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111 CUMHURiYET 1 ~ubat 1937 

ARA 
Istanbul 

yerleri 
- Ankara .., Beyoglu §ubelerile Be§ikta§, Eski§ehir sah§ 

umumi bakkaliyeler, magazalar, Jtriyat ve tuhafiye 
magazalarile eczanelerde bulunur. 

ve 

HASAN KOLONY A VE 
LOSYONLARI 

90 derece limon ~i~ekleri kolonyasile Leylak, Yasemin, 

Viyolet, Nergis, Milflor, Revdor, Bahar ~i~ekleri 

<;am, Origan lavatna !Yi!Yekleri 

Hasan Losyonlan kii!Yiik ceb ~i~esi 

Kuru§ 

1/24 litre 25 
,. ,. 
,. ,. 
,. ,. 

,. 
,. 

,. ,. 
,. ,. 
,. ,. 

,. 
,. 
,. 

" 

ceb ~i~esi 

kii!Yiik 

1/16 ,. 40 
1/8 ,.. 70 

orta 1/4 ,. 130 

diiz biiyiik ~i§elerde 150 
biiyiik 1/2 ,. 250 

,. 1 ,. 500 

fantazi kristal 300 
,. kristalliiks kutu ile 400 
,. top kristal 1/16 ,. 50 
,. ,. ,. 

" » ,. 

1/8 
1/4 ,. 

Hasan o do !avant (eau de Lavante) 

80 
150 

70 
,. 150 

NESRiN KOLONY A VE 
LOSYONLARI 

Nesrin kolonya ve losyonlan 75 derece Limon !YI~gi, 

Yasemin, Leylak, Divinya, Revdor, ~ipr, Fujer, Ful, 

Menek§e, Suvar do Pari, Origan, Krepdo§in, Dag !Yi

~egi, Zambak, Siinbiil, 90 derece lavand friksyon <;am 
Kuru~ 

Nesrin Kolonya ve Losyonlan 1/16 litre 20 
,. 

,. 
,. 
,. 
,. 

,. 

,. 
,. 
,. 
,. 

,. 

,. 

,. 
,. 

,. 

,. Ii tre ile a!Y1k 

1/8 " 35 
1/4 ,. 60 

1/3 ,. 100 
1/2 ,. 125 

1 ,. 250 

,. cam kapakh ~l§elerl1/8 ,. 

,. ,. ,. ,. 1/4 ,. 

250 
70 

100 
150 ,. ,. ,. ,. 1/2 ,. 

TRA~ KOLONY ALARI 

Nesrin tlra§ kolonyas1 l/4 litre 30 
60 

150 
,. ,. " diiz biiyiik §i~ler 

,. ,. tam bir litre 

LAVANTALAR 

Lale, ~ipr, Divinya, Nergis, Violet, Milflor, Leylak, 

GUller, Revdor, Origan, Yasemin, Krepdo§in, Neroli, 

Suar do Paris, A§k gecesi, Dag !Yi~ekleri, Zambak, 

Amber, Fulyalar, Genclik, Senkflor, Amorita, Kadm 

eli, Nadya, Fujer, ~anel, Miige, Florami, tskandal, Flor

damur, <;i!Yek demeti, Limon ~i!Yekleri, Kolonya, Neroli. 

Hasan Lavantalan 3 gr. §i§e 
,. ,. 5,. ,. 

,. ,. 10 ,. ,. 
,. 
,. 

,. 20 ,. ,. Iiiks kutu 
,. 50 ,. ,. ,. ,. 

SABUNLAR 
TUV ALET SABUNLARI 

Kuru~ 

25 

50 
75 

100 
300 

Limon ~i~egi, kolonya, Fujer, Roz, Ac1badem, 

Zambak, Anber, Lavanta, Limon, Misk 

Hasan Tuvalet Sabunlan kiir;iik 

,. ,. ,. yuvarlak kii!Yiik 
,. ,. ,. ,. biiyiik 
,. ,. ,. liiks 
,. ,. 

GLiSERiN SABUNLARI 

Kuru§ 

12lh 
15 

25 

20 
30 

Hasan Gliserin Sabunu 12lh 
.. ,. 
• ,. 

,. giil ve limon kokulu 
,. ,. 

30 
20 

TOZ SABUNLARI 

Hasan Toz Sabunu 100 gr. kutu 
,. ,. .. 200 ,. • 

TmBi SABUNLAR 

Godron, Sufr, Godron Panama, Sublime 

20 
35 

Hasan T1bbi Sabunlan 15 

PUDRALAR 

Hasan Tuvalet Pudras1 kutu (Origan) 
,. ,. 

" 
" 

,. 
" ,. 

" " biiyiik liiks 
Hasan Tra§ Pudras1 kutu (Origan) 

,. 
" " ,. 

,. 
" ,. biiyiik kutu 

Kuru§ 

25 

40 
60 

100 
15 

25 

40 
Hasan <;ocuk Pudras1 (leylak, giil, fujer, lavanta) 20 

,. ,. " paket ,. " ,. " 10 
,. Talk ,. 500 gr. ,. ,. " ,. 40 
,. ,. " 1000 ,. ,. ,. ,. ,. 60 

KREMLER 

(Yags1z kar Menek§e) , (Yags1z kar Ac1badem), (Yarun 

yagh gece pembe Suvar do Pari), Yagh Giil), (Yagh 

Yasemin), (Yagh Leylak) ve (Ac1badem yagr kremleri) 
ile (Soguk ve GUne~ i~in Likit kremi) 

Hasan Kremi vazo ve §i§e 

,. " tiip 

BRiY ANTiNLER 

Kuru~ 

50 
20 

(Yags1z goma pembe giil), (yags1z goma pembe 

Likit), (yagh Yasemin), (yagh Likit Suvar do Pari) 

Hasan Briyantinleri ufak §i§e ve vazo 35 

,. ,. biiyiik §i§e ve vazo 50 

RUJLAR 

Hasan Ruj sabit renkli a~Ik, orta ve koyu 

ALLIKLAR 

Hasan Alllk brunet, blondit ve mandarin 

TIRNAK CiLASI VE 
SURMELER 

Hasan T1rnak CiHisi beyaz ve renkli 
,. 

" 
,. 

" " 
,. ,. 

" " ,. sedef 
,. 

,. 
" 

Diisulvan Aseton 

Hasan Siirmesi (Siinnedanhgile) 
,. ,. Liiks biiyiik 

,. ,. Paket 

SAc;LARA AiD 
MUSTAHZARAT 

Hasan ~ampuvan Tozu 
,. ,. ozii likit 
,. 

" ,. ,. biiyiik 

Hasan Trihofil Sa!> suyu 
Hasan Sac; Sabunu 

Hasan Sa!> Sabunu biiyiik 

Hasan o do kinin (eau de quinin) 

Hasan o do kinin (eau de quinin) biiyiik 

Kuru§ 

50 

35 

Kuru§ 

10 
15 

20 

20 
30 
40 
12lh 

20 
30 

15 

Kuru§ 

5 

30 

50 

100 
25 

40 

70 
150 

TRAS LEV AZIMATI - , 

Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 

Hasan Tra§ B1r;ag1 1-4 10 - 35 100- 300 
,. ,. " paslanmaz 1-6 10- 50 100- 425 

Hasan Tra§ Sabunu 

Hasan Tra§ Sabunu kutusuz 

Hasan Tra§ Sabunu Kremi 

Hasan Tra§ Makinesi 
,. ,. 
.. ,. 
,. 
,. 
.. ,. 

" kutulu liiks 
F1rr;as1 
halis blero 

,. 

KOKULU SULAR 

Kuru§ 

30 
25 

30 
100 

150 
100 

250 
500 
800 

Kuru§ 

Hasan Maimukattar 1 kg. 25 

" " 2 " 
,. " biiyiik damacanalarda 

Hasan Giil ve <;i~ek suyu 1/4 kg. 
,. ,. 1/2 ,. 

.. ,. 1 ,. 

Y AGLAR VE ESANSLA 

Hasan Giilyag1 ve neroli halis saf 1 Gr. 
,. ,. ,. 5 " 

,. 10 .. 

,, 

TmBI MUST AHZARA T 

Hasan Kuvvet ~urubu kii~iik 

,. 

" 

" 
" ,. 

" biiyiik 

" 1 kg. 

,. 2 " 
,. Oksiiriik Pastilleri 

Di~ MUSTAHZARATI 

45 
10 
30 

50 
75 

40 
175 
300 

.. " 

Kuru§ 
60 

100 
150 
250 

30 

~asan Di§ Macunu Dantos biiyiik iki misli 20 
,. " Suyu 30 

" " " orta 

" ,. ,. biiyiik 
,. ,. Frrr;as1 

" " " 
,. " ,. 
,. ,. ,. 

,. " " 
,. " ,. 
,. ,. " 

GLUTEN MAMULA TI 

Hasan Gluten Ekmegi 

,. " Gevregi 

,. " Makarnas1 
,. ,. Unu 

1/2 kg. 

1/2 ,. 

,. ,. ~ehriyesi 1/2 ,. 

Hasan Diyabetik <;ikolatas1 

,. ,. " 6 hk kutu 
,. " ,. 12 lik kutu 
,. Brekfast Biskiivitleri kilosu 
,. " " 1/2 kilosu 

" kutusu 

OZLU UNLAR 

60 
100 
20 

30 
40 
50 

60 
75 

100 

Kuru§ 
40 
60 
60 
60 
60 

25 

125 
240 

250 
130 
35 

Pirinc, Bugday, Patates, MISir, Arpa, Bezelya, Ti.irlii, 

Yulaf, Mercimek, Innik, <;avdar Ozu 

250 gramllk kutu 

500 gramllk kutu 

Badem ozii unu 250 gramhk kutu 

Eadem ozii unu 500 graml1k kutu 

Kuru§ 

20 
30 
30 

50 

Y AGLAR MUST AHZARA T1 

Hasan Zeytinyag1 niimunelik 

,. ,. 1/4 litre §i§e 

,. ,. 1/2 litre §i§e 

,. " 1 litre §i§e 
,. ,. 1 litre teneke 

• ,. 2 litre §i§e 

" " 7lh litre teneke 
Hasan Hiiil do Parafin 
Hasan FlStlk Ozii yag1 
Hasan F1stlk Ozii yag1 kiir;iik 

Hasan Hindyag1 halis 25 Gr. Y.. 
Hasan Hindyag1 halls 50 Gr. 

Hasan Tath Bademyag1 kiir;iik §i§e 

Hasan Tath Bademyag1 biiyiik §i§e 

Hasan Tatb Bademyag1 250 Gram. 

Hasan Ac1 Bademyag1 kiir;iik §i§e 

Hasan Ac1 Bademyagi biiyiik §i§e 

Hasan Bahkyag1 1/4 kg. 

,. " 1/2 ,. 
,. 
,. 

1 .. 
2 • 

HA~ARA TI OLDUREN 
FAYDA 

Fayda Hasan 1/4 litre 

" ,. 1/2 ,. 
,. ,. 1 ,. 

,. " 5 " 
" ,. teneke 15 kilo safi 
" ,. f1~1 50 kilo safi 

,. ,. Pompa 

N aftalin ozii 

FARELERi OLDUREN 
FAR 

Far Hasan Fare Zehiri Macunu 

" ,. ,. " Kilo ile 

" 
,. ,. ,. Bugday 

,. ,. ,. ,. Kilo ile 
,. ,. ,. ikisi bir arada 

HASAN GAZOZ OZU 

Kuru!l 
10 
50 
75 

125 
115 
250 
600 
50 

150 
100 
15 
20 

30 
50 

100 
40 
60 
40 
60 

100 
190 

Kuru~ 
30 
50 

80 
350 
750 

2500 

50 
25 

Kuru~ 

25 

800 

25 
800 
40 

~ekersiz c;ok kopiiren meyva tozu tertibile §ekerli li

mon, portakal, mandalina, muz, r;ilek, armud, ananas, 

vi§ne, agac;c;ilegi, sinalko meyva usareli gazoz ozii 

Hasan Gazoz Ozii 1/16 litre 

" " " 1/8 " ,. ,. ,. 1/4 ,. 
,. ,. 1/2 ,. 

PREZERV ATiFLER 

Hasan Garanto Prezervatifleri 6 aded kutu 

" " 
" 

,. 

" 

,. 

" ,. 

1 ,. 

ipekli 6 aded 
,. 1 ,. 

Kuru~ 
25 
35 

50 
75 

Kuru~ 
40 
7Ik 

50 
10 

MUHTELiF MUST AHZARAT 

Demirhindi Ozii kii~iik 
,. " Orta 

., " Biiyiik 

Bikarbonat do sut kiic;iik paket 

" ,. 100 Gram 

" .. 250 " 
,. 

" 500 " 

" " 1 kilog. 

Hasan <;ocuk Donlar1 1 numara 
" ,. ,. 2 ,. 

,. ,. 3 ,. 
Hasan Leke Suyu 

Hasan <;ama§Ir, Bula§Ik, Cila Tozu 

Hasan <;ama§rr, Bula§Ik, Cila Tozu biiyiik 

Hasan Nane ve Melisa Ruhu 

Hasan Nane ve Melisa Ruhu Cam kapak 

Hasan Vazelin ve muhtelif 

Hasan Hasta dereceleri 

a • 

Kuru~ 

40 
60 

100 
5 

10 
20 
35 

60 
70 
80 -

90 
10 
10 
15 

25 
50 

12!;2 
50 

100 



,, 

; 

p 

ru~ 

0 

7lf.a 
[) 

[) 

0 

0 

5 

0 

0 -
0 

0 
0 

5 
5 

0 

r 

i~ SAHiFELERDE 
3 iincii sahifede : Son hahralar: Sa· 

ray ve otesi 
Halid Ziya U~akltgil Latif Erenel • Hasan Bedl1~ciig.~J 

ilkokul tlgretmenlerinin 
bir yardtmctstdu. 

7 nci sahifede : Y edi biiyiik denizci 
devletin donanmala
rma ve yeni im~aata 

umumi bir balu§ iSTANBUL - CAlxALOlxLU 
OnDQDncO yll sayl : 4571 Telgraf ve mektub a.dresl: Cumhurlyet, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 

1, 2, 3 iincii srnrflar ftktr. 

Sail 2 ~ubat 1937 Tanesi 75, cildli 100 
Abidin Daver 

Tele!on: Ba§muharrtr ve ev1: 22366. Tahrlr heyet1: 24298. idare ve matbaa klsmt 24299 - 24290 Ahmed Halid Kitabevi ..) 

Y eni Tiir kiyenin Biiyiik 
Miibdii ve inkilablar 

((Atatiirk yalntz memleket ol~iisile 

degil, diinya, medeniyet ve tarih 
ol~iisile Biiyiik Adamdtr)) 

Ulu i:inder, Ba~bugu oldugu ordunun ve gencligin gefid resmini 

Atatiirkiin Biiyiik Millet 
Meclisine te~ekkiirii 

Ankara 1 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin Devlet Reisi Atatiir'ke 
Hatay i§inde elde ettikleri yiiksek 
muvaffakiyetten dolay1 resmen te
§ekktir edilmesi ic;-in almt§ oldugu 
karar dolay1sile B. M. Meclisi riya
seti tarafmdan gonderilmi§ olan tel
grafa Atatiirkun verdigi a§agldaki 
cevab Kamutaym bugiinkii toplan
ttsmda okunmu§ ve siirekli alki§lar-
la kar§llanmt§br. 
B. M. M. reisi Abdiilhalik Renda 

Ankara 
Hatay mukadderabnm tespitini 

memnuniyete ~ayan g()rmii~ olan 
Kamutaym hakkimtzda taltif kara-
n vermi§ oldugunu bildiren telgraf
namenizi biiyiik memnuniyetle al
dlm. T e§ekkiir ve minnetlerimi bil
dirmekle bahtiyar oldugumun Ka
mutaya ane<lilmesini dilerim. J 

K. Atafiirk 
n • 

M. Eden Antakya 
mes elesi etraf1nda 

izahat verdi · 
derin bir itminan ifinde temCJ1a ediyorlar «ihtilafJn tarzJ halli tama· 

rr::!:!, arb, umumiyetle, Ttirkiyeyi ta- tarih, siyaset, i~timaiyat, askerlik ve ga-
~ mmaz. Bunun bOyle olmasmda zetecilkile me~gul simalan Btiyiik Adam1 mile memnuniyetbah,tJr» 

iki tarafm da kusuru vard1r. ve Btiytik Eserini iyice biimekle miikel- k 
..._. Londra 1 (A.A.) - Avam ama • ""endimizi tamtmak i<;in kuvvetli bir leftirler. <;iinkii Atattirk, yalmz Tiitki- b I b M Ed 

k · b' AI rasmda ir sua e ceva veren . en, 
Propaganda te~kilabm1z olmad1~ 1\!10 yede degil; biitiin §ar ta yem IT a em «fskenderun ihtilaf1 hal §eklinin tama • 
l"sur evvelaA hl'zdedl'r. Sonra, garb da, yaratan bir dehad1r. 0, sade, bir harb .1 • tb h .... d··~·· .. .. 
" m1 e memnumye a §» gorun ugunu soy-........ k · · 'dd. b' t kazanml" muzaffer bir kumandan ve bir 

1 l.lr iyeyi ogrenmek 1<;10 Cl I IT gayr~ > ]emi§ Ve §U soz)eri i)ave etmi§tir: 
Sarfetmez. Bl.lhassa, Fransa, memlekeh- millet kurtarml§ yiiksek bir devlet adamt T h I h 'k' f _1 I «- arz1 a , er 1 1 tara aev et 
llliz hakkmda en az bilgisi olan memle- olmakla kalmami§, bir devri kaptyarak adamlan tarafmdan gosterilen durbinlik 
lcettir. Halbuki Tiirkiyede en <;ok bilinen yeni bir devir yaratan ender bir inkilabc! ve bilgi, ve bir anla§maya vanlmas! i~in 
di! franstzcadlr ve Ttirkler, ecnebi mem- olmu~tur. hi~bir ~ah§mayJ ihmal etmemi§ olan ra-
lekat!er ve milletler arasmda, en jvi Atatiirk, yalntz memleket ol~iisile , .. h . · 

~ J • portOr Sandler in ener]l ve me aretmm 
F'r a tamrlar. Garbm ve Fransanm degil; diinya, medeniyet ve tarih ol- bir neticesidir. 
~emleketimiz hakkmdaki bu bilgisizligi- ~iiaile Biiyiik Adamdtr. Meselenin c;ok mii~ki.il mahiyeti naza
nm bazan oyle tezahurleri olur ki cehlin Bu itibarladtr ki biitiin medeniyet ale- n itibara ahoma Milletler Cemiyeti hi
bu derecesine hayret ve teessiif etmemek minin Onun §ahsiyetini ve Eserini tam- mayesi ve bu cemiyetin nizamnamesi mef· 
kabil degildir. Mesela, ge<;enlerde, Ha- mas1 laz1mdtr. Garb da bu liizumu anla- [Arkast sa. 3 siltun 3 te] 

tay meselesi miinasebetile, bir Frans1z mt§, Atatiirkii ve Eserini tetkik ve teteb
gazetesi en son resimlerinden biri kaydile bii ederek her memlekette ciddi eserler 
Atatiirkiin bir fotograflm koymu~tu. ve yaztlar yaztlmaga ba§laml§tlr. 
Halbuki bu resim, en az 15 senelikti. Tiirktin Biiyiik Ba~bugunu ve Onun 
<::unkii, Atatiirktin fstiklal Harbi mala- yapt1g1 btiytik ink1lab1 iyice kavnyanlar
tlnda 1922 veya 1923 te almml§ kalpak- dan biri de, frans1zca Le Temps gazete
h bir resmiydi. F akat, Atatiirk hakkm- sinin bir miiddet Istanbul muhabirligini 
daki bu bilgisizlik, yalmz 15 senelik bir ifa eden ve §imdi de ayni gazetenin Ro
:esmini en yeni fotograf1 diye koymaktan rna muhabiri olan M. Paul Gentizon
*~ret degildir. Cumhurreisimiz, yalmz, dur. 

urkun En Biiyiik ,Sefi degil; bugtinkii Memleketimizde iken, Tiirkiyeye kar-
llledeniyet aleminin en biiytik ~ahsiyet- ~I daima dost davranml§, di.iriist bir mu
~~rinden biri, tarihin kaydettigi ve edece- harrir olan Paul Gentizon, son zaman
&l ender Biiyiik Adamlardan biridir. larda bir Franstz mecmuasmda, Atattirk 

Ataturkiin garbda, biiyiik bir ~hreti ve Eseri i<;in, <;ok giize] bir yaZI yazmt§, 
Vard1r. Halk arasmda, Onun ismini bil- Biiyiik Adam1 ve Onun bi.iyiik inktlabtm 
t~~en yoktur, diyebiliriz; fakat Btiytik c;ok kuvvetle tahlil etmi§tir. Bu yazmm 

_urku ve onun yarattJg1 Buytik Eseri, baz1 klSimlanm beraberce okuyahm: f1hakkin ve ruhuna niifuz ederek bilen· ABIDIN DAVER 
er nekadar azdtr. Halbuki garbm btitiin [Arkast sa. 5 sutun 4 tel 
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Seylibdan sonra soguk 
Amerikada 

miithis bir 
' 

yiizbinlerce ki'i 
sefalet i~inde ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••• Ill •••••••••••••••••••••• , •• 

Japonyada kabine 
buhran1 bitti 

M. Hayashi yeni hiiku
meti te,kil etti 

Tokyo 1 (A -
A.) - J apon huh
ram bugtin nihayet 
bulmu§ ve yeni ka
bine M. Hayashi 
tarafmdan te§kil e
dilmi§tir. J aponya -
nm V a§ington sefi -
ri M. Hiro Hisa -
ito Hariciye Na -
z1rhgma ve General 
Kotarono Kumaro M. Hayashi 

Harbiye N aztrhgt-
na tayin edilmi§lerdir. Son sozli ordu ve 
donanma soylemi§ ve muvaffakiyeti elde 

Diger nazrrlar 
Londra 1 (A.A.) - M. Hayaski, 

kendi se<;tigi devlet adamlanmn i§ ba -
I Arkasl Sa. 3 siltun 3 tel 

I 1111111111111111 Ill Ill Ill II 111111 II Ill II I II Ill Ill Ill II IIIII 

T e'kilat1 esasiyede 
yaptlacak tadilat 

Ankarada Hatay zaferinin tes'1di 

Evvelki gun Ankarada da, Hatay zaferi i~in bii
yiik bir miting yaprldrgrm yazmr~hk. Yukarrki re
simler bu muazzam tezahiirattan birkaf inhbadrr: 

Abide etralrnda toplanan biiyiik halk kiitleleri; 
Bayan Nahide Baler ve arkada,rmrz Mekki Said 
Esen hitabelerini soyliiyorlar. 
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Hitler'in nutku 
etraf1nda tefsirler 

devam ediyor 
Delbos'un hitabesi Ber
linde iyi kar,IIanmadi 

M. Yvon Delbos 
Chauteua • Ruox 1 (A.A.) - Ha

riciye Nazm M. Delbos buradaki oli.iler 
abidesinin kii§adi mi.inasebetile soyledigi 
nutukta ezciimle demi§tir ki: 

«- Milletler Cemiyetine kat'iyyen 
bagh kalarak, emniyet usullerini iltizam 
ettik ve bunun takviyesini mtidafaaya de· 
vam ediyoruz. Mii§kiilatl mucib biittin 
ihtilaflarm Milletler Cemiyetinde hallini 
tavsiye ettik. Fran sa ve Tiirkiye, Ce -
nevrede toplanan devlet adamlannm mu-
zaheretile Milletler Cemiyetinin miiessir 
bir varhk oldugunu isbat etmi§lerdir. 

1ng1ltere ile olan biiyiik samimiyeti -
miz, Kii<;tik Antant, Polonya ve Sovyet· 
ler Birligi ile olan anla§malanm!ZIO sag -
lamhg1 bizim i<;in hep hirer garantidir. 
Harbe kar§l olan miicadelemizde diger 
devletlerin ve bilhassa biiyuk Amerika 
demokrasisinin de muzaheretini goriiyo -
ruz.» 

[Arkasz Sa. 8 siltun 1 de] 

I Y eni memurin kanunu 
diin Meclise verildi 

Layihada, memurlarm tayin, azil, nakil ve 
terfileri hakk1nda ~ok miihim esaslar var, her 

memurun gizli bir dosyas1 bulunacak 

Ankara I (Telelfonla) - Memurlar 
hakkmdaki yeni kanun teklifi bugiin 
Medise geldi ve memurin kanunu mu -
vakkat enciimene gonderildi. Bu miihim 
layihamn ba§hca esaslanm bildiriyorum: 

Layihamn esaslarr 
Kanunun birinci maddesi memuru ~y

le tarif etmektedir: 

Bu kanuna gore devletin amme hizme· 
ti kadrosuna dahil <laimi bir vazifeye iic
retli veya maa§h olarak salahiyetli rna -
kamca tayin edilmi§ olanlara «memun> 
denilir. 

Madde: 2 - Maa§h veya iicretli me· 

murlar arasmda vazife ve mes'uliyet nok
tasmdan hi~bir fark yoktur. Ancak iic • 
retli memurlar bu kanunun 25, 26, 47, 
48, 49, 54, 55, 56, 57, 71 ve 76 numa
rah tekaud kanunu hiikiimlerinden istifa
de edemezler. 

Madde: 3 - Askeri ve adli memur 
lar, hususi kanunlanna ve emniyet me • 
murlan, polis te§kilat kanunu hi.iki.imle • 
rine tabidir. ,Surayi Devlet ve Divam 
Muhasebat kanunlarmm intihab, tayin ve 
inztbat muameleleri hakkmdaki hususi 
hiikiimleri mahfuzdur. 

Mad de: 4 - Vila yet hususi idarele ~ 
[Arkasl Sa. 8 siitun 3 te] 

I Ill 1111111111111111111111 II llllltlt 11111111111 Ill 11111111 II 111111 IIIII Ill Ill IIIII Ill 11111111111111111111111 IIIII ttl Ill Ill 

Milano miilakati 
Kont Ciano, Hariciye V ekilimizle gorii'· 
mek iizere Romadan hareket ediyor 

ingiltere ve italya aras1ndaki itilafa temas eden 
Doktor Rii,tii Aras «Bu anla~ma bizim harici 

siyasetimizin esas fikirlerine uygundur» dedi 

Ankara 1 (Telefonla) - Te§kilah e -
sasiye kanununda tadilat yaptlmas1 yo-

lunda 150 imza ile Meclise verilmi~ o • ~~~~~~~~~~~~~~~I 
Ian tadil teldifi Te~kilah Esasiye end.i· ;= 

N Amerikada sularrn bastrgt mrntakada bir kasaba 

tarafj"York 1 (A.A.) - Illinois, cenub tiin vahimle~tirdigi haber verilmektedir. 
kar v ann~a yagmakta oldugu bildirilen M. Roosevelt'in befinci ytlt 
di!eti e{agmurun Mississipi ve Ohio va - kutlulandt 
lelerj:· h' sakin bulunan insanlarm endi • Nevyork 1 (A.A.) - Reisicumhur 
binler 

1 
lr kat daha artJrd1gt ve sogugun M. Roosevelt'in riyasetinin be§inci y1l -

ce Yurdsuz insanm sefaleti~;~i btisbti- LArkas1 Sa. 4 siltun 3 te] 

menine havale edilrni§tir. Enci.imen bu 
ak§am Meclis iqtimamdan sonra topla
narak tadili istenen noktalar i.izerinde 
tetkiklere ba§laml§hr. 

kanununun Vekile niya.bet hakkmdakl 
49 uncu maddesinin de tadili mutasav· 
verdir. Bu madde mezun veya herhan• 
gi bir sebeble mazur olan bir Vekile 
icra Vekilleri heyeti azasmdan bir di
gerinin muvakkaten niyabet edecegin
den bahistir. Yeni bir kanunla siyasi 
miiste§arhklar ihdas edilmekte oldu · 
gundan bu maddenin de tadili icab et
mektedir. 

F1rka Grupunda siyasi miiste§arlar 
hakkmdaki kanun projesini haZirlamak 
iizere raportor tayin edilen Hasan Sa
ka projeyi tamamen haz1rlamt§ ve F1r· 
ka Grupuna vermi.§tir. Bu projenin de 
yarmki Ftrka Grupu i~timamda konu· 
~ulacag1 anla§llmaktadlr. 

---- Biz insanlar --
Peyami Safan1n 

Yeni roman1 
Cumhuriyette, seneler
denberi biiyiik roman
cimizm yeni bir eserini 
bekliyen okuyuculari
mizm hakh sabirsizhk
larma pek yakmda ni-

hayet verecektir. 

Dr. Riil!}tii Aras 

Roma 1 (Hususi) - Hariciye Nazr 
n Kont Ciano Ti.irkiye Hariciye V ekilini 
kar~ilamak iizere yann tayyare ile Mila
noya g1decektir. 

Tiirk ve 1talyan Hariciye NaZirlan a
rasmda <;ar~amba gtini.i vuku bulacak 
miilakata btiyiik bir ehemmiyet verilmek
tedir. ,Simdiden bir'<ok yabanc1 gazete 

Kont Ciano 

muhabirleri Milanoya hareket etmi§ bu
lunmaktadlrlar. 

M. Eden'in beyanatr 
Londra 1 (Hususi) - Hariciye Na· 

zm M. Eden Avam Kamarasmm bu -
giinkti celsesinde Hatay anla0mas1 hak
kmda JUnlan soy)emi~tir: 

[Arkast Sa. 6 siitun 6 da I 
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Tar1h1 tetr1ka : 20 Yazan : M. Turhan Tan 

•• Kanuniye gore kadtn 
Sarp, yal~tn ve . ~etin bir kale gibi zapb 

ve istilast gii~ olmahd1r 
JYfurad, ileri siirdiigii hadiselerin c;o -~ §inden bir k1V1lc1m yanan gazellerle sev

gunu ayetle veya hadisle t~vsik ettigi, a- gilisinin kalbinde sonmez yangmlar tu -
rabi ve farisi beyitler okuyarak mevzuu tu~turabilecegini umuyordu, o giine ka
heyecanlandJTdigl i<;in Siileyman tath dar yendigi kadmlara yalmz elini ve ag
dinliyordu. Fakat Cemzade yere diz<;o- z1m uzatml§h. Hurreme kalbini, ruhu • 
kiip, heniiz bJyiklan terlememi§ olan og· nu, vicdamm uzatmak ve onlann sesini 
luna da dizc;i:iktiiriip: «Bir lokmaya ra· de §iir halinde k1za duyurmak istiyordu. 
ZiyJm. Gosterecegin yerde ya§Jyayim, Fa kat heyecam daima fever an halin
candan duacm olay1m. Suc;umu bagl§la, deydi, duyduklanm ve dii§iindiiklerini 
temiz elini kirli kamma sokma» diye yal- bir tiirlii kag1da g~iremiyordu. Bu se
varmaga ba§laymca vaziyetini degi§tir - beble Rodosun almd1gmt, Cern Sultan 
di: zadenin - yeti§kin oglile birlikte - gideril-

- fyi aroma, dedi, bu sayd1gm a - digini anasma miijdelerken Hurreme o
damlar §erri hayra tehvil ic;in gurbet el- kunmak ic;in yeni bir §iir yazamamJ§, es· 
lere savu§tular, yurdlarmdan uzakla§h - ki §airlerden birinin §U gazelini mektubu
lar. Babanm vatanmdan <;lkl§l hayn §er- na ilave etmi§ti: 
re c;eviTI'Ilek ic;indi. Onun oliisiine sayg1 
gosterilmekle bir fitnenin sonmesi kut • 
lulanml~hr. Sen, yirmi sekiz yi! once sO
nen o fitnenin surunur golgesisin. Aslma 
kavu§mahsm ki memleketin rahat! bozul
masm, yiireklerde nifak tohumu kalma-
sm. 

Ve fitne golgesi dedigi sefil, zelil ve 
peri,an varhktan iistune bir§ey bula§ma
smdan korkuyormu§ gibi otagm bir ke -
nanna <;ekildi: 

- Kalk bedbaht, dedi, kalk. Boy -
nundaki salibi at, belindeki ziinnan <;I -
kar, agzmt bir iyi ytka, imamm tazele, 
babanm yanma bir frenk §OValyesi gibi 
degil. bir Osmanoglu grbi git!.. T ann 
yard1mcm olsun. . 

Murad da, oglu da dii§tiikleri yerden 
kalkabile<:ek durumda degillerdi. Hun -
kann verdigi i§aret iizerine kendilerini 
otaga getirmi§ olan c;avu§ ko§tu, her iki 
prensi ayaga kald1rdJ ve dJ§an <;Ikard!. 
Cellad otagm onundeydi, mahkumlan 
yere kadar egilerek selamhyordu, «hu
yurun sultamm, §U c;ad1ra buyurun» so • 
zile kendilerini mezara ac;1lan kap1ya 
dogru siiriikliiyordu. 

*** 
Siileyman kendini artik bahtiyar sa-

yzyordu. istanbul fatihinin maglub oldu
gu iki miihim yerde o, galib. olmu§tU, mu
zaffer c;Ikmi§tl. Belgrad elinde, Rodos 
elindeydi. Hiikiimdarbga gec;ergec;mez 
kazand1g1 bu iki muhte~em zafer, iki 
kuvvetli me~· ale gibi istikbal yolunu ay· 
dmlahyor ve kendisine saytslz zaferlerin 
hayalini seyrettiriyordu. 

Cern Sultan oglu meselesini kokiinden 
hellettigi. bir tarih piiruziinii temizledi
gi i<;in de aynca memnun oluyordu. 
Frenkler elinde bir Osmanh §ehzadesi 
tahtin selametini gece gundiiz tehdid e
den bir kabus demekti. ~imdi o kabus, 
kendine peyklik eden yavrusile beraber 
mezara g(imiilmii§tii. Arhk taciitaht emin 
ve miisterih ya§Jyabilirdi. N e toz, ne bu
lut onun I§Jgmi incitemiyecekti. 

