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Mevsimin en giizel ~u'"'"'"" 

SiNEKt 
BAKKAL 

Yazan: Halide Edib 
Ba§tan sona kadar heyecan dolu 400 

sahifelik bir eserdir. Tanesi 100, 
ciltli 125 

Ahmed Halid Kitabevi 
Telefon: Ba§muhan1r ve evl: 22366. Ta.hrtr heyet1: 24298. idare ve matbaa Josm1 24299 - 24290 

<;ift~i bir memleket 
Bulgaristan 

Surigede kan!t hddiseler Yeni sene biit~esi tetkik ediliyor 

Sofya: 25 §U'bat 

t.e::! abahtanberi temel karakteri 
i;;;}J ~ift~i olan bir memleket i~inde 

Demir gOmlekliler halk ve Vekiller Heyeti diin gece 

F .1 gee; vakte kadar c;ah§b 
ileriliyoruz. <;ift~i memleketle

tinde adet oldugu iizere burada dahi ~ift
~i ailesi biitiin ~oluk ~ocugile ziraat i§le
rinde ha§ir ve ne§rolur. Kadmlann bu i§
lerde gordiikleri vazife erkeklerden geri 
degildir. <;ift~i ailesinin her ferdi mii§te
rek i§ten kendi hissesini ahr. 

raDSIZ askerleri e ~arpt~ftlar Yeni sene biit~esinin 230-235 milyon 
• 11 Olii, 45 yarah tesbit edildi lira olacag1 tahmin edilmektedir 

Bulgaristanda kendisine gore bir takun 
endiistri bran§lan viicud bulmu§ olmak
la beraber halkm ekseriyeti, Tiirkiyemiz
de oldugu gibi, ziraatle i§tigal eder, ve 
bu memlekette gelip ge~en biitiin hiiku
.rnetlerce ziraatin inki§afma biiyiik paye 
verilmi~tir. Mesela klasik hububat mah
sullerinin pek para etmedigi son y11larda 
Bulgaristanda meyvac1hga ve sebzecili-

1 ge fazla ehemmiyet verilmekte oldugunu 
I zikredebiliriz. Sekiz on y1l gibi bsa bir 
' rniiddet i~inde Bulgaristandan taze iiziim 

1 
ihracmm yiizlerce vagondan binlerce va-

~amdan ve Halebden iskenderuna yeniden 500 
etti. Hataydan baz1 heyecanh haberlerin 

;lam 27 {Hususi) - Kmkhanda bir 
katil badisesinden dolay1 mahkum olan 
Danaburnu nammdaki haydud Kmkhan 
mesalihi hassa zabiti tarafmdan serbest 
birakilmi§hr. Bu §aki bir~ok Tiirkleri 

katlederek Suriyeye ka~ml§ ve orada hi
maye gormii§tii. Kendisinin §imdi de 

Kmkhandaki baz1 T a§naklardan ~eteler 
te§kiline memur edildigi soyleniyor. 

T ahrikat devam ediyor 

Demirgomlekli hareket 
gelmesi bekleniyor 

gona dogru terakki etmi§ oldugunu soy
lersek bu hususta bir fikir vermi§ oluruz. 
Nitekim taze biber, taze domates ve do
mates peltesi gibi mahsulat ve mamulatm 
ihrac1 dahi ytldan YJ.la ~ogalmaktadJr. 

Yiizlerce vagon taze iiziim veya seb
ze ihrac1 dile kolay bir§eydir. Bu tiirlii 
mallar Avrupa pazarlannda revac bula
bilmek i~in standardize bir §ekil ve ma
hiyeti haiz olmahd1r, ve Bulgar hiikume
ti buna pek ziyade, adeta §iddetle dikkat 
etmektedir. ;lartlanna uygun olm1yan va
gon Bulgar hududlanndan di§an ~Ikanl
maz. 

Haleb 27 (Hususi) - Hataym baz1 
yerlerinde Turk olmiyan unsurlar Tiirk
ler aleyhine tahrik edilmektedir. Ku • 
seyr koylerinde bu tahrikler ac;1ga vurul
mu§tur. Baz1 mes'ul ~ah1slar bu mmtaka
larda guya seyahat maksadile dola§IP 

duruyorlar. Bu dola§malarl Turk koy -
liilerine tecavi.izler takib etmektedir. Ay
ni zamanda muhtelif yerlere teksif edi • 
len '>etelerin de bu ' ~ah1slar tarafmdan 
te§vik edildikleri goriilmektedir. T ethi§ 
hareketlerinin sebebi halki korkutmak ve 
Sancak davasi aleyhine ellerinden vesi
kalar almaktJr. Halbuki balk yabancila
nn bu tahrikatma tamamen kaT§! durma -

Mii§ahidler Cenevreye 
davet ediliyorlar 

T aze meyva ile sebze ihrac mah ola
hilmek i~in standardize olmah, yani bu 
mallar hemen hemen umumiyetle ayni 
§ekil ve kaliteyi arzetmelidir. Bu netice
nin temini i<;in gerek hiikfimet, gerek balk 
tarafmdan sarfolunacak gayret ve him
m tin b"" ""kl ""w ii du§iiniilmege deger. 
1hracat ticaretinden istifade etmek istiye
cek ~ift~iler, hiikumetin kendilerine em
poze ettigi ve ugrunda pek ~ok emekler 
ve masraflar ihtiyar eyledigi usullere in
tibak etmek mecburiyetindedirler. Bul
gar ~if~isinin ~oktanberi tabi bulundugu 
kooperatif te§kilati bu i§leri kolayla§hran 
ba§hca amillerden biridir. Son ii~ dort 
y1ldu Bulgaristanda endiistriye yanyan 
ziraat mahsulatma revac verilmesi daha 
faydah bir i§ olarak ileri gotiiriilmekte ve 
hayvanat bak1m1 ise daha Avrupai yeni 
§ekillere irca olunmaktadu. 

Bir FransiZ gazetesi Suriyelilerin Trablus~am 
limanlnl istemelerini muhtemel goriiyor 

ga azmetmi§tir. 

Bu sebebledir ki bugiinlerde Hatay -
dan haZI heyecanh haberler gelecegi bii
tiin Halebde tahmin ediliyor. 

[Arkast sa. 3 siltun 4 te] 

Cenevre 27 (A.A.) - Havas ajans1 
bildiriyor: Hatay meselesile me§gul olan 
miitehasSIS!ar komitesi per§embe gunu 
ba§ladJgi iptidai tetkikah bitirmi~tir. 

Diger taraftan komite, Hatayda bu -
lunan Milletler C'....emiyeti mi.i§ahidlerinin 
miitalealarmdan da istifade ehnek ~in 

bunlann Cenevreye davetini genel sek • 
reterlikten rica eylemi§tir. 
Bir Frantnz gazetesinin tahminleri 

Paris 27 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hususl muhabiri bildiriyor: 

Saint-Brice, Le Journal gazetesinde, 
[Arka.n Sa. 3 siltun 4 te] 
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Hiikiimet~iler aras1nda I Almanyanm 
•ht.}"'f b .. t d• miistemleke talebi 
1 I a a~ gos er I Ed 1· .• . b ~ en, ng1 teren1n u me-

Ba~vekil Largo Caballero istifa etmekten bah
sediyor. ihtilalciler eski Kralhk mar,lni milli 

Bulgaristanda toprak meselesi var mi
<Iu? Bulgaristan i~inden gec;erken aktiia
lite olarak insamn hatmna bu sualin dahi 
tevariid eylemesini tabii gormek icab 
eder. <;iftc;i memleketi olan her yerde bu 
toprak meselesi zaman zaman mevzuu 
bahsolmu§ ve yer yer muhtelif hal §ekil
leri almi§tlr. Mesela Rusyada ancak bii
yiik ihtilalin silip siipiirebildigi mir usu
liinde insanlar toprakla beraber tedaviil 
eder metalar kabilindendi. Romanyada 
biiyiik topraklar kuvvetli boyar'lann elle
rinde toplanmi§ olmak hasebile orada zi
rai mesele daha had §ekiller arzetmi§tir. 
Bulgaristan yukanki iki misale nisbetle 
zirai meselesini -Stambuliski'nin ihtilalci 
siyasi hareketi miistesna- ~ok hafif saf
halarda ge~irmi§tir. 

mars • olarak kabul ettiler 
'I 

Bulgaristanda topraks1z halka toprak 
dagihlmasi ilk defa 1880 de, yani bizde 
93 seferi denmekle maruf Turk • Rus 
harbinden sonra Bulgaristamn prenslikle 
idare olundugu zamanda yapilmi§tlT. 0 
zaman biiyiik arazi sahibi Tiirkler, Tiirk 
ordusile beraber yurdlanm b1rakarak hie
ret etmi~ olduklarmdan Bulgar hiikume
ti sahibsiz kalmi~ bu topraklan toprak
SIZ c;ift~ilere, hane ba~ma 25 dekar ola
rak, dagitmi§ ve Bulgaristanda Umumi 
Harb sonuna kadar yeni bir toprak mese
lesi mevzuu bahsolmami§tlr. 

Madridde yeni siliin altzna alznarak ilk natlara sevkedilen askerler 

Madrid 27 (A.A.) - Askeri mii§a- mukabil taarruzun akamete ugramas1, 
hidlere gore, Madrid etrafmda cephede yiiksek kumanda heyetine miisaid bir §e· 
bir istikrar has1l olacakt1r. Guadalajara kilde tefsir edilmektedir. 
mmtakasmda asilerin yaphklan §iddetli [Arkasz Sa. 7 siltun 4 tel 
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Bu uzun miiddet zarfmda koy ileri ~e
lenlerinin kuvvetlenmeleri suretile bir ne
vi koylii burjuva s1mf1 te~ekkiil etmi~ ola
cagml tahmin edebiliriz, ki bu bOyle de 
olmu~ ve intihablarda bu ~orbac1 agala
rm hakimiyeti esasma miistenid bir nevi 
siyaset te yiiriimege koyulmu§tu. Bulgar 

Sobranyasmdaki poturlu ve abah ~ift~i 
meb'uslar bize bu agalann intihab etmek
le iktifa etmiyerek intihab dahi olunan
lanm gosteriyordu. 

Bulgaristan Umumi Harbde ma~lub 
olarak ortahk kan§hgi zaman hapisane
den s;1kan Stambuliski ihtilal bayragmi 
as;arak iktidan eline almi§ ve belliba§h 
yapt1g1 fevkalade i§ler arasmda koy zen
ginlerini topraklanm kJYmetlerinin -o da 
uzun zamanda odenecek- ancak % birile 
ellerinden alarak halka dag1hnak hare
ketini yapmi§hr. Bu tamamile siyasi bir 
hareketti, ki Stambuliski'nin vefatmdan 

i~ SAHiFELERDE sonra yiiruyemedi. 

li incide: Siynsi tarih notlar1: italyanm Filhakika Stambuliski'yi istihlaf eden 
Akdeniz siyaseti ve safhalan profesor Cankof zirai meseleyi yeni bir 

Enver Ziya Karal hal §ekline tabi tutmak iizere tamamen 
6 nc1da: Giire§~ilerimizin Finlandiyada degi§tirmi~tir. Profesor <;ankof ta bizzat 

yaphklan mn~larm resim ve i~lemiyenlere bane ba§ma yalmz 300 de-
tafsilab kar (doniim) arazi bnakarak iisttarafm1 

'l incide: (:op~atanm karargahmda deger pahasile ve % 3 faizli tahvilatla 
Kandemir istimlak etmi§ ve bunlan koyliiye gene 

-------------..: deger pahalarile malederek bunlan hiiku-

mete kar§t uzun taksitlerle borclandimti§· 
tlr. Profesor <;ankof'un tslahatmda ara· 
ziyi modern surette i~letenlere ve niimune 
~iftligi yapanlara 2000 dekar arazi bira
hlmaktadir. 

Bulgaristan bu biiyiik i§i ba§a ~Ikara
bilmek i'>in Milletler Cemiyetinin tavas
sutile mecmuu 4 milyar Bulgar levasma, 
yani bizim param1zla 70 milyon liraya 
varan iki biiyiik istikraz akdetmi§tir. Bu 
iki istikrazm birincisine muhacir iskam, 
ikincisine Bulgaristamn ikhsadi kalkmma 
istikrazl denilmektedir. 

Bulgaristanda son giinlerde biiyiik ol
c;iili.i ziraatin 2000 doniimden fazlaya <;I
kanlmasi faydah olabilecegi hakkmda 
bazi ne§riyata tesadiif olunmakta ise de 
iyi, mi.inferid ve bununla beraber koope
ratif~ilikten miistefid olan Bulgar ~ift~i
liginin §imdiki halde normal bir vaziyet 
ic;inde ~ah~hgl soyleneblir. 

h az veya ~ok ziraatten ziyade bilgili 
ve temiz ziraattedir. 

YU!YUS. NADl 

seleyi gorii,emiyecegini 
Von Ribbentropa bildirdi 

Londra 27 (A 
A)- Havas ajan
SI muhabirinin zan
nettigine gore, Ha -
riciye N azm Edeni 
ziyareti esnasmda 
Alman sefiri Von 
Ribbentrop, sarih 
taleblerde bulunma
makla beraber, miis
temlekeler meselesi -
nin Almanya i~in Von Ribbentrop 

pek miihim oldugu-
noktasmda 1srar ve 1ngiliz ricalinin bu 
husustaki lakaydileri dolayisile teessiifle
rini beyan etmi§tir. 

[Arkasl Sa. 7 siltun 5 tel 
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Tiirkiye- Felemenk 
ikt1sadi anlasmasi 

' 
Diin Ankarada biiyiik 
merasimle kat'i olarak 

imza edildi 
Ankara 27 (T elefonla) - Ankaraya 

gelmi§ olan Felemenk hiikumeti miimes
sillerile hiikumetimiz miimessilleri arasm
da parafe edilmi§ olan anla§malar, bugiin 
Hariciye Vekaleti bi.iyi.ik salonunda, 
Ti.irkiye Cumhuriyeti hiikumeti adma ik-

[Arka.n sa_ 'l siitun 4 te] 

Biz insanlar 
Peyami Safamn bu telif ro
manl senenin en miihim 
edebi hadiselerinden birini 
tetkil etmektedir. lki giin 
evvel tefrika etmege ba~la
dtgtmtz bu romam egE?r ta
kib etmedinizse bugiin iki 
giinliik hulasasile birlikte 

5 inci sahifemizde her 
hal de okuyunuz! 

Ba§vekiZ ismet ini:iniiniin izmirden avdetlerinde Ankarada 
kendisini kar$tltyanlarla beraber 

Ankara 27 (T elefonla) - V ekiller 
Heyeti bugiin ogleden sonra toplanarak 
g~ v.akte kadar 1937 y1h masraf biit~e
sini tetkike devam etti, 

Vekiller Heyeti biit~e tetkiklerine de
vam i~in, pazar olmasma ragmen yann 

da toplanacaktJr. Kat'i rakam yann ak
§ama kadar tesbit edilecek olmakla be • 
raber yeni biit~enin 230 Ia 235 milyon 
lira arasmda olacagi kuvvetle tahmin edi
liyor. Biitx;.e pazartesi giinii Meclise ve
rilmi~ olacaktJr. 
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Avrupada da feyezan 
feliketi ba§gOsterdi 

Dinyeper ve Tuna nehirleri de etrafa yaydmakta 
devam diyor, Seinin yiikselmesi Pairste 

tehlikeli bir vaziyet husule getirdi 

Pariste Seine nenrinin feyezam: Sular Alma ki:ipriisii civannda 
sergi in§aatmt durduracak hale geldi 

Paris 27 (A.A.) -Seine nehri Aus
terlitz kopriisiinde be§ metro yiikselerek 
tehlike seviyesini a§mi§hr. Maamafih su
lann yiiksehnesi sergi in§aatim durdurma· 

mi§hr. Y almz iic; pp.viyonun mahzenleri 
su ile dolmu§tur. 

Paris 27 (A.A.) - Yagmurlarm de-
IArkast Sa. 3 siitun 5 te] 
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Istanbulu diin kesif bir 
tabakas1 kaplad1 • 

SIS 
~ehir gozgozii gormez bir hale geldi, limanda 

vapur seferleri intizam1n1 kaybetti 

Limantn sisli manzarast 

Diin sabah istanbul limamm ve Bo - §ehrin ic;ini kesif bir sis tabakas1 kfpla • 
gazic;ini hafif bir sis kaplamJ§tl. Sis k1sa ffil§hr. 0 kadar ki, Sultanahmed, Aya • 
bir miiddet devam ettikten sonra a~Ilmi§ sofya meydanlannda goz gozi.i gormii • 
ve vapurlar seferlerine devam etmi§lerdir. yordu. 
F akat sa at us; ten sonra Istanbul limanile [Arkasz Sa. 7 siitun 6 da] 



CUMHURlYET 
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Tarihl tefrika : 43 Yazan : M. Turhan Tan 

Tramvay iicretleri ---- Ortaya ablan §ayia 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

... 
~ocugu olur)) 

T enzilatb tarife yartndan 
itibaren ba~byor 

T arife komisyonunun tramvay iicret
lerinde yaptlg1 tenzilatlt tarifenin yann
dan itibaren tatbikma ba§lanacakhr. 

Hiikumetin ~ilepler almak karar1, bu sahada 
bir inhisar kurulacag1 rivayetine meydan verdi, 

fakat buna ihtimal verilmiyor 
Onlar, resmi mahiyette kurulan gerdegin zevkini, 

en ~ok bu mevzudan ahyorlard1 
Sirket, bu tarife ile ilk ve orta mek -

teblerle lise talebelerinden okuduklan 
mekteble, oturduklan semt arasmda hi -
rinci mevki arabalarda 4,5, ikinci mevki 
tramvaylarda 2 kuru~ iicret alacaktu. 

Fa kat kimsenin bilmedigi ba§ka bir ha
kikat daha vardt. 0, Hurremle Hiinkar 
arasmda §imdilik bir str olarak ya§tyordu. 
Nikah giiniiniin gecesi, ii<; yiiz halaytk 
tarafmdan nurani bir alayla gerdege go
tiiriilen Hurrem, tazelenmi§ bir zifaf sar
ho~lugile kendine §iirler okuyan tacidar 
kocasmt mikyast gibi tadt da degi~miyen 
zarif bir tebessiimle uzun uzun dinledik
ten sonra diziisti.i gelerek ellerini yiiziine 
kapamt§ ve yanaklanm pembe hirer gii
le c;evirip ~oyle bir mi.ijde fiSlldamtsh: 

- Galiba anne olacag1m efem?. lc;im
de boyle bir sevinc var!.. 

Hiinkar, neden ve nasi! demege Iii -
zum gormedi, bu mi.ijdeyi siirekli niiva -
zi§lerle miikafatlandtrdt. Nikahh e§in • 
den dogacak c;ocuk i~in §imdiden sevgi 
duyuyor ve o dogumun kendi saltanah
na ugur getirecegini kuruntuluyordu. Bu 
tahayyiil on a, bir c;ocuk ne§' esi de getir
mi§ti, Hurremi yamba~ma oturtarak he
sablar yiiri.itiiyordu, mii§terek yavrulan
mn sesini hangi giin duyacaklanm tesbit 
etmege sava§tyordu. Hurremin arabi ay 
isimlerine akh ermedigi ve dili de kolay 
kolay yatmadtgl ic;in bu hesab i§inde an
cak parmak saylSina ba§vuruyordu, ko -
casm1 kahkahalarla giildiiriiyordu. Bu -
nunla beraber Hiinkar, kendisine kame
ri ay)arm S!TaSin! ogretmekte !Srar etmek
ten geri kalmad1 : 

- $imdi, dedi, zilkade aymdaytz. 
Bunu tam sayahm: Bir. Sonra kurban 
bayram1 ayt gelecek. Ona zilhicce der -
ler. Oldu, iki. Ardmdan ma ile muhar· 
rem, sefer, rebiiilevvel, rebiiilahir, cema
ziyelevvel, cemaziyelahir, receb gelir. 
Demek ki yavrumuz receb ayt ic;inde do
gacak. Cok iyi. Ciinkii receb, iic; aylar
dan biridir, ugurludur II 

Hurrem, kendi oz yurdunda, Galic;ya 
koylerinde duydugu kocakan tekerle -
melerine kiymet vermemezlik edemedi -
ginden dogumun k1lja m1, yaza m1, ilk -
bahara m1 dii§ecegini anlamak istiyordu, 
yi.iz tiirlii cilve i~inde, garib miidahale -
ler yiiriitiiyordu: 

- Kt§ c;ocugu ctltz olur derler efem. 
Aslammm yavrusu karakt§ta da dogsa 
gene asian olur aroma c;ocugumuzun be
§iginin yaza dogru kurulmasmt isterim. 
Halbuki §imdi yaz, hem de iyiden iyiye 
yaz. Bilmem, hesabimiZl yaza nastl bag
lanz? 

Hiinkar bunun i.izerine §emsi aylan 
ele ahyor ve §imdi agustosa giriyoruz, 
diye ba§hyarak dogumun maytsa tesadiif 
edecegini miijdeliyordu. Onlar, resmi 
mahiyette kurulan gerdegin zevkini en 
c;ok bu mevzu i.izerinde oyalanarak c;tkar
IDI§lardi ve hesabdan yorulup ta ba§ka 
mevzulara gec;erken §U mes'ud hadisenin 
§imdilik gizli tutulmasmt kararla§tlrmi§ -
lardt. Ci.inkii ikisi de nazara ugramaktan, 
saadetlerinin sthhi anzalarla veya umul
maz kazalarla bozulmasmdan korkuyor -
lardt. Kurbanlar kesilerek, sadakalar da-
gttilarak, bor~tan dolayt hapsedilmi§ bi-
c;arelere hiirriyet verilerek ve bunlara 
benzer iyi i§ler yap1larak manevi bir 
<<kaza, bela» siperi hazuland1ktan sonra 
i§i ac;1ga vurmak gene aralarmda miina
sib goriilmi.i§ bulunuyordu. 

hte bu suretle ba§hyan yeni a§k ha
yah, alevi boyuna c;ogalan bir ate§ ha -
Iinde siiriip gitti ve Hi.inkar bu ate§in a
deta semenderi oldu (I). Oldiirmiyen 
bir yam§la biiti.in benligini serinlendire 

serinlendire yeni omriin hazzmt ya§tyor
du. 

hi, giicii de fbrahimin omuzlanna 
yiikletmi§ti, divana bile ~tkhgt yoktu. 
giindiizlerini, ~ah~kan vezirine tezkere 
yazmakla ve ondan gelen cevablan o • 
kumakla ge~iriyordu. Giin bahmma ya -
km da gene onunla birle§ip §arab 6 ic;iyor, 
saz dinliyordu ve sonra ate§ten yatagm1 
ozleyen bir semender i§tiyakile Hurre -
min yanma ko~uyordu. 

F akat Hurrem, kaplan kalbi, sutlan 
htrst ve tilki kafast ta§tyan reng1n bir o
riimcek rolii oynuyordu, durmadan orii
yordu. Ana olacagm1 sezer sezmez kal
bini cilalamt§, hmmt bilemi§, zekasmt ta
mamile harekete gec;irmi§ ve ma ma 
planlar hamlamaga koyulmu§tu. Dogu
racagt c;ocugun erkek olmast halinde va
ziyeti feci olacakh. Ci.inki.i ortada Veli
ahd tamlmast laztmgelen §ehzade Mus -
tafa vardt. Kendini «sahhk et, kokmu§ 
kahpe» diye tahkir eden ve dogen Ma
hidevramn bu giirbiiz ve ~ok zeki oglu 
er gee; Padi§ah olacagma gore yeni do
gacak §ehzadeler ic;in hayat hakki yok
tu ve bu hak, hie; olmazsa, Sultan Siiley
mamn ya§amasile mukayyeddi. Onun 0-
li.imile ve Mustafanm tahta c;tkmasile be
raber obiir ~ocuklar cellad elinde can 
vermege mahkum bulunuyorlardt. 

H urrem, gebeliginin ilk giinlerinde i§
te bu akibeti dii§iinmege ba§ladt ve he
niiz alh ya§mda bulunan Mustafaya, ic;in 
ic;in, harb ilan etti. Anasmt ebedi mah -
pusluga mahkum ettirdigi gibi onu da 
Padi§ah olmak imkanmdan mahrum et
megi ve ettirmegi tasarlamt§tl. 

0, kimseye sezdirmeden ac;hg1 harbin 
c;ok tehlikeli bir i§ oldugunu biliyordu ve 
bunun ic;in kendine yar olacak eller an
yordu. Hedefe dogru yiiri.irken hic;bir iz 
belli etmemek, Padi§ahta kiic;iik bir ku~
ku uyandumamak laztmd!. Bu da ba§
kalanm maksad ugrunda kullanmakla 
temin olunabilirdi. 

Sultan Siileyman, bir yandan nedimi
nin sundugu bedii zevkle, bir yandan da 
sevgilisinin - giin ba§tna §eklini degi§tire
rek - bol bol tattirdtgt a§k ile sarho§la -
YIP giderken Hurrem, i§te bu durumday
dt, ana hatlanm c;izdigi agm kollanm, 
hiicrelerini i§letmekle me~gul oluyordu. 

Zeki kadm, bel baglanabilecek ilk 
dostu Padi~ahm kizkarde§lerinden Ha
fisa sultamn §ahsmda buldu. Hurrem o
nun kocast Mustafa Pa§ayt M!Slrdan ls
tanbula getirtmi§ti. Hafisa, bu iyiligi u
nutmaz goriinerek kudretli yengesine 
candan baghhk gosteriyordu ve hemen 
her gi.in ziyaretine geliyordu. Halbuki 
takmdtgi samimi dost tavn, §iikrankarhk
tan ziyade hesaba miisteniddi. Zira ikinci 
vezir mevkiini i§gal eden kocasmm Sad
nazamhga yiikselmesini temin etmek is
tiyordu ve bunun ic;in de gene Hurrem
den istiane etmek fikrini giidiiyordu. 

[Arkasz var] -------
{1) Semender, Kalender vezninde bir 

canavaro1.r. Atetlte miitekevvin olur. Biiyii
cek fare ciissesinde olup ate~ten ~1ktlkta 
hil:'H olur derler ve blr kavilde bazan ta§ra 
~1k1p gezer, olesnada sayd ederler. Deri -
slnden mendll ve takke mlsillu nesneler dii
zerler, kirlendikte ate~e atarlar, sabunla 
gasl olunmru§ gibi pak ve pa'kize olur. Bir 
rivayette keler (kertenkele ve emsali) ~ek
llnde olur, derlslnden ~etr (~adir) diizerler 
ve tiiyiinden ca.meler dokuyup s1cak giin
Ierde glyerler, hararet kat'iyyen tes1r et
mez. Bir rivayete gore de ku§ suret!ndedlr. 

cBiirhan Kat1 terciimesinden, 

Oniversite ve yiiksek mekteb talebele
rinden ise daimi olmak iizere herhangi 
semte seyahat ederlerse etsinler birinci 
mevkide 4,5, ikinci mevkide 2 kuru§ iic
ret almacakllr. 

Halk biletlerinde ise birinci mevkide 
iki ht'ahk mesafe 5,5, iki ktt'adan fazla 
seyahat ic;:in de 7 kuru§, ikinci mevkide 
iki k1t' ahk mesafe 3,5, ikiden fazla ktt'a 
ic;in 5,5 kuru§ iicret almacakt1r. 

MOTEFERRIK 

Y alova kaphcalarmda 
haz1rhk 

Bahar yakla~bgJ. ic;in Yalova kaphca
larmda mevsim haz~.rbklarma ba~lan -
m1~hr. 

Bu sene kaphcalarda Avrupa su §e -
hirlerinde gi:iriilen en son terakkiyattan 
istifade edilerek yeni yeniHkler yaptl
masl mukarrerdir. 

Fiatlarda, halkm her s1mfmm bura
dan istifade edebilmesi ic;in ucuzlahla
cakbr. 

Yeni biiyiik otelin nisan sonuna ka
dar haz1rlanmasma c;ah§Ilmaktad1r. 

Kaphcalar mayts ay1 i!Jinde ac;Ila -
cakhr. 

Niifus umum miidiirii 
~ehrimizde bulunan Niifus umum 

miidiirii Muhtarla Niifus umum mil -
diirlilk §Ube miidiirli Sabri dun !stan -
bul Vilayeti Niifus miidiirliigiine gel -
mi§ler ve muamelah tetkik etmi§lerdir. 
Muhtar yarm Ankaraya gidecektir. 

Bahkhanenin vaziyeti 
istanbul Bahkhanesinin, te§kili mu -

karrer Deniz Banka devredilecegi soy -
lenilmektedir. Devir muamelesi yap1l -
d1ktan sonra banka, !stanbulda biiyiik 
ve muntazam bir bahkhane binasm1 vii
cude getirecektir. 

INHISARLARDA 
lnhisarlar miidiirii Avrupaya 

gidiyor 
fnhisarlar Umum mi.idiirii Mithat Ye

nel bir iki giine kadar Viyanaya gide
cek, oradan baz1 Avrupa merkezlerine 
daha ugrad1ktan sonra Londraya g~e
cektir. Umum miidiiriin bu seyahati 
Tiirk sigaralarmm Avrupa piyasalarm
daki satl§ vaziyetini tetkik etmekle a
lakadardlr. 

Diger taraftan !nhisarlar idaresi Briik 
selde biiyiik bir tiitiin fabrikasile yeni 
bir mukavele yapml§hr. Bu mukavele
ye gore §imdiye kadar tiitiin yapmakta 
olan bu fabrika §imdiden sonra yalmz 
Tiirk tiitiinlerile sigara imal ederek Bel
!Jika piyasasmda satacakttr. 

Bu fabrikaya gonderilecek tiitiinle -
rin harmant burada yap1lacakhr. Fab -
rikanm hannan ve fabrikasyon i§lerin· 
de c;ah§mak i.izere inhisar idaresi eks -
perlerinden bir.i yakmda Briiksele gon
derilecektir. 

MALIYEDE 

Miitekaid, eytam ve eramil 
maa§I 

Miitekaidin, eytam ve eramilin iic; ay
hklannm tevziine martm sekizinci pa
zartesi giinii ba§lanacaktlr. AYJfl altt -
smda Emlak Bankasmm avans alanlara 
tevziat yapmas1 muhtemeldir. 

