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Bugiin biitiin miivezzilerden 

(Y E D i G U N) isteyiniz. 
\.. 

lurkiye - ingiltere 
Aras1nda sinai 
E:lbirligi 
au ndustrial Facilities Corporation adh 

miiessesenin miidiirii olarak The Fi
nancial Times'in Tiirkiye iknsadiyah 

~akkmda ~tkarmi§ oldugu fevkalade ni.is
haya yaz1 yazmakla bahtiyanm. 

lngiliz - Ti.irk mali anla§masJ ve Ka
rabiik c;,:elik ve demir sanayii mukavele
lline miincer olan mi.izakerelerle firmam1z 
~ok yakmdan alakadar bulunuyordu. 
Her iki mukaveleyi de !ngilizlerle Tiirk
ler arasmdaki ticari miinasebat i.izerinde 
~usule getirecegi tesirler itibarile tetkiki 
liizumlu bulmaktaytm. 

Evvela §urasmi kayid ve tasrih etmek 
lsterim. Kamalist Ti.irkiye biiti.in cihana 
&ostermi§tir ki bir millet saglam esaslara 
dayanan iknsadi prel)siplere sad1k kal
Jnak §artile biiyi.ik devletler arasmda ye
rini bulmakta gi.ic;,:liik c;,:ekmiyor. 

Turk milliyetperverliginde ami! kud
ret ve Tiirk milliyetperverliginin hedefi 
llelerdir? Bence bu iki nokta mf siyasi 
addolunamaz. Bu iki suale cevab ver
tnekle Tiirkiyeye kar§I takibi icab eden 
iktJsadi siyasetimizin ne olmas1 laz1m 
geldigini izah etmi§ olacag1m. 

Tiirk milliyetperverligi hic;.:bir zaman 
lecaviiz siyasetini giitmez. Bu hareket 
~aptci bir kudret olup memleketin kay
naklarmi milletin maddi ve kiiltiir bab
tnmdan yiikselmesine hasretrnegi istihdaf 
eder. Servet membalanm inki§af ettirerek 
tnemleketteki ya§ayi§ seviyesini yiikselt
ntek i.izere ikhsadi sistemi yeni §artlara 
€ore kurmak emelindedir. 

Ziraat, sanayi, madencilik, s1hhat i§le
ri, maarif gibi ve hatta, arkeologi s~ha -
Sinda bile mi.ithi§ bir hamleye §ah1d ol
tnaktay1z. T etkik ve arama enstitiileri, 
bankalar, i.iniversiteler kurularak mem
leketin fabrikalanm, madenlerini, §imen
diferl · ·. 1 , limanlanm, yol
lanm, tayyare hangarlanm, elektrik tesi
satmi, su ve nafta i§lerini milli istege gore 
tesis etrnek ve i§letmek iizere faaliyete 
~&ec;.:mi§ bulunuyor. Birbirine bagh olan 
bi.iti.in bu faaliyet sahalan ingiliz mi.ihen
clis ve sanayi<:ileri ic;.:in biiyiik fmatlara 
~mkan ac;.:maktadn. Memleketin ikhsadi 
hlkmmasi en son haddine kadar tatbik 
sahasi bulmakta ise de, Ti.irkiyenin gaye
si bu vadide ihtiyaclanm tamamile kendi 
kaynaklanndan tedarik etmek degildir. 
Maksad daha ziyade cihan milletleri a
l'asmdaki roliinii oynamaktan ibarettir. 

Kamal Atati.irk i§ba§ma gec;,:inciye ka
dar Tiirkiyenin tabii kaynaklan hayret 
edilecek tarzda ihmal ve tamamile talihi
ne terkedilmi§ bulunuyordu. Haricden 
!Belen emtia memleketin yerli sanayiini 
oldiirecek mahiyette idi. Y eni Ti.irkiye 
ise eski hastahklan tedavi ederken ha§ma 
:Yeni derdler ac;maktan hakh olarak ka
~Intyordu. ;limdiki siyaset dahili pazar
larda istikrar ve haricde itimad uyandtr
lnak gayesine m~tuftur. Y abanc1 devlet
ler!e olan miinasebetlerinde Ti.irkler bir 
nokta i.izerinde hassas davranmaktadtr -
lar. Oyle bir §art ki !ngiltere bunu hic;bir 
~aydi ihtirazi dermeyan etmeden kabul 
etmelidir. Bu §art Ti.irkiyeye yaptlacak 
~erhangi bir teklifin veya Tiirkiyenin 
irnza edecegi herhangi bir mukavelenin 
'turk istiklal ve gururunu selbedecek hie; 
bir maddeyi ihtiva etmemesidir. Tiirkler 
!l'erecekleri ham maddelere mukabil ec
llebilerin sanayi sahasmdaki tecriibe ve 
hizmetlerinden istifade emelindedirler. 
};' akat §artJann eJveri§ll Ve adi! oJmaS! ve 
tendi evlerinde kendileri kumanda etme
lerj §artile! 

Karabi.ik c;,:elik ve demir sanayii, 1934 
te kabul olunan be§ senelik plana dahil
dir. Burada imal olunacak demir ve c;,:e
lik memleketin ihnyacatma tekabiil ede
tek miktarda olacakttr. Memlekette bu 
~ibi maddelerin c;tkanlacagi ham mad -
?:ler mevcuddur, amele de boldur. Bu 
k~barla te§ebbiis her bakimdan muvaffa-

lJ'et!e neticelenecektir. 
~ Bu mukaveleni~ M~ssrs. Brasse;t ve 
d~mpanyasn~a venlmest de c;.:ok yenn~e-

r. Cerek lngilterede gerekse Amenka 
~e AvrUpada Brassert finna6mm c;,:elik ve 
d e~ir sanayii kurmak i.izere giri§mi§ al -
.. Ugu biiti.in te§ebbi.islerin muvaffak oldu
~unu zikretmek ve firmamn bu sanayide 
e\ son inki§af sistemleri tatbik edebile -
~e teknik ve ameli cihazlarla miiceh -
eb~~dugunu soylemek mubalaga almaz. 

lld 1&er taraftan bilciimle teknik mesa -
e rnutabakat hast! olduktan sonra Ti.ir-

S. Karlinski 
Arkasz Sa. 7 siitun 3 te] 

Telefon: Ba§rnuharrlr ve ev1: 22366. Tahrlr beyet1: 24298. idare ve rnatbaa klsmt 24299 - 24290 

Arab aleminde Turk sevgisi 

''lrak Cenevrede verilen 
karardan fevkalade 
memnun olmu§tur, 

Suriyeli bir diplomat ta «Tiirkiye hakbd1r ve 
bize dii~en siyaset te Tiirk karde,Ierimizle iyi 
ge~inerek propagandalardan salonmakbr» diyor 

Dost Irakm merkezi Bagdaddan oir manzara 

Kahire 8 (A.A.) - Anadolu ajan-~ mu§tur. Bu propaganda her an daha zi • 
smm hususl muhabiri b1ldiriyor: yade .stktla§makta ol~n bu baglarm gev-

Gazeteler Bagdaddan ald1klan a§a - §emesmde menfaatlen olanlar tarafmdan 
gtdaki haberi ne§retmektedirler: yapilmt§hr. 

«Sancak meselesinde Tiirkler ile A • Ayni mehafilde, Yakm§arkm en kud-
rablar arasmda miinaferet c;Ikml§ olma retli devleti alan Kamalist Tiirkiye ile 
smdan dolaYI yese dii§mii§ olan Irak ef- dostluk ve karde§lik miinasebetleri idame 
kan umumiyesi Cenevrede elde edilen ~trnekte alakadar olan Arablar i~in bu 
sureti halden fevkalade memnun olmu§- Sancak dersinden istifade edilmi§ olmas1 
tur. temenni edilmektedir. 

Siyasl mehafilde beyan olunduguna Diger taraftan mi.inevver mehafil de, 
gore, Tiirkiye cumhuriyeti ile Arab mil- Arab alemi ic;in takib olunacak yegane 
letleri arasmda dostane ve samimi olan siyaset yalmz ecnebi siyaset bojunduru-
miinasebet ecnebi propagandasile sogutul [Arkasz sa. 3 sutun 4 te] 
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Her baktmdan miihim 
• • 

Evlenme i,Ierindeki kanuni masraflar1n dahi bir~ok 
vatanda,IarJ bu arzudan vazge~irdigi ania,ddJ 

Ankara 8 (T elefonla) - Evlenme 
i§lerine aid varakalarm, Dahiliye Veka
letince haztrlanarak alakadarlara paras1z 
verilmesinin li.izumlu goriildi.igiinii yazml§ 
ve haztrlanan projenin biitiin esaslanm 
bildirmi§tik. Devleti, bu yolda tedbir al
maya sevkeden sebebler §unlardn: 

Bugi.in en fakir bir vatanda§, evlenmek 
istedigi takdirde, bunun yalmz resmi mu
ameleleri ic;in, kiymetli evrak ve damga 
pulu i.icreti olarak, asgari 6 lira 55 ku
ru~ vermek mecburiyetindedir. Bu hesab
da evlenme ci.izdanlan i.ic;,:iinci.i s1mf olarak 
gosterildigi gibi, iicrete tabi evrakm pos
ta pullan ve kayid ornegi getirme ve il5.n 

i§lerinin liizumunda tekid masraflan ve 
fotograf bedelleri dahil degildir. Bu ~art
Jar altJnda, birc;.:ok yurdda§lann, kanun 
dairesinde evlenme muamelelerini yap
tJramadiklan, bu yi.izden ya evlenmekten 
vazgec;,:mek ve yahud imam nikahma mii
racaat etmek, yahud da metres hayat! ge
<;irmek zorunda kaldtklan, yaptlan tetkik
lerden, alman §ikayetlerden ve Parti 
kongrelerinde tesbit edilen dileklerden an
la§tlmi§hr. Bu vaziyetler, dogacak c;o
cuklann nesebleri gayrisahih sayJ!dtgl ci
hetle, ni.ifus ki.iti.igi.ine yaztlmak, miras, 
askerlik ve mekteb i§lerinde bir~ok zor-

[Arkasz Sa. 6 siltun 4 te] 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir cani 1 ki§iyi Oldiirdii 
5 ki§iyi de yaralad1 

HirsiZhk maksadile yap1lan bu facian1n faili 
biiyiik mii~kiilatla tutulabildi 

Sa(Jda czna.11etzn i§lendigi ev, solda yakalanan katil ve cani Ahmed 
Naztm, ortada yaraladlklanndan bek~t Hasan 

Evvelki gece §ehrimizde feci bir cina
yet o!mU§ Ve bir hiTSIZ; bir po!isi o!diir
mi.i§, bir polis, ii<,: bek~i ve bir sivili b1 -
c;,:akla yaralami§hr. 

Bu cinayet hakkmda bir muharririmi -
zin yaphg1 tahkikata gore vak'a §Oyle 
cereyan etmi§tir: 

Piyerloti caddesinde Dag sokagmda 
18 numarah evde Karagi.imri.ik polis ka-

rakolu mi.irettebatmdan Hasan Basri o • 
turmaktad1r. Hasan Basri 35 ya§larmda 
ve evlidir. <;ocugu yoktur. Akrabalann
dan R1dvan admda 15 ya§larmda bir 
c;.ocuk yanmda oturmakta ve sanayi 
mektebi ikinci smtfmda okumaktadtr. 

Hasan Basri evvelki ak§am evine gel
mi§, karlSI ve akrabast R1dvanla birlikte 

[Arkast Sa. 6 sutun 5 te] 

a an a,.. 

Tiirk a italyan I 
dostlugu 

Filomuzla bir Tiirk 
heyetinin italyaYJ zi
yaret edecegi haber 

veriliyor 
Belgrad 8 (Hususi) - Buraya 

gelen haberlere gore get;enlerde 
MaltaYI ve Yunanistam ziyaret e
den TUrk filosu yakmda gene A
miral $iikrii Okamn kumandasm
da oldugu halde italyaYI ziyaret 
edecektir. 

ltalyaya gonderilecek 
Halk Partisi heyeti 

Roma 8 (Hususi) - Turk - !tal
yan dostlugunun inki§afi iizerine 
Tiirkiye Curnhuriyet Halk Partisi 
igtimai tetkiklerde bulunmak iize
re !talyaya bir heyet gondermege 
karar vermi~ir. Heyet yakmda 
Ankaradan hareket edecektir. 

Eger bir Bulgar 
teca viizii olursa 

Bulgar- Yugoslav muahe· 
desinin derhal bozulaca

ginJ M. Stoyadinovi~ 
temin etmis 

Atinada t;Ikan 
Proiya gazetesi !s-
tanbuldan ald1g1 
~ajpdaki haber-i 
n~retmektedir: 

c Yugoslavya B~
vekili M. Stoyadi
novit;'in a h i r e n ' 
Bulgaristanla Yu -

lavy arasmda 
akdedilen muahe -
denin Bulgaristan 

' 

tarafmdan Balkan Yugoslav Ba§vekili 
Antantl devletle • M. Stoycu!.inovi~ 
rinden herhangi birisine bir tecaviiz 
vaki olursa hiikmu ollmyaca~na dair 

[Arkasz Sa. 7 siltun 4 te] 

Malaga nihayet dU~tU 
Ihtilalci kuvvetler diin 
sabah §ehre girdiler 

General Franco kuvvetlerinin Madrid cephe
sinde de ilerledikleri bildiriliyor. Almanya 

Bitarafbk Komitesine cevabm1 gonderdi 

ihtilalcilerin diin zaptettiklert Malaga ~ehri oundan evvel 
oir oomoardlman esnasmda yanarken 

Londra 8 (Hususi) - lspanyadan madan sonra Malaga tamamile ihtilal .. 
.ahnan son haberler ihtilalcilerin bu sabah cilerin eline dii§mii§tiir. ;lehirdeki !ngiliz 
Malaga'Yl zaptettiklerini bildirmektedir. tebaas1 !~iliz harb gemilerine iltica 
O!i piyade kolu §ehri muhasara etmi§ 16 etmi§tir. 
harb. ge~i~i de denizden ilerliyerek lima- Malaga iiniindeki harb nastl olmuf 
na girim§hr. Sokaklarda kanh c;arpi§ma - Almeria 8 (A.A.) - Royter bildiri-
lar olmu§ ve saatlerce devam eden bogu§- [Arkast sa. 7 siitun 1 de) 
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orntan 
IIklar ve 

kanunlar1 
iki layiha da Meclisin diinkii i~tima1nda kabul edildi. 

H 
............ : .... ~ ..................... D ......... h .... ~.l·~.. Meb'uslara biner lira harcirah verilmesi kararlasb 

aric1ye ve a 11· A k 8 <T M b, ' • n ara e- e us artn 

V k•JJ • •tt•J fonla) - Trab -ye e 1 erl g1 I er zon meb'usu Hasan 
harciraht 

Bi.iyiik Millet 

T evfik Rii~tii Aras tekrar 
,ehrimize gelecek 

$ehrimizde bulunmakta olan Hariciye 
Vekili Doktor Ri.i§tii Arasla Dahiliye 
V ekili ve P arti Gene! Sekreteri ;li.ikri.i 
Kaya dun ak~am iizeri Perapalas otelin
den saraya gitrni§ler ve Atati.irke tazim
lerini sunduktan sonra Haydarpa§aya ge
~erek Ankara tremne baglanan hususi 
vagonla Anikanya gitmi§lerdir. Vekiller 
§ehrimizde bulunan meb'uslar, askeri ve 
miilki erkanla dostlan tarafmdan te§yi 
edilmi§lerdir. 

Hariciye V elkili T evfik Ri.i§ti.i Aras, 
~ubatm 15 inde Atinada toplanacak olan 
Balkan Antanh Konseyine i§tirak etrnek 
iizere oni.imi.izdeki hafta zarfmda tekrar 
sehr~mize gelecektir. 

[Arkast sa. S siltun S tel 
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Tac giyme merasi
mi bittikten sonra 

Baldwin, Makdonald ve 
Harbiye Naz1r1 Cooper 
kabineden ~ekilecekler 
Londra 8 (A 

A) - Daily Ex
press gazetesinin og
rendigine gore, Kra
lm tac giyme mera -
sirninden sonra ka -
binede degi§iklikler 
olacakbr. Ba§hakan 
BaMwin'le birlik -
te Surayi Devlet Re
.isi Makdonald da 
c;ekilecektir. Ba§ha
kanhgi §imdiki Ma -
liye Nazm Neville 
Chamberlain deruh
de edecektir. Har -

ingiliz Ba§vekale
tine getirilecek c
lan M. Neville 
Chamberlai~ 

biye N azm Cooper de hiikumetten ayn
lacakl:lr. 

[Arkast Sa. 7 sutun 4 te] 

Sakamn devlet dai
relerinin Vekaletlere 

tefriki ve siyasl mi.is-
te§arhklar te§kili 
hakkmdaki kanun Mazhar Milfid 
teklifi bugiinkii Moc- (Denizli) 

/iste mi.istaceliyetle 
mi.izakere edilierek kabul alundu. Meclis

te bundan ba§ka baz1 Vekaletler biitc;ele

rinde miinakaleler yapan kanun layihasi 

gorii§iilmi.i§ ve orman kanun layihasmm 

ikinci mi.izakeresi de yaptlarak kabul e
dilmi§tir. 

Hasan Saka 
(Trabzon) 

Meclisi azasmm tah
sisat harcuahlanna 
aid kanunun baz1 
hi.iki.imlerini degi§ • 
tiren layiha da bu .. 
gi.inki.i Mecliste ka
bul alundu. Bu Ia .. 

yihaya gore Bi.iyiik Millet Meclisi aza .. 
sma devir ve aile harcnah1 da dahil ol
mak i.izere gerek alelade ve gerek · fev
kalade ic;timalar ic;.:in ' gelme ve gitrne 
harc1rah1 olarak her ic;tima dev .. 
resi ic;.:in bir t~rinisanide maktu .. 

[Arka8l Sa. 7 siltun l .del 
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Fransada endi§eler ________ ._ ____ __ 
Almanyan1n miistemleke meselesi etra
finda ingilizlerle miizakereye giri,mesi 

Pariste iyi kar~nlanmad1 

ingiliz gazetelerinde Almanya lehinde hararetli 
yazdar inti,ar etmege ba,IadJ 

Paris 8 (A.A.) -Tern~ gazetesi, I 
ba§makalesinde D. N. B. nin bir tebligi 
hakkmda mi.italealar yiiri.itmektedir. 

Bu tebligde M. von Ribbentrop'un 
Londrada Almanyamn miistemlekata a
id rnetalibi meselesini ileri siirecegi beyan 
olunmaktadu. Bu gazete, fngiliz kabine
sinin ve ingiliz efkan umumiyesinin mi.it
tefikan ve sar.nlmaz bir surette gostere -
cekleri muhalefet kar§Ismda Alman te -
§ebbiisi.ini.in akamete ugnyacag1 mi.italea
smda bulunmaktadtr. 

Temps gazetesi, D. N. B. nin tebli -
ginde mi.inderic bulunan ve Almanyanm 
«mi.istemlekata aid metalibinin hakh ol
dugunun prensip itibaril .. kabul edilme -
si» §eklinde alan ftk:asmd<m bahseder -
ken Almanyamn ancak bilahare izahat 
ve tasrihatta bulunacagm1 ve §imdilik 
miistemlekat meselesini garb misak1 me-

[Arkas~ Sa. 4 siitun 4 teJ 
Ribbentrop'la milstemleke mesele 
konu~acak olan LQrd Halttax 
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Tarihi tefrika : 27 Yazan: M. Turhan Tan 

Miitekaid giizel Hafsa! 
27 yd siiren Hasekilik hayatmda e'i ve efendisi 
Yavuz Selimin yiiziinii belki 27 kere gormemi,ti 

- Aldamyorsun yavrum. Ben Ha • 
sekilere §U odada yer verdim amma yii
regime girmelerine izin verrnedim. 

- Odamza giren ylireginize de gire
bilir. 

- Simdiye kadar giremediler, gene 
giremezler. 

- Buna inanamxyorum, korkuyorum 
efem? 

- Seni nasxl inandxra)'lm. Onu da 
soyle, sxkxlma. 

- Beni onlardan a)'lrd ederek!.. 

- hte ayxrd ettim, sem yiiregime 
soktum. 

- Te~ekkiir ederim. Fakat yiiregini
ze girdigimi ben bile gormliyorum. Ba§· 
kalan nice goriir? 

- N asxl gosterelim bunu? 

- Kirnseye yapmadxgmxz lutfu ba • 
na yaparak. 

Ve Siileymamn ellerine yapx§h, uzun 
uzun optlikten sonra cesur bir hamle ile 
fikrini biisbiitiin a~xga vurdu: 

- Beni «halayxk>> admdan kurtar 
efem?. 0 vakit a~km yalmz sevinc degil, 
·aadet getirdigine inanmm. 

Kxz, kendini azad ettirmek istiyordu, 
halaYJk admdan kurtulmak i~in bundan 
ba§ka ~are yoktu. F akat Hurrem 1~10 
bin kale ve bin halay1k azad etrnegi se
ve seve kabul edecek olan padi§ah, o -
nun bu dilegine oluorta rnuvafakat ede
mezdi. <;unku 'azad edilrni§ bir hayala
yigtn gozde rnevkiinde kalrnas1 kabil 'de· 
gildi. Azad olmak, hiirriyete kavu§rnak 
demekti. Hur kadmlarm ise - me§hur 
medrese tabirini kullanahm - istifra§ e • 
dilrneleri caiz olamazdx ve bu gibiler an
·ak nikahlanabilirlerdi. 

Hunkar, ya tamamile kendinin olmak 
veya tamamile kendisinden uzakla~mak 
istiyen Hurremin §U dilegini reddedemi
yordu, kabul de. Reddederse onu kendi 
sevgisinden §iipheye dii§iirmii§ ve iiziip 
incitmi§ olacaktJ. Kabul ettigi takdirde 
ytllardanberi devam edegelen bir an' ane 
YJktlacak ve sarayda «hak» sahibi bir 
1<adm vii cud bulacakh! 

Siileyman, bu vaziyette savsaklama 
yolunu tuttu, kendine a§km butiin zevk
lerini vadededen kadmx oyalamak iste· 
di: 

- Y avrum, dedi, tela§ etme, sabnh 
ol. Her§eyin ~1kar bir yolu vardtr. Bir 
gun, haynhsile, ana olursun, bana senin 
1ibi giizel ~ocuklar yeti§tirirsin. 0 vakit 
.,akqik ahr, dedigin kolayca yapthr. 

Hurrem, ayak diredigi halde Hun -
'{an • hi~ olmazsa - miiteessir edecegini 
1ezdi ve onun ellerini bnaktp ayaklanna 
' anldx: 

- Sizi, dedi, smarnak istemi§tim. 
$imdi inand!m ki beni seviyorsunuz. So
ziiniizde, ha§a ha§a, durmasamz da gam 
degi1. Bana sizin halayxgmiz olmak, ba§· 
kalanna sultanhk yapmaktan t;ok daha 
1erefli bir nimettir. 

Biraz sonra o, kendi odasma t;ekil • 
~i,U. Hiinkar da anas10m yamna gide· 
rek fU tebliglerde bulunuyordu: 

- Hurreme bir gerdanhk, bir <;ift 
bilezit, ii~ yiiziik vereceksiniz. Bunlar, 
hazinemizin en parlak elmaslanndan se· 
ctilecektir. Onun hizmetine alh halaytk, 
alh kole a)'lracaksmtz, sizden sonra sa • 
rayda !Oz, Hurremindir. Bir dedigi iki 
olmtyacak, ne dilerse yaptlacak !.. 

Hafsa Sultan, sabaha kadar uyku yii
zii g(irmiyen goz.lerini siize siize sordu: 

- Hurrem, ke§ige de girecek mi? 

- Hayu, valide, girmiyecek. <;unkii 
gozdelerin nobetini kald1rdtm. Gece hiz
metimi yalmz Hurrem gorecek. Obiir -
Jeri dinlensinler arttk. 

- Y a Mahidevran? 

- ~imdilik o da oglile oyalansm I 
Hafsa giilumsedi : 

- Kiic;iigii t;ok begenrni§e benziyor -
sun. Onun goziinii a<;an, agzma dil ko -
yan ben oldugum ic;in kendisinden haz -
zetmen ho§uma gider elbet. Hatta bir 
densizlik eder de camm s1kar, emekle -
rim bo~a gider diye bu gece goziime uy
ku girmedi. Fakat sen Padi~ahsm. 0, 
«kul cinsi» !.. Bu ayn gaynhg1 unutma, 
ol<;iilii davran. <;::ok sevsen bile az sever 
goriin. Boyle yaparsan ona da iyilik et· 
mi~ olursun. <;iinkii bugiin tac, yann pa· 
bu<; olmak bir kadmt oldiiriir aslanim. 

Hiinkar, anasmm kan~xk dii§iincelere 
Ve duygu]ara tercuman oJan §U ogudunii 
geni§ bir tebessiimle kar~1lad1: 

- Valide, dedi, sen Havva anamx • 
zm hikayesini bilirsin. 0, §eytan §errine 
ugrad1, Adem babamtzt cennetten t;l -
kardt. Bizim Hurrem, Havva kadar gii
zel amrna yaphgt i§ ba~ka. <;::iinkii beni, 
cC'hennem stkmtiSI vermege ba§hyan Ha
sekilerden kurtanyor, yeni bir cennete 
sckuyor. Diindenberi cennetteyim, beni 
oraya ula§hran da Hurremdir. Boyle bir 
ktlavuza eskimi§ cananlar degil, can fe· 
da, cihan feda!.. 

Hafsa Sultan, kendi elile yeti§tirdigi, 
dillenip giizelle~mesi it;in emekler sarfet
tigi k1z10 bu kadar sevilmesinden • gene 
kendi niifuzu i<;in - tehlike sezinsedi ve 
§aka yapar gibi goriinerek endi§esini ac;t· 
ga vurdu: 

- Arnan aslamm bu ne ate§leni§ boy
le. Sozlerini dinlerken i<;ime korku c;o • 
kiiyor. Seni cennete sokan melek, bir 
giin beni de senden ayn dii~iirmek isterse 
halim nice olur? 

Hiinkar, siirekli bir kahkaha savurdu, 
anasmm omuzlanm ok§ad1: 

- Melekler arasmda gelinlik, kay • 
nanahk yoktur valide. 1kiniz kolay uyu
§Ursunuz. 

Yirmi yedi y1l siiren Hasek.ilik haya
tmda e§i ve efendisi olan Y avuz Sultan 
Selimin yiiziinu belki yirmi yedi kere gor
memi§ ve hele oglunun Hurreme gaster· 
digi alakamn binde birini o sert adamm 
agzmda bulmamt§ olan miitekaid gi.izel 
Hafsa, hayran hayran bakmtrken gene 
hiikiimdar yiiriidii, salondan <;Ikh. Has
odaba§I ibrahimi bulmxya ve saadetini 
ona da hikaye etmege gidiyordu. 

$imdi Valide Sultan, emeklerinin mii
kafattm Hurremin dudaklanndan almak, 
onu gec;irmekte oldugu riiyadan a)'lra • 
rak ayaklanna kapand1rmak istiyordu. 
Kendince bu. gerekli bir i§ti. 0, Osman
h saraymda esir bir kadma miiyesser ola· 
bilecek saadetlerin en biiyiigune kavu • 
~an Hurreme, bu saadeti kendisinin ih
san etmi~ oldugunu ihsas etmek ve ayni 
zamanda gozde olmakla Valide Sultana 
halay1khk etmekten kurtulunamiyacagmx 
anlatmak kaygusunu giidiiyordu. KtziO 
gerdekten c;xkar <;Ikmaz kendi yanma gel
memesine, etek opiip §iikramm sunma -
masma zaten mim koymu§tU. Bu kayid • 
sizligi biraz act bit;imde tarnir ettirecek 
ve sonra oglunun yeni gozdeye verilme
sini emrettigi elmaslan, halaytklan, kole
leri kendisinin bah§i§leri olarak ona su· 
nacakh. 

Bu dii§iince ile odasma bir ktz yolla
YIP Hurremi c;ag1rttt. F akat kirmtzt Rus
yah halaytgm daha evvel vuku bulan 
davet iizerine Mahidevranm dairesine 
gittigini haber alarak §a§trdt. Haseki, bu 
yeni rakibesini nic;in c;agirtmt§h ve onunla 
neler konu§mak istiyordu?.. 

£Arkast var J 
H: 
Rodo.slu Bay Ahmed Muzaffere: 
Cern Sultan og.J.unun Rodosta oldii1'i.ildi.i

~ii, b!r~ok Tiirk tar!hler!nde ve bllhassa 
Hammer'de sarahatle yazxhdlT. Murad Re
is, Kanunt devr!n!n yi.iksek denlzcilerinden 
ve Hind sefer!ne i~tirak eden amirallardan 
Lse de Cern ogu!larmm katll, Rodosun fet
hi i:;;Ier!nde al!kast yoktur, o tarlhte kor-
sandx. •M. T. T. 