~imdi ma kalbin zaferine gelmi§ti. 
Rodosu nas1l topla dove dove, biirc;lerini 
y1ka y1ka ele g~irml§se <<yarican» mm da 
kalbini ate§li kelimelerle sarsa sarsa ve o 
yiirekte bulunmas1 miimkiin olan her tiir· 
lu mukavemet imkanlanm devire devire 
bir a§k zaferi elde edecekti. 0, henuz on 
iic; ya§mda iken «kadm» yenmegi sma -
mJ§tJ. On dort y1ldanberi ayni smayJ§I 
tekrar ediyordu. Fa kat zaman gec;tikc;e 
anlamJ§h ki kachm yenmek ba§ka, ka -
zanmak ba§kadJr. SaylSlm pek te hahr
hyamadJgl maglub kadmlann hepsi ko
lelerin efendileri.ne gosteregeldikleri mis
kin miitavaatla boyun egmi§lerdi. Kiic;iik 
bir i§aret gorur gormez diz c;oken kadm 
ise muhasarasiz, hiicumsuz ve zahmetsiz 
ele g~en kale gibidir. Galibini mahzuz 
etmez, belki mahcub eder. 

Siileyman da kadmlar uzerinde on 
dort y1ldanberi kazand1g1 zaferlerden 
haz degi), hicab duyuyordu. Onlar da
ima etlerini vermi§ler, goniillerini kendi
lerine saklami§lardJ. <;unku kendisi hie; 
bir kadmm yiiregine girmegi deneme -
mi§ti ve bOyle bir zahmete katlanmay1 da 
dii§iinmemi§ti. H urremi goriip begendik
ten sonra ansiZin a!dJgi «miicadele» ka
ran i§te bu sebebdendi ve kadm eti iize· 
rinde ars1z bir sinek gibi dola§maktan ar
hk utanc duyu§undandJ. 

Evet, a~k sahnesinde sinek rolu oyna
maktan b1k1p usanmi§h. ~imdi heyecan· 
h bir pervane olup Hurremin yi.iregine 
kapanmak istiyordu. Bunun ic;in o yiire· 
gi evvela ac;mak lazimdJ. Bir kadm yii
regini ac;abilmek ise iyi miidafaa olunan 
bir kale kap1sm1 ac;maktan daha zordu. 
Belgrad1, Rodosu dii§iiren gene hiikiim
dar, - belki de smamad1g1 bir i§ oldugu 
ic;in - bu kanaatteydi ve kendini tehay • 
yiil, yahud tevehhum ettigi gi.i~liiklere 
kar~1 hazJT!amak kaygusuna kapilmJ§h. 

Her §eyden her hamleden once iiri 
ile Hurremi ate§lemek azmindeydi. Bii
tiin §airier gibi o da §iirin sihir olduguna 
inand1g1 i in her kelimesinde genii! ate-

Sernamet muhabbeti cl!nane yazmt$am 
Hasret rtsalesin varakt cane yazmt~am 
Nali§lerini derd ile bir;are billbiilii.n 
Badtsaba elile gillistane yazmt$am • 
Ziilfiln hikayetin goniilde misal edip 
Gam ktSsasmt levht peri$ane yazm'l§am 
Resmetmi§em gozii.mde hayalini gilyyl! 
Nakfi nigl!n sagari mercane ya:mn§am (1) 

Lakin kanm1yor, kanam1yordu. Go -
ziinu kapayarak Hurremi, kendinden ge· 
len mektublan dinler vaziyette tehayyiil 
ederken onun bu §iirdeki tehassiir ate§ini 
azmsadigmJ, dudagm1 biikiip durdugunu 
goriir gibi oluyor ve bu vehmini mu§ahe
deden uzulerek hemen beraberinde ta~J
digl divanlan kan§tlrmJya, a§kmi ve 
hicramm daha canh surette hissettirecek 
§iirler aramtya koyuluyordu. 

Rodostan sonra gemilere bindirilerek 
yollanan miifrezelerin Leryos, 1stankoy, 
Gelmez, Incirli, Ileki, Sombeki adalanm 
i§gal etmeleri uzerine anasma yazd1g1 
ha§ka bir mektuba da, i~te o arayt§lar a
rasmda begenip se~tigi §U manzumeyi 
koydu: 

Ktldtm beUiyt a§k tze ben miibteUl seter 
Me$hU.rdur ki d~tka ya sabr, ya seter! 
Hayretteyim ki boyle havadar iken sana 
9iin erdi kilyine nir;in eder saba seter?. 
Gitmez kapmdan ol ki gorilp zillfil haddini 
Akreb de olsa mah degtldtr reva seter! 
K at'z aliiylk eyleyip bizler gibi kalzr 
Sevdayt zillfii.ydr ile mii.sgi hatl! seter l 

Bunda, bu ~iirde kendi dilegine uygun 
bir vuzuh goruyordu ve Hurremin mak -
sad1 sezip miitehassis olacagmi umuyor
du. Fakat bir yandan da sabm1zlam -
yordu. Harb bitmi§, zafer kazamlmi§ ol
dugu halde henuz Rodostan aynlama -
mak sinirine dokunuyordu. Gozii ve yii
regi lstanbulda, ayag1 Rodosta olarak 
ya§amak ne§' esini kac;myor ve yapiimasl 
gerekli i~lerin hJZ!a goriilmesi ic;in Sadn
azamJ boyuna siki§tJnyordu. 

Nihayet bu i§ler bitt~ fetholunan yer· 
!ere muhaftzlar konuldu, baymdiThk 
maslahatile ugra§acak memurlar sec;ildi, 
Kmm Hamna, Mekke ~erifine, Vene -
dik dojine zafernameler yolland1 ve ada
dan aynlmak zaman1 geldi. Bu, bayram 
sevinci veren bir hadise olmakla beraber 
hiikiimdara ihmali kabil olm1yan vazife
ler de tahmil ediyordu. Adadan <;1kma -
dan once orada kalan §ehidlere veda et
mek ]azJmdJ. Siileyman, bu biiyiik vazi
feyi c;ok tantanah bir rasime ile yaptJ, 
zaferin butiin §erefi kendilerine aid olan 
oliilerin i§gal ettigi sahaya, orduyu bera
ber alarak, gitti, Hurremi kendine bir 
kere daha unutturan uzun bir heyecan 
sr.ati ge~irdi. Sonra Cern Sultan zade ile 
oglunun mezarlanm ziyaret etti, bol hoi 
gi:izya§I doktii, avu~ avuc; para dag1t1J ve 
ayaga kalk1p ta 1slak mendilini koynuna 
koyar koymaz Marmarise hareket emrini 
verdi. 

0, orduya kar~1 biiyiik bir cemile gos
termek istiyordu. Bu maksadla §ehid Ka
ra Mahmud Reisin kadirgasma binece
gini vezirlere soyledi. Rodosun almmas1 
i~in c;alJsanlann ba§mda bu yigit denizci 
vard1. 0, tam iki y1l, dalgalar arasmda 
mekik dokumu§ ve bu adaya gidip ge -
lerek miistakbel harbin planlanm haz1r 
ladJgJ gibi kamm da bu iilkti ugrunda 
dokmii§, dii~manla c;arpl§a c;arpl§a §ehid 
dii§mii~tu. Siileyman, bu bahad1r Tiirkiin 
hatuasma hiirmet gostermekle orduyu 
ho~nud edecegini dii§iindugiinden miiba
rek bir yetim gib limanda boynunu biiki.ip 
duran kadirgayt hamlattJ, donattJ ve 0 -

nunla adadan aynld1. 
[Arkasz varl 

(1) Bu gaze!, Bursal! Veliyeddinzade Ah
med Pa~anmdll'. 

Y eni evrak1 nakdiye 
istanbul Darbhanesinin yalmz luy -

metli evrak, pul ve madeni meskukat 
basabilmesi ve kil.gtd para i~in hususi 
te~kilata malik bulunmamas1 yiizi.in -
den yeni kai{ld paralarm basllmas1 i§i
ni Ti.irkiye Merkez Bankas1 i.izerine al
IDI§hr. Halihaz1rda bu paralardan 50 ve 
1000 lirahklan Londrada bir matbaada 
bas!lacakhr. 

CUMHURiYET 
- -:r-----

( eehir ve Memleket Haberleri J Siyasi· icmal 
Sehir 
' 

Meclisinin 
yeni i~tima devresi 

Y eni sene biit~esi 
Enciimene gonderildi 

Dogru degil mi? ( 
Evkaf taviz bedelleri ; 

\ 

I 
~ 

Otobiis~iilerden 
abnacak hisse 

Belediye ile yaptlan mii
zakereler neticelenmedi 

M. Hitlerin cevab1 
a ngiltere Hariciye Nazm M. Eden 0 ve arkasmdan F ransa Ba§vekili M. 

~ehir Meclisinin uc;uncu devre §ubat 
ic;tima1 dun birinci reis vekili N ecibin ri
yasetinde ac;J)mJ§tir. Bu devre; biitc;e 
devresi oldugu ic;in matbu olarak Mec
lise verilen varidat ve masarif biitc;elerinin 
butc;e encumenine gonderilmesi karar -
la§IDI§hr. Y eni sen en in Belediye biitc;esi 
varidat yekunu 11,041,921 lira, Vilayet 
biitc;esi varidat yekunu da 4,392,585 ji 
rad1r. 

Gec;en sene ne§redilen Evkaf ka
nununa nazaran miilk olm1yan esha
bi emlak yirmi senelik tavizat bedel
lerini defaten teSIViye etmek veya 
yirmi senede miisavi taksitlerle ode
mek suretile vakif emlakini mulke 
tahvil edecektir. Ancak ferag veya 
intikal muamelelerinin icras1 masm
da e~hab1 emlak yirmi senelik tavi
zat bedellerini defaten tesviyeye ka- ' 

\ dir olamadJklarmdan bu yiizden 
, bir hayli mii§kulata musadif olmak
\ tad1rlar. 

Otobiis sahiblerinden Belediyece is -
tenmekte clan hisse hakkmda diin de 
otobiis sahiblerinin i§tirakile Belediyede 

1 bir toplant1 yapi!mJ§tlr. Belediye; evvel
ce ]Jeri siirdugii hisse miktar1armdan vaz
gec;mi§ ve en son teklif olarak has1lati 
gayrisafiyenin yiizde onunun Belediyeye 

Blum Avrupa ~ulhunun mukaddera
tJ M. Hitlerin elinde bulundugunu kay~ 
dederek Avrupa i~lerinin duzelme~i ve 
Almanya ile Fran sa arasmdaki miinase
bahn iyile~mesi, Almanyaya muhtac ol
dugu iktJsadi yard1mlarm gosterilmesi 
ve elbirligile c;ah§JlmasJ i<;in ne gibi ~art
lara liizum gordiiklerini soylemi~lerdi. 

Son sozii Almanyaya b1rakhklanndan 
nasyonal sosyalizmin i~ ba§lna gelmesi
nin dordiincii yddoniimu miinasebetile 
M. Hitlerin Rayi§tagda s<iy)iyecegi nu~ 
tuk biitun dunya tarafmdan alaka ile 
bekleniyordu. Alman devlet §efinin soz
leri hiri yeni rejimin memleket dahilinde 
yaphgi i§leri, ve digeri d1§ politikadaki 
muvaffakiyetleri izah eden iki bsma a
ymlmaktadJr. ikinci k1smt ingiltereye ve 
Fransaya cevab te§kil etmektedir. 

Bun dan sonra; Ayaspa§ada Masraf· 
nazm sokagmm kapahlmasi hakkmdaki 
§ehir mutehassiSI Prustun raporuna miis· 
tenid fen heyeti tezkeresi okunarak miil· 
kiye encumenine; temyizden sarfmaza1 
edilecek davalar hakkmdaki hukuk i§le-

Bu maddi imkans!Zh'k oniinde 
\ ferag ve intikal muameleleri bittabi 
\ durmakta ve netice itibarile hem 

Maliye, hem de Evkaf ldaresi mu
tazarnr olmaktadir. 

Bu vaziyet kar§ISlnda vak1f em
lak eshab1 beklemeyi tercih etmekri mi.idiirliigiiniin tezkeresi kavanin enci.i

menine; Silivri kazasmm <;anta nahiye
sindeki <;eltik c;iftliginin koy haline if -
rag1 hakkmdaki makam tezkeresile; me- 1 

zarhklarda hususi makbere satm almak 
istiyenler ic;in daimi enciimence hamla
nan talimatname miilkiye enciimenine 

\ tedir. Evkaf idaresi ise yirmi sene
de verilecek tavizat bedellerinin an· 
cak senelik hulul etmi§ taksitlerinin 
tahsilile iktifa etmek mecburiyetin
de kalmaktadir. T ahsila t hususun
da Evkaf memurlannm duc;ar ol
duklan mu§kiilat ta meselenin ayn 
bir cephesini te§kil eder. 

ve istimlak i§leri ic;in sec;ilecek hiikiim -
ler hakkmdaki hesab i§leri tezkeresi de 
riyaset divamna havale olunmu§tur. 

Daha sonra makamm mustacel kay -
dile meclise verdigi bir tezkere okun 
mu§tur. Bu tezkerede; <;ubukluda Hi -
divin kuleli ko§kile civarmdaki diger iki 
ko§kiin ve sahildeki baz1 emlakin Bele -
diye namma altmi§ bin liraya satm aim
mas! ve bu paramn yirrni bin lirasmm 
bu sene biitc;esinden; miitebaki k1rk bin 
liranm da gelecek seneler biitc;elerinden ' 
iki taksitte verilmesi ic;rin makama sala · 
hiyet verilmesi istenmektedir. Meclis; bu 
salahiyetin verilmesine karar vermi§tir. 
Ruznamede ba§ka bir§ey olmad1gmdan 
per§embe giinii ic;tima etmek iizere cel
ye nihayet verilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

Hem vakfm ve hem de eshab1 
vakfm mutekabilen hukukunu SJya
net z1mnmda yirmi senelik tavizat 
bedelleri yerine defaten ve pe§inen ( 
ilk be§ seneliginin ahnmas1 ve ala- ~ 
kadarlara verecekleri deyin ve ta
ahhiid senedleri mukabilinde mute- ( 
baki on be§ taksitin dort senelik va- ( 
deye baglanmasi mutalea edilmek- 1 
tedir. I 

Halka her tiirlii kolayhklarm ib
razmt as1! ittihaz eden Evkaf Umum 
Miidiirliigu tarafmdan keyfiyet tas
vib edildigi takdirde parasJZhk yii-

1 ziinden durmu~ olan bir hayli fe
rag veya intikal muameleleri derhal 
intac edilecegi ~~:ibi hem halkm hu
kuku s1yanet edilmi~ ve hem de ma-

1darei Hususiye Vergileri Jiye hazinesile Evkafm menfaatleri 

neden tam tahsil daha saglam bir tarzda temin edil-

edilmiyormu§? mi~ olacakhr. l 
!darei Hususiye vergilerinin seneleri Dos'i"ru deii"i) mi? 1 

zarfmda tamamen tahsil edilmiyerek p;~~~~~~~~~~~~~~~::=:!.\ 
seneden seneye bakayaya devrinin ~o ~

galmakta olmaSI Maliye Vekaletinin 
nazan dikkatini celbederek tetkikat ic
ra ettirilm~ ve bunun tahsildarlann 
mmtakalarm1 muntazaman dol8.§ma -
malarile vazifelerinden aynld1klar1 St
rada haleflerine tam devir muamelesi 
yapmad1klarmdan ileri geldigi gori.ile
rek bu hususta muvazenei umumiye 
tahsildarlar1 gibi hareket edilmesi ala
kadarlara bildirilmi§tir. 

Giimriik vergisinden alma
cak Belediye hisseleri 

Gi.imriik vergisine munzam yiizde on 
Belediye hisselerinin tevziinde beledi • 
yeler ni.ifuslarm azhk veya c;oklugile 
mi.itenasib az veya ~ok hisse alacaklan 
kanun ikt1zasmdan bulunmakla bunun 
935 yth niifus saytmmda tesbit olunan 
ni.ifus miktar1 i.izerinden almmas1 ve 
bu hususta mukayeseli bir cetvelin ha
Zirlanarak gonderilmesi Maliye Veka -
letinden alakadarlara bildirilmi§tir. 

Bakukoyiinde a~dacak 
arteziyen kuyular1 

Bak1rkoyiiniin su ihtiyacmm temini 
ic;in Belediye tarafmdan burada arte -
ziyen kuyular1 a~llmasma karar veril
mi§ti. Bu kuyularm Hazinedar c;iftligi 
arazisi iizel'inde a~1lmas1 takarrUr et -
mi§tir. Yakmda ameliyata ba§lanacak; 
arteziyen kuyulan ac;1ld1ktan sonra da 
ayni mmtkaya terkos verilmesi husu -
sunda tedbirler almacaktlr. 

Ekmek nark1 degi§tirilmedi 
Nark komisyonu diin Belediyede 

toplanmi§; bugday fiatlarmda bir te -
mevvi.i~ goriilemediginden bu haftanm 
ekmek ve francala fiatlarmm degi§ti -
rilmesine li.izum goriilmemi§tir. Yeni 
nark gelecek hafta tesbit olunacakhr. 

HALKEVINDE 

Beyoglu Halkevinin 
koyliilere yard1m1 

Beyoglu Halkevinin Koyciiliik §Ube· 
si azalarmdan b~ ki~ilik bir heyet ev
velki giin Kemerburgaz nahiyesine gi
derek 18 ~rocuga elbise, ayakkab1, c;o -
rab ve saire dag1tmt~hr. Ayni giin, bii
tiin memlekette mill! Ratay zaferi mii
nasebetile yap1lmakta olan miting ve 
tezahiirler orada da yaptlmi§, koyliile
re yeni zaferin mana ve §iimulii izah 
olunmu~tur. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf Biirosunda bir istifa 
Bu defa Siit~ri.iler cemiyeti ikinci re

isli~Fne s~ilen Ferhan, reislerden mii· 
rekkeb olan Mii§terek Esnaf Biirosu 
merkez heyetinden c;ekilmi~tir. Esnaf 
cemiyetleri reisleri Ferhamn yerine 
Dokumactlar cemiyeti reisi Yahya Y1l
maz1 se<;mi§lerdir. 

Dokumacllar cemiyetinin Mii~tere'k 

Bi.irodan aynld1g1 hakkmda yap1lan 
ne§riyat dogru degildir. 

Hatay gezinti~i 

Y aktnda Antakyaya bir 
seyahat tertib edilecek 

(Merhum Tunali Hilmi ilk Hatay 
davasrnda falr~mr~, 1926 Rasa hare
katrnda da Dortyoldan • binbir me -

fakkatle - Gcivur daglarrnr geferek 
Hasa miicahidlerine iltihak ve onlart 
teffi etmif}ti. Ratay davasrnrn muvaf· 
Fakiyetle halli fjiiphesiz onun ruhunu 
da ~adetmif}tir. Bu vesile ile Tunalr 
Hilmiyi anmak iizere 1926 da fimdiki 
Adana saylavr Tayfura yolladrgr bir 
resmini dercediyoruz.) 

Hatay davamiZln kazamlmasL iiz'!rine 
Aydm, Bilecik, Kule, Osmaniye, Nazilli, 
Sankoy, lgd1r, HaHri, Bulvadin, Me
lazkird. Mersin, Kenya, Kozan, Diyar· 
bekir, Edirne, ilic;, <;ubuk kaza ve vi
)ayetlerden istanbuldaki Hatay Ergin • 
lik Cemiyetine tebrik telgraflan gelmi§

tir. 
Cenevrede teferruata aid meseleler hal· 

ledildikten sonra §ehrimizdeki Hatayh
lar Antakyaya bir gezinti tertib edecek
lerdir. Bu gezintinin mart ic;inde yap1l 
mas! muhtemeldir. 

Numan Menemencioglu 
Cenevreden geldi 

· Hatay milli davasm1 miidafaa Jctm 
Cenevreye giden heyetimiz azasmdan 
Hariciye umumi katibi Numan Mene -
mencioglu diin sabahki ekspresle Cenev
reden §ehrimize gelmi§tir. 

Harlciye umumi katibi 1stasyonda 
dostlan, ailesi erkam, tsvi<;re sefiri ile 

gazeteciler tarafmdan kar§IIanml§tlr. 

N uman Menemencioglu lstasyonda 

verilmesini istemi§tir. Halbuki otobiis sa
hibleri buna da yana§mamakta; kazanc;
lar tesbit edildikten sonra hastlah safi • 
yeden muayyen bir bsmm Belediye his
sesi olarak aynlmasm1 istemektedirler. 
Bu hususta henuz bir karar verilemedigi 
ic;in temaslara devam edilecek ve yakm
da bu i§e bir nihayet verilecektir. 

ON/VERS/TEDE M. Hitlerin sozleri ne lngilterenin ne 
de F ransanm istedikleri tarz ve §art! an 
tasvib etmemektedir. Sadece mumaileyh 
Avrupa sulhunun en nazik noktasJ olan 
ispanya i§leri hakkmda bu memleket u~ 
zerinde arazi almak emelleri olmadigmi 
kat'! olarak ifade ederek lngiltereyi 
mevcud en muhim bir mesele iizerinde 
temin etmi~tir. 

lktisad Fakiiltesine 100 
talebe almd1 

Yeni tesis edilen ikttsad Fakiiltesi -
nin haz1rhklan tamamile ikmal edil -
mi§tir. Faki.ilteye bu sene, ge~ kald1g1 
i~in yalmz Hukuk Fakiiltesi birinci sl
mfile Yiiksek Ticaret mektebinden ge
len 100 talebe ahnmi§tJ.r. 

Faki.iltenin tedris heyeti kadrosu da 
diin alakadarlara teblig edilmi~tir. Ye
ni faki.ilteye profesor Kesler, profesor 
Babanzade $iikrii, profesor Fazh Pelin, 
profesar Ropke, profesor Noymark, 
profesor Rosto, profesor Celal Sar~. do
~ent Muhlis Ete, d~ent R1fki $i.ikri.i ta
yin edilm~lerdir. 

Faki.iltede okutulacak dersler de tes-
bit edilmek i.izeredir. 

Diger taraftan yeni emrivakiler yaptl~ 
mJyacagmJ haber vererek FransaYl da 
bir derece miisterih etmi§tir. Y almz son 
olarak V ersay muahedesinin Umumi 
Harbde Almanyanm mes'uliyetini ifade 
eden maddeyi ilga ettigini ilan etmi~tir. 
lngiltere Hariciye N azm Almanyanm 
ya yalmz kalmak yahud diger devlet • 
!erie beraber olmak ve c;ah§mak §Iklann
dan birini ihtiyar etmek mecburiyetinde 

ADLIY EDE bulundugunu soylemi§ti. Buna kar§l M. 
Hitler Almanyamn zannedildigi vec;hile 

7 ay 20 giin hapse mahkum yalmz ve tecrid edilm1§ bir halde bulun~ 
oldu madigmi ve Almanyamn F ransadan son· 

Kundurac1 Siileyman isminde evli ra buyiik kom~usu Lehistan, Avusturya 
bir adam eski tamdtklarmdan Hikmet ve italya ile samimi miinasebah, Bulga
admda bir kadmt csen uygunsuz ka -
dmlarla gez.iyorsun• diye tekdir etmi§, 
bu yi.izden aralarmda kavga ~lkml§ ve 
Siileyman cebinden t;Ikardt~l kundu -
ract b1~agile eski dostunu yi.izi.inden 
y ar alami§tir. 

Siileyman diin ceza mahkemesinde 
muhakeme edilm~ ve 7 ay 20 giin hap
se mahkum vlmuiitur. Siileymanm ay
ni mahkemede kans1 Mukadderi yara
Iarnaktan su~lu olarak bir evrak1 daha 
vard1r. 

Kahvenin camlarm1 k1rm1§ 
1talyan tebaasmdan Covani admda 

biri sarho~ olarak saga sola sata§IDI§ ve 
bu Strada Sirkecide bir kahvenin caml
m ktrmi§ ve ciirmi.i me§hud mahkeme
sine verilmi§tir. 

Kahveci davasmdan vazgec;mi§Se de 
amme namma yaptlan muhakemesi so
nunda Covani bir gun hapse mahkum 
olmu~tur. 

ristan, Yunanistan, Portekiz ile de dost
lugu, J aponya ile yeni bir itilafJ oldu • 
gunu soylemi§tir. 

M. Hitler iktJsadi noktadan da AI .. 
manyamn yalmz kalmak ve kendi ba§l• 
na ya§amak istemedigini ilave etmi§tir. 
Almanyanm Milletler Cemiyetini b1rak· 
mt~ olmast da tecerriid halinde kalmalc 
istedigine deli! olamt ac ~1m, 
sesenin hic;bir zaman biitiin milletlerin 
cemiyeti haline gelmedigini ve Alman • 
yadan evvel de bu miiesseseden aynlan· 
!arm c;ok oldugunu kaydetmi§tir. 

Bundan sonra M. Hitler bol§evizme 
hiicum etmi§ ve Almanyamn ispanyanm 
abbetine ugramamas1 ic;in bol§evizmden 
sakmmaga mecbur oldugunu soylemi§tir. 

Bu sozler bir gun Almanyanm Sovyet 
Rusya ile birle§erek diinyaya meydan o· 
kuyacag1m Frans1z - Sovyet ittifakma se
beb olarak gosterenlerin iddialannm dog

DEN/Z ISLER/ ru olmadJglm isbat ic;in soylenmi§tir. 

Y eni vapur tarifeleri M. Hitler silahlan buakmak mesele -
sinde her devlet kendi miidafaasmm ol-

Akay, ~irketi Hayriye ve Halic va " c;iisiinii kendisinin tayin etmek hakk1 ol
purlarmm yeni i.icret tarifelerini tesbit dugunu soylemekle iktifa etmi§tir. 
edecek olan komisyon yarm Deniz Ti -
caret miidiirliigiinde toplanacaktlr. Bu Alman devlet reisinin sozlerindeki en 
komisyona i§tirak edecek clan iktlsad rr.iisbet dilek Almanyamn eski miistem· 
Vekaleti Tarifeler Bi.irosu azalan §eh - lekelerinin iadesini istemi§ olmastd1r. Bu 
rimize gelmi§len1ir. sozler Almanyanin ba§ka devletlerin ve 

Evvelce haber vermi§ oldugumuz gi- bahusus zay1f devletlerin miistemlekele
bi, komisyon, her ii9 vapur idaresinin lerinde gozii olmadigmi isbat etmi§ ve 
ucretlerinde miinasib miktarda tenzi - diger taraftan kendisinin eski mi.istemle
lat yapacaktlr. $imdiye kadar, Akay, kelerini ba§kalannm elinde b1rakmJyaca· 
$irketi Hayriye ve Halic vapurlarmm gm1 anlatmi§hr. 
kazanc ve masraflar1 i.izerinde yap1l -

Avrupa sulhuna aid en miihim sozleri makta olan tetkikler, boyle bir tenzi -
lata kolayhkla imkan bulunabilecegini Almanyamn Holanda ile Belc;ikamn bi-
gostermi§tiP. taraf!Jklanm ve tamamiyetlerini teminat 

• • altma almaga hazu bulundugunu bu 
Yeni posta vapurlari l~m devletlere bildirmi§ oldugunu haber ve-

miizakereler ren ciimlesidir. 

Kabotaj hatlanmtza ikinci parti ola- Hulasa M. Hitler lspanya, Holanda 
rak 1smarlanacak yeni posta vapurlan ve Belc;ika dahil oldugu halde Avrupa
i~rin Alman ~antiyesi mi.imessillerile mn garb tarafmm emniyeti ic;in ingil • 
Denizyollan idaresi arasmdaki miiza • tereyi ve F ransayl tatmin edecek her 
kerelere devam olunmaktadtr. 

§eyi yapml§ ve bir de mustemlekelerin • $imdiye kadar cereyan eden konu§ -
malar neticesinde fenn1 §artlarm kismi den vazgec;emiyecegini, bunlan istedi • 
azam1 tesbit olunmu§tur. Buradaki mii- gini kat'i olarak haber vermi§tir. 
zakereler bitince•varilan neticeleri !k - Muharrem Feyzi TOGAY 
tJsad Vekaleti miitehassislan gozden 
ge~rirecek, bundan sonra ihale ve mu -
kaveleler yapilacaktir. 

Maliye V ekili 
On be§ gi.indenberi rahats1z bulunan 

Maliye Vekili Fuad Agrah diin §ehirde 
bir gezinti yapmi§tir. Tamamile iyile -
§en Maliye Vekili onumi.izdeki hafta 
zarfmda Ankaraya don·ecektir. 

kendisine miilaki olan muharririmize: 
«- Cenevredeki vaziyeti ve nasll ne

tice verdigini biliyorsunuz. Hariciye Ve
kilimiz geldigi zaman her halde sizlere 
c;ok §eyler soyliyecektir. Ben bu ak§am 
Ankaraya gidecegim» demi§tir. 

!stanbul Hatayh gender cemiyeti a· 
zalanndan bir kafile bu ak§am Ankaraya 
hareket eden Numan Menemencioglunu 
ugurlamJ~lar ve bir buket takdim ederek, 
Cenevrede sarfettikleri mesaiden dolay1 
kendisine te~ekkurler etmi§lerdir. 

Bir ihtiyar dii§erek oldii 
Biiyiikderede c;aytrba§l mahallesin .. 

de 60 ya§mda Arab $iikri.i Ta~tepe mev
kiinde kansile odun ki.itiigii ~Ikarmak
ta iken yi.iksekten a§agl dii§tnii§ ve a .. 
kabinde olm~ti.ir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 Kun1$tal' 

Abone I Ttirkiye Hari~ 
,eraiti f i~io ~i., 

Se'Jlelik 1400 Kr. !:700 Kr. 
Alta ayhk 750 t450 
o~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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SON HABERLER •.. 
· TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

lspanya dahili harbi 
siikiin devresinde 

Franstz komiinist ftrkasi genel sekK) 
reteri M. Thorez lspanyaya gitti 

Salamanka 1 (A.A.) - Umumi karar
gah tarafmdan ne§redilen bir teblig, 
§ayant dikkat hic;bir asked harekatm 
vuku bulmad1gmi ve biiti.in cephelerde 
fena havamn hi.ikum si.irdiigi.ini.i haber 
vermektedir. 
Fran81Z komiinist partisi genel 
sekreteri lspanyaya hareket etti 
Paris 1 (A.A.) - Humanite gazete -

sine gore, komiinist partisi genel sek -
reteri M. Maurice Thorez 1spanyaya 
hareket etmi§tir. 
General Franco'nun bir miisaadesi 

Salamanka 1 (A.A.) - General Fran
co muhtelif nasyonalist te§ekki.illerin 
mavi gomlek kirmiZI here giymege ve 
fa§ist usulii selam vermege mezun bi· 
raklldiklanm bildirmi§tir. 

lspanyada halktan altnacak 
munzam vergi 

Avila 1 (A.A.) - Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Muhariblerin ailelerine yard1m ser -
mayesini takviye etmek i.izere bugi.in • 
den itibaren bi.iti.in 1spanyollardan til
tun sab§mdan, tiyatro ve sinemalar -
dan, lavanta ve saire gibi li.iks e§y.a i.i
zerinden ve kahvelerle otellerde ya -
ptlacak fevkalade istihlakatta yuzde on 
nisbetinde munzam bir vergi almacak
tir. 

ti Rio de Janeiro'daki 1talyan elc;isi M. 
Catalupo'yu General Franko hi.ikumeti 
nezdine sefir tayin etmi~tir. 

Amerika da Fa,izim 
tehlikesinde mi? 

Va~ington 1 (A.A.) - M. Hull ile 
gorii~en sosyalist lider Thomas, !span
yaya silah ambargosu hakkmdaki iti -
razlarm1 Bakana bildirmi§tir. 

M. Thomas'm kanaatine gore, Gene
ral Franco'nun muzaffer-iyeti Ameri -
kada f~izmin teessiisi.ini.i nehlcelendi
recektir. 

lspanya Ba,vekilinin sozleri 
Valence 1 (A.A.) - Kortes meclisin

de ald1g1 itimad reyinden sonra M. Ka
ballero demi~tir ki: 

c- Hi.ikfrmet, prensip itibarile goniil
liilerin kontrolunu kabul etmi~, fakat 
bu kontrolun yalmz asi tarafa miinha
str kalmas1 kaydmt ileri si.irmii§tiir. 
Hiikumet bundan b~ka her hiikfrmetin 
kendisine laz1m olan silahlart satm al
mak hususundaki sarih hakk1m muha
faza edecektir.• 

M. Kaballero §U sozleri ilave etmi~ -
tir: 

c- Harici havanm lehimize olarak 
degi~mekte oldugunu sizlere teb§ir et
mekle bahtiyartm. Hie; kimse hatta asi
lere mi.itemayil olanlar bile muzafferi-

ltalyantn General Franco yetimizden §i.iphe etmemektedir ve bu 
nezdindeki seliri muzafferiyetin biran evvel elde edil -

Roma 1 (Hususi) - italyan hi.ikume- mesi elzemdir.• 
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Arvupada parti 
faalivetleri ., 

Fransada iki sol 
f1rka birle,ti 

Paris 1 (A.A.) - Proletarya birligi 
milli kongresi Saint- Ouen'de toplanarak 
bu ftrkamn sosyalist f1rkasile birle§mesini 

ye l.:.oyarak kabul etmi~tir. Bu birle§me 
her iki hrka murahhaslannm kabul etmi~ 
olduklan esaslara istinad edecektir. 

Hatlrlardadu ki bu fuka komiinist 
f1rkasmdan aynlm!§ olan muhalif komii -
nist azadan mute~ekkildi. 

lsvi~re lrrkalartnrn karart 
Zurich 1 (A.A.) - Sosyal- demok

rat hrkas1 pazar gunu burada fevkalade 
bir kongre akdederek komiinistlerle hi~ • 
bir ve<;hile mesai birliginde bulunmamaga 
karar vermi~tir. 