GUMROKLERDE 

Tiirk ~ileplertnden birkagt 

Ba§vekil lsmet lnoniiniin lzmir seya ·j Bu §ayia, haricden vapur almak iizere 
hatinde, ke~d~lerine refakat eden arka ~ olan armatorlan tereddiide dii§iirmii§tiir. 
da§Imiz Ab1dm D~verden. iyi .~~jdel~r Son giinlerde dort vapurcu !svec;, Nor _ 
ald1k. Bunlardan b1r tan est de hukumetm ve~. Almanya ve fngiltereden 8 1 0 • 12 
1.6 milyon lira sermaye ile yiiz bin tonluk. ya§lannda yeni §ilepler almak llzere ha-
§tlep yaphrmak, bunlar yaptlmctya ka- ride miizakerelerde b ] 1 d B 
d b' k k' '] I u unuyor ar 1. u 

ar IT ac; tane es 1 §I ep a mak karan - firmalar arasmda esk1' V 1 k · k dtr . . .. .. . apurcu u §IT e-

B
• b be b' h • . . . . tmm en buyuk htssedarlarmdan olup ha-

u a r, tl assa demzc1hk muh1tm- 1 b ·1 1 1 
d • b' J•k . d en e§ §I ep e c;a I§an ve daha be§ tane 

e umum1 IT a a a ve seVInc uyan !TID!§· 1 k 1 S 
t C h · t h"k• t' . J • • I vapur a aca o an ad1kzade firmasi da 
tr. urn unye u ume mm aemz I§ e • d 

rine verdigi ehemmiyet biitiin denizcileri var IT. 

sevindirmi§tir. Filhakika, §ilepc;iligimizi Bizim yaptlgtmtz tahkikata gore, hii
hiikumetin de yardu'!?,ile inki§af ettirmek kumetin, §ilepc;iligi inhisar altma almas1 
i§inin milli ikttsadiyattmtz bak1mmdan ne hakkmda verilmi§ bir karar yoktur. Dev
kadar miihim oldugu gi.in gibi a§ikar bir let parasile yaptmlacak olan §ilepler, 
hakikattir. devletin komiir, tuz ve saire gibi resm! 

Kom§UIDUZ Yunanistamn 200 bin ton- nakliyatmda, bir de ihracat mevsimlerin
luk bir deniz ticaret filosu vardtr. J3izim de ihrac mallanmtzm sevkinde kullamla
tonajtmtz ise bunun yans1 bile degildir. cakbr. Hiikumetin, deniz nakliyatmt in -

Bizde §ilepc;ilik bilhassa son bir iki se· hisar altma alm1yarak, §ilepc;iligimizin te
ne ic;inde terakki etmege ba§lamt§tlr. rakkisi ic;in bu sahada c;ah§an armator -
Posta vapurculugu devlet inhisan altma lara miimkiin olan bi.itiin yard1mlan da 
ahndtktan sonra evvelce posta vapurculu- yapacag1 kanaati mevcuddur. 
gu yapmakta olan armatorlar Denizyol- Bununla beraber, §ilepc;ilerimiz son 
larma satttklan vapurlann paralarile §i - §ayiamn dogurdugu miiphemiyetin zail 
lepler alarak bu sahada c;ah§maga ba§ - olmasmt beklemektedirler. Maruf §ilep • 
lamt§lardtr. Bu vaziyet §ilepc;iligimizin c;ilerimizden biri §Unlan soylemektedir: 
ilerlemesinde miihim surette amil olmu§, «- Kabotaj hatlarmda posta vapur -
evvelce 15 taneden ibaret olan Tiirk §l· 
lepleri bugiin otuzu bulmu§tur. Fa kat, bu 
miktar da c;ok azdtr ve memleketin nakli
yat ihtiyacma gayrikafidir. Nitekim, bu 
ihracat mevsiminde nakliyat buhran1 ol • 
mu§ ve mallanmizt bin mii§kiilatla ve ec
nebi vapurlarla nakletmek mecbur~yeti 
kar§Ismda kalmml§hr. 

Hiikumetin yeni §ilepler yaphrmak 
karan bu vaziyetten miilhem oldugu gi· 
bi Turk armatorlan da kabotaj hatlan -
m1zda ve civar memleketlerdeki nakli ~ 
yatta c;ah§abilmek ic;in haricden yeni va
purlar ahnak iizeredirler. 

Y almz, hiikumetin yeni §ilepler yap -
ttrmak ve almak hususundaki miispet ka
ran denizcilik mehafilinde, heniiz dogru
lugu ve yanh§hgt tahkik edilemiyen bir 
§ayiaya sebeb olmu§tur: 

$ilepc;ilik te devlet inhisan altma ah
nacakmt§l 

culugu inhisan teessiis ettikten sonra bii
tiin Ti.irk armatorlan §ilepc;ilige ba§ladt. 
Son i.ic; sene i<;inde haricden ondan fazla 
vapur ald1k. l~imizde bugi.inlerde 3-4 
vapur 'bm1en alacak olan sermayedarlar 
da var. F akat, §ilept;ilik inhisan boyle 
bir inhisar kurulursa bizim vapurlanmtz 

hiikumet tarafmdan posta vapurlannda 
oldugu gibi satm almacak mtdn? Hangi 
esaslarla ahnacakhr? ~imdi Avrupada 
vapur fiatlan c;ok yiiksektir. On be§ ya -
§mdan fazla ya§h gemiler almak memnu 

oldugu ic;in yeni ve pahah vapurlar al -
mak istiyoruz. Fa kat, vaziyet tavazzuh 
etmeyince harekete gec;mek imkamm da 
bulamtyoruz.» 

$ilepc;iler, bu ~ayiamn dogru olup ol • 
madigmi ogrenmek iizere alakadar rna -
kamlara miiracaat edeceklerini soylemi~ -

lerdir. 
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~orap tipleri i~in 
verilecek karar 

50 kisilik 
' 

miihendis 
ingiliz 
heyeti 

ikttsad Vekaletinin cezri ~ar~amba giinii ~ehrimize 
harekete mecbur l{a· gelerek hemen Karabii

ke hareket edecek 
Karabiik demir ve c;elik fabrikalanmn 

kurulmast i§ini i.izerine alan Brassed fir
masmm miidiirii Makenzen ve 50 ki§ilik 
miihendis heyeti c;ar~amba sabaht eks -
presle §ehrimize geleceklerdir. 

fngiliz miihendisler hemen ertesi giinii 
Karabiike hareket edeceklerdir. 

izmit Maarif Miidiirliigiiniin balosu 

Umum miidiiriin tetkikleri 
Evvelki gun Ankaradan iiehrimize ge

len Giimriikler Umum mlidlirii Mah -
mud N edim bir ara Giizel San'atlar A
kademisine giderek yolcu salonu rna -
ketleri iizerinde tetkikatta bulunmu§ 
ve alakadarlarla bu hususta konu~arak 
fikirlerini alml§tlr. 

fktisad Vekaletinin c;orab standardi • 
zasyonu i~in kat't kararma ragmen ~orab 
fabrikalannm binbir itiraz ileri siirmeleri 
ve bir tiirlii c;orablan tipe irca etmek is
tememeleri lkhsad V ekaletini bu husus
ta §iddetli harekete mecbur tutmu§tur. 
<;orab fabrikatorlan ortaya konulan her 
fikre ( olamaz!) diye itiraz etmekte, bir 
ktsmmm kabul ettigini diger ktsmt begen
memektedir. Bunun iizerine ikttsad V e -
kaleti sanayi mi.ifetti§ligile Ticaret ve Sa
nayi Odasma emir vererek §imdi fabri -
kalann yaptlgt c;orab niimunelerini top
latml§, c;orablar miihiirlenmi§ ve hirer za
btt tutulmu§tur. (:orab ve zabttlar lktt -
sad Vekaletine gonderilmi§tir. 

Siimer Bank mart ba§mdan itibaren 
biitiin htzile ba§hyacak olan Karabiik 
fabrikalan hanrhk ve in§aah ic;in teda -
rik edilmi§ ve edilmekte olan ameleyi ~a
h§hracak i§ha§Ilan, usta ve kalfalar ara
smdadtr. T esviye, kanalizasyon, demir, 
ah§ab ve elektrik i§lerinde kullamlmak ii
zelj! 500 i§ba§I, usta ve kalfa almacak -
hr. 

fzmit (Hususi) - Maarif miidiir -
liigii senelik balosunu Necatibey mektebi 
salonlannda verdi. Biiyiik ve ince bir 
2evkle tertib edilen bu toplanttda §ehrin 
giizide ve miinevverle:ile vali Hamid Os
kayla General Mi.irsel de bulurtdul~r. 

SOSYETELERDE 

Eregli §irketinde toplanb 
Eregli §irketi hissadarlan diin sabah 

saat on bUIJUkta §irketin Tophanedeki 
merkezinde fevkalade bir ic;tima akdet
mi~lerdir. Hissedarlar reisi M. Bois -
sier'in ba§kanhgmda toplanan umumi 
heyet senelik bilan<;o iizerinde gorii§ -
mii§ ve baz1 kararlar venni§tir. 

SAGLIK ISLER/ 

H1fzissihha Umum miidiirii 
~op meselesini tetkik ediyor 

S1hhat ve !c;timai Muavenet Vekaleti 
Htfzissihha umum miidiirii As1m §ehri-

Milli raktslarla, Cin danst ve ortamek
teb muallimi Vedianm ~arktlan bi.iyiik 
takdir ve alkt§ topladt. 

Gonderdigim resim baloda bulunan -
lardan bir ktsm1m bir arada gostermekte
dir. 

• mize gelmi§tir. Astm, istanbulda kal • 
d1g1 miiddet zarfmda, son zamanlara 
kadar biitiin !stanbullularm rahat ve 
s1hhatini bozan c;i:ip meselesi hakkmda 
da tetkikat yapacaktlr. As1m dun bu 
maksadla Vali Muhiddin Ustlindag1 go
rerek !fop meselesi ve oniimiizdeki yaz 
ic;inde sineklerin online gec;:mek ic;in bir 
tedbir ahmp almmad1g1 hakkmda ma-
1tirnat almt§tlr, 

$imdi !ktJsad Vekaleti bu ni.imunelere 
gore hangi nevi c;orablarm yaptlabilece
gini tayin ve tesbit edecek ve bu tip c;o
rablarm yaptlmast mecburiyetini koya -
cakttr. 

KULTUR ISLERI 
Haydarpa§a lisesi talebesinin 

tetkikah 
Haydarpa§a lisesi son s1mf talebesin

den 19 ki§ilik bir grup diin muallim mu 
avinlerinden ibrahimin nezaretinde is
tanbul tarafma ge!Jerek Eski Ese.rler 
Miizesini, c;inili ki:i§kii, ~ark Eserleri 
Miizesini ziyaret etmi§lerdir. Talebeler 
ogle yemeklerini c;emberlita§ta Bele • 
diye lokantasmda yedikten sonra Top
kapt saraymm blitiin dairelerini, Aya -
sofya Miizesini ve Mimar Sinanm me -
zanm ziyaret etmi§lerdir, 

DEMIRYOLLARDA 

Yunanhlarla yapdan 
miizakereler 

Evvelce Lozan ahidnamesile tesbit e
dilen Avrupa tren hattmm Yunan ara
zisinde bulunan k1smmm vaziyetini ye
niden tesbit etmek iizere hiikfunetimiz 
ve Yunan murahhaslan arasmda mii -
zakereler yap1lmi~h. Bu miizakerelerin 
sonunda biltiin hususat iizerinde esas 
itibarile anla~Ilmi§ttr. Fakat Yunanh -
larm son yapt1g1 bir teklifi kabul et -
megi murahhaslanm1z salahiyetleri da
hilinde gi:irmemi§ ve bunu N afta Veka
letine bildirmi§lerdir. Bu proje hakkm
da Vekalet bir karar verdikten sonra 
anla§ma yaptlacaktJ.r. 

28 ~ubat 1937 

Siyasi· icmal 
. . . ' 

ispanya i~Ieri ve devletler 
I 

rr===\\ evletlerin silah, para, goniill~ I' 

1.6::&' vermek suretile yapttklan mii• ~ 
dahaleler yiiziinden lspanya 

harbinin bir Avrupa harbine miincer ol• 
mamas! i~in ingilterenin sarfetmekte ol• 
dugu gayretler nihayet kat'i neticelere er• 
mi§ bulunuyor. Bu i§in boyle olmasmda 
F ranstz politikast iizerinde fng1lterenin 
mutlak olarak yapt1g1 niifuzun biiyiik te" 
siri vardtr. Yak tile F ransa ancak silah 
verilmesinin men'ine giic;bela razt olmu;. 
haricden diger suretle yap1lan miidahale 
ve yard1mlarm menedilmesine ~iddetle 1 

t:nuhalefet etmi§ti. Almanya ile ltalya st l 
lspanyaya goniillii gonderilmesinin me • 
nedilmesini ve evvelce oraya giden go ~ Av 
niilliilerin geri almmast ve para suretile clUJ 
yap.tlan yard1mlara nihayet verilmesini 
ve lspanyadaki sol cenah hiikumetinin «t1:1 
dahill harbde kullanacak harb malzeme< miJ 
sini almak ic;in !spanya kagtd paralannu1 c;a1 
kar~1hg1 bulunan altmlan harice gonde- ti 
rip sarfetmege devam eylemesinin mene • d 
dilmesini istedikleri zaman F ransa bl.S m'U 
tekliflere kat'iyyen yana§mamt§tl. liir 

$imdi ise goniillii gonderilmesinin gi 
men'i hususunda Fransa tngiltereyi or • §I 
nek tutarak muvafakat etmi~ ve memnu• ku 
iyeti hemen gayet stkt olarak vazetmi§ • §al 
tir. Ahiren daha ileriye giderek evvelce tee 
!spanyaya giden ecnebi goniilliilerinin · 
dahi geri almmastm Londradaki ademi ! re, 
miidahale komisyonuna teklif etti. lspan• de 
yaya silah ve goniillii g1rmesinin men'ine diJ 
nezaret i~in bu devletin kendi kara su ~ 
Ian ve topraklan haricinde konulacaki ba 
kontroliin §ekil ve sureti hakkmda birc;:o~ tiy 
itirazlarda bulunan ve bahusus Pirene su1 

silsilesinin F ransa tarafmm ecnebi memur m 
ve zabitlerin stkt ve §iimullii kontrolii al~ TIJ 
tma konulmasma aid tasavvura muhale• mj 
fet eden F ransa nihayet bu i§lerde dahi 1 
yola gelmi§tir. e 

!ngilterenin Portekiz hududundak~ id 
mii§ahidler kadar Fransamn cenub hu .. 
dudunda dahi ecnebi ajanlar bulunmasi d 
icab eyledigini ileri siirmi.i§ olmas1 Fran .. 
samn itirazlanna devam eylemesine im• 
kan btrakmami§hr. Binaenaleyh Fransa~ 
daki komiinist partisinin ve amele te .. 
§ekkiillerinin §iddetli muhalefetine rag ~ 
men F ransa hiikumeti kendisinin cenul) 
hududlarmt ecnebi zabit ve memurlann 
kontrolii altma vermege razt olmu§tur. 

on ro i§in e en ziya e itiraz ve mu~ 
halefet gosteren kiic;iik fa§ist devlet Por1 
tekiz dahi !ngilterenin rozi.inden <;tkaml• 
yarak kontrole razt olmu§tur. Su kadat 
var ki Portekiz topraklannda kontrol 
yalmz 150 lngiliz mii§ahidi tarafmdan 
icra edilecektir. Bunlarm vazifesi dahi 
mii§ahededen ve gordiiklerini lngilter~ 
hiikumetine haber vermekten ibaret bu ~ 
lunacakhr. li 

Portekiz hie; te itimad etmedigi Fran1 }i 

samn ve miittefikinin memurlan tarafm· 
dan kendi topraklannda kontrol yap1l1 li 
masma sonuna kadar muhalefet goster .. 8 
mi§ti. Lizbon hiikumeti mii§ahede stfa .. II 

tile !ngilizler tarafmdan kontrol yaptl .. r 
masma fngilterenin kendisine ebedi miit1 
tefik bulundugunu dii§iinerek raz1 olmu~~ ) 
tur. ltalya ile Almanya da Portekizi !n~ 
giliz teklifini kabul etmege te§vik etmi§~ 
lerdir. 

$imdi kontroli.in tatbikma mani olan 
yegane engel Sovyetlerin !spanya seva • 
hilini denizden ve kara sulan haricinden 
kontrol ic;in tayin olunan mmtakalann en 
hiicra ko~esinin K1Z11 donanmaya goste " 
rilmi§ olmasmdan ~tkan zorluktur. Sov .. 
yetler Balear adalan yahud §imali Fas 
sevahili mmtakalanm istemi§lerdi. Fa kat 
bu zorluk meselenin esasma degil, tefer .. 
ruatma aid bulundugundan kontrol pia .. 
nmm suya dii~mesine sebeb olamtyacak .. 
hr. Hulasa lspanyaya silah ve goniillu 
girmesinin men'ine aid kontroliin martm 
iptidasmdan itibaren tatbikma ciddi bir 
mani kalmami§ gibidir. Bu suretle !span• 
ya i§leri Avrupa sulhunu tehdid edece!d 
mahiyetini ehemmiyetli surette kaybetmi' 
oluyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Istanbul lskan miidiirliigu 
istanbul iskan miidiirii Nazmi Anka .. 

ra iska.n miidiirliigune, Ankara iskar1 I 
miidlirii Dr. Re§ad da istanbul iskan 
miidiirliigiine tayin edilmi§lerdir. l -···-Merkez memurlar1 arasmda 

Emniyet ikinci §Ube cinayet masas1 
merkez memuru Mehmed, Fatih merkel'l 
memurluguna, Fatih merkez memur1l 
Ali de Eminonii merkez memurluguna 
tayin edilmi§lerdir. 

Cumhuriyet 
NiishnsJ 5 lruru§tur. 

A bone ~eraiti { T~r~iye Hari~ 

•c;m i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

Alb ayh.k 750 • 1450 • 
Uc; ayhk 400 • 800 • 
Bir ayhk 150 • Yoktur 



er• 
rda 
en in 
te

ilah 
~U§• 

ale 
etle 
~lya 
~e • 
~0 • 
~ tile 
esini 
'nin 

e-' 

'In!l1 
de-

ne"' 

btJ I 
;in in 

or "' 
~nu• 

~I§ ~ 

elce 
rmm 

su • 
•ca!d 
r~ok 
ene 
ur 

1 al-< 
1ale"' 
Hahi 

dakl 
hu .. 

1 
as• 

an • 
un• 

g .. 
nul> 

I ann 
r. 
mu~ 

oroo~ 

u .. 

olan 
va • 
den 

tn en 
'ste "' 
Sov "' 
Fa~ 

rakat 
efer• 

la "' 
cak"' 

iillii 
artm 

bir 
pan• 

·eceK 
etrni' 

ka• 
sk~ri 
skan 

da 
asast 

Kr. 

,. 
ur 

28 ~ubat 1937 
-=---

$~0~ ...... HABERLER ... 
' • I · •• , , ' ~ 

'TELEFON ' TELGRAF "e TELSiZLE 

lzvest(qanzn miihim bir makalesi 

AlmanyaAvrupa bari~Ini 
herhava edecekmi~! 

«Sovyetler Birliginin 
kollektif sistemin 

A vrupadan tecridi 
iflas1 olacakbr» 

Moskova 27 (A.A.) - Tass Ajan- lu bulmaga ~ah~mak, ancak lngiltereyi 
S! bildiriyor: idare eden mahfillerin kollektif sistem -

!zvestiya gazetesi, Alman fa§izminin den vazgec;.meleri demektir ki, bu da, 
Avrupada zaferinin lngiliz yildlZlm sol- Almanyamn tam istedigi ~eydir. Halen, 
duracagm1 yaz1yor ve diyor ki: !ngiliz ve F rans1z hiikumet merkezlerile 

«Winston Churchill'in yazd1g1 bir Sovyetler Birligi hiikumet merkezini bir
«taarruza kar§l kar§lhkh bir mi.idafaa ce- le§tiren ban§ mihverinin kollektif emni
miyeti» Avrupanm selameti ic;in yegane yet ve tahkim siyasetleri arasmdaki hp· 
<;aredir. Avrupadaki kuvvetlerin vaziye- k1hg1 inkar etmek imkansiZdir. F akat 
ti gazoniine ahmrsa, kollektif sistemi ih- !ngilterede hakim olan ziimreler bu ne • 
dasmm tamamen Sovyetler Birliginin ticeyi istimzac etmek istemiyorlar. !ngi -
muzaheretine bagh oldugu apac;.1k gori.i- liz mahfilleri bitarafhk miinaka§alarile 
li.ir. !ngiltere, Fransa ve Sovyetler Birli- «hareket serbestligi» hulyalarile hem 
gi arasmda en s1k! tesani.id Alman fa - kendilerini, hem de memleketlerinin ef -
§izmi tarafmdan Avrupada bir harb vu- kan umumiyelerini aldatmaga devam e
kua getirilmesine mani olmak ic;.in kat'i diyorlar. Bu bitarafhk ve hareket serbest
§artt!r. Sovyetler Birliginin Avrupadan ligi arkasmda, ban~m muhafazasi ic;in 
tecridi kollektif sistemin iflasi olacaktlr.» yegane zamandan yani kollektif sisteme 

Gazete, !ngiliz burjuva mahfillerinde muzaheretten vazge~mek gizlidir. Sov • 
revac bulan «ideolojik bloklann haricin- yeller Birligi bu sistemin kalesidir.» 
de kalmak nazariyesi» ne temas ederek !zvestiya, lngiliz muhafazakarlannm 
diyor ki: ve hatta FranSIZ sag cenah partilerinin 

«Avrupa bart§lm berhava etmek ve §U veya bu sebebden dolay1 Sovyetler 
ba~kalanmn topraklanm ele ge<;irmek is- Birligine kar~1 devam ettikleri miicadele -
tiyen Almanya ile bu ban§m muhafaza - yi kaydederek makalesini §U suretle bitir
smt gaye edinmi§ olan Sovyetler Birligi- mektedir: 
ni ayni seviyeye koymakta olan bu naza- «1ster gorememekten, ister alakas1z • 
riye, fa§ist tezi ic;.in bir imtiyaz te~kil et- hktan olsun, §urasl a§ikardJT ki, lngiliz. 
mektedir. Zira miicadele ban§! bozan • ve Fransiz burjuvazisi, Avrupa ban~mm 
!aria miidafaa edenler arasmda cereyan bat1y1 doguya baghyan binasmm ana du
ettigi halde. bu nazariye ihtilafm guya vanm berhava etmek istiyen fa§izme yar· 
ideolojiler arasmda oldugunu ima et - d1m etmekte ve kendi elile kendisini mah
mektedir. Ban§! bozanlarla miidafaa e- vetmek ic;in fa§izmin harbi ~1karmasm1 
denier arasmda batii olarak orta bir yo- kolayla~tirmaktadJr.» 

- ............... ,,.,.,,.,.,.,,.,,,,,.,,,.,,,,,,,,,IIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItuuuoou••"""""""'""" 

Asian polislik 
yapm1' ~aL. 

Pen~esile yakaladtgi 
h ............. a havtr kalmad1 

Breslau 27 (A.A.) - Yukan Silez· 
yada kain Mislovite' den bildirildigine 
gore, seyyar bir cambaz kumpanyas1 ar· 
tistleri gece yans1 korkunc seslerle uyku
lanndan uyandmlml§lardu. Bu artistler 
bir asian kafasmm oni.inde aslamn pen -
~elerile sims1k1 yakalad1g1 bir adam! giic;· 
halle kurtarml§lar ve iimidsiz bir halde 
hastaneye gotiirmii§lerdir. 

Y api!an tahkikatla anla§Ilmi§br ki, 
baz1 e§ya c;.almak iizere cambazhaneye 
giren hm1z, kafesin pek yakmmdan ge~· 
mi§ ve asian da demir parmakhklann a • 
rasmdan pen<;esini uzatarak hmlZI yaka
lami~br. Bu hirs1z uzun zamandu demir
yollan komiir depolanndan ve komiir 
madenlerinden hm1zhklar yapan ve son 
bir miisademede bir c;.oklan oldiiriilen §e• 
beke azasmdand1r. 

C..iizel san'atlar1 himaye 
i~in tedbirler 

Ankara 27 (Telefonla) - Giizel 
San' atlardan resmi te§vik ic;in ressa~lara 
ayda muayyen bir iicretle yard1m edil
mesi hakkmdaki tasavvurun esas 1tiba • 
rile Maarif V ekaletince kabul edildigi 
soyleniyor. 

Y almz bu yard1mm ne ~ekilde ve han
gi §erait dahilinde c;ah~acaklara has1e • 
dileceginin tesbiti ic;in tetkiklere ba§lam
lacakhr. Bu hususta ressamlann istidad· 
!an ve c;ah~makta olduklan bran~lar na· 
zan dikkate almacagi gibi yard1mm ve
rimli o!mas1 ir;in san'atkarlann teknik bil
gilerini arhrma yolunda tedbirler de ah
nacagi anla§Ilmaktadir. Diger taraftan 
yalmz ressamlarm degil, hayat ve me -
sailerini giizel san' a tiara dahil diger ~u
belere ba~hyan san'atkarlann da .hima -
yelerini derpi§ edecek tedbirlerin ara§h· 
nldJP.I anlasilmaktadir. 

Hindistan muhtariyete 
kavu§uyor 

Bombay 27 (A.A.) - Vilayet hii
kftmetleri ic;.in yap1lan umumi intihabatta 
Gandinin milli Hind partisi biiyiik bir 
zafer kazanmi~hr. 

Hindistamn aynlmakta oldugu on bir 
hiikumette milli parti alttsmda kat'i bir 
tkseriyet elde etmi§ ve diger iic;iinde de 
nisbi ekseriyet temin eylemi§tir. 

Y eni te§kilat1 esasiye kanunu muci -
bince Hindistanm muhtariyeti 1 nisanda 
mer'iyete girecektir. Parti komitesi Gan
di de ham oldugu hal de N ehrunun ri -
Yasetinde toplanmi§ ve partinin ileride 
t.:kib edecegi siyaseti miizakere eylemi§
tir. 

l Luzitanya vapuru 
ni£in batirdmu;? 

Bir Amerikan diplomatl 
bu sebebi izah ediyor 
Va§'ington 27 (A.A.) - Senato dL§ 

i§leri komisyonu ba§kam Pittman, pazar
tesi giinii senatoda miizakere edilecek a
lan bitarafhk kanunu hakkmda radyoda 
izahat verrni§tir. 

Pittman'a gore bu kanun Amerikada 
ban§m bir Z1rnamd1r. 

Hatib bundan sonra Umumi Harbde
ki Luzitania vapuru hadisesini izah et· 
mi§ ve bu ingiliz. ticaret vapurunun teslih 
edilmi§ oldugunu, vapurda olen yiizden 
fazla Amerikalmm bu suretle bir harb 
mmtakaslnda olmii~ addedilecegini, bun
lann muharib bir memleket vapurunda 
seyahat ic;in hic;.bir mecburiyetleri olma · 
d1gmi, Almanyamn o zaman tahtelba • 
hirlerini ticaret gemilerinin ani bir taar -
ruzuna maruz buakmiyacagi hakkmda 
beyanatta bulunduguu ve bunun iizerine 
Cumhur Ba§kam Vilson'un mi.ittefiklere 
mi.iracaat ederek ticaret gemilerini silah
landlrmaktan vazge<;melerini rica ettigini 
ve fakat bu devletlerin bu teklifi reddet
tiklerini ve diger felaketlerin devam etti
gini ve nihayet kongrenin «miisellah bi -
tarafhk» kabul etmekle agu bir hata i§· 
lemi~ oldufmnu bildirmi~tir. 

Ruzveltin toplamak istedigi kongre 
Va§ington 27 (A.A.) - Scripps 

Houard yaphgi beyanatta Reisicumhur 
Roosvelt'in vakit ge~irmeden bir diinya 
konferans1 toplamak arzusunda oldugu
nu soylemi§tir. Bu konferans silahlann 
tahdidi, sulhun muhafazas1 ve beynelmi • 
lei ticaretin ac;1lmasl i§lerile me§gul ola • 
cakhr. Reisicumhuru bu te§ebbiise sev • 
keden sebeb bugiin diinyada giri§ilmi§ 
olan silah yan~mm melhuz neticelerinden 
endi~e etmesidir. 

Sulama i~leri i~in 
haz1rlanan proje 

Ankara 27 (Telefonla) - Nafla 
Vekaleti Meclisten alman 31 milyon li· 
rahk tah~isatla ba~anlacak biiyiik sula -
ma projesi iizerinde ~ah§malarma devam 
etmektedir. Kanunda tasrih edilen mm· 
takalardaki sulama i~lerinin nerelerden 
ba§lanarak yap1lacagl ve bu i~i ba~armak 
i~in kurulacak postalarm nerelerde vc 
ne miktarda olacag1 N af1a Vekaletince 
kadrolaril e birlikte tesbit olunmaktad1r. 
Oniimiizdeki giinlerde Yi.iksek T asdik.J 
arzolunacaktir. 

Hitlerin bir teminah 
Berne 27 (A.A.) - Hitlerin, Holan· 

da ve Belc;ikadan sonra lsvic;renin de bi
tarafhgmi garanti eden beyanah burada 

derin bir memnuniyetle kar§Ilanmaktadir. 

CUMHURiYET 

Hadise!er aras1nda 

Hakkznz aramak 
a nsan ~ulsuz ve hakstz dogar. 0 Diinyaya geldigi zaman, viicudca 

oldugu gibi hukukan da !rlplakttr. 

Frans1z kabinesi gii~Iiik· 
le itimad reyi ald1 

Adana 
tehlike 

ovas1 
alttnda 

Y1kdan sedler tamir edil
mezse bu sene mahsul 

ahnm1yacak 
Pe§inden ko§mamgt hi!rbir yiy~cege, 
giyecege ve hakka sahib olamaz. Ag~ 
lamtyan !rOcuga meme V'erilmedigini 
&Oyliyen il!talarimiz bunu biliyorlar~ 
d1. Aglamak veya bagumak, didin
mek, tepinmek, attlmak, tutup ko
parmak §artile bir hak ele g~irilebi
lir. Masum demokrasiler, her insanm 
miisavi hukuk iiniformalzm ku§an
mi§, ezeli adalet kthcmt §ak1rdata §a
ktrdata diinyaya geldigine inanmi§· 
lardt. Ne giizel hayal! Guya kanun
lar da ona gore yaptlmi§br. Kara 
kabh kitabm vadettigi Cennet ..• 

Giin olur, bedbin vatandll§lara 
rastlanz: ~ikayet, §ikayet, §ikayet ... 
Sokagmm giiriiltiisiinden, elektrigi
nin saatine kadar her§eyden §ikayet. 
Dogru mu soyliiyar? Dagru; hakh 
m1? Hay•r! Dagru soylemek hakh 
almak i!rin kafi degildir. Hakikat 
mevcud V'e haz1r alan bir§eydir, fa
kat hak, miicadele ile ele g~irilir, is
tirdad edilir. Biri size fen.ahk m1 yap~ 
b? Siz anun aleyhine adaletten ka
rar, ycmi hak istihsal edinciye kadar 
hakh saydamazsm1z. 

