, ya yoktu. Cahil, fakat c;ok zeki 

e mer a etli bir Tiirk c;ocuguydu. A
d1 Kodamandt. 

Kodaman yaralmm kim oldugunu bil
meden onu kaldmp mandalanndan biri
nin iistiine yi:ikledi, kuliibesine getirdi, ya· 
rasmt silip temizledi, sanp sarmalad1. 
T ekin T ulga gozlerini ac;hg1 vakit gayet 
sakin ve rahat bir yerde bulunmasma §a§
ti, bir mi.iddet evvelki faciayi hahrhyarak 
viicudi.iniin her uzvunu ayn ayn muayene 
edip te hic;bir tarafmda fazla act, SIZI 

duymaymca hayretten hayrete dii~tii. 
Y aralmm aklmm ba§tna geldigini go • 

ren Kodaman onu sol elile tutup kaldu
dt, sag elile bir tas taze siid uzatarak: 

- Korkma ic;! 
Dedi. T ekin T ulga siiti.i ic;ince biraz 

daha kendini topladigi ic;in hayatmi kur
taran bu gene c;ocugun hiiviyetini ogren
mek istedi. Aralannda §U sozler gec;ti: 

- Sen kimsin? 
- Ben garib bir c;obamm .. Adtm Ko-

daman.. Y a sen kimsin? 
- Beni tammtyor musun? 
- Hay1r .. 
- Ben Tekin Tulga'ytml. 
Bu ismi duyunca c;oban samandan ya

taibn oniinde diz c;oktii. y aralmm elle -
rini ~aptr ~apiT opmege ba§ladt. 

- Ben de, dedi, ne zamandanberi 
seni gormek, ~obanhgt filan btrakip se
nin en sadtk askerlerinden biri olmak 
istiyordum. Allah beni sana nihayet ka· 
vu~turdu. Hem de ne tiirli.i? ... 

#/.:If. #f. 

!§te ]en • Te daglarmda yabanctlara 
I •••tllltll II II I taatlllll I I Ill I t•t I IIIII I 111111111111111 II II 

<;ocuk portreleri 

Ercan ile iizcan birarada 

deh~et salan kahraman Kodamanm i~e ilk 
ba~layi§l boyle oldu. T ekin T ulga sa de 
halaskan degil, ayni zamanda hayram 
olan c;ocugu derhal yaverligi vazifesine 
tayin etti. Ktzlarmdan birini de ona ve -
rip kendisine damad edindi. Erkek evla
di olmadtgl ic;in veliahd yaptt. 

:(. 

Ata soziidiir: Ktf, ya~ 
Dinlenmeden oku, yaz! .• 
f;alr,kanlar hi~ tlurma~ 
Atrlgan, luvrak olur!.. 

#f. 

Calr~mak bir merdiven: 
RahQtQ ftkClrBrn •en! •• 
Eger emelt vermez•en 
Merdiven al,ak olur! •• 

Mektebcle ~alzfanlar 
Sonra bu •ozii anlar ! .. 
Y ani tenbel olanlar 
Rahattan uzak olur ! .. 

Ten bel kof•a dortyana 

• 

Aradan epeyce zaman gec;ti. F akat 
harblerin, miicadelelerin ard1 arkas1 ke- Kimse demez: Gel banal .• 
silmedi. N ihayet 188 7 senesinde Fran - Her yerd e falt~kana 
SJZ!ar T onkin'i kat'! surette i§gal ettiler. 1. Afzlmt~ kucak olur ! .. 
]en- Te daglarmdaki Tiirkler, bilhassa ~~ -~N. R. 

trik sandalyasma oturma, kur§una di
zilme, balta ile bll§I kesilme, astlma 
tarzlan mevcuddur. Fakat mahkCunlara 
soracak olursamz onlar hie; §iiphesiz 
bunlardan birini degil, idam edilmeme
gi tercih edeceklerdir. 

Maa§b hayvanlar 
Kodaman'la kaymbabasi T ekin T ulga 
c;ok mii§ki.il mevkide kalmt§lardi. Bura
da gene adamm ismini daha evvel zik -
rediyoruz, c;i.inku Teo kin T ulga c;oktan i§
ten c;ekilmi~. reislige ve kumandanhga 

ingiliz Maliye Nazmnm haztrladtgt 

l r!'AVDALI e·L G. LE R.. ] son biit\re raporunda garib bir fasll var-
::""' t t I d1r. Bu fas1lda ingiltere biitc;esinden 

Baba ve ktz maa§ almakta olan baz1 hayvanlarm 

Kodaman gec;mi,ti. 
Evet, Kodaman, T ekin T ulga, kabi

lesi ve askerleri c;ok mii§kiil mevkidey -
diler. <;;iinki.i F rans1z ktt' alan J en - Te 
daglarmm, her tarafmt i§gal etmi§, onlan 
dort cihetten ku§atmt§ti. <;ekilecek ve 
eskisi gibi hiir ve miistakil ya§tyacak ko -
§eleri kalmamt§h. 0 zaman T ekin T ul -
ga Frans1z kumandanile gizli mi.izak~reye 
giri§ti. Zira, Kodaman kat'iyyen teslim 
olmak istemiyor, kendisinin son damla 
kam akmadtkc;a, askerlerinin ve kabilesi 
erkammn son ferdine vannc1ya kadar 
hepsi mahvolmadJkc;a hi.irriyet ve istik -
!alden vazgec;megi hatmndan g~irmiyor
du. 

Tekin Tulga bir gece korkunc bir ha
yalet gibi kayalarm arasma siizi.ilerek 
Frans1z karargahmm yolunu tuttu. 1hti • 
yarhgma ragmen c;evik ve atikti. Nobet· 
c;i Tekin'i yakaladtgl zaman o, evvelce 
F ranstzlarb aral armda kararla§ml~ olan 
parolay1 soyledi. Bunun i.izerine asker 
onu dogru F ranstz kumandamnm yamna 
gotiirdii. T ekin T ulga kumandana biitiin 
kabile ve askerlerile birlikte teslim olaca· 
glni vadettikten sonra Sozi.inii §U §ekilde 
bitirdi. 

- Kodaman buna muhaliftir aroma, 
ben onu aradan c;tkarmamn kolaymt bul
dum. Uyuyordu, ba~mm altma bir bom
ba koydum. Saati gelince pathyacak.. 
Biraz sonra saraymdan mi.ithi§ bir gii -
ri.iltii i~itecek ve goz kama~tmct bir alev 

si.itununun yiikseldigini goreceksiniz! 
Kumandan, hiirmet ve samimiyetle 

Tekin T ulga'nm elini stktp te~ekkiir etti. 
T ekin pek yorgun oldugu ic;in yandaki o

dalardan birinde bir mi.iddet istirahat et • 
mesine miisaade buyurmasmi kumandan· 

dan diledi. Frans1z generali bu dilegi 
memnuniyetle kabul etti. 

*** 
Evet, biraz sonra hakikaten mi.ithi§ 

bir gi.iriilti.i i§itildi ve goz kama§tlriCI bir 

alev siitunu yi.ikseldi. Fakat Kodaman'm 

saraymdan de gil, F ranstz karargahmdan. 