Kongre milli miidafaa zaruretini kabul 
ve teslim etmi§ ve bu miidafaa i~Yin zaruri 
olan kredileri baZI ihtirazi kayidlerle ka
bul eylemi~tir. 

Fa§ist milislerinin 15 inci 
y1ldoniimii 

Roma 1 (A.A.) - F a§ist milisleri 
ihdasmm 15 inci yildoniimii burada 
Mussolini'nin de huzurile parlak bir tarz
da kutlulanml§tlr. 

Sovyet sefiri Moskovaya 
gitti 

Ankara 1 (Telefonla) - Sovyet bi.i
yi.ik elc;isi Karahan bu ak§am Ankara
dan Moskovaya hareket etti. Karahan 
memleketine mezunen gitmektedir. Ve 
bir bu~uk ay kadar Rusyada kalacak -
tir. 
Hamiyetli bir kad1n1n Hava 

Kurumuna teberriiii 
Erzincan 1 (A.A.) - Merhum Ge

neral Bahaettinin e§i A:ne Nesibe 
Atasev Hava Kurumuna elli bin lira 
k1ymetindeki 94 par~a tarla, bir konak, 
bir handan ibaret olan emlakini vasiyet 
suretile teberru etmi§tir. Bundan ba§ka 
Atasev olumiinden ~onra kalacak 
Para ve e§yayi da vasiyetnamesine yaz -
dnnn§tlr. 
}(ag1d fabrikas1 i~in Avustur· 

yadan selliiloz ahnd1 
Ankara 1 (A.A.) - Siimer Bank 

htnit kagtd fabrikasl i~in liizumu olan 
~lliilozu Avusturyadan mubayaa etmi§ • 
tir. Bedelleri klering yolu ile yani Tiirk 
Paras1 olarak odenecektir. 

Ti.irk -ltalyan ticaret 
mukaveleai 

.. Ankara 1 (A.A.) - Kamutay bu
gun Fikret S1laym ba~kanhgmda topla • 
~arak Tiirkiye • ltalya arasmda 1934 te 
~~lalanrni§ olan ticaret mukavelesile te
t 1f.atm tanzimine aid anla§mamn muh
re If tarihlerde temdidine aid protokolla
~~n tasdikine, Adliye te§kilat ve kadro -
kanda baz1 degi~iklikler yapilmasma aid 

nun layihalarmm ikinci miizakereleri 

Y enice ~ketlerine 
konulan kuponlar 

Ankarada bir~ok kupon
lar degistirilemedi 

Ankara 1 (Telefonla) - Burada el -
lerinde bulunan Yenice kuponlartm 
degi§tirmek i.izere inhisarlar sah§ ida
resine mii.racaat edenler kabul mud • 
detinin bitmi~ oldugunu iigrenerek 
hayret etmi§lerdir. Buradaki sat1~ ida
resi kuponlarm kabuli.i ic;in tayin edil
mi~ olan mi.iddetin son gi.inlerde c;1ka -
nlan el ilanlarile bildirilmi~ oldugunu 
soylemi§tir. 

Ellerinde kupon bulunanlar, Yenice 
paketlerine ikramiyeli kupon konuldu· 
gunu bildirmek ic;in gazetelerde geni§ 
bir reklam yapmi§ olan !nhisarlar ida· 
resinin bu mi.iddeti temdid ettikten 
sonra hie; olmazsa nihayetine yakm 
gi.inlerde bu §ekilde ilan etmesi bekle
nirken yap1lmadigm1, ileri si.irmi.i§ler -
dir. 

Bundan ba§ka tayin edilmi§ olan son 
gi.ini.in pazara ve aym 30 uncu giini.i -
ni.in de cumartesiye tesadi.if etmesi do
layisile ellerinde kuponlan olanlar de
gi§tirmek imkamru bulamami§lardir. 
Araya giren tatil gi.inlerinin !nhisar i· 
daresince mu~terilerin aleyhine kulla -
mlmi§ olmas1 gibi manhks1z vaziyet 
burada Yenicenin si.iri.imi.ini.i arhrmak 
ic;in yaptlan ikramiye propagandasmm 
yeni bir garibligi olarak telakki edil -
mektedir. 

Oliime mahkum edilen 
13 Tro~ki$t kur,una 

dizildi 
Londra 1 (Hususi) - Bu gece Mos

kovada ne~redilen bir teblig, idama mah
kum edilen 13 suikasdcinin bu sabah 
kur~una dizildigini bildirmektedir. 

Lenin;n karrst da tevkil edildi 
Paris 1 (A.A.) - Havas ajans1 bil

diriyor: 
Leninin kans1 Rupskaya'nm tevkifi 

haberini teyid eden Paris - Soir gazetesi, 
T ro«;kistlerin ii«;i.incii muhakemesinin ni· 
sanda ba~hyacagm1 haber vermektedir. 

Gluceater Diikii mare§al oldu 
Londra 1 (A.A.) - Hava Nezaretin • 

den bildirildigine gore, Kral, karde§i 
Dii.k de Glucester'i hava mare§alhgma 
ve kendi hususi yaverligine tayin et -
mi~tir. 

Balkan kupas1 ma~lar1 
Atina 1 (Hususi) - Atlitismos gaze

tesi 1937 Balkan kupas1 mac;larmm A • 
tinada yapilacagrmn takarri.ir ettigini 
yaz1yor. 

PARiS BORSASI 
Paris 1 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugi.inki.i kapam§ fiatlar1 §Unlard1r: 
Londra 105,02, Nevyork 21,45 1/4, 

Berlin 863, Bri.iksel 361,87 1/2, Amster
dam 1174,75, Roma 112,90 Lizbon 95,50, 
Cenevre 490,75, bakrr 57 3/4 - 58 1/2, 
kalay 225,12,6, altm 142,02 1/2, gi.imii§ 
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HAdlseler aras1nda 

Gene kiiltilr 
If- SON HATIRALAR: """""""'"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'~ 

(-. SARA Y v:n~!~~~~•• 
I~ID 

temenni bir 
sancak davasmm halledilmesi, diin· 

ya sulhunu bir ko§esinden ve Turk 
sulhunu her ko§esinden, bir kat daha 
per~inledi. Herhangi tarzda bir mii
cadeleye mecbur olmak endi§esinden 
yeni kurtuldugumuz i~in, Miitareke 

Dolmabah~e 
-~ Gazete sadece kanunlar1 

degil biitiin resmi tamim
leri de ne~retmelidir 

devresinden ~1karak sulha kavu§an Her te§ebbiiste yapilacak olan i~lerin 
milletlerin biiyiik bir tecriibe ile de- once sahasm1 goriip anlamak, mahalli 
gi§mi§ ve zenginlemi§ taze bakt§la- ve mevzii bir tetkik icrasmdan sonra ka
rmt istiare ederek, halimize ve istik- rar almak gayet tabii oldugundan biz de 
balimize bir goz atabiliriz. Dolmabah~e ~araymt ve mi.i~temilatm1 

Ne goriiyoruz? tnlolab serumile gezip gormekle ba~ladtk. 
i~timai guddelerimizi tazeliyen geni! Saray1 uzaktan gorenler yahud yalmz 
bir davranma hareketi yanmda, A- Mabeyn cihetini gezmi§ olanlar onun 
nadolu viranesini mamure haline ge- viis' at ve ehemmiyeti hakkmda pek nak1s 
tirmege ba§hyan geni§ bir imar faali- fikirler edinmi§ olacaklardir. Biz de oyle 
yeti. Y eni bir memleket yaratmamn idik, ancak bir gi.inii bi.isbi.itiin dolduran 
iki stm vardtr: Maddi sahada, imar; bir dola§ma esnasmda anladtk ki buras! 
manevi sahada, kiiltiir. . . . koskoca bir mahalledir, ve astl zihinlere 

Hangisi daha evvel? Miihendise dalgmhk veren, ba§tanba§a otuz seneden 
sorarsamz, birincisi; muharrire so- fazla bir metrukiyetten sonra bu mahal· 
rarsantz, ikincisi; fakat bitarafa so- lenin dii§mU§ oldugu hali harabidir. 
rarsamz bir ii~iinciisii var: Her ikisi- Hi«;bir tarafmi, hi~bir ko§esini gorme· 
ni birden ve bir seviyede yapmak. dik ki bizi miiteessir ve ayni zamanda na· 
«lmarstz kiiltiir ve kiiltiirsiiz imar 51! imar ve ihya edilebilecek diye bir en· 
olmaz !» diyecek o. di§e ile mi.itehayyir etmi~ olmasm. 

lmarm ne oldugunu bilmek 1~10 R1hhmlarmdan ba§hyarak, ~Yahsmdan 
mimar olmak ve kiiltiiriin ne oldugu- bodrumlarma kadar, merdivenleri, do§e
nu bilmek i~in de allame olmak §art meleri, duvarlan hep metrukiyetinin ma
degildir. Hele bu ikincisinden pek temini aglarcasma izhar eden bu saraym 
~ok bahsedilmittir. Fakat Gaston cesameti hakkmda kafi bir fikir edinebil
Rageot daha giizelini soyliiyor. diyor mek, ve tamamile ihya ve imannm ne bii

ki: yiik himmetlere tevakkuf edecegine hii-
«Kiiltiir n.e ilimdir, ne felsefedir, kiim vermek i«;in onu dt~mdan ve kinden 

ne san'atbr, ne maliimatbr, ne refah- ayn avn gormek lazimdtr. 
br, ne cemiyet hayabdtr, ne nezaket-

Bir kere saat kulesinden ba§hyarak 
tir, ne an'anedir, ne de hatta mede-

haricen as1l saraym kokte ·tabirile ifade 
niyettir. Bu unsurlarm hepsini ihtiva edilebilecek esas ktsmmi yiiriiyerek ge~
eder, fakat etmese bile tekbB§IDa mek, sahille sokak arasmdaki geni§ sa
mevcud olabilir; nitekim bir kiiltiir hay1 dolduran mii§temilati dii§iinmek, 
meydana getirmeden de bu unsurlar 

ve yi.iriimekte devam ederek Be§ikta~ is-
yanyana gelebilirler. Kiiltiir inki§af kelesi yakmlanna kadar uzanan mutfak-
ve inti§ar edebilmek icrin, bazl i~ti- Ian, kogu§lan gormek icab eder. Bu da 
mai ve ahlaki §artlara, zamana, sul- kafi degil. Dolmabah~e camiinin havh
ha, devamh hayata muhtacdtr. Ayni smda saat kulesine kar§l olan ve Sultan 
milletler onu kazanabilirler, kaybe- Re§ad zamanmda maiyeti senive biiliigii
debilirler, tekrar ele gecrirebilirler, ne tahsis edilen daireyi, dah · · ra camt-
bunun gibi diger bazt milletler de o- den sonra Fmdtkhya dogru lO bina· 
na hi~ kavu§amazlar. Sade maliimat- lan, ki bunlardan biri saraym ,lamlecile-
tan bir§ey crtkmaz ve bir vah§iyi me- rine ve kayJklanna mahsustu, ve nihayet 
deni yapmak icrin eline telefon ver· Istabhamireyi, caddenin ko§esinde ve 
mek kafi gelmez. Kiiltiir, iktlsadi ve sed iistiinde, Abdiilmecid ve Abdiilaziz 
siyasi faaliyet kadar, ilim ve san'at 

zamanlannda saraym tiyatrosu olan ve 
istihsalile beraber biitiin i~timai faa-

nihayet mefru~at idaresinin bir amban 
liyetleri i~ine alan tek ve toplu bir haline gelen binayl, hep Dolmabah~te sa-
§eklin ahengini temin eder.» raymm kollan olmak iizere havsalaya 

l§te bu. s1gdumak laz1mdu ki meselenin azim e-
Kiiltiir her§eydir. hemmiyeti laytkile anla§Ilabilsin. 
Kiiltiir! 
Bu mubarek &Ozii bir kere daha Yapilacak i§lerin ic;inden c;tkmak miim· 

kiin olmazd1, eger ehemmiyet ve miista
haykmnamn strastdtr gibi geldi ba-
na. 

PEYAMI SAFA 

celiyet itibarile bir lasnifle ba§lanmasay· 
d1, Mabeyn ktsmmda, nisbetle, biiyuk bir 
i~ yoktu. Akan c;ahlar tamir, muteaffin 

M. Eden Antakya 
meselesi etrafmda 

- bir levs amban halinde olan bodrum tat
hir ve Islah edilecek olursa saraym bu k!S
ml yeniden hayat hulmu§ olacaktt. 

izahat verdi 
<Ba~taratz 1 tnct sahftede> 

kuresi altmda her iki tarafm da §ayam 
kabul gorecegi bir hal ~aresi bulunmu§ 
olmasi cesaret verici bir hadisedir.» 

Suriye makamlan ve halkmm vaziye· 
tinden endi§e duyup duyulmamasi laz1m 
geldigi hakkmdaki bir suale cevab veren 
M. Eden demi§tir ki: 

«- Bunun hakkmda hi~tbir malumata 
sahib degilim. Bu devirde elde ettigimiz 
hal c,;arelerinde daima endi~e uyand1ra • 
cak cihetler mevcuddur.» 
Romanya kralt M. Anteneskoyu 

kabul etti 
Biikre§ 1 (A.A.) - Kral, kendisine 

Cenevredeki mesaisi hakkmda izahat 
veren M. Antonesco'yu kabul etmi§ ve 
ogle yemegine ahkoymu~tur. 

Japonyada kabine 
buhran1 bitti 

[Ba$tara!J 1 tnct $ahUedel 
§Ina gelmelerinde Israr etmiyerek ordu ve 
donanmamn istedigi ricali tayin etmek 
suretile J apon buhramm izaleye muvaf
fak olmu§tur. 

Y eni Harbiye N azm M. Nakamura 
evvelce talim ve terbiye umum mufelti§ 
muavini olarak vazife ifa etmekte idi. 
Yeni Bahriye Nazm vis Amiral Mitsu· 
masayonai de bundan once donanma b:.w 
kumandam idi. Hariciye N azuhgma ta
yin edilen M. T oshioshirato ise Stok • 
holm sefiri olup §imdi burada mezuni -
yetini ge~irmektedir. 

Arnavudlukta intihabat 
Tiran 1 (A.A.) - intihabat si.ikD.n i

~inde cereyan etmi§ ve hi.ikfrmet nam
zedleri kazanm1~tir. 

Dr. Rii§tii (:ap~mm 
te§ekkiirii 

Ha.stahg1m esnasmda hergiin candan 
alaka gosteren ve her suretle istifsan 
hahrda bulunan c;ok saym bi.iyi.ikleri -
me, muhterem meslekt~lanma ve sev
diklerime sonsuz te§ekkiir ve minnet
lerimi arzederim. 

Doktor Ri.i§tii ~apg1 

V e her§eyden evvel. saray mimarhgl· 
na tayin edilen V edada, i§lerin ba§mda 
bu vazife verildi. Mimar V edad yalmz 
pek zevk sahibi, mesleginin a§lkl ve ehli 
olmakla kalm1yan, ayni zamanda nere
den ba§lamp nereden ~Ihlacagm! ve ge
~ilecek mesafede nasil yiiriinecegini pek 
iyi tasarlaytp maya koyan bir i§ adam! 
idi. 

Hie; §a§Irmadan ve ilk hamlede yap!la
cak Mabeyn tamirahndan sonra biribirini 
miiteak1b tehaciimile kar§Ila§tlgi diger ta
mirahn oniinde de bunalm!yan bir man
tikla yuriimege ba§ladi. Ve bu evsaf ne· 
ticesiledir ki saraym Mabeyn ktsmile 
Haremi Hiimayun daireleri, ic;inde ban
mlabilecek bir umran haline gelmek i~Yin 
bir aydan fazla bir miiddete ihtiyac gor
medi. 

Mabeynden maksad buyiik binek 
merdivenlerinden ba§layip Muayede sa
lonuna kadar miintehi olan hsimdu, Ha
remi Hiimayun da Muayede salonundan 
sonra ba§la)'lp ayni cephe ve iislubda 
saraya muzaf olan ve veliahdle ondan 
sonraki §ehzadeye tahsis edilen iki biiyiik 
daireye kadar imtidad ederdi. Haremi 
Hiimayun as1l Hiinkann dogrudan dog· 
ruya kendi §ahsma ve yakmlanna ma~1-
sus olan daire demekti. Y akmlan denir
ken kendisine evlad vermi~ olan zevcele
rini ve onlarm ~ocuklanru du§iinmeme
lidir. Bunlar bilakis yakm olmaktan ziya
de uzak idiler, ve onun i~indir ki kendile
rine as1l Haremi Hiimayun k1smmdan 
ba§hyarak cadde tarafma dogru mala
nan ve haricden goriinmiyen her biri ayn 
ayn hirer saray hiikmi.inde muhtelif da
ireler tahsis edilecekti. Bunlar da derhal 
tamir ve tathir edilmi~ oldu. 

Gene isticalle ve Hiinkann babasm
dan mevrus an' aneleri ihya hususunda 
her vesile zuhur ettikc;e goriilen arzusile 
Ni§anta§Imn ~Yifte konaklan tamir edildi. 

Bir yandan bu ilk ay i~inde Ba~ma
beynci ve Ba§katib, seryaver ve maiyeti, 
katib beyler, ikinci Mabeynci ile Ma -
beyn miidiirii, Cebi Hiimayun katibi, 
bendegan, musahiban, kendilerine mah
sus odalanna yerle§rni~ oldular; ve saray
da nobette bulunmasi icab edenler ic;in 
yatak odalan, her tiirlii levaz1mile, ihzar 
edilmi§ bulundu. Bunlann hepsinden 

miihimmi Mabeynin yemek odas1yd1. 
Mefru§at mi.idiiriiniin nastl becerik sahibi 
bir adam olduguna en evvel mi.i~ahede e
dilen ve bizlere hayret veren eseri bu ye
mek odasi oldu. 

Bir kere bunun yeri (Mabeynin on 
ktsmmda ve kara cihetinde gayet geni~ 
bir sofa) tayin edildikten sonra i~ kendi
sine btr<U<:t!mca bu tamamile bo& yer ii~t 
giin i~inde en mukellef ziyafetlere bile 
sahne olabilecek bir hale geldi. Adeta 
Mefru§at miidiiriiniin elinde bir sihir asasi 
var denebilirdi. 

Gayet yiiksek, camekan ktsmile altin
da sag1r kismt tikbm t1k1z tabak ve bar
dak taktmlarile, ~Yatal, bt~Yak ve teferru
atla, bir sofra ic;.in her tiirlii levaztmla 
dolu iki biiyi.ik dolab, ortada yirmi dort 
ki~ilik, biraz sikt~Ilmca hatta otuz altt 
ki~ilik bir masa, kenarlarda hizmet masa
lan, velhasii viikelayt, meb'usam, s:ifera
Yl Mabeyn erkanile beraber it' am a mil
said bir yemek odasi vi.icude geldi. En
derun hademesinden eline i§ yara§H dart 
gene celbedilerek bunlara beyaz ceket· 
!erie miinasib bir ktyafet verildi. Kendi
lerini bOyle bir sofrada layikile hizmete 
ah§hrmak i~in muvakkat bir zaman kin 
muallimlik vazifesini gorecek bir miite
haSS!s celbolundu. Bu gender esasen 
tensik edilmek mukarrer olan Enderun • 
dan ahnarak Mabeyn hizmetine nakle
dildi. 

Biitiin bu i~ gayet seri viicude gelince 
her yemegin tertibini Matbahtamire katibi 
ile kararla§hrmak vazifesini de ikinci Ma· 
beynci T evfik Bey i.izerine aldt; ve neti
cede Ba§mabeyncinin riyaseti altmda ka
tiblerden, yaverlerden, diger Mabeyn er· 
Hnmdan ve bizlerle beraber yemekte 
bulunmak istiyen beylerden yani Hiinka
nn bendeganmdan miite§ekkil bir heyet 
saraya lay1k ve tamamile zamanm §eraiti
ne muvahk bir sofrada yemek yemek im
kamm bulabildiler. Mahud tabla usulii 
bu suretle tarihe karl§ml§ oldu. Hatta 
Hazinei Hassada da zaten az<;ok tatbik 
edilen bu usul 1slah edildigi gibi saraYJn 
bodrum kat! tamirati bitince sarayda bey
tutet eden miistahdemin i~in, bittabi ~ok 
daha basit bir §ekilde, gene bu table 
d'hote usulii mevkii tatbika konuldu. 

Y almz evvelce bize ihtar edildigi ve«;
hile Mabeynin haricinde, yani Haremi 
Hiimayunda ve onun muzafati saytlan 
§ehzadeler i~in, agavat ocagile Mabeynin 
di§J say1lan mii§temilat sekenesi i«;in tabla 
usuliinii, makul bir hadde indirdikten 
sonra, idame etmekten ba§ka ~are bulun~ 
mad I. 

Hakikaten buralarda asri bir usul tat
bikma kalki§makla o kadar mi.i~kiilat 
kar§lsmda kalmacak ve o derece ~ikayat 
zuhuruna vesile verilecekti ki bundan sa
kmmak en sade bir ihtiyat eseriydi. Y a
pilacak i§ ancak tablalar muhteviyatmda 
israfm oniine ge<;mekkn ibaret kahyordu. 

Haremi Hiimaytma verilen ve aynca 
bir de perhiz tablas1 diye bir nev'i mah
sus olan tablalann sekiz on tiirlii muhte
viyatmda tenkihata k1yam etmek, harem 
halkmm Hiinkar nezdinde tiirlii i7.' acatl
na sebeb olacagmt ve bizleri tiirlii tiirlii 
hiicumlara maruz birakacagmt dii§iine
rek bu neticeye do!i;rudan dogruya taraft 
§ahaneden sadir olan bir irade ile vasii 
olmak tedbirini bulduk. Zaten tasarruf 
meselesine pek riayet eden Hiinkardan, 
bendegandan miinasib olanlan tavsit e
derek, bOyle bir irade istihsal edivermek 
pek kolay oldu. 

'1-¥¥-

Sarayda nobet tutacak olanlara i~aret 
etmi§tim. Her tiirlii ihtimalata kar§I dort 
katibden ve ii«; yaverden hirer zatm mii
navebe ile Mabeynde gece kalmasm1 u
sul ittihaz etmi§tik ve bunrun i«;in gayet 
geni~ bir yatak odas1 intihab olunarak 
herkes ic;.in ayn ayn birer karyola ve te· 
ferruat ihzar edildigini soylemi§tim. 

Bu ni:ibet usuliine Ba§mabeynci ile 
Ba§katib ve diger erkan tabi olmamakla 
beraber benim Y e§ilkoyde bulunduguma 
pek cam sikilan Hiinkar, muttas1f oldu
gu «;ekingenlik mizacma tebaiyetle, Ni
~anta§I konaklan hazu olunciya kadar 
Mabeynde gun a§m kalmakhgimda bir 
mahzur olup olmad1gmi soru§turur ve bu 
suretle ti.irlii ihtiyatlarla elinin altmda 
bulunmakhg1ma dair arzu gosterirdi. 
Ben de olduk!Ya s1k, Mabeynde yeni ya
p!lan odamda geceler ve bu sl\rede hem 
uzak bir yolculuktan kurtulur, hem de 
i§le me§gul olmak i~Yin daha geni§ bir Za
man bulurdum. Lutfi Bey .Si~lide ikamet 
ettiginden Mabeynin kendisine mahsus 
yatak odasmda gecelemek mecburiyeti
ni pek nadir buldu. Hiinkann bu yolda 
gosterdigi arzu hakkmda bizleri yakm 
bulundunnaktan bir nevi manevi kuvvet 
arad1gma hiikmetmek yanh~ olmaz. 

Hatta Ni§anta$1 konaklannm claima 
labrdlS!m eder ve bunlann biran evvel 

Cumhuriyet rejiminin feyiz ve seme -
resi olarak memleketin her tarafmda go
ziiken terakki, say §Ubelerinin her birin· 
de goze ~tarpan inki§af iiniinde gonliimiiz 
sevinc ve gi.ivenc ile kabanrken daha az 
miihim hususlarda atJlan ileri adtmlann 
farkma varmtyoruz. Halbuki terakki de
nilen hareket ahenkdar bir manzumedir. 
0 manzumeyi te§kil eden bi.iyiik kii«;iik 
unsurlarda ayni zamanda ve ayni dere
cede bir ilerleyi§ olmad.tkc;a ahenk ta • 
savvur edilmez. 

Coze «;arpm1yan muvaffakiyetlerden 
biri de (Resml Gazete) mizdir. Giizel 
basi!tyor, dikkatle, intizamla hamlamp 
tevzi ediliyor; bi.itun kanunlanm1z, ka • 
rarnamelerimiz ilmi usuller dairesinde 
dercediliyor. Kanunlann altma onunla 
alakadar diger kanunlara da i§aret edil· 
mektedir. B a§vekalete merbut olan mii
devvenat dairesinin diisturlan tertib vc 
tab1 hususundaki himmeti de pek me§ • 
kurdur. Resml Cazetenin bugi.in tertib 
etmekte oldugu fihristler bu kolleksiyonun 
faidesini bir kat daha artlrmi~tlr. 

Ancak samimi bir lisanla k1ymetini 
takdir ettigim bu gazetenin na§riyatm • 
dan veya daha dogrusu bazi ne§riyat • 
mbgmdan §ikayet etmek mecburiyetin • 
deyim; gazetede her aradtgtm!ZI hula • 
m1yoruz. Baz1 giinler yanm sahife c;Jb· 
yor. Elime Meksiko hi.ikumetinin resmi 
ceridesi ge<;ti. Hergi.in sahifeler dolusu 
<;~k1yor. Bizde de oyle ~1kmas1 yalmz 
mi.imkiin degil, zaruridir; fa kat bunun 
ic;in ne§riyat miidiriyeti kendisine verilen 
vazifeyi tamamile yapmahd1r ve daha 
dogrusu yapmak istedigi vazifenin ya • 
pllmas1 imkam ne§riyat mi.idiriyetine ve
rilmelidir. 

Filvaki Resml Cazete yalmz kanun· 
lan, karamameleri ve talimatnameleri 
ne~retmekle iktifa ederek nasm muame· 
latmda miihim rol oymyan tamimleri, u· 
mumi tahriratlan dercetmiyor. Halbuki 
bunlarm herkes tarafmdan bilinmesi el -
zemdir. Maliye V ekaletinin filan vergi· 
ye dair filan kanun maddesini alakadar 
eden bir tamimi miikellefler tarafmdan 
bilinmesi hem hiikumet i«;in, hem miikel
lef i~in vazifedir. F akat bun a vukuf pey
da edemiyoruz. BaZI Vekaletler, mese· 
Ia Dahiliye Vekdleti nqrettigi biiltencle 
(idare ismindeki risalede) bu tamimleri 
ne§rediyor. Herkes bu risaleyi alamaz. 
F akat herkes Resmi Gazeteyi alabilir. 
Resmi Gazeteye abone olan bir kimse 
her§eyi orada bulacagma kani olmahdu. 

Kald1 ki bunun ic;in kanun kuvvetini 
haiz olan bir de talimatname vardtr. 
22 haziran 1927 tarihini ta§Jyan ve 
Resmi Ceridenin 620 numarah niisha • 
smda mtl§ar eden bu talimatnamenin 
ikinci maddesinde Resml Ceridede (ka
nunlar, tefsirler, Biiyiik Millet Meclis • 
Jeri kararlan, nizamnameler, kararname
ler, talimatnameler, $urayt Devlet ka -
rarlan, Vekaletlerin tebligat ve tahrirah 
umumiyeleri, resmi mukavelename ve 
ilanlar) m dercedilecegini emreyledigi 
gibi sekizinci maddede dahi (ikinci mad· 
de mucibince Resml Cerideye dercedil
mek iizere gonderilmesi muktazi evraki 
gondermiyerek Resml Ceridenin intiza
mmt ihlal eden V ekaletler evrak miidur· 
Jeri veya memurlan hakkmda memurin 
kanununun 29 uncu maddesi ahkammm 
tatbik edilecegi) tasrih edilmek suretile 
kuvvetli bir miieyyide konulmu§tur. Bu
na ragmen kanunun bu emrine riayet e· 
den hemen kimse yok gibidir. Hatta $u
ray! Devlet kararlarma ender olarak te
sadiif edilmektedir. T amimler ve umumi 
tahriratlara gelince izleri bile yoktur. 

Resml Cazeteyi ~Yikarmak kin ugra • 
§an genclerin mesailerini takdir ettigimiz 
ve diger dairelerin bir par~a himmetile 
bu gazetenin ktymeti c;ok artacagmi bil· 
digimiz ic;indir ki bu noksamn doldurul • 
mas1 ricasm1 dermeyan etmek liizumunu 
duyduk. Eger fazla kag1d sarfedilecek 
fikri varsa emin olsunlar ki, Resmi Ce· 
ridede biitiin tahrirah umumiyeler, bii
tiin $ura)'l Devlet kararlan bulunacagi 
kanaati has1! olursa sat!§ miktan iki mis· 

[Lutten sahtfeyt ~evtrtntz] 

haztr olmasim isterdi. Bir giin: - Pek 
arzu ediyorum ki K1hc alaymda evleri
nize ge9Jli§ olasm1z... dedi. 

Ni~in? 0 tarihi bilhassa tayin etme
sinde nas1l bir maksad vardt? Bunda bir 
nevi falihaytr olacagma mi hiikmediyor
du? Bunu hi~bir zaman anhyamadtm, 
fakat oyle oldu ki hakikaten Kthc alayi 
giinii biz oraya ge<;mi~ bulunduk n aile, 
ala)'l o konagm penceresinden tema~a et
ti. 

Bir gece, heniiz ben Y e§ilkoyden ay
nlmami~ ve Mabeynde kalmt§ken, tam 
yataga girmek iizere iken ... 

Fa kat bu aynca hikaye -edilmege de-
ger. 

Halid Z.iya U$AKLIGIL 



CUMHURiYET ., l lplik fabrikalari I ~;~~U:., Ba ba Graiff II Buhram gidermek i~;in iki 
~~:H::a:re:k:e:b:. m:d:e:n:::ev:v:e:l :b:a:b:arn=b=an=a=de=-~=~H~a:y:I:r :k:o:ca:c:Ig=I=rn=,=h:a:y:lr:, =F:::o:r:na=! dilekte bulundular 
rni~ti ki: degil .. Bulamadm, bulamazsm!. 

- Mademki i§lerin dolaytsile Sille'e - Ne? Fornairon degil rni? 0 halde? 
kadar gideceksin, haztr gitrni~ken, vak- Ey, o halde? 
tin olursa, Graiff Babay1 ziyaret etme- Ve Graiff Baba, muhakkak bulaca -
gi unutma. Graiff Baba buyiikbabamn g1m iirnidile, dti§iinmege koyuldu. Fa
c;;ocukluk arkada§Iydt. Ben kendisini kat c;ok gec;;rneden, koltugunda dogrul
~ahsan crok az tamd1m, fakat anlathk - du ve ne§eli bir sesle: 
Ianna gore rniithi§ bir tipmi§. ~ahsm - - Buldurn, puldurn, dedi. Broutille 
dan, cazibesinden, zekasmdan, espri - Teyze degil rni? Kanseri vard1. Zavalh 
sinden bahsedildigini o kadar duydum kadmcag1z kimbilir nekadar 1stirab c;e
ki! Biiyiikbabamn, Graiff Babanm on kerek olrnii§tiir. 
se:{iz; ya~mda korpe bir k1zla evlendigi- Madam Graiff gene ba§tm sallad1: 
ni duydugu sabah attlgt kahkaha hala - Hay1r kocaciglm hayrr .. Broutille 
kulaklartmda ~mlar. Dii§iin, elli dokuz Teyze de degil.. 
ya§mdaydt, iic;;iincii defa olarak evleni- Graiff Baba yerinden str;radl: 
yordu... G Graiff Babayi rnuhakkak - 0 da mt de gil .. Emin rnisin? 
gor, ihtiyar horoz hakkmdaki fikrini - Yemin ederim ki degil .. 
ve pilicin ~imdi ne <;;e§id bir tavuk ol • - 0 halde kimdir? Vay canma, bu -
dugunu avdetinde bana anlatirSln. lam1yacak mtytm? Bizirn akrabadan 

*** biri degil mi? Herhalde kom§ulardan 
Sille'de i§lerimi bitirdikten sonra, 

babamm soylediklerini hatrrhyarak 
Graiff Babay1 riyarete gittim. Salon -
dan icreriyi girer girmez, ihtiyarm kol
tugundan kalkhgm1, bir delikanh per
vasizhgile bana dogru ilerledigini ve 
titremek bilmiyen elini bana uzathgm1 
gortince, bahama hak verdim, Graiff 
Baba hakikaten harikayd1. Uzun bir 
boy, geni§ omuzlar, parlak ve bembe -
yaz sac;lar, i~tahh dudaklar, gene bem
bcyaz di~lerin aydmlatt1~ rahat bir 
tcbessiim, diri ve ate~li bakl~lar, i~te 
Graiff Baba. Bir kadeh Bordo ~arab1m 
bir kerede yuvarlad1, bir tabak pastayi 
bir otur~ta bitirdi. Sonra, bizimkileri 
sordu. <;ocukluk hatlralanm anlattl, 
biiyiikbabamm haf1zamdakine sad1k bir 
portresini crizdi. 

Bir saattenberi Graiff Baba ile ko
nu~uyorduk. Birden kap1 acr1ld1, orta 
boylu, yiizi.ini.in hatlan diizgi.in, olduk
c;;a guzel bir kadm ic;;eri girdi. 