<;ogumuz mahkemeye miiracaat 
etmekten ka!rar1z ve hakktm1za naza
ri saha:da malik olmakla kalmz. Na
zari hak, vehimdir. 

Bir dastumuz var: Di§ tabibi Ruhi 
Vam1k. G~enlerde Abidin Daver de 
kendisinden bahsetti. Bu dastumuz 
ii!r senedeneberi Havagazi ~irketile 
miicadele halindedir: Mahkemeleri, 
Nafla Vekaletini, Na~fta k~miserligi
ni, matbuab, avukatlar1 seferber ede
rek §irketin haks1zhgmt ispata k1yam 
etmi§tir. Bu haks1zhk nedir? Miina
ka§ah bir meselede bizzat kaaa ve ic
ra salahiyeti varmt§ gibi mii§terinin 
gazini kesmek, iistelik bir de saat ki
ras• istemek... i§lememi§ ve kullaml
mamt§, mii§terinin hi!rbir talebi, ar
zusu, nzas1 almadcm evir-le ahkanan 
saatin kiras1!.. Hepimizin · bu saatler· 

Ba~vekil Leon Blum muhaliflerin tenkidlerine 
cevab vererek kabinenin siyasetini anlath 

Paris 27 (A.A.) - Ekseriyet par -
tisi liderleri tarafmdan verilen itimad tak
riri 209 reye kar§l 361 reyle kabul ve 
muhalefet partisinin takririni 211 reye 
kar§I 361 reyle reddederek hiikumete iti
mad beyan etmi§tir. 

Miizakere gece ge<; vakte kadar siir ' 
mi.i§ ve birc;ok muhalif meb'uslar soz a!· 
m1~lard1r. 

Flandin, hiikumetin politikasma yeni· 
den hi.icum ederek vaziyetin vahim oldu
gunu soylemi§ ve altmm memleketten ya
Va§, fakat muntazam surette kac;makta 
olduguna nazan dikkati celbetmi§tir. 

Radikaller namma Campinchi, komii· 
nistler namma Duclos, «halk cephesi hii
kumetinin te§ebbi.is ettigi Islahata devam 
etmesi» ic;in bi.ikumete itimad reyi vere· 
ceklerini beyan etmi§lerdir. 

Parlamentoda miinakafalar 

Franstz Ba§vekili Leon Blum 

Paris 27 (A.A.) - Parlamentonun 
di.inkii toplantiSinda Ba§vekil Blum, 
Flandin ve Reynaud'ya cevab vererek, 
F ransanm ikt1sadi vaziyetinde gori.ilen man §imdiki muzayakah vaziyet nihayet 
salah unsurlanm saymi§hT. bulacakhr. 

Ba§vekil, bilhassa i§sizlerin miktan ge- Ba§vekil §unlan ilave etmi§tir: 
c;en sen eye nisbetle yiizde 70 eksilmi§ ol- «- Reynaud, F rans1z politikasmi z1d 
dugunu ve demiryollannda e§ya yi.iklii cereyanlar takib etmekle itham ediyor. 
vagonlar adedinin c;ogaldigmi tebariiz et· Bunun sebebini, hi.ikumetin geni§ i~timai 
tirmi§tir. Islahat yapmak, ayni zamanda milli mii· 

Blum, fiatlarm yiikselmesinin k1smen dafaa i~in biiyiik masraflar ihtiyar etmek 
miistahsillerin maliyet fiah tahminlerinde mecburiyetinde bulunmasmda aramak 
miibalagah rakamlar gostermelerinden lazimdir.» 
ileri geldigini soylemi§ ve buna kar§l ce· Sozlerini bitirirken Ba§vekil, halk cep
vaben tedbirler almacagml haber vermi§· hesi hiikumetinin hic;.bir zaman bir koa -
tir. Fransa, biitiin diinya memleketlerinde lisyon hiikumeti olm1yacagmi, c;.iinkii bu
husule gelen bir hadiseyi tecrid edecek - nun memleket ekseriyetinin arzusuna mu
tir: Stoklar tekrar tamamlanacakt!r. Hu· halif oldugunu soylemi§ ve demi§tir ki: 
susi sermayeye §imdi tekrar silahlanma «- Biitiin demokrat partilerin hiiku • 
ve naf1a i§leri programmm tatbib dola - mette hirer miimessilleri bulunmalan Ia· 
y1sile devlet sermayesile rekabet etmek • z1m geldigi kanaatindeyim. Biz salahiye
tedir. timizi, halk kiitlelerinin itimadmdan aldi-

ihrac veya biriktirilen sermaye tekrar ElJmiz ic;in hiikumetimiz hakiki bir milli 
ikt1sadi i~lerde devletmege ba§ladJgi za- hiikumettir.» 

den ve buna benzer muamelelerden ------~~----=--=-----~~~~"!""" ..... -~~~!!"""'"-
!rektiklerimiz malum. Hangimiz hak- Miisahidler Cenevreye 
klmtzm yakasma yaptflriZ? Y apl§· ' 
mad•k!ra da isteriz ki o, adaletin da- davet ediliyorlar 
hndan, pi§mi§ armud gibi agztmlza. [Ba~tara!t 1 tnct sahtfedel 

dii§siin. Onu gobegimiz lresilirken Sancak statu ve anayasasm1 tanzim ede· 
sahib aldugumuz bir§~Y sanmz. Kla- cek Cenevre komitesinde <;1kacak gu<; • 
sik hukuk boyle soyler. li.ikleri anlatarak diyor ki: 

H~ytr! Ne ekmek, ne hak, diinya- «Suriyeliler, Sancak valisini kendileri 
ya beraberimizde getirdigimiz feyler tayin ve ahalisinin -5am meclisinde hie; ol· 
degildir. Kazan1lmalan aktif bir ha- mazsa tali meseleler ic;in temsili suretile 
rekete baghdu. Yani ~ah§mtya ve hakimiyetlerini teyid ettirmek azmindedir. 
mahkeme kaptlarma dayanm1ya! Aynca Li.ibnan'm istemedigi federas· 

«Hakklm yak mu ?» sualinin ceva- yon fikrini ba§ka §ekilde ele alma I an ve 
bt §Udur: Hakktmzl istihsal ettinizse, Trabluso.."'m limamm istemeleri muhtemel-
<<Var!» dir. 

PEY AMI SAF A Komite bu gii~li.ikleri hallederse yap· 

Litvanya bayram1 
Biiyiik S,efimiz, Reisi
cumhuru tebrik ettiler 
Ankara 27 (A.A.) - Litvanya mil

li bayraml miinasebetile a§ag1daki tel • 
graflar ahmp verilmi~tir: 

Ekselcins Antanas Smetana Litvanya 
Cumhur Ba§kam 

Kaunas 
Litvanya milli bayraml miinasebetile, 

en hararetli tebriklerimi ve ~ahsi saadet· 
lerile Litvanyanm refah1 i~in olan temen· 
nilerimi kabul etmelerini ekselansmiZdan 
rica ederim. 

K. Atatiirk 
Eksclans Kamal A tatiirk T iirkiqe 

Cumhur Ba§kam 
Ankara 

Milli bayram miinasebetile gander • 
dikleri tebrik ve izhar ettikleri temenni • 
lerden dolay1 ekselanslanna hararetle te

§ekkiir eder ve bu nazik ihtimamlanmn 
beni ve Litvanya milletini derin bir su -
rette miitehassis ettigini kendilerine temin 
eylerim. 

Antanas Smelona 

hgl i~ ile bihakkm oviinebilir.» __ ... ,..., ... ,_ 
Suriyede kanh hadiseler 

LBa~taratt 1 tnct sahttedel 

Sancaga hareket eden 
Demirgomlekliler 

Lazkiye 27 (Telefonla) - -5am ve 
Halebden Demirgomlekli te§kilatma 
mensub Arablardan mi.irekkeb 500 ki~i
lik yeni bir kafile iskenderuna hareket 
etti. Bunlar iskenderun civannda ;lekre 
kopriisiinde V a !ani partisi mensublan ta· 
rafmdan kar§Ilanml§lardtr. Hatay ana
yasasmln Cenevrede hazulandigl bugi.in
lerde Demirgomleklilerin bir tezahiirat 
niyeti besledikleri goriili.iyor. Hatay hal
ki bu davetsiz misafirlere kar~1 c;ok uya
mk bulunmaktadir. Vaziyet gergindir. 

Kudiiste Demirgomleklilerle 
F ranszz askerleri r;arpr~ll 

Kudus 27 (A.A.) - Senegalli kit'a
lann ~am'dan gelen Demir gomleklilerin 
i.izerine ate§ a~hklan bildirilmektedir. 7 
ki§i ofmiis ve 30 ki~i yaraJanml§IIr. 

Bir miisademe daha 
Kudus 27 (A.A.) - Alevi devleti· 

nin merkezi olan Atakya 'da Halebden 
gelen arkada§lannl kar§damaga giden«de
mir gomlekliler» sokaktan gec;.erken ki§
lanm oniinde birka~ el silah atdmi~ ve 
halk ile Demirgomlekliler arasmda bir 
miisademe olmu§tur. Neticede 4 ki§i ol
mii~ ve 15 ki§i yaralanml§hr. 

Avrupada da feyezan 
felaketi ba~gosterdi 

[Ba~taraJ• 1 fnct sahttede] 

vam etmesi neticesinde Seine nehrinin 
sulan da yiikselmege devam etmektedir. 
Austerlitz kopriisiinde sular dune nisbet
le 20 santimetre kadar yiikselmi§, yani 
4,69 metroyu bulmu§tur. Kopriilerin al
tmdan ge~ecek yer kalmadigi i~in vapur· 
!ann seyriiseferi durmu§tur. Cereyan §id
detlidir. Sular, agac govdelerini ve muh· 
telif cisimleri siiriiklemektedir. Oise neh
rinin sulan da yiikselmege devam etmek
tedir. 

Villeneuve - Saint - Georges' da birkar; 
mahalleyi tahliye etmek zarureti has1l 
olmu~tur. 

Dinyeperin yapttgl lelaket 
Moskova 27 (A.A.) - Bi.itiin Din

yeper havalisini su basmi~hr. ~ehrin so • 
kaklannda su 2 metroya kadar yiiksel • 
mi~tir. 48 ev tamamile harab olmu~tur. 
T ugyan, koylerde de miihim tahribat 
yapmi§hr. En a§agi 250 koylii evini, su
lar gotiirmii§tiir. Kurtarma ameliyatma 
tevessiil edilmek iizere, civardaki askeri 
bt' alar seferber edilmi§tir. 

Tunada da leyezan artryor 
Miinih 27 (A.A.) - Tuna nehrile 

ayaklan, gittik~e kabarmaktad1r. 30 ki
lometro uzunlugunda olan biitiin Stram· 
bing havzas1, sular altmda kalmi§hr. 
T arlalan kaphyan suyun yiiksekligi baz1 
yerlerde iki metroyu bulmu§tur. 

KI§ zeriyah harab olmu~tur. --... -·-
Neca§inin ta~ giyme davetin

den ~1kan mesele 
Londra 27 (A.A.) - Londra ta<; giy

me §enliklerine Haile Selasie'nin de da
vct edilmesi iizerine italyada basil olan 
galeya~dan bahsede~ Times gazetesi, 
bu balm dcvammm Ingilterede tecssiir
le kar~Ilanacagmi ve Akdeniz bakkm -
da italyan - ingiliz anla§masi ~artlarm
da bir degi§iklik vuku bulup bulmiya
cagmm sualc deger olacagm1 yazmak • 
tad1r. 

Adana (Hususi) - ~ehir civannda· 
k1 sedlerin tamirah devam etmektedir. 
Ancak Adana i~in daha miihim mesele, 
§ehrin cenubundan ba§hyarak denize ka· 
dar uzanan Yiiregir ovasm1 sulardan kur· 
tarmaktir. Gec;.enki biiyiik selden sonra, 
Keli denilen yiiksek arazi baric olmak 
iizere, ovanm miihim bir k1sm1 iki defa 
daha seylaba maruz kalmi§tlr. Btiyiik 
selde sedlerin birc;ok yerleri kilometre • 
larca a<;!ldigmdan, nehir bir bu~uk metro 
kadar yiikseldi mi ovayt su kaplamak • 
tad1r. Buralarda ekili bulunan hububatm 
kurtulmasma imkan yoktur. Sedler a~Ik 
kaldikc;a ilkbahar selleri de araziyi ba • 
sacagmdan, pamuk ekimi de miimkiin 
olmiyacakhr. 

Adananm en iyi evsafta pamuk yeti§
tiren miimbit topraklan Yi.iregirdedir. 
Ge~en sene hububat mahsulii pek az ol
mu§tur. Hatta fakir koyliiniin ekml'klik 
bugdaym1 bile hiikumet dag1tmaktad1r. 
Bu sene de sel felaketi yiiziinden yokluk 
biisbiitiin katlanacaktir. Koylii, sedlerin 
tamirine ba§lanmasmi dort gozle bek • 
lemektedir. <;:iinkii burada, bugiin ic;.in, 
ileride temini di.i§iiniilen faydalardan ev
vel, mevcud serveti kurtarmak meselesi 
mevzuubahstir. 

Tiirk Matbuat miidiiriiniin 
te§ekkiirii 

Atina 27 (Hususi) - Tlirkiye Matbu
at Umum direktorli ve Balkan matbuati 
kongresindeki Tlirkiye murahhas heye
ti reisi Vedad Tor, Yunan matbuat 
mliste§an Nikoludis'e gonderdigi bir 
telgrafta Turk heyetinin Yunanistanda 
bulundugu mliddet<;e izhar ettikleri 
k1ymetli yard1mlardan dolayt. te~ekkiir 
eylemi§tir. 

Maliye Vekaletince hazula· 
nan talimatnameler 

Ankara 27 (T elefonla) - Maliye 
Vekaleti tahsilat ve varidat kontrol me· 
murlanmn vazife ve salahiyetlerini goste· 
ren ayn ayn iki talimatname haz1rla • 
maktad1r. 
Tiirkiye niishas1 yapan biiyiik 

lngiliz mecmualar1 
Ankara 27 (T elefonla) - The Fi • 

nancial Timf'~ biiyiiklerimizin yaz1larile 
hususi bir Tiirkiye niishas1 ~1karm1§ ol • 
mas1 ingilterede biiyiik bir alaka uyan • 
d1rml~hr. Bu alaka ijzerine bir~ok mec • 
mualar Tiirkiye niishalan yapmaga te • 
§ebbiis etrni§lerdir. 1Ik olarak Go lies' da 
~Ikmakta olan biiyiik mecmualardan biri 
de bir Tiirkiye ni.ishas1 hazHlami~tlr. 

Miinhal valilikler 
Ankara 27 (Telefonla) - <;:anakka· 

le, Mara~ ve Trabzon valilikleri miinhal 
bulunmaktad1r. Bu valiliklere bazi meb· 
uslarm tayin edilmeleri ihtimali kuvvet -
lidir. Bu valiliklere f1rka reisliklerinde 
bulunmu§ olan meb'uslar tayin edilecek· 
lerdir. 
Trakya umumi miifetti§inin 

tefti§leri 
<;:anakkale 27 (A.A.) - Bayramm 

birinci giinii Edirneden hareket eden trak
ya gene! ispekteri General Kaz1m Dirik 
Ke~an Halkevinin a<;lb§ toreninde bulun· 
duktan sonra Geliboluya ve o giin de <;a
nakkaleye gelmi§ ve ertesi giinlerde Vali 
vekilini yanma alarak vilayetin Biga, E· 
z!ne, Ayvac1k, Bayrami~ il<;elerine bir<;ok 
koylerini gezmi§ ve her ugrad1klan yerde 
key kalkmmas1, tanm ve kiiltiir, ekono
mik i§leri ile me§gul olrnu§lardlr. 
Ras Destamn oliimii teessiir 

uyandtrdt 
Roma 27 (A.A.) - Ras Destanm esir 

edilerek kuquna dizilmi§ olmas1, ec • 
nebi melmeketlerde biiyiik bir teessiir 
uyandirmt§tir. 

Londra, Berlin ve Paris matbuati mu
habirleri, Ras Destamn !talyaya kar§l 
mukavemet te§kilati vi.icude getiren son 
Ras oldugunu ve kendisinin ortadan 
kaldmlmas1, blitiin alakadar spekiilas· 
yonlara nihayet vermi§ oldugunu kay • 
dediyorlar. 
Almanya Tiirk Ticaret Odasi 

kongresi 
Berlin 27 (A.A.) - Anadolu Ajans1 • 

nm hususi muhabiri bildiriyor: 
Tlirk Ticaret Odas1 dokuzuncu y1lhk 

kongresini diin Berlin bliyiik el<;imiz 
Hamdi Arpagm ba~kanhgmda akdet -
mi§tir. Odanm 1936 yllmdaki faaliyeti 
takdir olunmu§ ve kongre tarafmdan 
bliyliklerimize tazim telgraflan <;ekil , 
mi§tir. 

E vlenme merasimi 
Erzurum Valiliginden miitekaid !s • 

tanbul Maliye kutasiye dep 1 ba§me
muru Ahmed Re§id Tokc;aerin kli<;iik 
k1z1 Bedrur Rqid Miinife ile Gi.imrlik
ler umum miidiirliigli tetkik heyetinde 
Nami Ulubiloglu miihendis Arif.in akid
leri Bak1rkoy Nikah memuru tarafm 
dan bir heyeti muhtereme huzurile ir 
kihnml§tlr. 
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Do .. rdu··ncu·· =\\II Koy muallimi 

~i~~~~ yetistirecek mekteb 
{I . ' ~o=.=!(=a=rk=a=d=a=§ =g=e=n=i§=m=a=ro=k=e=n=ko=l=tu=k=l=ar=a=d=im=l a=r=la=g=el=ip:;::y:er=in=e=o=tu=r=d=u=v=e=ar=a=d=a Sl- lzmirin eski Amerikan 

yaslanarak kahn yaprak sigaralanm yak- rada bogazmda tikanan ve k!Sllan sesile KolleJ"i Muallun" mek
tilar. Arahk kap1dan, salonun goz ka - anlatmaga ba§lad1: 
mastmc1 ISlklan altmda yer yer serpilmi§ - iki sene evvel bir gece apartlman tebi oluyor 
~i!;;k dem~tleri gibi, mavili, ye§illi, sanh, kaplSimn sert sert r,;almmasile uyand1m ve 
knmlZlh kadm tuvaletleri goriiniip kay- yatag1mdan fnlad1m. Gelen postac1 idi. fzmir (Hususi) - Yeni bir koy kal
boluyor, cazbandm giiriiltiisii inceli ka - Elinde bir y1ldmm telgraf1 vard1. Bu va- kmmas1 yolunday1z ve bu kalkmmada, 
Imh insan seslerile kan§arak ugulduyor- kitsiz gelen haberi biraz tela§ ve hale - kiiltiir l§Jgml, memleketin en iicra ko~e
du. can Ia okudum: «Sana ihtiyac1m var, lerindeki Tiirk koyiiniin tepesine dikmek 

0!< arkada§, senelerdenberi ilk defa derhal Amasyaya gelmeni yalvannm. davasmdayu. «Her koye muallim ve her 
olarak beraber bulunmanm getirdigi imza: Maliye memuru dordiincii Kudret» koyde mekteb» §eklinde ad1 konabilecek 
zevkle yiiz yiize bakiyorlard!. Bu sevinc Uyku sersemligile ilkin telgrafm kim- olan bu davay1 ba§armak i<;in, evvela, 
konu§mak arzulannm bile iistiine ge<; - den geldigini anlamakta zorluk c;ektim. yeni koy anlayi§ma gore muallim hazu
mi§ti. Esasen ii<;ii de, uzaktan olsun, bir- F akat gozlerim ikinci de fa «dordiincii>> Jarnak icab ediyor. Oyle bir muallim ki, 
birlerinin hayahm takib edebildikleri ic;in kelimesi iistiinde durdugu vakit mektebde koye varmca onun zirai, iktisadi, ir,;timai 
birinin otekine anlatacak fazla bir §eyi iken birbirimize koydugumuz isimleri der- hayatlm, !(ah§ma §ekillerini, koye hakim 
o!amazd1. hal hjltirladJm: Birinci Re§id, ikinci 1h- olan telakkileri, an' ane ve her §eyi bilmi§ 

Re§idi memlekette tamm1yan yok gi- san, ii<;iincii Atlf, dordiincii Kudret. olsun.. Bu da, yeni vaslflarda bir «koy 
biydi. Senelerdenberi en biiyiik banka - Ertesi sabah yola <;Jkhm. muallim mektebi» nin kurulmasma va -
Iardan birinin ba§mda idi. Ve bankasile Amasyaya gittigim gibi hemen Kud- beste goriilmii§tiir. Bu mekteb, lzmirde 
birlikte yiikselerek biiyiik bir servet sa- retin evini sorup buldum. KaplYl bana K1Z1l<;ulluda kurulacakhr. Tesadiifiin §U 

hibi olmu§tu. on on iki ya§lannda i.istii ba§l peri§an bir manidar tecellisine bakmrz ki, yeni koy 
Atda gelince, o zaman zaman Avru- k1z <;ocugu a<;tl ve !(Ig1tkan bir sesle yu- muallim mektebi, her halde bir misyoner 

pada doktorluk okuduktan sonra lzmir- kanya seslendi: miiessesinden ba§ka bir §ey olm1yan eski 
de yerle§mi§ ve az zamanda me§hur bir - Anne . .. Birisi amcam1 anyor, gel Am erik an kollejinde a<;rhyor. Diinle bu
hekim olmu§tu. Gazeteler vakit vakit o- bak! 
nun fen sahasmdaki muvaffakiyetlerin - <<Amcam» derken gozlerindeki fena 

panlhYI gormekten kendimi menedeme -
dim ve i!(im, bilmedigim bir hisle titredi. 
Fakat k1za bir sua! sormaga cesaret ede
medim. 0 mada tahta merdivenieri g1 -
CJTdatarak §i§man bir kadm indi. 

den bahsettikierinden memieketin her ta
rafmdan konsaltasyon ic;in <;agmlan mi.i
tehasSJS!ar masma girmi§ti. 

Arkada§lardan iir,;i.inciisii olan 1hsan 
da r,;ok sevilen ve kendisinden her zaman 
bahsedilen muktedir bir avukatt1. 

Mesiekleri birbirine tamamile yabanc1 
oldugundan bulu§malan <;ok ender tesa
diiflere baghyd1. Bunun i!(in bu ak§amki 
fusah kac;1rmak · istemiyerek eglenceyi 
bir tarafa bJrakml§lar ve rahat<;a konu§
mak istegile yaimz bir odaya c;ekilmi§ -
Ierdi. 

Re§id geni§ koltuga yaslanarak arka
da§larma baktJ : 

- Kudreti rni anyorsunuz? Onu ha
pisaneye gotiirdiiler. 

Kadmm yiiziine bakhm. Gi:izieri ve 
her bali bana en yabanc1 bir sokak ka
chm oidugunu hemen anlatmi§tl. Mesle
kim icab1, bu gibi vaziyetlerle s1k s1k 
kar§IIa§tlgim cihetle, hayretimi gizle -
mege muvaffak oiarak siikunetle sor -
aum: 

.I-
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Eski Koleie Turk bayragt ~ekiliyor 

gun arasmdaki biiyi.ik farka, tesadiif te 
kendinden bir yald1z ilave etmi§tir: 

arbyor Erzurumda • unar faaliyeti 

Erzurum Belediye binast 

Erzurum (Hususi) - Erzurum - !ran 
transit yolile bi.itun uzak dogu illerinin 
gec;id noktasmda oldugundan ticaret 
bakimmdan hususiyeti vard1r. Di.inya 
Sava§mdan iinceleri binlerce kervana 
konakhk yapan koca 9ehir o eski tath 
gelirli gi.inlerine yeniden kavugacagma 
memnundur. 

Daguyu garbe baghyacak alan §imen
difer in§aatl r,:ok ileri gitmh;rtir. Erzu -
rumda iitecek ilk tren di.idiigu bu geni§ 
gelir kaynagmr refahm en yiiksek ka -
tma ula§bracaktlr. 

Transit yaluna verilen hususi k1ymet 
ve az zamanda sarfedilecek 2 milyonluk 
in§aat tahsisatl bu yolu daha iglek hale 
koyacakhr . 

Miifetti§i Umumilik, Kolordu binalan 
yeniden yap1lacaktlr. 

Vali Ha§im i§can bilhassa Hususi !
dare ile Belediyenin birle§erek kurduk
lan imar birliginin r;ahgmasma ve'<he 
vermi§tir. ilk i§ olarak a'<1lan birlige a
id olan fenni mezbaha iyi bir gelir kay
na~ olacakhr. 

Ziraat Vekaletinin zirai kalkmma ba
k1m1ndan zirai kombineler ve haralarla 
Erzuruma edecegi yard1mlarm da '<ok 
verimli olacagma §iiphe toktur. 

Degerli zabitlerimizle c;ok kuvvetle -
nen medeni hayatm daba verimli ol -
masmda bilhassa yeni yap1lan Halke -
vile biten Orduevi i:inderlik yapacak
lardir. Halkevi igin 65 bin lira sarfile 

yeni ve modern bir bina yapilacaktir. 
Orduevi degerli Komutan Kargene
ral Muzafferin himmetile bitmi§ ve a
c;rh~ resmi samimi bir hava ic;inde ve 
s~me bir davetli grupunun huzurile 
yap1lm1§tir. 

Doguda en geri olan i§lerin bagmda 
gelen yay1m ve bas1m i§ini de ele alan 
Umumi Miifetti§ Tahsin Uzer hemen 
bir (Dagu) bas1mevi kurmul?tur. Hazi
randan ba§hyarak <;1kacak giinliik (Do
gu) gazetesi bOlgeye l§Ik sar;acakhr. 

Gecelerin karanhgmdan kurtulmaga 
c;abahyan gehir yakmda mi.ikcmmcl bir 
elektrige de kavu§acakhr. 

Y Ilanlar operas1 
Gene §airlerimizden Kemal Baki U· 

lualtmm Y1lanlar isminde klir;iik bir o
pera yazd1gm1 ve bunu k1ymetli ki.ic;iik 
san'atkar Mufid Hasamn besteliyerek 
ortaya '<ak giizel bir eser '<1karm1~ al -
duklanru ve Beyoglu Halkevinin tem
sil kolu ~imdiye kadar muvaffakiyetle 
oynadigi birc;ok eserler arasma Yilanlar 
qperasm1 katarak yeni bir denemede 
bulunacagm1 haber ald1k. Genclerimize 
bu te~ebbiislerinde muvaffakiyetler te
menni ederiz. ---IH._...I __ 
Iran hiikumetinin hir karari 

iran hi.ikurneti memleketimizdeki Zi
raat Bankas1 te~kilatlm tetkik ve bu 
te§kilata mii§abih bir te~kilat vucude 
getirmege karar vermi§tir. 

·RAD,¥0 
( Bu aksamki orogrant ) 

ISTANBUL: 
12,30 plalkla Tiirk musikisi - 12,50 hava~ 

dis - 13,05 muhtelif ph1k ne§riyatl - 14,00 
son - 18,30 varyete mUzigi: Ambasador'den 
nakil - 19,30 konferans: Ordu saylaVl St:• lJ 
lim Sirn Tarcan (Roma) - 20,00 Miizeyyen 
ve arkada.5lan tarafmdan Tiirk musikisi 
ve halk ~arkrlan - 20.30 Orner R1za tara• V 
fmdan arabca soylev - 20,45 Belma ve ar• 
kad3.\!lan tarafmdan Tiirk musikisi ve hallC 
~arkilan, saat ayan - 21 ,15 orkestra - 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl giinii!l 
program1 - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par((alan - 23,00 son. lt 

viYANA: 
17,40 gramofon - 18 §arkrli muslki - 19,15 

konferans - 19,45 piyano konseri - 20,40 
hafif musiki - 21 ,40 bale - 22 komedl - 23,10 
havadis - 24,30 dans muslkisl. 

BERLIN : 
17 gramofon - 18 konser - 20,40 spor had 

vadislerl - 21 konserin devam1 - 23 hava• "yii 
dis - 23,30 dans muslkisl. lmi 

BUDAPE§TE: 
18 Qlgan orkestras1 - 18,55 komedi - 20,45 18 

vals muslklsi - 22,35 hava.dis - 23 Qigan or• ka 
kestras1. , 

BUKRE§: su 
18 konser - 18,15 plyano - 20,2 Okonfe "' uiu 

rans - 20,40 koro, 21,15 Franz Lehar'm Eva. stan 
operetl - 23,55 dans musru~. ii I 

LONDRA: se 
19 §an - 19 ,45 ~ark11I komedl - 20,30 kon• n 

ferans - 20,45 orkestra - 21,55 dlni musl - pa 
kl - 23,05 orkestra konseri - 24,30 dans ·. 1 
musikisi. 

PARIS: fakt 
19 konser - 20 ,45 dini muslki - 21 hafil ran 

mu.siki - 22,30 siyasi haberler - 22,40 Bor- e m 
deaux kiliseslnden naklen dlni muslki - b) 
23,30 havadis - 22,45 dans musiklsl. ra 

ROMA: k, 
17,30 ceneve tlyatrosundan naAclen tem- u 

sii - 19 havad!s - 21,30 orkestra - 22,05 ha
vadls - 22,40 konser - 24 havadls - 24,30 nat 
dans musikisl. t 
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NOBETCi ECZANELER ~~e~ 
Bu ak~am §ehrin muhtellf semtlerinda tonu 

nobet<;i olan eczaneler §unlal\dir: isel 
Istanbul cihetindekiler: 

1 

i 
Eminoni.inde (Hi.i.seyin Hi.isniil, Beyazidda <; 

- Hey gidi gi.inier .. Senelerin ge<;ti
ginin farkma varll).ak i<;in insanm ancak 
kendi ya§mdaki mekteb arkada§larile 
kar§Jla§masr lazimmi§ meger... ,;limdi si
ze bakiyorum da Mektebisultanideki ha
yatJmlz goziimiin oniinde, 0 giinieri da
ha diin ya§ami§lm gibi, canlamyor. 