T ekin T ulga, ~ok sevdigi kabilesini ve 

onun kahraman ~efi, hayatmm halaskan 
Kodaman't kurtarmak ic;in kendisini fe

da etmi§, en gizli §ekilde sakhyarak ge • 
tirdigi dinarnitleri F rans1z karargahma 

atm1~t1. 

Generalle, erkamharbiyesinin ve bi.i -

tiin maiyetinin bir anda mahvolmasl 

F rans1z ktt' alarmda miithi~ bir kan~1khk 
yapt1. Kodaman'la askerleri ve kabilesi 
bir harika kabilinden husule gelen bu pat

lama ve panikten istifade ederek muha -

sara hatttm yardtlar, Cin arazisine gee; -

tiler. Orada gene hiir ve serbest ya~adt -
lar. T ekin T ulga'mn aralarmda bulun

madtgmi goriince bu ak1llar almaz kah

ramanhgt onun yapttgmi anladtlar. Ha • 
t1rasm1 her sene gozya§larile and1lar. 

Mektub zarfl ... _____ ...!., ______________________ ~) isimleri yazihdlr. Maa§ll hayvanlardan 
Bugiin bize gayet tabii gelen mektub c ~Ub&t V8 mart bulm&C8SI . 

zarf1 ancak bir as1r evvel icad edilmi§
tir. Ondan evvel zarf denilen §ey diin
ya yiiziinde mevcud degildi. ilk defa 
Londrada bir ingiliz, mektublan boyle 
bir §eyin i\rine koymay1 dii§iinmii§ ve 
bu ke§fini bir kag1d tiiccarma bizim 

bugiinkii param1zla 80 kuru§ mukabi -
linde satmi§tlr. Kag1d tiiccan bu i§ten 
milyonlar kazanmt§hr. Ad1 Smith olan 
bu adamm torunlarmm bugiin Glas -
gow civarmda miithi§ §atolan vard1r. 

Serhas'm hazineleri 
Bundan 2500 sene evvel Yunanhlarla 

iranhlar arasmda cereyan eden Pon 
harblerinin birinde Salamin oniinde 1-
ranhlarm donanmas1 maglub olmu§ ve 
saylSl dokuz yiizii ge<;en gemiler deni-

~u gordiiguniiz 
yer bir sergi bina
sidir. Farzed!n kl 
otomobilin kap1s1 
a\rtltyor ve i~inden 
siz iniyorsunuz. Bu 
sergide gormedigi
niz, gec;mediginiz 
hi~bir oda ve saloP 
kalmiyacakltlx. Ya 
mz §U §artla ki her 
yerden ancak bir 
defa g~ecek, ora • 
ya bir kere daha 
di:inmiyeceksiniz. 

Bu yolu yukan
ki resmin iistiinde 
kmmz1 kalemle gi
zip gi:isteriniz! 

Bu bilmecey\ 
dogru \rOZenlerden 
birinciye 5, ikinci
ye 2, ii<;iinciiye 1 li-
ra miikafat verile -
cek ve diger 100 ki-
~iye miinasib hedi
yeler dag1tllacak -
tir. 

Cevablarm martm sonuncu gunu -
ne kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesh 
adresine gonderilmesi laz1mdtr. Geg 
kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi 

dogru c;ozenlerden bize fotograf gon -
derenlerin reslmleri de miikafat kaza
mp kazanmadlklanna bakllmaks1zm 
gazeteye basllll'. .......................................................................................................................... 

-zin dibini boylam1~lard1. Bir\rok tarih 
miitehassislarl bu gemilerde o zamanki 
iran hiikiimdan Serhas'm c;ok kiymet
tar hazineleri oldugunu iddia etmekte
dirler. Bu iddiay1 hakikat olarak kabul 
eden ingiliz maliyecileri o hazineleri 
r;1kartmak te~ebbiisiine giri§mek iizere 
bir §irket te§kil etmi§lerdir. Her halde 
gemiler §imdiye kadar c;iiriimii§ ve par
~alanmi~lar, k1ymettar hazineler de 
~iiphesiz kum ve ta§ Jl~m altmda kal • 
IDl§lardlr. Fakat §irket kuvvetli vastta
larla bu kumlan ve ta§lan atacak, ga
yesine vasll olmtya <;ah§acakmi§! 

••• 
Orhamn buldugu para .• 

Kiic;iik Orhan yolda bir lira buldu. 
Gec;enlerden birine gi:istererek: 

- Amca, dedi, bu kac; para .. 
- Bir lira yavrum! 
Ve cebinden bir kart c;1kanp c;ocuga 

uzatti: 

Bilmeceyi 

Bilmeceyi dogru halledenlerden bize 
fotograf gonderenlerin resimlerini bas
miya devam ediyoruz. Fakat burada 
resmi c;1kmak mutlaka hediye kazanm1~ 
olmakhga delalet etmez. Miikafat ka -
zananlarm isimleri her ay ne~rolunan 
biiyiik listeye bas1hr. Soldan saga s1ra 
ile: 

1 - Bursa Demirta§ okulu 306 Hay-
- Babana §U adresi ver, bana iki lira riye. 

daha yollasm; c;Unkii ben avukatim, ba- 2 - Afyon lisesi 20 ismail. 
na her fikir dam§mamn iicreti ii~ li- 3 - Galata Yiiksekkaldmm Kii~iik 

rad1r.. Fridman aparhmam Moriz . 
• 

~Ozenler 

4 - Ankara Adana seyyar posta me
muru oglu Vahid. 

5 - Tarsus inhisarlar Ba~mcmuru 
yegeni ~emseddin Tiilek. 

6 - Ankara inonii okulu 142 Haluk 
Gogeren. 

7 - Bursa Kapahc;ar§I Zaman maga
zast sahibi Mustaiamn oglu Orhan. 

8 - Haydarpa§a lisesi 306 ihsan <;in
tan. 

9 - Beyoglu 11 inci ilk okul 105 Meh
med. 

10 - Zeyrek k1z lisesi talebelerinden 

Cebeliittanktaki bir e~ek, gene oradaki 
birkac; maymun, ingiltere Milli Banka
smdaki Rufus ismindeki kedi, Buenos 
Aires'tekl ingiliz konsoloshanesindeki 
kedi ile, diger birc;ok miiesseselerdeki 
kediler gaze c;arpmaktad1r. Bu kediler
den her birinin maa§l dorder §ilindir. 
Haydi kediler fare tutmak dulay1sile 
i§e yar1yorlar, diyelim, ya e§ekle may
munlarm ingiltereye ne hizmetleri do
kundu acaba? 

Ayaks1zlarm istekleri 
Amerika BirlC§ik cumhuriyeti dahi

linde iki aya~ dibinden kesik birc;ok 
zavalhlar vard1r. Bunlarm pek ~k ol
dugu muhakkak .. c;unkii ic;lerinden 200 

tanesi indianapolis §ehrinde toplamp 
hiikfunetten baZI isteklerde bulurunu§ -
lard1r. Bu isteklerden baztlan §Unlar -
d1r: Otobiislerde, tramvaylarda, §imen• 
diferlerde yanm iicretle seyabatlerini 
temin etmek, muhtelif §ehirlerde ta • 
vanlar1 gayet al~ak odah evler yapti • 
nlmasma delalet etmek ve saire... Bu 
haberi Star of indianapolis gazetesi ve
riyor. Eger yalansa, giinah1 onun us -
tiine! 