Graiff Baba beni kansma takdim et
ti. Madam Graiff ic;;eri girerken elinde 
birkac; mektubla birkac;; gazete varch. 
Nezaket icabt birkac;; dakika benimle 
me§gul olduktan sonra, kocasma yak
la~tl ve mektublarla gazeteleri Graiff 
Babaya verdi, yalmz, siyah §eridli bti
ytik bir zarfl ahkoydu. Bu taziye mek
tubunu nic;;in kocasma vermedigini di.i
§iiniiyordum. Fakat Graiff Baba dii -
§_iincemi yar1da brrakt1, odadan <;;Ikmak 
ic;;in kap1ya dogru ilerliyen kartsma: 

- Dur Hortense, dedi, gitme. 0 ta • 
ziye mektubunu nic;in benden sakhyor
sun? 

Ve sonra bana donerek: 
- Akrabadan veya tamd1klardan bi

ri <ildiigi.i zaman Hortense benden sak
lamak ister, ve saklar, fakat Olenin kim 
oldugunu ben kendiligimden ke§fede -
rim. 

olrnasa gerek. De gil rni? Tam am.. Ba§
ka kim vardtr akrabadan? Dur baka -
lim .. Akrabadan olduguna erninsin de
gil mi? 

- Evet. 
- <;ok yakln bir akraba rn1? 
- <;ok, pek crok yakm. 
Graiff Baba ayaga kalkmt~, salonda 

bir a§a~ bir yukar1 dol~1yor, dii§iinii
yordu. Kocasmt fazla uzrnernek ic;;in 
Madam Graiff yav8§ ve tath bir sesle: 

- Dinle beni, dedi. Bu taziye rnek -
tubunun kirnin oliimii dolaytsi1e gi:in -
derildigin-i bilmek istiyorsan, sakin ol, 
si:iyliyece~im. Bu taziye rnektubu senin 
oliirniin dolaytsiledir, evet senin olii -
miin. 

Bir an, c;ok klsa bir an, Graiff Baba 
afallad1, oldugu yerde durdu, kans1nm 
gozlerinin icrine baktt, sonra kendine 
gelerek geni~ ornuzlarmi silkti, bir 
kahkaha attJ ve itiraz gotiirmez haki -
katlerden birini soyliiyor gibi gayet ta
bu ve kendinden emin bir sesle: 

- Beni oldii zannederek taziye rnek
tubu gonderiyorlar, ha.. Gafiller.. Sen 
akhm m1 oynattm kar1ct~m, benim 
hie; olrniyecegimi bilmiyor rnusun? 

<;eviren: 

CEVAD SADIK 

Konser 
San'atkar Miinir Nureddin tarafm -

dan yarm gece ~ehzadeba~mdaki Fe -
rah tiyatrosunda bir konser verilecegi 
haber ahrum~trr. En giizel bestelerden 
ve en klvrak balk §arkllarmdan zengin 
bir program tanzim etmi§ clan san'at
kar, me§hur iistad Dedenin gerc;;ekten 
~aheser sayilan Kar1 Nat1k bestesini de 
o gece terenniirn edecektir. -···-

Madam Graif 
Babanm crenesi 
giiliiyordu: 

Tiirkiye 1§ Bankas1 • Kumba-
geri donrnii§tii. Graiff ra ikramiyesi 
ac;;Ilrru§, kahkahalar la 

- Sevgili kanc1gun, bak bu sefer de 
kimin oldiigi.inii bilecegim. Kim, kim 
olebilir? Dur, dur, dilimin ucunda, mu
hakkak bulaca~m.. Ha.. Fornairon ol -
masm? Zavalhc1~ kalbi vard1, y~1 
da ilerlemi~ti. Evet evet, olen muhak -
kak ki Fornairon'dur. NaSll, o degil 
mi? 

Madam Graiff rniitevekkil, 
dinliyordu. 

kocasm1 

Erkek ve ~ocuk ~orablarmm 
tipi 

Ticaret Odast Sanayi §Ubesi bundan 
evvel kadm c;orablanmn tiplerinin ta -
yini hakkmda tetkikler yapm1~ ve bu 
tetkikat iizerine Vekalet esaslar vazet
mi§ti. 

ikttsad Vekaleti §irndi de erkek ve 
c;ocuk c;orablarmm saglam olmaSl ve 
muayyen tiplere ircru ic;;in tetkikat ya
pllrnasml Ticaret Odasma bildirm~tir. 
Odada bu i~ ic;in per§ernbe giinii c;orab 
fabrikatorleri bir toplanh yapacaklar • 
d1r. 

line c;1kar ve zarar yerine 
olur. 

kazanc dahi 

F akat ortada kanun mahiyetini haiz 
bir talimatname bulundukc;a bu miilaha -
zalar ikinci derecede kahr. Yukanya ge
crirdigimiz sekizind maddenin miieyyi -

desi anla§Ihrsa alakadarlarm Resmi Ce 
rideye biitiin tahrirah umumiyeleri gon· 
dermege miisaraat edeceklerine hi<;bir 
§iiphe yoktur. Hatta yalmz §imdiden 
sonra teblig edilecek umumi tahriratlar 
degil bundan evvel teblig edilmi§ olan 
ve halen meriyette bulunan bu gibi ta -
mimlerin de toplamlarak Resmi Ceride
ye ge<;irilmesi miibrem bir ihtiyacdu. 

Miidevvenat dairesi Ba§veH!ete mer 
but bir daire olmakla, zeka ve faaliyeti 
ve azim ve sebatJ malum olan ve herkes
c;e takdir edilen Bay Miiste§ann bu me
sele ile biraz alakalamp ugra§masJ saye
sinde hem gittikc;e hidematlm art1ran 
Resmi Gazetenin kiymeti bir kat daha 
artmlmi§ olur, hem de biitiin ahaliye bii· 
yiik bir hizmet yapilmi§ olur. -

Bu rica ve temennimizin semerelerini 
~oriip alkJ§Iamak fJTSatmJ pek yakmda 
' •tlacagJmiz iimidini besliyorum. 

Dr. Gad Franko Milasl1 

Tiirkiye i§ Bankasmm ~ubat 1937 ta
rihine aid ikramiye ke§idesi, dtinkii 
pazartesi giinii saat on birde noter hu
zurunda banka Genel Direktorliigtinde 
icra klltnrnl§tlr. En az 25 lira mevduati 
bulunan kumbarah kiicruk cari heseb -
lar arasmda yaptlan bu ke§idede 2000 
iki bin lirahk ikrarniyeyi rnezkfu ban
kanm Kars §Ubesi mii§terilerinden 1139 
numarah hesab sahibi Bay ihsan ka • 
zanrnl§hr. 

Saray kazas1 temiz suya 
kavu§uyor 

Saray (Hususi) - Kaza rnerkezine 5 
kilometre rnesafede bulunan ve ihtiya
Cl gideren giizel bir rnernba suyumuz 
vardtr ki yollarm bozuk olmas1 yiiziin
den kirlenrnektedir. 

Belediyerniz bu ehernrniyetli rnahzuru 
nazari dikkate alarak iki sene ugra§hk
tan sonra isale i§ini bir proj e ve bir ke§
fe baghyabildi ve aid oldugu vekaletle
re tasdik ettirdi. ~imdi de Belediyeler 
Banaksmdan 10 bin lirahk bir istikraz 
akdedilmek iizeredir. Pek yakmda Sa -
ray terniz bir suya kavu§IDU§ buluna
cakhr. 

lmroz postas1 
Tekirdag (Hususi) - Marmarada irn

roz postalanmn tekrar ba§lamast ve bu 
miinasebetle !stanbulla Tekirdag ara -
smda giindiiz vapur servisleri yap1lrnasi 
halklrnlZl c;ok sevindirmi§tir. 

Miirefteliler sevinc i~inde 
Miirefte (Hususi) - 1926 te§kilatm -

da kaza iken nahiye rnerkezine tahvil 
edilen Miireftenin te~krar kaza haline 
ifrag edilmesi burada urnumi bir rnern
nuniyeti mucib olmu§ ve gencler bu 
miinasebetle rniisamereler tertib etmi§
lerdir. 

Kaza rnerkezliginden on sene aynlan 
Miireftenin bu miiddet zarfmda yap -
tiklarm1 ~oylece sayabiliriz: 

Dahilde ve haricde yollar, biiyiik bir 
belediye binas1, Parti salonu, on be§ bin 
lira klymetinden fazla biiyiik bir rnek
teb yapllmt~, bundan ba§ka kasabamn 
her taran agaclandmlmt§br. 

Alacak yiiziinden cinayet 
Afyon (Hususi) - Dinann Barakh 

ki:iyiinden Rarazanla Hac1, aralarmdaki 
bir alacak yiiziinden a~z kavgasma tu
tu§mU§lardlr. Bir arahk Hac1 hiddetle
nerek tabancasmt c;ekmi§ ve Ramaza -
nm iizerine ate§ etrni§tir. Rarnazan der
hal Olmii~, katil de jandarmalar tara -
fmdan yakalanarak Adliyeye teslim e -
dilmi§tir. 

.$ehrimizde tetkiler yapan ve iplik fab
rikalarile temas eden sanayi umum mii
diirii Re~ad Ankaraya donmii§tiir. Sana· 
yj umum miidiiriiniin temas ettigi fabri -
kalar pamukipligi yoklugunun hakiki se
beblerini kendisine anlatmJ§lardJr. Sa -
nayi umum miidirinden bilhassa §U iki di
lekte bulunulmu§tur: 

1 - N arkm kaldmlmasJ. <;unkii ip
lik azhgm1 ve ihtikan doguran ba§hca 
sebeb budur. 

2 - 24 numaradan yukan ipliklerin 
§imdi bulundugu <<V» listesinden «Kl» 
listesine almmasJ. 

F ani! a, trikotaj, c;orap ve do kuma fab
rikatorleri diin sanayi birliginde de bir 
toplantJ yapmi§lar ve vaziyeti etrafile 
miitalea etmi§lerdir. Neticede bir kJS!m 
fabrikalann iplik yoklugundan dolayi 
kapanmJ§ oldugunun ve digerlerinin de 
kapanmak mecburiyetinde kalacaklannm 
iktJsad Vekaletine bildirilmesine karar 
verilmi§tir. 

F abrikalar haricden getirmek istedik -
Jeri ipliklere miisaadelerin vaktinde ve -
rilmemesi ve clahili iplik fabrikalanmn 
da c;ah§t!klan halde piyasaya iplik c;t -
karmamalanndan §ikayetc;idirler. 

Seylabdan sonra soguk 
[Ba$tara!t 1 tnct sahttedeJ 

doniimii diin memleketin biitiin biiyiik 
§ehirlerinde tes'id edilmi§tir. Bu miina -
sebetle birc;ok balolar yapilmi§ ve bun • 
!ann hastlah c;ocuk felcine kar§I miica • 
dele te§kilatlarma tahsis edilecektir. 

Nevyork 1 (A.A.) - Be§ biiyiik 
halo verilmi§tir. Bunlann en miihimmine 
Madam James Roosevelt riyaset etmi§ -
tir. 

Beyaz Sarayda M. Roosevelt gazete 
muhabirlerini kabul etmi§tir. Bu muha -
birler kendisinin 1920 senesinde siyasi 
mesleginde ilk ad1m1 atarak Reisicumhur 
muavinligi namzedligi yapmi§ oldugu in
tihab miicadelelerinde kendisine refakat 
etmi~ olan zevath. 

Yiiksek Ticaret mektebi 
talebeleri lzmitte 

!zrnit 1 (Hususi rnuhabirirnizden) 
Yiiksek Ticaret rnektebinden 24 ki§ilik 
bir kafile hocalarile beraber buraya 
gelerek kagtd fabrikasm1 gezrni§lerdir. 
Talebe §erefine bir c;ay ziyafeti veril -
mi§tir. Talebe grupu !stanbula hareket 
etmi~ir. 

K uduz bir manda 79 ki§iyi 
ISirdi 

!zrnit 1 (Hususi muhabirimizden) -
Kandrranm K1slar ki:iyiinde bir rnanda 
kudurrnU§ ve 79 ki~iyi ISlrmi§tir. Man
damn tecaviiziine ugr1yanlar Kuduz 
hastanesine gonderilmi~lerdir. 

Tabanca kari§brirken 
Siverek (Hususi) - Buranm Bucak 

nahiyesine bagh Kocak ki:iyiinden 17 
ya§mda Hasan oglu Abdiilkadir dagda 
koyunlan giiderken tabancasile oyna • 
mak ve kurcalamak istemi§, ate§ alan 
tabancadan c;1kan rnermi zavallmm sol 
goziinden girip kafatasmdan <;;lkrni§ ve 
derhal oliirniine sebebiyet vermi§tri. 

Donmak iizere iken kurtar1ldi 
Siverek (Hususi) - Kardan moti:irlti 

vas1talarm i§liyemernesi yiiziinden Ur -
fa • Siverek postas1 bir rniiddettir hay
van s1rtmda yapilmakta idi. Ge<;en giin 
hayvan siiriicisile arkada§I yolda sogu
gun ~iddetinden olduklar1 yere biiztile
rek yav8§ yava§ donrnaga ba§lamt~hr. 
Postayt takib etmekte olan P. T. T. ida
resi bir giinliik taahhuru gi:irunce jan -
darrna ke~fi c;;tkartmi§hr. Jandarma 
kuvveti iki zavalltyi dilleri tutulmu§ ve 
yan donmu§ bir halde bularak muhak
kak bir oliimden kurtarrru§lar ve pos -
tayt salimen buraya getirrni~lerdir. 

Darendelilerin Adana fela • 
ketzedelerine yard1m1 

Darende (Hususi) - Adanah yurd • 
da~larm seylab felaketine ugrarnalan 
iizerine burada faaliyete ge~en yardtrn 
komitesi bugiine kadar 400 lirahk bir 
iane toplamaga rnuvaffak olmu§tur. 
Yardtmm be§ yiiz liray1 bulacagt umul
maktadir. 

Soma KizilaYJ.mn faaliyeti 
Soma (Hususi) - Bu kt~ havalarm 

<;ok fena gitmekte oldugunu goren §eh
rimiz Ktz!lay kurumu ~ubesi fakir hal
ka 12 c;;uval un dag1trn1§hr. Bundan ba~
ka <;ocuk Esirgeme Kurumu da fakir 
mekteb talebesine steak ogle yemegi te
minine c;;ah§rnaktadtr. 

Elli ya§mda sevdah kadm 
!zmit (Hususi) - Buramn Bayraktar 

ki:iyunde ellilik bir kadm 20 senelik e
vini barkim sevdigi bir delikanh croba
nm ugruna feda ederek evinden kac;; -
m1~tlr. 

Bolu Halkevinde koylii 
gecesi 

Bolu (Hususi) - Halkevimiz bir ki:iy
lii gecesi tertib ederek buna civardan 
bin;ok ki:iyliileri davet etmi§tir. Toplan
tida bando milli havalar c;;almi§ ve da
vetlilere Cumhuriyet devrinde yaptlan 
ba~hca i~ler projeksiyonla gosteril • 
mi~tir. 

Eski§ehir Lisesinden 
tardolunan talebeler 

Bir hi~ yiiziinden ~·kan hadise iizerine mektebden 
kovulan talebeler sokaklarda dola,•yor ve 

Vekaletin verecegi karar1 bekliyorlar 

Liseden ~rkanlan talebeler ceza goren diger arkad~larile beraber 

Eski§ehir (Hususi muhabirimizden)- ba~JSldir. Bu yijzden size ve daha otuz 
Lisede cereyan eden tard hadisesinin arkada~mm velisine mecburi tasdikname 
dedikodusu hala devam etmektedir. T a- teklif ediyoruz. !sterseniz ahmz. isterse· 
lebelerin bu cezaya miistehak olacak de- niz almaym1z. Eger bugiin almazsamz. 
recede kabahatli olmad1klanm gostermek bir daha isterseniz bile tasdikname ver -
iizere ~u iki madde ileri siiriilmektedir: meyiz.» 

1 - Bir muallimin annesinin cenaze «- Benim c;ocugum lisenin 10 uncu 
merasimine i§tirak eden suuftan, dersha - s1mfma kadar geldi. Mademki iddia etti
nede kalan 1 0 talebeye muallim: giniz gibi tahammiil edilemiyecek derece

«- Siz ne duruyorsunuz? Arkada~- de ha~andiT, mekteb idaresi bunu ni<;in 
lanmz gitti. Haydi siz de gidin I» demi§- ban a bir tezkere ile, yahud gene mekte
tir. be c;ag1rtmak suretile daha evvelden bir 

2 - Mektebin kapJclsJ c;ocuklar d1· defa olsun bildirmedi? » 
§an ~1karlarken hie;; miimanaatte bulun - «- Miinaka§a istemiyorum ve dinle-
mami§hr. 

Bana anlahldigma gore hadise netice
sinde kendisine mecburl tasdikname ve -
rilmek suretile mektebden <;Ikanlan bir 
talebenin mektebe davet edilen velisile 
mekteb direktorii arasmda §U yolda bir 
konu§ma gec;mi§tir: 

«- Benim c;ocuguma neden dolay1 
mecburi tasdikname veriyorsunuz ?» 

«- Oglunuz ~ok ha§an ve s1mfm ele-

Bir otomobil kazas1 
Sirkecide Muradiye caddesinden _. 

ge9rnekte olan §Ofi.ir Mehrnedin idare-
sindeki 2400 numarah otornobil 6 ya~
lannda Mehrned admda bir c;;ocuga 
c;arpm1~tir. <;ocuk ayaklanndan tehli • 
keli surette yaralanrn1~tlr. 

miyorum.» 
«- Mademki miinaka§a istemiyor -

sunuz ve dinlemiyorsunuz, beni ne ic;in 
buraya c;agJrdmJZ ?» 

«- Fazla miinaka§a istemez. Tasdik
namenizi isterseniz ahmz, istemezseniz 
almayimz, bu kadar.» 

.$imdiki halde biitiin talebeler §ehirde 
serseriyane gezmekte ve Vekaletin vere
cegi nihai karan beklemektedirler. 

Kermes filmi 
40 giin 40 gece §enlikleri miinasebe -

tile Ktzllay tarafmdan tertib edilen 
Kermes ve beynelrnilel bebek sergtsl 
tamarnen tiirk~e sozlli olarak filme a • 
lmrn~ti. Oniirniizdeki c;ar~amba ak§a -
mmdan itibaren bu filmin §ehrirniz si
nemalarmda gosterilrnesine ba§lana -

Yarah hastaneye kaldmlrnl§, §ofor caktJr. 
yakalanffil§hr. 

Oliim 
Sultanahrnedde Sanayirnektebi so -

kagmda Sadullahbey apart1rnamnda 
Bay Sadullahm ortanca kerirnesi Ba -
yan Faika pazar giinii vefat etmi§tir. 
Edirnekap1 aHe rnakberesine defnedil -
mi§tir. 

------------------------------
Te§ekkiir 

Kad11toy 10 uncu ilk okul 
enciimeninden: 

Okulumuzca hirnaye edilrnelkte clan 
90 yavruya hirer c;ift c;;orab hediye et -
mek suretile yiiksek bir ~efkat goste
ren Nazrniye Hiisnii Uras ve hern§iresi 
Semihaya tee§kktirlerirnizin ibla~na 
saym gazetenizin tavassutunu dileriz. 

Yar1n ak,am 

S A K A R Y A sinemas1nda 
Fevkallde bir program 

l - KERMES Egleoceleri: 
Ku.J!ay tarafmdan ~evrilen ve Kermeste vap1lan: Bebekler sergisi, aile 
kulan taraftodan klasik danslar, Taksim artistlerinin numaralarile 

biitiin eglenceleri gosteren film. 

ALCAKLIK • 
(FranSIZC& soziU) 

2 - Fena bir iftiranm kurbanlan olan 3 ki~inin haysiyetlerini iade 
i~in ~ekdikleri izhraplar. Kotii bir dilin yaphg1 tesirler .•• Ku~iik, ~rna· 

nk bir kum bir aile saadeti ii:zerinde yaphltt tahribat .. 

Oynxyanlar: Miriam Hopkins • Merle Oberon • Jole 
Me Crea. Y eni orijinal bir mevzu! 

Y erlerinizi ~imdiden alabilirsiniz. T elefon: 41341 
Fiatlara zam yoktur. 

CANLI 
FiLM 

sinemanm en son icadt 1 
En biiyiik ke~fi 

~::n~:':~~· MELEK'fe T~r~:: iPEK'fe 
Canh tilm Holivutta ilk defa olarak miiessesemiz i~in 

haznlanrnl§ Hlimlerdir. 
Fiatlarda zam yoktur. 

r , 
Bu per~embe ak~aml SARA y sinemaslnda 
Unutulmaz biiviik Rus a.rtisti ve "NANA, . om muhte~em miimessilesi 

ANNA STEN 
En son ve en biiyiik temsili 

BALALAiKA 
FranSizca sozlii ,aheserinin ilk iraesi miioasebetile biiyUk gala 
Rus kadtnmtn hayabna dair yaztlan mevzulaun en miiessir ve en muhte 

te§emi ..• Liiksii •• Gii:zelli~i ..• ihtiraslar1 ve a~klar1 .•. 

( Bu aksamki orogram ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 ha.va

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 18,30 
plakla dans musiklsi - 19,30 Eminiinii Ha.l
kevi ne::;riyat kolu namma Bay Nusret Sa
fa tarafmdan konferans - 20,00 Vedia RI
za ve arkada~larl tara.fmdan Tiirk musl
kisi ve halk §arkllan - 20,30 Bay Orner Rl
za tarafmda.n arabca havadis - 20,45 Ce
rna.! Kamll ve arkaJda~?lan tarafmdan Tiirk 
musikisi ve halk §ark!lan, saat ayan - 21,15 
~ehir Tiyatrosu operet klSOlt tarafmdan 
bir temsil - 22,10 Ajans ve Borsa haber -
leri ve ertesi giintin program! - 22,30 plak
la sololar, opera ve operet pargalan - 23,00 
son. 

ViYANA: 
18,25 opera parc;alan • 18,45 viyolonsel 

konseri - 19,05 frans1zca ders - 19,30 ko ~ 
nu!?malar, haberler ve saire - 20,20 ev mu
sikisi - 20,40 kon~ma - 21,15 ~an ve mu • 
siki - 22,50 makale, haberler, hava - 23 ,25 
~arktlar - 24 ,05 gramofon - 24,35 haber • 
ler. 

BERLiN: 
17,35 karii;lik musikl - 18,35 konu§ma -

19,05 konser - 20,05 konul;lma - 20,20 musl
ki - 20,50 giintin aklslerl , haberler - 21,15 
ve saire - 23,25 spor - 23,35 halk mus!ki
konser - 21 ,50 plyes - 23,05 haberler, spor 
sl ve dans hava.lan.. 
BUDAP~TE: 

18,05 konser - 19,05 salon orkestras1 • 
20,15 konferans - 20,45 !?&n konseri - 21,15 
plyes - 22,45 haberler - 23 ,05 piyano kon • 
seri - 23 ,35 Qingene orkestras1 - 24,25 caz
band takum - 1,10 son haberler. 
BUKR~: 
18,05 k1raat - 18,20 gramofon, lstlrahat 

esnasmda hava, kon~ma - 20,05 konfe -
rans - 20,25 mandolin konseri - 21 keman 
konseri - 21 ,25 konferans - 21 ,40 sentonik 
konser, istlrahat esna.smda haberler, spar 
ve salre - 23,20 gramofon - 23,50 trarunz
ca ve almanca haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
17,20 vasati ingiltere istasyonu - 20,05 or

kestra ve 11an konseri - 21 ,05 haberler, ha
va ve saire - 21,35 kan~Ik musiki - 21.55 
musik! - 22 ,15 munaka11a - 23 ,05 varyete 
numaralan - 23,45 Org konseri - 24,05 ha
berler, spar, konu~ma ve salre - 24,30 dans 
orkestras1 - 1,35 haberler ve sa!re - 1,45 
gramofon. 

PARiS [P.T .T.J: 
18,05 ev mus!klsl - 19,05 ktraat, haberler, 

kon~ma - 20,05 gramofon - 20,35 hava • 
dis - 21,43 gramoton, konusma - 22,35 sen
fonik konser - 24,35 haberler, hava. 

ROMA: 
18,55 hava - 19,55 fa~izm haberleri, in -

gil!zce turizm propagandast, konu§ma, ya • 
banci dillerde haberler - 21,10 haberler, 
hava ve salre - 21,35 konferans - 21,45 ka
ri§lk musiki - 22 ,05 Milano'daki Scola ti • 
yatrosundan naklen opera yaym1, istira • 
hat esnasmda haberler. 

L' education de Ia femme 
en Turquie 

[Tiirkiyede kadm terbiyesi] 
Felsefe doktoru Bayan Refia Ugurel 

bu namda franstzca giizel bir eser ne§· 
retrni§tir. <;ok uzun ernek mahsulii o • 
Ian kitab islamiyetten evvelki devir • 
Jerden ba~dtyarak Tiirklerde kachmn 
rnevki ve ktymeti tetkik olunarak in • 
ktlab devresine gelinrnekted.ir. Muhar
rir islarniyetten sonra degi§en ic;;timai 
§artlara gore Tiirk kadmhgmm aldtgr 
vaziyet.i izah ederek Tanzimattan ve 
bilhassa Cumhuriyettcn sonraki inki • 
~aflan tahlil etrnektedir. Tavsiye ede
riz. 

GED1KPA~A AZAKTA 
HALK OPERETi 

Bu ak§am 
saat 21 de 

Zozo Dalmasm 
i§tirakile 

S.iRiN TEYZE 

Biiyiik operet 

Yarm ak§am 

SARAYDA 
ESKi HAMAM ESKi TAS 
Per§ernbe ak§ami TANDA 
~iRtN TEYZE 

Pek yakmda: S E • Y E K 

Bu ha:·ta 

Tij R K sinemas1n da 

BETHOWEN'-in giizel eseri 

9. UNCU SENFONi 
Frans1zca si:izlii filirn biiyiik bir 

rnuvaffakiyet kazanrnaktad1r. 
Ba§ rollerde: 

WiLLi BiRGEL - LiL DAGOVER 

ve 250 ki§ilik 
BERLiN OPERASI ORKESTRASI 
Biitun istanbul halkl bu §aheseri 

gi:irmege ko§uyor. 

,. FERAH Sinemasmd~a • 

3 ~ubat ~ar~amba 

Miinir Nureddin 
KONSERi 

Istanbul halkmm arzusile 
bir detaya mahsus 

Biletlt>r ~imdiden sablmaktadJr 
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Siiveydiye nahiyesi 25 koy. 
Bittiyaz, Bittiprotestan, Ciideyde, Ci

liye, H1Z1rhey {Ermeni), HIZlrbey {Ka
lolik), Zeytunli (islam), Zeytunli (h1-
ristiyan), HaCibalebli, Salchran, Kabak
lJ, Kurtderesi, Kebusiye, Lev~iye, Mi§ra
kiye, Mugarac1k, Mugeyrun, Minat, 
Asakiriye, Bliyiik Karac;ay, Kiic;iik Ka
tac;ay, N airli, Vakif, Y e~ilvadi, Y ogun
llluk (Ermeni), Yogunuluk (huistiyan), 
lev~iye (huistiyan). . 

Harbiye nahiyesi 22 koy. 
lsmailli, Rasbostam, HarabarasJ, Bag

dadh, <;ardh, Harbiye, Halisiye, Der -
Rlltiye, Devir, A~ag1dalyan, Dermi~de, 
Dervi~e. Sananiye, Aynisimik, Aynica -
lllus, Filit, Kuruya, Ma§uka, Sabunlu, 
l3edevi, lbare, Y aktr. 

Basit nahiyesi ( 1 ) • 
Dahkaralaya, Habis, Saray, Keser • 

tik, Zeytuncik, Habe~ke, isabeyli, Boz
oglan, Gavurk1ran, Y agm1z, Bedrusiye, 
~rntiliye, Alaca, F abhasan, Ke§i§, Ka-
ata§, Karatat, Beybedur, Beytsurak, 

Sensev, Mollaveli, Gelnegor, Halidli. 

Amuk ve civarmdaki koyler (2). 
liamam, Akpmar, Ayrano, Adatepe, 

Pa~ahiiyiik, Oc;tepe, Aptalhiiyiik, Oda
k11la, Adatepe, Bohurlu, Belane, Buyiik-
1~anh, Borlu, Biiyiikavara, T elbelan, 
~ elk,rmit, T elbat, T elgazi, Hacimi.irsel, 

eldavudpa§a, T elkiri§, T elgazi Meh -
bedbey, Catalhiiyiik, <;atalkeli, <;ukur-
ltrun, Canbolat, Cakaltepe, Ceyrante -

l>e, .Serkihamam, Hasanu§8g1, Halebli -
Redi@l, Harabali, Sazhk, Seyidalibiiyiik, 
Sucu, Bag1lgan, Adalet, Klrcaoglu, Ka
tatnastepe, Hacifaik, Karasiileymanh, 
C.ontutlu, Karahiiyiik, Kumsat, Kotii -
koy, Kokc;eoglu, Kiic;iiksJc;anh, Ki.i<;:iik -
b~are, Koktepe, Tala~. Kenan h •. Kotii -
UYiik, Giilllik, Gavurtepe, Y eng1yaban, 

Burcubiiyiik, Y eni~ehir, Y anyurd. 
Bi!an. Be~ mahalle: Narac1, $iimbiik, 

1-Iamar Kilise, Muhlisali. . 
.A Arpah, Haf1zagaoyma~, Alabeyli, 

kk1.1yu, Uzunkilli, Atakenberli, Cakal
h, opbogazt, okluca, Bakras, Kara
lllurd, Ciloglan, Hoyiik, Ceylanh, Cam
san, T osunhoyiiki.i, Hm1zpman, Halil
agahoyiigii, Ded~mar, Pelteli, Zengi -
harabesi, Siimbiilliik, Sarnanh, T orun, 
lnanh, lrldar, Karadurmu§lu, Domuz
hUyiigii, Karah, Kankanh, Keli, Kurtlu, 
~guhu, Kostal, Klz1lkaya, Mahmutlu, 
l\.aramank~1, Sanmaz1, Kurtlufenk, Ka
b11lllugara, Klirtnam, Kamiir<;ukuru, Col-
a~,, KIZh, Giizelce, Muradpa~a. Mah-' . 

20,000 meyva fidam 
tevzi olundu 

, l3iiyiikdere Meyva Fidanhg1 Enstitii· 
~niin bir aydanberi yapbg1 fidan tev -
ia.tt (20,000) e balig olmu§tur. 

b·ll:nstitiiye bagh Bah<;rvanhk mekte -
b~~~:n iic; ki.§i mezun olmu§ ve derhal 

l.IYtik ~iftliklere yerle§tirilmi§lerdir. • 

limon ithaline miisaade 
edilmiyor 

l3aZ1 ithalat~tlar Ziraat Vekaletine 
~ib:acaatla limon ithali ic;in miisaade 
~stetni§lerdir. Ziraat Vekaleti alakadar 
~ aireiere yapt1gl bir tamimde §imdi 
~t'li limon agaclarmm di:ikiim zamam 

0 dug-u ve bunun da ihtiyaca kifayet 
~ecegini g1ironiine koyarak limon it
til line miisaade edilmiyecegini bildir -

elttedir 

I 

mutlu, Delibekirli, Soguksu, K1Z1lkaya, 
V eledu§8gl, Saylak. 

iskenderun mahalleleri: 
Cay, Hamidiye, Kastal, Kilise, Ye -

ni~ehir. 
Karaagac, Karahiiseyinli, Nerkislik, 

Princ;lik, <;1gutman, Sarkit, Cigye, A -
bac1k, Ak1;ay A~kerbeyli ( 4). 

Amz nabiyesi: 
Kabev, Arapc;iftligi (5) Hiiyiik, Say

yatnehri, Keserbey, HacJahmedli, Ka -
ragoz, Ekbir, Kiliseonii, <;engel, Bey -
koy, Agcah, Kogmeydan. 

Kiitle halinde mevcud olmayrp cenu
ba dogru dagtlmt~ Turk koylerine de ras
gelinebilir. Mesela La.zkiyenin Cebele 
kazasmda bunlardan birc;oguna ra~geli -
yoruz. 

Yakubaga c;iftligi (Cebele kazasmm 
nefsi Cebele nahiyesindedir (6), Pa§a· 
bostan (Cebele kazasmm nefsi Cebele 
nahiyesindedir), Nine (Cebele kazasr -
nm Nebiali nahiyesinde), Be§ili {Cebele 
kazasmm Semtklble nahiyesinde), Kara
su (Cebele kazasmm K1rdaha nahiyesin
de), Reyhan {Cebele kazasmm K1rda -
ha nahiyesinde (Reyhanh Turk a§ire -
tinin bir kolu burada iskan edilmi§), Ba§· 
lama (Cebele kazasmm K1rdaha nahiye
sinde), Metin (Cebele kazasmm KJrda
ha nahiyesinde), K1rkkafa (Merkab ka
zasmm Biinyas nahiyesinde {7), Res 
Tiirkmen (Merkab kazasmm Havabi 
nahiyesinde), Telli (Merkab kazasmm 
Kadmusa nahiyesinde), Bolut (Sehyun 
kazasmm Sehyun nahiyesinde (8), Han 
(Sehyun kazasmm nefsi Seyhun nahiye
sinde), Giim (Sehyun kazasmm Cebeli
ek.rad nahiyesindedir {9), Belle (Seh -
yun kazasmm Cebeliekrad nahiyesinde -
dir), Ara (Sehyun kazasmm Cebeliek -
rad nahiyesindedir), Maz~lu (Sehyun 
kazasmm Cebeliekrad nahiyesindedir), 
Ciftlik (Seyhun kaz.asmm Ceheliekrad 
nahiyesindedir), Devir (Sehyun kazas1 -
nm Cebel iekrad nahiyesindedir), Murun 
(Sehyun kazasmm Cebeliekrad nahiye -
sindedir). 

m Beyrut Salnamesl. }3;1eri 1324, Sahlfe 
210. Millet kiitiibhanesi. No. 234. 