- Onu ni<;in hapisaneye goti.irdiiler? 
Kadm dili tutulmu§ gibi, cevab vere -

meden §a§km §a§km yiiziime babyordu. 
Gozlerim bilaihtiyar kii<;i.ik k1za tabld1. 
Ona bakhgiiDI goriince, ba§mdan daha 
biiyiik §eyler bilen bir tavula gi.ildii ve 
arsiZ ars1z soy)edi: 

Eski misyoner c;<rtisl altmda yeni koy ••••••••••,•••••••••••••••••••••-. 
muallim mektebi. W 

(ASador), Kii~tikpazarda (Necati Ahmed), ak 
Eyiibde (Mustafa Arlfl , ~ehreminlnde lrm1 
(Hamdil, Karagiimriikte (Kemall, Samat- l It 
yada (Erofilosl, ~ehzadeba~mda <Hamdll, 13 F 
Aksarayda (f?erefl, Fenerde (Hi.isameddin), 
Alemdarda (All RizaJ, Bakl.rkoyde (iste - aha1 

- ,;lu farkla ki, o vakit narin yap1h, 
gozii pek, gii<;Ii.i kuvvetii delikanhlar 
idik, bugi.in ii<;iimiiziin de ensemiz kat -
merli, yi.iziimiiz km§Ikh, gobegimiz hey
betli... 

- Yok Ahf, sen de miibaiaga edi -
yorsun ya; ister misin o giinl erde oldugu 
gibi, seninle bir boks ma<;I yapahm. 

- Sen mi ~ Re§id sen ha I Y oksa her 
kar§Jla§tlglffiiZ zaman Kudreti imdadma 
~agirdiginl unuttun mu? 

Kudret sozile iir,;iiniin de yi.izlerine a
c!ya benziyen bir mana c;okti.i. 0, ii<; ar
kada§m dordiinciisi.i idi. Mektebde on -
Ian «dortler» diye anarlard1 ve ii<;i.iniin 
bulundugu bir yerde dordiinciiniin de bu
Iunmasi §arttJ. 

- Kudret ne oidu a cab a? Diinyanm 
hangi tarafmdad1r §imdi? 

Ahfm sualine Re§id cevab verdi. lh
san online bakml§ Ve SUSmU§tU. 

- Ticaret mektebini bitirdikten sonra 
onun bir §irkette muhasebeci oldugunu 
duymu§tum. Ond!ln sonra hi<;bir haber 
alamad1m. 

.;limdi ikisinin de gozleri, biiaihtiyar 
ve ayni duygunun tesiri aitmda, ihsana 
~evrilmi~ti. 

-.- Y oksa sen bir §ey mi biliyorsun? 
lhsanm gozkapakian ag1r ag1r kaik-

h. Kirpiklerinin ucunda bir damla ya§ 
titriyordu. 

- Zavalh Kudretl 
- Zavalh m1? Ne oidu ona? Sayle, 

yalvarmm sana. 
lhsan gozierinden akan ya§lan arka

da§larma gostermege utamyormu§ gibi 
yerinden kalkt1, kap1y1 kapad1. Sonra 
odamn oteki ucuna giderek duvarda asih 
duran bir gemi resmini seyretmege ko -
yuldu. 

DI§annm ugultusu kesilince odaya 
gayritabii bir sessizlik <;okmii§ti.i. Re§idle 
Ahf yiizyiize bakmaktan c;ekiniyorlar -
IDI§ gibi sigaralannm diimanma daim1~ -
lard1. Masanm iizerindeki saat, s1zhya 
s1zhya geceyarmm ~ahnca ihsan ag1r a-

VEFAT 
Bir miiddetten -

beri basta bulunan 
emekli miralay Dr. 
Artin Devletyanm 
vefatl haberi tees -
siirle baber aim . 
ffil§hr. Kad1kiiyli.i -
lerin sevgilisi c;ok 
iyiliksever dokto -
run orduya ve 
memlekete hizme
tini bilenler biiylik 
ac1 duyacaklard1r. Devletyan elli be§ 
yll kusursuz r;ali§ml~, biitlin harblerc 
i§tirak etmi~, hazik ve pek anlaYI§h 
bir operatiirdli. Diiriistliigli ve fedakar
llgi bi.itlin arkada§larmca miisellem o
lan bu namuslu vatanperverin ailesini 
candan selamlar ve beyani taziyet ede-

•riz. 
Cenaze merasum bugiin saat 14 te 

Kad1ki:iy Ermeni kilisesinde icra edile
cektir. 

- Ayoi sen bu di.inyaiarda degil mi
sin? Onun adam oldiirdiigiinii duym1yan 
kalmad1. 

Artik orada i§im kalmamJ§tl. Hemen 
hapisaneye ko§tum ve bir avukat s1fatile, 
Kudreti gormekte zorluk c;ekmedim. Za
valh <;ocuk, bizim bildigimiz ve tamdigi
mlz Kudretten biisbiitiin ba~ka bir§ey ol
mu~tu . Beni goriince. hic;bir ba§langica 
liizum gormeksizin, hikayesini ani a ttl: 
Dul bir kadmr sevmi§ bir r,;ocugu alma -
sma da goz yumarak onunla evlenmi§. 
Fa kat kadmm ne mal oidugu c;ok gee; -
meden meydana <;1km1§. Malum i.izi.inti.i
ler, kavgalar, kJskanc;hklar ba§ goster -
mi§. Nihayet bir gece zavaih adam ka
rmm dostile bir arada yakalami§ ve ada
m! oldiirmii§. 

Yak' a, hergiin gazetelerde okudugu
muz aieHide cinayetlerden ba§ka bir§ey 
degildi ve belki de Kudreti kurtarabile -
cektim. Ancak, fettan kadm memleketin 
bi.itiin ileri gelenlerile o kadar sib f1b 
dost oimu§ ki kocasmr mahvetmek 1c;m 
hir,;bir vesileyi ihmai etmiyordu. Biitiin 
gayretlerime ragmen muhakeme giinleri
nin, bin ti.irli.i bahanelerle, r,;ok uzak ta
rihiere ahlmasmda da o alc;ak karmm 
pc:rmag1 oldugu §iiphesizdi. 

Bu i§ ir,;in <;ok ugra§tlm, sekiz on defa 
Amasyaya gittim, birc;ok vas1talara mi.i
racaat ettim ve dedigim gibi, belki de 
Kudreti kurtarmaga muvaffak olacak -
hm. F akat bit; are adamm, bunca felaket 
ve iiziintiilerle sars1lan s1hhati hapisane
nin ezici ve hlrpalayicl ya§ayi§Ina taham
miil edemedi. Dava bir neticeye baglan
madan Kudret oldii. 

ihsan susmu~tu. Re§idle AtJf kendi 
saadetierinden utamyorlarml§ gibi onle
rine bakiyorlardi. 

Masanm i.izerindeki saat hmld1yarak 
biri <;aldi. Bu hafif sesie uyanan ii<; ar
kada§ birbirine baktilar ve dudaklannm 
arasmdan bir inilti gibi §U sozier dokiildi.i: 

- Zavalh di:irdiinci.i! 

Muazzez Tahsin Berkand 

Te§ekkiir 
Sevgili e~imin cenaze merasimine lilt

fen i§tirak buyuran Umum Miifetti§ 
Tahsin Uzer, Tekirdag meb'usu Cemil, 
Vali M. t.Jstiindagla diger buylik ve say
gill arkada~Iarma ve Ankara, Trabzan 
ve baric; ~eb irlerden acilanmiza i§tirak 
etmek !Otfunda bulunanlara en samimi 
te§ekkiirlerimizi sunanz. 

Merhum Trabzon Valisi Rifat Dam§
man ailesi namma 

E~i Karde§i 
Nillifer Dam§man Sevket Dam§man 

( Caonlar, konteranslar. konoreler) 
Toplanhya davet 

Tiirk Giizel San'atlar Birllgi Mimari ~u
besinden: 

Gegen ha!ta ekser!yet olmadigmdan ~u
bemiz ytll!k kongresi 28/ 21937 pazar giinii 
saat 16 da Birlilk merkezl clan Aiayko~kUn
de toplnnacagmdan biitiin azalarm gelme
leri rica olunur. 

Eu mektebin kurulu§unda da gene bir M A R L E N E D i E T R i C H pan). •d' 
Beyoglundakller: · m 
istlklal caddesinde (Kanzukl, Altmc1da ~ 

tesadiif hakim olmu§tur. Daha dogrusu 

bu bina, bir fntmanm yadigand1r. Umu- s E v J• ~ M E K A R z u s u 
mi Harb ba~lang1cmda Basmahanenin ~ 

irede (Giine~), Karakoyde (Sporidls), Tak
simde (Nizameddlnl, Tarlaba§Inda (Nl ~ 
had), ~~~!ide (Halkl. Has', oyde (Bar but), 
KasrmpB.\!ada CVas1fl, Be§iktB.\!ta (Ali Rl· 

arkasmda doktor Machachlan'm idare -

sinde bir Amerikan mektebi vard1. Bir G A R Y C 0 0 P E R 
giin doktora, kendi misyoner te§kilatmdan l'-••••••••••••••••,••••••••••••••ill 

za), Sanyerde (Osman). 
Uskiidar, Kadlkoy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda <ittlhadl, Kad1koy, Pazaryo

lunda (R!fatl, Bilyiik3Jdada (Halk) Heybe-bir telgraf geliyor ve Amerikan milyar -
derlerden Mister Kenedi'nin vapurla 
hmire ugnyacag1 ve bu ziyaretten isti -
fade etmesi bildiriliyor. Doktor, milyar
deri kar§Ihyor ve vapurun hmirde ii~ 
saat kalmasmdan cesaret alarak kendisin( 
mektebe davet ediyor. Milyarder geii • 
yor, mektebi goriiyor ve bir miktar yar
dimda bulunuyor. Tam hareket esnasm· 
da Akdenizde miithi§ bir fuhnamn hii -
kiim siirdiigii haberi ahmyor ve vapur, 
hareketini tehire mecbur kahyor. Doktor, 
bundan istifade ederek milyarderi, mek
tebinde misafirete davet ediyor, o da 
rrddetmiyor. T eehhur iic; giine kadar 
<;Ikiyor. Bu arada miiyarder, doktorla 
konu§urken: 

- Nic;in daha iyi bir yerde daha bi.i· 
yiik bir bin a kurmuyorsunuz? 

Diye sorunca doktor mali vaziyetin 
miisaadesizligini ima ediyor. Milyarder 
de boyle bir yer ara§trrmasml soyliiyor. 
Doktor hemen faaliyete ge<;iyor ve K1 -
z1I<;ulluda bu en giizel sahaYJ buluyor. 
0 tarihte, buras! baglaria dolu imi§. Der
hal temaslar ba§hyor, hesab kitabm1 da 
tamamhyor ve milyarderin kar§Isma 500-
600 bin Tiirk alhm bir rakamla <;1byor. 
milyarder de tereddiid etmeden c;eki ko
panp veriyor. hte bina, bu suretle, yani 

futmamn bir hat1ras1 olarak kuruluyor. 
Amerikan mekteb in§aatmdaki sistemle, 
biri dershaneler veya yatakhaneler, ikin-
cisi jimnazyom, ii<;iinciisii kiitiibhane ve 
mabed olmak iizere 3 par<;ada yiikseli -
yor. F akat her ii<; ayn parc;ada kilisai bir 
setil ve ahenk goze r,;arpmaktad1r. 

Hiikumet, esasen tedrisat1 tatii etmi§ 
bulunan bu mektebin binasm1 ve <;iftli -
gini tam 62 bin liraya satm aiarak Cum
huriyet kiiltiir miiesseseleri arasma kan§-
tmyor ve onu bir koy muallim mektebi 
olarak ac;mag1 kararla§tmyor. 

Binanm teselliim muamelesi, Maarif 
Miidiiriiniin riyasetinde, lise, ortamek • 
tebler miidi.ir ve muallimleri ve miinevver 
bir grupun huzuru ile yapildi. Giizel ve 
biiyiik bir eser .. Kap1da istiklal mar§Im, 
daha SOnTa mu~)JimJer rnaT§lnl soyledik, 
i<;eriye girdik.. Ur,; yiiz yatakb bir mek
teb. ]imnazyomu, Tiirkiyede hi!;bir mek
tebde yoktur. T oprag1 gayet zen gin. Y e· 
ni koy muallimi, tatbikatJm burada ya
pacaktJr. 

Eski Amerikan mliessesesinin diregine 
Tiirk bayragm1 c;ekerken, hepimiz derin 
bir sevinc ve gurur ir,;inde idik. 

Hususi dersler 
Fransrzca ve almanca bususi dersler 

vermekte olan Frau Bruckner yeni mii
racaat edenleri a§ag1daki adreste kabul 
ctmektedir. istiyenlerin evine de gider. 

YaZici sakak Yeniyal No. 29 
Bay ~ehid apart1mam 

------- Yar1n ak,amdan itibaren .. lide (Tan3.§). ' 

• SAKARYA 
GABY MORLAY • ViCTOR FRANGEN 

ANDRE LEFAUR 

sinemasi 
El ViR POPES GO • RAiMU 

DUVALLES 
gibi en biiyiik sinema yJldiZlan tarafmdan fevkalade bir 

surette yarablan 

Siireyyada 
Pazartesi ak~am1 
HALK OPERETi 

Meshur tenor 
Tomakosla 

Kuky1lda bir 
Operet 3 pcrde 

Perde aralarmda ~if 

Flers ve Caillavet'in me,hur eserinden iktibas edilen Tomakos tarafm
dan tiirkGe, rumca 

~arkilar .li'l 
A$K $UKRANI Sah ak~amr AZAKTA 

KIRKYILDA BiR 

( __ Y_EN_i _E_SE_R_L_E_R _) (Le Roi) 

Biiyiik Franstz ~aheserini takdim edecektir. Gene Romanctlanm•z ve Eserleri 

------·------------------------~~ 
Giizide muharrirlerlmizden Mehmed Beh

ctet Yazar bu namda bir kitab c;rkarmi~tlr. 
Kltabda biitiin ~air, romanct ve hikilyecl
lerin eserleri tenkld ve tahlll edllmektedlr. 
Bu ~ayam dikkat eserl herkese tavsiye ede-

SiMONE SiMON ve HERBERT MARSHAL 

SARAY SiNEMASINDA riz. 

Anadolu Notlart 
Bu hatta biitiin Istanbul halkmt celbeden 

KIZLAR MEKTEB'i 
Frans1zca sozlii zengin filminde parlak muvaffakiyet kazamyorlar 

Bu tilmi gorenler: HAFTANIN EN GlJZEL FiLMi dir diyorlar. 
llaveten: Mickey Maus ~angbayda ve Fox Jurnal reportajt 

Biiyiik romancuruz Re~ad Nuri Giintekl
nin gec;en sene gazetemizde g1kan bu ((Ok 

kiymetli yaz1 serisi Kanaa.t Kitabevi tarafm
dan kitab hal!nde ne§redllmi~tir. Tavsiyeye 
ihti~CI olmiyan bu eserde anavatanm bir
c;ok ko~eleri canl1 bir sinema film! glbi ya
~amaktadrr. 

T1b alemi ve me,hur hekimlerin 
mehareti BugUn saat 11 de tenzilath matine ••••• .. 

FREDERiC 1V1ARCHE 
Varner Baxter ve Lionel Barymore 

gibi emsalsiz sinema ydd1zlannm filmi 

Semerkandll Tiirk hekimi ve allml Nl -
zami! Aruzi'nln bu eseri tib tarihl ve De
ontoloji doc;entl Dr. Siiheyl Unver vasita
sile ti.irk<;eye nakledilmil/ ve istanbul Un1-
versitesi tarafmdan bastrrilmi§tir. AHika
darlara tavsiye ederiz. 

Antakya - iskenderun 
Ratay hakkmdakl Tiirk davasmm tarihl. 

esaslarmt gosteren ve Nureddln Ardi(( ta
ra!mdan yazilan bu eser inti~ar etml~tlr. 
Bu kitabi biitiin okuyuculanmrza tavsiye 
ederiz. 

Ktvtlctmlar 

ZAFER YOLU 

Turgud Akka§ Kivilcimlar adile blr kitab 
ne~retml§tlr. Felsefi ve edebi parc;alardan 
miirekkeb olan bu eseri okuyuculanmiza 
tavslye ederlz. 

I T H~ Her gun ilk matinede I 
A : i,te Bahriyeliler 

Pek yakmda SUMER sinemasmda N ~ ve diger seanslarda 1•••---------------··--------- • Beyazh K1zlar Mektebi 

·-----------------------------------------·----· 

T 

BUtUn iSTANBUL halk1n1n agz1nda yaln1z bir isim var: 
i~te memlekdimizde yaptlan en GiiZEl.. FrLM 

RUS JAPQN MUHAREBESi Tsu;zklc;Ue 
' 

Bugiin saat 11 de tenziHiti~I~m=at~i:n:e~i~P~E;_;K:_;s~in:e:m:a:s:I~n~d:a.::::::-.: 
Biolerce Turk 30 sene ik tarihimizi 

u K R • 
I 

canland1ran Tiirkiin biiyiik zaferioi gosteren Tiirk~;e sozlii biiyiik 
milli tilmi gormiye ko,uyor. 

N K I L A B I nda ter~k~i 
ham Ieier• 

Matineler 11 de ba~lar TuRK SiNEMASI 

var 
17. 
dir 

1 
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I I A k den I• Z Bulgaristanda boyle bir 
Hususi te§ebbiislerle 
yapdan ilk Tiirk gemisi t a y aD I D cemiyet kuruldu 

• t• fh I Sofya (Hususi) Bulgaristanda 
va~ 

,oo 
en 

Siyase I ve sa a ari Bolayir muharibleri diye yeni bir cemi-
yet te§kil edildi. Cemiyetin merkezi Kos
tendil §ehrindedir. Martm uc,:iinde Kos • 
tendil §ehrinde bu cemiyetin bayraga isim 
verme merasimi yapilacakttr. 

Belkis ismindeki motortank diin Ha
licde merasimle denize indirildi 

Hem yaratalnn, hem 
ya~atabm 

ua~ 

a1·• 
:J.a.ll< 
12,15 
nun 

lJmumi harbi takib eden senelerdeki faaliyeti 
ve Habe~istan ilhakile italya Akdenizin ~ok 

kuvvetli bir devleti haline gelmi~tir 
Merasime Simendiferler N azm miite -

kaid General Yuvof riyaset edecektir. 
Bu miinasebetle Bulgaristandaki biitiin 
demiryolu istasyonlan Kostendil I<!tn 
yiizde 70 tenzilath gidip gelme biletleri 

vereceklerdir. 

(E9} iz Tiirkiye Turkleri 762,736 
(g) kilometro murabba1 geni~liginde 

bir topragm sahibiyiz. Bu top
rak, uzerinde yetmi§ milyon insan ya§Iyan 
Almanlar yurdundan, kuk bir milyon 

nufusu besliyen Fran sa arazisinden, kirk 

alt1 milyondan fazla adam bannduan 
ingiliz diyanndan, yirmi be§ milyonluk 
bir kiitlenin vatam alan lspanyadan, kuk 

iic,: milyon Adem ogluna yurdluk eden 
ltalyadan biiyiiktiir. Fa kat topu topu 
on yedi milyon niifusu vard1r. hte milli 
meselelerimizin ba§mda yer almasi icab 
eden nufus davasmin sebebi!.. 

vc - 3 [*] -
ltalyanm, Avrupada buyuk devletler 
asma girmesi, Afrikada bir miistemle

imparatorlugunun temellerini atmaga 
uvaffak olmasi, haricl politikasmm 
90 ~ 1911 tarihleri arasmda yeni bir 

ha• tikamet almasmdan ve bu istikamette 
~va" ''yuk bir hizla inki~af etmesinden ileri 

lmi~tir. 
1890 tarihine kadar, ltalya, u~lu itti

or.. ka buyuk bir umidle sanlmi~ ve kom -
su Fransa ile daimi bir ihtila£ halinde 

lfe ... ulunmU§lU. Ayni tarihe kadar, Habe -
Eva. tanda giri§tigi miistemlekecilik te§eb • 

·· slerinde bekledigi neticeyi alamad1k • 
on~ n maada ugradigi maglubiyetlerle Av

ISi .. pa devletleri nazannda ku~uk dii~mu~
lans ·. 1890 senesinden sonra ltalya iic;lu it

faktan aynlmamakla beraber 1ngiltere • 
lafil ransa ve Rusya ile anla~arak Akdeniz
B.or~ e mustemleke ic;in elveri§li gordiigii 

• rablusgarb uzerinde ~ yerle§mege «ah~a
~k. gerek Balkanlarda ve gerekse do

;em-ju Akdenizinde statiikonun muhafaza -
ha- h . k. 

24 30 na e emm1yet verece tlr. 
' ! !talyayi, muvaffakiyete gotiirecek alan 
~ u siyasetin intihabmda ami! olan hadi

:" R Ieier arasmda ic; i~lerinde bu_Yiik ha~_le
r yapmi§ olmas1, ve Akdemzde statu -

indG onun degi§mesini mucib alan siyasi ha
iselerin zuhuru gosterilebilir. 

dda. l« i§lerde ltalyamn ba§armaga muvaf
, ed), lak oldugu en buyiik eser, nufusunu ar

de rmt§, sanayiini ilerletmi§ ve ticaretini c;o

rn;l~- laltmt§ olmasidtr. 
b)' Filhakika §U cetvelle !talyanm niifus 

~ ahasmda yapttgt hamle hakkmda bir fikir 

!Ida., 
rak
l-ri ., 

:dinmek mumkundur. 
1871 26.016.801 
1881 28.459.628 
1901 32.475.263 

()~:~ 1911 34.671.377 (I) 
Sanayi sahasmdaki inki~af ta niifusun 

lrtmasmdaki siirati gostermi§tir. 1889, 
lncak bir tek §eker fabrikasi varken 1911 
ie §eker fabrikalanmn adedi 32 yi bul

~u~tur. eker sanayii yanmda c;elik ve 
>tomobil sanayiinin inki§aftm da soylemek 
az1mdir. Fabrikalan i~letmek ic;in ko -
nur olmadtgmdan, elektrik endiistrisin -
~en istifade cihetine gidilmi§ ve 1905 te 

or ~lektrikle i~liyen tabrikalarm adedi 
4831 i bulmu~tur (2). 

Miibadeleyi kolayla§ttrmak ic;in ~imen
difer siyasetinin ehemmiyeti kavrandt -
gmdan 1871 de tulu 63 77 kilometroya 

ca l'aran demiryollan 1906 senesinde 
17,237 kilometroya iblag edilmi&ler -
dir (3). 

' ltalyamn ic; inki~aft baric devletlerle 
_..} yaptlgt ticarete de ehemmiyetli surette te-
- $ir etti. Bu teessiirii anlamak ic;in hal -

~eri 1 Yan - Osmanh mparatorlu~u ticaretine 
eh-
1/tir. ba!:mak kafidir. Filhakika 1talya uzun 

eki
c;ok 

~fm
tyeye 
bir-

1 ya-

~rin 

Ni • 

~amanlardanberi Osmanh devletile tica· 
tet yapan Rusya ve F ransay1 1905 tari

inde geri buakmaga muvaffak oluyor
Ciu. f&te bu nt'ktayi teshit eden birka<; ra· 

am: 
bevletln 

ismi 

ttalya 
Rusya 
liT ansa 

Osmanh Impara
torluguna ~attlg1 
e11yanm ktymet! 

• 
O.<;manh im
paratorlu~un

dan s3.tm al
ct·~t e~yamn 

Milyon frank 95 
ktymetl 

Milyon frank 71 
> > 73 > > 23 
> > 68 > > 89 

Dahili inki§afmdan cesaret alan ita! -
ya Habe§istanda ugrad1g1 muvaffakiyet· 
sizlikleri telafi ic;in Akdenizde bir miis· 
temleke edinebilecek yer aradt. Osmanh 
!mparatorlugunun bir eyaleti alan Trab
lusgarbi goziine kestirdi. T rablusgarb 
F ransiZlar tarafmdan i~gal edilen T u -
nus!a, lngilizlerin askeri i§gal altma al
dtklan Mtsir arasmda stki§mt§tJ. ftalyanm 
Trablusgarba yerle§mesi her§eyden evvel 
mustakbel kom§ulan olacak alan F ransa 
ve lngiltere ile anla&masma bagltydi .. E
sasen baska sebebler de ltalyayi bu an -
la§maya .dogru itmekteydi. Bunlardan bi
risi Uc;lii i ttifakm mahiyetiydi. 

Filhakika Uc;lii ittifak saglam esaslar 
iizerine istinad etmiyordu. Almanya ve 
Avusturya her§eyden evvel kara politi
kastm takib etmege mecbur oldugu halde 
italyanm politikas1 deniz politikasi idi. 
Avusturya Balkanlarda statiikonun 

degi~mesi politikasmt goriiyor, fakat bun
dan 1talyayi istifade ettirmegi dii§iinmu
yordu. !§te bu c,:ifte sebebler tahtmda ital
yamn yava§ yava§ F ransa ve lngiltere 
tarafma meylettigi goriiliiyor. 

1890 da ltalya, T rablusgarbde yer -
le§mek ie<in ingilterenin miisaadesini isti
yor. ingiltere sabu tavsiye ediyor. !talya 
F ransanm bu hususta siyasl miizaheretini 
temin ie<in 1896 da onunla bir ticaret mu
ahedesi akdediyor ve T unus iizerindeki 
himayesini tamyor. 1902 de iki Latin hu
kumet arasmda yap1lan bir anla~mada 
da Italy a, F ransamn F as iizerindeki hu
kukunu tamyarak mukabilinde kendisinin 
Trablusgarb iizerindeki hukukunu kabul 
ettiriyordu. 

Buna mii~abih bir anla~ma da Rusya 
ile yapthyor. !talya Rusyanm Bogazlar 
iizerindeki menfaatinin diger devletlerin
kine iistiin oldugunu kabul ediyor, mu -
kabilinde de Trablusgarb iizerindeki hu
kukunu Rusyaya tamtlyordu ( 4). 

Bu anla§madan bir sene evvel Avus -

turya Bosna Hersegi Berlin muahedesi
nin ahkamma ve O«lii !ttifakm da ruhu
na mugayir olarak ilhak ettiginden !tal
ya - Avusturya miinasebatJ gerginle~iyor. 
Avusturya erkamharbiyesi ltalyanm ezil
mesine taraftardtr. Almanyamn miida -
halesile Oc;lii lttifak zahiren olsun par -
calanmaktan kurtuluyor. 1911 de Ak
denizin garbinde Almanya ile Fransa a
rasmda <;dktanbori bek!enen bir ihtilaf 
ba~gosteriyor. F asta F ransanm yerle!}me
sine mani olmak istiyen Almanya Aga • 
dir limanma bir mhlt yolluyor. Fran sa 
F a~taki hakimiyetini Almanyaya tamt -
mak ic;in uzun miizakerelerden soma 4 
teHinisani 1911 muahedesile ona Ektuvar 
Afrikasmdan bir par«asmi terketmege 
razt oluyor. !talya, miittefiklerinden bi
risinin Bosna - Hersegi, digerisinin de 
Ektuvator Afrikasmdan bir parc;astm al
dt~Inl goriince Trablusgarbe yerle§mek 
2'amanmm geldigine kani olarak 28 ey -
lui 1911 de Osmanh imparatorluguna 
harb ilan ediyor. Biiyiik devletler bir seri 
bitarafltk muahedelerile italyaya bagh 
olduklarmdan mudahale etmiyorlar. ltal
ya tekba~ma Osmanh lmparatorlugile 
boy olc;u~mekte giicliik e<ekiyor. Balkan 
devletlerinin ittifakmdan tela~ eden Os-

Cumhurivetin edebi tefrikas1: 3 

Biz Balkan Harbini bir mazi gibi ar
ttk unutmak isterken Bulgar dostlanm1Zln 
boyle hie; durmadan bu maziyi kan§tlr • 
malanndaki manayi bir tiirlii anhyami -

yoruz. 
Acaba buna nie<in liizum goriiliiyor? 

0 ~ dilencinin muhakemesi 
Dun birinci sulh ceza mahkemesinde 

U\1 dilenci muhakeme edilmi§tir. Dilen
cilerden Cemil: eBen dilenci degilim, 
bayram gunu kurban satlyordum. Mii§
teri ile be§ a§agi be§ yukan pazarhk e
derken polis beni dileniyor zannetmi§!> 
§eklinde ifade vermi§tir. 

Diger dilenci Emine, yolda yiiriirken 
yoruldugunu ve yere oturur oturmaz 
polisin gelip kendisini yakaladiginl soy
lemi§tir. 

U guncii dilenci Cevahir de esasen di
lenmekten utand1gm1, kendisi gibi bir 
kJZJn dilenmesi ayib oldugunu ve poli
sin bu hususta aldandigmi beyan etmi§
se de her uc; dilencinin miidafaalan sa
bit giiriilemiyerek sekizcr gun bogazi 
tokluguna Belediye hizmetinde gall§ -
maga mahkum edilmi§lerdir. 

-···~ <;ivi fiatlarmm tetkiki 
!khsad Vekaleti giirdugii liizum iize

rine givi fiatlanm yeniden tetkik etmek 
iizere miifettislerden Hikmeti §ehrimi
ze gondermh;tir. Hikmet tetkikatJm bi
tirince givi fiatlan Vekaletc;e yeniden 
tesbit edilecektir. 

~anh 1mparatorlugu da ltalyaya miiza
kerata giri§iyor ve Lausanne muahedesile 
Trablusgarbi ltalyaya terkediyor. Mua • 
hedenin tatbikma kadar ltalyanlar oniki 
aday1 ve Rodosu i§gal ediyorlar. Balkan 
Harbinin diplomatik safahatl malannda 
!talyanlar Avusturyahlara kar§I vaziyet 
ahyorlar. Biiyiik Harbde, evvela bitaraf 
kaltyorlar. F akat itilaf devletleri tarafm

dan T riyeste, Dalmac;ya sahilleri ve Ar 

navudlugun kendisine vadedilmesi uzeri
ne 1915 mayiSinda eski muttefiklerine 
harb ilan ediyor. 