Nurinnisa. 
11 - Kayaeri Bez Fabrikasmda 601 

Hamdi oglu Ali R1za. 
12 - Afyon Cumhuriyet ilk okulu 

305 Cahid Dikmen. 
13 - Malatya piyade alayi tiifekc;isi 

~emseddinin oglu Orhan. 
14 - Konya ilk okul 65 Ulv! Ankanh 
15 - Yozgad .merkez komiseri Sala -

haddin Erdogan klZl Zehr a. 
16 - S1vas Ziraat Bankas1 muhasib 

vas1tasile Hamid Gokalp. 
17 - Bursa Apolyond okulu 138 Ni· 

liifer. 
18 - Adana erkek lisesi 108 Gonen. 



8 CUMHURfYET 

!tstanbul t orsasJ kapan1~ 
fiatleri 26- 2- 1937 

PARALAR 

Ah~ 
1 SterllD oH 
1 Dolar 1~3. 

20 FranS12 Fr I H. 
20 L1ret LIO, 
20 Belctka Fr ~o. 
20 Dra.hJnj ll:l, 
20 i.svtcre Fr 65. 
20 Leva l!O. 

1 Florin 63. 
20 Cet tronu 70, 

I A vusturva Sl ~0. 
1 Mark <15, 
1 ZlotJ 20. 
1 Pemt\l il. 

20 Lev Ll. 
20 Dinar 41:!, 
Ruble 
1 isve~: kuron~t dO. 
1 l'iirk altllll ;037 
l R:=tnknot Os 8 ~46 

<;EKLER 

Al~ 
Londra nlo, 
Nev Yok v.7~36 
Par1..q 17.C625 
MUano 15,08U 
Briiksel 4,7l14 
AtiDa ~8.7175 
tJenevre iHl:l 
Sofva ti4,4!80 

, Amsterdam 1,4494 
Pra~r J2,761S 
Vi van a 4. ~6 

Madr114 11.3690 
Berlln L:J725 

Varsova 4,20 
Budaoeste 4,3(13') 

Biikres 108 605 
Bel !!Tad 3!,;>715 
Yokohama ~.7886 

Moskova i4.90 
~Olll'l I.U85 

ESHAM 

Asian cimento 

Sat111 
cl!V 
1.6 
!17 
125, 
!S4. 
:.!<!, 

o7o 
:lo. 
66, 
75. 
:.!3 
2!!. 
<12 . 
~. 
u. 
52, 

iP .. 
1038 

·J4~ 

Sat~ 
nl6. 

' 7935 
11:c65 I 
15.0795 

4 71HS 
~7116 

3,4790 
64.H~O 

1.449~ I 
;~2,761 , 

4.26 
U. l>960 

1,11732 . 
4,20 
4,!1830 

LtB.so;, 
3~.5775 

:l,7!Sil6 
~4 90 
1.1485 

Kapa~ 
LHo 

lSTlKRAZLAR 

AClll~ Kap~ 
TUrk borcu I pe~ln 20. 7 .> 20. 75 
rtlrt borcu l vadell <!0,90 2(1.5~5 

:. :. n oesm 19.~0 19.~o 
:. ]) n· vadel 19,926 19 90 
• :. m oe 19.75 19.70 

Ordu BaYJndtrbk Direktorliigiinden: 
1 - Fatsa - Unye yolunun 0 +OOO - 12 + 198 kilometreleri arasmda ye<ii 

aded bir metrelik, dart aded iki metrelik, iki aded iic; metrelik, iic; aded 
be~ rnetrelik menfez ile bir aded 2 X 7 ve bir aded dokuz metrelik ve 
mecmu bedeli c32,799» lira 96 kuru~tan ibaret imalah smaiye in~;~aatile 
0 + 000 - 9 + 509 kilornetreler arasmda 7573 metreli~ k1smm f,iOSe 
olarak in~as1 « 15,169» lira «22» kuru~ ki ceman «47,969» lira «18» kuru§ 
bedelile ve 10/3/1937 ~ar~amba giinii ihalesi yap1lrnak iizere kapah 

zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Bu i~e aid ~artnam.e ve evrak ~unlard1r: 

A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
D - !;iose, kargir ve beton in~aata dair fenni ~artname 
E - Hususi ~artname 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 
htekliler bu ~artnameleri ve evraklan 250 kuru$ bedel mukabilinde 
Ordu N af1a Miidiirliigiinden alabilir ler. 

3 - Eksiltme 10/3/1937 ~ar$amba giinii saat 14 te Ordu Enciimeni Daimi 
kale>rninde yapilacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacaktlr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin c3598» lira muvakkat teminat 

vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olmas1 laz1mdir. 
A - Ticaret Odas1 vesikas1 
B - N af1a Vekaletinden almm1~ ehliyeti fenniye vesikas1 

6 - Tek1if mektublan iic;;iincii maddede yaz1h saatten bir saat evveline ka
dar Enciimeni Daimii Vilayete getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine 
verilecektir. Posta ile ganderilecek mektublarm nihayet iic;;iincii maddede 
yaz1h saate kadar gelmi~? olmas1 ve dt~? zarfm miihur mumile iyice ka
pahlrni$ olmas1 laz1rnd1r. Postada kalacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1052) 

• faksim k1§hk BEL V U salonunda 

Miijde! ilk defa Miijdet 

Bayan MUZAFFER Konseri 
3 mart ~ar§amba a~amm1 sabus1zhkla bekleyiniz. Her ak§am 

kemani Necati Tokyay ve arkada,Ian saz heyeti 
Bayanlar: Diirdane, Mahmure, Melahat, Ayda 

$ermin karde!Jier rovii heyeti 

Bayan I , ecbure ve Kazbek Murad birlikte 
Zengin program devam etmektedir. Tel, 49091 

ENan1 9 • 25 99 25 

~·:'n=-::"};·LAT ~~ Miitercim Almacakbr 

lkt1sad Vekaleti Maadin 
Urn urn Mudurlugunden: 

Mugla Vilayetinin Kaycegiz kazasma 
bagh Dalaman nahiyesinin Bezkese ka
yii ic;inde §imalen <;ataltepeden ba§h -
yarak S1rapman <;e§mesine hath miis -
takim, §arkan S1rapmar c;e~mesinden 
Veli~an yurdu pman c;e~mesine hath 
miistakim, cenuben Veli§an yurdu p1 -
nan t;e§mesinden ve Akkayah Hiiseyin 
tarlasmdaki beton siitundan gec;erek 
Zeytintepesine hath miinkesir, garben 
Zeytintepesinden ve Bozegr·i deresile 
Dalaman c;aymm birle~tigi noktadan ge
r;erek hudud ba~lang1C1 olan <;ataltepe
ye hattl miinkesir ile ~evrilmi§ 843,57 
hektar arazide madenci Cerna! ve 
arkada~larmm 30/1/933 tarihli 1/2 
numarah ruhsatnameye dayana -
rak aramakla meydana c;1kardik -
lar1 Krom madeninin 60 yll miiddetle 
mumaileyh Cemal ve arkada§larma iha
Ie lalmacagmdan maadin nizamname
sinin 36 ve 37 :r;tci maddeleri mucibince 
bu babda bir glina itiraz1 olanlarm 27 
§!Ubat 937 tarihinden itibaren iki ay 
miiddet ic;inde Ankarada iktlsad Veka
letine ve mahallinde Vilayet makam1 -
na bir istida ile miiracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Gazetecilik ve 
Matbaacdtk 

Tiirk Anonim ~irketi 
Jdare H eyetinden: 

~irketimiz heyeti umumiyesinin ale
lade toplantlSl 29 mart 937 pazartesi gii
nii saat 16 da §!irketin merkezi olan Ye
nicarnide i~ hamnda 2 No. h dairede 
yapllacagJ.ndan ~irket hissedarlari i§bu 
ic;timaa davet olunurlar. 