Aydin Halkevinde verilen temsiller 

Aydm (Hususi) - Halkevimizin bi.itiin §Ubeleri bilhassa temsil kolu <;ok 
iyi c;ah§makta, halkm inkiiab terbiyesini yiikseltmek i~in s~ilmi§ eserlerin tem
siline devarn etmektedir. Bu hafta da «Hissei§ayia» piyesini temsil eden genc
ler c;ok muvaffakiyet gostermi§lerdir. Gonderdigim resim bu piyesi oymyanlan 
bir arada gostermektedir. 

CUl\fHURiYET 

( $ehlr ve 
Soforlerin dilekleri 
' 

tetkik ediliyor 
Taksi talimatnamesinde 

esash degi,iklikler 
yapdacak 

Yeni otomobillerin taksiye c;1kmaS1 -
na Belediyece musaade edilmesi ve §O -
forler tarafmdan Belediyeye vaki olan 
bazl hakh dilekler uzerine taksi tali -
matnamesinde esash degi§iklikler ya • 
p1lmasma lUzum hasxl olmU§tur. l;)ehir 
meclisi, talimatnamede yap1lacak tadi -
lat i§ini yakmda g6rii§ecektir. 

l;)oforler, plaka parasile Belediye re
simlerinde tenzilat yaptlmasiDl ve bun
larm kazanc vergisi gibi otomobillerin 
eskiligine ve yeniligine gore taksim e -
dilerek almmaSJ.m istemeketedirler. 
Bundan ba§ka, mti§terilerin daima ye
ni taksileri tercih etmeleri de eski tak
silerin pek az i§ yapmaSina sebeb ol -
maktadu. 9oforler bunu onlemek u -
zere, taksi mahallerinde arabalarm Sl -
ra ile mti§teri almasm1, mti§terinin ar
kada duran yeni arabayl onde Ve Slra
da olan eski arabaya tercih etmesine 
meydan verilmemesini istemektedir -
ler. 

Eskiden taksilerde mii§teri mahalli 
ile ~ofor yerinin bir cam bolme ile ay -
nlmas1 mecburiyeti konulmU§tu. Ka -
za esnasmda bu camlarm mii§teriler i
<;in c;ok tehlikeli oldugu gortilerek bu 
cam bolmelerden sarfmazar edilmi§tir. 

Ge~enlerde iskat edilen :;>oforler cemi
yeti idare heyeti yerine yeni idare he· 
yeti bu aym on be§inde se~ilecektir. 
S~im i§i aym on yedisine kadar slire
cektir. 

MOTEFERRIK 

T arihi miihim bir vesika 
bulundu 

Uzun muddettenberi Hazinei Evrak
ta tarihi vesikalar1 ara§txran Edebiyat 
Fakiiltesi Tarih §Ubesi doc;entlerinden 
doktor Akdes Nimet Kurat, mesaisini 
klsmen ikmal etmi§ ve §imdiye kadar 
tadh~ilerimizin hie; bahsetmedigi gayet 
klymetli baZI siyasi vesikalar elde et -
mi~ir. Bu vmikalardan birisi, Altm 
Ordu Kazan Hanhgmm banisi olan T
lug Muhammedin, Osmanh padi§ahla • 
nndan ikinci Murada gonderdigi siyasi 
bir mektubdur. Bu mektubda Altm Or
du devleti te§kila t ve m iinasebatl h ak
landa gayet esash malfunat vard1r. · 

Doktor Akdes Nimet bu tarihi vesi -
ka ve o dcvirdeki Kazan devlet te§ki -
latx ve bu devletle Moskova prensleri 
arasmdaki miinasebat hakkmda bir 
konferans hazxrlam!.§tir. Bu miihim 
konferans yarm saat 15 te Edebiyat Fa
kiiltesi Tarih dersanesinde verilecek -
tir. 

Meclisin tefsiri karari 
teblig edildi 

Zabitlerle aSkeri memurlardan teka
ud olanlara 1683 sa)'lh kanunun 
60 mcx maddesi mucibince verilen tic; 
senelik zamdan bunlardan tekaiid ol • 
madan evvel veya tekatid olduktan 
sonra olenlerin ma!l§a mustahak ye -
timleri de istifade edecekleri hakkmda 
Biiyiik Millet Meclisinin tefsiri karart 
alakadarlara teblig edilmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 

Y ap1lan muamelenin haks1z 
oldugu anla§Ildi 

Gec;enlerde seyriisefer memurlarm -
dan on dort ki§i tahdidi sinne tabi tu -
tularak i§lerinden c;xkarllmi§ ve bu me
murlar Belediye riyasetine mtiracaatle 
yapxlan muamelenin haksxz oldugunu 
iddia eylemi§l~rdi. Belediye riyasetin • 
ce yapxlan tetkikat neticesinde memur
larm hakh oldugu goriilmti§ ve keyfi -
yet Dahiliye Vekaletine bildirilmi§tir. 

Sirkeci - Emirgan otobiis 
seferleri yaptlamtyor 

Emirganla Sirkeci arasmda otobus 
i§letmek iizere baz1 otobus sahibleri 
Belediyeye miiracaat ederek musaade 
istemi§lerdi. Son yap1lan tecriibe bu 
yol uzerinde i§lemenin tehlikeli oldu -
gu kanaatini verdigi i<;in istek redde -
dilmi§tir. 

Ekmek fiatt degi§medi 
Nark komisyonu dun Belediyede top

lanarak oniimuroeki hafta f.iatlar1 tize
rinde tetkikat yapm1§tir. Fakat bugday 
fiatlarmda bir tahavviil olmadl~ ic;in 
ekmek ve francala fiatlan da degi§ti -
rilmemi§tir. 

VI LAYETTE 

Dahiliye V ekaletinin 
bir tamimi 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere gon -
derdigi bir tamimde baz1 risale ve mep
mualarm sah§lni tavsiye eder mahiyet
te oteye beriye mektub gonderilmeme
si liizumunu bildirmi§tir. 

Ak1ndan Ak1na 
Okunacak, saklanacak bir eser. 

Ahmz, mutlaka ahmz. 

---- -- -

Memleket Haberleri ) 
--so;;~ 
Belediye doktorlar1nm · 

vazifesi nedir? 
Diin Hayriye imzasile ~u mek • 

tubu aldlk: 
eBen Silleymaniyede Medrese 

sokag~ arkasmda 12 numarah ev
de kocam Cemalle tek bir odada 
kiract olarak oturuyorum. lki 
gilndenberi kocam §iddetli suret· 
te hastalandt. Harareti 40 derece
ye kadar c;tktt. Kendisini tamami-

1 le kaybetmi§ oldugundan telli§ ve 
korkuya dii§Wm. Beyaztd Beledi
yesinde nobetc;i doktora miiracaat 
ettim. Fakat doktor gelmek ic;in o· 
tomo bil istedi. V e biitiln yalvar • 
malartma, gozya§lartma ragmen 
ev Beyaztda c;ok yakm oldugu hal· . 
de gelmedi. Hastam da doktorsuz ( 
ve ilacstz kaldt. Belediye doktor
laM milracaat eden fakir hastalara 1 
boyle mi muamele ederler?» 1 

Bir Belediye doktorunun bu §e
kilde hareket etmesi c;ok garibimi
ze gitti. Biz de alakadar makam
lara Belediye doktorlan bOyle mi 1 
hareket ederler d·iye; ( 

Soruyoruz! ~ 
I 

Bir kan davast 
Bir kad1nm idamt 

taleb edildi 
Giilizar admda b~~ !(Ocuklu bir ka -

dm, karde§i Hasan Aliyi ve annesini ol
diirdiigu i<;in kin baglad1~ Kaz1m is • 
minde birini bulmak ve intikam almak 
iizere koytinden istanbula gelmi§ ve bir 
tabanca tedarik ederek Kazmu oldlir • 
mi.i§tii. 

:i:ki ylldanberi devam eden bu cina -
yetin muhakemesi son safhalarma gel
mi§ ve diin Muddeiumumi Sadun A -
gxrceza mahkemesinde iddiasmx oku -
mu§tur. 

Sadun, iddiasmda, su~lu kadmm, 
suc;unu i§lemeden 7 ay evvel harekete 
gec;er~k Karadenizden istanbula geldi
gini, Kaz1m hakkmda tahkikat yapa -
rak Daire civarmda bir kahve i§lettigi
ni haber aldx~m, fakat Gulizardan kor
kan Kazmun i§i sezerek o s1rada koyii· 
ne ka«;h~m anlatml§ ve Giilizarln ilk 
sorgusunda i §U i adesinl okum11§tur: 
.- Kazrrm takibe ba§Iadtm ve her 

sabah Mahmudiye caddesinden gec;erek 
Unkapamndaki i.§ine gittigini gordum. 
Ak}amlan da ayni yoldan doniiyordu. 
Bunun uzerine 20 liraya 9 fi§eklik bir 
tabanca almaga gittim. Diikkan sahibi 
evvela satmak istemedi. Yalvard1m, 
koye gottirecegim, dedim, raz1 oldu. Ta
bancayx ald1m. Ben esasen manto ile 
gezerim. Fakat Kazxmm beni tamma -
mas1 ic;in o giin eski c;ar~af1m1 giydim. 
Saat be§te evden c;1ktLl'll. Mahmudi)"e 
caddesinde Kazxmm ge~ecegi yolda bir 
ta§m iizerine oturup bir saat kadar 
bekledim. Nihayet Kaz1m arkada§lari -
le beraber gelirken onumden gec;ti, ta
bancamm kur§unlanmn hepsini bo -
§altbm. Bayram yerlerinde tufek atma 
talimi yapa yapa ni§an almasml iyi og
renmi~tim. K1sasa k1sas yapbm. Kana 
kan ald1m. Karde~imi ve annemi oldu· 
ren diger suc;lular bu s1rada orada ol • 
saydx onlan da vuracakbm. Kanunun 
hiikmune raz1yun .• 

Iddia makam1, Giilizann bu ifadesini 
mevzuu bahsederek bundan sonraki in
karmm kiymetsiz oldugunu soylemi~ 
ve Gtilizarm bu su~u taammiiden i§le -
digini ve 450 inci maddenin 4 uncu 
bendi mucibince idammx taleb etmi§ -
tir. 

!dam kelimesini duyan Giilizar tit -
remege ba§laml§ ve (ben de hakhy1m 
kxymaym) diyerek soylenmek istemi~
se de, Miiddeiumumi iddiasma §U su -
retle devam etmi§tir: 

c- Ancak, Giilizar bu su~u yukan -
da izah edilen ag1r ve §iddetli tahrikin 
tahtl tesirinde ika eylemi§ oldugundan 
Turk ceza kanununun 51 inci madde -
sinin ikinci fxkrasmm da nazara alma
rak ona gore cezalandmlmasm1 istiyo
rum» demi§tir. 

Muhakeme miidafaa ve karar ic;in on 
be~ §Ubata talik edilmi~tir. 

DENIZ ISLER/ 

Y az mevsimine haztr hk 
$irketi Hayriye ve Akay idareleri 

yaz me simine aid hazxrhklara §imdi -
den b!l§lamx§lard1r. iki miiessese de 
yaz aylarmda ellerinde mevcud butiin 
vapurlan faal hale getireceklerinden 
bunlardan tamire muhtac olanlan Ha
lice c;ekilmi§tir. Akay idaresinin tic; 
vapuru Azabkapxdaki havuzlarda ta -
mir edilmektedir. 

:;>irketi Hayriye de iki vapurunu 
Haskoydeki kxzaga ~ekmi§, bunlarm e
sash bir surette tamirine giri§mi§tir. 

Limandaki §amandiralar 
Deniz Ticaret miidurliigu limandaki 

§amandiralarx yenile§tirmege karar 
vermi§tir. Yeniden dort §amandxra yap· 
tmlmaktad1r. Eski §amandualar da ta
mir edilecek ve boyanarak tekrar yer
lerine konacaktxr, 

Limanda yap1lacak 
yeni in,aat 

ingiliz heyeti diinden 
itibaren tetkikata 

baslad1 
' 

lstanlbul Iiman ve nhttmlannda yapx -
lacak yeni in§aatt iizerine alan ingiliz 
§irketinin miimessilleri diin §ehrimize gel
mi§ler ve istanbul Lirnam Umum Mii -
diirii Raufi ile temas etmi~lerdir. istan -
bul nhtxrnlannm Sirkeciden Saraybur • 
nuna kadar ve Karakoyden Fmdtkhya 
kadar geni§letilmesi ic;in istanbul Liman 
idaresi tarafmdan haztrlanan raper ve 
proj eler diin lngiliz miitehasstslar heye· 
tine tevdi edilmi~tir. 

istanbul nhhmlanmn geni§letilmesi ve 
uzattlmasx i§ile me§gul olacak heyet, dun 
refakatlerinde 1§ BankasJ fen heyeti reisi 
Galib oldugu halde baz1 tetkikatla me§
gul olrn~ar ve Lirnan idaresi tarafmdan 
verilen raporu gozden gec;irmi~lerdir. 

Miitehasstslann i§lerinde kullanacak· 
Ian baz1 aletler bugiin veya yarm Lon
dradan gelecek ve lirnanda sondajlara 
ba§lanacaktu. fngiliz heyeti sondaj neti· 
celerini Umum Miidiirliige bildirdikten 
sonra i~e ba~hyacaktu. 

ONIVERSITEDE 

Diin Oniversitede yap1lan 
i~tima 

tJniversite Edebiyat Fakiiltesinde ye
ni tesis edilen Pedagoji Enstitiisile fa -
kultenin diger i§leri hakkmda gorii§ -
mek iizere dun Edebiyat Fakultesinde 
miihim bir i<;tima yapxlml§tlr. :i:~tima 
§ehrimizde bulunmakta olan Maarif Ve
kaleti Tefti§ heyeti reisi ve Yuksek ted
risat miidiir vekili Cevadla fakiiltenin 
felsefe koluna mensub profesorler i§ti
rak etmi§tir. 

Vekalet Tefti§ heyeti reisi, diin og -
!eden evvel de Guzel San'atlar Akade
misinde me§gul olmu~ur. 

Pedagoji Enstitiisiinde 
kimler okuyacak? 

'Universitede tesis edilen Pedagoj-i 
Enstitiisiine aid talimatname Maarif 
Vekaleti tarafmdan tasdik edilmi§tir. 
Talimatnameye gore Edebiyat Fakiil -
tcsinin muhtclif §Ubclerine devam e -
denlerle Fen Fakiiltesinin muhtelif ~u

belerine devam eden talebelerden yal -
mz 5 inci, 6 net, 7 nci ve 8 inci somestr
lerde bulunan talebeler Pedagoji Ens
titusiine devam etmege mecburdurlar. 
Bu talebeler, 5 inci ve 6 nc1 oomestr -
Jerde nazari dersler, 7 nci ve 8 inci so
mestrde de tatbikat yapacaklardxr. Ay
ni §Ubelerin 1 inci, 2 nci, 3 uncii ve 
4 uncii somestrlerinde bulunan talebe -
ler yeni enstitiinun derslerine deva • 
rna mecbur degildirler. Halen bu fa • 
kultelerin 7 nci ve 8 inci somestrlerin -
de bulunan talebe, Pedagoji Enstitusii 
mesaisinden muaf tutulmu~r. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Mare§al Badoglio'nun oglu 
Tiirkiye Ba§konsolosluguna 

tayin edildi 
!talyan ordulan Erkamharbiye U -

mum reisi Mare~al Badoglio'nun oglu 
Mario Badoglio italyanm istanbul Ba§
j<:onsolosluguna tayin edilmi§tir. Yeni 
konsolos §Ubatm 14 iinde Egeo vapurile 
§ehrimize gelecektir. Mare§al Bado~lio 
gibi miihim bir §ahsiyetin oglun~n Is -
tanbul konsolosluguna tayini Italyan 
hiikO.metinin memleketimize kar§l bu
yiik bir alaka perverde ettigini goster
me'ktedir. 

Holanda sefaretinde bir 
suvare verildi 

Limanun1zda misafir bulunan Her -
tog Henrik admdaki Felemenk mekteb 
gemisi siivarisile zabitam §erefine diin 
gece saat 22 de Rolanda sefaretinde bir 
mvare verilmi§tir. Suvarede hukumet 
mumessillerile, §ehrimizde bulunan se
firler, konsoloslar, matbuat erkam da 
hazxr bulunmu§tur. 

ADLIYEDE 

Arnavudkoy cinayetinin 
maznunlari Adliyeye 

verildi 
Arnavudkoyde Latif admda birinin 

§Ofor Halid ve Siyam admda iki ki§iyi 
a~u surette yaraladigm1 ve su~lunun 
yamnda arkada§l Receble birlikte po . 
lis tarafmdan yakaland1klarxm yazml§
tik. Suc;lular dun Adliyeye getirilmi§ -
ler ve yedinci sorgu hakimligince is -
ticvablar1 yap1ldxktan sonra tevkif e -
dilmi§lerdir. 

Beyoglu hastanesine kaldmlan ve 
karmnda bir kur~un bulunan §Ofor 
Halid kur§unun <;1karxlmas1 ic;in evve -
la raz1 olmam1§ ve kendisine vaziyetin 
vahameti ve peritonit yapmak ihtima -
linin mevcudiyeti anlatxldxktan sonra 
raZl olmu§ ve ameliyat yapxlarak kur -
§Un karnmdan <;Ikartlm1§br. 

Ayagmdan ve kaba etinden yaralan
mx§ olan Siyamm hayah tehlikede de
gildir, 

'!J ~uoat 1937 

Siyasi icmal 
Garba ve Balkanlara 

aid miizakereler 
Jn\ evletler arasmda, Avrupanin 
1.!:::::&1 garbine, Akdenize ve Balkan • 

lara aid gayet miihim temas 
ve miizakereler ba~lamaktadtr. Garbi 
Avrupanm emniyeti rneselesi uzerinde 
ingiltere ile Almanya arasmda, Londra· 
da, t;ok miihim miizakerelere kapx ac;Il· 
mak iizeredir. Bu miizakereler, Alman· 
yanm kendisine eski rniistemlekelerinin 
iadesi i<;in, ingiltere hiikii.meti nezclinde, 
ilk defa yapmakta oldugu te§ebbiise aid 
gorii~melerle birlikte cereyan edecektir. 
F ransa, bu miizakerelerden haricde b1 " 
rablmaktan endi§e ediyor. Bel~ika ile 
Holanda kendilerine Almanyamn ne 
yolda teklifte bulunacagtnl ogrenmek is· 
tiyorlar. 

$uras1 §imdiden iyice tenevviir etmek· 
tedir ki Almanya gerek Belt;ika gerek 
Holanda ile yalmz iki§er tarafh mua • 
hedeler akdederek bu devletlerin istik " 
lallerine, tamamiyetlerine ve bitarafhk • 
Ianna riayet etmegi deruhde edecek ve 
1839 senesinde Bel~ikamn bitarafhgma 
riayet 1c;10 akdedilen bir~ok tarafh bir 
muhade gibi mii§terek bir akde girmiye· 
cektir. 

Belc;ikanm Fransa ile ittifakma ve ln· 
giltere ile kar§thkh yardtm muahedesine 
nihayet vererek tam bitarafhgmt muha • 
fazaya karar vermi§ olmast, iki tarafh 
muahedelere yol at;mt§ bulunuyor. Bel • 
~ika, mutlak bitarafhk politikasma don • 
diikten sonra, ingiltere ile Fransa, bu 
devletin istiklal ve tamamiyetini muha • 
faza ic;in Belc;ikadan kar§Ihkh taahhiid 
istemeden terninat vermi§lerdi. F akat bu 
teminat, Belc;ikamn haricl mukadderati. 
kat'i bir usul ve esasa baglanmctya ka· 
dar devam edecek muvakkat bir §eydir. 

Akdenize aid miizakerelere, Milanoda 
Tiirkiye Hariciye V ekili ile italy a Ha• 
riciye N azm arasmda cereyan eden go· 
rii§meler bir ba§langit; olmu§tur. Bunun 
arkastm iki aradaki diplomasi miizake • 
releri getirecek, italya ile Yugoslavya ve 
Yunanistan arasmda yap1lacak miiza • 
kerelerle tamam olacakttr. 

italya ile cereyan edecek bu rniiza " 
kerelere muvazi olarak Fransa ile Kiit;iik 
itila.f ve Balkan devletleri arasmda ba§• 
kaca muzakereler cereyan edecektir. is• 
kenderun ve Antakya ve havali:.i mese· 
lesinin esaslan iizerinde hast] olan muta· 
bakat neticesinde Tiirkiye ile arasx iyile§" 
mi§ olan F ransa, kar§thkh yard!m siste " 
mini geni§letmek i~in Kiic;iik Itilafa ve 
Balkan anla§mast devletlerine bu esas 
iizere muahedeler akdini teklife haz1r • 
lanmaktad1r. 
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Bu kar~tltkh yardtm sistemine Sov • 
yetlerin ithali varid degildir. Sovyetlerin 
yalmz <;ekoslovakya ile bOyle bir mua • 
hedesi vard1r. Malii.mdur ki buna iltihak 
etmege Yugoslavya §iddetle muhalefet 
gostermi§tir. Romanya da, daha ziyade 
bu devletin tesirile Sovyetlerle kar§thkh 
yard1m ittifakmdan sarfmazar etmi§tir. 
Romanya Hariciye Nazm M. Anto .. , 
nesko Sovyetlerle bOyle bir muahede ak· 
tedilmedigini evvelce kat'i olarak beyan 
etmi§ti. Simdi de Rumen parlamentosun• 
da 6 ~ubatta cereyan eden biiyiik miina• 
ka§ada M. Antenesko §U teminatt ver • 
mi§tir: «Sovyetlerle mazide bir ittifak 
aktedilmedigini beyan etmi~ oldugum gi· 
bi, ileride de boyle bir misak akdi i<;in 
miizakerede bulunmak niyetinde olma • 
dtgxmm da beyan ederim.» 

M. Antoneskonun §Ubatm 20 sinden 
sonraya talik edilen ziyareti, Tiirkiye ile 
Romanya arasmdaki dostlugu §ahsi te • 
mas ve muarefelerle bir kat daha tak " 
viye edeceginden miihim bir siyasi ha• 
disedir. Ayni zamanda ftalya ile Fran
saniO yukanda izah ettigimiz te§ebbi.is • 
lerine kar§t, Balkan devletlerinin alacak: 
Ian vaziyet etrafmda, iki devletin kendl 
aralannda miizakerede bulunmalarma 
bir vesile olacakttr. Bu yolda, Belgrad • 
da Hariciye V ekilimiz ile Dr. Stoyadino· 
vic; arasmda, temas ve miizakereler daha 
evvel yapilmt~tt. Bu iic; devletin miimes• 
silleri, Atinada Yunan Ba§vekili ile hu• 
sus) miizakerelerde bulunacaklardu. lki• 
§er taraflt cereyan eden bu miizakerele• 

rin neticeleri Atinada bu ay10 on iic;iinde 

toplanacak olan Balkan Hariciye Na • 
mlan konferansmda tesbit edilecek ve 

mii§terek kararlar verilecektir. 
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SON HABERLER ... 
" 

TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Fransa 1936 mayisinda 
iflis vaziyetinde imi§ 

Bir Frans1z Naz1r1 miihim bir nutuk soyliyerek 
Blum hiikumetinin faaliyetini izah etti 

Saint • Etienne 8 (A.A.) - N eza ·I tebariiz etl'irmi§ ve memleketin bu servet
retsiz naz1rlardan M. Paul Faure i§ bor- lerin niifuzu altmda bulundugunu tasrih 
sasmda soyledigi bir nutukta &n;yalistle - etmi~tir. 
rin kabinedeki vaziyetini tarif ederek M. Faure, fa§istlerin biitiin iddialanna 
demi§tir ki: ragmen ~imdiki hiikumetin gerek dahilde 
«- Sosyalistlerle radikaller haliha- gerekse haricde sul1hu muhafaza etmi§ 

z1rdaki te§kilatta ne sosyalist ne de ra • oldugunu si:iyliyerek §Oyle devam etmi§ • 
dikal olarak ~ah§Iyorlar. Onlar kabineye tir: 
bir mukavele ile baghd1rlar ve bu muka- «- Hayat sanki yeniden doguyor. 

vele mucibince «halk tecemmii progra • 
rn1» ismi altmda mii§tereken tanzim edil
rni§ olan programm tatbikm1 deruhde et

rni§lerdir. Bu programm gayesi cemiyeti 
ba§tan a§agiya kadar degi§tirmek degil
dir. T ak.ib edilen gaye da:ha miitevaz1 • 
d1r. Bu program diger hiikumetlerin her 
5ahada iktidars1zhk gasterdikleri ve ha • 
talara dii§tiikleri karanhk giinlerde vii • 
cude gelmi§tir. Filvak.i may1s 1936 da 
f ~ansa if! as etmek iizere bulunuyordu. 

hsizlik azald1. lstihsalat, paranm istik • 
ran ve biiyiik i§lerin heniiz semere ver
memi§ olm_asma ragmen yemden c;ogal
maga ba§laml§tlr. 

Sulh muhafaza edildi. Demokrasi tak· 
viye edildi. F a~izm hareketlerine sed c;e
ikildi, ikhsad! buhran izale edildi, sosya
lizm tekrar muntazam ve gittikc;e seri a· 
dimlarla terakki ediyor. Blum hiikumeti
nin meziyetlerinden biri de demokratik 
miiesseselere fazilet ve otoriteyi iade et
mesidir. Kendini miidafaa etmek ve kur

Dogruluk namma hiikilmetin k1smen tarmak istiyen biiyiik bir milletin hic;bir 
tt~uvaffak oldugunu itiraf etmek lazim· ve~ile hiirriyetinden vazgec;mege mec • 
d1r.>> bur olmad1W sekiz aydanberi parlak bir 

M. Faure bundan sonra bilhassa rna· surette ispat edilmi§ bulunuyor.» 
11 vaziyette ve ikhsadt hayatln baz1 Sozlerini bitirmeden evvel M. Paul 
sa~halannda heniiz birkac; siyah nokta Faure, ~imdi giri§ilmi§ olan tecriihenin 
varsa bunlan menfaat kanununa ve spe· muvaffak olmasmm biitiin millet ic;in 
'kiilasyon hareketlerine tabi olan kapita· hayatt bir ehemmiyeti haiz oldugunu ila
~ist trastlerine atfetmek lazim geldigini ve etmi§hT. 
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Japon imparatoru 
ve yeni hiikumet 

Hirohita yeni hiikumetin 
hazirladigi program1 

tasvib etti 
~anghay 8 (A.A.) - <;ang Sue Li~ 

ang'm eski ordusu Sianfu'yu bo§altmi~tlr. 
Hiikumet k1taatlm hamil tren Tung -

huan' dan Sianfu'ya hareket etmi§tir. 

Hiikumet kuvvetleri Sianlu'da 
;langhay 8 (A.A.) - Sianfu garni· 

2onu, hiikfunete mutvaat etmi§ ve hiiku
.rnet kUIVVetleri, hic;hir mukavemete rna • 
ruz kalmakslZin §ehri zapteylemi§lerdir. 
Son zamanlarda komiinist kuvvetlerle bir 
anla§ma akdeden ve Sianfu'nun kontro· 
lunu eline alan ~ensi kuvvetleri kuman· 
dam Yang Husen, otuz mil §imalde San 
Yuan' a k.ac;mi§tlr. 

Giimriik Kongresi 
Miifetti,Ier toplanbs1 diin 

Ankarada a~tldt 
Ankara 8 (Telefonla) - Giimriik mii

f-etti~lerinin toplantlSl Giimriik ve !n -
hisarlar Vekili, Miiste§an, Muhafaza 
Dmum Kumandam ve Giimriikler U • 
lnum Miidiiriiniin huzurile bu sabah 
~t 8,5 ta Tefti~ heyeti reisi Muamme
l'in reisliginde ac;1lmr~hr. Muhtelif 
glimriik servislerinin en miinasib u • 
suueri iizerinde tezler izah edilmi§ ve 
lniifetti.§ler arasmda miizakereler ya • 
l>Ilmr§tir. Toplantrya ogleden sonra sa
at 17 de tekrar devam olunmU§tur. 
'l'oplant!larm 10 giin kadar siirecegi 
tahmin ediliyor. 

Gfunriik tarife pozisyonlar1 iizerinde 
hazr tadiller yaprlmak iizere tetkikler
de bulunulmaktad.Ir. 

K1lavuzlara verilecek 
taa»<Uye bedeli 

Ankara 8 (Telefonla) - Vazife dola
YlsUe gece nobetc;i kalan krlavuzlar ve 
domorkor c;arkc;r ve kaptanlara !ktrsad 
Vekaleti biitc;esinin 778 inci fashna ko
~1J.lan tahsisatta nobetc;i kaldrklan gece 
i~in 30 kuru§ taamiye iicreti veril.mesi 
hakkmdaki talimatname meriyete kon
~U§tur. 

lzmit kag1d fabrikasmm 
ntuhtac oldugu madenler 
!zmit 8 (Telefonla) - !zmit kagrd 

fabrikasl ic;in lazrm olan madenlerden 
Pirit, <;ataltepe mevkiinde bulunmU§ • 
t\U-. ~ap ta Afyonkarahisarmdan getir
tUecek bu suretle fabrikamn muhtac , 
0ldugu kimyev1 maddelerin hepsi mem-
. 'ket dah.iH- -'Len temin edilmi" 0 1 • ·, 
t~:r.- -- ..-. 