Harbi Umumi sonunda SainH;erma· 
in muahedesile (I 0 eylul 1919) T ren -
te ve Triyeste'yi Avusturyadan ah -
yorlar. lttihadl tamamladJgl andan u
mumi Harbin sonuna kadar, ltalya biitiin 
e<alt~masma ragmen eski Roma lmpara
torlugunun yaphgi gibi Akdenizi bir ltal
ya golii yapmaga muvaffak olamami~hr. 
Ciinku Akdenizde, ltalya ittihadmdan 
evvel yerle~mi~ ve ltalyadan biiyiik dev
letler vardu. Bununla beraber ltalya on
lann arasmda yer almaga ve bu suretle 
Akdeniz politikasmda biiyiik rol oynama
ga muvaffak olmu~tur. Umumi Harbi ta· 
kib eden sene!erde bilhassa i~ kalkmma
SI ve Habe§istam ilhakile !talya Akde
nizin c;ok kuvvetli bir devleti olmu§tur. 

-SON-
Env~r Ziya Karal -------•] Bundan evvelki yaz1lar 7 ve 11 §uobat 

tarihll ~ayilarimi?.da <;Ikml$tir. 
(1) The Ancyclopedia Brltanlca. Cam

bridge, England 1911. 
(2) Pietro Ors!. Hi.stolre de l'Ital!e mo

derne, Paris 1911. A. Colin. 
(3) Aynl eser. 
(4) Poincare. Le lendemaln d' Agadlr, 

Paris 1926. 

Bayan Beli•ts, Belkis vapurunun kordeliismt kesiyc>r, ~ampanya $i~c~i ktrtltrken, 
Belkis denize ar.tllyor, yeni geminin denize ini§ini tes'id 

Biiyiik: Ba§vekilimiz lsmet lnonii, 
memlekette hiikfimet elile tersaneler kur
maga ve buyuk vapurlan burada yapma
ga azmettigi bugiinlerde vatanda§larm 
hususi te§ebbiislerle bu azme ve milli va
purculuk sanayiini tesise i§tirak ettikleri 
goriilmektedir. Bu cumleden olarak is -
tanbulda ilk defa olarak hususi bir te -
§ebbiisiin eseri, Turk i~isinin elinden c;Ik
mi§ ve Tiirk malt alan bir motortang dun 
Halicde merasimle denize indirilmi§tir. 

Istanbul tamirat fabrikasmm kalafat 
yerinde in§a ettigi bu ~elik sa« kaplt ge
mi 70 kadem tuliinde 13 kadem arzmda, 
6Yz kadem derinliginde ve 10 mil sii -
ratindedir ve her biri ayn cins mayile 
dolup bo§alabilen motorlu tulumbalarla 
miicehhez ii~ tangi vard1r. 

Belkis admr alan bu geminin sade 
Widdopp markah son sistem dizel mo • 
torlii ana makinesi haricden getirilmi§, 

pervanesine vannciya kadar her§Cyi ls • 
tanbulda yaptlmi§hr. 

Bayraklarla donattlmi§ oldugu halde 
k1zakta duran (Belkis), di.in sa at ii~te 
biiyiik bir kalabahkla ihata edilmi§ bulu
nuyordu. 

Biraz sonra kurbanlar kesilmi§ ve ge
miye ismini veren ~mal sahibi avukat E
temin km- Bayan BelkiSin, motoriin ba
§mda ktrdtgi §ampanya §i§esinden kopiik
ler sac,:Ihrken, halkm co§kun alkt§lan ara
smda Belkis gemisi denize siiziilmii§tiir. 

Bunu muteak1b bu gibi merasimde a
det oldugu ve~hile gemiyi in§a eden fab
rikamn sahibi §ampanya §i§esinin kordela
sim kestigi makast Bayan Belkisa hediye 
etmi§, o da fabrika sahibine bir kuru§ 
vermi§tir. 

Admt ilk defa bir gemiye vermi§ olan 
Bayan Belkts o esnada memnun ve mii
teheyyic goriinuyor; 

- in§allah elim ugurludur ... Bu ktyr

larda arhk birbiri ardiSira bir~ok biiyiik 
Tiirk gemilerinin denize indirildigini go
riiriirz.. diyordu. 

Gemi denize indirildikten sonra davet
lilere §ampanyalar ikram edilmi§ ve 
(Belk1s) m, bu kiyilarda yaprlacak yeni 
yeni Turk vapurlanna hayuh bir pi§tar 
olmasi temennilerile dagihnmi§tlr. 

Haber aldigimtza gore ayni fabrika. 
pek yakmda gene Halicde 450 tonluk 
bir geminin in,asma ba§hyacaktir. 
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Sergide kazananlara verile- j Sehre iki bin elektrik lambas1 
cek ikramiye ve madalya konacak 

Ankarada ilk defa ac;llan ve biiyiik Belediye tarafmdan istanbul cihetine 
bir muvaffakiyet kazanan kiir;iik san'at- yeniden iki bin kiisur elektrik lambas1 
Jar sergis~nde ikramiye ve madalya ka- konulacakt1r. Bu hususta ~irketle iti · 
zananlara bu ikramiye ve madalyalan Iaf basil olmu§tur. Konacak Iambalar 
r;ar§amba giinu merasimle dag1hlacak- Belediyeye 150 bin liraya mal olacakt1r. 
tJr. Merasim Ticaret Odasmda yapila - Buna aid itilafname f?ehir Meclisinin 
cakhr. yannki ic;timamda gorii~iilecektir. 

~aat 14,30 da yapllacak merasim ir;in -·-
dun davetiyeler giinderilmi§tir. Mera - Tiirkiye Milli ve Foniks do 
.simde !ktisad Vekaleti namma tefti§ he- Vien §irketlerine sigortah 
yetleri reisi Hasan Yaman bulunacak olanlar 
ve ikramiye ile Madalyalar1 Vali Mu-
hiddin Ustiindag tevzi edecektir. Gec;en sene tasfiyelerine ba§lanan 

Kii~iik san'atlar sergisine !stanbul _ Tiirkiye Milli ve Foniks do Vien sigorta 
dan i§tirak eden san'atkarlar 687 lira- §irketlerinin sigortahlarm!n haklanm 

korumak i<;in milli reassiiransta te§ek
ltk ikramiye ve 136 madalya kazanmi§-
lardir. kiil eden biiro bu senenin sonuna ka • ---Mezarhklar tamir edilecek 

!stanbul cihetinde Belediye tarafm -
dan asri bir mezarhk yaphnlmas1 igin 

tetkikat yapilmaktadir. Bu yapllmcrya 

kadar Zincirlikuyudaki mezarhgm nok
sanlan ikmal edilecektir. Bunun ic;in de 

yeni butc;eye 85 bin lira tahsisat kon • 

mu~tur. Bundan ba~ka mevcud mezar • 
hklardan muhtac1 tamir olanlar tamir 

edilecegi gibi birr;ok dii§IDU§ ve kmlmi§ 
ta§lar da kaldinlacakhr. 

dar faaliyctte bulunacaktir. Bunun igin 

sigortahlann biran evvel alakadar bu
roya miiracaatlcri beklenmektedir. 

Evvelce Turkiyedeki faaliyetini tatil 

eden ve sigortahlan Foniks do Vien §ir
keti tarafmdan devralman Lankr sigor
ta §irketinin eski sigortahlarmm vazi -
yetlerinin yeniden tetkikine liizum gii

rulmii§tiir. Bunun i<;in evvelce tasfiye 
heyetine kaydedilenler de dahil oldugu. 
halde bu nevi sigortahlann yeniden 
biiroya miiracaatleri lazim gelmekte -
dir. 

*** 
Napolyon Avrupanm altm1 iistiine ge-

tirirken niifus i§ini gozoni.inden uzak tut
muyordu. Birbirini takib eden zaferler, 
ardtarasi kesilmiyen bogu§malar arasm
da o, Frans1zlan «ogaltmak ~arelerini a· 

Ta§hnyor ve her FransiZ kadmmtn u~ be§ 
kere ana olmasmi gerekli goriiyordu. 

Me§hur Necker'in me§hur klZI ve 

F ranstz edebiyatmm t~Iklt yildlZI Madam 
de Stael'le bozu§masi da, edib kadmm 

kadmltk vazifelerini ihmal etmesinden, 
ana olamayi§tndandt. Malum oldugu ij-

zere Madam Stael, bir«ok eserler sahibi 
bir edib olarak N apolyona takdim edi • 
Iince cihangir Korsikah, damdan di.i§er 
gibi, sormu§tu: 

- Ka~ c;ocugunuz var? 

Ve «hip> cevabtm almca §Ohretli mu· 
harrire mhm «evirerek homurdanmt§tJ: 

- 0 hal de siz dahi bir hi~siniz!.. 

Nekadar hazin bir tezaddir ki Napol
yonun Franstz kadmlarmt ana olmiya 

te~vik ettigi ve bu mevzu iizerinde esash 
tedbirler aldigi yillarda Osmanh lmpa • 
ratorlan evlenmegi gu~le§tirecek i§ler ya· 
ptyorlardi. Kocaya varan k1zlardan al~ 

mi§, dullardan da otuz akc,:e vergi aim -
mas1 i§te o i§ler ci.imlesindendir. Eski ver 
giler tarihinde resmi arus adile ugursuz 

bir yer alan verginin bizde niifus ~ogal· 
masma engel olan sebeblerden biri oldu· 
guna §iiphe yoktur. 

o\<.Y..Y. 

Cumhuriyetin kuruldugu mes'ud giin
denberi niifus ihtiyaci si:iz gotiirmez, en 
kii«iik miinaka§aya tahammiil etmez bir 
miitearife halini almt§tlr ve devlet«e halli 
vacib milli meseleler arasma girmi§hr. 

Son giinlerde saym Ba§vekilimiz de ve· 
ciz ve belig bir ifade ile bu meseleye te-

mas etti, iki «ocugun bir ana ic,:in az ol· 
dugunu soyledi. Bu hiikiim, bizim ic,:in 

hayati ve ayni zamanda tabii bir haki • 
kat tebelliir ettirmektedir. <;;iinkii iki ~o· 

cuk, hayattan ~ekilecek olan ana ile ba· 
banm yerini doldurur, nufusa bir §ey ila· 
ve etmez, her ana asgari i.i~ ~ocuk doiur· 
mahd1r ki e§ile birlikte hayata gozlerini 

yumunca memleket nufusuna bir fazla 
rakam katmt§ olsun. Boyle yapmak borc;-

tur, dort ve daha ziyade ~ocuk dogurmak 
ta vatana hizmettir. 

Fa kat «yaratmak» demek olan dogur 
manm yanmda bir de ya~atmak meselesi 

vardtr ve bugiine kadar siiriip giden ac1kh 
vaziyete gore o da pek miihim bir keyfi· 
yettir. 

hte Halkevlerinin koy kollanm can • 
dan ilgilendirecek ve bol bol c;ah,mak 
zevkine erdirecek bir mevzu! .. 

M. TURHAN TAN 
. .. 

De
:Sita
Uni
aka· BiZ iNSANLAR 

liis eden parmaklarla yapi§mi§tt. SancJSI I muhafaza etmi§ti. Beyninin ic;inde kim-I SOzlerinde biraz daha insicam vardt. de serke§ reaksiyonlanmn isyamm bastir
var zannedilebilirdi; fakat bu maddi in- bilir ne k1yametler kopard1 da ben anla- Arkasma yas~~ndi ve derin bir nefes al- maga giderken, baba otoritesine gene ya• 
t1bat bozan rub dolu bir sesle dedi ki: mazd1m. Y organm ustiine buakttg1 nii- d1. Otomob1lm T epeba§mt ge«erken §Inda kar§t koyarak, hayattm yalmz ken-

- Ah, ben VediaYJ bu kadar... ziillii kolu gozumiin oniine geliyor. 0 yaphg1 tehlikeli bir manevra esnasmdaki di iradesile kaderi arasmdaki ihtilaflD 
Sevmege aid bir kelimeyi soylemek - her§eyi hisseden, fakat, nasi! diyeyim? sic;rayi§I hesaba kai.Jlmazsa bu vaziyetini neticelerine baglami§ insanlar gibi, dr§a• 

ten c,:ekinerek, agzmdan · ~1kan iniltinin Ostiine bir sinek konsa mukabeleden uzun mi.iddet degi§tirmemi§ti. Kendisini ndan gelebilecek yard1mlan ve miidaha· 
ele verdigi zaf1 telafi etmek istiyen bir aciz, dilsiz ve iradesiz kol. Gev§ek ve biraz daha sakin ve iyi bulup bulmadigtm leleri nefsine bir tiirlii yediremedigi ic;in. 
diklikle dogruldu: ezik duru§ile elinin, yorgan altmda k1- soran N ecatiye cevab vermedi. agzmt a~mctya kadar -yani hie; degilse 

arlhi 

-

~========== Yazan: Peyami Safa -11 
llk tefrikalarm hulasas1 

Drhanrn sevdigi ve ii!; aydrr gor
lnedigi krz, Vedia, Bogazi~i vapurla
trndan birinde ;riddetli bir kri:z: neti
teai olarak yere diifer, ba;rrnr t;arpar 
lie re1mi hastanelerd~n birin~ gotii -
tufiir. Oraya t;agrrrlan Orhan haatayr 
~ir husu1i hastaneye naklettirmi;rtir. 
lla;rrndan aldrgr sadmeden bir men~n
iite yakalandrgr zannedilen V edianrn 
tehlikeli vaziyeti, bu yii:z:den iki gee~ 
ll.)lkuiUZ kalan Orhanr da- t;ok sari -
lttr;rtrr, Hastanrn vaz:iyetindeki veha· 
lltet iizerine, Orhan, bir arkad"~:re 
teraber, resmi hastanelerden l:trrnd~ 
~r.zrn doktorunu aramaya giderler. 
ti,. taksiye binmi~lerdir: 

DI§an tesirlere bu kadar r;abuk 
teslim olu§U da yeniydi. Ayaklanni uzat
~ ve geriye c;ekti. Otomobil dort yol ag
~tna geldigi i«in tereeddeiid eden §afore 
l)agmyordu: «<;;ek, c;ek, Istanbul tara -
ftna, «ek, Aksaraya kadar ... » 
Ko~edeki helvacr diikkammn oniinde 

duran bir «ocugun yamba§mdan ge~er ~ 
lerken tekrar bagud1: 

- .?ofor, dikkat! Y ava§, oglum, dik
kat! 

Ellerini cebine koydu ve r;1kardi; son
ra Necatiye donerek: 

- Bak, sinirlerim nastl ayakta I de -
di, c;ocugu eziyoruz sandim. 

Otomobilin bir sarsmttsile sJc;rami§h; 
kendini topladt ve tekrar: 

- Bak, dedi, viicudi.imiin en ki.ic;iik 
hareketlerine bile hakim degilim. Oyle 
miihim bir an1mda geldin ki, gelmesey
din §ayed, bilmem ama, fena olacak -
tim c;ok ... 

Gene eski mesleginden gelme bir iti -
yadla kendi hareketlerinee ve §uur hal • 
lerine dikkat etmesi, biraz evvel farkma 
vardigi marazi bali ya§amasma mani ol
muyor, adeta eski §ahsiyetinin gi:izleri o
nunde, onun tesirsiz nezaretine isyan e -
den yeni §ahsiyetinin, gayritabii seyrine 
pervastz devam ettigi zanmm veriyordu. 

Viicudii one dogru yatmJ§ ve e!J.eri 

dizkapaklanna iki limon s1kar gibi taka!-

- Hakkm var, dedi, biraz miibalaga m1ld1yan dizinin en kuc;iik hareketlerile Profilinden baktlmca, yuzunun en muvakkat bir zafere ula§Inctya kadar• 
ediyorum galiba... sallam§tpa bakard1m. Babamm oliimii ehemmiyetsiz noktalan imi§ gibi silinerek yamndakilerin de susmalan, hatta ktmrl• 

F akat nefsi ustiindeki bu miilahazasi, bana Vedianm hastahg1 kadar tesir etme- fazla ~ukur naswelerinin I~me kac;an, damamalan, onun davasma uzaktan ol· 

ciimlesinden fazla uzun si.irmedigi I«m. di. Yak' amn birdenbire olu§undan mi yan kapah, biraz ~ipil ve munzevi gozle- sun i§tirak edebilmek i~in alabilecekleri 
zihni hem en endi§elerinin as1l mevzuuna dersin? Fa kat babamm son giinleri de rile, bir§eY dii§iindiigu anlardaki eski vaziyetlerin en hayirliS!ydi ve en kestir-
atlami§tl: korkuncdu. Geceleri sabaha kadar uyu- portresinin evvelce buakttgt intrbalara mesi. 

- Hala meseleyi bilmiyorum, dedi, yam1yor, yatagmdan kalktyor, sendeliye- benzemege ba§ltyordu. Boyle zamanlar- Necati de boyle yaph ve Orban, iki 
vapurda ni«in o hale gelmi§? Kendisilc rek ve bastonuna dayanarak pencerelere, da konu§maz; ve ic,:inin o amm dolduran defa, derin derin nefes ald1• Ba§tm onii• 
bir~ey konu§mak miimkiin olmuyor. Goz- kaptlara gidiyor, kapah olup olmadtkla- meselesile dosdogru alakasi olmtyan su- ne igdi ve kaldtrd1. Kaderine teslim ol· 
lerini ac;hgt zaman baki§Iyoruz. Bakt§I- nm muayene ediyor, sonra gene yatiyor, allere -hususl hastanenin kaprsmda da mak zaruretile miicadele halinde goriinii• 
yoruz da degil. Nasi! anlatayim? Bo§ gene kalkarak birdenbire ev halktm u- yaptlgt gibi- cevab vermemek cesaretini yordu. Bir sigara yaktt ve iistiiste bol 
duvarlarda o bir bulut goruyormu§ gibi yandmyor, onlarla s1k stk helalla§Iyor, kendinde bulur; ba§kalannm her zaman nefesler c,:ekti. Sigaray1 dudagma gotiiren 
dalgm gozlerle hep ayni noktayi siizi.i- iyi olmak ve ya§amak istedigini soyliiyor~ mahrum olduklan biiyiik ruh kuvvetleri- eli, fazla bir hareket israfmdan kac,:tnmak 
yor. Hep ayni istikamet. Hani, §Oyle, du. Bazan geceyanst hepimizi uyandira- ne bir an ic;in sahib oldugu zanmni veren ic;in daima ayni kavsi c;iziyor, gayet agrr 
kabil olsa da gozbebeklerinden birer e<iz- rak, tavamn ortasmda, bir daire i«inde, askeri bir diklik i~inde hem kendine, hem donerek, havada kend;ne yaphgt yoldan 
gi c;ekilse, bu r;izginin ucu gidip duvarda hortlaga benzer bir§ey gordiigunii, onun- yanmdakilere susmayt telkin eder. zerre kadar inhiraf etmiyen bir makine 
bir c;iviyi, yahud bir kire~ dalgasmt hula- !a bogu§tugunu, onun kendisini c;ivilemek Necati rsrar etmedi. Onu mizacmm c,:arkmm hendesi ve miikemmel intizamt· 
cak. Demek orada benim gormedigim bir -tabir bu:- «ivilemek istedigini soyliiyor- sabit kahbi ic;ine tekrar donmege ve yer- m gozoniine getiriyordu. 
~eyler var. Belki biitiin bir hayat. Belki du. Baham! Dii§iin: Baham! Maama- le§mege mecbur edebilecek eski adetleri- Ken dine tamamile sahib olmtya bat
hi~ bir§ey. Fiyevr. Zihin bombo§ kalabi- fih onu ben gene anlamiyordum. Hani nin ve §ahsiyet an'anelerinin zaferini bek- lad1gmi iimid ettirdigi bir anda sigarasm1 
lir, degil mi? Bilmiyorum. On a bakarken itikad? Ebedi hayata itikad? Uzun mii- liyordu. Orhan, iradesinin krnnttlanm hi- birdenbire yere atti ve dumanlar piiski.i
babamm son giinlerini hahrhyorum. Sa- naka§alanmiZ, beni evimden senelerce le tasarruf eden ve nazari miikemmeliye- ren derin bir nefes btrakarak tekrar arka
n sakah, ikinci felcden sonra bembeyaz uzakla§hran isyamm, Dari.ilmuallimin ha- tini bulmu§ bir kanun maddesi kadar sa- sma yasland1. 
olmu§tu ama birka~ tutam tel rengmr yatim... de, kat'i, sarsilmaz bir hareketsizlik ic,:in- [Arkan var] 
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Giire~~i erimizin zaferi 
Giires iistadlarinin 

' 
Tiirkiin kudret lar, 

belerin tesadiifi 

memleketinde 
ve kuvvetini 

olmadigini bir 

yaptlan miisabaka
ve kazand1g1 gale
daha isbat etti 

Helsinki (Fin -
landiya, hususi mu· 
habirimizden) 
Turk giire~ileri bu
rada yaptJklan mii -
sabakalan muvaf • 
fakiyetle sona erdir
mi~lerdir. Netice iti
barile Greko-Rumen 
ve serbes olarak ya
ptlan 14 miisabaka
mn 8 ini Tiirkler. 
6 s1m Finlandiya -
ltlar kazanmt§lar
dtr. 

6 l kilo diinya 
Greko-Rumen bi - 9oban, Jarvinen'le gure§iyor 

rincisi Y a~ann kolunun sakatlanmt§ ol - Maamafih ertesi giinii inti§ar eden ga ~ 
mast ve gure§ ekipimizin en kuvvetli bir zetelerin hepsi Kenanm daha iyi bir gii
§ekilde bulunmamast da gozoniine alma· re~i oldugunu yazdt!ar. Nitekim ertesi 
cak olursa Turk taktmmm uzun ve sar- giinkii parlak galebesi bu iddiamn dogru 
SJCJ bir yolculuktan sonra giire§ iistadla- oldugunu isbat etti. 
nmn memleketinde aldtgt bu neticenin y asarrn miisabakast 
ktymeti daha a~tk bir §ekilde ortaya <;I - lkinci m~~ Y a§arla K. Pillajamaki 
kar. arasmda oldu. y a§ ann !stanbuldan ay-

Biiyiik bir intizam i~inde ve ~ok ka- nhrken kolunun sakat oldugu malumdu. 
labahk bir seyirci ki.itlesi oniinde yaptlan Bu giire§~imiz bu sakat koluna ragmen 
miisabakalar, Greko-Rumen ve serbesl Olimpiyad ikincisi ile kar§tla§mt§hr. Ya
olmak iizere kan§tk bir §ekilde icra edil- §ar, Olimpiyadda yenildigi bu giire§c;iyi 
mi§ ve iki giin devam etmi§tir. mutlaka yenmek azmile giire§e ha§ladi. 

Ilk · miisabaka V e giire§tigi be§ dakika zarfmda tama • 

Birinci giinkii mi.isabakalar ~u 
cereyan etmi§tir: 

§ekilde mile hakim bir vaziyette idi. F akat sa kat 
kolu be~ dakika sonra minder haricinde 
vaki bir dii§u§iinde yeniden sakatlandt. 
V e miisabakayt terketmek mecburiyetinde 
kaldt. Bu suretle Finlandiyah giire§~i 
Y a§ara ikinci defa da galib gelmek §an· 
sma mazhar oldu. 

l!k rna($ Kenanla Kusseli arasmda 
Creko-Rumen olarak yaptldt. Gi.ire§ bii, 
yiik bir siiratle ba§ladt. Kenan ecnebi bir 
memlekette biiyi.ik bir §ampiyonla haya· 
tmda ilk giire§i yapmakta oldugu i~in 
~ok heyecanh idi. <;ok ~ekingen gi.ire • 
§iyordu. Finlandiyah bundan istifade e· 
derek miitemadiyen hiicum ediyordu. 
F akan Kenana kar§I tatbik etmek iste -
di&i oyunlann hi~ biri para etmiyor, Ke
nan hepsinden kolayhkla stynltyordu. 

Nihayet Kenan Finlandiya!tda urn -
dugu iistiinliigiin mevcud olmadtgmt go· 
tiince yava§ yava§ canland1 ve hi.icuma 
ba§ladt. Yaziyet bir anda degi§mi§ti. 

.Simdi Kenan oyuna tam~mile hakim bu
lunuyordu. FinlandiyahYI muhakkak bir 
tu§tan ancak miisabakamn bittigini bil -
diren diidiik kurtarabildi. Fa kat Kenan, 
ilk on dakikadaki <;ekingenliginin ceza • 
~m1 hiikmen maglub addedilmekle c;ekti. 

Yusul Aslanrn muvallakiyeti 
Yusuf Aslanla P. Pihlajamaki ara -

smdaki serbest rna~ ba§lamadan evvel 
herkes Finlerin diinya serbest giire§ iic;un
disii me§hur giire§($isinin galib gelecegine 
emindi. F akat Yusuf Aslanm ~tkardtgt 
fevkalade giire§, biitiin bu tahminleri 
altiist etti. 

Diinya ii~iinciisii eger bu giire§te tu§1a 
maglub olmamt§sa, bu. ancak biiyiik 
§ansmdan ileri gelmi§tir. Hakikaten as -
lanlar gibi giire§en Yusuf Asian, raki -
bini mahveder gibi yendi. 

Saimin gurefi 
Saim de ayni §ekilde fevkalade bir gii

re§le ve biitiin iirnidlerin hilafmda ser • 

Mustafa, Finlandiyamn en marut gure§Qist Vento'yu i$te bOyle mai}ZD.b ettt 

Evvela, kendisine hiicum eden adami 
gece bek~isi sanan Hasan Azmi ~Irptmr
ken: 

- Hayvan, hayvan herif... Ne yapt
yorsun ?.. Miidiiriinii tammadm . mt '? 
Baksana yiiziime ... Ben Azmiyim ! .. 

Nuri miistehzi ve lakayd: 
- Affedersiniz beyefendi... Affmtzl 

rica ederim. ;;imdi bu ciheti tetkik ede
nz. 

Bunlan wyliyerek bir hamlede Az -
miyi duvara kadar siiriikledi ve bir dos
yanm iplerini elde ederek onun ellerini 
arkasmdan bagladt ve yiiziinii ($evirdi. 
;;imdi yiizyiize gelmi§lerdi. Kuvvetli 
J§tklar Hasan Azminin yiiziinii parlattJ
gl halde Nuri karanhkta ka!tyordu ve 
Hasan Azminin heyecam, hayreti, kor
kusu yiiziinden belli oluyordu. Hasan 
Nuri, rakibinin ceblerini artyarak kii~iik 
bir silah buldu: 

- Yay Brovning yok mu? Bu kii
c;iik oyuncaktan ~a§ka silah ta§tmaz mt
smtz'?.. Mersi ... Ala... Simdi beDi de 

iyice goriip tamyabilirsiniz. Soyle aydm
ltga geliniz.. Fa kat ka~ak yok ha ... 
T ehlikeli i§lere giri§miyelim. Konu§ma· 
m1z laztm ... 

Biraz daha aydmhkta dii§mammn 
yiiziinii gordiigii zaman Hasan Azminin 
ge~irdigi korkuyu tasvire imkan yoktur. 
Kar§tsmdaki adamm kim olabilecegini 
tahmin ediyor, fakat buna inanam1yarak 
hala kendi kendisini aldatmaga ~ah§t -
yordu. ,Simdi kendi silaht kendisine ~ev -
rilmi§ti. Bu kii<;iik slahm nekadar tehli -
keli oldugunu o pek iyi bilirdi. 

Bu iki adam kar§t kar§tya ayni ziya 
dalgalan i~inde sanki kar§thklt iki ayna
da tek bir adamm akisleri gibiydiler. Bi
ri miistehzi, istihfafkar, oteki hayret 
~inde biitiin kuvvetini kaybetmi§, bacak -
Ian titnyerek bekliyordu. Nihayet §unla
n soyliyebildi: 

- Kimsin sen? Soyle kimsin?.. 
- Allah Allah... Kim olacagtm L 

Sen in gibi, ben de Hasan Azmiyim 1.. 
- Azmi mi? 

best gi.ire~te me~hur Leino'yu maglub et· 
mege muvaffak oldu. Bu gi.ire~~i Finlerin 
en teknik serbest~isi saYJlmaktadtr. 

Adnan halif bir larkla yenildi 
Adnanla N ardling arasmda yaptlan 

Greko-Rumen miisabaka da ~ok ~etin ol-
1 du. Neticede ~ok ufak bir farkla Adnan 
maglub sayt!dt. 
Mustafa bef dakikada galib geldi 
I Nihayet ma Mustafa ile me§hur Ven
to'ya geldi. Greko-Rumen olarak yapr· 
Ian bu miisabakada Mustafa fevkalade 
bir gi.ire~ ~tkardt ve rakibini 5 dakika 38 
saniyede su gotiirmez bir tu~la maglub 
etti. Bu tu§ o kadar ani ve kat'i oldu ki 
Vento §a~kmhktan bir mi.iddet yerinden 
kalkamadt. 

Cobanm miisabakast 
Birinci gi.ini.in son miisabakast gene ser

best olarak <;obanla Jarvinen arasmda 
yap!ldt. <;oban gi.izel bir giire§ten sonra 
galib gelerek uzun uzun alkt§landt. 
lkinci giin yaptlan miisabakolar 

lkinci giinii yapdan ilk serbest mi.isa -

Finlandiyada ha[cernligi t evkalade takdir 
edtlen Seyfi Cenab orada btr mag 

fdare ederken 

bakada Kenan biiyiik bir farkla Mau • 
nula'YI yendi. Ya§ar gi.ire~emediginden 
maglub sayt!dt. Yusuf Asian kendi ken
dine dii§tiigii kapanla diinya §ampiyonu 
Koskela'ya tu§la yenildi. Ayni §ekilde 
Saim de Virtanen' e maglub oldu. Bun -
dan sonra Adnan serbest giire§te Maki'
yi, Mustafa serbest giire§te T uomi'yi, 
<;oban da Greko- Rumende Nystrom'u 
yenmege muvaffak oldular. 