(2) Haleb Salnamesi. Hicrl 1324 senesl. 
Sahlfe 321. 

(3) Haleb Salnamesl 1324. Sahife 332. 
(4) A4ker sarl§In demektlr. 
(5) Blrcok yerlerde oldugu gibi Hatayda 

da 90k esmer olanlara Arab derler. 
(6) Beyrut Salnamesi 1324 s. 214. Mlllet 

kiitiibhanesl numara 234. 
(7) Beyrut Salnamesi. 1324. S. 220-222. 

Millet kiitiibhanesi. No. 234 
(8) Aynl eser. Sahife 226. 
(9) Aynl eser. Sahife 226. 

-

Tiiberkiiloz cemiyetinin 
toplanbsi 

Tiiberkiiloz cemiyetinden: 
Tiiberkiiloz cemiyeti mutad olan ay

hk toplantlSlm 3 §Ubat 937 c;ar§amba 
giinii saat 18,30 da Etrbba Odasmda ya
pacaktJr. -···-Polis Enstitiisii 

Ankarada yap1lmakta olan Polis 
Enstitiisiiniin iD§aatr bitmek iizeredir. 
Enstitliniin yakmda kii§ad resmi yapr
lacak ve faaliyete gec;ecektir. 

Enstitii iic; krs1mdan ve bir kurstan 
miirekkeb olacakt1r. ilk lnsrmda polis 
memuru yet~tirilecek, orta lnsrmda 
terfi sicili kazanml§ polis memurlan 
komiser olmak iizere, yiiksek kls1mda 
da Emniyet amirleri yeti§tirilecektir. 
Enstitude bir de ihtrsas lnsmr buluna -
caktrr. Burada da emniyet miidiirii ye
ti§tirilecektir. 

Cumhuriyetln i~timai roman•= 109 Yazan: Hilmi Ziya 

ll' .._ Bir ak~am matbaada tashihlerle 
'll~taf 1Yordun. Arif hepimize hirer hirer 
g~~}'Ip miihim bir i<;:tima ic;in evine ~a -
tidd1

.' ;Bu ziyaretinde o kadar esrarh ve 
k~t 1d1 ki, endi§eyle ko~tum. Bodrum 
d1• Bda kiic;iik bir odada toplanmi§lar -
tan]~ ep~j ~radayd1. Arif, memleketin ka
iler)' bn Jstikbale siiriiklendiginden ke -
B\1 e bahsederek uzun bir giri~ yaptJ. 
tehJ'ka~iYette faydalr olmak i~in en az 
dllg1 

eh kuvvetlerle anla~mak laz1m ol
hUk~nu soyledi: lhtimal bu suretle yerli 
Ie a~keti kasdediyor. Bu. uzaktan ima bi
ra seb a~a~lar arasmda ~iddetli hiicumla
tnii, j oldu. Onlan bu halde biri gor
diye ~ ka,. ideallerine ne bagh adamlar! 

Ar·; dlrden kendini alamazd1. 

«E:!i~·' {l. sonra paraSIZhktan bahsetti. 
§ey Ya~z e tniihim temel olmad1k~a bir
Vetitni/~8YI~. Zaten matbaa biitiin kuv
derdi 'r:. tUketJyor>> dedi. Hepsi bu fikir-

. c..v t Vetnet e • para bulmak laz1m. Muka-
ebnek, te§kilatr geni§letmek ic;in 

para bulmah 1 dediler. Arif Ekrem, o 
zaman ihtiyath dille ortaya yeni bir tek
lif attt: 

«- Alicenab bir adam bize bunu te
min edecek !>> Herkes merakla, bu alice
nabJn kim oldugunu ogrenmek istiyordu. 
Arif Ekrem. onu haber verdi: 

- Hact Kamil Efendi 1 .. 
Bir~oklanm1z, senin vas1tanla bu ad1 

~ok iyi tamyorduk. T ereddiidsliz, orta
hkta itiraz sesleri ylikseldi: <<N astl olur? 
Bu, haydudun biri I» dediler. 

Arif, onu miidafaaya <;:ah~iyordu: 
«- Camm efendiil!. parasm1 ne yolda 

kazamm~ olursa olsun, bize ne! Mlihim 
olan bugiin i~imizi devam ettirecek para
YI vermesi degil mi? Hizmetine girecek 
degiliz. Dii~iiniin bir kere! Bu sayede, 
koca bir fikir yiiriiyecek. Biitiin memle
kete yay1lacak. Birgiin gelip bizi bu za
ferden dolay1 alklshyacaklarl>> 

0 zaman arkada§lar ikiye aynld1. Bir 
k1sm1 Arife hak verip: 

CUMHURiYET 

Hava vaziyeti 
Hafif kar, soguk ve 
riizgar devam ediyor 
Bu sene In§ hatm saytllr bir §iddet 

ic;inde g~iyor. Lodosla g~en birkac; 
giin istisna edilirse ikincikanun ayt ta
mamen §iddetli soguklar, kar ve fntma 
ic;inde gec;mi.§tir. 
~ubat aytna da kapah, soguk, karh 

bir hava ile girdik. Diin, pek az kar 
yagch.. Fakat dondurucu bir soguk et -
rafi kas1p kavuruyordu. A~ama dogru 
bulutlar y1ikselmege ve hava ac;~aga 
ba~ladr. Fakat yeni bir karayel frrtma
Sl ihtimaline kaf§l kiic;iik merakib Ka
radenize pkamamr§tl.r. 

Rasadhaneden ald1giiDIZ malfunata 
gore, diin saat 14 te barometro 762, a -
zami srcakhk bir, asgari yanmd1. 

Ruzgar yildrz istikametinde saniyede 
iki metro siiratle esmi.§tir. 

INHISARLARDA 

Y enice piyangosu ~ekiliyor 
Yenice sigaralanna konulan ikrami -

yelerin piyangosu bu aym on be§inde 
c;ekilecektir. 

Kuponlarm kabulii i~in konulan 
miiddet ge~;en aytn 31 inci giiniinde 
bitmi!iftir. 

tnhisarlar idaresi, ne Yenice, ne de 
b~ka sigaralan ic;in yeni bir piyango 
haz1rlamami§tlr. 

Haytr cemiyetlerinin yapa
caklan yard1mlar 

Muhtelif hay1r cemiyetleri tarafm • 
dan yaprllnakta olan muavenetlerin bir 
elden idaresini temin maksadile g~en
lerde Halk Partisi Vilayet merkezinde 
bir toplantr yap1lm1!if; evvel emirde bu 
hususta bir talimatname haZirlamak ii
zere bir komisyon s~ilmi§ti. Bu ko -
misyon icab eden talimatnameyi ha -
zrrlamr§ttr. Bugiin Parti merkezinde 
tekrar toplantr yap1larak bu i§ gorli§ii· 
lecektir. 

DEMIRYOLLARDA 

~ark Demiryollari §irketi 
Turk memurlara hala 

ikramiye vermedi 
~ark Demiryollar1 §irketi eski Tii.rk 

memurlanna verecegi ikramiyeyi ay -
b8§1 da geldigi halde her nedense he -
nuz vermemi§tir. ~irketin ecnebi me -
murlarr hirer birer Avrupaya gitmege 
ba§laiDl§larchr. Bu ecnebi miidiirlere 
~ok buyiik ikramiyeler verildigi bilin
mektedir. -···-Galatasaray kuliibiiniin 

-· yemeg1 
Galatasaray kulUbiinden: 6/2/937 gii

nii yapllmas1 takarriir eden, kulUbu -
miizun aile yemegi toplantrsr, o giin 
Hava kurumunun Tokatliyan salonla ~ 
r1nda verecegi balo gG.niine musadif 
bulunmas1 dolayrsile tehirinc mecburi
yet hasrl olmu§tur. 

Bu itibarla tee§kkiiliimuzu sevenle • 
rin, Kurban bayrammm birinci giinii 
olan 22/2/937 tarihinde verecegimiz ye
mege te§riflerini derin saygrlannnzla 
dileriz. 

8agc1lara ucuz kiikiird 
Tekirdag (Hususi) - Her yll havali 

baglarma anz olan kiilleme ve mildiyo 
hastalrklarmm vaktinde online g~ile -
bilmesi i~;in §ehrimiz Ziraat Bankasr 
K~iborlu fabrikalan mamulatmdan 
kiikiirt getirterek ucuz fiatla bagcrlara 
satmaga ba§laml§tlr. 

Ak1ndan Ak1na 
Miiverrih ve edib M. Turban Tan 

irfan alemine yeni bir eser daha 
armagan etti. Ba§tanba§a tarih ve 
ayni zamanda §i:ir olan bu eseri o
kumak bir~ok §ey i:igrenmek ve 
bedil heyecanlara kanmak demek
tir. Fiatl bir lira. 

«- Ne zaran var? Parasmdan istifa
de edelim de otesi bize ne ?» diyorlar. 
F akat heniiz bir~ogu bu fikirde degildi. 
Haf1z, mutlak olarak itiraz ediyor: 
«- Bu adam durup dururken ne di

ye para versin? Kimbilir habra gelme • 
dik ne dolablan varl» diyordu. Kadri. 
daha ileri gidip : 

«- Bu paray1 kabul ettigimiz giin, 
onun kolesi olacagJmJZ1 unutmaym!» di
ye kestirdi. Azmi, agzm1 a~madan ko§e· 
sinde oturuyor. ve biitiin sozleri sinik bir 
tavrrla dinliyordu. Arif Ekrem, dagm1k 
ve giiriiltlilii sesler arasmda teklifinin 
kaybolacagmdan korkarak, onu tekrar 
canland1rdi: 

«- Hi~bir zarar gelmiyecegine sizi 
temin ederim.» Si.iphesiz ondan bekledigi 
bir§ey var: Yunanhlar girdigindenberi, 
Anadoluda i~leri bozulmu§. Burada ken
dine dayanacak yer anyor. Bir te~kilat, 
bliyiik bir ziimre onun i~in miikemmel bir
~ey! Bu adamrn filcirle alakas1 yok. Y e
ler .ki i§leri yiiriisiin.. Bize gelince I Bir
giin bu adamlan mahvedecek te§kilatm 
temellerini gene bu adamlardan biri sa
yesinde yaphg1m1z i~in sevinelim I» 

Kadri giiliimsiyerek sordu: 
- Pekala! Hayuperver dostunuz 

yaln1z ((Atatiirk 
de gil, 

ol~iisile 

diinya, medeniyet ve tarih 
ol~iisile Biiy ·· k Adamdir)) 

memleket 

rB~akaleden crevam 1 I kuruyordu. Harbiye Naztn tarafm-
«Tiirkiye, bu son senelerde, taribi- dan 3 iincii ordu miifetti§i olarak 

nin en hayrete deger devrini ya§a· Anadoluya gonderilerek 19 mayu 
m1~br. Biitiin diin~a! onu, inhi~at 1919 da Samsuna ~dm voe birdenbire 
halmde ve can f.elu~u sanuken T ur- vatammn taksimini tasavvur eden 
kiye, birdenbire, hemen hemen fev- ltilaf devletlerine ve bilhassa Ana
kalbe§er bir gayretle ayaga kalktr ve doluyu ele g~irmegi dii§iinen Yu
yiiriimege ba§ladt. Bu hadise, o ka- nanldara ka111 mukavemete karar 
dar begenilmiyordu ki, gelecek nesil- verdi. 
lerin dikkatini celbetmekten asia Bu esnada, Tiirkiye, miithi.J bir 
bali kalnuyacakbr; ~nkii bu bidi- facia g~iriyordu. Vaktile kurdugu 
se, Tiirkii degi§mek ve hamle yap- Osmanh saltanab ydalmt§h. Tiirk 
mak kabiliyetlerinden mahrum. ad- milleti, bemen hemen inkttasiZ de
deden biitiin gorii§leri tamamen al- vam etmi, olan on iki harb senesinde 
tiist etmi§tir. pek ~ok can kaybetmi!f, kansiZ kal-

Krrmavebulama 

K rrma, malum oldugu iizere, Ka
ram an ve Osmanogullan devir
lerinde kullanrian bir ~e§id ma· 

liyeci dilidir. Muverrih Lutfi, Oguzna~ 
mesinde k1rmadan bahsederken ~yle 
der: «01 eyyame dek Rum memalikinde 
ha.Ia Bagdad gibi Acem defteri yazJiu
dt. Karamanoglu ol tarafm mabirlerin 
katledi.ip zamamm1zda dahi kullanilan 
defteri peyda ettirdi ki gerekli olan iha.
releri farisi olup usttaran tiirk~edir.» 

KJTmanm en <;ok. ileri sliriilen niimune
lerinden biri «in kadar araba der raht 
Ama~ya kmlm1~ §iide)> ibaresi olup Tan· 
zimat devrine kadar defterhanede, mali
yede bu dil muteberdi. 

Bulama, eski edebiyatta, mulemma 
denilen naz1m §eklidir. Gosteri§ yapmak 
istiyen ~airier bu ~ekli s1k s1 kullamrlar 
ve bir beyti fars<;a, obiirii arabca, ii • 
<;linciisii de turk~e olmak iizere garib ga
rib manzumeler yazarlard1. !ran ~airleri 
i<;inde de farisi ve arabi dilile yazJlmJ~ 
k:an§Ik §iirler <;oktur. 

Edib dostum Peyaminin babast rah· 
metli ve ~ok faziletli hocam Ismail Safa, 
benim bularna dedigim miilemma usuliinu 
tehzil ve tezyif i<;in frans1zca, tiirk~e bir 
gazel yazml§h. ve birc;ok §8irleri imrendi
rerek c;e§id c;e§id nazireler kaleme alm
ma~ma sehebiyet vermi~ti. 

Memlekette vukua gelen degi§ik- mlfll. Fazla olarak Ci.hadt Mukadde
likler, basit tekil ve zavahir tebeddill- sin suya dii~mesil~ miisliiman tesa
leri degildi. Yoolan §ey, yahuz salta- niidiiniin dini ideatleri mahvolmu,tu. 
nat ve hilifet degildir; biitiin eski Hindliler Fashlar Cezayirliler hep 
§ark kamilen ytlnlmi§br. As~rlardan- Peygamberin eviadlan olm~lanna 
~ri,. teokratik efsaneler~ ~ahye- ragmen, ~nakkalede, Mtsm1a, Su
dlllm§ mecellelerden, eski an anele- riyede Tiirk milletinin dii§manlarile 
re dayanan adat ve ahlaktan, akla yanyana Tiirklere kaT§l dovii§mU§· 
mugayir kanunlardan, gorenege tabi Ierdi. Mekke Arabian miisliimanla
metruk usullerden yaptlmt~, degi§· nn halifesine ka111 f~tere ile UYD§· 

mez, bir kahp i~inde mahpus bir hal- mu§lanh. Binaenaleyh islam tesanii
de, medeni milletlerden uzak YBJI· diiniin yokluguw Tiirk milletini ruhu-b T A ·n h • Goren agclht lisan zanneder elbette bent 
yan U uram m1w et, ayab~, §~U- na kadar sarsmt§h. Onun i~in, Miita- Tll$trtm cebde transtzca gazet matmuvazel 
run, alai ve manllgm davetine tea- reke olup ta Miittefikler lstanbulu Prati1csfz bana konversasiyon gilc geztyor 
bet ederek birdenbire ani bir harnle Yunanhlar Anadoluyu i•gal edince: Ger~i e~berliyorum hayli lugat matmuvaul 
il k ldu "' Pek yakt§mt§sa da kostilm, hele turnur 
I e urtu • Tiirk milleti kendini yapyalmz, mii- korsa 

Fakat en §a§Ilacak §ey, tezelzil ve u~uruma yuvarlanmaia K&Sa gelmi4 size bit'~ jaket matmu-

Tiirkiyenin yeniden hayat mahki'im bir halde gordii. Ve kendi vazel 

b 1 t k b • Ad E bqma, birdenbire, sevki tabiile isyan Beyitleri o gazelin en sadelqmitleri 
~ masi, e Ir armn se- etti. Fakat, mukavemeti, once dait- olup Obiir heyitlerin ~ogu tamamile fran-

ri olmas1du. mk ve idaresizdi. Bir baJ eksikti. stzca Uli. 
Carlayle (.Karlayl) der ki: «Tarih, Mustafa Kemal, Samsuna !rtkttir Diin elirne g~en ve yeni bas1lm1~ olan 

biiyiik adamlann terciimeihalinden zaman, vatandii§lanntn iimidsizlijini tarihi bir eser, bana kuma ve bulama ya
ibarettir» Bu, vecize, hi~bir zaman, ve ayni zamanda derin emellerini an- z1lan habrlatb. Eski Roma huiukundan 
Cihan Harbi sooundan itibaren, Tiir- lamt~tL Derakab, tavu w hareketile, bahseden hu kitabm bemen her sahifesin
kiyede olup biten bidiselerde oldugu sozlerile kendini, milletin istiklalinin de §U bi~mde sozler var: 
kadar, vakayie mutabakat g&terme- hakiki timsali, olmek istemiyen Tiir- I - «<;;i~eron Maiores nostri cos, qui 
miftir. Modern Tiirkiyenin tarihi, ta- kiyenin canh bayragt olarak kabul ex bac vita nig ressent'in devorum numero 
mamile Mustafa Kamalin terciimei- ettirdi. Bununla beraber Mustafa esse voluerunt>> 

halinden ibarettir. Kemal anadan dogma bir realistti. 2 - Senatoda soylenilen ~ a~r ser 
Memleketini, temellerine Biiyiik sozlerle kendi kendini asia ler bir ihtiyaca i§aret ederler: 

varmc1ya kadar yenile§tiren avutmadl. 0 zamanki programmda «Postquam vero nationes in familiis 

b All 1u .. d d'"' Ad musavat, kardeJlik, adalet yaZilt de- habemus, quibus diversi ritus extema 
1:1 a . n ~o? er lgl •• a• gildi; Clemanceau gibi, yalnaz har- sacra aut nulla simtl'> 

min §ahs1yebm anlamak 1~1n, betti. Yunanhlar, Anadoluya hergun" 
Memleketimizde latince okuyup yazan 

Onun men§eini bilmek laZim- biraz daha niifuz ederken o, milli on ki§i bile bulunmadJgina ve bu kitab 
d1r » enerjileri akxth, toplach, tetkilatlan- memleketimizde okunup istifade edilmek 

• dtrdl. Ostad bir siyaset adam1 olarak 
M P I G t. ~ d kt' k" "k K-in yaz1lchgv ma gore muharririnm· veya · au en 1zon, a~gJ a uc;u her yardtml kabul elti. Sovyet Rus- .,. 
k dd d d vd v .. d miiterciminin eski ~airleri taklid etmek, mu a erne en sonra, og ugu gun en ya, kendisine silab; islam alemi alhn "' 

't'b At t" k" h b h lA t kuma ifade kullanmak, bulama yapmak 1 1 aren a ur un aya m u asa en Yerdi. Boyle olmakla beraber, ne 
I tJ istedigvine hiikmetmemek kabil mi? .. 

an a yor: bol§evik nazariyelerinden, ne de 
«1880 de Selanikte dogmu§tur. Ba- miisliiman mistiginden ilham almadt. «Kac;.an bu taze maarifle eskiler ala-

bast, kereste ticaretile rne§gul miite- Mustafa Kemal, yalmz vatanperver- yun» demek lawn amma dilim varml· 
kaid bir memurdu. Hayabn daha di; miicadele ediyorsa, yalmz yurdu- yor. C\inkii bulamalr~ bir yana buahl· 
eJiiinde iken, seciyesini miikemmel- nun istiklali i~in ~arpl§tyordu. mak §8rble eser yeni ve cidd!! .. 
le§tiren bin miitlriilatla ~qb. Onu Mustafa Kemal ii~ yil, miistevliye M. TURHAN TAN 
saran muhit tamamile Makedonyah kar§I miicadele etti. ---~ - ---~ ~-
idi. Ona, daha gene yqmda iken si- M. Paul Gentizon, bundan sonra, ls- dan biri olan Malaya'ya binerek ka~
yasetle, balk i§lerile me§gul olmak tiklal Harbini ve Biiyiik Zaferi hulasa b. Bu, diinya tarihinde, misli goriil· 
zevkini ve ayni zamanda memleketi- ediyor: memi§ bir badise idi. 300 milyon · 
ni derin ve cezri bir surette yenilet· «Biraz sonra, Tiirk atlan yelelerini miisliimarun Halifesi, hnistiyan bir 
tirmek arzusunu veren, §iiphesiz, Ege denizinin dalgalarmda y1kadtlar. devletten yardtm ve meded dilemi§ti. 
Makedonyanm tesiri olmu§tur. Bu, milliyetperver Tiirkiyenin su go- Peygamberin vekili ve mi.imessili, 

Muharrir, Atatlirkiin Biiyiik Harb so- tiirmez, parlak kat'i ve nihai zaferiy. gavurlann (muharrir aynen gavur 
nun a kadarki hayatm1 anlatt1ktan sonra di. kelimesini kullantyor) emri albna 
§Oyle yaz1yor: Birka~ giin sonra, Muda~ada In- girmi§ti. 

cMondros miitarekesini takib eden giltere ve Fransamn da i§tirak ettik- Islam tarihinin biiyiik bir devri ni-
devrede, Enver, Talat gibi mes'ul leri miitareke imzaland1. hayet bulmu§tu.» 
fefler ~bklan zaman, Mustafa lkincitetrin 1922 sabah1, milli ha- M. Paul Gentizon'un yaz1smm ikinci 
Kemal, lstanbulda, memleketine ye- reketi kabul ve tasdikten daima imti- ve Tiirk inJnlabma ve Ataiirkun bu inkt
ni bir ideal ve ayni zamanda ona hiir na etmi§ olan Altmct Sultan Meh- lab1 nasll yapt1gm1 anlatan k1smmr da ya
ve mi.istakil bir devlet varhg1 vere- med, Abdiilhamidin kardeti, lngiliz rm yazacag1z. 
cek olan tetebbiisiinii dii§iiniiyor ve donanmasmm en biiyiik z1rhhlann- _ 

bunca iyiligine kar~1 biz den ne istiyor? 
Arif, ellerini ug~turarak ve di.i§iine -

rek: 

«- Hi~.. Daha dogrusu ehemmiyet
siz bir§ey .. Koca bir zlimrenin dostlugunu 
kazanmak. Sonra bir de gazetenin hak
ltJmizda yapacagi fena tesirden korka -
rak, §imdilik ... 

Ben, ihtiyarstz, ciimlesini tamamla
dJm: - N e~irden vazge~irmek mi isti -
yor? Gozlerimin i~ine, suc;lu gibi bakar -
ken «evet I» dedi. Bu s1rada bahsedilen, 
bana oyle geliyor ki, davam1Zln asd ru -
huna dokunuyordu. Otekilerin hep bir 
ag1zdan CO§'lllasmt bekliyordum. Hic;bir 
sada ~1kmad1. Hepsi endi§eli tavula dii
~iiniiyordu: 

- Y a Demir?... dedim. Azmi, kah
kahayla giildii. Haf1z dudak biiktii. A
ralarmda bir fis1lt1 oldugu mada, Ari -
fin ka§lanm ~atarak bakt1gm1 ve beni i~a
ret ettigini farkettim. Cevablanm bekle
mege f1rsat kalmadan tekrar bir ugultu 
ha§ladJ. Bir~oklan para i§ini yeniden or
taya atJp, aralannda giiriiltiiyle konu~u
yordu. Azmi, o vakte kadar soze kan§ ~ 
mad1g1 halde, §imdi herkesten fazla bag1-
nyor: - lmkans1z! Bu adam blof yapl· 
yor. Bizi kandmp elinde alet olarak kul-

lanmak istiyor. Nerede paras1? ... diye 
soy leniyordu. 

Arif Ekrem, en miisaid ant buldugu • 
na kanaat getirmi~ gibi, birden ayaga 
kalkt1. Odanm ortasma kadar ilerliyerek 
otekileri susmaga mecbur eden miitehak
kim bir tonla: - Beni dinleyin! dedi. 
Bahsettigim zat on dakika sonra hurada 
olacak. Mesele apac;1k! Ortada §ahrs de· 
gil, bir fikir mevzuubahs, onun namma 
her tiirlii fedaHrhgi yapmaga mecburuz. 

Soz ald1m: - Gazete ne olacak? de
dim. - istikbali kurtarmak ic;in, icab 
ederse kapatacag1z! dedi. 

- Bu adamla anla§tlgJmiza Demir 
ne der? diye sordum. Y enid en mmltlya 
meydan vermemek i~in endi§eyle dii~ii • 
niiyordu. <;ok miihim bir s1r verecekmi§ 
gibi igilip: - Bu c;ocugu giicendirmek is
temezdim. Bilirsin ki bepinizden ~;ok se
verim. Ne yapal1m, ortada fikir meselesi 
varken ~ah1slar silinir. Vakti gelince ken
dimizi de fed a etmiyecek miyiz? 

Bu mada Azmi ve Haf1z, kimden bah
sedildigini farketmi~ler gibi kulak kabar
tlyor ve saklanamiyan bir tecessiisle bizi 
takib ediyorlard1. Arif. onlan i~aretle: 

- Zavalhy1 bunlara kar~J miidafaa 
i<;in soylemediii;im ~ey mi ka!d,! Saf <;:o-

ABIDIN DAVER 

cuk .. F akat kime anlatusm? Dogrusu, pek 
te haks1z degiller. A birader! Bu kadar 
da olur mu? Bir pa~ etran kollamayr 
bilmeli. Siyaset yapmadan ya§amr mr? 

Hakikaten, tam Arif Ekremin soyle
digi zamanda kap1 vuruldu. Bize her za
man tarif ettigin ve orada bulunanlarm 
ezberden bildigi Hac1 Toran i~eri girdi. 
Siiphesiz bize munis goriinmek istedigi 
zaman, yiiziinden zoraki bir tebessiim ek

silmiyordu. Bu k1rmizl surath, kahn ense

li adam poturundan abani sangma kadar 

k1hgmm biitiin teferruatile kar§1mtzda 

cephe yapan bir s1mfm insam oldugunu 

il an ettigi hal de, takma di~lerini canavar 

agz1 gibi gosteren sahte giilii~ii orada bu· 

lunanlarm yava$ yava§ damarlanna gire~ 
cek gibi goriinliyordu. 

Arif onu tamttrg1 zaman her birile oy

le miiltefit selamla~tJ ki, kap1dan girince 

mecliste uyanduml& oldugu sari iirkiintii 

gitgide kayboldugu gibi, bir miiddet son~ 

ra etrafm1 ku~atmaga bile vard1lar. Bir 

k1sm1 onun bo$ yere tenkid ec:;litdigini, hie; 

te soylendigi gibi kotii bir adam olma

dJgmJ dii~iiniiyor. 
[Arkas1 varl 
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T ekttik bir futbolcu 
nas1l yeti~ebilir? 

Milli tak1m antrenorii, futbolun inceliklerini ve 
iyi bir oyuncunun nasd yeti~ebilecegini anlabyor 

F utboliin herkes tarafmdan sevilmesi· 
nin ve oynanmasma heves edilmesinin 
sebeblerinden biri bu oyunu oymyabil -
mek ic;in bazJ fevkalade viicud kabiliyel· 
lerinin aranmamas1 keyfiyetidir. 

Demek istedigim §Udur ki, kiic;iik V!' 

nahif bir viicude malik olan bir oyuncu, 
vi.icud itibarile kendisinden c;ok daha iri 
olan kadar muvaffak olabilir. 

Bununla beraber, kii<;iik ve nahif vii· 
cudlii olan sureti umumiyede sag veya 
solac;1k mevkilerinde oynar. 

F utbolun ince tarallarr 
F utbol oyununun umumi cereyan tar· 

Zimn inceliklerini sayarken evvela mu -
hacimlerden bahsedecegim. Bu husus'a 
soyliyeceklerimin hepsi ameli sahada tec
riibelere istinad eden bilgilerdir. 

Sahada i§gal edilen her mevkiden zi· 
yade ac;1klar, oyunculara digerkamhg1 
ogretirler. Ekseriya · topu kaleye kadar 
gotiiriip, orada saytyi yapacak, ve belki 
de biitiin sitayi§ ve alki§lan · tophyacak 
olan bir arkada§a topu vennek icab ede
cektir. Bu sizi miiteessir etmesin, ve say1 
kaydetmek sevgisi ve hevesi size yerini
zi degi§tirip insayd' a gec;menize sebeb ol
masm, unutmayimz ki futbol bir tim oyu
nudur, on bir ki§i beraberce oynar. 

Sryrrlmak, ka~mak 

Cenahta muvaffak olmak ic;in - sag 
cenah olsun sol cenah olsun - oyuncu se
ri ve viicutc;e kabiliyetli, idmanh olmak 
icab eder. Cenah oyuncusunun birden -
bire, ~ok ani olarak harekete gec;en, ani 
<,;Iki§lar yapan birisi oldugunu goriirsii -
niiz. Cenah oyuncusu bir iki dakika ic;in
de sahamn yansm1 birkac; defa boylubo· 
yuna ko§acak vaziyette, haz;r bulunma
hdir ve bu ani ko§malan takiben belki de 
uzun bir miiddet ic;in ihmal edilmi§ bir 
vaziyette kalabilir. Cenah oyuncusunun 
mevkii oyledir ki ondan ani hareketler ve 
siir' at istenir. Bu da kendisinin viicudc;e 
bu i§i yapabilecek mevkide olmasm1 icab 
ettirir. Fa kat ondan is ten en daha bazt 
miihim §eyler vard1r: lyi top kontrolii, 
iki ayagm1 ayni derecede kullanmak gibi. 

iki ayagm1 ayni derecede kullanma -
nm ehemmiyetini bir misal ile izah ede
yim: Oyun sag cenahta oynamrken, siz~ 
gelen topu sol ayagm1zla ahr ve hemen 
ileri, avut c;izgisine dogru, f1rlarsamz 
~ok k1ymetli bir iki yarde kazamr, ve 
boylelikle ekseriya kar§I taraf oyuncus•J
nun size yeti§mesine mani olmu§ olursu· 
nur. 

iki ayagmizi da iyi kullanabilirseniz 
kar§Imzdaki beki, i<; tarafa veyahud di§ 
tarafa kolayhkla kayabileceginiz i~in, at· 
latabilirsiniz. Kar§Imzdaki ne tarafa gi· 
deceginizi kestiremez ve gene bu sayede 
c;ok miihim olarak, oyun sistemini de za
man zaman degi§tirebilirsiniz. 

Miikemmel bir horner allfl 
1ki ayagmiZI da iyi bir surette kulla • 

nabilirseniz korner atJ§lanm dogru ya -
pabilirsiniz. Sag cenahtan sol ayagm!Zla 
ve sol cenahtan da sag ayag1mzla korner 
atabilmelisiniz. Sag cenahtan sol ayakla 
bir korner atabilir ve topu kalenin arka 
diregine yani korneri atana gore ikinc; 
direge dogru dii§i.irebilirseniz fevkalade 
bir korner all§! sahasmda miihim bir a
dim atmi§ olursunuz. Bunu tecriibe edi· 
niz. Hem de 1srarla. Goreceksiniz ki top 
o zaman tam kalenin agzma dogru sey
redecek ve sizin muhacim arkada§lan • 
mz topa, kar§I taraf kalecisinden daha 

0 mada bir telefon c;almasaydi belki 
bu muhavere ayni mevzu etrahnda ve 
birc;ok tahayyiiller, tasavvurlarla siislene
rek uzay1p gidecekti. T elefonu ac;an 
Semahat Nigar oldu ve hemen bana do
nerek: 

- Senin U§agm telefon ediyor!. dedi. 
- ismail, sen misin? Ne var, ne isti· 

yorsun~ 

1smailin sesi bana pek hafif ve pek 
uzaktan geliyordu. 

- Beyefendi, benim!.. Zahalinize 
bir§eY arzedecegim. ,Sirkete heniiz ugra -
mami§ olmaruz orada hayret uyandmyor. 
Sizin istanbula avdetinizi i§itmi§ler, onun 
1c;m ... 

- Peki, peki .. ismail birazdan c;Ika
cagim; gelirim. 

- Bugiin liizumu yok. Ciinkii bende
niz §irkete ugrad1m. Y orgun oldugunuzu 
ve yann sabah muhakkak geleceginizi 
soyledim. y anna kadar ... 

- Cok ala, miikemmel, buavo ls
mail... 

kolayhkla yeti§ebileceklerdir. Kalenin 
diregine vurmag1 iimid edemezsiniz, fa
kat gayeniz bu olmahd1r. 

Size korner ah§l hakkmda bir iki ke
lime daha soyliyecegim. Cunkii bu §im .. 
diye kadar ihmal edilmi§tir, ve yanh§tlr. 

Korner atl§lannda §imdiye kadar, ~ok 
az gol yapilmi§hr. Ci.inkii korner atanlar 
dedigim ~ekilde ayaklanm kullanmiyor· 
lar ve topun kaleden c;ok uzaklara dii§· 
mesine sebeb oluyorlar. All§ta oniiniizde 
duran topa korner bayragmm kale c;iL -
gisi tarafmdan ko§unuz. T opa ayagmmn 
ic;ile vunnaga dikkat ediniz ve topun h· 
lenin arka diregine c;arpmasm1 temine c;a • 
h§In!Z. 

T opa bir falso vennege muvaffak ol
dugunuzu goriince - ki bu tabii olarak 
zamanla elde edilebilecektir - vuru§unu
zun mesafesini hafifc;e uzatmaga gayret 
ediniz. ,Soyle ki top kale oniinde kimse 
tarafmdan durdurulmazsa arka ·diregin 
bir metro kadar ilerisinden avuta c;1ksm. 

hte en miikemmel korner all§! budur. 
Bu ah§ia go! kazanacaksmJz. T opun 
kendiliginden kaleye girmesi ile degil 
orada bulunan bir arkada§Imzm kafa 
vunnasile korner ah§iarmda dogrudan 
dogruya yani yaln1z ba§Imza go! yap • 
maga gayret etmenizi soylemiyorum. Fil
hakika bu gibi goller futbolda yapiiml~
hr. Fakat buna ~ah§mak vakit ziyamdan 
ba§ka bir§ey degildir ve buna gayret 
yanh§ bir harekettir. 