Paraguay Milletler Cemi· 
yetinden ~ekiliyor 

Cenevre R run,.ni) - Pi!r~quay Ha
"t'fciye Vekili Havas ajansmm muhabi -
l'ine Paraguay hiikumetinin Milletler 
~.erniyetinden c;ekilmek karanm verdi-
Ini soylemi§tir. 

• Kudiiste yen1 
hadiseler oldu 

Arablar i~erisi Y ahudi 
dolu bir otobiise 

taarruz ettiler 
Kudiis 8 (A.A.) - Kudiiste bir ta· 

kim yeni hadiseler zuhur etmi§tir. 1c;inde 
Y ahudiler bulunan bir otobiis, J enin ci
vannda taarruza ugrarnJ§tir. Bu hadise· 
de kimse yaraJ.anmamJ§, yalnaz otobiis 
hasara ugramJ~tJr. 

Kuduste, Hayfada ve Beytlahmda 
Arab evlerine bombalar at!lmt§tlr. 

Ziraat Bankasm1n 
bugday mubayaab 

Ankara 8 (Telefonla) - Hiikfunetc;e 
Ziraat Bankasma mubayaa ettirilecek 
bugday hakkmdaki talimatnamenin bi· 
rinci ve ikinci maddeleri degi§tirilmi~
tir. Yaprlan tadillere gore Ziraat Ban
kasr muayyen mahallerde miistahsilin 
kendisine satihga arzedecegi bugday -
lardan % 3 ten fazla c;avdarh ve % 3 
ten fazla ecnebi maddeli olm1yanlan 
kilosu 3,80 kuru§tan, yiizde 2 den faz
la c;avdar ve ecnebi maddeleri olmayip 
hektolirtesi 76 dan yukan bu1unan 
bugdaylan kilosu 4,25 kuru§tan satm a
lacaktir. Ancak Ziraat Vekili icabmda 
bu fiatlar iizerinde ckendisine aynca 
bildirilen had ve esaslar dahilinde" de
gl§iklikler yapmaga salahiyetli bulu • 
nacakbr. 

!kinci madde §U §ekilde tadil edil • 
mi§tir: 

cSatm almabilmek §artlari ve kalite 
farkr ve ecnebi maddeler c;avdar ve sa
ire payr olarak ahm fiatlarmdan tenzili 
laz1m gelen miktarlar komisyonca tes
bit edilir.,. 

Vekalet Eski,ehir lisesi-
' nin talebeye verdigi ce-

zayi dogru bulmadt 
Ankara 8 (A.A.) - Maarif Vekale -

tin den: 
Eski§ehir lisesinde vukuu gazeteler

de bildirilen disiplin Mdisesi Ve-kalet -
c;e incelenrni§ ve okul inzibat meclisi • 
nin ceza takdiri yerinde goriilmiyerek 
disipline aykm hareket edenlerin ceza 
dereceleri Bakanhkc;a tesbit olunarak 
okul direktorliigune bildirilmi§tir. 

Doviz muvazenesini 
korumak i~in 

Ankara 8 (Telefonla) - Doviz mu • 
vazenesini korumak ic;in devlet dairele
rinin pek muztar kalmadrkc;a serbest 
doviz tediyesini icab eden mubayaalar
da bulunmamalar1 ic;in alakadarlara 
yeniden tebligat yaprlml§trr. Zira kar· 
§Ihksrz serbest doviz tediyesinde emri
vakiler ihdaSI tediye muvazenemizi ih
lal etmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 8 (Hususi) - Paris Borsasrmn 

bugiinkii kapam§ fiatlari §unlardlr: 
Londra 105,11, Nevyork 21,48 1/4, 

Berlin 864, Briiksel 362,37 1/2, Amster
dam 1176,50, Roma 113,05, Lizbon 95,75, 
balm 59 3/4 - 60 3/4, kalay 227,7,6, altm 
142,01, gi.imii§ 20. 

CUMHURiYET 

Hldlseler ara1unda 

~ropaganda Vekaleti 
A vrupa bizi tamm1yor! hiikmii, ba-

sil ve me§hur oldugu kadar da 
dogrudur. Alai hakikat olunc1ya ka
dar bu s(izii alabildigine tekrarbya
hm: Avrupa bizi tarumtyor. 

Avrupa bizi tarum1yor: «Osmanh 
Cumhuriyeti» samyor; bize aid re· 
simlerinde hila tepemize fes, kiilah, 
kavuk oturtuyor; §&rka ve Asyaya 
aid biitiin geriliklere «Tiirk» finnas1 
yapl§bnyor; ziyaretine gelen Tiirk
lerin Tiirk olduklarma inanmtyor, 
~iinkii Tiirkiin bir Avrupa dili ko
nu§tugunu, cihan meseleleri iistiinde 
geni§ bir tecessiis, bir ara§hrma ihti
yact, Avrupa ortalarma sokulan ve 
bir ko§esine hila bagh medeni bir 
tarihi, biitiin milletl·erinkinden daha 
eski ve daha §iimullii bir diinya tec
riibesi oldugunu bilmiyor; Tiirkiye
ye gelen birkacr Avrupah diplomatm 
veya muharririn §ehadeti, Avrupa 
denen mah§erin ortasmda okyanusa 
dii§en lavtlctmlar gibi soniip gidiyor. 

Propagadadan nefretimizle hila 
§arkbytz; Yinninci asnn biiyiik ilah
lanndan birini hila tamnuyor ve te
sirini kabul etmek istemiyoruz; hal· 
buki saytstz §ekil ve niians altmda 
bizi acr•k veya gizli bir telkin anaforu 
icrine alarak savuran bir propaganda 
kiinab is:indeyiz. 

Bir propaganda vekaleti ihdas edi
lecegi s()yleniyor. Bu rivayeti haki
kat olmaga dogru biitiin kuvvetiniz
le itiniz. Diinya kambiyosunda her 
milletin aldtit laymet yapbgt propa
ganda nisbetindedir. Propagandamn 
en biiyiik milli sea haline geldigi bir 
astrda onu ihmal etmek, milli varhk
tan §iiphe ettiren bir sessizligin icrine 
sinmek olur. Bir propaganda vekale
ti bu tehlikeli siikUtu ktnnah ve Tiir
kiin agZim diinyamn kulagma yak
la§brmahdtr. 

PEYAMI SAFA 

Hariciye ve Dahiliye 
V ekilleri gittiler 

[Ba§taralt 1 !net sahtledeJ 

H ariciye V ekilimiz lzmitten ge~ti 
fzmit 8 (T elefonla) - Hariciye Ve

kili T evfik Rii§tii Aras lzmitten gec;er

ken biiyiik bir balk tarafmdan ka111 -
!anarak selamlanmi§hr. Vali ve Parti 
ba§kam Hamid Oktay kendisine lzmit • 
lilerin Hatay ve Milano zaferlerindeki 
yiiksek muvaffakiyetlerinden dolay1 ~ilk
ran ve minnetlerini arzederek tebrikatta 
bulundu. 

Hariciye V ekilimiz co§kun bir teza • 
hiirat arasmda !zmitlilerin bu alakasma 
te§ekkiir etti. Atatiirkiin gasterdigi yo) • 
dan yiiriidiikc;e daima daha biiyiik zafer
ler kazamlacagml si:iyledi. 

Tren ayni co§kun tezahiirat arasmda 
yoluna devam etti. 

Hariciye Vekilimizle Kant Ciano 
arasrnda teati edilen telgrallar 

Ankara 8 {A.A.) - Milano ziya • 
retinden donii§iinde ltalyayi terkeder -
ken Hariciye Vekilimiz Doktor Aras ta· 
rafmdan Italy a Hariciye N azm Kont 
Gano'ya atideki telgraf ~ekilmi§tir: 

«1talyanm mihmanniivaz topragmdan 
aynhrken, Milanodaki ikametim esnasm· 
da dardiigiim sempati ve candan kabul
den dolay1 te§ekkiirlerimi ve kendilerini 
tammakla duydugum derin memnuniyeti 
eskselanslarma arzetmek isterim. Garii§· 
melerimizin temelleri, gene bu Milano 
§ehrinde fa§ist hiiikumetinin yiiksek §efile 
mii§tereken atJmu§ olan Turk • ltalyan 
dostlugunun takviyesine hadim olacagma 
kaniim.» 

Doktor T evfik Rii§lii Aras 
Kont Ci.ano'dan da ~u cevab gelmi~ • 

tir: 

«T riyesteden ban a gondernn~ lutfun· 
da bulundugunuz telgrahan dolayr can· 
dan te§ekkiir ederim. Ben de sizi §ahsan 
tammakla miitehassis oldugum gibi, mii
lakatJmiZm 1928 de sizinle Du~e arasm· 
da Milanoda vuku bulan mulakat esna· 
smda temelleri atJlmi§ olan, iki memle • 
ketimiz arasmdaki miinasebatJ dostaneyi 
tarsme hadim oldugu hususundaki fikri
nize tamamen i~tirak ederim.» 

Mulazimin 
Romani 

Abidin Daver 
Gazetemizde tefrika edilmi§ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta
rafmdan kitab §eklinde ne§re
edilmi§tir. Resimli ve cildli olan 

kitabm fiat! 100 kuru§tur. 

Amerikadaki tufan1n 
miithi§ tahribab 

Hiikumet ileride vukuu muhtemel daha biiyiik 
felaketlerin oniine ge~mek i~in 343 milyar 

lirabk muazzam insaata karar verdi • 

Sular altmdaki §ehirlerden birisinin hali 

Amerikanm maruz kald1gl su baskm1 dan yukan 7 arasmda kolayhkla degi§ir 
felaketi, ak1llara durgunluk verecek ka- durur. Orada, bir giinde 35 derecelik ta• 
dar deh§etlidir. Cincinnati §ehrinden iki havviillere tesadiif edildigi s1k s1k vaki 
yiiz bin, Paducah'tan otuz be§ bin ki§i olur. Yagmur mevsimlerinde fevkalade 
hicret etti. Bu iki §ehir arasmda Ohio hallere tesadiif edilmemekle beraber, yir
nehrinin 500 kilometro mesafe katettigi mi dort saat zarfmda yagan yagmur se
hesab edilirse, bo§alan sahanm geni§ligi viyesinin 50 santimetreyi boldugu kes • 
ve tugyamn deh§eti hakkmda fikir edi • retle goriiliir. 
nilmi§ olur. Misisipi ve Misuri'nin bir arada tug • 

Memphis'te biiyii kbir deh§et hiikiim yam neticesinde zuhura gelen bugiinkii 
siirerken, asayi§i bozulan Colombus'ta Amerika felaketinin en korkunc kismi 
ida rei arfiye ilan edildi, Louisville' de bir Ohio'nun gec;tigi sahadaki baskmm deh
yangm c;IktJ, alev halinde bin ton benzin §etidir. Pittsulrg'la Louisville arasmdaki 
sulann iisti.inde yiize yiize her tarafa so- maden ve endiistri sahalannda Ohio neh
kuldu, elektrik santrallanm tahrih etti ve rinin yapt1g1 zarar olc;iilemiyecek kadar 
her taraf1 zifiri karanhklara gomdii, kli- azametlidir. 
rek mahkumlanndan bir k1sm1 hapisane· T ugyanlara kar§I koymak ic;in yap1lan 
de, kapana tutulmu§ fareler gibi bogu - sedler, on senedenberi bugiinkii kadar 
lurken bir k1sm1, muhafiZlarla vuru§a vu· biiyiik bir su baskmma ugramarnJ§tlr. A
ru§a felaket sahasmdan uzaiia nakledil • merikahlar, tabiatin insanla~ tarafmdan 
di. Tennessee' de, kayliinun silahla mii- viicude getirilen manialara yaphg1 bu 
manaatine ragmen, su bendleri YJkhn!dJ. savletin nasi! neticelenecegini biiyiik bir 

Ohio, Cincinnati' de, azami on be§ endi§e ic;inde bekleyip duruyorlar. 
metro yiikselecegi tahmin edilirken, 24 Seylablaran nniinP gocme'b iizere 
metro kabarml§IJ. Asayi§in iadesi ancak muazzam tesisat yaptlacak 
asker! miidahale ile miimkiin olabildi. Memlekette muhtelif fasJlalarla millt 
Misisipi'nin a§agJ klSimlannda yanm mil- bir felaket haline gelen seylablann anu
yon insam felaket sahas1 haricine c;1kar • ne gec;mek iizere Cumhurreisi Ruzvelt 
mak ic;in akla gelebilen her tiirlii nakil bizim para ile 343 milyar 750 milyon 
vas1tas1 harekete getirildi. Sular, yiizler- liraya yakm bir para sarfedilecegini bil
ce insam oliime siiriikledi, yiiz binlerce rordi. tkmali aln sene siirecek olan bir 
insam yersiz yurdsuz buaktJ, uc;suz bu • plan mucibince memleketin bir ba§mdan 
caks1z mmtakalan istila etti. Durmadan Obiir ucuna yani Atlantik denizinden Pa
yagan yagmur ve kar milyarlarca dolar sifik Okyanusuna ve Meksikadan, bii
zarar yaptJ. Ohio'nun kabaran sularile yiik goller havalisine kadar olan vasi sa
Misisipi'nin birle§mesi, giindengiine bii • ha iizerinde c;ah§Ilacakhr. 
yliyen, geni§liyen bir felaket dogurmu§tur. Alh sene zarfmda sarfedilmesi tasav-

Biiyiik su demek olan Misisipi, Fran- vur edilen meblagdan 218 milyar 750 
sa mesahai sathiyesinin on dort misli ara· milyon Turk liras1 derhal seylablarm a
ziyi kaphyan bir nehirdir ve Misuri, Ar- niine gec;rnek ic;in almacak seri tedbirlere 
kansas, Camadian River ve daha yirmi sarfolunacakhr. 
kiic;iik nehrin iltihakile diinyanm hakika- Y ap1lacak tetkikler hitama erer ermez 
ten en biiyiik suyu haline gelmektedir. barajlar ve bendler iizerinde derhal faa-

Misisipi'nin bugiinkii felaketi doguran liyete gec;ilecektir. 
ta§kmhgi nisbetinde harikulade bir ha • Taymis nehri de laftyor 
line bundan tam elli sene evvel tesadiif Londra 8 (AA.) - Son hafta zar· 
edilmi§tir. Bu nehir, 1891 senesinde, c;e· fmda lngilterenin cenubunda yagan fa· 
kilme rokoru kirrni§, 60 santimetreye ka· sJ!asJz yagmurlar yiiziinden T aymis neh· 
dar inmi§tir. ri c;olc yiikselmi§tir. 

Biitiin bu fevkaladeliklerin sebebi, ik- Vindsor ile Maidenhedd arasmda hek-
limin hic;bir tarafta tesadiif edilemiyen tarlarca c;aYJr su altmdad1r. Hayvanlarm 
ant tahavviiller gostermege miisaid olu • tahliyesine mecburiyet has1! olmu§tur, 
§Udur. Misisipi havzasmda derecei hara· Sular normal seviyeden bir metro on 
ret yazm ve ki§m, sJfirdan a§a8J ve sifir· santim yiikselmi§tir. 

Arab aleminde 
(Ba$tarah 1 tnct sahf!ede> 

gundan degil, fakat ecnebi propaganda
smm tesirinden de kurtulmak oldugunu, 
c;iinkii bu propaganda perde arkasmdan 
yapJJdJgl ic;in daha ffiUZIT oJdugunu soy
femektedir. 

Irak efkar1 umumiyesi §U kanaattedir 
ki, Tiirklerle Arablar arasmda hic;bir va
kit miinaferet mevcud olmamJ§tJr ve bunu 
Arahlara aid olm1yan menfaatlere hizmet 
ic;in bir takim politikaCI!ar yaratml§hr .» 

Bir Suriyeli diplomatrn 
miihim sozleri 

Kahire 8 (A.A.) - Anadolu Ajan
smm hw;ust muhahiri bildiriyor: 

~imdi siyast hayattan c;.ekilmi§ olan 
Suriyeli bir devlet adam! ~ekib Aslamn 
bir Kahire gazetesine yaptlgr beyanatJ 
mevzuu bahs.ederek demi§tir ki: 

«- ;lekih Aslanm kullandigi lisandan 
hayrete dii~tiim. Hususile ki daha gec;en
lerde Tiirkleri ve Tiirkiyeyi medih ve se· 
na ediyordu. Herhalde ~ekib Aslanm 
dii§iincelerindeki bu degi§iklik hie; te a
ra§hrmak istemedigim bir sebe'bden ileri 
gelmi§ olacak. 

Ankara hiikumetinin Sancak mesele • 
sindeki fikirleri -ki ~ek1b Asian anla~tl
maz diye tavsif edyor· hence tamamile 

Tiirk • • sevgisi 
anla§llacak mahiyettedir. <;iinkii Sancak 
halk1 kat'iyyen Tiirkti.ir. Bu itiraz kabul 
etmez. 

Tiirkiyenin, haricde oturan Tii11klerin 
maruz kalchklan fena muamelelere asia 
protestoda bulunmamt§ ve bunu ancak 
iskenderun ve Antakyada oturan Turk· 
ler hakkmda yaprni§ olduguna dair ~e
kib Aslanm ileri :li.irdugii iddiaya gelince 
bu mesele hakkmda Turk matbuatmm 
bu mevzu etrafmdaki ne§riyahm gaster • 
mek kafidir. 

~ekib Asian halk arasmda miibadele 
yapilmasmJ tercih ediyor. Bu kabili tat· 
bik degildir. T ecriibe bunu gi:istermi§tir. 
Ba§kalanna pek pahahya malolan bu 
hatay1 te.krarlamak ak1l kan degildir. 

Tiirkiyede oturan ekalliyetlerin miite
madiyen bir tazyik siyasetine maruz bu
lunduklanm si:iylemek ise red ve cerhe -
dilmesi icab eden bethahane bir iddia -
d1r. 

Sancak meselesi bugiin halledilmi§ bu
lunuyor. Biz Suriyel:Ier i~·ill takib oluna· 
cak tek bir siyaset ,·ardir: Turk kardC§ -
lerimizle fevkalade iyi ge<;inmek ve bize 
zarardan ba§ka b.irteY getirmiyecek olan 
propagandalara alet olmaktan •us-~ • 
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Bir filmin gosterdikleri 
~ tatiirkiin yapt1g1 biiyiik inbla
~ bm bizi nekadar degi§tirdigini, 

idrakimiz yettigi kadar, hepimiz, 
derece derece bilir ve anlanz. 

Tiirk inkilabi, Cumhuriyetin ilanile be
raber ba§lad1gma gore, heniiz 14 ya§In· 
dad1r; 1937 birincite~rininin 29 uncu gii· 
nii 14 ya§ml bitirip 15 ya§ma girecektir. 
Bir milletin hayatmda 14 sene 14 giin 
bile demek degildir. F akat Biiyiik $ef. 
bu 14 senelik kisac1k zaman ic;inde Tiir· 
kiyeyi 140 y1lm havsalasma sJgmJyacak 
kadar degi§tirmi§, yenile~tirmi§, ilerlet· 
mi§, yiikseltmi§tir. 

Eski devirleri ya§ami§ olan bizler, gaz· 
lerimizi kapay!p dii§iiniince, son yiiiarda, 
yaptlgimiz muazzam terakki hamlesinin, 
yalmz ana hatlanm bir sinema §eridi gi· 
-hi, haflzamJzdan gec;irebiliriz. Y alruz ana 
hatlanm diyorum; c;iinkii, bu k1sa miid
det ic;inde, o kadar c;ok ve o kadar biiyiik 
i§ler gariilmii§tiir k.i bunlar1 biitiin tefer· 
ruatile kolayca gazaniine getirmek dahi 
kabil degildir. 1stibdad, me§rutiyet ve 
cumhuriyet devirlerinin iic;iinii garmii§ o
lan miinevverlerimiz, bile §ayle bir dii
§iiniivermekle kafalanmn ic;inde, biiyiik 
inkJ!ahimizm tam bir tarihc;.esini hemen 
yapamazlar ve mazi ile hal arasmdaki bii
yiik farklan bir baki§ta goremez ve ale;e
mezler. Y eni yeti§en nesil!lerin ise, boyle 
bir mukayese yapmalarma hie; imkan yok· 
tur. <";iinkii onlar, eski devirlerin bize 
i~irdikleri zehirin acmm bilmedikleri ic;in, 
U!u Onderin kendilerine sundugu biiyiik 
nimetlerin tadm1 bizim kadar da anhya
mazlar. 

Yukanda, gozlerimizi kapaYJp dii§ii· 
niince yaphgimiz ink1labm ana hatlannt 
bir sinema §Cridi gibi gozlerimizin oniin
den gec;irebiliriz, demi§tim. Ben, gec;en 
giin, gazlerim ac;1k olarak ta bu muazzam 
ink1labm ana hatlanm, bir sinema te
ridinde, garmek imkamm buldum. 

«Tiirk lnkilabJ» adile yeni yapdmrt 
bir filmi, fikrimi almak ic;in, bana gaster• 
dikleri vakit, gozlerim beyaz perdedeki 
golgeleri takib ederken haf1zam da, o aa, 
tath hadiseleri tekrar ya§adr. 

Tiirk lnkilabJ filmi, Saltanat zamamn
da, Miitarekede ve Cumhuriyet devrinde 
almrni§ filimlerin pa~alan birbirine ek
lenerek yap1lnu§ bir filimdir ve biitiin kiy
meti bir araya toplannu§ tarihi vesikalar• 
..ldJt !baret o!Jnasnt..IQ.J,r. Kiuti~i haklk.t, 
kimisi tertibt filim par~alan, s1rasile ya
km bir tarihi bize gastermege ~ah~akta· 
d1r. Liselerde okunan tarih kitabmm ii
c;iincii cildinin son kismmJ ve dordiincii 
cildini okuyacagm1za, o cildlerdeki vak'a
lann en miihimlerini filimde seyrediyor
sunuz. Bu filim, elbette tarih kitabmm 
kendisi kadar tam ve toplu dfgi!dir. Biz· 
de filimciligin pok yeni oldugu dii§iinii· 
liirse, vesika mahiyetindeki hakikt filim 
parc;alarmdan bir tarih filmi yapmanm 
giicliigii, hatta imkansizh81 anla§Ihr. Fa· 
kat, bu filim, diin ile bugijnii yanyana ge· 
tirmek suretile bize, mazi ile hal arasmda 
bir mukayese yapmak imkamm veriyor. 
Bence asi! k1ymeti de buradadu. Filmi 
seyrederken istibdad ve mutlakiyet za~ 
manmda degil; hatta Me§rutiyet devrin· 
de bile nekadar geri, nekadar zavalh ol· 
dugumuzu goriiyor, 1st1rab duyuyoruz, 
ruhumuz sikihyor. 

Filim, gosteriyor ki «diim> Asyahdu, 
«bugiin» Avrupal1. Filimde, fes, kal~ 
pak, sank, c;ar§af ve pe~ biitiin iptidai
likleri, §arkhhklarile gaziimiize batJyor. 

Gene fil~m bize gasteriyor ki, Atatiirk: 
inblab1, yalmz §Crpu§umuzu, kiyafetimi
zi, harflerimizi degi§tirmekle kalm1~ de
gildir; benligimizi de degi§tirmi tir. 
Muht~lif merasimde, fesli, redingotlu, 
Jstambulinli efendiler, beyler, nazrrlar, 
sad1razamlar, koca sankh, uzun ciibbeli 
hocalar, ka:zaskerler, §Cyhislamlar, bile 
birbirlerinin ve hepsi birden padi§Bhm 
kar§IS!nda, elpenc;e divan duruyorlar, 
secde eder gibi yerlere kadar igilerek 
kandilli temennahlarLa birbirlerini selam· 
hyorlar. Bu selamla§malan gariince in • 
san, gayriihtiyart, aman yarabbi, o za • 
man, ne kiile ruhlu imi§iz, demekten ken
dini alam1yor. Biitiin bu saltanat loya• 
fetlerinden ve merasiminden sonra, Cum· 
huriyet devrinin k1yafetlerini ve merasi· 
mini gariiyoruz. 0 zaman anhyoruz ki 
Alman generallerine bile iki elini ac;tmp 
dua ettiren o meskenet devirlerinde biz 
hakikaten, agzim1zdan ve kalemimizden 
dii~iirmedigimiz gibi, bende itni§iZ ve 
bize benligimizi, ancak inkllab ogret
mi§tir. 

mek!>> 

Bitaral miifahidler Beyrutta 
Beyrut 8 (A.A.) - Milletler Cemi· 

yeti mii~ahidleri Sancaktan buraya gel· 
mi§lerdir. F rans1z fevkalade komiserini 

ziyaret edecekler ve sonra da Suriye 

Reisicurnhuru ile garii§mek iizere ~ama 

gideceklerdir. Bu ziyaretleri miiteak1b 

tekrar !skenderuna doneceklerdir. 
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George Moon, i§i bittigi hal de hal a j Ada lara beraber gelmi§lerdi. Tom ile 
yaZ!hanede oturuyordu. Dogrusu cam Konbby birbirlerinden aynlmaz iki ar • 
hie; te kuli.ibe gitmek istemiyordu. 0 ak- kada§tiiar ve ilk evlenen Tom olmu§, az 
§am §erefine bir veda ziyafeti verilecekti. sonra Knobby de, Enid ile evlenmi§ ve 
Nutuklar soylenecek, medhiyeler oku • iki kadm c;ok iyi arkada§ olmu§lardt. lki 
nacak, tekai.idli.igi.ini.i r~hat ge~irmesi te- c;ift her zaman beraber ya§ar, beraber 
menni edilecekti. eglenirlerdi. 

Bir U§ak odaya girerek bir kart uzattJ. i§in t\Ihafl, Violette ile Knobby a§ktn 
George Moon soguk bakt!flanm kaptya yakla§tlgmt hissetmeden i.ic; sene bu sami
dikti. Tom Saffary ic;eri girdi. Acaba mi hislerle ya§amt§lardt. 
ne istiyordu? Muhakkak ziyafet ic;in ge· iki c;ift bir ak§am Saffary' nin otomo· 
liyordu. (:i.inki.i tertib heyetinin ba§mda bilile bir balodan doni.iyorlardt. Violette 
o vardt. Bu vaziyet, George Moon'un ile Knobby arkada oturuyorlardt. <;;ok 
c;ok tuhafma gitmi§ti. Zira bir seneden • ic;mi§lerdi. Elleri birbirlerine degdi. 
beri aralart epeyce ac;tkh. Saffary'nin Knobby gene kadmmkileri avuclanna 
adamlanndan biri bir dayak ve tahkir aldt. Konu§muyorlardt. Hepsi c;ok yor • 
meselesinden dolayt §ikayette bulunmu§, gundu. Birdenbire §ampanyamn sarho§
George Moon da Saffary'yi para ceza· lugu gec;ti. Knobby vaziyetin farkma 
sma c;arpmt§tt. Sonra da, verdigi ka • vardt . .5im§ek htzi!e anladtlar: Birbir ~ 
rarda hi~bir di.i§manhk saikast olmadt ~ lerini delice seviyorlardt. 
gmt gi:istermek i~in o ak§am Saffary'yi Ertesi gi.in, her zamanki gibi arka ~ 
yemege davet etmi§, fakat o da buna da§~a gori.i§tiiler. F akat sonralan §ehvete 
icabet etrnemi§ti. kar§t koyamadtlar. Bu. onlann en kuv-

Moon ayaga kalkarak Saffary'nin e ~ vetli bagt degildi. Birbirlerini gormek 
lini stktJ. onlar ic;in en biiyiik saadetti. Malik ol-

- Bonjur, azizim. Buyurun. Bir si- mak, sadece onlarm ruh birligini kuvvet-
gara. lendiriyordu. 

- N astlsmrz? F akat beklenilmiyen bir hadise onlari 
Moon. Soffary'nin soz ac;masrm bek· §a§trttr. Tom, Bornco'ya tayin edilmi§ti. 

ledi. Belki de ziyafetten evvel aralann - Violette ile Knobby'nin aynlmalan im
daki anla§mamazhgt diizeltmege gelmi§- kanstzdt. Kac;maga karar verdiler 
ti. Fa kat Saffary bun dan ho§lanacagt Clarke Singapor' a gidecek, Violette de 
yerde hafif bir istihfaf duydu. Moon kim- sozde bir arkada§mt ziyaret edecekti. 
seden nefret etmezdi; onun goziinde hie; Gene kadm evde bavullanm ham -
kimse nefret edilecek kadar ehemmiyeti larken Enid'in onu c;agtrdtgmt duydu. 
haiz degildi de ondan.. A§agtya indi. Enid onun boynuna aula-

- Beni burada goriince elbette §a§Ir· rak hiingi.ir hi.ingiir aglamaga ha§ladr. 
dtntz. Hele gideceginizden bir gi.in evvel.. Acaba her §eyi biliyor muydu? Haytr: 
Hie; te ho§ olmtyan bir i§ ic;in geldim. - Doktordan geliyorum, dedi. 
Kanmla ben bu ak§amki ziyafette bulu- Bundan bahsetmek istemedim, zira 
namtyacagtz. Bunun, g~en seneki ihti- birkac; defa aldanmt§tlm, lakin bu ~efer 
laftmiZla hi<;bir alakasr olmadtgml temin muhakkak. En a§agi dart ayhgtm. Bil ~ 
ederim. G~en gec;mi§tir, fakat mademki sen ne biiyiik bir sevinc ic;indeyim. 
gidiyorsunuz, size kar§t hala bir kin bes- - Knobby bunu biliyor mu? 
ledigimi zannetmenizi istemem. - Hayu. 