Berlinde kazanrlan zafer 
tesadiili degildir 

Gazeteler bu vesile ile lehimizde uzun 
yaztlar yazmakta ve «Tiirklerin Berlin
de kazand1klan galebenin bir tesadiif e
seri olmadtgml gori.iyoruz. Y aradth~ta 
giire§~i olan bu milletin diinyada yenil • 
mez bir kuvvet olacagma hi~ §iiphe yok· 
tur. ,Sima! ile temas etmek suretile ha§la
dtklan bu yolda devam ederlerse bir iki 
sene sonra bunlara kar§J gelmek ~ok zor 
olacakttr. Tiirkler bize teknik, kuvvet ve 
cesare! niimuneleri gosterdiler» diyorlar. 
Giireffiler ,ereline verilen z.iyalet 

23 §uhat ak§amJ giire§~ilerimiz §ere -
fine biiyiik bir ziyafet verildi. Bu miina· 
sebetJe ($Ok sitayi§karane nutukiar soy]en· 
di. Tiirklerin ~imdiye kadar bu temaslar-

- Evet, Azmi, dedim. Hasan Azmi
yim ... Senin gibi bu §irketin umumi mu • 
diirii... Benim. 

- Anltyamtyorum. Hi~ bir§ey anh· 
yam1yorum. 

- Allah Allah... Anla§llmtyacak ne 
var?. Bilmem. Hi~ te bir muamma kar • 
§lsmda degilsiniz. lki ~ahts i~inde bir tek 
Hasan Azmi var. Demek istiyorum ki 
biz iki ki§i gibi gori.iniiyoruz amma haki
katte bir tek adamtz. Onun i~in SIZJn 
maltmz benim de mahm demektir. Y ani 
hi~ olmazsa yanyanya... · 

Birden kendine gelen Hasan Azmi 
ytrttk bir kahkaha kopardt. 

-Yay vay ... Sen de Hasan Azmi· 
sin ha?.. Tebrik ederim. Hakikaten ben
ziyorsun azizim ... Amma bu kadar kiis· 
tah olmakla her~eyi temin etmek miimki.in 
degildir. Emin ol... Samyor musun ki ben 
maltm1 miilkiimii seninle taksim edece • 
gim? Aldamyorsun 1.. ;>imdi imdad zili
ni ~alacagtml tabii tahmin edemezsin ... 

- Haytr, tahmin edemiyorum miidiir 
beyefendi ... 

- Eger buna muktedir olamazsam 
imdad diye bagtracagtm. 

Gayet sakin ve kendinden emin bir 
sesle Nuri: 

Lik ma~larinin 
son karsdasmast 

~ ' 
Futbol 'ampiyonas1 bu
giinkii ma~larla bitiyor 

Lik ma~lanmn son ii<; oyunu bugiin 
Taksim stadyomunda yaptlacaktn. ;;im
diye kadar yaptlan ma~lar tasnifte birin· 
ci olacak kuliibii belli etmi§se de ikincilik, 
li($linciili.ik ve dordiinciili.ik bugiinkii o -
yunlarm neticelerine baghdtr. 

Filhakika F enerbah~eliler bugiin Top
kaptya maglub olsalar bile birinciligi mu· 
hafaza edeceklerdir. Halbuki Galatasa
rayla Giine§in alacaklan neticeler, hatta 
Galatasarayhlann bugiin Eyiibe atacak
lan go! say1s1 bile tasnifte rol oymyacak
hr. 

Giine§ taktm1 bugiin lstanbulsporla 
yapacagt ma~ta galib geldigi takdirde 
ikinci, berabere veya maglub oldugu tak· 
dirde ise dordiincii olacakttr. 

Galatasarayhlar bugiin Eyiib taktmile 
yapacaklan ma~J kaybettikleri veya be
rabere kaldtklan takdirde dordiincii, 
ii~ten fazla gol a!Jp ma~J kazandtklan 
takdirde ise, Giine§in alacag1 neticeye 
gore, ikinci veya ii~iincii olacaklardtr. 

Galatasarayhlann Eyiibliilere kar§t 
iil$ten a§agt atacaklan gollerle temin ede
cekleri galibiyetle Giine§lilerin lstanbul
sporla berabere kalmalarJ takdirinde ise 
Be§ikta§ taktmt ikinciligi kazanmJ§ ola -
cak!Jr. 

B. T akimlari ma~I 
B taktmlan arasmdaki lik ma~lanna 

diin devam edilmi§tir. Eyiib taktml gel· 
mediginden Galatasaray hiikmen galib 
ilan edilmi§tir. F enerbahc;e de T apkap1· 
yt 9 - 0 maglub etmi§tir. 1stanbulspor da 
Giine§e 2 - 0 maglub olmu§tur. 

V oleybol ma~lar1 
Istanbul voleybol §ampiyonasma di.in 

de devam edilmi§, Eyi.ib Davudpa§aya, 
lstanbulspor Ortakoye, Ht!al da F ener
ytlmaza hiikmen galib gelmi§lerdir. Ga -
latasaray da Anadoluyu 3 - 15, 12 - 15 
maglub etmi§tir. 

dan uzak kalmalanmn buyiik bir hata 
oldugundan bahsedildi. 

Finlandiya federasyonu reisi «serbest 
giire§te Tiirkler bizim iistad!mlZdm> de
di. Bu suretle yapttgtmtz serbest giire§ • 
lerin hepsini kazandtgtmJZJ ima etmek is· 
tiyordu. Beynelmilel federasyon reisi 
Victor Sueds te bir nutuk soyliyerek: 

«- Bugiin buraya gelen Turk giire§
~ileri bundan elli sene evvel diinyayJ 
altiist eden Koca Yusuf, Kurddereli, 
Kara Ahmedlerin evladlan olduklanm 
bize gostermi§lerdir. Bugi.in kendileri on· 
]arm yerlerini muvaffakiyetle tutabilirler» 
dedi. 

Giireffilerimize verilen kupalar 
En iyi serbest giire§<;i kupasJ Y usu£ 

Aslana, en iyi Tiirk giire§~isine hediye 
edilmek ic;in konan tablo da Mustafaya 
verildi. lstokholm sefaretimiz tarafmdan 
en iyi Finlandiyah i~in konan kupa da 
Koskela'ya hediye edildi. · 

Hakemler arasmda yaptlan en iyi ha· 
kemlik se~mesini de Seyfi Cenab kazana
rak taltif edildi. Ayrtca Tiirk ve Fin 
sporunu temasa getirdigi i~in kendisine 
Finlandiya federasyonunun yiiksek ma
dalyast verildi. Bu madalya §imdiye ka
dar ancak iki 1sve~liye verlmii§tir. Ve pek 
az kimsede mevcuddur. 

Hulasa giire§l$ilerimiz Helsinki'den 
pek biiyiik bir muvaffakiyetle aynldtlar. 

** 
- Hayu, hayu ... Vazge~ !.. 
Demekle iktifa etti. Oteki hiddetle 

devam ediyordu: 
- Gelecek olanlar sahte ile hakikiyi 

ayuacaklar, hangimizin Hasan Azmi ol
dugunu tayin edeceklerdir. Haydi, de
fol §Uradan haydud herif, senin yerin bu
ras! degil, hapisanedir. 

- Haylr, aziz dostum Azmi Beye -
fendi... Ba§tan a§agtya aldamyorsun. 
Ba§kalanm ~gtrmakla eline hi~ bir~ey 
ge~miyecegini bilemiyorsun. Evvela hi~ 
te emin olmtyan bir i§e tevessiil etmi~ ola
caksm, yani hakikisi hangisi, sahtesi han
gisi? Bunu anhyabilecekler mi acaba '? .. 

Ben size o kadar benziyorum ki sizi 
benden, beni sizden zor aymrlar. Sonra 
§U elinizin altmdaki paractklan da feda· 
ya mecbur olursunuz. Hay1r Azmi Beye
fendi haytr... Boyle bir heves ugruna, 
bu kadar fedakarhk etmege degmez. N e 
liizumu var~ Rahat rahat ya§aytp gitmek 
miimkiinken ... Haydi Azmi Bey, itidali
nizi toplaymtz, §oyle oturun da konu§a • 
hm. 

- Evvela baglan ~;oz. 
- Peki, amma §U silah~tgt size iade e-

demem. Biraz daha sabrediniz iistadtm. 
Sizin silahtmz benim elimde ihtiyaten bir 
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Ankaran1n verdigi misal 

~ehir plinh ve siir' atli 
bir istihale ge~iriyor 

Hergiin muntazam hamlelerle biiyiiyen ve giizelle .. : 
'en hiikumet merkezimiz Tiirkiyenin diger ,ehirle .. 

rinin imar1 i~in ~ok muvaf1k bir niimune olabilir (;I 
..-1 

l Sll 

ti. 

m 
do1 
pal 
ral 
kal 
g 
ko, 

Ankararnnzn giizel bulvarlarmdan birL" .: Yeni§ehir caddesi 
ttk 
ba 

Sozle olsun, yazt ile olsun, insan bir 
fikrini anlatmak isterken misal getirmek, 
mukayese etmek ihtiyacmJ duyar. Bizde, 
bir iki senedir, ~ehircilik, belediyecilik 
miinaka§a ve yaztlan modast ortaya c;tk

h. Mevzu daima aynidir: istanbulu di -
ger biiyiik diinya §ehirlerile mukayese 
ederek tenkid ederiz, Berlini muntazam 
ve temiz, Parisi her baktmdan cazib bu

luruz. Halbuki onlar nerede? Bizim is -
tanbul nerede? 0 ~hirlerde amlardan· 

beri imar fikri yiiriiyor, lstanbulda a -
mlarca imha fikri hakim olmu§. 

*** 
Simdi bu mukayese ihtiyacmt tatmin 

etmek i~in uzak ve yabanct §ehirler goz· 
online getirmege liizum yoktur. hte An
kara! T abiatin hertiirlii hissetlerile mii -

cadele ederek hergiin biiyiiyen ve gi.i -
zelle§en bir §ehir, Ankara! 

Planh, tedrici ve mi.itemadi tekami.il ve 

terakki neticesi olarak §ehrin nekadar de
gi~mekte oldugunu i~inde oturanlar o ka
dar hissetmiyebilirler. Fa kat Ankaraya 

arada bir gelenlerin goziine c;arpan ilk 
~ey son gidi§1erinde btrakttklan Ankara 
ile §imdi bulduklarJ Ankaradtr. 

Y a Ankaranm eski halini bilmiyen -
ler? Boyleleri §imdi Ankaraya geldikle
ri zaman onlara eslci hali anlatmak, ve 
onlan inand1rmak kabil midir? Ankara 

diye bir ~hir yoktu. Sadece bir yer ismi 
vard1. Ev yoktu, yo! yoktu, J§tk yoktu. 
Su yoktu, agac yoktu ..• Y oktu .. Y ok • 
tu ... 

Bir de bugiinkii haline bakmtz: Mey· 
danlarile, geni§ asfalth yollarile, agach, 
golgeli bulvarlarile, hoi I§tk ve suyile, 
modern aparttman ve evlerile, muazzam 
resmi binalarile, stadyom ve hipodromile 
tam modem bir ~ehirl 

*** 
Ankaranm muvaffakiyetlerinden biri 

de Belediyenin ~u temiz, muntazam oto
biis servisidir. Senelerce hertiirli.i zah -
metlere katlamldt. «Dolmu~a bir adam» 
~eklindeki otobiis ve «kaptJ kac;tJ» lara ta
hammiil edildi. Fa kat yollann ortasma 
§imendifer ray1 do§enmesine miisaade e· 
dilmedi. T ramvay yaptlmadl. V e yava§, 
yava§ yollar muntazam, modem bir oto
biis servisine miisaid bir §ekle gelince 
di.inyanm her tarafmda oldugu gibi 
tramvay yerine halk1 ta§tmak ic;in Bele -
diye otobiislerini ortaya <;Ikardt, bunu 
daha evvel yapsaydt muvaffak olamtya
caktJ. F ena yollarda «Belediye ismine 
yakt§Ir>> iyi bir otobi.is servisi yapmak 
imkam yoktu. Bugiinkii halinde §U oto -
bi.is servisinin maddi neticesi ne olursa 

miiddet kalsm. 
Bunlan soyliyerek Nuri, Azminin el

lerini c;ozdii ve bir elinde silaht bulundu
gu halde onu ho§ bir iskemleye oturmaga 
davet etti. 

Azmi, biraz siikununu iktisab etmi§ o
larak: 

- Soyle bakahm, ne istiyorsun ben • 
den?.. 

- Vall a hi beyefendi, size bazJ mla
nml fa§edecegim ve muhakkak bu if§aat 
sizin pek i§inize yanyacakttr .. 

- SOyle, seni dinliyorum. 
- Sizin isminizi kafi derecede kul -

landtm, yerinizi kafi derecede i§gal et -
tim. Arttk tiitiin §irketi mi.idiirii olmtya 
da hevesim kalmadt. Size isminizi ve ye
rinizi iade etmege hazmm ve bunu yap
maktan bi.iyiik bir zevk duyacagtm. Za
ten bu ismi ve bu yeri bana zorla yiiklet
tiler. Benim ic;in biiyiik bir §eref amma ... 
Dedim ya, zorla ... 

- Anhyorum, Samoilofun i§i ... 
- Evet ... Bu vaziyette size bir pazar-

hk teklif edecegim. Kibarca bir hareket 
degil mi ~ Du§iiniiniiz ki ~u dakikada sizi 
kendi silahmtzm kii~i.ik bir kur§unile yer
yiiziinden kaldtrmak elimdedir. Amma 
ben size ya§amak ve yerinizi iade etmek 

olsun, manen Ankara Belediyesi i~in bir 
muvaffakiyettir. gel 

:£.~:£. 

Bizim otedenberi ~ehircilikteki umumi neJ 
kanaat ve zihniyetimize ragmen Anka • tar 

ha 
ramn boyle giizel meydana geli§i ba§h • 
ba~ma tetkik edilmege deger bir mev • ve 

gil 
zudur: Plan ve program! a i§ gormek! ha 
Uzaklara gitmege ne liizum var'? Daha 
on, on iki sene evvel az kaldt Ankarayt 
. m1 
Istanbula benzetecektik. Bu tehlikenin nl.l 
eserlerini Karaoglan ~ar§tsmda ve bura· tai 
dan Adliyeye giden cadde, hatta Y eni• yo 
§ehirde bile hala gormek kabildir. 

Y eni§ehirden U!us meydanma gelir • cu 
ken, tepede, adeta yolun ortasma diki! - to 
tni§ gibi, Parti bah<;esi ittisalindeki §U bi-
na gozi.iniize <;al"PJliiYor mu '? l§te tehli- se 
ken in bu cihetten durduruldugv u nokta. se 

Ulus rneydanmdan istasyon<! dogru 

giderken soldaki Evkaf evleri, planstz 0 

§ehrin istasyona dogru yiiriimesine sed d1 

~ekilen hududu gostermiy_or mu '? Bu hu-
ld duddan istasyona ve §imendifer yoluna 

kadar, yolun sagmdaki ve solundaki §U 

bi.iyiik diiz sahalann bugiinkii en biiyiik ~ 
k1ymeti bo§ kalmt~ olmasJ degil rnidir? k 
Bunlan boyle b~ buakmamn ~aresi dii~ 
§iiniilmeseydi sagdaki §U stadyom ve Y, 

hipodrom sahasmt nerede bulabilirdik? hi 
Sol taraf boyle kalmasaydt, buras! i~in 
dii§iiniilen giizel projeler belki de akla 
bile gelmezdi. 

*** 
Ankarada planSIZ §ehir tehlikesinin o· 

ni.ine ge~ilirken diger §ehirlerimizde An
kara kadar geni~ ve biiyiik bo§ sahalar 

bir daha elde edilmesi kabil olmtyan bii
yiik servetler gibi plans1z mahalleler ha~ 
line getirilerek rnemleket ve ~hir i~in 
kayboldu. 

Diger bir~ok §ehirlerimiz bozulurken 
Ankarada tehlikenin onii almd1. Plan 
yaptldt. Ankara ortaya ~tkmaga ba§la -
dt. Hergiin biraz dal:!.a iyi beliriyor, gun 
gec;tik~e biiyiiyecek. Her§eyde oldugu 
gibi Tiirkiyede §ehircilige de niimune ve 

model olacakttr, daha §imdiden olmU§ • 
tur. Sehirl~rimizi imar etmek i~in proje· 
ler yaparken Ankaranm yalmz plamm 

degil, kabartma harita gibi biiyiik rna -
ketlerini oniimiize koymak ve ona gore 

hareket etmek laztmdtr. Memleketirniz, 
§ehirlerimiz i~in imar rneselesinden bah

sederken ar!Jk yabanct §ehirlerle muka -

yeseye liizum kalmamt§!Jr. Ankarayt 
gozoni.ine getirmek kafidir. 

V. BIRSON 

teklifinde bulunuyorum. Miidiriyet oda
smdaki masamzm ba§mda sizi gormek, 
bana yap1lan tazimlerin size dondi.igiinii 
gormek, benim cebime girmege ha§hyan 
sonsuz serveti size ~evirmek, nihayet Ni-

gar Semahatin koynuna girmenizi temin 
etmek en biiyiik gayemdir. 

- Benimle a lay mt ediyorsun? 

- V allahi degil. Son derece ciddi ~ 
yim, sozlerimi derhal tatbika hazmm. 

- Pek ciddi ha?.. Peki amma bir pa• 
zarhktan bahsediyordun ya?.. 

- Elbet ... Mukabelesiz hangi hiz· 
met temin olunabilir?... Size yerinizi ia• 
de edince benim ortadan kaybolmam Ia• 
ztm. 

- T abii!.. Y oksa hapisane haztr. 
- Ortadan kaybolmak, polisin eline 

dii§memek i<;in ne laztm? T abil para .. • 
Hem de miihimce bir para ... Ah, ah, pa• 

ra, her§eyde para 1 .. 
- T eklifini daha a~tk~a soyle .. 

- Biz iki Azmi de gil miyiz? Haki ' 

katte tek olan Hasan Azminin boylece: 

iki miisavi par~aya ayrth§J hak~a biiti.ill 

mallanmn da ikiye inktsamtm icab ettirir· 
[Arkast var] 
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COPCATANIN KARARGAHINDA 
« Y az1n gelsen ii~ yiiz, 

•

1 

dOrt yiiz lira da versen 
·1 gene bo§ dOnerdin! » 

1
1 ~iinkii yazm Halebden, ~amdan, Bagdaddan, M1· 
, sn·dan gelen ve elli bin lira yiizgoriimliigii veren zen

ginlere kiZ aramaktan sana vakit mi kabrd1 ki.. 
Bayram da ge<;~ 

ti. 
Karmakan§tk o ~ 

m li r yumagmdan 
dort <;ile daha k~ 
panp, takvim yap ~ 

raklanmn diledigi 
kahkahaya sararak, 
ge<;ml§tn karanhk 
koynuna fulattp at~ 
ttk... ve, arkasmdan 
bakakaldtk. 

Evet bayram da 
geldi, ge<;ti, gitti. 

Bilmem, kah gii~ 
ne§ile giilen ve Ist~ 

tan, kah yagmuru 
hatta karile aghyan 
ve titreten bu dort 

~ gi.inden sizde kalan 
hat1ra nedir? 

Benimki bir garib 
maceradu ki, i§te, o
nu size anlatmak -
tan, kendimi alam1 -

m- yorum: 

Bayramm u<;un• _ Birr;ok gene kzz resimleri r;tkardt 

eli gunu kalabahk bir dost 
toplanmt§tlk. 

sofrasmda - Yiizgori.imliigi.i ne verebilirsin? 
'1 -
hi- Bin dereden gelen sulardan dogan bir 

1~ ses <;aghyam §ani §anl aktyor, kimse kim
seyi anlamadan herkes konu§uyordu. 

Bir araltk, nastlsa, sular durulur gibi 
s1z oldu, ve sesler, ezell evlilik ve bekarhk 

davasmda kar§thkh iki cephe kurdu. sed 
hu-

kin 

ken 
Ian 

a -
giin 
ugu 

ve 

iinii 
yan 
Ni-

mm 

pa'l 

hiz• 

line 
ra .. • 
pa' 

ki -
Ieee 

iitiill 

tiri!· 

Evliler, e§lerile elele, hep birden be~ 
karlara hiicum ediyorlardt: 

- Ni<;in evlenmiyorsunuz? 
Bekarlar dannadagm konu§uyorlard1: 

Kimi, istemiyorum, kimi: korkuyorum, 
kimi bekliyorum diyor, kimi dudak buki.i
yor, kimi giiliimsiiyor, kimi susuyordu. 

Sade biri, ve en ya§hSI, mi.idafaa sila
hl olarak aczini ortaya al:mi§tJ: 

- Bulam1yorum ki ... 
- Karar karar m1? Biz size bulahm. 
Bir bayram giiniiniin her §akaya ta -

hammi.ilii vardtr amma ..• 
Dii§linocem yanda kald1, kulag1ma igi~ 

len yammdaki bay am dinledim: 
- Cidden evlenmek niyetinde iseniz, 

ben size bir adres vereyim. 
V e cevab beklemeden verdigi adresi 

defterime yazdtrdtktan sonra ilave etti: 
- Derhal gidiniz, bu kadtn sizi bir 

haftada bekarhktan kurtarabilir. 
Bu kadm? 
Onun evini bulmak hi~t te gii~ olmad1. 
Nihayet i§te bu kadm ve ben, duvar~ 

Ian artist kartlarile siislii bir odada, kar
§1 kar§Iyaytz. 

Beni oraya gonderen saym bayamn 
ismile selam1 bu kadmm biitlin §iiphe ve 
tereddiidlerini bir hamlede silip atltktan 
sonra tath tath konu§maga ba§ladtk. Ev~ 
vela ben derdimi dokmek istedim: 

-.- Samsundan geliyorum. Bayram 
ertesi tekrar oraya, i§lerimin ba§tna done~ 
cegim. Ancak bekarhk ..• 

- Kimsen yok mu? 
- Samsunda var amma, ben istan -

bulda evlenmek istiyorum. 
- Ondan kolay ne var evladtm ... Ne 

i§ yaparsm? 
- Tiiti.in taciriyim. 
- N as1l bir k1z istiyorsun .. Ka<; ya§· 

larmda ... San§m mt, esmer mi, zay1f m1, 
tombul mu, <;ok okumu§ mu, zengin mi ... 
Nas1l? 

1§ ciddile§tik<;e ben masumla~Iyorum 
ve galiba yava~ yava§ boynum da bi.iki.i~ 
li.iyor: 

- Vallahi validecegim, benim ic;in ne 
ya§m, ne paramn, ne tahsilin, ne boyun 
ibosun ... Hi<;birinin ehemmiyeti yok, el -
verir ki yi.izi.ine baktlabilecek namuslu bir 
~1z olsun ... 

Ak sa<;lanm c1hz parmaklarile taradt, 
sesini ayarlamak ister gibi bir oksiirdii, 
ve ag1r ag1r hitabesine ba§ladt: 

- Tam otuz senedir bu i§le me§gll -
liim. ~imdiye kadar bulu§turdugum <;ift -
lerin hesabm1 Allah bilir. (Burada bir~tuk 
tamnmi§ isimler saydt) bunlan hep ben 
evlendirdim. Gori.iyorsunuz, i§te mis gibi 
&e<;iniyorlar. 

- Y almz, dedim, acelem var, mem~ 
Iekete donectjim de ..• 

- Bir haftan yok mu? 
- Var. 
- Karma ah~I, hizmet~i tutacak mi-

sm? 
Elbette .. Hatta otomobil bile ah-

"'m. 

- Ne isterlerse ... 
Y ava~ 1 yerinden dogruldu, ko§edeki 

konsolun goziinii ~tekti ve eline ge~irdigi 
§i§kin bir zarfla yamma oturdu. 

- Bak bakahm bu nas1l? 
$a~km ~a~km uzattigi resme bahyorum. 
Rotu§le bi.itiin <;izgilerini ve manasm1 

kaybetmi§ bir k1z ba§t. 
Bir ba§ka resim uzahyor, gene anla • 

ttyor. 
Bir resim, bir daha, bir daha ... Tam 

on yedi tane. 
Ve bir saattir i§liyen ~enesi, zemberegi 

kopmu§ bir gramofon gibi birdenbire 
duruveriyor. 

Cozlerim elimdeki fotograflarda, mt -
nldamyorum: 

- Ne diyeyim bilmem ki... !nsan 
bolluk kar§Ismda karar veremiyor. 

Hatun giili.imsiiyor: 
- Karar ver diyen kim ki a yavrum ... 

Gormeden, goru~meden karar verilir mi 
hi<; .. .Simdi beni dinle: Ben bun! ann ara· 
smda dokuz tanesini sana miinasib gorii· 
yorum. Y ann gider, onlarla gori.i§iiri.im. 
Pazar gunu evlerinde bizi beklerler. 
Pazar sabaht saat onda buraya ge
lirsin, atlanz bir otomobile ve gider ayn 
ayn hepsini goriiriiz. Oldu mu? 

- Oldu.. Pazar sabaht onda bura -
day1m. 

- Bir de resmini vereceksin .. 
- Y ammda yok.. Y ann sabah ge -

tirsem olmaz mt? 
- Peki .. 
Bunalm1~ bir vaziyette yerimden f1r -

ladim. Oda kapmmn oniinde yanima 
sokuldu: 

- h olunca bana ne verecegini bili
yor musun? 

Dalgm dalgm baki§tmi goriince, yu -
mu§ak, steak bir sesle devam etti: 

- Yi.iz liram almm. 
Hemen keseme davramyormu§ gibi 

birden irkildim: 
-. <;ok degil mi val ide? 
- <;ok mu?.. <;ok ha.. Siikret ki 

§imdi geliyorsun, yazm gel en i.i~ yiiz, 
dort yiiz lira da versen gene bo§ doner ,. 
em. 

- Sebeh? Y azm evlenmek yasak m1, 
giinah mt? 

Pazarhgt biran evvel kesip atmak i<;in 
bir meslek mnm fed a etti: 

- A yavrum yazm Halebden, ;5a<n· 
dan, Bagdaddan, MISlrdan gelen zen -
ginlere ktz aramaktan sana vakit mi ka· 
hrdt ki ... 

- Yaaaa ...... 

- Y aaas1 var m1. .. Eloglu oni.ime a~ 
vU<;Ia al tmt koyup ta, ille ktz isterim, on· 
dan sonra dile benden ne dilersin, diyin
ce bende takat mi kahr? Hay1r, yaz:n 
bizden haytr umma. istanbul kazan, biz 
kep<;e yabana ktz aramaktan ba~Imtzl 
ka§tyacak vakit bulamay1z. 

- Siz? .. <;ok musunuz? 
- Eh ... Be~ parmak bir olmaz amma, 

fstanbulda bu i§le ugra§an on be§, yirmi 
kadm var. 

- Demek hepiniz yazm yabanc1 ·i~in 
<;ait§ITSlntZ. 

- ParaYI veren di.idi.igii ~alar ... Ka
bahat bizde mi?.. Elli bin lira yiizgo -
ri.imli.igi.i veren dururken ..• 

V e sabtrSJZ, htr<;m sordu: 
- N as1l pazar giini.i ge.lecek mi -

Windsor Diikas1na 
ayrdan tahsisat 

~imdiki Kral agabeysine 
kendi maa~nndan 25,000 

lira verecektir 

Mrs. Simpson'nun yeni bir resmi 

[Mrs. Simp.son'un bu resml, ~ubatm on 
ikinci giinii ak§aml, Cannes'de cLe Rela -
ls:. lokantasmda verilen blr zlyafette giz
lice <;ekilm1$tlr. Resmi c;eken, bir Fran.srz 
mecmuasmm foto muhabiri, giinlerdenbe
rl her a~am o lokantaya devam ederek 
Mrs. Simpson'u gormek ve resmini <;ekmek 
iimidile beklemi~ ve o ak§am bu tesadiif
ten istifade ederek yUk.anda gordiigiiniiz 
fotografl almr~tll'. 

Muhabir, etrafta bulunanlarm tarassud
lan yiiziinden lokanta dahllinde maksadi • 
m temin edemiyecegini anlaymca d~rt 
crkml§ ve blr lskemle ile pencerelerden bi
rine tlrmanmak suretile resmil(ek:mege mu
vaffak olmu!?tur.] 

Londradan gelen haberler, Sir Walter 
Mancton ile avukat Ollen'in, Enzesfeld 
§atosuna giderek Windsor Di.iki.inii ziya
ret ettiklerini, hatta hafta tatilini onunla 
birlikte ge<;irdiklerini bildiriyor. Ortada 
dola§an rivayetlere gore, bu miilakat, 
sabtk hi.iki.imdann mall vaziyetini tesbit 
etmek maksadile yaptlmi§tlr. Bu vaziyetin 
tesbiti de, filhakika elzem bulunmakta -
dtr. Zira, Sekizinci Ervard, tahttan fera
gati masmda resmi varidatrm tamamen 
terkettiginden, ve hususl iradt, kanun ve 
teamiil mucibince kimse tarafmdan ma
lum olmadJgmdan, kendisine, bu iradm 
haricinde muntazam bir gelir temini ve 
tesbiti laz1m gelmektedir. 

• Simdilik, bu hususta soylenen §eyler 
sadece tahminden ibaret bulunmakla be
raber, mesele, esas itibarile, sabtk hii -
kiimdar i<;in tayin edilecek iradm aile a
rasmda kararla§tmlmasmdan ibarettir. 
Yani, Altmct George, Cornouailles Dii ~ 
kahgmm, Galles Prensi mevcud olmadt
gt i<;in Krala intikal eden varidabndan 
25,000 lngiliz lirasmt biraderine terke -
decektir. 

Bu miinasebetle, lngiltere Kralmm 
varidatma ~oyle bir goz gezdirmek te fa
ideden hali degildir. Kral, evvela, ingil
terenin en zengin irad sahibidir. Mesela 
Londrada, i.izerine muazzam bir tiyatro, 
koskoca bir mahalle, bir otel. bir lokanta, 
bir polis merkezi, ve me§hur Picadilly 
Circus'un bina edildigi arsanm bu su • 
retle temin ettigi senelik kira miktan 315 
bin fngiliz lirasma balig olmaktad1r. 

Bundan ba§ka, Krala aid olmak i.izere 
130,000 hektar biiyi.ikli.igi.inde <;iftlik a~ 
razisi vard1r. 

Biiti.in mallarm miilkiyeti hiikiimdara 
aid kalmakla beraber, Kral, bu varidatm 
ii<;te ikisini hazineye btrakmakta ve buna 
mukabil de hazineden 470,000 ingiliz li· 
ras1 tahsisat almaktadtr. 