T opu isteyiniz 
Cenah oyuncusunun vazifesi ileri dog

ru ko§arak mesafe ve saha kazanmakur. 
T opu almca, tereddiid etmeyiniz. ileri 
gidebilirseniz herc;ibadabad ilerleyiniz. 
ilerlemek kabil degilse topu derhal i~ u
c;uncuye veyahud da arkamzdaki hafa 
veriniz ve hemen onlardan tekrar pas al
mak i<;in iyi, serbest bir mevkie ko§unuz 
ve o mevkie vanr vannaz arkada§Imza 
kaba ve h1rc;m olmamaga dikkat ederek 
topu size vermesi i<;in bagmmz. 

N ezaket dairesinde yap!ldikc;a top ic;in 
bag1nnakta bir mahzur yoktur. F akat 
top ic;in haykirmaymiz. 

Her nekdar 1ngilterede baz1 kuliibler 
bunu tavsiye etmiyorlarsa da bu top ic;in 
bag1rmak oyunun liizumlu k!Slmlanndan 
biridir. 

Top i<;in bag1rmak c;ok liizumlu oldu
gu anlar olabilir, boyle anlarda sahanm 
neresinde olursamz olun bunu tecriibe et· 
mekte zinhar tereddiid etmeyin. 

F utbol hi!;bir zaman sessiz bir oyun 
olamaz, topu istemek ic;in nezaket da;re· 
sinde bag1rmak icab eder. 

DimagmJZI ve sesinizi istimal ediniz. 
Arkada§Imzm dikkat nazanm c;ekmek 
ic;in laz1msa ellerinizi birbirine c;arparak 
sert, kisa ve nazik bir sesle ona dogru 
sesleniniz. 

Hatrrda kalmasr lazrm 
gelen noktalar 

lki ayagm1z1 istimal etmekte mar edi· 
niz. Bu i§ oyunun her safhasmda en mii· 
him noktay1 te§kil eder. Bir muhacim i<ii:t 
suiistimal etmemek §artile bazan geriye 
pas vermenin ve geri pas! almak ic;in a· 
c;1k bir pozisiyona derhal ko§manm dog· 
ru bir sistem oldugunu unutmay!n. 

iyi bir vaziyette oldugunuzu goriince 
size pas verilmesi ic;in arkada§lanmza ba
girmakta tereddiid etmeyin. 

MiUi taktm antrenoru 
BOOD 

- F akat daha fenas1 var. 
- N edir o ~ Bir hus1z m1 ~ 

- Zat1aliniz istanbula doner don -
mez mi.idiriyete ugnyaca~mZ! galiba u
nuttunuz! .. 

- Hay Allah miistahalom versin I 
Sahi!... 

- Ak§am .olmadan evvel miidiriyete 
gitmeniz ve miidiir F ahri Beyi gonnemz 
icab eder. Daha fazla gee; kalmamak 
laz!ffidir. Bu i§e sureti mahsusada ehem
miyet vermeliyiz. 

- T abii ... Hemen bir otomobille gel, 
beni al Ismail... 

T elefonu biraz cammm sibldigmi bel
li eden bir §iddetle yerine b1raktJm. Ni -
gar sordu: 

- Beni buak1p gidiyor musun Azmi? 
Ne yapacaksm? Nereye gidiyorsun~ 

- Evet, ~ok miihim bir i§ ... 
- Senin her i§in sana gore pek mii -

himdir. 
- Evet amma Mehmed Fikretin olii

mi.i miinasebetile ... 

CUMHURiYET 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz __J 

Aylard1r ayni yerde 
oturan kadm! 

Son zamanlarda, 
Pariste, Concorde 
meydanmda garib 
bir hadise cereyan 
etmektedir. Hadi -
se cereyan eder, 
g~er; fakat bu oy
lesi degil, devam 
ediyor. Parislile . 
rin Concorde mu
ammasl dedikleri 
bu Mdise, iig ay -
danberi, bir kadl • 
run hergiin ayni sa 
atte oraya gelip 
bir s1raya oturma
Sl ve ak§ama kadar, bir~ey 
gibi yerinden kumldamadan biitiin 
giiniinii orada g~irmesidir. Ba~m -
da beresi, elinde §emsiyesi, srrtmda 
mantosile her sabah saat onda Con -
corde meydammn tahta s1ralarmdan 
birini i§gal eden bu kadmcag1z, biitiin 
Paris halkma merak olmu§tur. Fakat, 
bu garib mahlf.tkun agzmdan bir tek 
soz almak imkam yoktur. Hig kimse • 
nin yiiziine bakm1yor. Hi!;bir suale ce
vab vermiyor, put gibi oturuyormU§. 
Bu zavalhnm, Claustrophobie denilen 
kapall yerde oturamamak hastahgile 
malf.tl oldugunu soyliyenler var. Fakat 
Pariste a!;lkhava yalmz Concorde mey
damndan ibaret degil ya! 

Hulasa, halli mii§kiil, hatta kadln Ia
k1rd1 soylememekte lsrar ettigi lgm, 
imkans1z denebilecek bir muamma! 

Harb kazanc1n1 
meneden kanun 

Amerikan meclisine boyle 
bir Ia yiha veriliyor 

Va§ington 1 (A.A.) - Associated 
Press tarafmdan verilen bir habere gore 
ayan azasmdan M. Conally federal kon· 
greye ne tiirlu harb kazancm1 meneden 
bir kanun layihasJ verecektir. Ayni habe
re gore M. Conally matbuat miimessille
rine 150 bin dolan tecaviiz eden biitiin 
maa§lann yiizde 90 nisbetinde bir ver 
giye tabi tutulacagml soylemi§tir. 

Ayandan M. Nye tetkik komitesinin 
kongreye, harb vukuunda 1 0 bin do • 
lardan yiiksek maa§ verilmesini meneden 
bir kanun layihas1 tevdi etmek niyetinde 
oldugunu soylemi§tir. 

Harb vukuunda ikt1sadi i§leri tanzim 
eden kanuna gore, biitiin sanayi harb es
nasmda hiikumetin kontrolu alhna gire
cek ve fiatlar murakabe edilecektir. 

Bursa· Mudanya §O&eai 
aafalt olacak 

Bursa (Hususi) - Bursa • Mudanya 
§Osesinin bu sene vilayet11e asfalt yapll
maSl kararla§rni~hr. Vilayet umumi 
meclisi bu yola aid tahsisab kabul eder 
etmez i~e ba§lanacakt1r. Bu suretle Bur· 
saya seyahat etmek kolay ve rahat ola
caktir. Yalmz, istanbul • Mudanya hat
tma da siiratli vapurlar tahsis edilmek 
§artile ... 

Dikkataizlikle Oliime 
sebebiyet 

Biga (Hususi) - E~elek ki:iyii halkt 
tertib ettikler.j bir siirek aVl esnasmda 
Ahmed admda birinin atbgt kun~un do
muzun sol kalgasm1 Slytnp mukabil 
tarafta bulunan 1brahimin gogsiine isa
bet ederek i:iliimiine sebebiyet verm~ -
tir. 

Ahmed tevkif edilmi§ ve Miiddeiumu 
milik!;e tahkikata b~lanm1~tlr. 

- Aman efendim, senin bu dostun -
dan bana ne?.. Hele oliimii?.. 

- Rica ederim Nigk .. Bu adamm 
benim nekadar yakm arkada§lffi oldugu
nu unutma. 

- Peki, gece yemege gelecegine ye • 
min et. 

- Soz. 
- Seni nekadar seviyorum bilsen Az-

mil 
-Ben de. 
Zavalh Nigar, kabil olsa benden bir 

saniye aynlm1yacak .. >> 

*** 
<<Ayni giin ak§amiistii ba§!ffidan ge • 

c;enleri buraya ikinci defa olarak not e
diyorum. Bugiin miihim giinlerimden bi
ridir. Miihim ve vahim ... 

Polis miidiirii F ahri Bey, benim gele
cegimden haberdar oldugu i~in ak§am 
gee; vakit beni bekliyormu§. Odasma 
girdigim zaman hir tarafmda bizim Fer· 
di, otetarafmda da komiser N edim var· 
d1. Vak1a miidiir bey ve yanmdakiler be
ni pek dostane ve pek hararetle kar§Iia
dilar, yer gosterdiler amma bir mahke
me huzurunda oldugumu hemen sezdim. 
Muhakkak s1k1 bir isticvabdan gec;irile • 
cektim ... 

Orman kanununun ilk 
miizakeresi diin bitti 

Bu miinasebetle Mecliste miinaka~alar oldu, baz1 
takrirler verildi, fakat maddeler aynen kabul olundu 

Orman kanununun birinci miizakeresinde soz soyliyen meb'uslar 
.:-: ismail Hakk1 Refik ince Raif Karadeniz 

Ankara 1 (Telefonla) - Meclis bu- Yeni onnan kanunile istifade hakk1 bir 
giin sa at 15 te T evfik Fikret Salaym k!Slm koyliilerden nez' edilince kalkm -
ba§kanhgmda topland1. V e gee; vakte ka- rna kanunile onlara ne faydalar temin e
dar c;ah§arak orman kanun layihasmm bi· decegiz. Kabilizd topraklan ve arazisi 
rinci miizakeresini bitirdi. olm1yan koyler vard1r. Bu koyleri ba~ka 

Layihamn sonundaki birinci muvak - yere kaldJrmak icab ederse ev yapma pa
kat maddede soz alan lsmail Hakk1 ras1 ve saire ic;in 80 milyon lira sarf1 icab 
(Bolu) miitalealanm uzunuzad1ya izah eder. Bunlar esasen orada ya§Iyamazlar, 
ettikten sonra dedi ki: hastalamrlar.» 

«- Ormanlarda devlet miilkiyetinir. 
hukuk bak!ffimdan temini isteniyor. Fa
kat mevcud onnanlann yiizde 80 i mii· 
nazaunfih vaziyettedir. Sm1rlanma i§inde 
evvela kar§Imiza bunlar c;Ikacaktlr. Or -
manlarm tahdidi mecburiyeti esasen elde 
bulunan bir kanunla konulmu§tu. Fa kat 
50 kiisur senedenberi bu i§ yapilamami§'" 
hr. 

Muhtelit enciimen ufak bir lledel mu
kabilinde bi!Umum §ah1slara aid orman • 
!ann istimlakinden bahsediyor. Mal sa
hibleri ise feryad etmiyecek midir? Gii
niin birinde hakiki k1ymetlerin tayinine 
zaruret olmiyacagmi ve hazineden mil
yonlarca lira almiyacaklanm kim temin e· 
der ~ T e§kilah esasiye kanunumuz da bu
na miisaiddir. Devlet onnanlanna biti~ik 
ormanlann miktarlan ne olursa olsun is
timlak olunacagmdan bahsolunuyor. Ni
hayet hepsinin bir ucu devlet onnanlan
na bagh olduguna gore kanun ~1kar c;Ik· 
maz hususi orman kalm1yacak demektir. 
Ben piiriizlii i§lerin tahdid esnasmda yal
mz istimlak yolile halli miimkiin olaca -
gma kani degilim. Para oldugu gibi kala
cak, hiikumet ve mahkemeleri kat kat 
fazlasile i§gal edecek ve ormanc1hkta 
miistakar bir idare sistemi gene olmiya
cakhr. 

Koy civanndaki baltahklar i<;in sa • 
hiblerinin yedinde senedleri olmadigi gi
bi orman idarelerinde de resmen kayidle
ri yoktur. Kanun mer'iyete girince bu 
gibi ormanlar da devlet eline gec;ecektir. 
Goc;menlere verilen onnanlar 50 kiisur 
senedenberi koyliiler tarafmdan benim • 
senmi§, babadan evlada intikal etmi§ ve 
bu ailelerin mai§etlerini temin vas1tas1 ol
mu§tur. Sahibleri bu onnanlan uzun miid. 
det korumu§lardir. Devlete gec;ince da
ha iyi korunacagm1 zannetmiyorum. Hal
buki baz1 Avrupa memleketlerinde bu 
yolda ba§ka tedbirler almmaktad1r. Eski 
Avusturya, Macaristan, Karpat hudu -
dunu miidafaa ic;in oradaki onnanlan 
koyliilere dagitmi§II. Romanyahlar da 
T ransilvanya' da boyle yapmi§lard!1. 
Bulgarlar da 1,200,000 kiisur hektarhk 
ormam gene bu maksadla koyliilere da • 
gitmi§lardJr. 

Ormanlann devlete gec;mesile daha 
iyi korunacagm1 ancak bize zaman gos -
terecektir. Sahiblendirilmi§ onnanlann 
daha iyi korunduklan bugiin goriilmekte
dir. Halk1mizm yiizde 85 i koyliidiir. 
Koyliilerin kalkmmas! ic;in toprak kanu· 
nu, zirai kombinalar birbirlerine s1h Su
rette alakadardn. 

F akat her§eyi bilen ve her§eye hazu o
lan Ismail nammdaki soziirnona U§ak Ni
gann apartunanmdan miidiriyete kadar 
olan yolda ve mi.ikellef bir otomobil i~in
de beni o derece tenvir etmi~ti ki sorula
cak her§eye cevab1m hamd1. Eger bu ii~ 
polis memuru hie; umulmad1k bir tarzda 
ve biisbiitiin ba§ka vadilerden gec;erek 
beni bir soz tuzagma dii§iirmezlerse me
sele yoktu. 

Evvela F ahri Bey bana hi tab etti: 
- Oturunuz Azmi Bey, hemen size 

§Unu haber vereyim ki bizde sizin hakk1· 
mzda hic;bir §i.iphe yoktur ... Gazeteler • 
den baz1larmm yazd1klanna bakmayi -
mz. Biz bu yaZilan hemen tekz1b ettik. 
Onlann tahkikat! ne derece s1k1 olursa 
olsun ellerinde hic;bir ipucu olmad!gi ic;in 
bizim ihbanm1z haricindeki iddialan tev· 
sik edilemiyordu. Bu yolda sizin bize 
Atinadan c;ektiginiz telgraf c;ok i§e yara
di. Hele bize §imdi vereceginiz malumat, 
baz1 noktalarm karanhk olmas1 yiiziin -· 
den efkan umumiyede tereddiidler uyan· 
diran bir oliim etrafmdaki §iipheleri de 
izale edecektir. 

Hemen cevab verdim: 
- Bana kar§I gosterdiginiz itimaddan 

dolayi te§ekkiir ederim miidiir bey. Bil-

!smail Hakh Uzman onnan miitehas
S!Sl olarak Ziraat V ekaleti tarafmdan 
Almanyadan getirilmi§ olan profesor 
Bernhayd'm kitabmdan baz1 parc;alar o· 
kudu ve bu miinasebetle koylerin ve bele
diyelerin manevi §ahsiyetleri ic;in 1000 ve 
§ahislara 5000 hektara kadar orman bi
rakiimasJ i~in bir takrir verdi. 
Enciimen namrna verilen izahat 

Raif Karadeniz, enciimen namma .iza
hat verdi. Onnanlann harab olu§unun 
amilleri ne olursa olsun buna bir c;are 
arandigmi, eger ~are bulunmazsa yurdun 
iskan kabiliyetinin tehlikeye dii§ecegini 
soyledi. 

Bu mevzu iizerinde Refik lnce de soz 
ald1. Nihayet miizakere kafi goriildii. 
lsmail Hakkmm takriri kabul edilmiye
rek madde aynen kabul edildi. 

Orman miihendislerine 
olan ihtiyac 

Diger muvakkat maddenin miizake • 
resinde Tahir Sekib, bugiin ancak 150 
orman miihendisimiz oldugunu, senede 
15 • 20 miihendis yeti~tirdigimizi, halbu
ki kanun mucibince 1500 miihendise ve 
c;ok miihim tesisata ihtiyac oldugunu, 
l 7,000,000 vatanda§m su ve ekmek gi
bi miihim ihtiyacmm kar§IlanmasJ icab 
ettigini ve Ziraat Vekilinin kanunu I 0 
senede tatbik vadine ragmen kolayhkla 
tatbiki kabil olmadJgml zannettigini soy
liyerek 4 iincii muvakkat maddenin so • 
nuna bir f1kra ilavesini teklif etti. Bu ila
ve teklifi de raddedilerek madde kabul 
edildi. 

Refik lncenin sozleri 
134 uncii maddenin miizakeresinde 

Refik lnce dedi ki: 
«- Bu madde ile birc;ok kanunlan 

ilga ediyoruz. 0 kadar ki elimizde onna
na clair diistur olarak yalmz bu kahyor. 
1Iga ettigimiz kanunl ar ic;inde is kana, 
muhacire ve koyliilere taalluk edenlcr 
vard1r. ,Simdi soruyorum. Bu kanunun 
heyeti mecmuasmdan mutmain miyiz? 
Bir daha Meclise gelmiyecek midir ki 
hepsini kaldmyoruz ~» 

Biitiin muafiyetler kalkryor 
Raif Karadeniz bu kanunun evvelce 

verilmi§ olan geni§ miisaade ve muafi • 
yetleri tamamen kaldirdigmi, ancak icab 
edenlere baz1 kolayhklar gosterdigini, 
haricinde hic;bir muafiyet kabul etmedi· 
gini, eger yeniden bir miisaade yapilmasJ 
teklifi Meclise gelirse bunun kabul veya 
reddi heyeti umumiyeye raci oldugunu ve 
bugiinden kestirilemiyecegini soyledi. 
Refik 1nce Ziraat V ekilinin de bu nok· 

hassa size minnettarlffi da. Biliyorsunuz 
ki Mehmed Fikret benim dostumdu, 
dostumdan daha fazla belki karde§imdi. 
Ac1 haber beni yildmmla vurulmu§a 
dondiirdi.i. Beyler, benim Fikretin oldii· 
gii gun onunla ba§ba§a ogle yemegi ye· 
digim dogrudur. Onunla param1zm loy
metini yi.ikseltmek ic;in baz1 meseleleri 
gorii§mege muhtacd1m. Aram1zda oteden 
beri gorii§iip tatbik sahasma ~IkanlamJ -
yan baz1 meseleler vard1. Beynelmilel 
sahada ikhsadi vaziyetimizi alakadar e
den bu meseleleri uzunuzad1ya gorii§tiik. 
Baz1 yabanc1 miiesseseler aleyhine olan 
bu meselelerde benim ismimi fena bir su· 
rette ileri siiren gazetelerin bu miiessese· 
!erie alakas1 olduguna kaniim. 

- Beyefendi, demek ki bu yemek es· 
nasmda esash ve mi.ihim meseleler gorii§· 
tiiniiz! .. 

- Evet, tabii miidi.ir bey. Zaten 
Mehmed Fikret te §ehirden c;ok uzak o· 
Ian bu lokantayi hie; kimse tarafmdan ra· 
hats1z edilmemek ve duyulmamak, nazan 
dikkati __ celbetmemek i~in sec;mi§ti. 

- Oyle amma, bu gaye istihsal edile
medi demekl 

- Maalesef, kimseye goriinmemek, 
nazan dikkati celbetmemek, takib olun -
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Cin ihtilali 
Hiikumet komiinist ~ete .. 

lere karst tedbir ald1 
' 

Nankin 1 (A.A.) - ,Sensi i§i hak • 
kmda merkezi hiikumet §Una karar ver 
mi§tir: Cangsuliang ordusu Kansu'ya 
naklolunacak ve Y ang§un ordusu da 
Vey nehrinin §imalindeki mmtakaya gon• 
derilecektir. Bu ordu komiinist <;eteleri• 
ne kar§I miicadelesine devam edecektir. 

Sianfu §ehri ve bu §ehirle Lungai ara· 
smdaki demiryolu Kansu - -5ensi ho!U 
hiikumet kuvvetlerinin kontrolii altma ko" 
nacakhr. 

Milano miilakab 
[Ba§tarat• t tnet sahttedel 

«- Sancak hakkmdaki Turk - Fran' 
s1z ihtilah mucibi memnuniyet bir §ekilde 
halledilmi§tir. Cemiyeti Akvam paktl 
c;erc;evesi dahilinde ve Milletler Cemiye· 
tinin yard1mile iki tarafm kabul edebile• 
cegi bir sureti hal bulunmu~tur. Bu neti• 
ce umumi sulh ile Milletler CemiyetiniP 
niifuzu bak1mmdan fevkalade cesaret 
vericidir.» 

*** 
H ariciye V ekilimizin sozleri 

Hariciye Vekilimiz doktor Tevfil< 
Rti§tii Aras, Cenevreden hareket etme
den evvel Pariste !;lkan L'intransi ' 
geant gazetesine §U beyanatta bulun ' 
ffiU§tur: 

c- Cenevrede-ki bu toplantldan soil 
derece memnuniyet hissediyorum. is ' 
kenderun meselesinin halli, mazidell 
intikal eden bir11ok arazi i§lerile dog ' 
rudan dogruya veya bilvas1ta alakadat' 
meseleleri kat'i surette tasfiye etmek• 
tedir. Badema, Tiirkiye ile Fransa ara' 
smda yeni ufuklar a~Yllmaktadlr. He! 
iki memleketin, iskenderun meselesi ' 
nin halli iizerine akdedecekleri muahe
deler ve mukaveleler, bu yeni vaziye • 
tin ilk tezahiirii olacakt1r. 

Kont Ciano ile gorii§mek iizere ital• 
yaya g.idiyorum. Miizakerabmiz, her ' 
ha'Ide, Montreux'de akdedilen Bogazlat' 
mukavelesine dair olacakhr. Fakat btl 
miilakat, italya ile Tiirkiye arasmdll 
tnevcud dostane miinasebetlerin mah ' 
sus bir salah kesbettiginin delilidir· 
Tiirkiye, ingiltere ile italya arasmdaki 
Akdeniz anl3§mas1ru biiyiik bir mem • 
nuniyetle kar§Ilaml§tlr. Bu anla§ma ' 
nm ruhu, bizim harici siyasetimizin e ' 
sasm1 te§kil eden fikirler ve prensip ' 
lere tamamen tetabuk etmektedir.:o 

L' intransigeant gazetesinin muhar " 
rir-i, Bulgar - Yugoslav paktmm akis • 
leri hak m a • ' . 
rastan §U cevab1 alm~hr: 

c- Bu pa'k:ttan ilk memnun olan be" 
nim. Bulgaristanla Yugoslavya arasm " 
da bir mukarenet tesisini teshile, melll' 
leketimin ve ~ahsan bcnim, geni§ mik' 
yasta gah§ml§ oldugumuz malf.tmduT· 
Esasen, bizzat Tiirkiye, Bulgaristanla 
bu muahedenin bir benzerini akdet ' 
mi§tir. Balkan Antanh, Balkan devlet• 
lerini saglam temellere istinad ettire " 
cek bii.tiin vesaitle takviye edilmi§tit• 
Esasen, Bulgar • Yugoslav muahede • 
sinin bir b~langtc; ve bir misal te§ki1 
edecegini iimid etmek isteriz. Bulgaris• 
tanla Romanya arasmda ve Bulgaris • 
tanla Yunanistan arasmda da buna 
benzer muahedeler addedilmesi miim • 
kiindiir.:> 

tadaki miitaleaSinl ogrenmek istedi. Muh• 
lis Erkmen kiirsiye gelerek dedi ki: 

Ziraat V ekilinin verdigi izahat 
. «- liga edilenlerin yerine baz1 mad• 
deler derpi§ edilmi§tir ve hiikumet bu ka' 
nunla derpi§ edilen maddeleri biran evvel 
tatbik mevkiine koymaga da azmetmi§ ' 
tir.» 

Bu madde de kabul edildi. Ge~en eel' 
sede enciimene gonderilen 96 nc1 madde' 
nin 1 inci f1kras1 da gelmi§ti. Okundu "e 
kabul edildikten sonra onnan kanununun 
birinci miizakeresi bitmi§ oldu ve ~ar§aJ1l' 
ba giinii toplamlmak iizere celseye ni ' 
hayet verildi. 

mamak hususundaki gayretim1zm bo~cl 
gittigi anla§Ihyor. Bununla beraber Meh• 
med Fikret gerek adamlanmz, gerek a• 
damlan vas1tasile kendisinin daimi bit 
nezaret altmda bulunduruldugundan e ' 
mindi. 

- Evet, amma maalesef o giin terti
bal!mmn nekadar bo§ ve i§e yarama:t 
oldugunu anlad1k ... Y emek bitince, he ' 
men Mehmed Fikret Beyden aynldm1t' 
degil mi Azmi Bey? 

- Oyle konu§mU§tuk, oyle yapl!k. 
- Mehmed Fikret Bey, sizin yant ' 

mzda hie; yorgunluk ve fenahk hissetti• 
gini soylemedi mi size~ 

- Hayu! Fikret fevkalade 1nhhatte 
ve son derece keyfi yerinde goriiniiyor ' 
du. 

- Siz ondan aynhrken sigara ic;miyor 
muydu? 

'I - Evet... Lokantacmm bize uzattu; 
sigara kutusundan aldigl bir sigarayt ht' 
niiz yakmi§ti. 

- Bizim tahkikatJmiz da bunu goste' 
riyor ... Siz de bir sigara ic;tiniz, degil nti? 

- Hay1r, ben sigara ic;medim. 
- Bundan sonra olanlan biliyorst.l' 

nuz, degil mi ~ 
£Arkas1 var) 
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edi biiyiik denizci devletin 
ve yeni in,aata umumi 

donanmalar1na 
bir bakl$ --_____________________________ ... ____________________________ _ 

ingiltere, Amerika, Japonya, F ransa, italya, Almanya 
veya yapt1rmak 

ve Sovyet Rusyan1n 1937 
iizere olduklari gemilerin 

bas1nda 
' 

mevcud harb gemilerile yapt1rmakta miktar1 
1922 de irnzalanan ve deniz silahlan 

Yan§Jm 1936 senesine kadar, kismen ol
sun, durduran Washington muahedena -
rnesinin miiddeti bittikten sonra, biiyiik 
denizci devletler, gene yeni yeni harb 
!l:emileri yapb.rmaga ba§ladilar. Gen,i, 
!l:e<;en yii, Londra Deniz Konferansi ya
PJ[d,ysa da bu toplantJda elde edilen neti
celer, yeni bir yaTJ§ln oniine ge~;ebilecek 
§eyler degildir. Simdi, ba§hca donanma 
sahibi devletlerin yeni faaliyet ve gayret
lerine §oyle bir goz atahm. Donanma de
Yince akla evvela, denizler melikesi !n
giltere gelir. Ondan ba§hyoruz. 

ingiltere 
/ngiCiz deniz biit~esi 
lngilterenin deniz biitl;esi, 1932 de, 

50 milyon lngiliz lirasJyd1. 1935 te 60 
rnilyon ve 1936 da ( deniz kuvvetleriie 
lni.i§terek <;ah§an havac1hk haric) 81 mil
Yon !ngiliz liras1 oldu. !ngiliz tersaneleri, 
son zamanlarda yeni gemiler yapmaga 
baeyladJ!ar. 

lngilterenin yeni in§aal! 
2 dretnot: Beheri 35,000 ton, 30 mil 

siirat, 35,6 hk yahud 40,6 hk toplar. 

3 tayyare gemisi: lkisinin eb'ad1 me<,:
hul, bir tanesi 22600 ton. 

16 kruvazor: Beheri 5000 ve 9000 
ton. 9000 tonluklarm siirati 32,5 mil. 
T oplar 15 lik. 

36 muhrib: Beheri 1350 ila 2400 ton. 
35,5 ila 36 mil siirat. 

13 denizalt1: Beheri 1 080 ila 2900 

ton olmak iizere muhtelif cesamette. 

dugu veya koymak iizere oldugu bir<,:ok 
yeni gemiler vardu. 

A merikanm yeni in§aal! 
2 dretnot: Beheri 35000 ton, 40,6 

veya 33,6 hk toplar. 

3 tayyare gemisi: Biri 14500, ikisi 
19900 ton. 

II kruvazor: Dokuzu I 0,000, oteki· 
ler 8,550 ton, ikisinin toplan 21 lik, ote· 
kilerin 15 lik, siiratleri 32,7 mil. 

44 muhrib: Beheri 1500 ila 1800 ton, 
36,5-37 mil siirat. 

17 denizaltl: Beheri 1450 ton. 
3 sahil muhaflZI: 2250 ton, 20 mil 

sura t. 
Amerikanm deniz siyaseti 
Amerikanm deniz siyaseti, evvela, Bii

yiik Okyanusta, sonra Atlas Okyanusun· 
da ihracahm temin i<;in deniz ticaret yol· 
)anm muhafazaya ve emniyet altma a! • 
maga matuftur. Bugiinkii vaziyette Arne· 
rikanm istikbalde harbetmesi ihtimali en 
kuvvetli devlet J aponyad1r. Bu itibarla 
Amerika, hep biiyiik tonajda mhhlar ve 
kruvazorler yapmaktad1r. 

Amerikan donanmasmm tonaft 
Amerikan donanmasmm esas harb ge· 

mileri 405 par<;a olup umumi tonajJ 
1 ,429,000 dir. 

Japonya 
]aponya deniz biit~esi 
Diinyanm ii<;iincii derecede denizci 

devleti alan Japonya, lngiltere ve Arne • 
rikaya yeti§mek ic:rin azami gayretler sar
fetmektedir. Biit<;esinin yariSinl milli 

lngiliz Anavatan lilosu a~rk denize ~1karken 
6 gambot: Muhtelif cesamette. miidafaa i§lerine tahsis etmi§ o1an bu 

6 hiicum botu: Asgari 40 mil sura • memleketin bahriye biit<;esi, 1931-32 de 

tinde. 227 milyon yendi. 1935-36 da 530 mil-

f ngil tercnin deniz siyaseti 

ingilterenin deniz siyaseti, Atlas Ok
Yanusunda ve Akdenizde ayn ayn filo
larla hakimiyeti temin etmek, Uzak§ark
ta, yani Biiyi.ik Okyanusta, diger deniz
ci devletler arasmdaki kuvvetler muvaze
llesinden istifade etmek ve bir harb ha
linde Akdenizdeki ve Atlas Okyanusun
daki kuvvetlerini, k1smen Uzak§arka gon. 
dererek muvazeneyi kendi lehine ihlal et
lllek. 

yon, 1936-37 de 552 milyon yene <;1kh. 

1 aponyamn yeni yaphrd1g1 veya yap • 

hrmaga karar verdigi gemilerin yalmz bir 

bsm1 malumdur. 

]aponyanm yeni in§aatr 
2 dretnot: Bu sene in§asma · karar 

verilmi§ alan bu gemilerin eb' ad1 gizli tu
tulmaktadJr. 

2 tayyare gemisi: Beheri 1 0,050 ton, 

30 mil siirat, 40 tayyare ta~1yacaklar -

Millet 

Frans a 

II-Devlet 
1~------------~--------l-~---~---------~-------l-------~-------~------~l 

Z1rhh TayyarejK .. Muhrib Denizaltl YekQn MUret- I gemisi ruvazor tebat 

ingiltere 15 gemi 8 gemi 54 gemi 182 gemi 54 gemi 313 gemi Zabit ve nefer 

474 750 ton 127.050 ton 329 001 ton 216.929 ton 54 436 ton I 202. 166 ton 99.195 

Am erika 15 gemi 6 gemi 27 gemi 216 gemi 87 gemi 351 gemi 

464 300 ton 112.333 ton 220 475 ton 258 085 ton 80 050 ton l. 355.668 ton 
109.794 

10 gemi 6 gemi 41 gemi 108 gemi 64 gem1 256 gemi 

291 570 ton 99 420 ton 279.305 ton 127.676 ton 79.184 ton 876 660 ton Japonya 89.459 

10 gemi 2 gemi 18 gemi 70 gemi 88 gemi 188 gemi 

212 425 ton 32.146 ton 146.802 ton 118.800 ton 83 394 ton 575 567 ton Fransa 70.157 

4 gemi 1 gemi S6 gemi 101 gemi 67 gemi 209 gemi 

90 354 ton 4.960 ton 163.206 ton 98 031 ton 52 195 ton 408.746 ton italya 51800 

4 gemi 7 gemi 35 gemi 26 gemi 72 gemi 

93 786 ton 49.604 ton 36.094 ton 186M ton Hl8 148 ton I Sovyetler 30000 

15000 
6 gemi 6 gemi 18 gemi 32 gem1 62 gemi 

69 600 ton 35.400 ton 13.480 ton 10.224 ton I28 704 ton ~~_anya_ 
Yedi biiyiik denizci devletin 193? iptidalarrnda yaprlmakta olanlar haric olmak iizere, hizmette bulunan 

esas harb gemilerinin aded ve umumi tonajcnr ve deniz zabit ve efrarlrnr gosterir tablo 
kim olmak ister. Bu da, Japan de- 6 denizalt!: Tonalan muhteliftir. 597 10 torpitobot: Beberi 650 ton, 34 
nizile <::in denizinin §ark k1smmda ila 1379 ton, 12 ila 20 mil siirat. mil siirat. 
tam bir emniyet ve hakimiyet tesi • 8 avizo: 630 ton, 20 mil siirat. 21 denizalt!: 644 ila 11 09 ton olmak 
sini icab ettirir. J aponya, bu emniyet ve iizere muhtelif cesamette. 14 ila 16 mil Fransamn deniz siyaseti 
hakimiyeti §imdiden elde etmi§ olup ar • Fransa, he~eyden evvel Akdenize siirat. 
Ilk cenub deniz yollarma hakim olmaga hakim olmak sevdasmdadJr. ltalyan ve 1 gambot: 2172 ton, 20 mil siirat. 
<;ah~maktad1r. 1 aponya, bir barb vuku- A ltaC."anrn denr'z sr'."esetr' !man donanmalannm mecmuuna faik " " 
unda, daha ziyade, tedafiii bir sevkul • 1 1 h b b" d d w 

cey• takib edecektir. Onun biitiin kuv • ve aynca miistemlekeleri i<;in de 100,000 ta ya, emen emen u a a 1r; cog· 
~ tonluk bir fazla kuvvete sahib olmak is· rafi, sevkulcey§i ve ikhsadi bak~mlardan 

veti, adalannm muhtemel dii§manlann • k d F b denize muhtacdJr. !thalat!mn dortte ii<;ii 
dan binlerce mil uzakta bulunmas1du. teme te ir. akat, ilhassa Almanyanm 

son gayretleri kar§ISinda buna imHn denizden gelir. Eski ve yeni biitiin miis· 
kalmamJ~hr. Bir barb halinde Fransa, temlekelerine denizdn gitmege mecbur -]apon donanmasmm ionajr 

d1k<;a miistemlekeler fethetmek ve bun
Ian inki~af ettirmek, imkansizdir. <;unkii 
ana vatandan sevkedilecek k1taatm em -
niyetini ancak deniz hakimiyeti temin 
edebilir. Daha sulh zamanmda, milletler 
arasmdaki kudret ve kuvvet silsilei me· 
ratibini harb filolan tanzim ve tayin e -
der.» 

italyan tilosunun tonair 
ftalyan donanmasJ, bugiin 232 pa~a 

gemi ve 521 ,000 tonla diinya be§inci· 
sidir. 