- Tertib heyetinin ba§mda bulundu- Violette, Knobby'yi kendi haberdar 
gunuzu ogrendigim vakit tam aksini dii- etmek istedi. T elefonu a<;ti: 
§i.indi.im. Ziyafette bulunamtyacagmtz ~ - Hal'? 
dan c;ok mi.iteessirim. - Evet. 

- Ben de. Gelemeyi§imiz Knobby - Sa at ii<;te kuliibeye gelebilir misin? 
Clarke'in oliimi.i dolaYJsile. Bu. kanmla - Evet. Bir§ey mi var'? 
bana o kadar dokundu ki . - Orada anlatmm. 

- Hakikaten c;ok yaztk. En iyi ar· Gene kadm telefonu kapadt. 
kada§lanmzdandt, degil mi '? Kuliibe on! ann arada mada bulu§ -

Knobby Clarke de Saffary gibi arazi tuklan yerdi. Orada onlart hi<; kimse ra• 
i§letirdi. <;irkin olmakla beraber c;ok ho~ hatSIZ etmezdi. 
sozlii adamdr. On be§ gun evvel kamile Violette geldigi vakit Knobby onu 
beraber lngiltereye hareket etmi§ti. bekliyordu: 

Tom gozlerini yazthaneden kaldtrarak - Cicim, nekadar sararmi§sm·l 
George Moon'unkilere dikti ve: - Bu sabah Enid beni gormege geldi. 

- Vaktinizi suiistimal etmekten kor· Bu ak§am seninle gorii§ecek. Kendisi 
kuyorum, dedi. gebe. 

- Rica ederim. - Violette! 
- Size bir§ey danl§abilir miyim? Knobby buz gibi donmu§tu. 
- Tabii. Bu da benim vazifelerim Violette aglamaga ba§lad1: 

ciimlesinden degil mi'? - Sana kabahat bulmuyorum, dedi. 
- Mesele c;ok nazik. Bunu anlatnk- Bu kadar miiteessir olmak aptalhk. lki 

tan sonra sizinle bir daha kar§Ila§mak sene evvel kac;mah idik. Bu hayatta bOy~ 
hie; te ho§uma gitmez. F akat yartn hare- le devam edebilecegimizi di.i§iinmek bir 
ket etrneniz i~ kolayla§tmyor. delilikti. 

Saffary anlatmaga ba§lad1. George - Emin misin ki Enid yamlmtyor'? 
Moon hem sigara ic;iyor, hem de muha- - Y aztk ki §iipheye yer yok. sevinc-
tabmm yiiziinden g(izlerini aynmadan den c;tldmyor. Dedigine gore sen de o 
dinllyordu. kadar bir c;ocuk istiyormu§Sun ki zavalh 

Saffary, Knobby'nin oliim haberini Hal, arttk bizim ic;in her§ey bitti. 
almca hemen eve gitmi~ti. Onun erken - Ne demek istiyorsun? 
dondiigiinii g(}ren kansr Violette: - .5imdi arttk onu terkedemezsin Es-

- Hayrola, demi§ti, fena bir haber kiden haydi neyse. Ozi.iliir ve sonra unu-
yok in§allah? turdu. Fa kat §imdi I Birkac; ay sthhati 

- Knobby olmii1. yerine gelmez. Etrafmda sohbet, ihti -
Violette'in rengi attJ, kulaklanna ina- mam ister. Onu yalmz b1rakmak §imdi 

nam1yordu: igrenc bir hareket olur. 
- Ne dedin? - 0 halde ingiltereye onunla hera • 
- Gazete yaztyor. Vapurda olmii§ ber gitmemi istiyorsun, degil mi? F akat 

ve na§Int denize atmt§lar. ben sensiz ya§ryamam. 
Violette birdenbire haykuarak yere - ArLik mi.inaka§a edemeyiz. Bu va-

yuvarlandi, ba}'llmr§tJ. z1yet kar§ISinda seni ondan alamam. 
Biraz konyak i<;irdiler. - Ke1eke olseydim I 
- Oh! Tom I Dogru degil, degil mi? Violette saatine baktt: 

Dogru olamaz. - Vakit geldi, dedi, donelim. 
- Heyhatl On gun sonra Clarke'lar vapura bini-
- Dokunma bana. yorlard1• 
Violette bunu o kadar sert soylemi1ti 

ki Tom iirkmii§ ve geri c;ekilmi§ti. Kadm: 
- .5imdi benim halim ne olacak diye 

inliyordu. Pis iklim, kansmm sinirlerini 
nekadar bozmu§tu. 

- Biraz daha konyak i<; Violette, 
iiziilme. 

- Onsuz ben ne yapanm? Ke§ke 
olseydim. Hall Hall 

-Violette! 
- Haydi cehennem ol, diyorum sa -

Dll., haydi gitsene! 
- ~Knobby senin ic;in ne idi'? 
- Ne demek istiyorsun'? 
- Kanst bile onu kiic;iik ismi ile; Hal 

diye c;agtrmazdr. Y oksa Knobby senin 
dostun muydu? 

- Evet. 
Bunun iizerine Tom karlSlm tokatla -

mt~. Kadtncagtz tekrar dii§i.ip baytlrnt§. 
AYJldtgi zaman da Saffary Violette'den 
af dilemi§ti. 

Violette anlattyordu. Tom kelimeleri 
i§itiyor, fakat manalarmr farkedemiyordu. 
Severek bir yuva kurmu~ardi. Son giin· 
lerini orad a ge<;irecegini umuyordu. Fa -
kat bu yuva birdenbire ytkthvermi~ti. Ve 
bunu yrkan da Knobby Clarke idi! 

{Sonu yarm) 
F. VARAL 

Osmanh bankas1na me~ur 
almak i~in miisabaka 

I LAN I 
Osmanh Bankasmca bu kere yeniden 

hizmete almacak TUrk memurlarm in • 
tihab1 ir;in yakmda bir miisabaka ap -
!acaktrr. 

Y ~~ otuzdan a§ a~ olup bu miisaba -
kaya girmek istiyenler namzedliklerini 
kaydettirmek ve kabul §artlamu 6~en
mek iizere ~ubat ayr zarfmda her hafta 
sah ve cuma gi.inleri saat 9 la 10 ara • 
smda Osmanh Bankasmm Galatadaki 
merkezinde Ki~i f§leri Servisine miira
caat edebilirler. 

Talibler hiiviyetlerinf miisbit evrakla 
beraber tahsil tasdikname, yahut §a
hadetnameler·ini ve §ayet bir vazifede 
istihdam edilmi§seler, hizmet §ahadet
namelerini birlikte getirmelidirler. 

Akmdan Ak1na 
Tarih, §iir; zevk ve heyecan 

kaynag1. Her kiitiibhanede bu 
eserden bir tane bulunmaltd1r. 

CUMHURiYET 9 ~ubat 1937 

Ondiile makineleri 
Bunlar1 kullananlarJn 

haiz olacag1 evsaf 
.5ehir Meclisi diin birinci reis vekili 

Necibin riyasetinde toplanmt§, zaph sabtk 
okunduktan sonra reis vekili; azadan 1s
mail Hakkr «Sanyer» in vefatr haberini 
meclise bildirmi§tir. Mustafa .5evketle 
Galib Bahtiyar, ismail Hakkmm ailesini 
meclis namma taziyete memur edilmi§ -
lerdir. 

Mecidiye koyiini.in belediyece takar -
riir eden imar §ekillerine gore yaptlan ha
ritanrn tetkik ve tasdikrna dair Fen hleri 
mi.idiirliiguniin tezkeresi Miilkiye Encii· 
menine verilmi§, Romanyadan gelecek 
muhacirler taraflndan sahn alman Siliv ~ 
rinin <;;anta koyiine bagh <;;elt>ik c;iftligi
nin <;;an~a koyiinden almarak ba§hba
§Ina bir koy haline konmas1 hakkmdaki 
Miilkiye Enciimeni mazhatast meclisc;e 
tasdik olunmu!?tur. Berberlerin ondi.ile a
meliyesinde kullandtklan alat ve eczalar 
hakkmda tanzim ktltnan talimatname ii -
zerine Miilkiye ve Sthhiye Enciimenleri
nin mii§tereken kaleme al~tklart mazbata 
okunmu§tur. 

Ma2Jbatada bu gibi alatt kullanacak 
berberlerin fennl malumata sahib olmast 
laztm geldigin~n bahsediliyordu. Bunun 
§ami! bir tabir oldugu ileri ~i.iriilerek mii· 
naka§a yapt!mt§, neticede berberlerin bir 
doktor v-eya bir miihendis kadar malu -
mat sahibi olmalan laznn olmaytp kul -
landtklan alah hatastz kullanabilecek 
derecede tecriibeleri bulunmasr icab et
tigi ve malumati fenniyeden maksad da 
bu oldugu anla'§tlmt§hr. 

Mazbata; bu yolda tadil edilmek iize
re mii§terek enciimene iade edilmi§, per
§embe giinii tekrar toplamlmast kararla
§arak i<;timaa nihayet verilmi~tir. 

Londraya gidecek heyetimiz 
ingiliz Kralmm ta~ giyrne merasi ~ 

minde hiikfunetimizi BaFekil !smet 
inoniiniin temsil edecegi evvelce ya -
zrlml§tl. Maamafih heyetle birlikte 
kimlerin gideceklerine dair verilmi.§ 
kat'i karar yoktur. 

Kzbrzsadasz namtna merasime 
gidecek heyet 

Lefk:O§a (Hususi) - Kral S. Majeste 

Fransada endi~eler 
-------------------

Almanyanin miistemleke meselesi 
etraf1nda ingilizlerle miizakereye gi

rismesi Pariste iyi karsilanmadi 
[B~taraf• 1 fnct sahttede I 

selesine baglamak c;arelerini ara§tiracagt· 
m yazmaktadtr. Bu gazetenin miitaleast
na gore Almanya, miistemlekat hakkm -
daki metalibi ic;in bu misakt bir ivaz o· 
larak telakki etmektedir. 

Temps gazetesi, Almanyanm M. E
den'in gaybubeti zamanmdan ve ona ve
kalet etrnekte olan ve Almanyaya daha 
ziyade tevecciihkar bulunan Lord Ha -
lifax'm i§ba§mda bulunmasmdan istifade 
ve bOyle bir am tercih etmi§ oldugunu 
kaydeylemektedir. 

de ve diplomatik yollarla tetkik etmek 
zamam gelmi~tir. Versailles sisteminin 
Almanyaya hi~bir devletin maruz bulun
madtgt ag1r bir yi.ik yiiklemi§ oldugunu 
itiraf etmek kadir§inashk olur. Bu sistem· 
de Almanyaya miistemleke sahibi olmak 
hakkt da verilmiyor. Halbuki ingiltere, 
italya, Bel<;ika ve Holanda bu haklar -
dan fazlasile istifade etmektedir.» 

Alman Bankaszmn idare fekli 
Bale 8 (A.A.) - Biiyi.ik 1hrac ban· 

kalan mi.idiirleri, diin beynelmilel tedi -
yat bankasr binasmda bir toplanh yap -

Ayni gazete, ilave ediyor: mt§lardir. 

«Aimanya, nihayet M. Eden'le mi.i - Miidi.irler, M. Schacht'm beyanatmt 
zakerede bulunmaktan kurtulamtyacak • dinlemi§lerdir. Doktor Schacht, bu be • 
hr. ~iinkii M. Eden 1ngilterenin baric! yanatmda Reischbankm yeni bir §ekil ve 
siyasetinden yegane mes'ul olan zatttr. ayni miisavi §artlar dahilinde beynelmi -
ingiliz imparatorlugunun hayati menfa· lei mesai biirosile te§riki mesaide buluna
atleri mevzuu bahsoldugu bir mada bir cagmt soylemi§tir. 

dakika ic;in olsun Lord Halifax'm ~ahsi Doktor Schadht, bu suretle Fiihrer'in 
hissiyatma tabi olacagml farzetrnek Lor- nutku dola}'lsile ortaya ahlan ve Reisch
da ka~t adeta bir hakaret olur. banktn beynelmilel mesai bi.irosunu ter -

Bu kadar miihim bir meseleye aid mii- kedecegine dair bulunan haberleri tekzib 
zakerelerin birkac; gi.in ic;inde yaptlmasi etmi~tir. 
ve M. Eden'in Londraya dondiigii za - Avam kamarasmda bir sual 
man arhk riicuu kabil olmtyan bir emri-
vaki kar§ISJnda kalmasmr icab ettirecek Londra 8 (A.A.) - Avam kama 
§ekilde bir neticeye isal edilmesi tahmini rasmda, M. Hitlerin son defa Holanda 
kabil ohmyan i§lerdendir.» ve Belc;ikaya kar§I verdigi bitarafhk ta· 

ahhiidlerinin Danimarka ve <;;ekoslovak-
T emps gazetesi. bun dan sonra mi.is -

temlekat meselesi hakkmda lngiliz efkan yaya da te§milini istemek ic;in ftrsat ara· 
umumiyesinde ciddi noktai nazar 1htilaf- mhp aramlmtyacagt sualine Lord Cran
lan mevcud olduguna dair olan haberleri burne §U cevabt vermi§tir: 
tekzib et:mektedir. «- Bu beyanattan dogan vaziyet, 

Bir lngiliz gazetesinin Almanya bence herhangi bir beyanah icab ettir ~ 
lehine nefriyatt miyecek kadar sarihtir.» 

Londra 8 (A.A.)- ingiliz • Alman Lord Cranburne, bundan sonra, M. 
miinasebatmdan bahseden Observer ga· Hitlerin bu taahhi.idlerine biiyiik bir e
zetesi diyor ki: h . f d' . v• hakktnda 

«lki memleketin birbirinden neler is- emmiyet at e 1P etmiyecegr 
tediklerini ve birbirlerine neler verebile- sorulan ba§ka bir suale ise cevab venne· 
ceklerini kar§rlrklr bir itmad havasr 1c;m· mi§tir. 

( Bu aksamki pro~ram ) 
isTANBUL: 
12,30 plakla TUrk musikisi - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
son • 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 E
miniinii Halkevi sosyal yard1m §ubesi na· 
mma T1b Fakiiltesi doc;entlerinden opera~ 

tor Ahmed Fahri - 20,00 Vedia R1za ve ar
kada~lan tarafmdan Tiirk musikisi ve halk 
~arktlan - 20,30 Bay Orner Rtza tarahn • 
dan arabca havadis - 20,45 Cerna! K;amil 
ve arkada§lan tarafmdan Tiirk musikLsi 
ve halk §arkilan, saat ayar1 - 21,15 1;\ehi~: 
Tiyatrosu operet klSrru tarafmdan bit 
temsil - 22,10 Ajans ve Borsa haberleri ve 
ertesi giiniin program1 - 22,20 plakla so ~ 
lolar, opera ve operet pan;alan - 23,00 son. 

VIYANA: 
18,35 keman konseri - 19,05 gramofon • 

19,30 frans1zca ders, teknik haberler - 20.05 
haberler, hava ve saire - 20,20 ulusal ya ~ 
ym - 20,35 operet: Qaroa~fiirstin - 22,50 
haftanm makalesi, operetin devami - 23,1:> 
haberler, hava - 23,25 eglenceli yaym ~ 
24,05 dans orkestrasi - 1,05 haberler. 

BERLIN: 
17,35 karl§Ik yaym - 18,35 fantezl - 19,05 

konser - 20,05 spar konu§mas1 - 20,20 mu • 
siki - 20,50 giiniin aklsleri, haberler-21,15 
dans gecesi - 23,05 haberler, spor ve saire-
23,35 kl~ sporlan - 23,35 K;oniksberg'dcn 
nakil. 

BUDAPEI;\TE: 
18,05 konu§ma - 18,35 gramofon - 19,35 

konferans - 20,05 konser - 21,05 eglenceli 
konu~ma - 21,55 karnaval gecesl. 

BUK;RE,;l: 
18,05 konser, istirahat esnasmda hava ve 

salre - 20,05 konferans - 20,25 c;lfte piya~ 
no konseri - 21 Amerika ~ark1Ian - 21,20 
konferans - 21,35 eglencell konser, tstira~ 
hat esnasmda haberler ve saire - 23,20 ge
ce konseri - 23,50 frans1zca ve almanca 
h.aberler - 24 son haberler. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 musiki, k1raat, c;ocuk korosu - 19,05 

gramofon, konu§ma, gramofon, havadis, 
hava - 21,43 gramofon, havadis, gramofon· 
22,35 senfonlk konser - 24,35 haberler, ha
va. 

ROMA: 
18,20 oda musikisl, hava, kl§ haberlerl • 

19,55 fa§izm haberleri, !ng1llzce turizm ha· 
berleri, yabanct diller de haberler - 21,10 
hava ve salre, konu~ma - 21,45 karnaval 
konserl - 23,05 §Urk1lar - 23,45 dans mu -
sikisi, lstirahat esnasmda haberler. 

Tefekkiir 

Kadm terzisi --· 
Bayan Albert Hanssens, zevcinin 6 • 

liimiinden dolay1 gerek istanbuldaki 
dostlan ve gerek direktorii bulundugu 
§irketlerin erkan ve memur'ini tarafm
dan izhar olunan halis duygularla ta • T ~ Marinella ziyet hislerine ayn ayn cevab vermek 
imkanSizhgmda buludugundan samimi 

A : TiNO ROSSi te§ekkiir ve minnetlerinin bu suretle Corc'un ta~ giyme merasiminde KlbriS CEMAL BiiRiiN 
hallnru temsil etmek iizere iki ki§inin Mevsim sonu miinasebetile model-
seqilmesi Kral tarafmdan ~rzu ediln}i~ I leTini eh'l'en fiatla eld~n ~~karmak
oldugundan Vali tarafmdan Sir Panac 
yoti Kakoyanni ile Evkaf murahhasiii•t•a1111o•Id11u•~•u•n•u•m•iill§•te•r•iJ•t'r•i•nl"•b•il•d•ir•ir•l 

"" ·~r v nedik~ arkl (111k~abu~liin .. ii -rica~.ey-ler_. -~111111!1 
.. N.J~·· ·~ ·GiiSl'AV .. FROEHLiCH Milli.ir s~iltrt~tir. ' · · 1 J.' Bay ve Bayan Sabit Asswy'un k1zt 

ve eski Maliye miifetti§lerinden Ferid 
••• .. Asswy'un hem§iresi Bayan Naile Asst-

Merasime gideceklerden birinin Tiirk 
olmas1 biitiin ada Tiirklerini gok sevin- 111111••• TEPEBA~I GARDEN'i • oy'un uzun miiddettenberi miiptela ol

dugu hastahktan kurtulam1yarak diin 
sabah 6ldligunii teessiirle 6~endik. Cc
naze merasimi bugiin Beyoglunda Bii ~ 

ylikhendek soka~ndaki Keneset isra • 
el'de saat 13 ii r;eyrek gec;e yap!lacak
hr. Matemzede ailesine beyaru taziyet 

dirmi.§tir. 
Krahn tar; giyrne giinii K1br1sta ya -

prlacak §enlik ve merasim masrafl ir;in 
hlikfunet sand1gmdan 2500 !ngiliz lira-
51 tahsisat ayr1lm1§·br. 

Ba§vartanik halk:lnin Gene· 
ral Abdullah Alpdogana 

te§ekkiir leri 
Ba§vartanik (Husust) - Saym Gene

ralimiz Abdullah Alpdogan iig ay ev
vel buraya gelerek bizleri §ereflendir
mi§lerdi. Atatiirkiimiizle laymetli ar ~ 
kada§larmm nurlanm §arkm en uzak 
k6§elerine kadar sa~an generalimizin 
nahiyemiz hakkmda beslemi§ oldugu 
sempati klsa bir zamanda semeresini 
vermi.§tir. 

Ankarada toplanan Umumi Miifet -
ti§ler kongresinde Tun~elinde ihdas o
lunacak iki kazadan birincisi olarak bi
zim nahiyeyi intihab etmeler·i yalmz 
nahiye halkm1 degil, muhitte biitiin 
k6yleri de sevinc ir;inde brralanl§tlr. 
Bu vesile ile sayrn generalimize min -

11 1ubat bu per§embe ak,aml me§hur Frannz realist ,antoz 
J A N E B R U Y E R E numaralanna ba~hyacakhr. 

Her akfi&m en iyi ve en mUkemmel havaen dans6rleri 

WINTERS ve MERANO'nun bUyOk muvaffakiyeti devam ediyor. 
13 lfubat bu cumartesi ak,amJ 

New· York Zieglled Folle'nln dans6rlerl 

ACCENT ~ JENESCO 
numaralar1na ba~hyacaklard1r. 

- Pazar gunu saat 17 de buyuk matine -
~--------~.~.---------------· Bugiin TURK sinemas1nda 

2 bUyUk Frans1zca s6ziU film birden 

9 NCU SENFONi BEKAR EVlilER 
BEEJHOVEN'in gOzel eseri 

Seans saatleri : 2.50 - 5.50 ve 9.15 
Seans saatleri: 
4.10 • 7.30 da 

.,._. Yann ak~am : SAKARY A sinemas1 --• 

ederiz. 

Cenaze merasimi 
Tahran biiyilk elr;imiz Enis Akay 

gen'in na§l Viyanadan istanbula nak 
lonan k1z1 J ale Akaygen'in cenaze me~ 
rasimi yarmki r;ar§amba giinii ogle na 
mazm1 miiteak1b Be§ikta§ta Sinanpa§a 
camisinde icra edilecektir. Jale Akay 
gen, merasimden sonra Rumelihisarm 
daki aile makberesine defnedilecektir 
(Ogle namaz1 saat on ikiyi yirmi seki 
g~edir.) 

Merhum Jaleye Haktan rahmet di 
ler, kederli ailesine tekrar samimi ta 
ziyetlerimizi sunanz. 

Osmanh Bankas1 
iLAN 

Ha1kln ~amarak ~ocu~u % 3 faizli, 1903 tarihli MISm KRED 
MAURICE CHEVALIER FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta 

R M b ve sevimli ydd1z MARIE GLORY'yi rihinde yaptlacak itfa ~ekiminde ha~ 
omanyan1n at uat ba~ tediyesi tehlikesine kar§t Osmanl 

net ve §iikranlanmtzl arzederiz. -···-
ata§esinin ziyafeti N E $ I E i L E Bankas1 Galata merkezi ile Yenica 

Romanya sefareti Matbuat ata§esi M. vc Beyoglu §Ubeleri tarafmdan pek i 
Dragu dun istanbul matbuat erkam §e- ~ar\n, ~iir, niikte ve kahkaha filminde takdim edt>cektir. §artlarla sigorta ediJecegi mezkur tah· 

rr1e=f~in~e~b~ir~6:gl~e~zi~y~a~fe~t~i ~v;e~rm:i§~t~ir~. --~=::::::::::::::::::::::::::::::= vi! at hamillerinin haberi olmak iizere 
• Hin olunur. 

Beyaz perdenin en meiJhur erkek artisti 

A R L 8 0 y E R 
ve EHLI SALIB MUHAREBELERI'nln unutulmaz kralicresl 
L 0 R E T T A Y 0 U N G 

GEDiKPA~A A Z A K T A 
Halk Opereti 

Bu ak§am 
saat 21 de 

Zozo Dalmasm 

ASK • GUZElliK - NEFiS BiR MEVZU · GoRMEDiGiMiZ, BilMEKiGiMiZ DiYARlARIN ESRARI 

~. A N G H A Y 
i~tirakile 

FLORY A 
Biiyiik aperet 
Yarm ak§am 

f?iirle sUsiU ilihi bir a,k - SergUzettle dolu bir hayat 
~ARL BOYER "fianghay, filminde ' 'Dimitro Koslof, roliinde sinema bayabnan en miikemmel roliinil 

SARAYDA 
FLORY A 

oniimiizdeki 
PERf? EM BE MELEK sinemas1nda 

yaratmt~br. UskUdar Hale sinemas1 
UNUTMA BENi 

Y ar1n ak~am S U M E R sinemasi 
$n en borkl ve v filmi, B buekeoUyUk IT 

1936 frans1zca sozlii ~aheserin ilk iraesi mtinasebetile Bi.iyUk Gala suvaresl 
Ba~ rollerde: irene Dunne, Zenci bariton Paul Robeson ve biiyiik realist 

••ntoz Helen Morgan. Blletler evvelden ahnabilir. 
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Kiirede tufan, zelzele Antakya 

TARiHi 1 
====================~ 

Yazan Hatayh Ahmed Faik TUrkmen 
Maltepe Askeri Lisesi F elsefe mualiimi 

Hatayda . . " 
I~timai s1n1f 

-37-
Hataym etnik durumunu tebariiz ettir

tnek it;in it;timai s1mflann da tetkiki fay
~ah olacaktlr. Hataym it;timai morfolo
JISinin Anadol'U ve sair Ti.irk memleket
lerininkine benzedigini a§ag•da tasvir ede
cegimiz, Hatay it;timai s1mflannm umu
llli vas1flan bize sarahatle gosterecektir. 
Diger taraftan bu kiSirn Hatayhlann 
hangi it;timai amillerle bugiinkii koyu 
lllil!iyett;i bir haleti ruhiye ta§1cl1klanm 
da gorecegiz. Yukanda Hatay §ehirle
rindeki aile adlannm listesini yapllg1m1z 
Zaman halkc;:• bir zihniyetle bunlan birbi
rine kan~hrarak malam1~t1k. Bunlann bir 
kJsmt e§raf aileleridir. Bunlar 19 uncu 
asnn ikinci yanmma kadar Hatayda 
biiyi.ik bir niifuza maliktiler. Vak1a Tiir
kiyede eskidenberi Avrupada anla§Jld•g• 
lnanada bir aristokrat s1mf yoktu. Yalmz 
e§raf denilen ve bazt noktalarda Avrupa 
aristokratlanna benziyen bir s1mf te§ek
kii) ehni§ti. Bu Simfm muayyen ve mi.i
devven imtiyazlan yoktu. Y almz muay
:Yen vasiflarla halktan, yani smaat ve 
ki.ic;:i.ik ticaret yapan (esnaf) tan ve koy
liilerden aynhrlard1. Hatay e§rafma ki
harlar denirdi. Biitiin aristokrat Simflar 
~ibi e~raf s1mfmm da gerek te§ekkiili.in
de, gerekse inhilalinde iklisadi amillerin 
buyiik roller oynad1gJ malumdur. Hatay 
iii, eski Osmanh lmparatorlugunun, Su -
riye ve lraka giden yollan iizerindeki 
lllahsuldar bir mmtakas1 oldugu it;in hem 
askeri, hem iktlsadi bir ehemmiyeti var
d!. Bu sebebden buraya Osmanh lmpa
tatorlugunun kuvvetli elemanlan yerle§i
Yor ve biiyiik arazi sahibi oluyorlard1. 
1-fatay ilinin sabunculuk, ipekc;:ilik, ye -
rni~ilik, sebzecilik ilah ... gibi birt;ok <;a
l!§ma nevilerine mi.isaid ohnas1 burada 
halkm ba§mda daima bir zengin s1mfm 
~Yda olmasmda ami! oluyordu. 

Diger laraftan ikinci fas1lda izah et -
tigimiz vec;:hille Tiirk Alevileri, Siinni 
'fi.irklerin tahakki.imi.ine muti, sab1rh, <;a
h~kan bir kiitle haline geltmi§lerdi. Bu 
hal, biiyiik arazi sahibi alan ve Siinni ha
life hiikumetinin otoritesine dayanan Siin
ni Ttirk zenginleri ic;:in, ucuz c;:ah§an ve 
her tiirli.i eziyete tahammiil eden rencber 
tedarikini kolayla~hrmJ§ oluyordu. 

Hulasa, bu ve bunun gibi daha bir~ok 
amillerle Hatay ilinde, bilhassa Antak
Yada Siinni Tiirklerden miirekkeb e~raf 
SJnJfmm t;ok kuvvetli ve niifuzlu oldugu
nu goriiyoruz. Bu suretle Hatay halk1 19 
l!ncu asnn ortasma kadar kibar, esnaf, 
koy]ii olmak iizere 3 s1mfa aynlm1~ bu
~nuyordu. 

Hatayda e§raf stmft: Miinhasuan 
'ri.irk ve Siinni ailelerden mtirekkeb olan 
(I) kibarlar arasmda bir aile tesani.idti 
Ve mii~terek bir aile vicdam ve zihniyeti 
lllevcuddu. Bunlardan birisine yap1lan bir 
tecaviiz, amcazadesinin de izzeti nefsine 
dokunabilirdi. A~agJda s1ra ile esnaf ve 
koy]i.i sm.flanm miitalea ederken bu va-
8Jflann mevcud olmadJgmi gorecegiz. 