Bu tahsisatm 110,000 liras1 Krahn 
§ahsma mahsustur ve o, bu paray1 istedi
gi gibi kullamr. 130,000 liras1 saraym 
idaresine, 125,000 lirasi miistahdemle
rin ve hizmetkarlann iicretlerine ve ma
a§lanna, 20,000 liras1 in§aat ve tamirat 
masraflanna tahsis edilmektedir. 

Ve nihayet, Krahn varidat1 meyanm
da Cornouailles Di.ikahgmm safi 60,000 
ingiliz lirasmt ve Lancaster Diikabgt -
mn safi 40,000 Ingiliz lirasm1 bu!an 
iradlanm da saymak laztmdtr. 

Nakid veya irad halinde bulunm1yan 
ve nakde tahvili de mevzuu bahsolmiyan 
servetlere gelince, bunlar da fevkalade 
ehemmiyetlidir. Buckingham saraymda -
ki me§hur tablolann bir milyon, saraym 
be§ ton aguhgmdaki altm sofra tak1m1 -
nm iki milyon ingiliz lirasJ degerinde ol
dugunu mlitehasstslar ifade ediyorlar. 
Windsor saray1 kiitUbhanesini dolduran 
I 00,000 cild kitabm, Kralic;e Alexan -
dra'nm miicevheratmm, Be§inci Geor • 
ge'in en sevdigi malikanesi olan Sandring
ham ~atosunun ve Bahnoral §atosunun i
fade ettikleri nakid krymeti de bunlar ~ 
dan haricdir. 

sin? ... Yi.iz liraya raz1 oldun mu? 
- Evet ... 

Aziz dostlanm, §U anda, siz bu sa
brian okurken, yazm getirecegi yagh 
mii§terileri beklemege takati kalmami§ 
dokuz gene kiZ, merak ve heyecanla, 
sarsak bir ninenin kolunda gelecek mi.is -
takbel e§lerini bekliyorlar. 

hte, bayramdan bende kalan hatira .. 
Bu. hazin midir? Bilmiyorum. 
Gi.iliinc mi.idi.ir? Hir; zannetmiyorum. 

KANDEMJR 

Umet~I er aras1n 
ihtilaf ba§ gOsterdi 

Ba,vekil Largo Caballero istifa etmekten bah
sediyor. ihtilalciler eski Kralhk mar,Inl mill! 

mar, olarak kabul ettiler 
[BaQtara/t 1 tnct sahtfedeJ 

Hiikumet ktt' alan, ge<;ende zapettik ~ 

leri mevzileri iyice tahkim etmek emrini 
alml§lardtr. Sark sahillerinden Madrid 
cephesine takviye ktt' alan gelmektedir. 

Oviedo dii,medi 
Burgos 27 (A.A.) - Marksist klta

at, Oviedo'ya kar§I olan hiicumlanm tek
rar etmi§lerdir. F akat bu hiicumlar, ev -
velkilerden daha az §iddetli olmu§ ve ko· 
layhkla tardedilmi§tir. 

Diger cephelerde siikunet vardtr. 
Hiikumetin Oviedodaki zayiall 

Burgos 27 (A.A.) - Oviedo'ya hi.i
cum eden hi.ikumet kuvvetleri, §imdiye 
kadar 12,000 ki§i zayiat vermi§lerdir. Bu 
kuvvetler, ayni zamanda mi.ihim miktar
da malzeme ve ezciimle birka<; tank kay
betmi§lerdir. 

Hiikumet!;iler arasznda ihtilaf 
Valencia 27 (A.A.) - Efkan umu

miyeye hitab eden uzun bir tebligde Lar
go Caballero, baz1 te§ekkiiller yolunun 
i.istiine manialar koymakta devam eyle -
dikleri takdirde istifa etmege mecbur ka
lacagmJ bildirmi§tir. 

Bu teblig, diin sabah Caballero ile na
zular ve parti §efleri arasmda vukubulan 
uzun gori.i§melerden sonra ne§redilmi§ -
tir. 

Caballero, bi.iti.in halk cephesi partile~ 
rile Reisicumhurun emniyetini kazanmi§ 
oldugundan istifas1, bi.iyi.ik akisler bua ~ 
kacakhr. 

N e§rettigi tebligde Caballero, gozleri
ni htrs biiriiyen entrikac1 unsurlann ken~ 
di saflannda yapmi§ olduklan casusluk ~ 
lara teJmih eoerek, §U sazleri ilave etmi§• 
tir: 

«- F a§ist olm1yan baz1 devlet ricali, 
lspanya harbinin bitmesi laz1m geldigini 
soylemi§lerdir. F akat bu zevat, harbin 
bizim zaferimizle mi bitmesi laz1m geldi~ 
gini tasrih etmemi§lerdir. Ben hi!;bir za~ 
man memleketimize hiyanet etmi§ olan -
larla uyu§madtm. <;iinki.i bu yolda bir 
hareket Avrupa sulhu i<;in mi.ihim bir teh
like te§kil ederdi. 6 martta ademi miida~ 
hale kontrolii tatbik edilecegi zaman 
kat'i bir karar ittihaz etmekligimiz la • 
ztmdtr. <;iinkii bu tarihte dahili harb pek 
nazik bir safhaya girecektir. Eger pek 
kurvvetli bir vaziyette bulunmazsam, Ba§~ 

Tiirkiye - F elemenk 
ikbsadi anla,masl 

1 Rll3taratt 1 tnct sahttedel 

tJsad Mi.iste§an Kurdoglu, Felemenk hi.i
kumeti namma Baron de Harinxma Tho
eo Slooten tarafmdan merasimle ve ~ok 
dost<;a tezahiirat i~inde kat'i olarak imza 
edilmi§tir. 

Bu anla§malar 23 eylul 1934 tarihli 
Ti.irkiye - F elemenk klering anla§masJ ye
rine kaim olacak yeni klering anla§ma ~ 
s1 metni ve merbutatile, F elemenk firma
lanna, kar§Ihgi sekiz seneye kadar uz1yan 
taksitlerle ve muayyen Ti.irk mallarile (j

denmek §artile 35 milyon filorenlik bir 
plafort dahilinde, Tiirkiyedeki bugi.inkii 
hi.iyiik i§ler mi.inakasalanna i§tirak im
kam bah§eden mali protokoldan ibaret -
tir. 

F aiz yoktur. Taksitler mukabili muba
yaa edilecek Turk mallannm alakadarlar 
tarafmdan Felemenge ihract me§ruttur. 

F elemenk firmalannm bilhassa miina
kasalanna i~tirak etmek istedikleri i§ler 
protokolda berve<;hiati saytlmaktadu. 

a - Radyo istasyonlan in~as1 ve P. 
T. T. ye aid i§ler ve taahhiidler, 

b - fn§aSI veya tslaht hi.ikumetc;e 
mukarrer limanlara aid in§aat i§leri ve 
te<;hizat, 

c - Gemi in§aatt, 
d - Deniz a~m F elemenk miistemle

kah men§eli kahve teslimatl, 
e - Her <;e§id devlet mubayaatJ ve 

devlet sanayii, ziraat, ve naf1a planlanna 
giren i§ler. 

Gerek bu listenin, gerek tesbit edil -
mi§ 35 milyon florin plafonunun icabm
da her iki hiikumetc;e bilitilaf tadil edile~ 
bilecegi protokolda derpi~ edilmi§tir. 

F elemenk firmalarmm iizerlerinde ka
labilecek i§ler taksidleri nisbetinde ala
bilecekleri mallanmtz ise §unlardtr: 

Bugday, arpa, dan, ku§yemi ve diger 
her nevi hububat, afyon, tiftik, pamuk, 
~arab, likor, mermer ve §imdiye kadar 
F elemenge ehemmiyetli nisbette ihracah 
mevcud olm1yan herhangi Tiirk mah. 

Y eni klering anla§mastmn mi.iddeti 1 
mart 193 7 tarihinde ba§lamak iizere bir 
ytldtr. 

Mali protokol ise, protokolun derpi§ 
ettigi i§ler taksitlerinin tamamen tesviye -
sine kadar mer'iyette kalacakhr. 

F elemenge klering anla§masJ haricin~ 

vekaletten istifa edecegim.» 
Caballero, Franco ile sulh miizakere -

lerine giri§mek arzusunu izhar eden bazt 
unsurlara da telmihlerde bulunmu§tur. 

Barselonda Sovyetler lehinde 
niimayi,ler 

Salamanca 27 (A.A.) - Sovyet 
konsolosu Oscenko'nun §erefine Barcelo
na' da klZll imdad te§kilah tarafmdan bi.i
yiik ni.imayi§ler tertib edilmi§tir. 

Amele te§kilatlan, konsolosa bil' te
§ekki.irname gondererek Katalonya i§~i
lerine Sovyetler Birligi tarafmdan yap! -
Ian yardrmlardan dolaYJ §i.ikranlanm bil
dirmi§lerdir. 

Ni.imayi§ esnasmda nutuk soyliyen 
bi.itiin hatibler, her ne pahasma olur.sa 
olsun, Bol§evik fikirlerini tatbik edecek -
Jerini bildirmi§ler ve sendikalarm beynel
milel klZll yard1m te§kilatma baglanma
stm taleb etmi§lerdir. 

lhtilalciler Kral marftnt milli ma:rf 
olarak kabul ettiler 

Salamanca 27 (A.A.) - Yeni bir 
kararname ile kraliyet mar§!, milli mar§ 
olarak kabul edilecektir. 

Bir sinema artisti de casusluk 
yaptrgmdan kurfuna dizildi 

Lizbon 27 (A.A.) - Simdi if§a e
dildigine gore, me§hur !spanyol sinema 
yt!dtzl Rozita Diaz ge<;en ay tevkif edi
lerek divamharbce idama mahkum olmu§ 
ve kur§una dizilmi§tir. Rozita Diaz gizli 
bir radyo istasyonile Sevilla' dan hi.iku -
met~iler karargahma malumat vermek ve 
bu verdigi malumatla hiikumet tayyare
lerinin Sevill iJ.zerine iki defa gelmelerini 
temin etmi§ olmakla maznun bulunuyor -
du. Asi riiesa ile miinasebatmda daima 
biiyiik bir tecessiis gosteriyordu. 

Romanyamn lspanya seliri 
geri fagmldt 

Biikre§ 27 (A.A.) -General Fran
co lehinde alenen sempati izhar eden 
Romanyamn ispanya sefiri Jean Flo res
co, hi.ikumet<;e geri ~agmlmJ§hr. 

Bir Rus generali maktul dii~tii 
Paris 27 (Hususi) - Jorona cephe -

sinde bir <;arpi§ma neticesinde bu cephe
de hiikumet kuvvetleri tarafmdan bulu -
nan Rus generallerinden Lister'in mak
tul dii§tiigi.i haber verilmektedir. 

Almanyanm miistemleke 
talebi 

(Ba~tara11 1 tnct sahttede I 

Zannedildigine gore, Eden. !ngilte -
renin bu husustaki hatt1 hareketinin mah
sus derecede degi§miyecegi cevabmt ver• 
mi§tir. Naz1r, 27 temmuzda avam kama· 

rasmda yaphg1 beyanah hahrlatarak bii

tiin mandater devletlerin bu mesele ile 

alakadar bulundugunu, fakat ortada <;a

buk halledilmesi laztmgelen bir<;ok Av -

rupa meseleleri mevcud oldugunu soy -

lemi§tir. Buna mukabil, lngiltere hi.iku

meti iptidai maddelerin tekrar tevzi edil

mesi meselesini tetkik etmege hamdu. 

Eden, ge~en temmuzun 27 sinde avam 

kamarasmda yaphg1 beyanatm diger 

kabine azalanmn fikirlerine terci.iman ol

dugunu tasrih ederek Alman matbuah 
tarafmdan i§aa edilen haberleri tekzib 

etmi§tir. 
fngiliz mehafili, sefir Von Ribbentrop 

tarafmdan Edene yap1lan ziyaretten mak· 

sad, sefirin fngiliz Hariciye N azmm zi

yaretten i<;tinab ettigi ve lngiliz N az1r -

Ian arasmda mevcudiyeti iddia edilmi~ 

olan gori.i§ farkmdan istifade etmek iste

digi hakkmda lngiliz. matbuatmda ve ef

kan umumiyede hast! olan yanh§ kanaati 

izale etmek oldugunu beyan etmektedir. 

lngilterenin bir hattrlaltfZ 
Londra 27 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore, lngiliz hi.ikumeti ge<;en sonte§rinde 

bir Lokarno paktmm intac1 ic;in verilmi§ 

olan fngiliz muhttrasmm daima cevabs1z 

kalmakta oldugunu Roma ve Berlin hii· 

kumetleri~e hahrlatmi§tlr. 

de mevcud 1934 tarihli ticaret anla§ma -
sma gelince, bu anla§ma aynen 23 mart 
193 7 tarihine kadar mer'iyette kalacak 
ve bu tarihteh sonra, metni Ankarada 
parafe edilmi§ olup heniiz Laheyden bu~ 
radaki Holanda heyetine imza emri gel
memi§ olan metinle degi§tirilecektir. 

Bu anla§malar iki dost memleket ikll
sadi miinasebetlerine yepyeni ufuklar a<;
makta ve her iki memleket i<;in kar§thklt 
ehemmiyetli menfaatleri ihtiva etmekte ~ 
dir. 

lnl ©I u ~ ~ l\JJ 1e l\::::!1 fi'il lYI 
Bir ,ikayetin cevabt 

istanbul Vallsi ve Belediye Reisinden §U 
tezkereyi ald1k: 

«Gazetenizin 9/2/937 tarihli niisha.smda 
(Soruyoruz, Belediye doktorlarmm vazife
si nedlr?l ba!jhgl altmda ve hasta koca -
srru muayene ve tedavii<;in cagmlan Bele~ 
dlye hekimi hakkmda vaJki ~?ikayet tizerine 
yapilan tahklkat neticesinde adt ge<;en he
kimin 7/2/ 937 pazar gtinti nobel;<;! bulun -
du~u ve o~leden sonra Beyazrd eczanesinin 
arka sokaklarmm blrislnde blr bahl'iye 
ytizba~nsile Edebiyat Fakiiltesi arkasmdaki 
sokaklardan bir evdeki hastayJ. yagmur al
tmda zlyaret ederek mev"rie avdetinden 10 
dakika sonra §ikayet<;i Hayriyenin bir 
mekteb cocugile gelerek Stileymaniye sem
tindeki evine davet etmesi i.izerine hekim 
palto, ayakkabt ve ~apkasmm pek lSlak ol
dugundan bahisle lki saat sonra gelece -
gini ifade eylemi~? ve fakat aile hastasmm 
ziyade rahat.s1z oldugunu soylemesl iizeri
ne parasr kendi tarafmdan tesviye edilmek 
§artile blr araba c;agirmalartm tekllr eyle
mi§ ve bunun iizerine kendilerl de (ya ve
sait istlyorsunuz oyle mi?l diyerek dalreyi 
terkeyledikleri anla§llml§trr. 

Saatlerle yagmur altmda sokaklarda ko
§an ve bu yorgun hallnde emraz1 sariyell 
hastalarla temas ederek teskini rstlrablan
na c;all$an bir Belediye acele olnuyan blr 
daveti iki saat sonraya tehir etmesi veya 
vak'a acil veya agrrsa parasr kendl tara -
fmdan tesviye edilmek iizere blr araba 
tedari!kini tekllf etmesinin hakh gorillmesl 
lazrm geleceginl ve keyflyetin tavzlh olun
masmt saygrlarla dilerlm.:t 

istanbulu diin kesif bir sis 
tabakas1 kaplad1 

[BaQtaratz 1 fnei sahtfedeJ 

Sis yiizi.inden saat be§ bu<;uktan sonra 
Adalar, Kadtkoy ve Bogazi<;i seferleri 
intiz.ammt kaybetmi§tir. Sis, bilhassa 
Haydarpa§a onlerinde azami kesafet 
peyda etmi§ oldugundan Ada seferleri 
yaptlamami~. ancak saat aln bu<;ukta 
postaya yeti§mek i<;in gii<;liikle bir sefer 
yapilabilmi~tir. 

Saat yedi bu<;ukta Bogazi<;ine kalkan 
Sirketi Hayriyenin 63 numarah vapuru 
Kabata§ a~tklanna geldikten sonra i)s -
kiidar sahillerini bin mii§ki.ilatla bulabil
mi~tir. 

Sis devam ettigi miiddet<;e vapurlar ve 
sis diidi.ikleri bir musademeye meydan 
vermemek i~in miitemadiyen <;almt§lar -
dtr. 

Bu kuvvetli sis tabakasma ragmen li
manda her hangi bir kaza olmami§, yal
mz vapur seferleri intizamm1 kaybetmi§· 
tir. • __ ,.. __ 

SEHIR ISLER! 

~ehir Meclisinde inhilal 
eden azahklar 

l;Jehir Meclisi azasmdan iki zatm ge 
c;enlerde vefat1 iizerine bunlarm yerine 
yedek azalardan en c;ok rey sahiblerinin 
c;agmlmast lazrm gelmektedir. Buna bi· 
naen Sadeddinin vefatile a<;Ilan azahga 
Beyoglundan Fuad Re§ada ve ismail 
Hakkmm vefatile ac;rlan azahga da Sa· 
nyerden Aliye riyaset divam tarafm -
dan davetnameleri gonderilmi§tir. Bu 
iki zat meclisin bu ic;timama i§tirak e
deceklerdir. 

Gazi Kopriisii in§aah 
Gazi Koprusiinun temel in§aatma a

id maJ.zeme tamamile haz1rlanm1§ ve ilk 
tecrube kaz1klar1 c;akllmaga ba§laml§ • 
hr. Kopriiniin Unkapam tarafmda ba§
hyan bu tecriibelerde §imdiye kadar 15 
metro uzunlugunda be§ kazrk c;ak1lnu~ 
ve iyi neticeler elde edilmi§tir. Ki:iprii -
nun Azabkapr tarafmdaki temeli ic;in 
evvelemirde burada bulunan Fenerler 
idaresi binasmm yiktmlmasl laztm gel
mektedir. Bu bina )'lktlarak miisaid bir 
meydan ac;1lacak ve burada da temel 
tecrubeleri yaprlacakhr. 

F atih Noteri tahliye edildi 
iht-ilastan maznun olarak muhakeme 

edilmekte olan Fatih Noteri $iikru ile 
Ba§katib Fevzi ve daktilo Mi.mevverin 
muhakemelerine dun de Ag1rcezada de
vam edilmi§tir. Bundan bir muddet ev
vel daktilo Miinevver tahliye edilmi§ti. 
Ehli vukuf tarafmdan tanz·im edilecek 
olan rapor henuz gelmediginden ve mev 
kufiyet miiddeti miitemadiyen uzayan 
Noter $ukru hakkmda tahliye karar1 
verilmi~ ve Noter serbest blrakllmi§br. 

Ba§katib Fevzi hakkmda muhakeme
ye mevkufen devam edilecektir. -···· VEFAT 

Gazeteci arkada§lanmtzdan Ramizin 
babas1 ibrahim diin ak§am vefat etmi§
tir. Cenaz~si bugiin ogle vakti Ni§anta
§tnda Vali konag1 kar§lsmda Eytam so
kagmdaki 5 numarah apartrmamndan 
kaldmlacakt1r. 

Arkada§lmrza taziyetlerimizi sunarrz. 

ltalyanca ogretecek muallim 
aran1yor 

Frans1zca bilen bir Tiirke haftada bir 
giin italyanca ders verecek muallim a
ramyor. isteklilerin tekliflerini cCum
huriyet gazetesinde M, remzine bildir
meleri. 

ARABCA VE TORK~E 
Yeni ve eski matbu veya yazma ve 

miizehhep her tiirlu kitab ve kutiibha
ne satmak istiyenlerin mektubla (is -
tanbul posta kutusu 360 Ahmed) adre
sini haberdar etmeleri meniaatleri ica~ 
b1d1r. 
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GONON BULMACASl 
1 '> 3 4 ~ !I 7 R ~ 10 -
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~ I I I 1•1 I I 1•1 
a lil-i"ill•l I I I 
9! I 

10 •I 
Soldan saga: 
1 - Ne Ul;abilir ve ne de yiik ta§ll'. 2 -

Edebiyat san'atma mensub, metod. 3 -
BaZI i§ler b!r atla bundan ii~ taneye ka
l!r, Allah, alfabed() bir harfin okunu§u. 4 -
Zam, dagda denizde hayvan vurma ve tut
ma. 5 - Fmnlarm 91kardig1 b!r hamur i§l. 

6 - Bir !skambil kagl::IJ, dokunakli lii.kll'dl 
soyleme. 7 - Yiizdeki till, eS'{i bir Tiirk dev
let!. 8 - B!lg!. 9 - Ta!iJma, bir cins para. 
10 - Zulmeden, garaz. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Buhan ke§feden. 2 - Tav1r, blr e

dat, boyle veren candan verir. 3 - Bir eme
viye hallfesi, ermenice cyok!~. 4 - Arabca 
cbaba~ , kir!n bir yerde yerle!ilP kalmast, 
vilayet. 5 - Muvakkaten kullamlan bir§e
y!n iicreti, ilk dort hal!feden biri. 6 - Tay
fa. 7 - KlSJm, tenbel, 8 - Aktl, kemllk bul
mak !stersen bunu yap. 9 - B!r emir, bii -
yiik~e. 10 - ~ii, imdad ist!yen adamm tek
rar etti~i kelime. 

Evvelki bulmacamn halledilmi~ ~ekli 

1 2 3 4 5 ~ 7 8 II 10 

HIAILIKIE IVILTE tiHt I ~~ AILIAIRIGIAI.IRIOIL I 
3 

4 

5 

6 

KIAIP1AI•KIAiiiMI• 
i IM'AILI•IAIKI~IAIM 
Klol•l•lsl•l•l•ltlt 
AIDIAIPIAIZIAIRIII• 

I TI.IDIAIVIAI•IAI•I t 
•IKIAIZIAI•IAIHIIIR 
oloi•IAITiiiLIAI•IA 
~ZIAIRI•IsiA T I 10 

I JstanbuJ b orsaSI kapan1~ 
fiatleri 27 - 2 - 1937 I --PARAL.AR 

--------~~~~~~---~ 
Ah~ Sabt I 

1 Sterllll 614. b20. 
1 Dolar t ~6. ll!o 

20 Franmz Fr. 114. 111: I 
20 L1ret 1 ~o. 125, 
20 Belcika Fr. ~0. !!1. 
20 Drahm.l 18, 2:.1 
20 isvtcre Fr. c66, o76. 
20 Leva ~0. 2B. 

1 Florin 6S. 66, 
20 Cek kronu 70. 75. 

I Avusturva 81 ~0. 2S 
1 Mark :.15 28. 
1 Zlot! 20: ~2. 
1 Penlrft ~L 23. 

20 Lev ll. 14. 
20 Dinar 4.8, 62, 
Ruble 
1 isve~ kuron u dO, 
1 l'firk altln1 1036. 
~nknnt Os B 246. 

«;EKLER 

SJ. 
1037 

247. 

Al~ Satl:J 
Londra 611, nlo. 
Nev Yok 0,7924 • '· 7926 
Parts 17,0375 17.C65 
Milano Hi,Oj61 15,081l 
Briiksel i. 705 4. 7125 
Atina 1:!8.6737 88 7116 
cenevre 3.47H 3.48 
Sofva 64.34~5 64.4480 
Amsterdam 1.4470 1.449& 

Prall J2.7i44 '22.761il 
Vlvana 4,ll4SO 4.26 
Mad~ 1L377o tl.l!960 
Berlin t~7 l9730 
Varsova 4.1925 4.20 
Budaneste 4.376 1 UISSO 
Biikres l08.4i75 LL8.605 
Belnad S4.521tS 34.o775 
Yokohama 1.1786 2.78SO 
Moskova 14.94 H 90 
~ll9~1ro~------~--~~·~14~~~--~3.~14~B~5 

ESHAM 

I Acwo Kapa.Ill4 I 
Asian ctmento 14 45 14.50 

tSTtKRAZLAR 

Aclllo 
I'iirk borcu l vadeU 20.66 

• • ITT vadel 19.70 
• • m vadel1 19,6o 

· Enranl 99, 
Sivas - Erzurum 2 96.25 
o/o 5 Haztne o7 50 

TAHVtLAT 

A~t!l4 
Anadolu I vadelt 3J,30 

• n va. 39.30 
.,. mii. vadell 42.5•1 

Prof. ibrahim Faz1l 

Finans 

Kap~ 
20.62!) 
19,70 
19,66 
99. 
95.25 
57 DO 

Kapa!ll.ll 
il9.il0 
39,30 
4J.40 

Eseri ~tkmt§tlr. Muallim Halid ve 
Ha~et (istanbul - Ankara) kutubhane
lerinde bulunur. 

Biitiin ne~esile giiliiyor 
(;iinkii agzmda ~iir kadar 

giizel di~leri var! 

En ktsa zamanda size de ayni 
parlak neticeyi kazandrrabilir. 

RADYOLiN 

Memur aran1yor 
Bir §ir ketin i§l erini takib i~in icra 

rnuarnelelerinden en az iki sene meleke 
ve rusuh peyda etmi§ bekar bir gene 
katib aramyor. 

Galata, Yi.iksekkaldmmda 73 No. h 
~apkact di.ikkfmmda Salamon Benve -
nisteye muracaat. 

Doktor 

BESi R FUAD TOPUZ 
..,amsunda Ziraat 8anka •1 kar<J!JD ' a 

Karadeniz orman 
i~letme 

Tiirk anonim 
1?irketinden 

$irketimiz hissedarlan umumi he -
yeti 17 mart 937 ~ar§arn ba giinii sa at 
on alhda istanbul Bah~ekapt dordiincii 
Vaktf Han dordi.incii kat 36 - 38 numa
rah §irket merkezinde adiyen toplana
cagmdan dahili nizamnarnenin 24 iincii 
maddesi mucibince en az dort hisseye 
malik hissedarlarm ic;timaa gelmeleri 
ve toplanhya i§tirak edecek ortaklann 

dahili nizamnamenin 26 net maddesine 
gore toplantl giiniine tekaddiim eden on 
gi.in zarfmda hisse senedlerini §irket 
veznesine tevdi ile duhuliye varakast 

1 alrnalan rica ve iliin olunur. 

Ruzname 
1 - idare rneclisi ve muraktb rapor

larmm okunmast ve kabulii. 
2 - Bilan~o ve kar ve zarar hesabla

rmm tasdik ve idare meclisinin ibras1, 
3 - Mi.iddetleri hitam bulan idare 

meclisi azahklarma yenilerinin intihabt. 

istanaul, Sultanhamam p 1• p 0 p A Z A R 1 
Kebabc1 karft&lnda 

Malkara Belediye Ba,kanhgtndan: 
1- Bakanhk!ra musaddak projesi mucibince Malkarada yap1lacak 

elektrik tesisatJ 17/1/937 tarihinden itibaren k1rk bet giin miiddetle 
ve kapah zarf uaulile ekailtmeye konmu~tur. 
2- Bu ifin ketif bedeli 11,300 lira olup muvakkat teminat 

84 7/5 liradtr. 
3- Bu ite aid evrak Bfagtdadir: 
A- Proje ve teferriiatt. 
B - F enni tartname. 
C - Ketifname. 
D - Hususi tartname. 
F- Eksiltme kaimesi ve mukavele ornegi. 
Talibler bu evrakt Malkara Belediyesinden parastz alabilirler. 
4- Eksiltme 3/3/937 tarihine musadif ~artamba giinii saat 14 te 

Malkara Belediyesi Enciimeninde yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmeye girmek iatiyenlerin muvakkat teminatt ve teklif 

mektublarmt kanundaki etkal dairesinde ihale saatinden bir aaat ev
vel makbuz mukabilinde Belediyeye vermeleri lazJmdir. 

6 - Eksiltmeye girmek i~in 2490 sayth kanunun 3 iincii maddesin
de gosterilen vesaikten maada elektrik tesisabm taahhiide salahivet· 
tar olduklarrna dair Nafta Bakanhgmm ruhsatnamelerini ibraz et -
mege mecburdurlar. (423) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
~imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir 

5 inci ke,ide 11 mart 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 5 O • 0 O O lirad1r. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle {10.000 

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

na kadar biletini degittirmit bulunmahdtr. Bu tarihten aonra 
bilet iizerindeki hakkr sakit olur ... 

Defterdarhgtndan: 
Samaiya Maliye ~ubesine 936 senesi para eezasmdan ·253206» lira borc;lu 

olup Ety:mezde Sultance~rne <;avu~zade sokagmda 43 sayth haneyi ikametgah 
olarak gost~re~ ve yaptlan ara~ttrmada bulunamtyan Ali oglu 1301 dogumlu 
Mahrnuda a~d Ihba7~arne 29/1/937 giiniinde mezkur hanenin kaptsma yapi~tt-

KELEPlR ARSA nlmak suretJle tebhg edilmi~tir. Keyfiyet Hukuk Usul muhakemeleri kanur.una 
Ye§ilkoyde lstasyon ve Fener cadde- tevfikan ilan olunur. . (1072) 

lerinde u~ sokaga nazu Busketo oteli 1 I 
namne maruf 5,ooo metroya karib arsa Bevo2'1u Vak•flar Direkto~l'i{!ti ilanlar1 acele ve kelepir sahhkhr. Galatada 
Asian Han 5 inoi kat 1 - 4 numaralara S J 
miiracaat. ab Ik Hisseli Mahluller 

Dr. Haf z Cerna) 
Lokmart H ekim 

Dahiliye miltehasstat 
Pazardan ba~ka gi.inlerde i:\gleder 

sonra saat (2lh tan 6 va) kadar !stan 
bulda Divanvolunda (104) numaral 
hususi kabinesinde hastalanm kabul ~ 
der. Salt, cumartesi gi.inleri sabalt 
Jl ~ 12. saatler! hakiki flkarava mah 
!Ushtr. Muayenehane ve ev telefon 
22398. Kl§hk 21044. 

Degeri 
Lira Kr. 
1140 00 

6821 00 

234 81 

Pey paras1 
Lira Kr. 
86 Tophane Karaba~ rnahallesinde Top<;ular caddesinde es-

ki 300 yeni 305 numarah iki kattan ibaret odalan bu -

512 

20 

lunan dukkamn 1/2 hissesi. 
Galatada Kemanke~ Karamustafapa~a mahallesinde 
Helvact sokagmda eskil, 2, 4, 6, 10, 12 ve yeni 2 ila 
14 numarah dukkan ve magaza ve hanelerin 8/9 hissE'si. 
Galatada Kernankes ~eftali sokagmda 2, 4, 6, 6/1 nu
marah odah diikkanlarm 1/4 hissesi. 