Ruznamei miizakerat 
Bilanr;o, 
Heyeti idare ve murak1b raporlan, 
Heyeti idare ve muraklb intihabi. ... .'ol':n .... ,.J .:.:; "'":;:'I Askeri Fabrikalar d 

AD A pAz A R 1 Umum Miidiirliigiin en: « B 0 Z .., KURT>> 
lull rk Tt' caret 8 an ka s I Almancadan tiirk~eye, tiirk~eden almancaya terciimeye muktedir bir mii- Tt.TRKD!YAE UMUMV E TS!GNORATAM~iREKETi 

tercim almacakhr. isteklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mii-

idare Meclisinden 
F evkalade ve alelade 
T oplanb davetnamesi 

Adapazan Tiirk Ticaret Banko.S1 his
sedarlarmm biri fevkalade ve digeri de 
alelade olmak iizere birbirini takiben 
iJCi toplantis1 31 mart 1937 c;ar§alnba gii-

mi saat 15 te Ankarada I~1klar cadde -
sinde Banka merkezinde yap1lacaktir. 

Esas mukavelenamenin muaddel 
24 iincii maddesi mucibince i§tirake sa
lahiyettar olan hissedarlann 26 nCI mad 
deye tevfikan toplant1 giiniinden laakal 
ik1 hafta evvel duhuliye varakas1 al -
malar1 lazrmd1r. Vekillerin de hissedar
lardan olmas1 me§ruttur. 

Hissedarlarm duhuliye varakas1 al -
mak iizere Banka merkezine veya ~u -
belerine miiracaatlerini dileriz. 

Miizakerat ruznamesi 
A - Fevkalade toplanh ruznamesi: 
Bankalar kanunu dolaylSile esas mu

kavelenamenin baZI maddelerinin tadi
li voe baZilanna yeni hiikiimler ilavesi 
(metinler aynca ilan edilecektir.) 

B - Alelade toplant1 ruznamesi: 

1 - 1936 senesi muamelatma aid ida
rc meclisi ve muraka:ba heyeti rapor _ 
larm1n okunmas1, 

2 - ,1936 senesi bilan~osu ve kar ve 
zarar hesablarmm tetkik ve tasdik1 ve 
idare meclisinin ibras1, 

3 - Miiddetleri biten idare meclisi 
azas1 yerine aza intihab1, 

4 - 1936 senesi muraklb iicretlerinin 
tayini ve yeniden iki murak1b intihab1, 

5 - idare meclisi azasmm huzur hak
larmm tesbiti. 

!dare Meclisi 

Turk genci arantyor 
Zonguldak civarmda bir maden oca

i{lnda m_uhasebe ve kitabet i§lerinde ~a
h§tmlmak iizere muhasebeye valaf, el 
yaz1s1 giizel, makine ile yazar Ticaret 
mektebinden veya liseden mezun veya 

bu derecede tahsil ve ehliyeti haiz tec
riibeli bir Tiirk gencine ihtiyac vard1r. 
Talib olanlarm ellerindeki vesikalarile 
birlikte Galatada Giimriik salonu kar . 
§IS1nda Tahir hanmda ikinci katta 8 
numaraya miiracaatleri. 

San(hkh hukuk hakimliginden: 
Sand1khnm Hisar mahallesinden Giil

dah ogullarmdan Mehmed oglu kii~iik 
Halile bir vasi tayini liizumu amcas1 
Mehmed tarafmdan istida olunmakla 
Sandikll sulh hukuk mahkemesinde ic
ra kilman muhakeme neticesinde: 

Kiir;iik Halilin ana ve babas1 vefat et
mi~ ve kendisinin bir vasiye ihtiyac1 ol
dugu ve vesayete elyak ve yakm akra
ba.smdan amcas1 Ahmed vasi tayin edil
mi§ oldugundan i~bu karara itirazlan 
olanlarm bir hafta zarfmda Sand1kll as
liye hukuk mahkemesine miiracaatleri 
liizumu ilan olunur. (30483) 

diirliige miiracaatleri. (1010) 

RESSAMLAR, oGRETMENLER, AMAToRLER 
En iyi cina yagll, Solu, afi~ boyalarile f1r~a, tual vesair resim ma]zeme~inin 
biitun ~e,idlerini oeuz fiatla Yeni Postane cad. Memduh Aygiinde bulur. 

~orlu Belediye Reisliginden: 
3700 lira bedeli k~ifli <;orluya 3 kilometre mesafede Havuzlar mevklin

deki su ·aptaj ameliyesi pazarhk suretile ihale edilecektir. 
!bale giinii 2/3/937 sal! giiniidiir. 
Sozii g~en giinde <;orlu Belediyesinde miite~ekkil Enciimen huzurun

da yaprlacag1 ilfm olunur. 
Mezkur giine kadar malfunat almak istiyenler hergiin <;orlu Belediyesine 

miiracaat edebilirler. (1063) 

.,. __ A~1k arH1rma ile ikinci sat•t ---. 
Beyoglunda istiklal caddesinde 48 No. h 

A. BAB1KY AN ve H. KAPAMACIY AN 

mobilya magazasmm terki ticareti mii nasebetile tekmil mallann a~1k arttmna 
ile satl§ma oniimiizdeki 28 §ubat 93 7 pazar giinii saat 1 0 da devam edile
cektir. Hayli goriilmemi§ mallar, em salsiz yatak ve yemek odalan, kiibik ve 

sair salonlar, vazo ve biblolar. 

Akay isletmesinden: 
' 

1 - Yalova kaphcalannda in(laatl ikmal edilmekte olan otelin ah§ab 
mobilyasile perdeleri kapali zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltmiye aid evrak §Unlardir: 
A - Miinakasa ~?artnamesi 
B - Ah~ab mobilya listesi 
C - Perde listesi 
D - Ah(lah mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni §!artname 
F - Miifredatl miinakasa ~artnamesinde yaz1h planlar. 
3 - Eksiltme Karakoyde idare Merkezinde $efler Enciimeninde 22 

mart 937 tarihli pazartesi giinii saat 16 da yap1lacakhr. 
4 - ikinci maddede yaz1h evrak ve planlar iki lira mukabilinde idare 

veznesinden ahnabilir. 
5 - Taliblerin yaz1h giinde nihayet saat 15 e kadar tekliflerini Encii-

men Reisligine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri laz1md1r. (1949) 

Doktor 
Maden Tetkik ve 

Aran1yor 
Arama 
Genel 

Enstitiisii 
Direktorliigiinden: 

Maden Tetkik ve Arama Enstitiisii Bolkardag kampmda oturmak, bura
da ve civarmda madende c;ali~an memur ve ameleleri muayene ve tedavi ile 
me§!gul olmak iizere diplomah ve tecriibeli bir doktora ihtiyac vard1r. 