Ozerinde fazla durmaga liizum gor
llledigimiz bu e§raf s1mfmm ba§hca mii -
lneyyiz vas1flan ~unlard1: 

I - hdivacda goriilen hususiyetler. 

a - E~raftan olm1yan bir aile ile, 
~engin de olsalar kJZ ahp vermemek. 

b - hdivacda erkek tarafm (hak) 
~bir edilen t;ok yiiksek bir mihri (mese
a 200 altm) nakden vermesi, k1z tarafJ

I'lln ise bunun bir misli fazla bir masrafla 
tihaz ~·karmas!. N adiren zen gin olan es
llafm boyle ag1r mihir vermeleri ve cihaz 

yapmalan adet olmadJgl gibi yapanlar da
hi muhitin istihzasma maruz kahrlardJ. 

c - izdivac gi.inti e§raf k1zlan tahh
ravana bindirilmek suretile ve biiyiik 
§enlikler, kiilfetl1 merasimlerle kocalan -
nm evine gotiiriiliirlerdi. Esnaftan nadi
ren zengin olan aileler Antakyada diigiin
lere mahsus olan tek tahtiravandan paras1 
mukabilinde dahi istifade edemezlerdi. 
Burada tafsilatma giri§miyecegimiz c;:ok 
yorucu ve mudil diigiin merasimleri mf 
e§rafa mahsustu. 

2 - Hayah umumiye. 
a - E~raf ailelerin sokak kaplSI tah

tadan yapiim•~ ve biiyiik olup daima ka
pah durur ve yalmz merasimde ac;:IIIr. Fa
kat bu kapm•n ic;:inde ikinci bir ki.ic;iik ka
pl ac;:1k bulunurdu. E§raf evleri selamhk 
ve harem dairelerinden miirekkebdi. Es
naf daima e§rafi ziyaret eder. Fa kat e§· 
raf ancak e§raftan bir digerine iadei ziya
ret edip esnafa iadei ziyaret adet degil
di. 

b - E§rafm mi.idavemet ettigi berber
ler ve oturduklan kahveler muayyen olup 
esnafm esasen pahah olan bu mahallere 
gelmesi ho§ goriilmezdi. 

c - Umumi hamamlarda e§raf ve es
naf it;in soyunma ve y1kanma yerleri mu
ayyendi. Hatta smnah pe§temal e§raf ka
dmlanna, ipliklisi esnaf kadmlanna mah
sus olup zengin bir esnaf kadmmm sir -
mab bir pe§temal satm ahp umumi ha -
mamda kullanmas1 muhitte derhal bir re
aksiyon yapard1. 

d - !Ikmektebler ve rii§tiyeler at;JI
mazdan evvel mevcud olup bugiine ka
dar tektiik baki kalan s1byan mektebleri 
e§raf ve esnaf c;:ocuklan ic;:in ayn aynyd1. 

e - Oogumlarda logusa evine s1byan 
mektebi ~;ocuklan giderek (ne§ide) me
rasimi yaparlar ve muayyen bah§i~i ala
rak hocalarma getirip teslim ederlerdi. 
Ne§ide merasimi c;ocuklann hep bir agJz
dan, muayyen dini §arkilar ve ilahiler soy
lemesinden ibaretti. Bu ne§ide merasimi 
de yalmz .e§raf ailelerde vukua gelen do
guml'ara mahsus gibiydi. 

f - E~raf $ll~Ifmdaq f11kir dii§enlerin 
bile kiic;i.ik san'at, kiit;iik ticaretlerle i§· 
tigal etmesi ve amelelik yapmas1 pek ay1b 
sayJhrdJ. Hatta kendi mah olan bah~e ve 
tarlada bile c;ah§amaz. Kendi evi IC;m 
bile elinde iri bir paket la§IyamazdJ. E§
raf kadmlannm t;ar§ldan kendi evi ic;in 
giindelik yiyecegini satm almas1 bile t;ok 
ay1b say1hrdi. Biitiin bu i§ler hizmetc;iler 
tarafmdan goriil\.ir ve boylece t;ok hiz -
metc;:i kullanmak mecburiyeti has1l olur
du. 

g - E§raf ailelerden bazJiari aga, ba
zilan efendi unvamm ta~1r, bey iinvamm 
ta§Iyanlar nadirdir. Koylerde ikamet eden 
bi.iyiik arazi sahibleri de e§raftan addolu
nur ve §ehir e§rafile ayni seviyede addo -
lunur. Bunlarla ~ehir e§rafi k1z ahp ve -
rir ve «her ta§ yerinde agir>> gibi mani
dar bir folklorle bunlann k1ymetleri ka
bul olunur. 

h - Miras meselelerinde Anadolunun 
bazt yerlerinde oldugu gibi k1z c;ocukla
nna miras vermekte pek tamakar oiur • 
lard1. 

3 - Adab1 mua§eret: A - Her yer
de oldugu gibi burada da kadmlarm er
kekle temas1 ~iddetle menedilmi§ oldu -
gundan e§raf kadmlan arasmda yalmz 
bayramlar ve miihim gi.inlerde degil, her 
zaman ic;:in s1k sJk ve kar§Jhkh ziyaretler 
yapthrd1. Bu ziyaretlerin adab ve erkam 

Cumhurlyetin lc:tlmai roman•: 114 Yazan: Hilmi Ziya 

~·- Bundan biiyiik dii§man olur mu ? .. 
tllr insan daha nekadar yikiiabilir?.. 
d ~a bakma I Cahilin biriyim. Ah, ic;:im-
ekJ!eri soyliyebilsem!. .. N e giizel yaZJ