Yukanda yazth rnallarm mi.ilkiyetleri pesin para ile ve 31 gun muddetle 
ac1k arttlrrntya <;1kanlmtstlr. ihalesi 21 mart 937 pazartesi gi.inii saat on beste 
Komisyonda yaptlacaktlr. % 7,5 pey paralarile Mahlulat 1<alemine gelmeleri. 

(939) 

Devlel Demiryollar1 itlelme Umum Miidiirliijtiinde•_l 
Derince limamna bir sene zarfmda viirud edecek maden ve kok ki::imur -

lerile muhtelif e~ya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve tah!iye 
i~i bir sene miiddetle a~agtda takribi tonaj miktarile her ameliyenin hizalarm
dan yaz1lt tahmin bedelleri uzerinden 5 mart 1937 giinii saat 15 te Haydarpa -
~ada Birinci i~letme Mudiirliigu Komisyonu tarafmdan pazarltkla eksiltmiye 
konmu~tur. 

A~agtda her ameliyenin hizasmda yaztlt tonaj miktan takribidir. Bu mik
tar ihaleyi muteakib akit ve imza edilecek mukaveleye esas te~kil etmiyccek 
ve muteahhid bir sene zarfmda Derince Limanma viirud edecek maden ve kok 
kornlirlerile muhtelif e~ya ve malzemenin tahmil ve tahliyesini taahhud ede
cektir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuru§luk muvakkat teminat i!e 
!i.490 saytll kanunun tayin ettigi vesaik ve Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 
325'1 numarah nushasmda inti~ar etmi~ alan talirnatname dairesinde almmt~ 
vesikalarmt hamilen ayni giin ve saatte Haydarpa~ada i~letme Komisyonun -
da haztr bulunmalan laztmdtr. 

Bu i~e aid ~artnameler ve mukavele projeleri parastz olarak Komisyondan 
ahnabilir. (1099) 

Tahmin Tahmln Muhtelif Tahm n 
Maden 

komuru 
ton 

bedeli Kok bedeli e~ya ve bedeli 
Ameliyenln 

cinsi 
beher komurU heber ton malzeme beher ton 

ton ;,_;n ton lfl'ln Kr. ton ;,_in Kr. 

1 - Vapur dahi
linde vincle supa
lan vapmak bu a
meliyede nhtnn 
veya silo iskelesi 
ne veya vapur gii
vertesine verrnek 
btrakmak ta da -
hildir. 

56.844.195 7 Kr. 4.658.120 27 25 

2- Supalandan a- 75.050.545 5 Kr. 
ctk vaJ;!ona tahmil 
ve miitekabilen 
vagondan supalan 
yapmak ve idare 
vincile vagondan 
denize vermek ve-
ya miitekabilen 
denizden almak. 
3- Vine i$tiraki 7.174.040 15 Kr. 
olrnaks1zm nhttm 
veva silo iskelesi-
ne veya guverte -
den vagona tab-
mil etmek veya 
mutekabilen. 
4 - Supalandan 
nlmtp actk arazi
ye nakil ve istif 
etmek mutekabi-
len. 
5 - Silo iskelesine 
vanasmt~ vapur 
giivertesinden ve-
ya silo iskelesin-
den nakil ve yer-
lestirmek. 
6- Vine istiraki 
olmakstzm vaJ;!on
dan tahliye ve a-
Cik araziye, maga-
zalara nakil ve is-
tif ve miitekabilen. 
7- Vagondan i -
dare vincile actk 
araziye nakil ve 
istif ve mi.itekabi-
len. 
8-Vincsiz me. 
rakibi bahrive -
den kufelerle ve-
ya arkahk veya el-
le ctkanlarak va-
J;!ona tahmil ac1k 
araziye, magaza -
lara nakil ve istif 
ve mutekabilen. 
9- VaJ;!ondan o • 
lukla tahliye. 

40.037.740 16.5 Kr. 

3 Kr. 

44.487.260 5 Kr. 

3 Kr. 

4.683.260 14 Kr. 

3 Kr. 

228.277.040 

10- Saatle miiteahhidden almacak 
amele 

11 - Yevmive ile almacak amele 
12- VaRonda, magazada veya vapur

da di::ikme zahire vesairenin cu
vallama ve cuvallarm dikilmesi. 

1.283.160 

5.941.280 

Saat 
46 

Giin 
36 

Beber ton 
icin V. K. 

H) 

22 

14 

20 

5 

20 

5 

, ""nq 109 

3.193.545 

2 09() 027 

1 019.910 

10.051.761 

31.871.352 

V. K. bedeli 
13 Kr. 

110 Kr. 
20 Kr. 

7 

10 

7 

5 

14 

5 

13 

Kimyager Doktor 1 
Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
Biisbiitiin saf sudur. Bobrek, ka

raciger, damar, ta§, kum bastahk · 
larmm en miiessir devasidir. Her 
eczane ve depoda bulunur. Her yere 
gonderilir. Ar1k Su ve ~eref isim· 
lerine dikkat ediniz. Unkapam Fab
rika sokag1 No. 7/9 Telefon: 22773. 

ADAPAZARI 
Turk Ticaret Bankast 
idare Meclisinden 

F evkalade ve ale lade 
toplanb davetnamesi 

Adapazan Turk Ticaret Bankast his-
sedarlannm biri fevkalade ve digeri de 
alelade olmak uzere birbirini takiben 
iki toplantts1 31 mart 1937 ~ar§amba gu
nii saat 15 te Ankarada I§tklar cadde ~ 
sinde Banka merkezinde yaptlacakttr. 

Esas mukavelenamenin muaddel 
24 uncu maddesi mucibince i~tirake sa
lahiyettar alan hissedarlarm 26 net mad 
deye tevfikan toplantt giinunden laakal 
iki hafta evvel duhuliye varakast al .. 
malart Iaztmdtr. Vekillerin de hissedar
Iardan olmast me§ruttur. 

Hissedarlarm duhuliye varakast al .. 
mak uzere Banka merkezine veya §U .. 

belerine muracaatlerini dileriz. 

Miizakerat ruznamesi 
A - Fevkalade toplantt ruznamesi: 
Bankalar kanunu dolaytsile esas mu

kavelenamenin bazt maddelerinin tadi
li ve baztlarma yeni hukurnler ilavesi 
(metinler aynca ilan edilecektir.) 

B - Alelade toplantt ruznamesi: 
1 - 1936 senesi muamelatma aid ida· 

re meclisi ve murakabe heyeti rapor .. 
larmm okunmast, 

2 - 1936 senesi bilanc;osu ve kar ve 
zarar hesablarmm tetkik ve tasdikt ve 
idare meclisinin ibrast, 

3 - Miiddetleri biten idare meclisi 
azas1 yerine aza intihabt, 

4 - 1936 senesi murak1b iicretl r· in 
tayini ve yeniden iki murak1b intihabt, 

5 - !dare meelisi azasmm huzur hak
larmm tesbiti. 

!dare Meclisi 

TUrk genci aran1yor 
Zonguldak civarmda bir maden oea

gmda muhasebe ve kitabet i.§lerinde ~a
h§tlrtlmak uzere muhasebeye vaktf, el 
yaztSt giizel, makine ile yazar Tiearet 

rnektebinden veya liseden mezun vey~ 
bu derecede tahsil ve ehliyeti haiz tee· 
riibeli bir Turk gencine ihtiya~ vardtr 
Talib olanlarm ellerindeki vesikalarile 
birlikte Galatada Giimriik salonu kar e 

§lSmda Tahir hanmda ikinei katta a 
numaraya muracaatleri. 

I s t a n b u I G a y r i m ii b a d i II e r K o .m i s y o n u n d a n -
Semti ve mahallesi 

Oskiidar Y enimahalle 

Sokag1 

E: Fu;1c1 

Emlak No. Cinsi ve his. 
Hisseye gore 
muharnmen K 

1928 

1941 

2422 

2708 

2747 
7650 
1738 
3856 

6741 

7374 

Aksaray E: Katib
kasun Y : Yah 

Cengelkoy 

Edimekapl Hact
muhiddin 
Beyoglu Ka'merhatun 

Edirnekap1 Kariyei
atikalipa~a 
Edirnekap! Kariyei
atikalipa~a 
Y e§ilkoy Umraniye 
F atih Haciferhad 

Biiyiikada Karanfil 

~ Ye§ilkoy Umraniye 

Ortakoy Ayazma 

Bostanc1 Catalc;e§me 

Pa§abah<;e lncirkoy 

Y: Diimbelek 

Yenikap1 
Kumsal 

E: Y enimahalle 
Y: Kalantor 
Debaghane 

Kordelya 

Bah<;Ivanoglu 

Bahc;Ivanoglu 

Cekmece cad. 
E: f rfanzade 
Y: 1rfanahmed ve 
Karadeniz cad. 

E: Fi~ekhane 
Y: Cark1felek 
Cekmece cad. 

E: s,1ltanive mevkii 
Y: KahrctOg]u 

E: 59 Y: 55 
rnahallen 

10 
E: 20 Y: 52 

Ada: 834 
Parsel: 13 

E: 23 
No. taj: 33 

E: ve Y: 26 

62 

E: ve Y: 11 

E:3Y:13 

E: 13 mii. 
E: 15 

Ada: 34 
Harita: 285, 

285/1 
Yedi mii. 

E: 13 mi.i. 

76 
mahallen 124 

E: 15 Mii. 
Harita: 89 

E: 59 

42 metro arsa 

77 metro arsanm 
1/3 his. 
61 ,50 metro arsa 

71 metro arsanm 
1/2 his. 
64,5 0 metro arsa 

168 metro arsa 

Miifrez arsa 
1173,72 metro arsamn 
80/120 his. 

4456 metro arsa 

1 0660 metro 6 kit' a ar
samn I /4 his. 

f<;inde kuliibesi olan 145 
metro arsa 
83,50 metro arsa 

lki kit' a fundabgm 
34 /60 his. 

200 A<;Ik 
arthrma 

170 » 

20 » 

200 » 

360 )) 

200 » 

500 » 

300 » 
2350 Kapab 

zarf 

1120 » 

600 A<;Ik 
arttmna 

200 » 

50 » 

200 » 

Yukanda evsaf1 yaz1lt gayrimen kuller on gun miiddetle satl&a <;Ikanlmi§ tlr. Ihaleleri 12/31 93 7 tarihine dii§er 

cum a giinii sa at 14 tedir. Sah& miin hasuan gayrimiibadil bonosil edir. 
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28 ~ubat 1937 CUMHURiYET 

EMNiYE T SANDI G I iLANLARI 

Emlik ai1C1Iar1na 
sekiz taksitte satt$ .;:;:,. ___ _ 

ADRESi 

Uskiidar Avazma Degirmen sokak 
eski 3 yeni 5 No. 
Uskiidar Hacehesnahatun mahallesi 
Camiiserif sokak eski 7 Mii. yeni 
13/1 No.h 
tiskiidar Rum Mehmedpa~a mahal
lesi Uncular sokak eski 57 yeni 73, 
75 No.h 
Uskiidar Kazasker Ahmedefendi ma
hallesi Sahtekkesi sokak eski 13, 13, 
13, yeni 19, 21, 19/21/1, 19/21/2 No. 
Uskiidar Arakiyeci Hactmehmed 
mahallesi Nuhkuyusu caddesi eski 
81 yeni 107 No.h 
Kadtkoy Cafera_i!a mahallesi Bahce 
sokag1 eski 48 veni 54 No.h 

, U skiidar Actktiirbe Ahmedcelebi ma
hallesi Uzunyol sokak eski 10 yeni 
16, 22 No.h 

VASIFLARI 

Ah~ab iic: kath 6 oda 1 tashk 2 sofa 
elektrik ve terkosu havi 
Ahsab iki bucuk kath 6 oda ve bir 
kuyulu 

Ahsab biri iki kat digeri bir bu~uk 
kat ikiser odah 

Ahsab iki kath 6 odah 

Bahceli ahsab iki bucuk kat 8 oda 
ve terkosu havi 

Kartlir bahceli 3 kat 6 oda 3 sofa 
elektrik ve terkosu havi 
Ahsab iki bucuk kat 13 oda 2 sofa 
ve elektrikli 

Gayrimenkuliin 
cinsi 

Bir ev 

Bir ev 

Ev 

Diikkanh bir ev 

Bir ev 

Bir ev 

Bir ev 

Muhammen 
loymeti 

1370 

760 

706 

526 

784 

1572 

2056 
Yenikap1 eski Katibkastm yeni Yah Kar,gir iki kat 6 oda kuyu sarmr; ve 
mahallesi Katibce~mesi sokag1 eski elektrigi havi 
5 yeni 5 No.h Bir ev 1921 
Kadtkov Caferaga mahallesi Tevfik Ahsab iki kat 4 oda iki sandtk odas1 
sokak eski 1, 3 Mii. yeni 14 No.h 2 sofa ve elektrHU havi Bir ev 884 
Erenkoy Sahravtcedid mahallesi Ka- Ah~ab bir bucuk kat bir daire 8 oda 
y1sdag1 caddesi eski 15, 15 Mii. yeni bir sofay1 havi bahceli 
158, 158 No.h Bir ev 1856 

1 - Arthrma 23 mart 937 tarihine diisen sah ,giinii saat 14 te yap1lacak ve ,gayrimenkul en cok bedel vP.renin 
iistiinde kalacakhr. 

2 - Arttlrmtya ,girmek icin muhammen kiYmetin % 10 u nisbetinde pey akcesi yatlrmak laztmdtr. 
3 - Bedelin dortte biri pesin ,geriye kalam sekiz senede sekiz miisavi taksitte odenir. Taksitler % 5 faize ta

bidir. 
4 - Taksitler &leninciye kadar ~ayrimenkul sandtga birinci derecede ipotekli kahr. 
5 - Fazla izahat icin Binalar Servisimize miiracaat laztmdtr, (1089) 

OPERATOR 

Cemil !?erif Baydor 
Sinir Cerrahbisi miitebasSJSI 

Adres : Cagaloglu Ankara c:addesi 
Zorlu aparbmant No. 21 

Telefon No: 23289 

Diizce mahkemesi sulh hukuk daire
sinden: 

Diizce !nhisarlar idaresi tarafmdan 
Diizce inhisarlar idaresi sabtk eksper 
namzedi Ahmed Hamdi aleyhine a~tlan 
114 lira 50 kurU§Un istirdadt davasmm 
Diizce sulh hukuk mahkemesinde ya -
ptlmakta alan muhakemesinde: Mild -
deaaleyhin bali haztrdaki ikametgah1 
me~hul bulundugu anla§tld1gmdan hu
kuk usulii muhakemeleri kanununun 
141 - 143 iincii maddeleri hiiklimleri 
dairesinde kendisine ilanen tebligat ya
ptlmasma karar verilmi§tir. Bermucibi 
karar muhakemenin muallak bulundu
gu 30 mart 937 sah giinii saat 9,30 da 
miiddeaaleyh Ahmed Hamdinin mah -
kemeye bizzat gelmesi veya bir vekil 
gonderilmesi ve aksi takdirde muha -
kemenin gtyabmda baktlacag1 ilanen 
teblig olunur. 

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

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

1 - f§in muhammen bedeli 33.000 Tiirk lirasJdll'. 
2 - Eksiltmiye konulan mobilya, tefri§at ve dekorasyon i§lerinin ne· 

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

istekliler bu evrak ve resimleri Bankanm !stanbulda Galatada Bahtiyar 
hanmda bulunan Kontrol Mimar1 Bay Seyiinin Biirosundan yirmi lira mu
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 mart 937 pazartesi giinu saat 15 te Ankarada Belediye
ler Bankas1 idare Meclisi huzurunda yapilacakhr. 

4 - isteklilerde bulunmas1 ~art olan vas1flar: 
A- Eksiltmiye konulan Mobilya i~ini yapabilecek kudret ve kabiliyeti 

haiz bali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane sahibi olmak; 
B - Son ii9 sene ic;inde bir defada Iaakal 30,000 lirahk bir mobilya 

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

D - Muhammen bedelin % 7,5 .nisbetinde muvakkat teminat vermek. 
5 - fstekliler teklif mektublarm1 ve llartnamede yazth diger vesikalan 

azami 8 mart 937 pazartesi giinii saat 12 ye kadar Ankarada Belediyeler 
Bankasma gondermi!? olmalan ve eksiltme saatinde bizzat veya vekillerinin 
eksiltmede bulunmalart Iaztmdll'. c38h (973} 

P. T. T. istanbul Vilayet Miidiirliigiinden: 
1 - Bogazlar mukavelesinin imzalanmas1 hahras1 olarak siirsarj ettirilen 

posta pullan seri halinde biiti.in posta merkezlerimizce sati~a c;tkanlmtstll'. 
2 - Her seri l!}tl puldan miirekkep olup bedeli 95 kuru~ olan bu pullar 

munhastran seri halinde sahlll'. Seri harici yalmz 6 kuru§luk pul satlhr. 
Saym Halka ilan olunur. (839) 
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KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
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.. - , .. -

1 r ' ' 
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Son sistem makinelerle 

8 SA AT 
havalandmlan 

Veniis Pudras1 

Pudrac1hk fennin en son §aheseridir. 
Bundan boyle narin ve nazik cildlile
rin endi§esine mahal yoktur. AradJgl
mz ve hayalinizde ya§attlgmtz pudra 
bulunmu§tur. Bu da (VENDS) tiir. 
VENDS PUDRAS1LE pudralanan 
bir cild di.inyamn en taravetli giizelligini 
ifade eder. Hi<;bir pudra VENDS ka
dar cildi mat tutup cazibeli gosteremez. 
San~m. esmer, kumral her tene uygun 
renklerile ve <;ok kibar kokusile de rag
beti mnumiyeyi kazanan VENDS 
PUDRASINI muhakkak tecrtibe edi -
niz. Kullananlar terkedemez, ah§anlar 
b1rakamaz. 

VENDS mi.istahzaratma: T amnnu§ 
eczane, 1triyat ve tuhafiye magazalann
da en k1ymetli yerler verilmi§tir. Deposu: 
Evliyazade Nureddin ticarethanesi -
Istanbul. 

- NNE I<AOAR \aU ... I: •• ~ 

- TASi, .. POKER.PlAY~TRA~ a·~~· 
ILl TRA! OL.OU,_.. \. 

KULAKLAR 
Giizel sesleri i§ittigi 
gibi, bazan parazitleri 
de all.l'. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PERTEV 

Hakkmda dinledigi -
niz ve duyduklarmt
zm en biiyiik temina
tt, onun kararmtyan 
parlaklt~ ve hadiseler 
kar§tsmda unutulma -
yan ad1d1r. 

Siizme Sozler 
Miitefekkir edibimiz Raif Nec

det Kestellinin nefis vecizelerinden 
te§ekki.il eden bu e§siz eserin ii<;iincli 
cildi de <;:lkmt§hr. Birinci ve ikinci 
cildler ti.ikenmek i.izeredir. Muharri
rin <;ok ragbet kazanmi§ alan «Se -
rna vi 1htiras» rom anile « Y a§ayan 
Mtsralar» eseri de bitmek i.izeredir. 
Acele ediniz. 

-- «lKBAL» KtT ABEvt -· 

Kand1ra icra memurlugundan: 
Kandrrada ilkmekteb ogretmeni Rem 

ziye nezdinde oturan Sueda k1Z1 Nihale 
ayda on lira nafaka vermege borclu ba
bast Ankarada Doganbey mahallesinde 
51 veya Asya oteli 2 numarada mukim 
iken halen ikametgah1 me<;hul bulunan 
askeri miitekaidlerinden Mehmed Sey
feddin hakkmda i§bu borcundan dolay1 
ilanen odeme emrinin tebligine karar 
verilmi§ oldugundan tarihi nandan iti
baren 15 gi.in ic;inde Kandtra icrasmm 
937/67 sayth takibine ka~1 itiraz et -
medigi ve ikametgahtm da bildirmedi
g·i takdirde takib kesbi kat'iyet etmi§ 
olaca~ndan hakkmda laztm gelen ka
nuni muamelelere tevessiil edilecegi 
ilan olunur. (30488) 

I Operator • 

RIZA UNVER 
Dogum ve kad•n hastal1klar1 

miitehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
Teleton 22683 rf 

Salttb ve Ba~mu/tarrtrt: Yunua Nadi 
Umuml ne$rtyatl tdare eden Ya21 l~ten 

Mudilril: Hihmet Miinil 

Cumltunuet matbaasl 

Erzurumda yapdacak Atatiirk An1b 
Miisabaka ,artlarJ 

Uc;iincii Umumi 
Miifetti§ ikten: 

1 - Erzurumda bir Atatiirk aDib yaptmlacakttr. 
2 - ADit projesi ikincikanun 1937 tarihinden mayts 1937 sonuna 

kadar miisabakaya konmuttur• 
3 - Talibler bu hususta mufassal malumat ve vesikalan Kiil • 

tiir Bakanhgt Yiiksek tlgretim Genel Direktorliigii ile Istanbul Gii
zel San'atlar Akademisinden alabilirler. 

~ART NAME 
I - Erzurumda yaptmlacak Atatiirk amb Erzurumun milli sa .. 

vattaki durumunu ifade eder mahiyetle olmahdtr. 
2 - Bu itibarla yaptlacak amt yalmz bir portre heykeli degil, bir 

abide olacakhr. 

3 - Bu amt i~in 100,000 yiiz bin lira sarfedilecektir. 
4 - Miisabakaya ittirak i~in en az Istanbul Giizel San' atlar A .. 

kademisini bitirmit olmak liztmdJr. 
5 - 31 mayas pazartesi giinii aktamtna kadar maket ve proje • 

ler Kiiltiir Bakanhih Yiiksek tlgretim Genel Direktorliigiine tealim 
edilmit bulunmahdtr. 

6 - Maketler en az 1/50 biiyiikliigiinde olacakbr. 
7 - Projeler amtm nihai fekli hakkmda tam bir fikir verecek 

vuzuhta olmahdtr . 

8 - Amtan Erzurumda ~tkan granit nevi ta,Iardan yapdmasi eau 
itibarile fayam orzu ise de bu cihet heykeltratlarm yiiksek takdirine 
btrakalmathr. 

9 - Proje ve maketler Giizel San'atlar Akademisinde Tiirk ve 
yabanca san'atkarlardan letkil olunacak jiiri heyetince tetkik edi -
lerek birinciye 1000 bin, ikinciye 500 bet yiiz lira verilecektir. 

10 - Antbn dikilecegi mahallin niverman haritasile o mahalde 
yapalacak binalarm fotograflart ve Erzurum tattmn cinsleri Kiiltiir 
Bakanhgt Yiiksek tigretim Genel Direktorliigiinde goriilebilir. 

«2007» (197) 

ISTANBUL TRAMVAY !iiRKETi 
21 ikinci kanun 1911 tarihli ~artnamenin 14 Oncu maddeslne gore 

iL AN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda all!ag1daki tarifeler 

tatbik olunacakbr. 

t-2 k1t'a 
3-7 .. 

Subaylar 1-7 " 
" (Karne) 1-7 .. 

Askerler, asker mahllleri........................ 1-7 " 

ilk, Orta ve Lise 
mektepler1 talebe

leri 
Yiiksek mekt~b ve 
Universite talebeleri 

Askerler IKarne) 1-7 ,. 
Ayni arabada evden 
mektebe ve mekteb-
den eve kadar 
Ayni arabada yap•lan 
tekmil seyahatler i~in 

Blrlncl 
me•kl 

lklncl 
mevkl 

N a 'diye ve koprii resimleri 
dahil 

Kurull Kuru~ 

5 50 3 50 
7 15 5 50 
5 50 3 25 
4 25 
4 25 2 

1 50 

4 25 2 

4 25 2 

istanbul Liman i~letme idaresinden: 
I- Galata nhhmmm 150 metrelik ktsmmm terfi ameliyesmm ac;Ik pazar

hgl 3 mart Gar~amba giinii saat 10 da ~efler Enciimeninde yapllmak iizere tehir 
edilmi~tir. 

2 - Bu ameliyenin bitme miiddeti 937 eylUI nihayetine temdid edilmi~tir. 
3 - istenildigi takdirde Rthtlmda in!!iaat mahallinde kullamlmak iizere 

Prizman giindeligi 20 ve yarrm giindeligi 10 liradan idarece kiralanacakhr. 
4 - Her tiirlii izahat Merkez Rlhtlm hanmda Rlhtun Tamirat Biirosun • 

dan almacaktlr. (t•) 



10 CUMIIURiYET 

YAE ·zoE ... 

'937 ile Mucehhezdir. 

GENERAL ELECTRIC 
RADYOLARI 

Biitiin Diinya Musiki ve Eglencelerini Yuvantza Kadar Eri~tirecektir. 

Umumi Sail$ yeri : MUessesesi 
Beyoglu lstiklal caddesi No. 28 Telefon : 43849 - Telgraf DEKAWE 

ERV 
Sinir agrllar1, asabt oksiiriikler, asabl 
zay1fhk, uykusuzluk, ba, ve yar1m ba, 
agr1s1, ba' donmesi, bayg1nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahats•z-

hklar• giderir. 
Giinde 2 • 3 kahve ka,1g1. Her eczanaden araytmz. 

~ARK iSPENCiYART lABORATUARI T. A. ~. 

istanbul Lim&.n isletme idaresinden: 
' Galata nhtlm iizerinde Kiir,;iik R1hhm han ve yanmdaki kazino binas1 Orta 

Maritim, Panorama hanlanmn ytkllma ve ankazmm satilma pazarhgt 6 mart 
cumartesi saat 10 da idare $efler Enciimeninde tekrarlanacaktlr. 

Teminah 1000 lira olan bu i11e aid ~artname ve izahat Levaztm $efliginden-
dcn almacaktrr. (1094) 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
Kurwnumuz Hlfz1sslhha ve Bakteriyoloji Enstitiisii i~in 35 lira asli ma

a~h iklrJ~ s1m.f ikt aststan almacaktJr. 
Bunlardan biris1 ktder.1li oldugu takdirde birinci stm.f asistan olabilir. 
istulilerm mektepten iyi derecede mezun olduklarma ve bir yabanct 

dil bildJklerine d:lir vesikalan veya bunlarm suretlerile birlikte Htfztssihha 
\'e Bakteriyoloji En!:titiisi.i Direktorltigi.ine miiracaatleri. •365• (916) 

VERESiYE SATI~ I 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayetin Etimesud nahiyesinde yaptlacak olan Tohum Ter.1izlemeevi 

ar,;tk eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lira 52 kurustur. 
3 - ihale 4/3/937 per~embe giinii saat 15 te Vilayet Daimi Enciimeninde ya

ptlacaktlr. 
4 - :;lartnamesi Ankara ve Istanbul Ziraat Miidiirliiklerinde goriilebilir. 
5 - Taliblerin muhammen bedeli % 7,5 tutar1 olan pey akr,;esi veya hususi 

idare veznesine yatmlan makbuzla birlikte ihale giinii miiracaatleri. 
c372:o (960) 

DAiMON fenerleri 
Merakhlartna Miijde: 

200 ilfi 600 metre A. N 
fenerleri gelmi~tir. 

iyi .,.k almak i~in yaln1z 

D A i M 0 N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullar•n~ 
kullanmtz ve her yerde D A i M 0 N 

markasma dikkat ediniz. 

28 ~ubat 1931 

En Basit Fakat En Miihim Tedbir 

-----
Kendisini G 
n,iittii ve 
yan1nda 
bir kafe 

GRiPtN: Biitiin agrx, sxz1 ve sanct
lart derhal keser. 

GRiPfN: Nezleye, ba~ ve d~ agn

larma, soguk algmhgma, 
romatizmaya kar~1 bil
hassa miiessirdir. 

GRiPiN: Biitiin ate~li hastahklara 
ehemmiyetle tavsiye edil
mektedir. icabmda giinde 
3 ka~e almabilir. 

Soguga kar§I birgok liizumlu 

ve liizumsuz tedbirler ald1g1 

halde bunlann en basit, fakat 

en miihimmini unutmu§tu. 

bulundurma • 
man1n ceza11• 

n1 ~ekerek 

hastalandx. 

Biitiin Eczanelerde Bulunur 

- ~ehirler 
ve insanlar 

Grlgorl Petrof'dan Ali Haydar Taner'in tercUme ettlgl bu 
k1ymetli eser fjehlrlerle sakinlerinin ruht haletleri aras1n• 
daki yak1n mUnasebetleri tahlil ve belli bafjh Avrupa fie• 
hlrlerinin kendilerine mahsus hususiyetlerini tetklk eder. 

Fiab 60 kuru~tur. 

Anadolu Notlari 
Refj&d Nuri GUntekin Anadolu seyahatlerinde edinmi!l ol • 
dugu 1ntibalar1 kendine mahsus sevimll UsiQbile bu ese • 

rinde tesbit etmh;tir. 
Fiab SO kuru!Jtur. 

agmuru 
GUzide fj&ir Faruk Nafiz ~amhbel'in bu ilk roman• !iir ve 

hayal dolu bir B!lk maceras1d1r. 
Fiah cildli olarak 125 kuru~tur 

KANAAT KiTABEVi 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Nafta V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: istanbulda Bahr,;ekoyde Orman Fakiiltesin

de yaptinlacak <;ah~ma binas1d1r. 
Ke§if bedeli 130,000 liradrr. 
2 - ~~ks1Itme 4/3/1937 tarihinde per§etnbe giinii saat 15 te Naf1a Veka

leti Yap1 l§leri Umum MU.durliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf 
usulile yap1lacaktir. 

3 - Eksiltme .~artnamesi ve buna miiteferri evrak ·650· kuru~ bedel 
mukabilinde Yap1 l§leri Umum Miidiirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 7750 lirahk muvakkat teminat 
vermesi ve Nafra Vekaletinden ahnmx~ miiteahhidlik vesikasmx haiz olmasl 
ve 100,000 lirahk bir i§i yapml§ bulunmas1 ve kendisi miihendis veya mimar 
olmad1g1 takdirde i§in fenn1 mes'uliyetini alacak bir miihendis veya mimarl 
in~a~t miiddetince istihdam edecegini kabul eylemi~ bulunmast Iaztmdtr. 

Isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazxh saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktazi~ 
dir. Po&tada olacak gecikmeler kabul edilmez. •33h (875} 
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