lk~metgah, hademe, tenvir ve teshin Enstitiiye aid olmak iizere 200 lira 
ayhk ucret verilecektir. Talib olanlarm diploma ve diger vesaikile martm 
onu~c'! c;ar$~mba ¢.inii ak~amma kadar Ankarada <;ocuk Saray1 caddesinde 
Enshtuye muracaatleri. (1056) 

Ankara Naf1a Miidiirliigiinden: 
Ke(lif bedeli 38994 lira 10 kuru~?tan ibaret bulunan Ankara-istanbul yolu

nun 10+000 - 12+000 inci kilometrolan arasmda yap1lacak varyant yol in
~aab 1/3/937 pazartesi giinii saat 15 te Ankara Naf1a Miidiirliigu Eksiltme 
Komisyon odasmda ihalesi yap1lmak iizere kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

Muvakkat teminah 2925 lirad1r. 
Ek.f'iltme ~artname ve teferriiah Ankara Naf1a Miidiirliigiinden 1 lira mu

kabilinde verilecektir. · 
isteklilerin teklif mektublarmi, Ticaret Odas1 vesikas1, muvakkat teminat 

mektub veya makbuzu ve Naf1a Vekaletinden almm1s 937 senesine aid miite
ahhidlik vesikalarile birlikte 1/3/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Eksiltme 
Komisyon Reisli,i:(ine vermeleri laz1md1r. ·302• (790) 

. 
Devlel Demiryollar1 l'letme Umum Mi!diirliigiinden 
Muhammen bedelleri 750 lira olan 1500 aded kalopil kavanozu 4/3/937 

per~embe giinii saat 10 da Haydarpa§!ada Gar binas1 dahilinde Birinci i~Ietme 
Komisyonu tarafmdan ac1k eksiltme ile satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 5625 kurugluk muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Komisyo
na miiracaatleri laz1md1r. 

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

Ticaret kanununun 361 inci maddesi 
ve ~irketin dahili nizamnamesi ahkami
na tevfikan hissedarlarm 1937 senesi 
martmm 31 inci ~ar~amba giinii saat 16 
da Galatada, Voyvoda caddesinde Boz
kurt hanmda kain §irketin idare mer -
kezinde sureti adiyede inikad edecek o
lan heyeti umumiyede hazrr bulunma -
Ian rica olunur. 

La.ak:al 25 hisse senedine malik olan 
ve heyeti umumiyeye i§tirak etmek ar
zusunda bulunan hissedarlar ticaret ka
nununun 371 inci maddesi mucibince 
heyeti umumiyenin inikadmdan niha -
yet bir haita evvel hisse senedlerini §ir
ketin merkezine teslim ve tevdi etme • 
lidirler. 

Ruznamei miizakerat 
1 - Meclisi idare ve murak1b rapor

larmm okunmas1. 
2 - 1936 devrei hesabiyesine aid hi

Ian~ ve kar ve zarar hesabatmm tas .
dikt, meclisi idarenin ibras1. 

3 - ~irket dahili nizamnamesinin 
12 nci maddesine tevfikan miiddeti me
muriyetleri hitam bulan meclisi idare 
azasmm intihabile 1937 devrei hesabi -
yesi i~in biitiin azalara tahsis k1hnacak 
hakkt huzurun tayin·i. 

4 - 1937 devrei hesabiyesi i~in mura
ktb intihahi ve mumaileyhe verilecek 
iicretin tayini. 

5 - Meclisi idare azasile miidiirlerin 
~erait ve muhassesahnl tayin etmek 
hususunda meclisi idareye vekalet ve 
salahiyet itas1. 

6 - Ticaret kanununun 323 iincii mad 
desine tevfikan §irketle muamelatl ti
cariyede bulunabilmek iizere meclisi 
idare a:dsma mezuniyet itaS1. 

istanbul, 27 ~ubat 1937 
Meclisi idare 

Istanbul Y ~dinci lcra 
Memurlugundan: 

Bir borcdan dolay1 haczedilen ~ifte 
tiifeklerin a~1k arttmna suretile paraya 
c;evrilmesine karar verilmi§tir ve satl§ 
6 mart 1937 cumartesi giinii saat 9 dan 
10 a kadar Marpu~ularda Liileci ha -
ru dahilinde 6 numarah odada sat1 -
IacagJ.ndan talib olanlarm muayyen sa -
atte memuruna miiracaat etmeleri rica 
olunur. (30466) 

KARDOL 
ismlndeki bu yenl lll~tan 

HABERiNiZ V AR I\ I? 
Asab bozuk luktar1nm, 
heyecan ve f;Brp•nblar•n 

tek ve teslrli f;&resi 

Zayi - Mulga ~ehremaneti heyeti 
tahririye miidiri esbak1 emekli olii zev
cim Arif Hikmet Ozgenin tekaiid maa§!l 
beratmm zayi edildigini ve esasen hii
hiikiimsiiz oldugunu ilan ederim. 

Zevcesi: Anjel Arif Hikmet Ozgen 

(KOmiir Sergisi) 
Komiir yakan vesait 

aletleri beynelmilel 
ve teshin. 

• • serg1s1 

1937 martiDID 2 6 DCI 
Ankarada •• •• cuma gunu 

Sereievi ve sahasJnda a~dtyor 

Sergiye i~tirak edenlere oldugu 
gibi, Sergiyi ziyarete geleceklere de 
azami kolayhklar temin edilmi,tir. 

Her tiirlii malumat ve fazla izahat i~in 
§U adreslere miiracaat edilmelidir : 
Istanbul: Karakoyde Yatakh Vagonlar 

~irketinde Sergi memuru; 
Ankara : Sergi Komiserligi. 

Siit Sat1s1 ilan1 
' 

Karacabey Merinos Yetistirme • 
~iftligi Miidiirliigiinden: 

Merinos Yeti~tirme <;iftligi koyun siitlerinin l/3/937 tarihinden sa~1m 
sonuna kadar istihsal olunacak ova ve yayla koyun siitleri 10 mart 937 tari
hine musadif c;;ar~?amba giinii saat 15 te Merinos Yeti~tirme <;iftligi Miidiir -
liigii dairesinde ac;1k arttlrma usulile sahlacaktrr. 

Beber litresine alh kuru~ muhammen k1ymet takdir edilmi~tir. istek -
lilerin 300 lira muvakkat teminatlarile birlikte arthrma giinii Karacabey Ha
rasmda Merinos Yeti~tirme Ciftligi Miidiirliigii dairesinde te~ekkiil edecek 
Sati~ Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (1064) 

~- inhisarlar lJmum Mildiit-lii.runden _I 
1-ldaremizin Yavfan Tuzlast i~in fartnamesi mucibince sahn ah· 

nacak beheri 4750 lira muhammen bedelli (2) aded lokomotif kapa· 
h zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. 

II - Eksiltme 9/3/1937 tarihine rashyan salt giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda ya
ptlacakhr. 

III - Muvakkat teminat 712,50 liradtr. 
IV - ~artnameler parastz olarak hergiin sozii ge~en fUheden ah -

nabilir. 
V - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel tartname

de gosterilen esaslar1 ihtiva etmek iizere fiatstz ve mufassal teklifJe
rini lnhiaarlar Tuz Fen ~uheai Miidiirliigiine vermeleri ve teklifleri • 
nin kahuliinii mutazammm veaika almalan liz mdu. 