"erdin !.. Biitiin bunlan sanki ben duy
~~~um gibi.. Sabahlara kadar okudum. 

I ala §urada saklad1m. Billahi beni on
ar 'I <;1 eden <;Ikard I! Okudukt;a akhm ba-

lltnd .. K' I z 
1 an g1th. 1mse ere ac;:am1yorum. a-
~ ~§ta degil miyim ? .. Kimi gorebili
ctk k•:· hte nihayet gel din! Sana diye -
tn' lenm vard1 .. Sabahlara kadar zihni-

1 ~Urcahyan, beynimi yakan §tyler .. 
cl' 

1
. ernir, masaya dayanmi§ dikkatle 

tn I:Yordu. 

~-:--:- Sayle bakahm, dedi, bu merak et
R•n1t 

Yt k: !'-1erak degil, kudurdugum I di -
~U 

1
at.b sarsJ!arak cevab verdi. Hepsi 

Ze !.. Fa kat ne bekliyorsun? .• 
~ !'a ne yapay1m? 

ahb, ac1 ac1 giildii: 
- Kundak sokuyorsun ortahga; son-

ra a levin it;ine girmek istemiyorsun! Once 
dii§mam gosteriyorsun. Silah1 sonra elin
lc verip, ocagma dii§iiyorsun! Hadi ba
kahm! Meydan at;Ik.. 

Demir, kim1ldamadan baktyordu. Ka
tibin sesi boguk boguk geliyor ve y1kJ!a· 
c.:.k gibi bitkin goriiniiyordu. Bir ara sus
tu. Ozerlerine korkunc bir siikunet t;ok
mii§tii. 0 tekrar, son bir hamle yaph: 

- Ve §imdi dii§man kim, di.i§iiniiyo
rum! dedi. 

Demir, hic;bir §ey anlamaml§, hayret 
it;indeydi. 

- Sen misin onlar m1?.. Hal a dii§ii
ni.iyorum, . dii§man sen misin onlar m1? 
Di.i§man acJyJ veren mi? Y oksa kundagi 
sokup t;ekilen mi? Kini ogre ten midir? 
Affedecek kadar zay1f olan m1 ?... hte 
buna karar veremedim! Hal a da t;oze -
medim bu diigiimi.i.. Hele t;ozebilsem !.. 
Bu ak§am, onu oldiirmezsen ... 

Niyazinin sesi gitgide bogukla§Jyor, 
baf omuzlan arasma agtr bir yiik gibi 

Y eni vapurlar 
Almanlarla mukavele 

bir iki giine kadar 
imza edilecek 

Denizyollar1 idaresinin haricde yap -
ttraca~ yeni posta vapurlarma aid si -
pari~ mukavelesi bir iki giine kadar 
imzalanacakttr. ikttsad Vekaletile bu i.§ 
hakkmda son temas1 yapmak iizere An
karaya gitmi~ alan Alman heyeti diin 
~ehrimize gelmiqtir. Vapurlar kamilen 
Almanyada Krup fabrikalarmm tern -
sil ettigi grupa Ismarlanmaktad1r. De -
nizyollan idaresile Alman heyeti ara
smda fenni §artlar iizerinde tam bir 
mutabakat hasll olmll§tur. Para, tediye 
ve takas hususatl da evvelce Ankarada 
yapllml§ alan miizakerelerle tesbit e • 
dilmi§ oldugundan mukavelenin imza
sma bir mani kalmami~tlr. 

Denizyollan idaresinde kat'i muka -
vele projeleri baZirlanamktad1r. Muka
vele evvelce tsmarlanmJ~ olan 6 ve ~im
di Ismarlanmakta alan 7 ki cem'an 13 
vapur i~indir. Bu vapurlarm iginde iki 
tane hmir korfez hattt igin, iki tane de 
Akay idaresi ic;in yaptmlacak kiigiik 
vapurlar vard1r. Digerleri kamilen De
nizyollan idaresinin kabotaj hatlan • 
m1zda c;ah~ttnlacaktir. Bunlar da be§er 
bin, 3600 er tonluk ve daha kii<;iik ol -
mak iizere tic; ktsma aynlmi§tlr. Biiyiik 
vapurlar Karadeniz, iskenderun ve is
kenderiye seferlerinde, orta biiyiikliik
te vapurlar, !zmir, Mersin postalarm -
da, kii<;iikleri de Marmara havzasmda 
c;ah§acaklardir. 

Mukavele burada imzalandlktan son
ra, tasdik edilmek iizere Denizyollar1 
miidiirii tarafmdan Ankaraya gotiiriile
cekt-ir. 

Y alovan1n imar1 
M. Prostun haztrladigi 

proje tatbik ediliyor 
$ehircilik miitehassJSJ M. Prost ta -

rafmdan Yalova kaphcalarmm i.man 
igin haz1rlanmi§ olan projenin tatbika
tma ba~lanmi§hr. !mar projesi ~imdiki 
halde kaphcalar civarmdaki arazide 
tatbik edilmektedir. Biiyiik in§aat ve 
tesisata, tahsisah almd1ktan sonra ba§
lanacakhr. 

~ifai hassasm1 kaybetmemesi ve bo
§Una akmamaSI ic;in kapltca sulan 
membamda yap1lmasma liizum goriilen 
tesisat ikmal edilmi.<Jtir. Prost'un pro -
jesine gore a§agidan gelen geni§ beton 
yolun <;maralh otelini keserek ta Biil
btHyuvasma kadar uzamaSI Hiz1m gel -
mektedir. Bunun i<;in de bu otel cep -
heden kesilecektir. 

Kapltcalar oniinde yap1lmakta olan 
bi.iyiik ve asri otel bitmek iizeredir. Bu 
otelin yakmda tefri.<Jine ba§lanacakhr. 
May1s i<;inde yeni biiyiik otelin agilma
sJ muhtemeldir. 

Kaphcalar idaresi bu sene kaphcala
ra halkm ragbetini celb igin miihim bir 
program haz1rlamaktad•r. 

Grip hastahg1 ~ok artb 
istanbulda havalarm miitehavvil git

mesinden dolay1 grip tahminden faz -
lad1r. Alakadar bir doktor bir muhar -
ririmize: 

c- Havalar c;ok fena gidiyor. Mev -
sim hastahklan c;ogalmu~br, grip art
ffil§hr. Zatiirrieye de fazla tesadiif edi
yoruz. Hatta tektiik tifo vak'alart da 
goriiliiyor• demi§tir. 

ziyaretin §ekline gore degi~irdi. MeselS 
taziyet ziyaretlerinde ev sahibi misafiri 
ayaga kalk1p kar~1lamaz. K1sa siiren bu 
kabil ziyaretlerde az konu§ulur ve kahve 
falan ikram olunmaz. 

OJ Antakya kasabasmdakl eskl aile 1-
simleri i<;lnde, htristlyanlar l~terislnde yal
mz Hurl adlJ blr eskl aileye rasgelinml§ -
tlr. 

dii§i.iyordu. Nihayet masaya yJgJldJ. 

Demir, gozlerini ondan ay1ram1yordu. 
Bu beklenmedik sahne onu dondurmu§tu. 
Ag1r ag1r kalkh. Ayaklan ucuna basJp 
§a§km ad1mlarla odadan c;•kh. Ortahk 
kararmJ§tJ. Hala biri arkasmdan sesle· 
niyor gibi halecan ic:;inde merdivenleri 
indi, adeta ko§arak, otele girdi. 

Odasma kapand1g1 zaman, s1tmaya 
tutulmu§ gibi titriyordu. Bir miiddet dii
§iinmeye bile kuvvet bulamadan hareket
siz, karyola kenannda kald1. I§Ik, imda· 
dma ko§am•yacak kadar soniiktii. Aylar
ca birlikte ya§adJgl bu karanhk adamm 
i<;yiizile ansmn kar§IIa§hgl it;in mi, yoksa 
onun itham ettigi gibi kendinde kudret 
kalmadigmdan m1 bu kadar sarsildlgllll 
anlam1yordu. 

Fa kat §U muhakkak, odada yalmz kal· 
d1g1 zamandanberi kendini diinyanm en 
korkak insam ferzetmege ba§lamJ§h. 
«N e ay1b! Fa kat on dan hakikaten kor· 
kuyorum! diye soylendi. Ne kadar da 
budalay1m! N eden onu dinliyecek mi -
§im l>> Derhal gitmegi di.i§iindi.i. Bunun
la beraber kJmlldamiyordu. ;;urac1kta, 
alaca karanhgm it;inde, gozlerini dikmi§, 
silah1 elinde bak1yor gibi geldi. Oldugu 
yere mihlandJ. Kafasile hareketleri ara • 

ve harbin sebebi 
Giine~in alevlermi~! 

bir Heyeb~inaslara gore on bir sene 
tekerriir eden bu faaliyet arza tesir ederek 

bir~ok felaketlere yol a~tyormu~ 
Son zamanlarda 

diinyamJZl kan§hr · 
~aga ba§hyan tiirli" 
tiirlii sarsmtJ!arh 
tabiat unsurlanmr 
get;irdigi baz1 isti 
haleler arasmda 
heyet§inaslann ge -
ne bir miinasebet 
arad1klanm gorii -
yoruz. 

~ 

Harbcu emeller. 
ate§ piisktiren nutuk· 
larla t;arpl§JTken 
ikinci planda A v . 
rupa sahillerini silir 
siipi.iren bir f1rt1na · 
mn homurtusunu i§i· 
tiyor, Amerikada u· 
fak mikyasta bir tu -
famn kilometrolarca 
araziyi suya bogdu
gunu goriiyoruz.Bii

~ ~ • .. • ! .. ~~ ,• ' 

.. ~ ' '. 
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Giine$ten ftrhyan alev dalgalan 

ti.in bunlann etrafmda, iic;iincii planda 
da, yeryiiziinii hemen tamamen kaphyan 
bir grip salgm1 dola§JYOr. Kiiremiz, bu 
irili ufakh afetlerle didisirken, feza ale -
minde, giine§, yeni bir faaliyet safhasma 
giriyor, ctahr t;ahr t;athyan sathmdan et
rafa alevler fJ§kirhyor. 

Giine§in faaliyetile kiireiarz iizerinde
ki hadiseler arasmda miinasebet bulun -
dugunu gosteren deliller c;:oktur. 1918 se· 
nesindeki umum! grip salgm1, gene giine
§in §imdiki gibi ta§km bir faaliyet devre
sine tesadiif etmi§ti. Giine§in sathmda, 
kilometrolarca uzunlukta siyah lekeler 
goriildiigii zaman, yeryiiziinde ekseriya, 
zelzeleler, su baskmlan, flrtmalar oldugu 
sabittir. 

Giine~teki lekeleri ve o lekelerin yer
yiizi.i sakinleri iizerindeki tesirlerini, he
yet§inaslar ~yle izah ediyorlar: 

Giine§ lekeleri muazzam kamgalarm 
neticesidir. Bu kamgalar seyyare dahi • 
lindeki mevadd1 harice c;ekip ~Jkararak. 
satihta siyah lekeler has1l eder. Bu kas.r
galarm saylSI ve hiikiim siirdiikleri saha
nm geni§ligi, her on bir senede bir defa 
azami bir hadde yi.ikselir ve bu devre 
yakla§hgJ zaman, giine§ fevkalade bir 
faaliyet gosterir. 1905 ten ve Harbi U
mumidenheri, giine§, hi~bir zaman son 
giinlerdeki kadar faaliyet gostermemi§tir. 
Yukanki resimde goriilen 150,000 kilo
metro uzunlugundaki !eke, bu faaliyetin 
derecesini biitiin ehemmiyetile goster
mektedir. 

Giine§in co~kunluk devresinde bulun
dugunu anlatan delillerden biri de, mu -
azzam alevler gibi yiikselen gaz hade -
beleridir. Bunlar, saniyede yi.izlerce ki
lometre siiratle f1~kmrlar. 200, 300 bin 
kilometroya kadar yiikselirler, sonra te
gayyiir ederek siinerler. Yukandaki re
simde goriilen hadebe 300,000 kilomet· 
ro boyundad1r. 

Arzimizm giine§e olan mesafesinin 150 
milyon kilometro oldugunu dii~iiniirsek, 
giine§ten f1~k1ran gazlerin 300,000 kilo
metro uzaga gihnesi hit;bir endi§e mev -
zuu te§kil etmemek laz•mgelir. Fa kat 
heyet§inaslar, boyle dii§iiniiyorlar. On· 
!arm miitaleasma gore, kiireiarz, gii -
ne§te has1l alan lekelerin ve orada gorii
len fevkalade faaliyetin, ister istemez 
tesiri altmda kalmaktadir. Giine§in, on 
hir Senede bir defa CO§an bu ofke huh
ram ve onun yeryi.izii hadiseleri arasmda 

smda biitiin baglar kesilmi§ti. F elce ug -
rami§ bir adam gibi, kolunu bile k•m•l -
datmak elinde degildi. Son kelimeler ha
la kulagmda ugulduyor: <<Bu ak§am o
nu oliiremezsen ... » 

Bu gozler, ona §i.iphesiz, bir deli veya 
miicrime aid gibi gorunuyor. <<Aklma 
koydugunu yapabilir. Mutlaka yapar !» 
diye dii§iindii. T ekrar gormek ihtimalin -
den iirkerek kap1yi kilidledi. T ehlike go
ziinde biiyi.idiikc;e, odadan c;•kmak cesa -

retini bile kaybetmege ba§IJyordu. Polise 
haber vermeli, ba§ka tiirlii imkan yok 
~·kJ!amaz! diye soylenirken, Bu §ehirde 
ka~ak s1fatile bulundugu hatmna geldi. 
Kendini hapsetmege mecbur eden tali -

he Janet ediyor, ve son defa Nuru gor
mek arzusunu yenemiyordu. Bu ziyaret
ten hit;bir §ey bekledigi yoktu. Onu sade
ce gormek, belki de hic;bir §ey soylemeden 
veda etmek istiyordu. F akat §imdi - aksi 

§eytan! - Biiti.in arzusuna ragmen gide -
miyordu. Bununla beraber «nic;in ?» diye 
soylendi. Gen;ekten bu adam dedigini 
yapabilir mi? ihtimal bunlar kuru teh -
did den ibaretti. V eya belki de yalmzca 
hezeyand1. «;;imdi sizlp kalrnl§hr. Y a -
rma kadar hepsini unutur!.. Fakat ya 
gozleri?.. 0 cani bakJ§ma benziyen goz-

baz1lanmn tekerriirii tarihlerine tesadiif 
etmesi, t;ok eskidenberi tesbit edilmi§ bir 
noktad1r. Kutub fecirlerinin adedi, pusu
lalarm hareketinde has1l olan fazla kimii
dam§lar bu meyandadir. Hatta, giine~in 

lekelerile yeryi.izii hadisah arasmdaki 
miinasebetlerin c;ok garib fakat c;ok ha
kiki olanlanm sayarken, ba~ta, bugday 
fiahmn, baz1 gollerde su sathmm, Hin -

distan k1thgmm, Aysberg denilen sabih 
buz daglannm, giine§teki faaliyet devre
sile ayni tarihte tekerriir eden, artan ve 
eksilen vakialar oldugunu zikredebiliriz. 

Gi.ine~ lekelerinin diinyam1z iizerinde
ki tesirlerini izaha ve tahlile ~ah§mak bi
raz mevsimsiz olur. Olsa olsa, gtine§ten 
inti§ar eden ele'ktriklenmi§ ciiziilerin ha -
vay1 nesiminin ionosphere denilen k1sm1 

iizerinde tesir yapmas1, oradan da bizim 
havayt nesimimize ve meteorolojimize 
niifuz icra ehnesi yolunda bir faraziye 

yiiriitiilebilir. Green Wich rasadhanesi, 
gi.ine~in faaliyet devrelerile, radyo k1sa 
dalgalannda hasJ! olan fading dedigimiz 

hadise arasmda bir miinasebet bulmu§ ve 
bun u tesbit etmi§ ise de, bu ke§iften bir 
netice t;Jkarmanm heniiz zamam degildir. 

Muhakkak alan bir~ey varsa, be§eri -
yeti sarsan felaket sebeblerinden bir kis
mmm mes'uliyetini, milyonlarca kilomet
re uzaktaki ate§ yuvarlagma yiiklemenin 

pek yersiz bir hareket olmadJgidir. Bu 
itibarla, bu faaliyet devresinin had de
recesi 1938 le 1939 arasmda olduguna 
gore §imdilik fazla endi§eye mahal yok 
demektir. 

Y e§ildirekte bir ev soyuldu 
Diin saat 12 ile 13 arasmda m~hul 

bir §ahis Ye§ildirE!kte Medrese soka . 
gmda 15 numarah evin kapiStni arah'k 
bularak i<;eri girmi§ ve ev sahiblerine 
duyurmadan orada bulunan manto ve 
sair e§yayl alarak SIVI§mt§br. Kap1dan 
~iipheli bir adamm yiiklii olarak c;Iktt
gml goren ko111§ular, ev sahiblerini ha· 
berdar etmi§lerse de o zamana kadar 
hirsiz kagm1~hr. 

Zab1ta h1rstz1 aramaktad1r. 

Okudunuz mu? 
M. Turhan Tanm (Akmdan 
Akma) sm1 okudunuz mu? Oku

madmlzsa frrsat elde iken 
bir tane ahmz. 

ler,. lmkam yok! Onlar insam aldata -
maz, diye di.i§iindii. (:1karken vurmak 
it;in beni kap1smda bekliyecek !» Arhk 
bunu bilerek gidemezdi ya! «Hie; olmaz
sa evlerine bir mektub gonderebilirim. 0-
na yazmahy1m, mutlaka bir§eyler yaz -
mahy1m!» 

Masa ba§ma ge<;ti. Kag1d kalem ve 
yazmak fikri ona yeniden bir nevi cesaret 
vermi§ti. ;;imdi kendisinde karar vermek, 
bir§ey yapmak kuvvetini duyuyordu. Fa· 
kat ne yapacagmt dii§iinmege ba§ladigt 
zaman bu hareketindeki bo§lugun farkma 
vard1. Hakikaten, bu mektubu gondere-

bilmi§ olsayd1 nekadar manas1z bir§eY 
yapml§ olacakh! Oraya gitlnemesJ 1c;m 
nasJ) bir bahane bulacakti? Hastahgm -
dan, veya bOyle bir tehdide ugradigm -
dan bahsetmenin ne giiliinc mevkie dii§ii
recegini tahmin ediyordu. 

Hiddetle kag1dJ buru§turup yere aUt. 
Hay1r!. .. Ne olursa olsun, oraya gitme
den ba§ka c;are yok. Ve i§te o, bu odaya 
nnhlamp kalmt§, gidemjyor. hatta kapiYJ 
bile ac;amtyordu. 0 §:mdi mi.ithi§ bir su
rette korkuyordu: 

«- Bir§ey yapamJyorum. Golgem -
den bile korkuyorum. Miskin, degersiz 
adamm biriyim. Bu delinin hakkJ var! 

I 

Goriis f arklar1 
' 

K ad1koy Halkevi, giizel san'atlaT< 
korumak ve kendi muhitinde 
kuvvetlendirmek it;in t;ah§maya 

germi verdigi gibi konferanslan da yeni 
bir diizene baglad1, say1 bakumndan ~o
galttJ, mevzu itibarile zenginletti. Simdi 
goriiyorum ki o Ev, kiic;:iik mikyasta bir 
dariilfiinundur, enikonu bir san' at akade
misidir. Orada felsefe var, tarih var, fi
zik var, kimya var, resim var, musiki var. 
Mekteblerde geri kalanlar bu meccani a
kuma yurdunda eksiklerini tamamhyacak 
vas1talan buluyorlar. ilmi cereyanlan 
giiniigiiniine takib edemiyenler gene bu 
yurdda verilen konferanslarla gerilikleri
ni telafi etlnege muvaffak oluyorlar. 
Halk memnun, Evi idare edenler mem
nun. Gordiiklerimize bakarak anhyoruz 
~i biitiin Halkevleri hirer nur kaynag1, 
1rfan ocag1 haline gelmi~tir. Bu, gerc;:ek
ten gogi.is kabartacak bir ilerleyi§tir, ha
kiki olgunluk miiidesidir. 

*** 
Goziimiizii bir de gerilere ve mesela 

1869 yiima t;evirelim. 0 tarihte Aya
sofyadaki dariilfi.inun - yamk eski ad!iye 
evi - ~aliyeye verilerek hazine yaptlm:§ 
ve D1vanyolunda, bir fmn y1ktmlarak 
yerine kiic;:iik c;apta bir dariilfi.inun kurul
mu§tu. Y ap1 i~i bitince hiikumet ramazan 
ay1 it;inde bulunulmaktan istifade ederek 
gece dersleri act1 ve o devrin tanmmi§ 
hocalanm sec;erek dersi okutmaga memur 
etti. Muallimler ve dersler §oyle tertib 
ve taksim olunmu~tu: 

T ahsin Efendi - Heyet. 
Cevdet Efendi - Hikmetten cazibe 

bahsi. 
T evfik Efendi - Makine. 
Vahid Efendi - Mezarlarm s1hhate 

tesiri. 
Miinif Efendi - Servet. 
Emin Efendi - Hava. 
Aziz Efendi - T abiat kanunlarrnda 

uygunluk ve iklimler, mizaclar. 
Selim Efendi - Seyyareler. • 
Devrin vak' aniivisi bu haberi ve bu cet

veli tarihine gec;irdikten soma bakm1z ne 
diyor: 

«(:ok iyi bir intihab? Halkm bu mu

barek gecelerde bu makule tiirrehat ile 
akidelerini bozmak ne fezahattir? Ta bia
tin esran havassm ara~tiTacag1 ~eylerden
d!r. Bu mlan umuma ac;:mak muvaf.b 
h1kmet degildir.» 

. Miiverrih efendi bununla da iktifa ct
m•yor, ve cetveldeki derslerle istihza de
rek cazibe bahsinin yanma, Cevdet Efen
dinin medreseli olduguna telmih ic;:in 
«nagmeten uhra», me7arlann s1hhate te
siri ci.imlesinin oniine «i~ ola>>, seyyarelere 
kar§J: «Kol kanad ister» kelimelerini 
konduruyor. 

Altm1~ yJ] ic;:inde tebelliir eden ve alt1 
yiiz y1lhk gibi gi:iriincn ~u gorii~ fark1 bi
zim hesabimiza ne mutlu ~v? .. 

M. TURHAN TAN 
H: 
A. Y. rumuzile mektub yolhyan okuy<..cu

ya: 
YazcllgmJz terciime l§inin ba§ka blrine 

verildigini ogrendigim !~In size cevab ver
mernl§tim. Miisamahamz1 dllerim. 

M.T.T. 

Doviz ka~ak~thgile alakadar 
degilmi§ 

Ge<;enlerde Galata postanesinde vuku 
bulan doviz kac:;ak~Jbgi yi.izi.inden mah -
kemeye verilenler arasmda Abdullahm 
da bulundugunu yazml§llk. Abdullahtan 
aldJgimiZ mektubda mahkemeye sevke
dilmesi sebebinin doviz kat;akt;Ihgi mese
lesile alakadar olmadigi bildirilmektedir. 

Yiiziime kar§J ac1 acJ bagndlgJ it;in ona 
ofkelendim. F akat yerden goke kadar 
hakk1 var! Hakikaten, i§e yaramaz. bir 
tufeyliden ba§ka neyim?.. Kendimi dev 
aynasmda goriiyorum. Kafamm ic;inde -
kileri gert;ek samyorum. Halka verdigim 
ogiidlerden hangisini yaphm? Hangi so· 
ziimii tuttum? Ortahg1 kas1p kavuran -
Ian sozle tehdid ettim. En ki.it;iigi.iniin 
kar§Jsma c;1kmadan iirkiiyorum. Belanm 
yerini gosterdim. ;;imdi ondan giinahlm 
gibi korkuyorum !» 

Demir, bu suretle siiylenerek boydan
boya dola§maga ba§ladi. Hiddetinden 
kendi kendini yiyor, dii§iindi.i"kt;e zafl 
daha c;ok gozi.inde biiyi.iyerek nihayet 
kendini yalmz miskin ve degersiz degil. 
ayni zamanda menfur ve alc;ak gibi go
ri.iyordu. Kendinden nefreti biiyiidiik~e 
bi.itiin hislerinin uyu~tugtJnu, l1-§ kesildi
gini, adeta as1l kendisinden ayn soguk bir 
hayalet halinde dola§tJgmJ zannetti. 
Ag1r ag1r bavula dogru gitti. Ba~J lama· 
mile durmu~tu. Otomat gibi bavulu at;tl. 
Sirkecide ald!gl vakittenberi bir daha 
bakmaYJ hatmndan ge<;irmedigi kii~iik 
silah1 t;•kardi. Gozleri bu tehlikeli oyun
cagm namlusuna dikilmi§, odamn orta -
smda bir miiddet hareketsiz kald1. 

LA; .':asz var l 



Pazar giinkii _mac;lara 
bir baki§ 

A 

umum1 
Galatasaray • Fenerbah~e 

Be,ikta, • Giine~ ma~1 ise 
ma~1 ~ok giizel, 
~ok berbad oldu 

Galatasaraym dun Felemenkltlerle yapt:g' ma9ta tkl tarat oyunculart 
ve ma~' aevreden Felemenk bahrtyelilert 

.Pazar giinii oynanan Be§ikta§ - Giint§ Giinq ma!OI uzerinde tsrarla durmah ve 
mac;mm oyun baktmmdan bir tenkidini bu «ye oyununu» kokiinden temizlemek 
ya2_mak degme · babayigitin hare! degil- i~in seri ve kat'! tedbirler almahdtr, 
dir. <;iinkii bu mac;ta Giine~lilerin oyun- Galataaaray - F enerbah~e 
dan kafa goz yanlmadan, yahud da bir m~tna gelinct! 
uzuvlanm sakat hale getirmeden c;tkmak . .. d 
b I k I kil ·~· k d Betlktat - GunC§ mac;mm yamn a ve 

a§ 1ca aygu anm te~ etbg~ o a ar h _\!, • d 1 1 
b · b' k'ld ·· .. .. d k' b atta ounyamn neresm e o ursa o sun am IT §e 1 e gorunuyor u 1 u §e· .1 1a d 
k'Id d d · .. cenh men1:e ve sportmence rna~ r an 

1 e evam e en b1r mac;ta oyun goster~ dd d'l w • •• "- l F 
'1 • • kA b I . k .. h a e 1 ecegme §Upne o m1yan ener • 

me enne lffi an u atmyaca Ian §UP e- G l - b'' ··k b' kl 
· b ' h I · · · B 'k I la · a atasaray mac;m1 uyu 1r zr:v e s1z 1r a e glrrrn§b.. e§t ta§ 1 nn lSe 'k B .. d .. v.. F 

b. k .. A seyrettt • u mac;ta gor ugum ve e -
rr ac; oyunculan mustesna yegane gaye- _.1_ "1..- • I'"-· h .• 1 

I · k · k k l neroa ..... emn ga unye .... ne muncer o an a· 
en var uvveb pazuya verere ar§l a~ ·n · .. I 1 k ·· k .. <1 .. 

rmdaki oyunculan ablukaya alarak YJl· mt en toY e Sit a ama mum un ur: . 
dumak ve bu sayede bir galebe kazan _ ~ 1 - T alum itibarile F enerbaN;e,nm 
maktt. Bu elcil oyun baza!J tokat ve ~ille agu basmast. 
faalma da intihl ediyor ve anlamakta 2 - Galatasaray oyunculanniD ara • 
mu§ki.ilat c;ektigimiz bir haleti n:thiyeye lannda ahenk tesis edememeleri (ki bun· 
tabi olarak mutlak surette oyunu bitir - da hasmm ag1r ba'1'1 ba~l1ca amil dir). 
mek siyaseti giiden hakem Sadi K.arsamn 3 - Galatasaray miidafilerinin kale# 
uzla§ttncl ve teskin edici miidahalelerile ci Avniyi ,a§lrtmalan. 
gene devam ediyordu. 4 - Galatasaray mua\'in hattmtn i,-

Bence oyundan ziyade bir kordovii~li- liyememesi. 
ne donen Be~ikta~ - Cline§ mac;1 teknik 5 - Calatasaray tak.tmtnm (antren
bakimdan degil, mf idari bakrrndan iize- man noksamndan olacak) oyunun son 
rinde 1srarla durulacak bir mahiyet arzet- yirmi dakikasmda miithi~ surette gev§e • 
mektedir. <;un'kii bu rna~ bilhassa ikinti mest. 
haftaymdan sonra bir davii§ halinde, Diger taraftan ~ras1 da kayde deger 
Be~ikta§lJ!ann tecaviizleri ve Giine§lile· bir hadisedir ki Fikreti marke etmek bu
rin miitemadiyen aman bir patlrh ~Ilana· susunda son derece gayret gosteren Ga
sm diye ihtirazh hareketlerile gec;mi§tir. latasaray miidafaasl gerek F ener mer • 

Bu hale sebeb etrafhca dti§iiniilecek kezini, gerekse sag cenahm1 ayni tekilde 
olursa son zamanlardaki gev§ek hareket tutamam1§1ardtr. Gollerin hepsinin de 
edi~in neticesidir. Hakem arkada§lardan Fener hattmm sag cenahmdan atlh§l 
duyduguma gore, oyundan ~1kanlan 0 • gosteriyor ki oyun, daha ziya<le Galata • 
yuncular, hakeme kar§J mugayiri nezaket saray mtidafaasmm bu taraftaki aksa • 
hareket eden ve hatta hakemi tahkire yt~mdan kaybedilmi~tir. 

Galatasaray - F ener mac;mda Gala • 
kadar varan futbolculann tecziye edil-

tasaraym en biiyiik tanst F enerbahc;e 
meyi§lerinin neticesi elbette ki buraya miidafilerinin ve Fener merkez ve i~ mu· 

dayanacakt1. hacimlerinin iyi bir oyun <;Ikaramamalan 
Hakem Sadi Karsamn F ederasyona iizerinde duruyordu. Halbuki F enerbah· 

ve hakem komitesine verecegi raporun c;e miidafaa~t ve hikurn hattl evvelki 

muhteviyatlm bilmemekle beraber, diye• .gtinkii oyunda kendilerinden heklenen o

cegim ki F ederasyon yahud Istanbul yunu c;1kannca vaziyetin Galatasaray a· 

bOlgesi ve yahud da ajan daha dogrusu leyhine donmesini tabil gormeliyiz. 

bunlarm u<;u bir araya gelerek Beiiktai- Bize. sahanm berbad haline, c;amu -

Bu ameliyenin ba,mda yani en kii~iik 
dozunda hasta bir giin evvel verilen ran· 
devuyu, o gun kendisine prezante edilen 
adarrun ismini, yahud yakm vak' alan u
nuttugu halde doz arttrk~a haf1zanm ye· 
nileri gibi eskilere aid ktstmlan da kaybo
lup gidiyordu. Doktor Fuad arkada~Ian· 
na ani a ttl: 

- Lotosla da hadise aynidir. Eier 
§U hastaya pek az miktarda ve gayet ha· 
fif zehir verselerdi haftzasmm en yalc.m 
zamanlara aid olan kiSlmlanm kaybede
cekti ve eski hatnalanm, ailesinin ismin • 
den, kendi ismine, dostlarmm yerlerine, 
yurdlanna, isimlerine kadar hepsini soy
liyecekti. Hasta bunlarm hi~birini hatn
hyamtyor. Bu neticeyi temin etmek ic;in 
ag1r bir toksik ylikletm§ler ona!.. 

Hadise evvela hmir gazetelerine, ora
dan diger matbuata, hatta Avrupa gaze· 
telerine aksetti. Bazt mecmualar hasta • 
nm resmini bile koydular. F akat bu re# 
simler onun hakiki hiiviyetini. simasm1 
gostermekten c;ok uzakt1. ;liddetli sukut 

esnasmda yiizii biiyiik degi~ikliklere ma
ruz kalmt§h. N e de olsa bu re&imlerde 
Hasan Azmiden kalan baz1 noktalar var
dJ ve bu benzeyii noktalanm ilk goren 
gene kendisi oldu. 

Bir giin ona resmini basan bir mecmu
ayt gosterdiler. Hasta bu resme dikkatle 
baktl. Sonra: 

- Hasan Azmi I dedi. Benim isrnim 
Hasan Azmidir. 

Bu ismi s()yler roylemez haftzasmda 
liiks ic;inde ya§Iyan zengin, itibarh, aza· 
metli miidiiriin hayatJ canland1. Rakib • 
lerle ~gutmaktan zevk alan, onlan ezen, 
her biiyiik iknsadi harekette ba§ltca amil 
olan miiessesenin miidiirli .. 

- Ben Hasan Azmiyim! dedi. Bii -
yiik Tiitiin 1irket.i ... Istanbul Milli Tii • 
tlin ~irketi ... Samoilof I Mehmed Fikret I 

Hemen ba~tabibi ve doktor F uad1 o
nun yanma getirdiler. Hasta arttk iyilet" 
mi~ oldugunu gosteren ciddl bakitlar ve 
hareketlerle onlara: 

- Beylet, dedi, artJk ben kim ol • 
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DUn stadyomda 
yapdan rna~ 

Galatasaray tak1m1 Fele· 
menk mekteb gemisi 

takJmJnJ 4 • 1 yendi 
~ehrimizde bulunan F elemenk mekteb 

gemisi tak1mile Galatasaray futbol tah 
m1 arasmda diin <;ok samimi g~en bir 
rna~ yapllml§ ve bu mac;1 Calatasaray hi
re kar§t dort golle kazanml§hr. 

Oyuna saat 3,45 te ba~land1gi zaman 
bir gi.in evvel ~tok stkt rna~ yapan Gala· 
tasaray takJtm sakatlanan oyuncula -
nm ihtiyat oyuncularla ~u §ekilde te§kil 
edilmi§ti: 

Hakk1 - Hiiseyin, Refik - Hicri, Re
§ad, Bekir - ;levket, Haydar, Suavi. 
Lutfi, Ha§im. 

Oyun temiz, ~ok seri ve zevkli olmu§" 
tur. F elemenk mekteb gemisi taklffil ic;le· 
rinde iyi oyncular olan seri bir tak1mdtt. 

Oyuna Galatasaray ba~lam1~ ve he • 
men oyunu hastm nmf sahasma intikal 
ettirmi~ ve bu arada ;levket vas1tasile bir 
go] kaydetmi~tir. Bu golden sonra Fele
menk mekteb taklffii ac;J!mt§, giizel oym· 
yan sol ac;Jklan vas1tasile tehlikdi akmlar 
yapml§tlr. Devrenin sonlanna dogru ;lev· 
ket ikinci, Ha§im lic;iincii golleri yapml§
lardtr. Devre bu suretle nihayetlenmi§tir. 

1kinci devrede F elemenk mekteb tak1· 
m1 daha enerjik oynaml§, bu devre an • 
cak bir gol yemiJ ve bir gol de atmJ§llr. 
F elemenlc mekteb taktmt buraya gel en 
mekteb gemisi takunlan i~inde en iyi oy
myanlandJr. <;ok siiratli ve enerjik, iri 
viiculii, yorulmadan ve ytlmadan oynu • 
yorlar. • 

Hamdi Emin iatifa etti 
Fu!bol Federasyonu reisi Hamdi E ~ 

min istifa etmi§ ve istifasmt diin umumi 
merkeze gondermi§tir. 

Fransada beynelmilel tenis 
tampiyonasl 

Paris 8 (A.A.) - Fransa beynel • 
milel tenis tampiyonlugu finalleri: 
<;ift erkek: Maocel Bernard, 6/4. 6/4, 
9j 7, 3j 6, 1/ 6 Bernard Destremeu'ya 

galih gtlmi§tir. 
Muhtelit: Bocgner - Bortora, Mis 

Yorke - Lesueur' e 6/3, 7/5 galib gel • 
mi§tir. 

<;ift kadm: Madam Bocgner ile Mat
maze\ Meufeld, 6/2, 7/5. 7/9 Madatn 
Corodnit ve Komiss Yorke' e galebe c;al· 
mt~lardu. 

run asab lizerinde husule getirecegi ak -
siilamellere ragmen senenin en heyecanh 
ma<;mda bir tek istisnas1 ile en centilmen
ce ve en diirlist miisabakasmt seyrettiren 
F ene11bahc;e ve Galatasaray taktmlannl 
tebrik ederken bundan evvelki kordovii
§iinde yesane ami! olan Be~ikta§ tak1m1· 
na da bu kotli oyunlarmm son olmastm 
tavsiye ederiz. Esasen bu tarzda bir oyun 
Be~ikta§ prestiji ve Be§ikta~ taraftarlan 
iizerinde mutlak surette aksiilameller do-

gurmu~tur. 

Mac;1 idare eden entreoor Mr. Booth 

oyun iizerinde daha ilk dakikalarda te -

sis ettigi hakimiyetle her bak1mdan §aya· 

nt tebriktir. 
NUZHET ABBAS 

Ak1ndan Ak1na 
TUrk akmlarm1 ve akmc1larm1 
tamtan yegane eser. Okuyunuz. 

dugumu biliyorum. T amamile iyile§tim. 
Ben me§hur Ttitiin firketi miidiirii, mali
yeci Hasan Azmiyim ... 

Doktor F uad sordu: 
- Hangi Hasan Azmi~ Hangi §ir -

ket? 
- Istanbul Milli Tiitlin §irketiL 

Me~hut miiessese... Benim miiessesem • 
dir. Ben de Hasan Azmiyim ... 

-Ne dediniz? Hasan Azmi mi, Siz, 
oyle mi? 

- Elbet... Elbet... Benim 1... lnan -
m1yor musunuz ~ Hemen sorunuz, anlar 
stmz. 

Doktor F uad ~iiphe ve endi§e ile bav
tabibin yiiziine bakarak: 

- Evet, sorup anhyabiliriz 1 •• 
Dedi ve goz i§aretile doktoru bir ko· 

~eye t;.ekerek : 
- Fikriniz nedir ~ 1stanbula soraltl\1 

m1? N e der&iniz? diye sordu. 
- Bence ltizumu yok. Hasan Azmi· 

nin kaybolmadtgJ, i~inin ba§mda oldugu 
muhakkaknr. 0 kaybolsayd1 klyamet 
kopor, kalkar; gazeteler siitunlar!a yaz1 
yazarlard1. 

- 0 halde? Ne dersiniz buna? 
- Sizin miitaleamzday1m. 
lki doktor dikkatle birbirlerine halo • 

Ankarad kurula- Bir cani 1 ki§iyi Oldiirdii 
cak yeni bir teskilat 5 k. . . d J d 

Devlet Meteor~loji I§IY e yara a I 
U. Miidiirliigiiniin 

yapacag1 ~ler 
Ankara 8 (Telefonla) - Devlet Me -

teoroloji !~Jeri Umum Mildurliigu te~ -
kilat ve vazi!elerine dair kanun layiha
Sl Meclisin ~aqamba giinkii i~timamda 
lronu~ulacaktJr. Layihaya gore Tiirki -
yenin havas1, suyu, iklimi ve umumi • 
yetle meteoroloj isile alakah i§ler iize
rinde ~all§an ve bu yolda c;ah§mak ii -
zere te~ekkiil halinde bulunan cemiyet
leri de i~ine almak ve Tiirkiyenin bu 
sahadaki askeri ve sivH hertiirlii hiz -
metlerini yapmak ve Ba§vekalete bagh 
olmak uzere cDevlet Meteoroloji U • 
mum Miidiirlii.gii~ kurulmu§tur. Bu u
mum mudii.rliigun esas vazifeleri §UD
lardlr: 

A - Tiirkiyenin hava ve deniz yol • 
larmda askeri ve sivil seferler kurmak 
ii.zere rasad ve hava istidlalleri yap -
mak ve uluslararas1 rasad emisyonlan 
almak ve vermek, 

B - Memleketin saghk ve sosyal, zi· 
raat, endiistri, ekonomi, finans, adliye, 
kiiltlir, baytnd1rhk ve §Chir ~lerile a -
lakah iklim tesirlerini meydana ~1ka -
racak surette biiyiik ve kiic;i.ik iklim 
bOlgelerinin karakterlerini elde etmek 
iizere hava, iklim ve su rasadlarile lii -
zumu olan yerlerde deniz seviyeleri ve 
miknatisi inhiraflar hakklnda rasadlar 
yapmak, 

Bu rasadlara ve incelemelere aid el • 
de edilen bilgilerin icab edenlerini 
bro~iirler, biiltenler, haritalar ve gra • 
fiklerle yapmak, 

D - Memleketin meteoroloji i~lerile 
ilgili olan beynelmilel ~ah§malara i~ti
rak etmek, 

E - A, B f1kralarmdaki rasadlan 
yapmak iizcre memleketin liizum go -
riilen yerlerinde istasyonlar ac;mak ve 
c;ah~trrmak. 
Bu umum miidiirliik albSl teknik, ikisi 

idari olmak iizere 8 §Ubeli merkezle 
memleket ic;inde kurulmu§ ve kurula • 
cak olan muhtelif derece ve smlflarda
ki istasyonlar §ebekesinden miirekkeb 
bir te§ekkiildiir. Layihaya gore Kandll
li Rasadhanesi bir f~zik, astrohOmi ve 
sismoloji miiessesesi olarak kanuni va-
ziyetini muhafaaz edecektir. , 

Her baktmdan miihim 
bir kanun projesi 

[Ba$taratz 1 fftct saht{ede I 

luklar ve mahzurlar tevlid edebilecek 
~abiyettedir. Diger taraftan, halkt nisbe
ten daha fakir olan birinci umumi miifet
ti~lak mmtakasmda, ktz ka~trma suc;.lar
rmm miihim bir nisbette artmaya ba§la
ml~ olmas1, i§in asayi§ ve ic;timal biinye 
bak1mm<lan cla ehemmiyetle miitalea edil

me~i mecburiyetini go&termektedir. 

Bu izahat, evlenme i§lerinin bir ver

gi matrah1 te§kil etmege mi.isaid bulunma· 

d1gmt gostermege Hfidir. Maamafih, hal 

ve vakti mi.isaid olanlann iki bu<;uk 'Ve 

be§ liral1k ikinci ve birinci sm1f evlenme 

ciizdanlan alabilmelerini ve bu suretle va

ridatm k1smen olsun muhafazatml temin 

ic;in 2459 saydt kanunun bu iki s1n1f ciiz

danlara mi.iteallik hiikiimleri muhafaza e· 

dilmi§tir • 
•• •• 

Sofyada meydana ~tkar1lan 
bir komunist §ebekesi 

Sofya (Hususi) - Polis yeni bir ko -
mi.inlst §ebekesini meydana ~lkardl ve 
yeniden bir~ok kimseleri tevldf etti. 
Bu meyanda 60 ya§mda bir kocakan da 
tevkif edilmi§tir. Bu kocakan korni.i -
nist partisinin postac1hW.m yapmaktay

dl. 

yordu. 
- Y ani megalomani gegil mi? 

- Belki •.• 

- N e yapmak fikrindesiniz ~ 

- Mii§a1looe alttna almah. 
Bir kenarda onlartn hareketlerini takib 

eden basta §iddetle miidahale etti: 

- Doktor beyler, bana inanm1yor 
musunuz? .. Ben size Hasan Azmiyim, 
diyorum. fnanmtyor musunuz banaL 

- Evet, evet camm ... $imdi lstanbu
la haber gonderecegiz. he~en gelip sizi 
ahrlar beyefendi ... 

- Size ben Hasan Azmiyim, diyo • 
rum ... Hasan Azmi birkac; giin degil, bir 
saat bile kaybolsa hemen her tarafa §ayi 
olur. Benim i§imin ba§mda olmadJgtm da 
muhakkak her tarafa malum olmu§tur. 
Siz lutfen tahkik ediniz. Hie; §iiphe yok 
ki beni anyorlar. Bunu yapan Samoilof -
tur. Bu herif katildir. Tam manasile lea· 
til. Bizzat katil. Atina mali mehafiline 
sorunuz, orada da beni tamyacaklar ... 
]an Diyamandi, methur Yunan maliye· 
cisi beni tanu. Beni herkes tamr. Birkar; 
ki~i getiriniz, hepsi tamyacak. 

Doktor F uad ciddiyet ve ehemmiyet· 
le, onu te&kine ~ahtarak: 

H1rs1Zbk maksadile yapdan bu facian1n faili 
biiyiik mii~kiilatla tutulabildi 

[Bastarah 1 fncf sahitedel 
yemek yemi~. sonra pijamalanm giyerek 
evin zemin katmdaki odasma c;ekilerek 
konu§maga ba§laml§lardu. 

Yatak odaamdan gelen giiriiltii 
Saat 9 raddelerinde evin iist katmda

ki yatak odasmda bir pahrd1 olmu~ ve 
Hasan Basri: 

- Yukanda bir ses var. Bir baka
yJm, demi§. F akat yukandan gel en sesin 
o mada l$1kan kuvvetli bir riizgarm tesi· 
rile husule geldigini zannederek yukan 
<;1kmaktan vazgec;mi§tir. F akat aradan 
20 saniye g~meden yatak odasmdaki 
konsolun gozii ac;J!Jr gibi olunca Hasan 
Basri: 

- Bu riizgar sesine benzemiyor, ben 
evi bir dola~ay1m. 

Diyerek odadan <;JkmJ§hr. 
Hasan Basri, merdivenleri c;1karken 

R1dvan da arkasmdan <;Ikml§hr. 
Yatak odasrna giren htratz 

Hasan Basri yatak odasma girince 
elektrigi yakm1§ ve listiiba§l pis, sakallan 
uzaml§ bir serseri ile kar§Jla§ml§tlr. Po· 
lis bu mec;hul ~ahsa: 

- Senin burada ne i§in var? 
Diye bagumJ§tlr. Bu mada merdiven

leri <;1k1p odaya gin~n R1dvan odada bir 
yabancmm bulundugunu, pencere camJ· 
mn da ac;1k oldugunu goriince serseri kl
yafetli adamm hm1z oldugunu anlam1~ 
ve bu adama bir yumruk vurrnak iste -

Katilin ilk cinayeti 
Fakat hmJZ, R1dvandan daha c;evik 

davranarak kendini yumruktan korumuJ 
ve belinden bir kunduract h1<;ag1 <;1ka -
rarak R1dvanm yumruk salladJgt elini 
bileginden tehlikeJi sureUe yaralaml§hr. 
Hasan Basri gzrtlagtndan yaralanclt 

Bu vaziyet kar§Jsmda polis Hasan 
Basri yashg1 altmda bulunan tabancasJm 
almt§, hmtz, silahr goriince kendini her 
ne pahasma olursa olsun miidafaa etme
ge karar vetmi§ ve derhal hiicuma ge~e
tak elindeki btc;a~b polis Hasan Basrinin 
g1rtlagma saphyarak c;ok derin bir yara 
a<;mi§ht. Bu hareket kar~ISlnda Hasan 
Basri tabancayt ate§lemi§, fakat kur~un 
bo§a gitrni§tir. HitSJZ da Hasan Basriyi 
bir kenara iterek elinde kon~olun goziin· 
den <;aldigl 40 lira oldugu halde merdi
venlerden inmege ba§lamJ~hr. 

Sokakta geren ilk miicadele 
Kap1y1 kolayhkla a<;an hm1z sokaga 

frrlamJ§, fakat silah sesi i.izerine eve dog
ru gelmekte olan bekc;i Hasan ile kar§l
la§ffii§hr. 

Bek<;i Hasan iistiiba§t kanlanmJ§ olan 
ve ka<;makta bulunan htrstzJ goriince yo· 
lunu kesmi§ ve tutmak istemi§tir. 

Be~inin burnunu kopardz 
F akat huSJZ elindeki ke~in b1c;akla 

bekc;iye de hiicum ederek adamcagJZ.ID 
burnunu koparmt§ ve kac;maga devam et
mil}tir. 

lki bekfiyi daha yaralada 
Htrsiz, bu suada $iikrii ve Mustafa 

isminde iki bek<;i ile kaqJla§mJ~hr. Bek
c;iler, kar§Jiarma c;1kan bu gozleri d~n -
mii§ serseriyi tutmak istemi§lerdir. Fa kat 
bu herif iki bekc;iyi de kol ve ellerinden 
yaralamJ§ ve kolayhkla kurtularak tek • 
rar ka<;maga ba§lamJ§ht. 

Can kurtaran yok mu?! •• 
Bu mada halk evlerinden bo§alrnl§ ve 

etraftan : 
«-·- Con kurtaran yok mu ~ Adam 

oldiiriiyorlar.» sesleri yiikselm~tir. 
0 mahallede devriye gezmekte olan 

polis Nevzad uzaktan bir ugultu halinde 

- Evet Hasan Azmi Beyefendi, §im· 
di meseleyi anlad1k. Sizi sthhatte gordii • 
giimiiz ic;in pek memnunuz. 1stanbula 
haber gonderecegiz. Herkes sizin sihhat
te olarak bulunmu~ olmamzdan sonsuz 
bir memnuniyet duyacakt1r. Siz istirahat 
buyurunuz 1 .. 

Dedi ve iki doktor, har.tay1 beyaz o
dada yalmz bnakarak d1§an c;JktJlar, 
kaplYJ kilidlediler. Kapmm oniine bir de 
nobe~c;i buakhlar, 

Koridorda uzalda§lrlarken doktor F u· 
ad: 

- Belki, dedi, gelip ge~ici bir buh
randu, yann gorUriiz. 

Hasan Nurinin habra 
defterinden 

«Prens R1zkullahm evi, yahud evle -
rinden biri de Nitanta§mda, caddenin ar
kasmdaki geni§ ve temiz yolun iistiinde 
idi. 

Bu, ev degil, koca bir kQnaktJ. Zaten 
belki eski sultanlardan degilse muhak • 
kak eski pa~alardan birine aid olacakt1. 
Yiiksek bir duvarla <;evrili biiyi.icek bir 
bahc;e i<;inde ve telc:ba~ma bir ada te§kil 
ediyor. Her taraft bir ba§ka sokaga bakt· 
yordu. Uzaktan ihti§amt belli olmakla 

gelen bu sesler iizerine vak'a mahal!ine 
dogru yiiriimii§ ve kac;makta olan hm1zla 
karl}! kar~tya gelmil}tir. 
Bir polia memuru daha yaralandt 

Gozlerini kan biiriimii§ olan hus1z bit 
kolaymt bulup polis Nevzadt da sol ta• 
tafmdan tehlikeli surette yaralamt§ vo 
gene kac;maga devam ederken halk ve 
bekc;iler tarafmdan zorlukla yakalana ~ 
bilmi§tir. 

Katil linf edilecekti amma .• 
Kalabal1k bir halk kiitlesi kanlar 

aka yokutu tlrmanmaga c;ah§an polis 
Hasan Basriyi gorlince c;ok miiteessir ol• 
mu~ ve hnslll lin<; etmek lizere iken bek· 
c;ilerin gayretile bunun online gec;ilmi§tir. 

Zavallr Hasan Baari sokakta oldil 
Zavalh polis Hasan Basri yarastnlll 

ag1rbgmdan dolayt sokakta bir aga~ 
dibinde ruhunu teslim etmi§tir. 

Hadise Emniyet Miidiirliigiine ve 
Miiddeiumumilige haber verilmi§, nobetc;i 
Miiddeiumuml F eridun Bagana Alem • 
dar karakoluna gelerek katil hus1zt sor • 
guya c;ekerek tahkikata ba~lamt~tlr. 

Katil karakolda 
Katil ve htrsmn Ahmed N az1m adm· 

da bir sab1kah oldugu anla§Jiml§tlt. Bir 
araltk katil Miiddeiumuminin sua!lerine 
cevab vermemi~ ve yere YJkllarak boylu· 
boyuna yatmt~hr. 

t;agmlan Adliye doktoru Envet katili 
muayene etmi§ ve sab1kalmm bir §eyi ol· 
madtgmt soylemi~tir. 

Kalil cinayetlerini itiral ecliyor 
Bunun lizerine katil yerinden ftrlamJt 

ve numara yapmamn faydastz oldugunu 
anladJgmdan suc;unu §U §ekilde itiraf et· 
rni~tir. 

«- Sab1kahlardan Bahriyeli namile 
maruf Salimle bulu§tuk. Bana bir b~ak 
verdi ve geceleyin yola <;tkhk. Hadisenin 
gec;tigi evin online gelince Bahriyeli Sa· 
lim «haydi bakahm» dedi ve bir kenara 
yekilerek etraf1 kollamaga ba§ladt. Ben 
de evin pencere parmakhgmt tutarak tJr• 
manmaga ba§lad1m. Pencereyi ac;arak 
odaya girdim. Tam c;:ah~m1ya bavltya ~ 
cag1m mada odaya iki ki§i g1rdi ve on ., 

dan sonra olan oldu» demi§tir. 

Katilin arkadaft da yakalandt 
Miiddeiumurni Feridun sabaha kadar 

tahkikatla me~gul olmu§tur. Sabahleyin 
Bahriyeli Salim Emniyet ikinci §Ube !lW 

murlan tarafmdan yakalanmi~br. 

Vak'a mahallinde yapzlan 
tahkikat 

Miiddeiumumi muavini sabah!eyin 
katil Ahmedi hadisenin gec;tigi eve go -
liirmii~ ve itiraflarile tahkikat evrakmt 
tamamlamJ§hr. 

Katil elleri elektrik tel!erile baglt ol
dugu halde tekrar Alemdar karakoluna 
gotiiriilmii~tiir. Y arahlann hepsi tedavi 
altma almm1~ttr. Olen polisin cenazesi 
bugiin merasimle kaldmlacaktu. 

Tiirkiye T1b Enciimeninin 
toplanbsi 

Tiirkiye T1b Enciimeninden: 
Tiirkiye T1b Enciime~i 10 §Ubat 1937 

c;ar§arnba ak§arm saat 18,30 da Et1bba 
Odas1 salonunda toplanarak 1) Doktor 
Osman ~erefeddin ve doktor Ali ~i.ikrii 
taraflarmdan: Tifoda niikaha serumile 
tedavi, 2) Profesor NaZim l;)akir tara • 
fmdan: Selim tabiatli lymphocytaire 
meningite vak'ast, 3) Profesar General 
Cemil tarafmdan: Kanser hakkmda 
tebliglerde bulunulucaktJr. Muhterelll 
meslekta§lann te§rifleri rica olunur. 

beraber asll i<;indeki e§yayl gordiikten 
sonra insan bu evin serv~;ti hakkmda bir 
filcir sahibi olabiliyordu. Omrtimde bu 
kadar zengin bir ev gormedim ve ev ola• 
rak, bu kadar miikemmel mefru~abn bir 
araya t.oplanabilecegine ihtimal verrne • 
dim. 

Bu konaga girmek ic;in zaten can att• 
yordurn ve zaten heyecan ic;indeydirn· 
Bu heyecan, gordiigiim azamet ve ihti • 
~am kar§J mda on mi&line c;tktJ. 

Heyecammm sebebi Hasreti gormek 
i§tiyakmdan ileri geliyordu. Hasretin ya• 
mba~mda Prens Rtzkullahm bulunma&l• 
onunla konu~mak mecburiyeti camnu st• 
hyordu. Fa kat ne yaparsmtz? 

Bir de bu herifin gizli te§kilata bizil11 
fsmailden daha <;ok bagh ve ondan da; 
ha U§ak ruhile bagh oldugunu da diiiiit~' 
mek lazund1. 

f~te bu heyecan ve bu endi§eler i~tinde: 
o giin bizim Murad F er<linin ziyareti~ 1 

de kabul etmek icab etti. Murad Ferd1: 

istanbul Tiitiin ~irketi miidiiriine, yalll 
Hasan Azmiye, yani bana bagh, adet~ 
bir polis memurudur. Zaten once pelt! 
te~kilatma da dahil imi§. Zeki, ac;1kgiit 

bir adam oldugunu anlamJ~htn· 1 r Ar1Calt var 
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Malaga nihayet dU~tU 
[Ba~tarat~ 1 tnct sahtjedeJ 

Yor: Cumhuriyet<;iler ba§kumandanhgi -
ntn emri mucibince, cumhuriyet<;i kttaah, 
Malagayt terketmi§ler ve tam bir inti • 
Zamla ve muhim miktarda harb maize • 
lllesini de beraberlerinde alarak, yem 
lnevkilerine <;ekilmi§lerdir. 

Hiikumetc;i kuvvetler, asilerin her
hangi bir yeni taarruzunu kesmek iizere 
takviye kuvvetleri de almt§lardtr. 

Malaga)'l son dakikada terkederek 
buraya gelen ispanyol matbuat aiansi 
hUsusl muhaJbiri ezciimle §U beyan.atta 
bulunmu§tur: 
«- Hiicum hie; durmami§hr ve hii • 

kumet aleyhtan kumanda heyeti bu hii
cumda yirmi bin ltalyan, birkac; bin Al
lllan ve binlerce F ash kullanml§tlr. Son 
safhada yiizden fazla !talyan hiicum 
tankt, Malaga miidafileri iizerine ilerle • 
lllege ba§lami§ttr. Hucum, Alman, cep 
kruvazorii Graf von Spee'de bulunan 
Alman deniz erkamharbiyesinin nezare • 
ti a1tmda icra edilmi§tir. Asiler, hu hii • 
cumlar esnasmda biiyiik zayiata duc;ar 
olmu§lardtr. Bu sobebden bunlara yar • 
dtm i<;io Cadix'te karaya c;tkan !talyan· 
lar, derhal takviye kttaah olarak Malaga 
online gonderilmi§tir.» 

M alagaya ilkonce ltalyan 
askerleri girmifler 

Cebeliittank 8 (A.A.) - Royter 
Inuhahiri bildiriyor: 

Buradaki hiikumet taraftan mehafilin 
de kabul eyledigine gore asiler saat 11 
de Malagaya girmi§tir. 

!spanyol matJ>uat ajansmm verdigi bir 
telgrafa gore, ilk Malagaya giren alay, 
bir ltalyan ala )'I olmu§tur. Bunu T ercio 
kuvvetleri ve F ash krt' alar takib eylemi§· 
tir. 

Yiizlerce ki§i, Mal.agadan kac;abilmek 
ic;in denize ahlmi§lar ve bogulmu§lardiT. 
~ehir, F ashlar ve T ercio asker] eri tara • 
fmdan soyulmu~tur. 

Madrid cephesinde 
Avila 8 (A.A.) - Havas Ajansr -

nm muhahiri bildiriy9r: 
Asi krt' alar Madrid cephesindeki ileri 

hareketlerine devam ederek dlin J arama 
lrmagmm sag sahilini i§gal etrni§lerdir. 

General Mola ordusu §imdi Toledo 
Yolu, a§ag1 Manzanares il~ Araj~ez ~~ 
Valencia yolu ve J arama mn sag sahrh 

arasmdaki araziyi lrontrol etmektedir. 
Biitiin giin sel gibi yagmur yagml~tlr. 
Hiikumet kuvvetleri §iddetle muka -

vemet etrrnektedirler. 

Madrid ve Aranjuez cephelerinde 
ihtilalcilerin muvalfakiyetleri 
Madrid 8 (A.A.) - Havas Ajan • 

smm muhahiri bildiriyor: 

Diin Araniuez mmtakasmda Madride 
47 kilometro mesafede asiler &iddetli bir 

taarruza gec;mi§lerdir. Bu taarruz neti • 
cesinde milisler, istinad mevzilerine ka· 
dar geri c;ekilmege mecbur olmll§lar ve 
orada ~iddetli bir muharebeye tutu§mU§ • 
lard1r. 

Asilere miihim miktarda takviye klt'a
lan gelmi§ ve bu sayede taarruzlanna 
devam etmi§lerdir. 

F akat istinad mevzileri tehlikeye gir • 
meden evvel hiikumet tayyareleri asileri 
miihim miktarda zayiata ugralrrni§lardu. 
Bunun lizerine asilerin taarruzu durmu§· 
tur. 

Almanya cevabtnt verdi 
Londra 8 (Hususl) - Alman hiiku

meti lspanyaya goniillii gonderilmesi 
hakkmdaki cevabm1 bugiin bitarafhk ko
mitesine g()ndermi§tir. Londra mehafilin
de Alman cevahmm miisaid oldugu te
min edilmektedir. 

ltalya heniiz ceva~ vermemi§tir. 

Ademi miidahale komisyonu 
toplamyor 

Londra 8 (A.A.) - Ademi miida • 
hale komitesinin ic;timat kat'i olarak c;ar· 
§!mba giinii ic;in kararla§tmlrni§tJr. 

Almanyada menli tezahiirat olmuf 
Londra 8 'A.A.) - Dayli Herald 

gazetesi y az1yor: 

Duseldorf'un bir sokagmda bundan 
birkac; hafta evvel yaptlan bir niimayi§te 
~u sesler yiikselmi§tir: «Bize Ispanyada 
bulunan c;ocuklanmtzi iade ediniz.» 

Diger infial sesleri de duyulmu§, son
ra polis ate§ etrni§tir. Halk dagtlmt§ ve 
fakat birc;ok kimseler tevkif edillmi§tir. 

Cazete verdigi bu haherin tamamen e • 
min ve ne sosyalist, ne komiinis.t, ne Y a
hudi ve ne de Nazi aleyhtan olm1yan bir 
membadan geldigini ilave ediyor ve di

yor ki: 
«Diger §ehirlerde, ezciimle Berlin ve 

Miinihde de ayni ~kilde hadiseler vu • 
ku buldugu hakkmda §ayialar donmii§ -
tiir. Ancak §Urasr muhakkaktn ki, AI -
manyada lspanya sergiize§ti aleyhinde • 
ki hissiyat gittikt;e bliyi.imektedir. Diger 
taraftan, mayts aymdanberi, dart senedir 
ilk defa olarak M. Hitlerin mukaddes 
~ahsma kar§I §iddetli tenkidlerde bulu
nulmaktadir. Biitiin ihtiyat tedhirlerine 
ragmen Alman makamah binlerce vatan-

da§lanmn lspanyada, halkm kanaatince, 
Almanyamn hi~bir menfaati olmtyan bir 
muharebede olduguou ogrenmi§llerdir.» 

Olenlerin ana ve babalanm haberdar 
etmek i«in kullamlan formiil §udur: «Og. 
lunuz manevralarda olmii§tiir.» Bu for -
miile matem tutulmasm1 meneden bir not 
ilave edilmekte ve fakat oliimiin nerede 
ve ne suretl~ vuku buldugu bildirilme • 

mektedir. 

~iyasi miiste~rhklar ve orman kanunu 
[Ba~taratt 1 tnct sahttede] \ olan takrir reye konularak Ikttsad En • 

an ve bir guna tevkifata tabi olmamak ciimeninin layihas1 miizakereye esas ola-
iizere biner lira verilecektir. rak kabul edildi. 

Deniz miiesseseleri memurlarrnrn Gorii§iilen layihaya gore Denizyollan 
tekaiidliikleri ve Akay hletrnelerile, F abrika, Havuz • 

1 
lar ve K1lavuzluk Miidiirliiklerinin ve 

Denizyollan ve Akay ~lietmderile 
Devlet Reisine aid deniz vasttalarmm siF abrika ve Havuzlar ve Kilavuzlar mii-
cilde mukayyed daimi memurlan ve ge-

diirliikleri ve Devlet Reisine aid deniz mi adamlan ir;in bir tekalid sandtgi ku -
VasJtalan memurlan ve gemi adamlan rulmu~tur. Ve bunlann dul ve yetimle
hakkmdaki tekaiid kanun layihasr da bu-

rine baglanacak ayhklar veya verilecek 
giinkii Mecliste muzakere edildi. Layi • tazminat bu kanun hiikiimlerine gore he-
hanm heyeti umurniyesi hakkmda soz sab olunur. Sandtk hiikmi §ahsiyeti haiz 
alanlar But<;e Eociimeninin haztrladtgi olup fkttsad Vekaletinin nezaret ve mu
llladdelerin yerine ikttsad Enciimeninin rakabesi altmda bir idare heyeti tarafm-
hazulami§ oldugu maddelerin miizakere i ih 

k dan idare olunur. Bu ay· a miizake -
~dilmesini istediler. Bu taleb miina a~a- re edilirken vakit geciktiginden r;ar • 
lara sebebr"yet verdi·. Bu""tre Enciimeni l 

"' ~amba giinu toplamlmak iizere ce seye ni-
llJ.azbata muharriri Sun Biitr;e Enciime-

hayet verildi. 
ninin tadil ettigi ~eklin miizakeresini is-
tedi. Mazhar Miifid herhangi bir ka • Y eni V ekil ve siyasi miiste~arlar 
nun teklifinin muhtelif enciimenlerden hakkrndaki ~ayialar 

Ankara 8 (Telefonla) -. Mecliste 
bugiinkii miizakerelerde kabul edilmi§ o
lan layiha dola)'lsile Hava, Miinakalat 
ve Propaganda gibi Vekaletlerin te§ • 
kil edilec.egi hakkmdaki haberleri alaka
darlar heniiz mevsimsiz bulmaktadtrlar. 
Vekalet ve siyasi miiste§arhklara kimle
rin getirilecekleri hakkmdaki §ayialar da 
~imdilik bu kabilden addediliyor. 

ger;tigini ve son enciimende verilen §ek • 
lin miizakere olunmasmm usul ittihaz e -
dildigini, ancak heyeti umumiye hakim 
Vaziyette oldugu ic;in istedigi eociime • 
nin maddelerini okuyabilecegini, Biit<;e 
E:nciimeninin bu 1srarma mana vereme -
digini soyledi ve: 

«- Bir masa ba§mda c;ah§an memur
la denizle, hava ile, ate§le miicadele eden 
arasmda fark yok mudur~ Bunlan mad
deleri geldigi zaman soyliyecegiz» dedi. 

Miikerrem (tsparta) Devlet Demir • 
:Yollan, lnhisarlar, ve Denizyollan me • 
lllurlarmm tekaiidliiklerinin bir esas da • 
hilinde ve yekdigerile mutenaznan tan • 
Zim edilmesini gene heyeti umumiyenin 
jr~u etmi~ oldugunu, layihalann birbir -
enJe ahenkli olmast icab ettigini soyl:iye

rek mutlaka Butc;e Enciimeninin verdigi 
~eklin miizakere olunmasmi istedi. 
h Miikerrem (isparta) ya cevaben a -

jnktar olmamn mutlaka mii5avi demek 
0 ll!adtgi soylendi ve bu yolda verilmi§ 

Bu ~ayialara gore Trabzon meb'usu 
Hasan Sakanm Ba§vekalet, Nafi Atufun 
Maarif ve Hamdi {Konya) nm Ziraat 
Vekaletleri miiste§arhklanna getirilmele
ri memuldiir. 

Y•hn kltab1 q1ktl 

Sagllk ag1zdan baslar 
Yazan: Dill Hekimi B. Malhas DUz 

Maruf OpPratcr Gen. Cemil'in 
onsozU ile 

Her kiitiibhane, salon ve ev'erde 
okunacak bu balk kitabm1 herver· 

de arayJDJZ, 

I Z Ll K Norasteni, 

zafiyet ve 
Chlorose 

benizsizlik .idn. veg~ne deva kant ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntahip etibba tarahndan tertip edilmi~tir. ' 

CUMHURiYET 7 

Tiirkiye - ingiltere 
Aras1nda sinai 
Elbirligi 

Ta~ giyme merasi
mi bittikten sonra 

IJistanbul Borsas1 kapani§il 
1 fiatleri 8 - 2- 1937 
------~~~-----------PARALAR 
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[Ba§makaleden devam) 

kiyeye kredi verebilmek ic;in memleketin 
mali ve ikttsadi vaziyetini tetkik icab et
ti. Bu hususta derin ve son5uz tetikikler 
yapan heyet §U kanaate vast! oldu ki 
Tiirkiyenin mali vaziyeti gayet saglam 
ve bii~esi mutevazin oldugu gibi devlet 
hesabatl da miikemmel surette tutulmu§· 
tu. Ayni zamanda memleketin mevcud 
ve bulunacak maden kaynaklannm Tiirk 
ikttsadiyat ve ihracatmda miihim rol oy
myacak kabiliyette bulundugu da teshit 
edildi. 

Yukandaki meselelerin hallinden son
ra ~ kredi meselesine bagh kalmt§ bulu
nuyordu. F akat bu da Biiyiik Britanya 
ikttsadi te§ebbiislerinin eskidenberi rol 
oyn~d1g1 hir memleketten esi11gememek 
laz1m geldigi kanaatile halledilmi§ oldu. 

Esasen, son zamanlarda biitiin cihan· 
da ecnebi piyasalann istikrarsiZhgi, para
lann k1ymetten dii§iiriilmesi, yahud bir -
den:bire fazla ktymetlendirilmesi ve daha 
bu gibi garib hadiseler kar§1smda bey -
nelmilel mubadelenin gii<;iilmii~ olmastna 
ragmen §U kanaat izhar olunabilir ki 1n
gilte!1e ve onun gibi kredi verecek vazi • 
yette bulunan memleketlerin bu hususta
ki faaliyetleri beynelmilel ticareti mat -
lub bir seviyeye <;lkarabilecektir. 

Tiirkiyteye verilecek kredi meselesinde 
ingiltere Ticaret N ezaretinin ihracat 
kredi ~Ubesi muhim bir rol oynaml§ttr. 
Verilecek krediyi, kredi verilen memle -
ketin kaldmp kaldtramlyacagtm ve ode
me §artlarma riayet edip edemiyecegini 
uzun ve ince bir tetkikten gec;iren ihracat 
kredi §ubesi, Londranm mali mehafili ile 
biikQmetin te§riki mesaisine esas hazu -
lama vazifesini gormektedir. 

ingiliz heyetinin Tlirkiyedeki ilk i§i, 
Tiirkiyenin <;elik ve demir fabrikas1 ~in 
mll'bayaa edecegi e§yamn bedelini ne su
retle odiyecegini tetkik etmek olmu~tur. 
Elyevm ~ senelik sanayile§ffie plamm 
tatbikle me§gul bulunan Tiirkiye, bu 
miiddet bitince ikinci bir be§ senelik pla
na ba§hyaca:khr. Bu itibarla gerek §imdi
ki, gerekse gelecek be§ senelik plan r;er
~evesine dahil te§ehblisleri ba§arabilmek 
ic;in ihtiyac1 oldugu esas maddeleri ha
ricden tedarik edebilmek iizere §imdiye 
'kadar i§letilmemi§ olan maden kaynak -

lanm inki§af ettirmek azmindedir. 
Son senelerde Tiirkiyenin mali siya • 

seti, irllalat - ihracat arasmda klering an· 
la~malarile muvazene tesis etrnek gayesi
ne matuftu. Bunun ic;in biz.imle de yan 
hususi mahiyette klering anla§malan ir;in 
miizakereye gi.ri§mek ve bazr madenleri· 

ni Londra piyasas1 vasrtasile harici pa -
zarlara arzetmek istem~tir. 

26 eY'lul 1936 da imzalanan !ngiliz • 
Turk anla~asr c;ok yakmda mevkii me· 
riyete girecektir. Turk madenlerinin 
Londra piyasast vasttasile sah§mdan ha· 
s1! olacak para Karablikteki i~aahn tak· 
sitlerini odemege kifayet ettikten maada 
Tiirkler lehine birikecek fazlasile de ge
ne lngiltereden bazl mubayaalarda bu • 
lunulacakttr. 

Her nekadar zahiren Brassert muka • 
velesi Tiirk hlikumetile bir lngiliz firma· 
s1 arasmda akdolunan bir anla§mayl an· 
dmyorsa da hakikati halde bu mukave· 
!eye ha§ka firmalar da -dolayrsile· da· 
hildir ve mall, smal, ticari ve maden i§· 
lerile ugra§an bir~k gruplar alakadar 
dtr. Miizakerat ilerledikr;e mukaveleye 
.giren bu grupJ.ar arasmdaki te§riki mesai 
esaslan da kararla§tlnlm.t§ ve bOylece 
anla§ma kolayca husul bulmU§tur. Fir • 
mamtzm Lehistan devlet demiryollan 
ic;in tedarik ettigi 5 milyon sterlinlrk kre· 
di i§i ve mazideki sair tecrii.helere daya
narak yaptJg1 muameleler bu mukavele
nin akdinde de faydah olmU§tur. 

Miizakerelerin son safhasJ Almanya • 
mn miirhi§ rekabeti kar§Ismda cereyan et· 
mi§ti. 

Bu murvaffakiyetin muhtelif neticeleri 
olacakttr. Londra mali mehafilinde Tiirk 
i§lerine kar§l alaka ve itimad ba~oster • 
mi§tir. Brassert mukavelesi memlekete 
yalmz i~ degil; ayni zamanda ve her§e· 
yin fevkinde c;ok ktymetli bir dostluk te
min etmi§ oluyor. ~unu da s<>ylemeliyiz 
ki Tiirkiye son derece bahtiyar hir vazi
yettedir, <;\inkli en rQ.usaid bir pazarda 
manarma iyi bir mahrec hulmakla kalml
yor, ayni Za.'Illanda lngiJiz l§ aleminin de 
itimadmr kazarnyor. 

S. Karlin•ki 
cThe Financial Time~ muharriri ve 

industrial Facmtes corporation 
Umumi Miidiirii 

Beyoglu Halk evinde 
rnusarnere ve konser 

Beyoglu Halkevinden: 
9/2/937 sal1 giinii aqaiDI saat 2v,30 da 

Evimlzln gosterit salonlarmda blr toplantl 
yapilacaktir. 

1 - Konferans: f~tlmal yardun mevzu
unda (Bayan §iikftfe Nlhal Ba.,ar tarafm
dan). 

2 - Konser: Bayan Samime Abud, Se
mlha Abud, Nermin Abud, Sa!lye Abud 
tarnfmdan. 

3 - Bu toplantl arzu eden yurdda~lara 
a!;tktiT, 

[BMtaratl 1 tnct sahttedel 

Kralrn srhhatini muhalaza i~in 
Londra 8 (A.A.) -Krahn sthhatini 

muhafaza edebilmesi ir;in biraderi Glou
cester Diikii Krahn nonnal resmi i§lerin
den biiyiik bir k1smm1 deruhde edecek
tir. 

Kralrn hesablart tetkik ediliyor 
Londra 8 (A.A.) - Krahn hesa • 

batJm tetkrk etrnek iizere biitiin partile
rin parlamentodaki miimessillerinden mii
rekkeb hususi bir komite te~kkiil ederek 
gizli miizakerelerde bulunacaktlr. 

Kont ve Kontes H arewoocl 
Viyanada 

Viyana 8 (A.A.) - Kont ve Kon • 
tes Harewood diin ak§am buraya gel -
mi§ler ve istasyonda Windsor Diikii ile 
!ngiliz sefiri tarafmdan kar~Ilanml§lar • 
dtr. 

Kont ve Kontes Enzesfeld §atosunda 
bir miiddet ikamet edeceklerdir. 

Windsor Diikii yazrn 
Londraya ~agrrlacak 

Diin §ehrimize gelen Daily Express 
gazetesinin siyasl muharriri yaztyor: 

«Anla§tldigma gore Krahn, karde§i 
Windsor Diikiinii gelecek agustosun ni
bayetinden evvel Londraya r;agrrmasr 
ihtimalli vard1r. 

Buna ba§hca sebeb Windsor §!tosun· 
daki St. George kilisesinde hast! alan va
ziyettir. 

Kilisede Order of the Gatiter adh 
§Ovayelik makamm1 i§gal hakk1 Diikiin 
feragatinden sonra inhilal etmi~ti. Seki
zinci Edward tahta ~~~hktan sonra kili· 
sede Gal Prensinin J!!akami da bo§ kal
mt§hr. 

Alelade §artlar altmda bu makama 
Glouchesller Diikiiniin gelb!esi ve Kent 
Diikuniin de karde§inin yerini almasr icab 
etmektediir. Bunlardan sonra ma Can -
nought Dukii ve Cannoug>ht Prens1 
Arthur' e gelmektedir ki bunlar kralbga 
tevariis haklanndan feragat elmi1 degil
lerdir. 

Kraliyet haklanndan feragat eden 
Windsor Diikii de normal §artlar alttnda 
bunlardan sonra gelmektedir. Gerek hu 
degi~iklikler, gerekse bu hususta icab eden 
bayrak ve §Ovalyellk alametlerinin ba§ka
sma verilmek iizere ihzan i~in Windsor 
Diikiiniin §ahsan lngilterede bulunmasr 
icab etmektedir. 

Eger bir Bulgar 
teca viizii olursa 

[Ba$taraft 1 tnct sahttedel 
Tiirkiye hiikfunetine teminat vermh~ 
bulundugu baz1 siyasi mahfillerde be
yan edilmektedir .• 

Selan.Ucte c;1kan franstzca cL, In -
dependait. gazetesi, Paristen ald1g1 bir 
dependant. gazetesi, Paristen aldl~ bir 
mektedir: 

1-----------~----------

\ 

Alt' Sabt 
1 BterlJD 
1 Dolar 

20 Franm Fr. 
20 Uret 
20 Belclka Fr 
20 Drahm.l 
20 L.-vtcre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 A VllSturva 81 
1 Mark 
1 Zlott 

, 1 Pen2tl 
, 20 Lev 

20 Dinar 
Ruble 

615. b1~ 
1~6. 1. 6 
114. 117. 
uo. 125 
tO. t!i 
18, 2;!. 

;;65. 675. 
l!O 23. 
sa: 66, 
7:i. 76. 
o!O 60 23. 
25: 28. 
20. 22. 
:.!1, 23. 
11. B, 
41!, 52, 

1 isvfl: kuronu dO, 
1 Tiirk altm1 1020, 
1 Banknot Os B :.!45. 

;!1 
46. 

CEKLER 
~~------~~~~-----

Londra 
Nev Yok 
Pal1.q 
MilAno 
Briiksel 
A tina 

· cenevre 
Sofva 
AmSterdam 
Prall 
Vivana 
Madri~'~ 

serlln 
Varsava 
Budaoeste 
Biikres 
Belsrrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokhoim 

• 

Al14 
ol6, 

11.1942 
17.1625 
l6,0J10 
i. 7075 

~s 71i5 
M775 

ti4.1 80 
1..4510 

J~. 7675 
4,li10 

11.3675 
L:J75 
4,20 
4.3830 

l08 7b6J 
3Ui<la 
~.7tib8 

~4.91 
'-1.1485 

ESHAM 