Almanya 
Alman.vanrn deniz biilt;esi 
Almanya, Versailles muahedenamesi· 

nin zincirlerinden yeni kurtulmu§ olmak· . 
Ia beraber, deniz kuvvetlerini arbrmak 
i~in, biiyiik bir gayretle ~ah§maktadir. 
Alman donanmas1, ingiliz donanmasmm 
suiistii gemilerinde yiizde 35 i, denizalb 
gemilerinde yiizde 45 i derecesinde harb 
gemisi yaprnak hususunda lngiltere ile 
uyu§mu~tur. Bu anla~madan sonra, 
1940 a kadar donanmasm1 420 ila 450 
bin tona iblag edecek bir program ham· 
lami§tlT. Alman tezgahlan, yeni bir model 
bir denizaln gemisini 8 ila 18 ayda, bir 
kruvazorii, iki, iki bu<;uk senede, bir 
z1rhhy1 ii~ senede yapmaktad1r. Ayni tip· 
ten olan diger gemiler daha c;abuk in§a 
edilmektedir. 1940 ta Alman donanmas1 
yepyeni gemilerden miirekkeb buluna -
cakhr. 

Almanya, deniz biit<;elerini ayn ala
rak ne§retmek adetinde olmadlgl gi.bi, 
1935 tenberi millt miidafaa biit~;esini de 
gizli tutmaktad1r. 1931·1932 )'lhnda, 
Alman milli miidafaa biitc;esi 614 milyon 

Japan donanmas1 233 par~a gemiden 
miirekkebdir. Umumi tonaj1 882,000 
tondur. 

Akdenizde cenubi Fransa • §imali Af • ---, 

Fran sa 
F ransanm deniz biitt;:esi 
Fran sa, 1924 te kabul ettigi in§aal 

programma devam etmektedir. Bu in~a • 
a~. biraz ge<; kalm1~ oldugu i<;in, 1940 ta 
mukarrer alan 691 ,000 tona varamJya
cak, hatta 628,000 tonu bile bulamiya
caktlr. Y eni teahhurlar olmazsa 1940 ta 
F ransJz donanmas1 600,000 ton a balig 
olacakhr. 

F ransanm deniz bUt~esi 1931 - 32 de 
2 milyar 799 milyon frankh. 1935 te 2 
milyar 902 milyon franga c;Jkml§, -936 
da 1 milyar 372 milyon franga inmi§tir. 

F ransa, Biiyiik Harb sonunda fena 
bir hale dii§mii§ olan donanmasmm bii • 
yiik bir kJsm1nr yenile§tirmege muvaffak 
olmu§tur. F ransanm da diger devletler 
gibi tezgahlarda yeni gemileri vardJT. 

Y eni F ransrz in~aalt 

2 dretnot: Beheri 35,000 ton, 30 mil 
siirat, toplar aglebi ihtimal 38 lik. 

2 muharebe kruvazorii: Beberi 
26,500 ton, 31 mil siirat, 8 tane 33 liik 
top. 

I kruvazor: 7600 ton, 35 
siirat, 9 tane 15 lik top. 

2 biiyiik muhrib: Beheri 2884 
38 mil siirat, 8 tane 13,8 lik top. 

6 muhrib: Beheri 1772 ton, 37 
si.irat. 

mil 

ton, 

mil 

rika deniz yollanna, Atlas Okyanusun • 
da da garb! F ransa - garbi Afrika yol • 
!anna hakim olmak mecburiyetindedir. 

F ranstz donanmasrnrn tonaft 
F rans1z donanmasr, bugiin 21 9 gemi 

ve 793,000 tona ile dUnya dordUncUsU
diir. 

italya 
ltalyamn deniz biit!;esi 
ltalya da, donanmasma biiyiik ehem· 

miyet vermektedir. Habe§ harbinin azirn 
masraflanna ragmen, son seneler zarfm
da, Fransamn 117,000 tonuna kar§l 
103,000 tonluk gemiyi tezgaha koymu§· 
tur. Fransada i§ haftas1 40 saate inerken 
M. Musolini ltalyada i§ haftasm1 60 
saate <,:Ikarml§hr. Bu da, ftalyan gemi • 
lerinin daha ~abuk yap1lmasm1 mucib ol· 
maktad1r. 

1talyamn hahriye biitc;eci 1931 • 32 
de I milyar 489 milyon liretti. 1935 • 36 
da 1 milyar 166 mil yon liret, 1936 • 3 7 

de 1 milyar 446 milyon lirettir. 

ltalya da diger devletler gibi bir hay
Ii yeni gemi yaptrrmaktad1r. 

ltalqanm 1.1eni in§aatt 
2 dretnot: Beheri 35,000 ton, 30 mil 

siirat, 9 tane 38 lik top. 

3 kruvazor: Beheri 7874 ton, 35 mil 
si.irat, 1 0 tane 15 lik top. 

4 muhrib: Beheri 1498 ton, 39 mil 
siirat. 

Tayyare 
gemisi 

A 
Kruvazor 

B 
Kruvazor 

Muhrib 

·• ... "he as II!! 

Amerikan filosunun safft harb gemileri bir manevra esna:nnda 

dur. Bu denizlere giden bogazlar ba~ka
larmm elindedir. !talya, bugiin bir 1tal
yan ic; denizi alan Adriyatik denizine 
hakim olarak ~ark ecnabm1 ve merkezi 
Akdenize hakim olarak garb cenahm1 
emniyete almak, bOylece, en az, $imali 
Afrikadaki Libya miistemlekesile muva· 
salasm1 temin etmek mecburiyetindedir. 
Amavudluk vasJiasile Balkanlara miies· 
sir olmak istedigi zaman da, Oniki Ada· 
daki deniz iislerile $ark! Akdenize ha • 
kim olmak bedefini giitmektedir. M. 
Musolini, muhtelif nutuklannda §U soz· 

Jeri soylemi§tir: «ltalyamn mukaddera • 

hm, nihayet, kendi deniz ordusunun kud

reti tayin edecektir. Denize hakim alma· 

Denizalb 
gemisi 

-

Umumi 
Yekun 

markh; 1934-35 biitc;esi ise 895 mil yon 
marka c;Ikmr§hr. 

A lmanyanrn yeni in§aalt 
1 dretnot: 35,000 ton. 
2 muharebe kruvazorii: Beheri 26 

bin ton. 9 tane 28 lik top. 
2 tayyare gemisi: Birinin tonajr 

m~bul, oteki 19,250 ton. 
3 bi.iyii.k kruvazor: Beheri 1 0,000 

ton, 8 tane 21 ,3 liik top. 
22 muhrib: Bir kiSmi 1625, bir k1sm1 

da 1811 ton, 8 tane kovan, 5 lane 12,7. 
lik top. 

12 torpitobot: Beheri 600 ton. 
8 denizalt1 gemisi: Dort lanesi 500 

ton, dort tanesi 250 ton. 
12 rna yin gemisi: 600 ton. 
12 hiicum botu. 
1940 ta Alman donanmas1 5 muhare• 

be gemisi, 3 ceb ZIThlm, 2 tayyare gemi
si, 14 kruvazor, 40 muhrib ve torpido .. 
bot, asgari 17,000 tonluk denizalt1 gemi· 
sinden miirekkeb otacaklir. 

Almanyamn deniz siyaseti 
Almanya, ilkonce Balbk denizine ha· 

kim olmak, miiteak1ben, §irnal denizine, 
Manche kanalma, §imali Atlas Okyanu
suna -lngiltereden sonra en kuvvetli do· 

rL1ltten 8ahtteyt cevtrtnt<~l 

Not 
ikl cetvel arasmda baz1 miibayenetler 

vardJ.r. Mesela, a~ag1dakl tabloya gore 
Italyamn tayyare gemisl yoktur. Halbu
ki yukarJkl cetvelde italyanm blr tayya
re gem!si oldugu yazllHilr. Bunun sebebl 
§Udur: 

A~al1;1dakl tabloda, yalmz giivertelerl 
tayyare ucurmaga elverl§ll tayyare ge -
milerl kaydedilmi!J, deniz tayyZ~.releri ta -
~1yan alelade tayyare nakllye gemilert 
gosterilmeml~tlr. 

Bir nokta daha: Yukanki cetvel 1937 
lptldalarmda mevcud harb gemllerlnl 
gosteroigl halde, a§a~Jdakl cetvel hem 
fllen hlzmette bulunan, hem de 1937 de 
yapllmakta olan ve yap1lmas1 mukarrer 
bulunan yen! gemllerl de lhtlva etmekte
dir. 

Yukanki cetvel, muhtellf vesaikten biz
zat bu makalenin muharrirt tarafmdan 
tertib edilm.l~tir. Mai1;IdP.It! tabla, blr 
Frans1z mecmuasmdan naklen ressami-

Yedi biiyiik denizci devletin mevcud ve yapclmakta olan deniz kuo vetlerini gosterir tablo cat! yaptlgl mmta -
kalara tamamile ha· A. kruvazi:ir 21 lik toplarla miisellah biiyiik kruvazi:irler, B. kruvazor ise 15 lik toplarla miicehhez kiir;iik kruvazi:irler demektir. 

I \m1z tarafmdan yenlden yapllrni§hr. 
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Hitler'in nutku etraf1nda 
tefsirler devam ediyor 

lBa$taratz 1 tnct sah1fede I 

Delbos, Hitler'in nutkuna da temas e
derek demi§tir ki : 

«- Hitler'in nutkunda Fransaya kar
§1 hi~bir hiicum bulunmamasJm memnuni
yetle kaydederim. Hitler Almanlarla bi
zim ara~uzda insaruyet~e hi<;bir kavga 
mevzuu olamJyacagmr soylemi§tir. Bizim 
de fikrimiz ve arzmnuz budur. Fakat 
diinyada bizler yalmz degiliz. Sulbun 
muhafazasr bizim elimizde olm1yan bir 
tak1m ummni kaidelere tabidir. Bu kai
deler meyanmda muahedelere riayet 
etmek vard1r.» 

Alman gazetelerinin M. 
Delbosa cevablart 

Berlin 1 (A.A.) - Diin Frans1z 
Hariciye Nazm M. Delbos'un soyleCligi 
nutuktan bahseden Volkischer Beobach
ter gazetesi ezciimle diyor ki: 

«Bu miilakat yeniden F ransa ile Al
manyanm emniyet meselesi hakkmdaki 
telakkileri arasmda mevcud olmakta de
vam eden miibayeneti ve iki memleket 
beyninde itimad esasma miistenid iyi 
kom§uluk miinasebetlerile sulh fikirleri -
nin ne derece farkh oldugunu gostermek
tedir. 

Bu nutuk ayni zamanda F ransa biiku
metinin Ba§vekili M. Blum'iin ge<;en pa
zar gunii Lyonda saylemi§ oldugu nu -
tukta baglamak niyetinde oldugu ipligi 
~ozmek istemedigini ispat etmektedir. 

« 12 Uhr Blatt» gazetesi ayni. mevzu· 
dan babsederek M. Delbos'un F ransJz
Sovyet misak1 lebindeki beyanatJm hali
hamdaki ~er~eve dahilinde biraz garib 
gormekte oldugunu beyan etmektedir. 

«Halibamda Pariste guzel 50zlerle 
Almanyay1 Sovyet Ruslarla bir misak 
akdedecek aerecede bol§evizm ile uzla§
maya amade olabilecegi nnmnda m1 
bulunuyor? Bu oyle bir meseledir ki 
mevzuu bahsolmaga bile degeri yoktur.» 

Montag gazetesi, diyor ki: 

«Bu §erait altmda akdi derpi§ edil -
mekte olan umumi konferans kat'iyyen 
bir neticeye vas1l olamryacaktrr. <;iinkii 
§ayed bu konferansm miizakerelerin ruz
namesini son senelerdeki Avrupa diplo -
masisinin dosyalarmdan <;1kanlan evrakla 
doldurmak tarafr iltizam edilmek suretile 
i~ ba§lanacak olursa, yap1lacak muza -
kerelerin daba ba§tan suya du§ecegini 
soylemek hi~ te yanh§ olmaz. <;iinkii son 
zamanlarda cereyan etmi§ olan hadisat 
bu kabil evrakm faidesizligini meydana 
<;JkarmJ§br. Almanyamn siyasi yoldaki 
icraatJ diger memleketlerin gaye ve icra
atmdan biisbiitiin farkhd.Jr. Ciinkii AI -
manya Versailles aleminde ya§amachgl 
gibi barbden evvelki alemde veya em -
peryalist temayullere ve uzun zaman -
danberi hiikiimden sakrt olmu§ muahede
lerin mudafaa zihniyetine sahib bir alem· 
de ya§amamaktadn. 

Franstz gazetelerinde 
Paris 1 (A.A.) - Temps gazetesi 

ba§makalesinde ¥Jyle diyor: 
«Hulasa olarak ¥)yle diyelim ki M. 

Hitler'in nutkunda beynelmilel vaziyeti.n 
acil inki§aflarmda biraz itimad gosteril • 
mesini muhik gosterecek bir takim nokta· 
lar bulundugu gibi diger bir takim nok -

talann da bilbassa endi§e ve vesveseyi 
mucib bir mabiyette oldug ua§ikardJr.» 

Temps gazetesi FUhrer' in sulhcuyane 
arzularmm samimiyetinden §Uphe etme • 
mekte, ancak sulhun tensiki ic;in teklif o
lunan yardimm sarahatten mahrmn oldu
gunu beyan etmektedir. 

F ransa, Bel<;ika ve F elemenke miite -
ellik olan f1kralardan Temps gazetesi 
memnuniyetle bahsetmekte, ancak §U 
noktalara i§aret etmektedir: 

1 - Fransa ve Almanya arasmda fili 
vaziyetin her iki memleketi son derecede 
alakadar eden meselelerin hallini daba 
miiessir bir surette teshil etmemesi teessu
fe §ayand1r. 

2 - Bel~ikamn 1914 senesinde mev
cud olan bitarafhk zamam bu memleketi 
istilaya ugramaktan kurtaramamJ§tU. 

Temps gazetesi bun dan sonra Sovyet· 
ler Birligini Avrupa camiasmdan baric 
tutan farklardan babsetmektedir. 

Bu gazeteye gore bu f1kralar nutkun 
endi§e doguran par<;alandrr. Bunlardan 
anla~rhyor ki Hitler Almanyas1 eski va
ziyetlerini asia degi§tirmemi§tir. 

Temps gazetesi mustemlekata aid olan 
frkralann bilhassa lspanyaya taalluk et
mekte bulundugunu beyan eylemektedir. 

Bu gazete, bundan sonra Alman de -
miryollarile Reichsbank'm Alman huku
metinin hakimiyeti altma konulmasr ka -
ranm tamirata muteallik nizamnameler 
munasebetile akdedilmi§ olan itilaflar 
mucibince, bu iki te§ekkiile tahmil edil • 
mi§ olan beynelmilel mukellefiyetlerin il
gasr oldugu sutetinde tefsir etmektedir. 

V ersay muahedesi hile ve 
kuvvetle yaprlmt~ 

Roma I {A.A.) - M. Hitler'in 
nutkunu mevzuu babseden Lavaro F as -
cista gazetesi diyor ki: 

«Biitun demokrat devletler, bu nut -
kun ikna kuvvetini tasdik etmelidirler. 
Eger Fran sa ve lngiltere Almanyanm 
niyetleri hakkmda endi§e besliyorlarsa, 
bu anla§mazhk, Almanya tarafmdan de
gil, fakat F ransa ve lngiltere tarafmdan 
tevlid edilmi§tir .» 

Bundan sonra M. lvon Delbos'un 
nutkunu mevzuu babseden gazete, Ver
say muahedesinin kuvvet ve hile ile te -
min edilmi§ oldugunu yazmaktadu. Al
manyayr «harbin yegane mes'ulii olarak» 
gosteren hiikmiin ortadan kaldmlml§ ol
masr buyiik bir kazancd1r. B. Delbos'un 
nutkundan, eger Almanyamn siyaseti hie; 
kimseye miitevecdh degilse F ransanm 
Almanya.ya kar§I bir salah ve yakmla§· 
rna siyaseti tatbik etmege amade bulun -
dugu anla§JlmaktadJr. Bu ise Alman hu
kumetinin siyasetine tamamile uygundur. 

lsvefliler Almanyanrn Nobel miika-
latrnr kabul etmemek kararrnr 

inlialle karfrladrlar 
Stokholm 1 (A.A.) - Butiin gazete· 

ler M. Hitler'in Almanlan Nobel mii • 
ka.fahm kabulden menetmesini hayret 
veya infialle kar§tlamaktadJrlar. Muha • 
fazakarlarm orgam olan Swoeuska 
Dagbladed, M. Hitler'in kararnamesini 
Almanyayr ikt1sadi otar§iden daha zi -
yade infirada sevkedecek fikri bir otar§i 
oldugunu yazmaktad1r. 

nanma ile- hakim olmak, eski miistemle-llerinin say1s1 me<;huldur. Mevcud deniz
kelerini tekrar ele ge~irmek, a~1k denizler- altJ gemilerinin 30 tanesi Karadenizde -
de kruvazor harbi yapmak gayelerini ta- dir.) 
kib etmektedir. Sovyet Rusyanm deniz siyaseti 

Alman donanmasmm tonair Sovyetlerin deniz siyaseti §imdilik ta-
Alman donanmas1 97 gemi ve 323,000 rnamile tedafiii bir mabiyette olup Bal-

tonajla altmc1 derecededir. trkta, Uzak§arkta ve Karadenizde, Sov-

SOyYBf Rusya yet sahillerini korumag1 istihdaf etmekte
dir. BaltJkta, iskandinav memleketlerile 
yakm muvasala yollanna bakim olmag1 
dii~unmektedir. 

Sovyet deniz biit~esi 

Sovyet Rusya, §imdiye kadar kara or
dusile havaCJ!rk ve harb sanayiine fazla 
ehemmiyet vermi§, deniz kuvvetlerini bir 
dereceye kadar ihmal etmi§ti. Bir miid
dettenberi, Sovyetler de donanmay1 ihya 
etmek iizere, faaliyete ge<;mi§lerdir. Sov
yetler Balhkta, Karadenizde, Uzak§ark
ta ve nihayet Beyazdeniz ve §imal buz 
denizinde barb gemisi bulundurmak mec
buriyetindedirler. lki buyiik zJrhh ile 
yedi kruvazorden ve denizalh gemilerin -
den miirekkeb yeni bir program bazula -
maktad1rlar. 

Sovyetlerin de deniz butc;elerini aynca 
ne§retrnek adetleri degildir. 1931 de 1 
milyar 404 milyon ruble olan milli mii
dafaa butc;eleri 1936 da 14 milyar 815 
buc;uk milyona c;Jkmi~hr. 

Sovyetlerin yeni in§aal1 
2 dretnot: Ton alan mec;hul, 40,6 hk 

toplarla miicebhez olacaklan soyleniyor. 
7 kruvazor: Dordii tezgahta, iic;ii 

planda. Ton alan mec;hul, toplan 18 lik. 
7 biiyiik muhrib: Beheri 3000 ton 

35 mil siirat, be§ tane 13 liik top, alh ko: 
van. 

12 denizalh: T onajlar. mec;hul. (AI . 
manlara gore Sovyetlerin umumi tonaj1 
18,000 olmak iizere 15 I denizalti gC"misi 
vard1r ve yap1lmakta olan denizalt1 go~mi-

Sovyet filosunun tonaj1 
Bugiin Sovyet donanrnas1, 1 05 par<;a 

gemi ve 204,000 tonaj)a biiyiik devlet -
ler arasmda yedincidir. 

Not - Bir Frans1z gazetesinden iktr
bas ettigimiz a§agrdaki umumi cetvelde, 
mevcud Sovyet dretnotlan u~ tane goste
rilmi§tir; Karadenizdekile beraber 4 ta
nedir ve bunlarm tonaj1 92,894 tiir. 

Milletler Cemiyeti Askeri Yrlhg1 Sov
yetlerin mevcud deniz kuvvetlerini §Oy]e 
hulas a etrni§tir: 

4 ZIIhh: 93,786 ton. 
7 Kruvazor: 49,604 ton. 

35 Muhrib: 36,094 ton. 
26 Denizalh: 18,664 ton. 

12 Denizalh: Y ap1lmakta ve tonal an 
me<;hul. 

Sovyetlerin bu I 2 denizalh gemisi ba
ric olmak iizere, 198,148 tonluk 72 ge -
misi vardu. Bu gemilerde 7,5 likten iti
baren ve daha buyiik 475 top, 466 tor
pido kovam vardu. 

Yukar1da verdigimiz izabat gosteriyor 
ki t936 y1lmdan itibaren deniz silahlar1 
yan~l yeniden baslamJ§tlr. Bakahm ne -
reye kadar gidecek ve nekadar devam e
decek~ 

ABIDIN DAVER 

CUMHURiYET 2 ~ubat 1937 

Y eni memurin kanunu 
diin Meclise verildi 

--··--
I~Cumhuriyet:• -

Bir tikayetin cevabt 
istanbul Maarlf Miid~rltiglinden §U tez

kereyi ald1k: 

!GONON BULMACASI 
I 2 s 4 II ft 7 8 9 
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[Bastaralt 1 tnct saht!ede J 
rine ve belediye hizmetlerine tayinleri i
darei umumiyelerine aid olan memurlar 
bu hizmetlerinden geri ahnarak devlet 
memurluguna iade kilmdiklan zaman bu
susi idare ve belediyelerde g~en hizmet 
miiddetleri gerek memurluklannda, gerek 
tekaudliiklerinde muteber tutulur. 

Madde: 5 - Memurluk hizmet ve 
§artlanm haiz olma~Jklan halde kendi • 
sine devlet idarelerinde vazife verilenle
re «mustahdem» denilir. Bunlar i§bu ka
nun hiikumlerinden baric olup haklarmda 
mukavele mevcudsa mukavele hukumleri 
tatbik edilir ve mukaveleleri yoksa umu
mi kanunlann hi.ikiimlerine gore muamele 
olunur. 

M emur olabilmek i~in ~artlar 
Layihada memur olabilmek 1c;m §U 

~artlann haiz bulunmasr lazim geldigi ya
zrhdlr. 

1 - Turk olmak, 
2 - 20 ya§IDI tamamlamt§ olmak, 
3 - Askerlik fili hizmetini yapml§ ol

mak ve yahud filii hizmeti yapmaga ma
luliyet dolay1sile askerligi tecil edilmi~ 
olmak, 

4 - Ba§kasma g~er bir hastahg1 va
zifesini yapmaga mani bir maluliyeti ol
madigma dair s1hhat heyeti raporu ibraz 
etrnek, 

5 - Ortamekteb mezunu olmak. 
«Ortamekteb mezunu talib olmJYan 

yerlerde ilk tabsilini bitirmi§ olanlar im • 
tihan edilerek i§e yanyacag1 anla§lhrsa 
memuriyete almabilirler.» 

6 - Ecnebi ile nikabh olmamak. 
«Nikahslz olduklan halde ecnebile ka
r. koca gibi ya§Jyanlar dahi memurluga 
almmazlar.» 

7 - Fen a ahlak ile dile gelmi§, ku
mar oynatrnJ§, kumar oynamagl adet e
dinmi§ olmamak. 

8 - Haysiyet kmc1 bir sue; ile mutlak 
surette ve herhangi bir ciiriimden dolayr 
agu bapis veya 6 aydan fazla hapis ce
zasile mabkum olmu§ bulunmak <<boyle 
bir bareketten dolayr ceza takibi altmda 
bulunanlar dahi memurluga almmaz -
lar.» 

Namzedlik devresi 
7 nci madde memurluga almacak o

lanlann 2 sene namzedlik devresi gec;ire
ceklerini bu devre esnasmda ablaki liya· 
katsizligi veya ehliyetsizligi goriilenlerin 
hizmetlerine nihaye t verilecegini, maa -

mafih ehliyeti itibarile memurluga kabi • 
liyeti goriilmiyenlerin devlet dairelerinden 
diger birinde yeni bir namzedlik devresi 
ge~irmesi caiz oldugu zikredilmektedir. 
N amzedlik devresini muvaffakiyetle bi • 
tirerek memurluga kabul edilenlerin 
namzedlikte gec;irdikleri muddeti bilfiil 
memurluk hizmetinden sayJ!acakhr. 

Her memurun bir gizli 
dosyasr olacak 

Layihaya gore her memurun devlet 
sicilinde kaydi ve ma numaras1 buluna· 
cakhr. Laylhada sicil kaydinin esaslan 
gosterilmektedir. Sicillere berkes senede 
bir tecdid edilmek §artile memurun birer 
fotografisi de bulunacaktu. Her memu
run bir gizli dosyasr bulunacaktn. Me • 
murlann §ahrslanna ve aileleri efradma 
aid ahlak ve seciye gibi bususlar bak -
kmda amirlerin ve mufetti§lerin verdik -
Jeri raporlar munderecah sicillere i§aret 
edilmeyip bu gizli dosyalarda sakla -
nacaktrr. Gizli dosyalar merkezde zat l§· 
Jeri miidurlerinin ve vilayetlerde valilerin 
murakebesi altmda bulundurulacak ve 
miinderecatmm if§asmdan bu memurlar 
mes'u] tutulacakhr. 

Layibanm 15 inci maddesi §U §ekilde
dir. 

Memur, bulundugu claire veya vila -
yette vazifesinin ehli olmadrgma dair bir
birini mi.iteakrb iki sicil alanlar diger cla
ire veya vilayette ayni derecede vazife
ye nakledilirler. Oradaki bizmetinin ilk 
senesinde dabi ayni sicil ahrlarsa inzibat 
komisyonu kararile haklannda tekaiid 
kanununun 13 iincii maddesi tatbik olu· 
nur. 

Becayi'! sebeb ve Jekilleri 
Layihanm 3 i.incii fash memurluga ta· 

yin, terfi ve takdir usullerini gostern 8 
maddeyi mubtevidir. 5 inci fasrlda tahvil 
muameleleri ve sebebleri bakkmda hii -
kiimler vard1r. Bu hiikiimlere gore her 
memur §ahsma aid s1bhi sebebler dolayr
sile tahvilini istiyebilecektir. idari se • 
beblerden dolayr bususi vaziyeti baiz ol
duklanna lcra Vekilleri Heyetince karar 
verilen mahallere bu mahaller haricin -
den gonderilen memurlar 3 seneden faz· 
Ia buralarda kalmaga ichar edilemiyecek
lerdir. 27 nci maddeye gore de her me
mur terfian tevcih edilen memuriyeti 
makbul mazeret gosetererek kabul etme· 
mek hakkm1 haizdir. 

lnzibati tedbirler 
6 nc1 fas1l inz1bat cezalanm goster · 

mektedir. 28 inci maddeye gore memur
lann vazifelerine tesiri olan veya memur· 
luk §erefine dokunan hareketlerinden do
lay! a§ag1da yazrh derecelere gore inzrbat 
cezalan verilir: 

1 - 1htar:. Memuru vazifesinde dik -
kate davettir. 

2 - T evbih: Memurun muayyen bir 
filliden dolayr muatebe edilmesidir. 

3 - Maa§ kesmek: Memurun §ehri 

1almakta oldugu parasmm IS giinlugii -
ne kadar kesilmesidir. 

4 - Sm1f indirmek: Memurun maa§
c;a bir derece a§agi indirilmesidir. 

5 - Azil : Memurun 2 aydan bir 
seneye kadar hizmetten uzakla§hnlmasi· 
d1r. 2 den fazla azil cezasr goren me -
mur hakkmda mazuliyet miiddeti ne ka
dar olursa olsun tekaiid kanununun 13 
iincii maddesi tatbik edilir. 

Mad de: 56 - Memurluktan c;rkar -
mak. Memurlann bir daha devlet memur-

Gazetenizin 15/ 1/ 937 tarih ve 4553 sa -
yi.l1 niishasmm 9 uncu sahlfesinin 3 iincli 
slitununda (Bir mekteb talebeslnin ~lka
yetiJ ba~llg1 altmda lntl~ar eden yaz1 iize
rlne gereken tetkik yap1lmi§t1r. istanbul 
Erkek Lisesinde beden terblyesl ogretme -
nlnin nakllnden dolayr yerine blr dlgeri 
gelml~ ve bu suretle 20 glin kadar zaruri blr 
fasrla geglrml§tlr. Beden terblyesi salonu
nun dalma temiz oldugu ve bu dersln s1hhi 
ve normal blr §ekllde devam ettigtne gore 
bu dersin 3 ay ogretmenslz kald1g1 ve sa
lonun toz ve diimanli olduguna dalr §lka
yetln haklkate uygun olmad1g1 anla~nl
makla keyflyetln tavzlhlni saygllarimla dl
lerlm. 

IstanbuJ E orsas1 kapam§ 
fiatleri 1 - 2- 1937 
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lugunda kullamlmamak uzere bizmetten 1 SterllD 
c;JkanlmasJdir. 1 Dolar 

Ah11 
b16. 
l~3. 
118. 
1~0. 

Sah§ I 
ti:&l' 
lt6 

lnzibat cezas1 olmak iizere memuriyet- 20 FranSlZ Fr 
20 Llret 

ten c;Jkanlanlar tekaiid kanununun 13 20 BeJcika Fr 

117 
125 

iincii maddesi hukmiinden istifade ettiri - 20 DrahnU 
20 b'Vicre Fr 

~o. 
1ll. 
66. 
·JO 

!:!4. 
22. 

tl7o. 
23. 
66, 
BO 

lir. 20 Leva 
~a: Bundan sonraki madde inzibat komis- 1 Flortn 

20 Oek ltronu To. 
yonu kararile verildigi gibi amir tarafm - I Avusturva 81 23 

2ll 
22 
2<1 
14. 
62. 

dan da resen verilebilen ibtar cezasma I Mark 
I Zlot! 

kar§I itiraz kabul edilmiyecegi ve hic;bir 1 PenRii 
mercice tetkik olunmJyacagJ ve bu ceza- 20 Lev 

20 Dinar 
mn siciline gec;irilmiyecegi yazJhd1r. Ko- Ruble 

TUr It 1030. 
SJ. 

1032 
'l46 

misyon kararile verilen tevbih cezalanna I 1 isve~ kuronu :iO 

da itiraz edilemez ve derhal siciline gec;i- ~ san~:ot ugs 8 ~46. 
rilir. Resen verilen tevbih cezalarma kar· 11-1 _;...:.::;:.=~.;....;-c;~E~K:..L_E.....;.R _____ il I 

§I 15 gun i<;inde cezay1 veren makama 
miiracaat edilerek cezamn kaldmlmasJ Londra ~~~~ 
istenebilir. Nev Yok 1 u.7~345 

Satll$ 
611. 

".7934~ 

Layihaya gore memurluga kabul edil- ~~~0 }~:g~76 
dikten sonra ecnebi ile nikahlananlar ve- Brtiksel 4.6993 

17.lV6 
1o.o11o 

4. 7l6l:i 

ya beraber ya§ad1klan gorulenler memur- I ~!~~vre ~g.~~~~ 
luktan <;Jkanlacaklardn. Sofva 64.8~ 

Kanunun 7 nci fash inzibat komisyon- P~terdam J~:~~\JO 

88 o72;:> 
o.466a 

64.83 
1,4490 

22.76 
Ianna, 8 inci fash memurlann izinleri ve Vtvana 4.ioU 

bastahklarma, 9 uncu fash memurluktan ~:r~!~'~ 1gi~6 
4.2614 

11.1:146 
1.9725 

aynlmak §artlarma, 10 uncu fash me • Varsova 4.702() 4.7~:.!0 

murlann yapamryacaklan bareketlere da- :~~:;ste 1 ~:~~ 10 

ir biikumleri ibtiva etmektedir. Bellrra.d 34.5225 

4.4670 
L<-S.o~ 
34,6,25 

Layibanm 64 iincii maddesi aynen Yokohama 2• 785 
Moskova 24,94 

2.18o 
l49J. 
3.1334 §U §ekildedir: ..:.S;:::tn~k;.:.h::;o;.:.:lm~----=---·-1;,;;.1.;.334;..;... _ _..;.;....;.._ 

Ticaret, san'at ve siyasetle 
ifligal yasak! 