VI - Miihiir1ii teklif mektubunu ve ayr1ca kanuni vesikalar1 hti
va edecek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar 
yuukanda ad1 ge~en Ahm Komisyonu Reisligine verilmif olmahd•r. 

(379), 

1 - Sartnamesi mucibince 30,000 kilo 70 'X 100 eb'admda ince ~i~e amba
laj kag1d1 pazarhkla satm ahnacaktlr. 

2 - Pazarhk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Kaba -
ta$ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktrr. 

3 - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sazii !!ecen ~ubeden almabilir. 
4 - istekliletin pazarhk ic;;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adr gecen Komisvona gelmeleri ilan olunur. (748) -10000 Tabaka K1rmtzt hareli aleminyum ka,i':~tdl 
7000 • San tirhlh aleminyum ka~1d1 

10000 • San sellofan kag1d1 
8000 • Mumlu beyaz par~?umen kaihdt 
.3000 • Samsun kutulan ic;;in liiks kag1d 

1 - Ykanda cin sve mi.ktan yazll1 ic ve dl$ tuvalet kag1dlan ::.;artname 
ve niimuneleri mucibince pazarhkla satm ahnacakhr. 

2 - Pazarhk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba -
tasta Levaz1m ve Mubavaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktir. 

3 - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sazii gecen subeden almabilir. 
4 - !steklilerin pazarhk icin tavin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 gec;;en Komisvona gelmeleri ilan olunur. (749) -100000 aded Misket etiketi 
25000 • • » Galan 

70 Cl. Lik. 
200 Cl. Lik 

I. -·Yukanda cins ve miktan yazth 125,000 
niimunesi mucibince pazarhkla satm almacaktir. 

aded Misket ~arab1 etiketi 

II. - Pazarhk, 4/III/1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te Ka
bata~?ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktlr. 

III. - isteklilerin pazarhk ic;;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarile birlikte ad1 gec;;en Komisyona gelmeleri Han olunur. (836) 

I Emlllk ve Evtam Bankast ilanlan I 
T AKSiTLE SATILIK EMLAK 

ESAS NO. Sl MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO 
c. 15 Biiyiikderede Biiyiikdere caddesinde eski 203, 203 