~~~~a~~i1 I ::~~~ 
. Asian c:1mento 11 60 

Sat~ 

617. 
11,79>~~ 

17,<.35 
ta,os64 

<1.7077 
!!Bo737 
&.41~0 

64.3435 
1.44~u 

;! :!.7360 
4.26l0 

ll.'J,l92 
1.9116 
4.1925 
1.376 J 

Ll8,69 
a•.o~25 1 

ll.7.:>43 
1~95 
3.1434 

Kapam§ 

2460 
1455 

- tSTlKRAZLAR 

AQ~ Kaparue 
riirk borcu l vadell o!J.~75 ~2.65 

• ~ n· vadel 21,40 21 ,<1.0 

lstlkraZI dahil1 96. ~6 -TAHVILAT 

Anadolui v~ 
KapaniS 

3935 

• I! va " o9.o5 

Zahire Borsasmda 

I 

2 I I 
3 I I I I 1•1 1•1 I 
4 !j•l I I I I I I 
~ .. 1•1 I I I I I• 
~ I I I 1•1 I I 1•1 , 1•1 I I I I 1•1 I 
s .• I I 1•1 I 

l :1 1•1 •I I I 

I I 1•1 I I 
Soldan s~a: 
1 - Bir et yemegt, Ibrahim lsmintn kl -

saltllml§l. 2 - Esklden fa.klrlere yemek da
~Itilan yer, tokadm ~lk.ardlgJ .ses. 3 - c;;:a~tu
ma, s1fat edatl. 4 - Filllere gelen bir sua! 
edatmm ter.si, son. 5 - iran dUinde cbir.:., 
bir emir. 6 - Qevlk, bir hayvanm yavrusu. 
7 - Bir l(e~id elbise, bir alay edatl. 8 - Vak
tJle diinya.ya ~arpmasmdan korkulmu§ olan 
bir kuyruklu ytldtz, temiz. 9 - Hak, ku -
runun aksi. 10 - Hal edat1, kahn lp. 
Y~ar1dan a§~tya: 

1 - Eski Yunanistanda ~ok mef}hur blr 
heykelt~. riyaziyede kullamlan blr harf. 
2 - im.aml1k, herkestn kendinde oldugunu 
zannettl~ ~ey. 3 - Yanardagm !J~ktrtttgi, 

bir ~e~?ld farz. 4 - Evliya, tiiy. 5 - i:htlyath, 
oy. 6 - BaZ1 hayvanlarm yedigi, son ka.zan
dtgliDiz slyasi zaferin taalluk ettigi yer. 
7 - Gozde toplanan kirlilik, bir edatm kt
saltll.mtll ve kalml~ttrll.IDI§l. 8 - Me§guli -
yet, ok atan ll.let, mektublar i~in kulla
mllr. 9 - Operadak1 danslar, blr emir. 10 -
Ba.§ka blr emir, dii11mekl!k. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ §ekli 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

2 

3 

4 

IJHIAIMI t lor•,oiAIHii 
AIDiiiSIAIBIAIBIAI• 
~IIIKI•IMIUIVIAIZit 
AIMIA ' ~I•IoiAINIII~ 

5 Rl• DIAILIAI•I•IRIA 
6 AITIO MI•IM E t<;I•IR 
7 TIE I•IAIKIAIDIE IMI t 
~~ •IMI i ~~~-IKIAIVI i I• 

diinkii muame}eler Tasfiye halinde bulunan 

1- ithalat: Bugday 615, ~avdar 50, ar- Istanbul Tiirk Anonim 
pa 169 1/ 2, bulgur 15, yapak 17, tiftlk 14 
3/4, afyon 1/4, beya.z peynir 32, ka§ar 1/4, Su c.t· r ket. 
un 10 3/4, kepek 121, miStr 21 1/4, nohud 12, ~ 1 
fasulye 9, pamuk 5, ha.,ha.,yag1 1 1/ 2 ton. H • d 1 ,. 

ihracat: Yapak 204 1/ 2, tiftik 67 3/ 4, raz- lSSe ar anna ifan 
mol 17~, kepek 19 3/ 4, fasulye 34 1/ 2, 1~ Tasfiye heyeti, §irketin hissedarlanm 
cevlz 15 ton. '' alelade olarak in'ikad edecek olan u -