«Memurlar ticaret ve san' at! a i§tigal 
edemezler. Kendi emlak ve arazilerini 
bizzat veya bilvasrta i§letebilirler. ,Sir
ketlerde, ticaret ve san' at muesseselerinde j 
vazife deruhde edemez1er. Ancak hisse-

ESHAM I 
Kapanl§ I Mill~ 

!
Anadolu ~m.. % 
60 pe~ln 24.50 24 oO 

% 60 vadeli 2-l.uu 24.60 
Bomontt-Nektar 9 60 J.60 
Asian ctmento H.50 14.66 

iSTiKRAZLAR I 
li olduklan koopera\if §irketlerde idare 'TUrk b 1 1n I A2.~~80 

1. • I ~ h b ··t . r· ~· orcu pe~ ~. 
mec lSI aza 1g1 ve esa mu ettJ§ 1g1 yapa. I rUrlr borcu 1 vadel! :l2 6 
bilirler. Bu maddenin memnuiyeti hila • • • rr vadel <ll.4o 

Ka.paruo 1 

22.80 

22.75 I 
21.40 

fmda barekette bulundugu anla§tlanlar I T A H V t L A T 

istifa etmi§ sayrlabilirler.» I A u Kapa.nJ3 
Mad de: 65 - Memurlann siyasi ce- Anadolu I oe. 9~60~ 38~·.~0l! • 1 vadell > ~. "v 

miyet ve kulublere intisablan ve her ne• • n oe. 39.6() ll9.v0 

vi intihablara mudahaleleri ve ~iyasi ne§· j • n va. o\l, !~·~g I 
b b I I . Anadolu mii. pe"l 4 .85 

riyat ve eyanatta u unma an memnu • ~:.-...... ====-..;..""'"-=----=--==--:1 
dur. Valilerin mezun kilacaklan memur -
!aria valiler, siyasi ve idari beyanatta 
bulunabilirler. 

Madde: 66 - Memurlar hususi va
ridatlan kar§Jhk olmak iizere yapacak -
Ian istikrazlarla bankalardan kredi iize· 
rine alacaklan mebalig mustesna olmak 
iiezre bir senelik maa§lanmn yansmdan 
fazla borca giremiyecekleri gibi i§ sahib
lerinden istikrazda dahi bulunamazlar. 

Hrstm akraba ayni dairede 
falt~amtyacak 

67 nci madde memurlann tayinleri 
kendilerine aid memuriyetlere baba, ana, 
evlad, torun, karde§, kaympeder, kayna· 
na, kaymbirader, bald1z, goriimce, da -
mad, gelin, eni§te, amca, hala, dayr, tey
ze kan ve kocasmdan pirini tayin ede • 
miyeceklerine dairdir. Bu dere~ kara • 
beti olanlar bir beyette ve bir dairenin 
ayni §ubesinde birle~emedigi gibi akraba
dan biri daire reisliginde, digeri bu dai -
renin ~ubelerinde ve akrabadan biri da
irenin ba§mda, digeri o idarenin madun 
§efliginde bir1e§emezler. Bir claire reis -
ligile bu dairenin harici te§kilatmdan bi
rinin ~fliginde iki akraba birle§ebilir. 
Muallimler bu madde hukiimlerinden ha
ricdir. 

Mad de: 68 - Bir memur ubdesinde 
asaleten iki memurluk birle§tirilemez. 
Muallimlik bundan miistesnadu. 

Madde: 69 - Nikabtan evvel Tiirk 
tabiiyetini iktisab etmi§ olanlarla evlen
mek memurun mensub oldugu vekaletin 
iznine baghd1r. 3 I mart 1926 tarihinden 
evvel ecnebilerle evlenmi§ bulunan me • 
murlar Hariciye ve Milli Mudafaa Ve
kaletinde kullamlamazlar. 

Zahire Borsas1nda 
diinkii muameleler 

1 - ±thal8.t: Bugday 375, yapak 96 1/4, 
yulaf 15, tiftik 34, kepek 45, arpa 60, nusrr 
52 1/ 2, gavdar 15, 1~ bMlem 1 1/4, beyaz 
peynlr 34, ka,'}ar 2, un 45, su.sa.m 40, K. ce
viz 2 1/4, nohud 11 1/ 2, i~ cevlz 5, mercl
mek 14, fa.'lulye 89, pamuk 1/2, afyon 1/4 
ton. 

i'hracat: Bugday 83, razrnol 99 ton. 
2 - Sati~lar: 
Bugday yumlll$ak k.llosu 6 kuru~ 32 1/2 

paradan, bugday sert kilosu 6 kuru~ 35 pa
ratdan 7 kuru~ 06 paraya kadar, arpa Ana
dol kllosu 4 kuru§ 38 1/2 paradan 5 kuru§a 
kadar, ~avdar k1losu 6 kuru11tan, miSir sari 
kllosu 5 kurU§ 10 paradan, beyaz peynlr T. 
Ya. kilosu 44 kuru§ 4 paradan 44 kuru11 28 
paraya kadar, ked! glft1 200 kuru~tan 210 
kuru~a kadar, ~akal ~1ft! 200 kuru§tan 230 
kuru11a k.adar, kunduz glftl 1066 kuru§tan 
1300 kuru§a kadar, porsuk ~;lftl 600 kuru§
tan 630 kur1111a kadar, sansar gift! 3100 ku
rU§tan 4000 kur1111a kadar, tllkl gift! 450 ku
ru§tan 730 kuru~a kadar, zerdeva gift! 4500 
kuru~tan, tav~an adedl 22 kurU§tan 24 1/2 
kuru§a kadar. 

3 - Telgraflar: 
Londra miSir Laplata :;;ubat tahm1!i kor

teri 23 §I. - Ki. 3 Kr. 27 santlrn, Lonclra 
ketentohumu Laplata lklnclkanun tahm111 
tonu II Ster. 10 §I. K1. 7 Kr. 01 santlm, 
Anvers arpa Lehlstan ~ubat-mart tahm!U 
100 kllosu 120 B. Frank. Kl. 5 Kr. 10 san
tim, Liverpul bugday mart tahmll! 100 lib
res! 8 §1. 2 pe. Kl. 5 Kr. 57 santlm, !;Ukago 
bugday Hartvlnter may1s tahrnlll bu~el1 
127 3/ 4 sent. Kl. 5 Kr. 93 santlrn, Vinlpek 
bugday Manitoba mayis tahmlli bu§el1 120 
3/ 8 sent Ki. 5 Kr. 59 santlm, Hamburg 1~ 
fmdlk Giresun derhal tahmil 100 kllosu, 
Hamburg ig fmdlk Levan derhal tahmll 
100 kilosu. 

Kad1kiiy ikinci mlh hukuk bakimli • 
ginden: 

Kad1kiiy Mrsrrhoglunda Yavuztiirk 
sokakta 1 numarah evde mukim Hani -
fe yanmda bulunan halasl alii miiteka
id Mehrned Ozta§ oglu 337 dogumlu M. 
Nimete murnaileyha Hanife K. M. 
354 iincii maddesine tevf.ikan vasi ta • 
yin edilmi§ oldugu Han olunur. 
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to I I 1•1 I I•UJ_ --Soldan saga: 
1 - Bir maden, k1~ levazimatmdan. 2 " 

Kliglikge, cenub hududumuzda bir k.asaoa. 
3 • DosUl.Lk baglanmas1, miisliimanllk esas~ 
larmdan blri. 4 - Qok bilen, san'at. 5 - Para 
alm1p verilen yer, alfabede bir harfin o• 
kunu§u. 6 - Ters yeti~en bir agac. 7 - Fran• 
SIZ alfabesinde bir harfin okunu§U, bir s1~ 

fat edat1. 8 - Bir emir, lslm, bir agac. 9 .. 
Esk1 osmanllcada kanad, bir ~eyin k1vam1. 
10 - Qocuk dogurtan, k1sa zaman, elblse~ 

nln kolunun kenan. 
Yukandan a§agrya: 
1 - Gellnlik levaz1matmdan, kadm mii· 

cevherlerlnden. 2 - KabMlayiilk, iran dll!n~ 
de cgece:.. 3 - Arabcada cyok!), yuvarlak. 
4 - Bir yerde uzun zaman oturmak. 5 - Kl• 
salmanm aksi. 6 - Reslm ~ekllirken ahmr, 
vlicud. 7 - Sozdeki ag1khk. 8 - Eglence, s1k 
slk l~;t1g1miz §ey. 9 - Yiirlime vas1tas1, yu• 
va. 10 - Iskamb1lde bir kag1d, tiiccar. 
Evvelki bulmacanm halledilmi, fekli 

1 2 3 4 f> G 7 i! t 10 
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HASAN 
Kuvvet Surubu , 

Zaafi umumi, kanstzhk ve 
kemik hastahklarma tifai te -
sirleri ~oktur. 

~ocuklar gender, gene ktz
lar ve ihtiyarlar her ya,ta is -

• 

timal edebilirler. - -~----::.•'n 

I 
.fe!.A) 

1936 • 1937 ba,mahsulii 

Norve~ Morina 
Bahk yag1 

Halis Marina bahgmm ci -
gerlerinden ~tkartlmt,br. I~ -
mesi kolav ve nefistir, mideyi 
bozmaz. Gayet temiz ve mu
akkam ve yeni Hasan markah 
Ri,elerde sabhr. Taklidlerin -
den saktmmz. 

Y4 litre 40, Yz litrelik 60, 
1 litr~t:k 100 kuru,tur. 

Hasan deposu 
Ankara, Eshi$ehir, Be~iktaf!, 
Bevoi'Hu ve Istanbul Merkezi .. 

Sultanahmed birinci sulh hukuk 
rnahkemesinden: 

Davac1 Ay§e Fitnatm Beyazrd Mer ~ 

canaga mahallesinde Fuadpa§a cadde ~ 

sinde 29 numarah hanede mukim Yu • 
suf, Osman, Tahir ve Evkaf miidiriyeti 

aleyhlerine ac;hg1 izalei §iiyu davas1 " 
nm icra kllman duru§masmda miiddea• 
aleyhlerden Yusuf, Osman ve Tahi ~ 

rin gosterilen ikametgablanm terke • 
derek bir semti mec.;hule gittikleri rnii• 
ba§ir tarafmdan verilen me§ruhattarl 
anla§Il.rm§ ve davacmm talebile kendi• 

lerine 20 gun miiddetle ilanen tebligat 
ifasma karar verilmi§ oldugundan mu· 
hakemenin muallak bulundugu 5/3/937 
tarihine rashyan cuma giinii saat 10,30 
da mahkemede bizzat bulunmadrklarl 
ve taraflarmdan tasdikli bir vekil de 
gondermedikleri takdirde muhakeme • 
nin gtyablarmda icra krlmacagr ilan CY 

lunur. (29777) 

Layihanm 11 inci fash Vekalet em -
ri, azil, i§ten el c;ektirmenin hukuki neti
celerini gostermektedir. 12 nci fas1lda 
mii§terek bukiimler vard1r. Gene bu Ia -
yiha ile devlet «memurlara muavenet 
sand1g1» viicude getirecek ve bu sand1gm 
i§leri hususl bir nizamname ile tayin edi
lecektir. Layihaya gore kanun ne§ri ta
rihinden 6 ay sonra muteber olacakt!r. 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Zayi - Galatasaray lisesinin be§inci 
s1mfmdan almt~ oldugum tasdikname -
yi zayi ettim. Yenisini <,;Ikartacag1m • 
dan eskisinin hiikmii yoktur. 

Londra sefareti ii<,;iincii sekreteri 
Ahmed Nureddin oglu 

Hasan Bedn 

Ke~if bedeli «85h lira «36• kuru§tan ibaret bulunan Beyoglunda Hiise· 
yinaga mahallesinin Tarlaba§l caddesinde Beyoglu Malmiidiirlligiiniin 'i§ga· 
lindeki 78 numarah evin onanlma i§i pazarhkla eksiltmiye konulmu§tur. !s .. 
teklilerin bu i§e benzer en az be§ yiiz lirahk i§ yaphgma dair gosterecegi ve
sikalar iizerine Nafra Miidurliigiinden alm1§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odasr vesikalan ve 64 lirahk muvakkat teminat akc;elerile 4/2/937 per§embe 
giinii saat 14 te Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gelme • 
len. .M .• (626) 
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1937 

Bal1kesir Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

1 - Kapah zarf usulile ihale edilmek iizere eksiltmiye konulan 
S.hkesir - Edremid yolunun 75 + 00 - 82 + 476 net kilometreleri 
•ras1ndaki tamirah esasiye itine talib ~tkmadigiDdan 8/2/937 tari • 
hine kadar bir ay i~inde ihale edilmek iizere 7/1/937 tarihinden iti
ha.ren pazarhga btrakdmrtbr. 
2- Tamirat ifinin ketif bedeli 146521ira 48 kuruf, muvakkat te • 

blinati 1098 lira 94 kuruttur. 
3 - Bu ite aid ketifname ye evrak fUDiardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi 
B- F enni tartname 
C - Ketif cetveli 
D- Mukavele omeii 
H- Nafra itleri teraiti umumiyesi. 
lstiyenler bu tartname "t'e evrakt Bahkesir Nafra Miidiirliigiinde 

\'e-ya Daimi Enciimen kaleminde gorebilirler. 
4 - lhale 8/2/937 pazartesi giiniine kadar Encumenin i~tima 

iiinleri olan pazartesi ve pertembe giinleri yaprlacakbr. lstekliler 
bluvakkat teminatlariDI Malsandrgrna yattrdtklariDa dair makbuz 
\'eya banka mektublarile bu miiddet zarfmda Bahkesir Vilayet Dai
tni Enciimenine miiracaat edebilirler. 
5- Eksiltmiye bu gibi itlerle ugrathima dair Nafta Vekaletinden 

1

• "terilen ehliyet vesikas1 ibraz edenler girebilir. 

CUMHURIYET 

Kire~lik 
KOMOR MADENLERi 

TURK ANONiM ~iRKETiNDEN: 
~irketimizin senelik hissedaran he • 

yeti umumiyesi, 3_§agida yaZih ruzna -
menin miizakeresi i~< in 8 mart 1937 ta
rihine musadif pazartesi giinii saat 16 
bu~<ukta istanbulda Bah~ekap1da Ta§ -
banda altmc1 katta kain §irket idare 
merkezinde toplanacaktrr. 

~irketin elli aded hisse senedine ma
lik bulunan her hissedar i¢imada bir 
rey sa.hibi olarak asaleten veya veka -
leten bulunmaga ve bu miktardan az 
hisse sahiblerinin de mii¢ereken ara -
larmda birinir., kendilerini temsil et -
mek iizere vekil intihab etmege sala -
hiyetleri vard1r. 

Hissedarlar1m1ZID ~tima giiniinden 
bir hafta evvel bamil olduklan hisse 
senedlerini merkezi §irkete tevdi ede -
rek duhuliye vesikalanm almalan icab 
eder. Keyfiyet ilan olunur. 

Meclisi tdare 

Miizakerat ruznamesi 
1 - idare meclisi ve murakl:b rapor

larmm okunmast, 

Kiiltiir BakaniJimdan: 
1 - 2259 sayrh kanunun tatbikma dair olan talimatnameye gore ilko • 

kullann dordiincii ve be§inci smlflan i~<in iki cildden miite§ekkil bir Tabiad 
Bilgisi kitab1 yazilmas1 miisabakaya konulmu§tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 16/2/1937 sah giiniinden ba§lamak Ye 30/6/1937 
c;ar§amba ak§arni bitmek iizere dort bu~uk aydrr. 

3 - Miisabakaya i§tirake karar verenler 31/3/1937 c;al"§amba giinii ak· 
§amma kadar bir dilek~e ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederek bu miisa
bakaya girecekler defterine adlarm1 yazd1rarak bir numara alacaklard1r. 

4 - Miisabakada birinciligi kazanan kitab serisi ii~< yrl s1ra ile okullarda 
okutulacak ve miiellifine her yll i~in biner lira telif hakki verilecektir. tkin

ci I<Ikan kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak iizere birincinin mii
ellifine ...erilenin bir yilli~ ii~iin<:ii, dordiincii ve be§inci ~<Ikanlara da hirer 

defaya mahsus olm..ak iizere dorder yiiz lira miikafat verilecektir. 
5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini ii~r nilsha olmak iizere makine 

ile ve kag1dlarm yalmz birer yiiziine yaztlml§ olarak Kiiltiir Bakanh~ Ya

yrn Direktorlii~ne makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri 1~ -

z1mdir. Kitaba konulacak resim, §ekil, gra:fikler vesairenin as11lannm yalmz 

bu niishalardan birine ve yerlerine konulmu§ olarak bulunmllSl kMidir. Mii· 

sabakaya basliml§ bir kitabla girenlE!1' de kitahm iic; niishasm1 verecek veya 
gondereceklerdir. I Dr. Suphi !Jenses 

idrar yollan hastallklan mufehaSSISI 
Bevog-lu Ytld1z sinema11 kar~ISI 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumarte&l faklrlerlie-plialilraiisililiz•ll 

Tel.: 43924 

6 - Muvakkat teminat Malsandrgma yattnbr. 
\'e tahvilat ahnmaz. 2 - 1936 hesab yrlma aid bilan~o ve 
----------------------------- kar ve zara:r hesablarmm kabulii (Mu

Enciimende para 
(177) 

6 - Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte eserleri kabul 

edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakki mukabilinde ve her tiirlii 

tasarruf hakkmdan vazg~erek Kiiltiir Bakanhgma ii~< ayhk bir devre ic;in 

terkettiklerini ve kitabm o devre i~indeki her baslll§mm son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin edecekleri diger bir zat ta
ra:fmdan yapllacag1ru gosterir Noterlikten tasdikli bir taahhiid senedi veril

mesi de laztmdrr. 
7 - Kitablan yazanlar isim ve adreslerini yalmz kapak sayfas1 iizerine 

yazmakla iktifa edecekler, metin sayfalan iizerinde herhangi bir §ekilde hii

viyetlerini tamtmaga imkan veren bir i§aret bulundumu.yacaklardrr. 

ROMANYA SEYR!SEFA.l:N IDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

Miinakasa ilant Elektrik 

Ku-klareli Belediye Riyasetinden: 
Kwklareli §ehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak elektrik projesi muci • 

bince mevcud elektrik santralma ilave edilecek 23,800 lira bedeli ke§ifli 200 
efektif beygir kuvvetindeki buhar makinesi ve teferriiati 3/11/936 dan iti -
baren 45 giin miiddetle miinakasaya konulmu§ ve Cumhuriyet gazetesinin 
4494, 4499, 4504, 4509 numarah ve Ulus gazetesinin 5501, 5506, 5511, 5516 
ll.UJnarah niishalarmda ilam yapilmi§ ve fakat bu miinakasa miiddeti zarfm
da istekli ~Ikmad1gmdan i§ bir ay miiddetle pazarhga brrak1lm1§ olup Cum -
huriyet gazetesinin 4541, 4545, 4549, 4552 numarah . ve Ulus gazetesinin 5544, 
5548, 5552, 5555 No.h niishalannda ilan edilmi§ ise de gene istekli c;Ikmadlgm
dan bu defa tediye §artnamesinde baZI tadilat yap1larak bu i§ 22/1/937 den 
1/3/937 ye kadar eski ilanlardaki §artlar dahilinde miinakasaya c;Ikanlmiiltir. 

!steklilerin % 7,5 teminat ak~esi olan 1786 lirayr Belediye veznesine yati· 
rarak 1/3/937 giinii saat 15 te Belediye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. 

(604) 

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

liirk Hava Kuromu Aydtn 
~ubesi Batkaniigmdan: 

Aydm merkez kazasile <;ine, Bozdo~an, Soke, Nazilli ve Karacasu kaza
lar1na aid kurban deri ve barsaklan 25/1/1937 tarijlinden 15/2/1937 tarihine 
ltadar miizayedeye konmu§tur. 

Buna aid §artnameler, lzmir, Aydm, Denizli, Istanbul, Manisa, Turgudlu, 
-Mug-Ia, Milas, U§ak Hava Kurumlan ~ubelerinde gorillebilir. 

Ta iblerin iha e giinii Aydmda bulunmalan veya o giin telgra£ muhabe -
r atile miizayedeye i§tirak etmeleri ilan olunur. (625) 

1 
lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden· ] 

I -- ldaremizin Patabah~e fabrikast i~in ( 4000) ton krible maden 
ls:omiirii tartnamesi mucibince pazarhkla aatiD almacakttr. 
II- Pazarhk 12/11/1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te 

~abatatla Lev~1m ve Mubayaat !?ubesindeki Ahm Komiayonunda 
l'aptlacakttr. 

III - !?artnameler paraaxz olarak hergiin a§zu ge!ren tubeden ah
llabilir. 

IV- lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 
tiivenme paralarile birlikte adr ge~en Komiayona relmeleri ilan 
olunur. (526) 

IIWW 

1 - ldaremizin Gonen Miidiirliik binaat ve amban etrafma tart· 
hatne ve projesi mucibince yaptlacak «6770» lira «91 » kurut kefif 
edelli ihata duvan, trotuvar ve bek~i kuliibesinin intaah a~1k ek • 

•iltrniye konulmuttur. 
2 - Elniltme 15/11/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 

te Kabatatla Levazrm ve Mubayaat !?ubesindeki Abm Komisyo • 
liUnda yapdacakttr. 

3 - Muvakkat teminat «507» lira «81» kuruttur. 
4 - !hale evrakr c34» kurut mukabilinde lnhisarlar Levazxm ve 

~uhayaat !?ubesinden ye Gonen Miidiirliigiinden abnabilir. 
S - Eksiltmiye mimar, miihendis ve yahud bir mimar veya mii

hendisle ki.tibi adillikten musaddak ortakhk vesikas1 bulunanlar 
tirebilir. · 

6 - lstekiilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Naftadan aldrklarx 
~esaikin tetkiki i~in ihaleden en az iki giin evvel tnhisarlar lntaat 

llhesine miiracaat ederek ayrtca vesika almalan liz•mdtr. 
1t 7 - lsteklilerin kanunen kendilerinden arandan vesaik ile yu • 

&.rtda yazrh vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte adt 
•e~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (510} 

~ 

i .r - !?arlnamesine ekli listede ol!rii ve miktan yazxh «240» kilo 
l>t cins su ahr ~elik pazarhkla sabn ahnacakbr. 
It~- Pazarhk, 3/11/937 tarihine rashyan !rartamba giinii saat 14 te 
l> a atatta Levazxm ve Mubayaat !?ubesindeki Ahm Komisyonunda 
&.pl)acakhr. 

li ~,-:- ~artnameler par&SIZ olarak hergun IOZU ge~en fUbeden ah • 
"Qthr. 

'te 
4 - lsteklileri\l pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii· 

ll'tlllrtte paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu • 
~ (390) 

f IIWW 

- ldaremizin Samsun fabrikas1 i~in muhtelif eb'adda 900 M3 
I[ kereste pazarhkla sabn ahnacakhr. 

- Pazarhk 11/11/9'37 tarihine rashyan pertembe giinii saat 15 
te Kabatatta Levaz1m ve Mubayaat !?ubesindeki Ahm Komis-

111 Yonunda yapilacakbr. 
- lsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gii

"tenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (553) 

hassas faiz hesabmm tasdikl), 
3 - idare meclisi azalarile mura.lo

bm ibralan, 
4 - !dare meclisinde miinhal azahk -

lara iiye intihabi, 
5 - !dare meclisi azalan i~in hakkl 

huzur tayini, 

8 - Kitablarda bulunmaSI lazrm gelen pedagojik ve teknik vaslflan gos

teren §artname ve Noterlige tasdik ettirilecek taahhiid senedinin formiilii 
Kiiltiir Bakanligi Yaym Direktorliigiinden almabilir. Mektubla istiyenlerin 

bir kuru§luk bir posta pulunu da birlikte g6ndermeleri lazrmdrr. ·222 .. (614) 

ROMANiA vapuru 6 ~bat cumarte
si saat 13 te (Kostence) ye. 

ALBA JULiA vapuru 6 ~bat eu " 
martesi. saat 12 de (Kostence) ye. 

6 - 1937 senesi ~in muralo.b intiha- .. •••••••••••~•••••••••••••••••• . 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve W arszawa 
i~in tenzilath fiatlarla miittehid bilet -
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya 
ve Tuna limanlan i~in ve Tiirklye -
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itil.af 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
itrin tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat ic;in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey harunda tstanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon 44827/8 

ib1 ve ucretinin tayini. Devlel Demiryollan l'letme Umum Miidlirligiinden 
Dr. lhsan Sami 

TiFO A!;ISI 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmamak i~in tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze at1d1r. Her ec· 
zanede buluour. Kutusu 45 kuru,tur 

1937 yrlm kitab1 g1ktJ. 

Saghk a~zdan ba~lar 
Yazan: Di§ hekimi B. MALHAS D0Z 

Maruf operator General Cemil'1n 
ONSOZile 

40 me-vzu, 150 orijinal resim ~ renkli 
tablo vardlr. 

Halk dilHe yazilrm§ bu JdJtab 
her miiessese, kiitiibhane, sa -
Ion ve evlerde okuna-cak biricik 

Kitab Albiimiidiir. 
(Ankara, istanbul, izmir) de: Mer -

kez kitabcllarda veya miiellitte bulu • 
nur. (istiklal caddesi Anad{)lu han). 

Fiat1 her yerde 1 liradlr. 

Gediz icra memurlugundan: 
istanbulda S1rayahlarda mukim olii 

sad1k karlSl Bayan Emine 
Gedtz kaymakam1 Nafi GOrocak ka -

ns1 Bayan Miir§ideye Bey§ehir noter -
liginden re'sen tanzim edilen 25/1/931 
tarih ve 29/12/931 tarih ve 31/514/1530 
numarah ~fuay1 Devlet kararile 5000 
lira borcunuzdan dolaYI tanzim edilen 
icra emri ikametgah1zm m~huliyetin
den dolayr teblig edilemediginden ila
nen tebligat icra.sma karar verilmi§tir. 
i~bu borcunuzu be§ giin i~inde Odeme
niz ve bu hususta bir diyeceginiz varsa 
dairemizin 937/389 numarasma miira -
caat etmeniz ve bu miiddet ~c;inde bore 
Odenmez v€ya tetkik merciinden, tem
yiz veya ia:dei mahkeme yolile aid ol -
dugu mahkemeden icranm geri brra -
kllmasma dair karar getirilmedik~e 
cebri icra yap1lacagt ve bu miiddet i -
~inde 74 iincii madd€ muoibince mal 
beyanmda bulunmamz ve bulunmaz -
samz hapisle tazyik olunacagm1 ve ha
kikate muhalif beyanda bulunursamz 
hapisle re:zalandmlacagrmz teblig rna -
kamma ilan olunur. (29783) 

(Daimler - Benz) arabalan 

te~~ke MAZUT ne 
Kii9iik kamyonet 140 kilometro yap1yor 
K1sa §asi kamyon 115 ~> , 

Uzun §asi kamyon 90 ~> , 

K{)ca kamyon 80 , , 
7 ki§ilik binek 150 " " 

Rakiblerim.ize kanma, bo§ lafa ian -
rna; tecriibeye gel, hesab1m bil, ba§ka 
araba alma, emret katalog gonderelim. 
Taksim bah~esi kar§lSl 25 telgraf ad -
resi, Dizel - istanbul 

ACELE SATILIK HANE 
Nuruosmaniyede ikbal k1raathanesi 

altmdaki Alibaba sokagmda 15 numa -
rah ii~ ka'41 biiyiicek dort odayr ve iki 
sofa ve her katta apteshane ve ta§hk 
ve mutfak ve kuyuyu havi elektrikle 
miicehhez bir bab kargir bane ve ya -
nmda bir evlik miktar1 bah~e ile be -
raber satihk oldugundan taliblerin ar
ka taraftaki Vezirham caddesi 45 nu -
marah kundurac1 dlikkanmda Bay Tu
rana miiracaatleri. 

Sah.fb ve Ba~muharrtrt: Yunue Natli 
Umuml ne$1iyat1 tc!are eaen Yazt llten 

M1lc%1lr1l: Hikmet Miinil 

cumnurt11et matbQ.Mt 

Afyon istasyonu tevsiatm1n eksiltmesi 
Afyonkarahisar istasyonunda yaptlacak makine deposu ve miit

temilati, kanalizasyon tevaiab, rampa ve yolcu peronu intaah kapa
h zarf usulile eksiltmeye ~tkartlmtttlr. 
1 - Bu itlerin ketif bedeli 270916.23 liradu. 
2 - lstekliler bu ite aid tartnameleri, projeleri ve aair evrala Dev

let DemiryollanniD Ankara, Haydarpafa, lzmir ve Afyon vez
nelerinden 13.55 lira mukabilinde alabilirler 

3 - Eksiltme 15/2/937 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryollan ltletme Umum Miidiirliiiii Y ol Da
iresinde toRianacak Merkez Birind Komisyonunca yapdacak
hr 

4 - Eksittmeye girebilmek i~in isteklilerin a,agtda yaztb feminat 
ve vesaiki ayni giinde saat 14 e kadar Komisyon Reisligine 

teslim ebnit olmalan li.ztmdtr. 
A - 2490 sayllt kanun ahkimma UYBUD olmak uzere 14587 

lirahk muvakkat teminat. 
B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Nafta Vekaletinden musaddak ehliyet vesikast. 
D - Kanunun 4 uncii maddesi mucibince eksiltmeye girmeie 

bir mani bulunmadtgtna dair imzalan tahtmda tahriri 
beyanat. 

5 - Teklif mektublan ihale giinii saat 14 e kadar makbuz mukabi • 
Iinde Komisyon Reisligine "t'erilecektir. Posta ile gonderilecek 
teklif mektublannm iadeli taahhiidlii olmaa ve nihayet bu sa· 
ate kadar Komisyona gelmit bulunmasl li.ztmdrr. 
Bu it hakkiDda fazla izahat almak istiyenlerin D. D. 
Y ol Dairesine muracaat etmeleri. c135:. 

Yollart 
(411) 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocaSIZ kendi kendine 

bi~i, diki§ ogreomek istiyenler 
i~in yaZJIIDI§hr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
dtr. Ta§raya posta paraSJ ahnmu. 
SatJ~J yeri yalnJZ Be~Jikta§ Diki§ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

.. ___ Telefon 43687 ---•• 

Eski.§ehir asliye hukuk hakimligin -
den: 
ESki~hirin !smetpa§a nahiyesinin 

Osmaniye koyiinden Habibiirrahman 
kiZI Zeyneb vekili avukat Nuri Ku -
raner tarafmdan bu koyden Habibiir -
rahman damadl Hayrullah aleyhine Es
ki§ehir asliye hukuk mahkemesine ~ 
tlgt bO§anma davasmdan dolayr muma
ileyh Hayrullah namma yaz1lan dave -
tiyeye miiba§ir tarafmdan verilen me§
ruhata nazaran ikametgaJn mec;hul bu
lundugu kaydile iade edilmi§ ve muha
keme 6/2/937 cumartesi giinii saat (10) 
ona talik klhnml§ oldugundan yevmi 
mezkurda mumaileyhin mahkemeye 
gelmesi veya tarafmdan bir vekil gon
dermesi i~in teblig makamma kaim ol-
mak iizere ilan olunur. (29774) 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 

1566 

1169 
2983 

Semti Te mahallesi 

BUyiikada Cami 

Unkapant Htzubey 

Buyukada Cami 

T opbane Ekmek~iba§t 

Haskoy T ur~ucu 

Kumkap1 Caduci
Ahmed~elebi 

Osklidar Altunizade 

Egrikapl Avctbey 

Kadtlcoy Osmanaga 

Arnavudkoy 

Kadtkoy Osmanaga 

Pa~bah~e lncirkoy 
Kadtkoy E: Hasanpa
§a Y: Rasimaga 

Oskiidar Y enimahalle 

SokaW, 

Hacmecib 

Zeyrekyokll§u 

Cark1felek 

E: Yen~e§me 
Y: Tonbas 

Kumbarahane 
cad. 

Gedikpa~a 
·cad. 

Kiic;:iilc~mhca 

Turbe 

Karadut 

Balasi 

Duz 

K1lise 
K1zlaragaSJ.. 
c;e§mest ve 
Kadir Ef. ve 
Ahmed Ef. 

E: Vangmbag 
Y: Seta ret 

Emlak No. 

3-3 Ada 81 
parsel 28,29 

E: 37 Y: 155 
E: 9 ada 186 

harita 1 
10 

ada 2 
Ha. 50 

E: 25,27,29 
E: 66,68 
Y: 86,88 

10 
14 

E:122 Y: 14 

E: 9 Y: 22 
mahallen: 36 

E: 25.27 
Y: 17.19,25 

25 
E: 2,4,6 
6 mU. 10 

Y: 88,90 
90 

E: 40 
Y: 46 

Cinsi ve his. 

muhannnen 

197,75 metro iki arsa 

Kargir dUkkan 

1556,50 metro arsanm 
4/ 9 his. 
38,29 metro arsa 

384 metro iki arsa 

Altmda Utii fabrikasmi 
bavi bahc;eli kargir hanenin 
120128/414720 hissesi. 

1530 metro tarla 

34 metro arsanm 2/3 
hissesi. 
Dstiinde ba~kasma aid 
ah§ab hanesi olan 138 
metro kuyulu arsa 

80 » 

600 » 

1800 K.Za. 

770 A.Ar. 

15 » 

420 » 

Bahc;eli ah~ab hanenin 3/30 50 
hissesi. 

» 

Arsa 140 » 

86 metro arsa 500 » 
Ahm mii*temil ah§ab ko~k 6000 K.Za. 
ve bane ve ic;inde e§c;an 
olan mukaddema bag el-
yevm 20000 metro bah~e-
nin 7/ 8 hissesi. 
82,50 metro arsa 70 A.Ar. 

Yukanda evsaft yanh gayrimenkuller on gUn miiddetle sah§a c;Ikanlmi§hr. ihaleleri 12/ 2/ 937 tarihine dli§eD 

cuma giinii saat 14 tedir. Sah§ miinhaman gayrimiibadil bonosiledir. 