miikerrer yeni 192, 194 numarah altmda diikkam 
~~~ 400~ 

C. 18 Kad1kayiinde Hasanpa§!a mahallesinde eski Kayt~
dagi yeni Abdibey sokagmda eski 1 yeni 19 mii-
kerrer numarah ev. (Uzerindeki taj No.s1 35) 320 'L. 

Tafsilatl yukanda yaz1h emlak bedellerinin birinci taksiti pe~in, geri ka
lan iic; taksiti % 9 1h faize tabi olmak iizere ii<; senevi ve miisavi k1s1mda ve 
~u suretle tamam1 dart miisavi taksitte 6denmek ~artile ac;lk arthrm1ya konul· 
mu~tur. ihale 1 mart 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 da §ttbe· 
mizde yapllacaktlr. 

isteklilerin ~ubemize gelmeleri. «459» (933) 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesi Reisliginden: 

(937 /302) istanbul Sehremini Refetpa~a caddesi Cami sokak (12) say111 
evde oturan ~ofar Arif oglu Feride: 

Kanmz Ankarada Hac1bayram mahallcsinde Urugan sokak (1) saylll 
evde Fahriye vekili Ankara avukatlarmdan Aziz tarafmdan mahkememiz~ 
a~llan ihtar davasmm yap1lmakta olan durusmas1 s1rasmda: 17/2/1937 gi.inlll 
muhakeme celsesinde haz1r bulunmamz ic;in Ankarada Ulus ve istanbulda 
Cumhuriyet gazetesile size tebligat ifa edildigi halde gelmemis ve bir de 
vekil gor:dermemis oldugunuzdan bu sebeble duru1,;ma (19/3/1937) cu~a 
giinii saat (15) e h1rakllm1:;; oldugundan yevmi mezkurda da gelmediginJ:t 
veya hir vekil gi:indermediginiz takdirde hakktmzda H. U. M. K. (401) ve 
(405) . nc; maddesi mucibince g1yaben muamele yap1lacag1 ayni kanun~!l 
{142) nci maddesi mucibince g1y.ab karan tebligi yerine gccomek iizere ;;8~)

11 

olunur. (tOo 

-
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Maliye Vekaletinden: 
Kal6riferler i~in almacak 100 ton (Semi Kok) ki:imiirti a«;1k eksiltmiye ko

nulmuf,!tur. 
Tahmin bedeli ki:imiirliiklere naRliyesile beraber iki bin dokuz yiiz elli 

lira ve muvakkat teminatl iki yiiz yirmi bir lira yirmi be~ kuru~tur. 
Eksiltme 1/3/937 pazartesi giinii saat on bef,!te Vekalet Levaz1m Miidiir

liigiinde toplanan Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapllacakhr. 
$artnamesi Levaz1m Miidiirliigunde, istanbulda Dolmabah«;ede Maliye 

Evrakl Matbua Amban Memurlugunda goriilebilir. 
isteklilerin, muvakkat teminatlarile birlikte Komisyon Riyasetine miiracaat 

etmeleri. c316:o (817) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imcliye kaclar binlerce kifiyi zengin etmi,tir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 0 . O 0 0 liradJr. 
A rtc : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirahk iki aded miikafat nrdtl' .•• 
DiKKAT: Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinii aktami· 

na kadar hiletini degi,tirmit bulunmahdtr. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakk1 sakit olur ... 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - 4/2/1937 giinii ihalesi yapllmak iizere ilan edilmi~ olan Trabzon - fran 

transit yolunun Trabzon vilayeti i~inde seylab tahribatma kar§l yap1· 
lacak duvar anro§man, mahmuz vesair in§aat gi:iriilen liizum iizerine 
tekrar eksiltmiye ~1kanlm1~trr. 
Ke§if bedeli c125,855:o lirad1r. 

2 - Eksiltme 15/3/1937 tarihinde pazartesi giinii saat 16 da Naf1a Vekale
tinde :;lose ve Ki:ipriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yapllacakhr. 

S - Eksiltme ~artnamesi ve buna muteferri diger evrak (629) kuru§ bedel 
mukabilinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 7543 lirahk muvakkat teminat ver
mesi ve Resm1 Gazetenin 3297 sayi11 nushasmda yazili talimatnameye 
tevfikan mtiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi lazimdir. 
!steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazili saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muk~ 
tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1057) 

REOSiL 
Oksiiriik; Neies darhg1; Soguk 

alg1nhg• ve Gogiis nezlelerinden 
_ sizi kurtaracak en eyi ila~ budur. 

Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if,!: tl'c;iincii U. Miifetti~lik merkezi olan Erzu

rum ~ehrinin istanbul kap1smdan b~lay1p Kiremit, Toprak Kars ve Sudni
san tabiyalanndan ge~en hath muttas1l ve Sankamlf.! dekovil istasyonile ye· 
ni mezbaha !?imalinden bir kilometre mesafeden ge~en hatt1 mevhum dahi
lindeki meskun ve gayrimeskO.n klSlmlarmdan bin hektarmm haritas1 alm
ma i~idir. 

2 - Bedeli muhammeni hektan 20 $er liradan yirmi bin lirad1r. 
3 - Bu i~ kapah zarf usulile eksiltmesi yapllacak. 
4 - Bu i~e aid f,!artname ve evrak ~unlardxr: 
A- N af1a Vekaletince kabul edilen §ehir ve kasabalann hali hazrr ha-

ritalarmm almmasma aid ~artname. 
B - Erzurum ~ehrinin haritasmm abnmasma dair husust §artname. 
~- Baymd1rbk i~leri genel ~artnamesi. 
Istekliler bu ~artname ve evrak1 Erzurum Vilayetinden alabilirler. 
5 - Eksiltme 15/3/937 pazartesi giinii saat 14 te Erzurum Vilayeti Na

fia Miidiirliik odasmda te~ekkiil eden Komisyon tarafmdan yap1lacakt1r. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1500 bin bef,! yiiz lira mu -

vakkat teminat vermesi. Bundan ba~?ka a§ag1daki ~artlan haiz olmas1 la
Zimdir. 

$imdiye kadar her hangi bir f,!ehrin 200 hekt~rdan a~ag1 olmamak ~artile 
haritasmm aldtgma dair vesika ibraz etmesi. Isteklinin harita miihendisi 
veya bu i§i yapabilecegine dair Naf1a Vekaletinden veya Harita U. Miid. 
den almm1~ vesika olmas1. 

7 - Teklif mcktublan yukar1da bef,!inci maddede yaz1b saatten bir sa
at evveline kadar Erzurum Vilayeti Naf1a Miidiirliigii odasmda tef,!ekkiil 
eden Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu mektublarm iyice mtihiir 
mumile kapahlmi§ ve miihiirlenmi~ olmas1 laz1mdir. (993) 

CUMHURiYET ' 

Sa at 
7 de . 
:;;ayant hayret bir~ten ile .uen 
ve taze g6r0ndll. 
Cirkln yOz ve burun' parlakhgt' ta
mamen zall oldu. En kOc;Ok buru
fUkluklar bile kayl!oldu. Blr defa 
pudralanmak kllfldir. COnk! bu pudra 
gayet Inca ve son derece sablttlr. 

Son derece yaptfma hassast 
ve gayet ince olmas1 itiba· 
rile bu pudra, cildinizde o 
kadar giizel ve muntazam 
yaptflr ki mevcudiyeti bile 
fark edilmez. En samimi 
dostlarmtz bile teninizin ca
zib giizelligini adeta tabii 
telakki edeceklerdir. Dt,art· 
da, yagmurda, giinette ve 
deniz banyolannda ve tenia 
ma~lannda, dahilde en s1 • 
cak halo salonlarmda dans 
ederken bile daima tenini • 
zin cazib giizelligini muha • 
faza edersiniz. Bu pudra, 
suya, giinefe ve tere miite
hammildir. Kat'iyyen miite
essir olmaz ve yiizde leke ve 
plakalar te,kil etmez. Siz 
de bu sihramiz, gayet ·in:ce 
ve cildinize son derece ya· 
P•tan «birde dort» Tokalon 
pudrastnt israrla isteyiniz 
ve muntazaman kullammz. 
Neticesinden son derece 

memnun kalacaksmtz. 

Dr. Ihsan Sami -••a 
TIFO A!JISI 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmamak i~in tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze Bftdar. Her ec· 
2anede bulunur. Kutusu 45 kurustur 

Acele Sat1llk Arsa 
Ni§anta§Inda, bir yiizii $air Nigar so

kagmda 20 - 22 numara ve 7,70 metro, 
diger yiizii Hacrmansur sokagmda 27 

numara ve 7,70 metro iki cepheli ve 
353 metro murabbamda· bir arsa ehven 
fiatla satthkt1r. !stiyenlerin §iehzade -
ba§mda Acemoglu hamam1 yanmda 18 
numarada Zekeriyayya miiracaatleri. 

T,urk~e ve Fransizcay1 mii
kemmelen ve miimkiin ise Alman· 

cay1 da bilen bir 
MUHABiR - MUHASiB 

Ankarada blr ticarethane taraf1n· 
dun aramyor. Mufassal tekliflerin 

Ankara 399 posta kutusu 
.... adresine gonderilmesi __ .. 

Bandrrma sulh hukuk hakimligi.nden: 
(Hac1yusuf mahallesinden Ticaret 

Odas1 Ba§katibi Nevzad) a. 
Band!.rma Ticaret Odas1 tarafmdan a

leyhini:ze ac;1lan alacak davasmda ila -
nen davetiye tebligine ragmen geleme
diginizden bu kere hakkrmzda ilanen 
gryab karan tebligine karar verildigin -
den muhakemenin btrak1ld1gr 5/3/937 
cuma saat 9 da Band1rma sulh hukuk 
mahkemesinde bulunmamz ve miiddeti 
ic;inde itiraz etmeniz teblig olunur. 

Siizme Sozler 
Miitefekkir edibimiz Raif Nee· 

det Kestellinin nefis vecizelerinden 
te§ekkiil eden bu e§siz eserin iic;iincii 
cildi de c;rkmr§hr. Birinci ve ikinci 
cildler tiikenmek iizeredir. Muharri· 
rin c;ok ragbet kazanmi§ olan «Se -
mavi ihtiras» romanile « Y a§ayan 
Mrsralar» eseri de bitmek i.izeredir. 
Acele ediniz. 

«iKBAL» KiT ABEVl 

Sah.tb ve Ba$muh.arrtrt: Yunu• Nadi 
Umumt ne~rtyatt tdare eden Yan l11ert 

Mfld1lril: Hikmet Mii.nif 

Cumhunyel matbaasa 

0KS0RENLERE: 
KANZUK 
OKSOROK $URUBU 
Gogiis nezlelerile had ve miizmin 

kasabat iltihablannda, zatiirrie, 
zatiilcenb ve bogmaca oksiiriikle . 
rinde ~ok faydab bir ilacdtr. Go -
giisleri zaytf olanlara ayrtca tav · 
siye olunur. Bir ~ok profesorlerin 
takdirine mazhar olmuttur. Kanzuk 
tlksiiriik turubu maruf eczan,. · 
lerde bulunur. 
Umumi deposu: 

lNGlLIZ KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • Istanbul 

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

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

saat: 11 vesaire 
Mektebimizin makine laboratuarx ic;in yaptmlmasx muktezi olan came -

kanh dolab vesaire, yukanda yazll1 giin ve saatte Mekteb Miidiirliigiinde top
lanacak Satmalma Komisyonunca ac;lk eksiltme suretile ihalesi yap1lacaktrr. 
Bu i§e aid fenni ve umumi §artnameler ic;in Mekteb Muhasebesine miiracaat 
edilmelidri. isteklilerin ilk teminatlanm Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi 
veznesine yahrd1kl~rma dair makbuzlarile veya banka mektublarile ve bu i§e 
benzer be§ yiiz lirahk i§ yapbklanm gi:isterir ve Naf1a Miidiirliigiinden alm -
IDl§ miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte Komisyonu Mahsusu
na miiracaatleri. (827) 

MUnir Nurettin 
ODEON 

Plaklar10da yeni okudugu ~arktlardan 

270900 U§ak ~ark• - Delisin deli goniUm 
U§ak §arki - 0 benim son efimdl 

270901 Halk §ark1s1 - Esmer bugUn aglamlf 
Halk §arktSJ - Karanfil 

sat1,a q•karllmlfllr. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su idaresine almacak font boru ve aksam1 on be§ giin miiddetle kapah 

zarfla eksiltmiye konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli (8913,40) lirad1r. 
3 - Muvakkat te~inati (668,50) lirad1r. 
4 - ~artname ve listelerini gormek istiyenlerin hergiin Yazx i§leri kalemine 

ve istanbul Belediyesine miiracaatleri. 
ihale 12 mart 1937 cuma giinii saat on birde Belediye Enciimeninde ya

pllacagmdan isteklilerin saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mek -
tublarm1 Belediye Enciimenine vermeleri. c40h (1006) 

eniz Tol ar1 
I~LETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba§t 
TeL 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 

Trabzon Postalar1 
Pazar, sah 12 de, per§embe 16 da 

izmir Siir'at Postas1 
Cumartesi 15 te 

Mersin Postalar1 
Sah, Per~embe 10 da 

kalkarlar. 

Diger Postalar 
BAR TIN - Cumartesi, 

Ca~amba 18 de 
- Pazar, Sah, 

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

1ZM1T 

Per embe, Cum.a 
8,30 da 

BANDffiMA - Pazartesi, Sah, 
Car~amba, Per
~embe, Cumar
tesi 20 de 

KARABiGA - Sah, Cuma 19 da 
A YV ALIK - Sah, Cum a 19 da 
iMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin Postalarma 
kalk1~ giinleri yiik almmaz. (1071) 

ROMANYA SEYRISEFAIN IDARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

DACiA vapuru 2 mart sah saat 18 de 
(Pire, Beyrut, Hayfa ve lskenderiye) ye 

RECELE KAROL vapuru 6 mart cu
martesi saat 13 te (Kostence) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikCtmetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkez1 ve §arki Avrupa 
i~in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 

Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey hanmda istanbul umumi acen
tahgma mtiracaat. Telefon: 49449-49450 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Bevog-Iu Ylld1z sinemas1 kar~as1 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cumartesl faklrlere paras1z 
Tel.: 43924 

OPERATOR 

Cemil !ierif Baydor 
Sinir Cerrahhisi miitehus1S1 

Adres : Cagaloglu Ankara cadd.e i 
Zorlu aparhmam No. 21 

Telefon No: 23289 

• 
I iKTiDA ADEM 

ve B E L G E V ' E K L i G i N E KAR!il 

HOR • 
I 

Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

KUMBARA 
0 

BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
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i-ter $&hlrde bulunan resml PHiLCO 
acentelerlne veyahut umumi mo .. 

messiiiiOe m uracaat e_diniz:' 
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G•••••· Vorwod• radde11 t24·1H-12a wqalhlt 
.,._fl ""' num•••maa lelefoll edlrtfa .... ~. 

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

A\DEMi iKTiDARA FORTESTiN 
E'r ea, ihtivarhyanlar geocle~tirir, yorRUD viicudleri dinc::le~tirir. Belg-ev~ekligini lle~irir, ~elik gibi bir viieud kazandmr 

ODUN YAKANLARA 
-----------------

Odun yakmakla hem memlekete 
hem kesenize zarar vereceginiz 
yerde Tiirk Antrasiti kullaniniz. 

CUnkU : 
1 - Ormanlar bir memleketin zenginlik ve J ha pahah sablan odun komiirii de almaga ihti-

saghk kaynagtdtr. Bunlarm mahvolmastna en yacm1z vardtr. Halbuki alacagtntz TURK AN-
biiyiik sebeb olan odun yakmakhgtmtzdtr. TRAStTt ukarah her ocakta en idareli, en ko-

2- Odun yakmak zahmetlidir, devamh o]a- lay ve devamh yandtgmdan yemek pi~irmek i~in 
rak soba ile ugra,mak ister. Bir defa koydugu· malbzlarda da kullanabilirsiniz. 

nuz TURK ANTRAStTt bir daha dokunmaga 4 - Zahirde ucuz gibi goriinen odun, keseniz 
liizum kalmadan ayni harareti muhafaza ede- i~in de zararbdtr. TURK ANTRASITinin ka-
rek sizi biitiin giin tsthr. 

3 - Odun mangalda yanmaz, sobadan ahnan 
kor da dayanmaz. Y emek pi,irmek i~in ayrtca 
beher kilosu TORK ANTRAStTinden 2 misli da· 

lorisi fazla oldugundan bunun 1 tonuna muka
bil ayni harareti almak i~in takriben 10 ~eki 
odun yakmamz lazrmdtr. 1 ton TORK ANTRA
SIT! 22,5 lira, 10 ~eki odun ise 33 liradtr. 

Odun yer,ne TUrk Antrasiti 
KULLANINIZ! 

illi ReasUrans TUrk Anonim $irketinden : 

IV\. T asfiye halinde bulunan F eniks do Vi yen 
_. ~~i ve T iirkiye Milli sigorta ~irketlerinde T iir
~. kiyecie sigorta edilmi~ olanlardan sigorta

.~ .. Iarina devam suretile zarardan korunmak 
.· .. ·~~ istiyenlerin ~irketimiz taraf1ndan Y enipos

·.\ ;. tane arkastnda T iirkiye han1nda ( 12) nu· 
'~~~ marada teskil olunan Devir Biirosuna mii· 

' . ' 

t · racaatle sigortalarinin halen Tiirkiyede ~a-
.\ lt~an hayat sigorta ~irketlerinden arzu ve 
· tercih ettikleri bir sirket nezdinde devam1 

' 
i~in yap1lmasi liizumlu muameleleri icra 

"%. • ettirmeleri ilan edilmisti. . ' 

2 • Bu iki ~irket nezdinde T iirkiyede sigorta 
edilmi, olup ta dogrudan dogruya bu ~ir
ketlerin tasfiye heyetleri taraf1ndan yapi· 
Ian ilanlar mucibince kanuni miiddet i~in
de tasfiye heyetlerine miiracaatle alacak
larini kaydettirmi, olanlar1n dahi halen 
mer'i ~igortalarinin T iirkiyede ~al1~an ~ir
ketlerden birine devrini arzu ettikleri tak-

dirde bu gibilerin 1937 senesi nihayetine 
kadar yukar1da sozii ge~en Devir Biirosu
na miiracaatleri ilan olunur. 

3 • ( Lankr) sigorta ~irketine T iirkiyede sigor· 
ta edilmi~ olup ta i~bu !?irketin T iirkiye -
deki faaliyetini tatil etmesi dolayisile si · 
gortas1n1 F eniks do Vi yen sigorta ~irke
tine hususi zeyilname veya sigorta poli~as1 
alt1na serh verdirmek suretile devrettir -

' 
mi~ veya sigortas1n1n primlerini F eniks do 
Vi yen sigorta ~it~ketinin T iirkiyedeki ~u -
besine resmi makbuz mukabilinde · usulen 
odenmi!? ve sigortalar1 halen mer'i ve de
vam etmekte bulunmu, olanlar1n (Tasfi
ye heyetine kaydedilmi~ olanlar da dahil 
olmak iizere) yukartda sozii ge~en Biiro
ya nihayet ~2/6/1937 tarihine kadar mii· 
racaat eylemeleri ve sigorta vaziyetleri -
nin Biiro taraftndan tetkik olunduktan 
sonra haklar1nda karar ittihaz olunacag1 
ilan olunur 
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