2 - Satt~lar: mumi heyet i~timama davet etmekle 
Bugday yumu_,a.k kllosu 6 kuru~ 21 para- f k b 1 dan 6 kurU§ 26 paraya. kadar, bugday sert §ere es ey er. 

kllosu 6 kUTllll 37 1/ 2 paradan 7 kuru§ 2 1/2 Mezkur i<;tima 23 mart 1937 tarihine 
paraya k.adar, bugday ktztlca kilosu 6 ku- musadif sah glinii saat 14 te Galatada, 
ru(; 10 paradan, arpa k!losu 4 kuru(; 35 pa· 
radan 4 kur~ 38 paraya kadar, ~avdar kl- Voyvoda caddesinde, Assikura::ioni Ge-
losu 6 kuru§tan, miStr beyaz k!losu 4 ku - nerali harunda, 33 numarah yaz1hane -
tWJ 25 paradan 4 kur~ 30 paraya kadar, de akdedilecektir. 
nusir sa.n kilosu 4 kuru~ 30 paradan 5 ku- MUzakerat ruznamesi: 
IU§a k.adar, yulaf kilosu 5 kuru§tan, ku~-
yem1 kilosu 13 k'urU§ 32 paradan, susam 1.) Tasfiye heyeti raporile muraktb 
kilosu 17 kurU§ 15 para.dan 18 kuru§a ka- raporunun istima1; 31 ilkkanun 1936 ta
dar, peynir beya.z ldlosu 42 kuru11 37 para- rihi itibarile tanzim edilen bilanc;onun 
dan 44 kurWJ 4 paraya kadar, giiz yiinii ki- tasdikt; tasfiye memurlarmm 1 sonka -
losu 80 kuru11tan 90 kur\Llla k.adar, kunduz nun 1936 traihinden 31 ilkkanun 1936 
derisi ~lfti 1600 kurU§tan 1700 kuru§a ka-
dar, var§ak derisi ~ifti 1000 kuru!ltan 1200 tarihine kadar ge<;en miiddet zarfmda-

cParis - Diplomatik mahfiller M kuru_,a kadar, porsuk derisi l(ifti 630 kuru~- ki muamelat ve idarelerinden dolay1 
Stoyadinovic;'in, Balkan P!&Jt1 devlet - tan 650 kurU§a kadar, t!lki derlsi ~ifti 400 zimmetlerinin ibras1; 
lerine bir Bulgar tecaviizii takdirinde kur\Llltan 800 kurU§a kadar, tav119-n derisl 2.) Tasfiye memurlan tayini, salahi-
Bulgar - Yugoslav dostluk muahed.esi - ~-'edl 22 kurn.•tan 25 kuru§a kadar. b' 

· d h 1 ""' ....., yet ve iicretlerinin tes Iti; mn er a hiiklimden sak1t olacag-I. 3 _ Telgraflar: , 
hakkmda Tiirk, Rwnen, Yunan dev • LoOidra IDISU" Laplata §ubat tahm1li kor- 3.) Murakib tayini; 
letlerine teminat verdigini haber al - ten 24 §i. 3 pe. Kl. 3 Kr. 43 santim, Londra 4.) i~tira mukavelesi mucibince 
ffil§tlr. ketentohumu Laplata §ubat tahmUl tonu Frans1z frankile tesviyesi me§rut alan 

Yugoslavya B~ekilinin bu teminab, II ster. 15 §i. Kl. 7 Kr. 12 santlm, Anvers seneli:k taksitin ahiren k1ymeti dli§i.i • 
15 §Ubatta Atinada toplanacak olan BaJ- arpa Lehlstan liubat-m.art tahmili 100 kl- riilmii.§ olan frankla tesviyesi hususu • 
kan Konseyinde resmi beyanatla teyid losu 123 B. Frank Kl. 5 Kr. 22 santim, Li-
ed v· d b h b 1 ·· 1 · d d' nun kabul edilmesi mi, yoksa Franstz 

ecegt e u a er er cwn esm en tr.• verpul bu~day mart tahmill 100 libresl 8 
Bu me el h kk d h · · de b" frankmm mezklir i<:tira mukavelesi ak-s e a m a §e rrrmz rr 111. 8 1/4 pe. Kl. 5 Kr. 89 santim, l;likago -; 

malumat yoktur. bugday Hartvinter rnaYIS tahmUi buliell 134 dedilgi glindeki k1ymetini haiz frankla 

C JENi ESERLER ) 3/8 sent Kl. 6 Kr. 83 santl.m, Vlnlpek bu~- tesviyesinin taleb edilmesi mi laztm 
_ day Manitoba maYIS tahmili buliell 128 3/4 gelecegine dair karar ittihazt; 

Olkii sent Kl. 5 Kr. 97 santlm, Hamburg I~ fm- ic;timaa i§tirak eyliyecek hissedarla-

H I dlk Glresun derhal tahmil 100 kllosu 155 nn §irket dahili nizamnamesinin 
a kevleri Dergisi R. Mark Ki. 78 Kr. 56 santtm, Hamburg 

H lk ~"'k" 33 iinci.i maddesi mucibince isme mu -a evlerinln ayllk mecmuas1 olan u1 u- 1~ fmdlk Levan derhal tahmU 100 kUosu 
niin liUbat niishas1 ~1kt1. Yurdun kiiltiir ha- 154 R. Mark Kl. 78 Kr. 6 santim, harrer, yahud hamiline aid laakal 25 
yatmda kendinl tam bir varhk olarak ta- hisse senedine mali:k olmalart mukta • 
mtan bu mecmua hergiin ba.,ka bir ihtl· 
yac1 kar~?lltyan ve bizde heniiz i§lenme~ M. KemaJp~a kazast As. hukuk ha • zidir. 
mevzular tizerinde salil.hlyetle ne¥1yat ya- kimliginden: Hamiline muharrer senedlere ~ahib 
pan yegane eserdir. M. K~maJp~a kazasmm Demireli 
~evket Aziz Kansunun istikbal sevglsi ve koyiinden ibrahim klzi ~erife tarafm _ zevat i~timaa dahil olabilmek i<;~n bu 

Bio - Sosyal kiiltiiriimiiz, A. Caferoglunun dan 0 koyden H~im oglu Hasan aley • senedleri ticaret kanununun 371 inci 
clhan edeblyatmda Tiirk kopozu, Orhan 
§alk ffiikaym Tuhfetill Mahdum acn1 eskl hine ikame olunan haneye avdet ihtan maddesi mucibince i<;timadan 8 gi.in 
ve manzum .Jugatl hakkmda.kl tetklki, H davasmm yap1lmakta olan muhakeme- evvel ya i§ veya Osmanh Bankasma 
Sad! Selenln Antakya hak.k1hdak1 bir etii- sinde ikametgrun m~hul kaJan davah tevdi etmelidir. 
dii, profesiir H. Bruilin prehistoryast, pro- Hasana ilanen tebligat icrasma karar 
fesiir A. Mezin orta zaman TUrk islam i~timaa i§tirak edecek hissedarlan 
diinyasmda maliye, Said Aydoslunun mer verilmi§ oldugundan davahrun 16/2/937 kendi namlarma muharrer duhuliye 
kantllizm hakkmdakl yaztla.n Ulkiiniin bu sah glinli saat 10 da b~at mahkemede 
sayiSmda yer a.lnl.a-ktadiT. Ta.vsiye ederiz bulunmas1 liizumu ilan olunur. varakalan verilecektir. 

lllustrirte Zeitung Leipzig (30017) TASFiYE HEYETt 
Illustrirte Zeitung Leipzig'in son ge

len ni.ishas1 zeng·in mlindericat ve fev
kalade enteresan resimlerle doludur 
Mecmuada aynca san'ata ve modaya 
geni§ yer verilmi§tir. Bu glizel ve 
faydah mecmua)'l. okuyucularumza 
tavsiye ederiz. 

Bilgi Yurdu 
Ayllk Him, feisefe ve san'at mecmuas1 a

lan Bilgi Yurdunun dordiincii saylSl bir~Jok 
faydall yazll.ar1 lhtiva ettigt halde lntl§ar 
etmi§tir. Alakadarlara tavsiye ederiz. 

Yazthane e~yas1 
arantyor 

iki, iic; oda i~in komple temiz yazlha

ne e§YaSl laZJmd1r. Satacak olanlarm 
Galatada Daniib Sigorta Han 22/23 nu
maraya miiracaatleri. Telefon 49058. 

ZONG\JLDAKTA 
Havzai Fahmiye Miidiirliigiinden: 

Malzemenin cinsi Miktan Muhammen bedeli ilk teminat1 
Lira Kr. Lira Kr. 

Araba tekerle,i:ti 100 tak1m 4849,05 364,00 
Simendifer malzemesi 3 kalem 2661,61 199,66 

Evvelce ilan edildHH vec;hile Kozlu ve Kilimli Simendiferlerine Ia:mn olan 
yukanda cinsi, miktari ve muhammen bedellerile % 7,5 dan ilJt teminatlart 
yazth iki kalem malzemeye eksiltme miiddeti i~inde talib <;1kniad1gmdan 10 
glin uzatilm~tir. 

ihalesi 13/2/1937 cumartesi glini.i saat 11 de ZonJ:tUldakta Maden Miidiri
yeti binasmda yapilacakbr. isteklilerin ilk teminatlarile muktazi vesaiki iha
leden evvel Komisyona vermeleri. (730) 

Kesan 
' 

Belediyesinden: 
1262 lira kesifnameli, 88 metre tuliinde ve dort buGuk metre eninde Ke -

san Sebze pazarma yaptmlacak sarkrtma 10/2/1937 tarihinden itibaren 20 ~n 
miiddetle ve kapah zarfla eksiltmiye konmustur. Taliblerin Ke$an Belediye • 
Sine miiracaatler1. (731) 
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Istanbul 4 iincii icra memurlugun -
dan: 

Heyeti umumiyesinin tamamma 
(16,486) • on alh bin di:irt yiiz seksen 
alh lira klymet takdir edilen Kadtki:i • 
yiinde Kalam1~ta, Ziihtiipa~a mahalle • 
sinde Kalam~ ve Fener caddesinde ve 
Kalarru§ vapur iskelesi yanmda tram -
vay yolunda i:inii kargir ve demir par· 
makhkh duvarh eski 9, yeni 33 numa
rah Zeynebe aid bah\!esile beraber o -
Jan ki:i§kiin tamam1 Abdiilkerim Feride 
birinci derecede ipotekli olmasmdan 
dolayt a~1k arthrma ile sahlmasma ka
rar verilm~ir. 

Evsaft: Zemin katmda karasiman di:i
~eli ta§hk, kiler ve mermer tekne, ~ift 
kazanh ~ama§Irhk ve zemini mermer 
kurnal1 ve karasiman di:i~eli arahgt 
havi bir hala, merdivenaltmda ki:imiir· 
liik ve bir oda ve zemini karasiman di:i
§eli ve demir sobah bir mutfak vard1r. 

Birinci kat: Bu kata bab~eden mer -
divenle ~1k1hr. Kaptrun i:iniinde moza
ik bir sahanhk ve i~eride merdivenden 
camekan bi:ilme ile aynlml§ bir sofa ii
zerinde 4 oda ve bir hala vardrr. 

ikinci kat: Birinci kat g]bi olup yal
mz sofanm on klsmmda zemini \!inko 
ve tahta parmakllk korkuluklu balkon 
mevcuddur. 

Evsaf1 umumiyesi: Zemin kat kargir, 
iist katlar ah§ab olup dahilen di:i§eme • 
den maada ah§ab aksam ve haricen bii
tiin bina yaghboyahdu. Zemin kat 
pencerelerinde demir parmakhk, ii.st 
kat pencerelerinde panjur vard1r. 6n 
k1sm1 duvar iizerinde demir parmak -
hkhd1r. Ki:i§kiin on k1smmdan ve arka 
taraf klsrru killlisi \!akll di:i~elidir. Tev
fikpa§a sokagt cihetinden yiiz alan ta
raf ta kiiqiik bir bavuzla demir kame -
riyelerin bir klsm1 bah~ede olup 2 ta
nedir ve 2 demir ~ardak ve bir tulum
bah k:uyu ve miitenevvi \!am, meyva ve 
mevyastz siis agaclan ve ~i\!ek tarh ve 
tezyinatlan, giil fidanlan olup tarhlar 
arasmda demir su borulan di:i~elidir. 

Terkos, havagazi, elektrik tesisatlan 
dahi mun.tazam ve mevcud olup her -
tiirlii kanforu haiz ve deniz banyolan· 
na dahi \!Ok yakm ve denize fevkalade 
nezareti vardrr. · 

Kayden ve halen hududu: Bir tarafl 
Zeynebe aid diger gayrimenkulii ve 
bir taraf1 Marten ki:i:;;k ve bah\!esi ve 
arkas1 8 H. 9 C. ve 18 numarah mahal 
ve bazan Tevfikpa§a sokagt ve i:inii Fe
ner caddesile mahdud, mukad.desati 
millk, zemi.ni Selimikadim vakfmdan -
dlr. 

MesahaSI: Mahallen ve elde mevcud 
tahdid baritaSI mucibince umum mesa
basi (1238 M.2) olmakla beraber arka 
cihete yan olarak Tevfikpa§a sokagma 
da (6-80 M.2) yiizii olup bu mesahadan 
127 M.2 k~k ve miitebakisi bah~eden i
baret, iljbu bah~esile beraber olan ko§
kiin tamarru 15 mart 937 tarihine musa
dif pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde birinci a~1k arttrrma ile 
satllacak ve en ~ok artttrana ihale edi
lecektir. !;)u kadar ki bu yap1lacak olan 
birinci a~Ik arttirmasmda verilen be • 
del, muhammen klymetin yiizde yet • 
mi§ be§ini bulmadlgt takdirde en son 
arthranm taahhiidii baki kalmak §ar • 
tile arttirma 15 giin daha temdid edi • 
lerek 15 inci giine rashyan 30 mart 1937 
tarihine musadif sal1 giinii gene saat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde 2 nci apk 
arttmna ile satllacak ve en \!Ok artt1 -
ramn iistiinde brrakllacaktir. Arttirma
ya i~irak i~in muhammen klymetin 
yiizde yedi bu<;Ugu nisbetinde pek ak • 
-;esi veya bu miktar iizerinden milli bir 
bankarun teminat mektubunu verme -
leri laZimdrr. Miiterakim vergilerle Be
lediye resimleri, Vak1f icaresi borclu -
suna aid olup 20 senelLk Vaklf taviz be· 
deli m~erisine aiddir. 

2004 numaral1 icra ve iflas kanunu -
nun 126 nc1 maddesine tevfikan hak • 
lar1 Tapu sicillerile sabit olm1yan ipo
tekli alacakhlarla diger alakadarlar1 -
run ve irtifak hakkl sahiblerinin bu 
haklar1m ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarm1 ilan tarihinden i • 
tibaren 20 giin i~inde evrakl mi.isbite • 
lerile bildirmeleri laz1mdu. Aksi tak
dirde haklar1 i§bu sicillerle sabit olrm
yanlar sah§ bedelinin payla§masmdan 
baric kalrrlar. Alakadarlarm i§bU mad
dei kanuniyeye gore hareket etmeleri 
ve bu hususta daha derin ve geni§ bir 
bilgi edinmek istiyenlerin 934/939 dos
ya numarasile memuriyetimize miira • 
caat ederek dosyasmda mevcud tahdid 
haritast ve evsaf1m gosteren takdiri 
klymet raporunu ve 10 §Ubat 937 den 
itibaren dairemizde herkesin gorebile • 
cegi yerde as1h bulundurulacak olan 
§artnamesini gi:iriip satl:;; giiniinden on
ce istedikleri malfrmatlan almi§ bulun
malan laZim gelecegi ilan olunur. 

(30021) 

FARACI ticarethanesinin eski ka
dm kuvaforii 

· HARiS YORGO 
Badema (Sab1k Marsel) perii
kar salonunda muhterem mii~
terilerini kabul edecegini biJ-

dirir. Tel. 49422 

••-- Dr. Ihsan Sami • 
•• 
Oksiiriik Surubu 

Oksiiriik ve nefes darhgx, bolt 
maca ve klzam1k oksiiriikleri icin 
pek tesirli ilacdrr. Her eczanede ve 
ecza depolannda bulunur. 

CUMHURiYET 

LONDON. 

Britanya fmparatorlu.i{unun en c;ok aded tab'1 olan bu mali ~azete 
bir ~ubat tarihli sav1sm1: 

Tiirkiye Cumhuriyeti fevkalade niishas1na 
tahsis etmistir. 

' 
48 sahife ve renkli olan bu say1da Atatiirke dair ismet ini:iniiniin 

bir makalesile ingilterenin Ankara Biiyiik Elc;isi RT. Hon. Percy 
Loraine'in ve Londra Biiyi.ik Elc;imiz Ali Fethi Okyarm yaz1lan vardrr. 

Bundan baJ?ka gazetede $U zevatm makaleleri de vard1r: 
Hariciye Vekili Dr. Rii~tii Aras, Maliye Vekili Fuad A.i{rah, iktlsad 

Vekili Celal Bayar, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Naf1a Vekili Ali <;e
tinkaya, Giimriik ve inhisarlar Vekili Rana Tarhan Maarif Vekili 
Saffe.t Ankan, Slhhat ve ic;timai Muavenet Vekili D;. Refik Saydam, 
iktisad Vekaleti Miiste~ar1 Faik Kurdo~lu, Ulus Ba11muharriri Falih 
Rtfkt Atay, Merkez Bankas1 Umumui Miidiirii Salahaddin Cam, Siimer 
Bank Umumi Miidiirii Nurullah Siimer Eti Bank Umum! Miidiirii ilhami 
Nafiz Pamir, i~ Bankasi Umumi Miidiirii Muammer Eri~, Ziraat Ban
kasl Umumi Miidiirii Kemal Zaim, Emlak ve Eytam Bankas1 Umum1 
Miidiirii C~ydet Golet. Ankara Valisi Nevzad Tandogan, istanbul Valisi 
Muh~ddin Ustiindag-, izmir Belediye Reisi Dr. Behc-et Uz, Tarih Cemi
yeti Ikinci Reisi Profesi:ir Bayan Afet, •industrial Facilities Corportion~ 
Umumi Miidiirii S. N. Karlinski, Tiirkiye ingiliz Ticaret Odas1 Umumi 
Katibi T. An~s Swan, cFedereation of British Industries~ nin Tiirkiye 
miimessili J. H. Walton, «Financial Times~ in sureti mahsusada Tiir
kiyeye yolladi.i{l muharriri Otto M. Smilovici. 

The Financial Times 
Hal)iet Kiitiibhanesinin istanbul ve Ankara '-!Ubelerile 

biitiin bayilerde sattlmaktadrr. 
FiatJ 35 kuru,tur. 

The Financial Times, 72 Coleman Street London E. 0. 2 

A~1k Eksiltme ilan1 

Haydarpa~a Lisesi 
Satinalma Kurumundan: 

Deyoglu L 0 N D R A Dirahanesinde 

YAVRU nun 
gecesi 

Ustat • Bestekir B i M E N $ E N 
K1ymetli Kemani S A D i ve Y avruyu seven meslek 

arkada~dan j§tirak edecektir. Tel. : 40227 

istanbul Y edinci icra Memurlugundan: 
Ebruz ile i:ilii Fatmanm veresesine intikal edecek olan ve Emniyet San

dti:(ma birinci derecede ipotek bulunan ve tamamma 2900 lira klymet takdir 
edile!l Yedikulede Mirahur ilyasbey mahallesinde Toprak soka~mda eski 27, 
29, yeni kayden 36, 36/2, mahallen 36, 36/1, 36/2 numarah sag1 istemat ve To
rna arsas1, solu Marya arsas1, arkas1 Arasyamn bostam, cephesi Toprak soka
gile mahdud ve evsaf1 asag1da yaz1h iki ev bir fabrika mahallinin sahl.masma 
karar verilmi~tir. 

36/1 numarah l;tane: Zemin katmda: Zemini c;imento ufak bir pabuc;luk
tan tahta do~emeli bir sofadan ~ec;ilip i~bu sofa iizerinde bir oda ve zemini c;i
mento bir mutfak ve mutfakta bir hala alafranga bir ocak ve bahGeye kap1. 
Birinci katmda: Ufak bir sofa ikisi ic; ic;e iic; oda vard1r. Bahc;ede ufak bir kii
mes vard1r. Bu binaya muttas1l di:irt duvarla mahdud iizeri oluklu sac;la ortii
lii aynca bir k1srm olup dahili taksimatl yoktur. 36/2 numaray1 almakta olup 
fabrika mahallidir. 

36 numarah hauenin arkasmda ayn yapilm1s bir ah1;1ap odunluk ve ki:i -
miirliik vard1r. 36 numarah hane: Zemin katmda: Zemini renkli ve c;ic;ekli 
c;ini bir pabuc;luk ve bir sofa ve zemini tahta ve ic;inde halasL olan bir mutfak 
birinci ko.tmda: Bir sofa iki oda bir mutfak mevcuddur. Binalar kargir olup 
daruli kts1mlan ah~aptrr. Alafranga kiremitle ortiiliidiir. Elektrik tesisatl var
dir. Yan tarafta aynca bir arsa mevcuddur. 

Umum mesahas1 682 metre murabba1 olup 105 metre murabbai evlerin 
117 metre murabba1 fabrika zemini olup kalam bahc;e ve arsa olan yerin ta
mami tapudaki kavdmda oldugu gibi ac;tk arthrm1ya vazedilmi~tir. 

Arttrrma pesindir, arthrmwa istirak edecek miisterilerin ktymeti muham
menenin % 7,5 nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm teminat mektu
bunu hamil olmalan icab eder. 

Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vak1f borclan borcluya aiddir. 
Arttlrma sartnamesi 19/2/937 tarihine musadif cuma giinii Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arthrmas1 22/3/937 tarihine musadif pa -
zartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttrrma
da bedel klymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iistte btrakilrr. 
Aksi takdirde son arttlramn taahbiidii baki kalmak iizere arthrma on bes 
giin daha temdid edilerek 6/4/937 taribine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yapilacak ikinci arttrrma neticesinde en c;ok arthramn iistiinde 
b1raktlacaktir. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 maddesine tev
fikan haklar1 tapu sicillerile sabit olmwan ipotekli alacakhlarla diger alaka
daranm ve irtifak hakln sahiblerinin bu baklanm ve hususile faiz ve masa -
rife dair olan iddialanm ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrakl miis
bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri Iaz1mdtr. Aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olm1yanlar sah~ bedelinin paylasmasmdan baric; kahrlar. Mii
terakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve resmi tellaliyeden ibaret olan Bele
diye riisumu ve Vaktf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 senelik 
Vak1f icaresi taviz bedeli miisteriye aiddir. Daha fazla malfrmat almak istiyen
lerin 34/6955 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
k1ymet raporunu gfiriip anhyacaklan ilan olunur. (736) 

$irekti Hayriyeden : 
Saat 23,45 te KopriJden Bogaza yap1lmakta bulu
nan gece seferinin 11 fubat 937 perfembe gUnU 
ak,am•ndan itibaren yar1m saat sonra yani 24,15 te 
kalkacafi• ilin olunur. iJskiJdarda tramvay temin 
edilmiflir. 

Kimyager ahnacaktu 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidi.irliigiinden: 
Ankarada istibdam edilmek iizere bir kimyager almacakhr. Askerligini 

yapm~ isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Miidiirli.ii~e miiracaatleri. (692) 

FransJZ Kad1nlarmm 
Biitiin diinyada me,hur 

GUZELLiKLERiNiN 
SIR R I 

ParisH flk kadmlar, «Makyaj» 
san'abnda biitiin diinyamn en bii
yiik eksperleridir. En son giizellik 
s~rlar1, havalandmlmlf bir pud
ranm istimalindedir. - Miithi, bir 
hava tazyik1 tahtmda donen bir 
tulumbanm siir'atle ezilen - hususi 
usulle istihzar edilen ve miimkiin 
olmad1gt zannedilen on defa daha 
ince bir pudrad1r. Bu usul saye· 
sinde pudray1 o derece inceltir ki 
- yiize bir makyaj manzarastnJ 
veren modast ge~mit adi ve agtr 
pudralardan biisbiitiin ba,ka bir 
tesir b~rakarak • cilde gayri mer'i 
bir giizellik tabakast halinde mun
tazam ve yeknasak olarak yaptl}tr 
ve tene tabii bir fekil verir. Bu 
yeni havalandtrma usulii T okalon 
pudrasmm istihzarmda kullanJl
maktad.r. Tokalon pudrast, ayni 
zamanda terkibinde taze krema 
mevcud oldugundan . biitiin giin 
sabit kahr ve ne yagmur, ne riiz· 
gar, ne de ter tenin «fini mat» 
giizelligini tagyir etmez. Siz qe 
Frans1z kadmlarmm giizellik s1rr1 
olan «Havalandmlmlf» Tokalon 
pudras1n1 kullamntz. 

Gayrimenkul mallarm a~1k arttuma 
uam 

<;orlu icra memurlugundan: 
A~1k arttnma ile paraya ~evrilecek 

gayrimenkuliin ne oldugu: Yiiz elli do
niim tarla. 

Gayrimenkuliin bulundugu mevki, 
mahallesi, sokagt, numaraSI: <;orlunun 
Kasabogluegregi mevkiinde ve Tapu 
dairesinin (29) numarasmda kaytdh. 

Takdir olunan klymet: Tamamma 
ii~ yiiz lira. 

Artttrmamn yaptlacagt yer, giin, saat: 
15/3/937 tarih pazartesi saat 14 • 16, ic
ra dairesinde. 

1 - I§bu gayrimenkuliin arttmna 
9artnamesi 2/2/937 tarihinden itibaren 
935/852 numara He herkesin gi:irebil -
mesi i~in a\!Ikhr. ilanda yazth olanlar
dan fazla malO.mat almak istiyenler i§
bu ~artnameyi gi:irmek i~in 852 dosya 
numarasile memuriyetimize mi.iracaat 
etmelidir. 

2 - Arttrrmaya i§tirak i~in yukanda 
yaZlh ktymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanm teminat mek -
tubu tevdi edilecektir. 

3 - !potek sahibi alacaklilarla diger 
alakadarlarm ve irtifak bakkl sahible
rinin gayrimenkul iizerindeki haklanm 
hususile faiz ve masrafa dair olan id -
dialanm i§bu ilan tarihinden itibaren 
yirmi giin i~inde evrakl miisbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri i· 
cab eder. Aksi halde ha,klarl Tapu sici
Iile sabit olmad1k~a sat!§ bedelinin pay
l3§masmdan haric kahrlar. 

4 - Gi:isterilen giinde arttumaya i§ -
tirak edenler arthrma §artnamesini o
kumU§ ve liizumlu malumah alml§ ve 
bunlan tamamen kabul etmi§ ad ve i
tibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri.men· 
kul ii~ defa bag1rild1ktan sonra en !<Ok 
arttlrana ihale edilir. Ancak arthrma 
bedeli muhammen klymetin yiizde 

tehlike i$areti : iki 
Nezle ve ba$ aQr1s1 

Sogukalgmhgmm bu ilk 

alametlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf etmezseniz bit 

\!Ok agtr hastahklara tu • 

tulmak tehlikesi b3§gi:is " 

termi§ demektir. 

GRiPiN 
Biitiin agn, SlZl ve sanct~ 

Ian derhal dindirir. G:ripe, 

romati=aya, sinir, 

adale, bel agnlarile kink· 

hga kar~1 bilhassa miies· 

sitdir. !cabmda giinde 3 

ka§e almabilir. 

G p R • 
I N • 

I 

Miinakasa ilant Elektrik 

Kirklareli Belediye Riyasetinden: 
K1rklareli ~ehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak elektrik projesi muci -

bince mevcud elektrik santrahna ilave edilecek 23,800 lira bedeli ke§ifli 200 
efektif beygir kuvv~tindeki buhar makinesi ve teferriiah 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 
numaral1 niishalarmda ilam yaptlmi§ ve fakat bu miinakasa miiddeti zarfm
da istekli !<lkmadlgmdan i~ bir ay miiddetle pazarhga birak1lm1~ olup Cum -
huriyet gazetesinin 4541, 4545, 4549, 4552 numarah ve Ulus gazetesinin 5544, 
5541!, 5552, 5555 No.h niishalannda ilan edilmi~ ise de gene istekli \!lkmadtgm
dan bu defa tediye §artnamesinde baz1 tadilat yapilarak bu i§ 22/1/937 den 
1/3/937 ye kadar eski ilanlardaki §artlar dahilinde miinakasaya \!Ikanlmi§tiT. 

lsteklilerin o/o 7,5 teminat ak~esi olan 1786 liray1 Belediye veznesine yatl
rarak 1/3/937 giinii saat 15 te Belediye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Kad1nhan Belediyesinden: 
1 - '0\! menfeze kaptaj: 
2 - iki isale giizergah1 bafriyati: 
3 - !sale giizergahlarmdan boru vaziyetleri: 
4 - fki tazyik klrma maslaklar1: 

(604) 

5 - !sale giizergahma muktazi font boru ve aksam1 hususiyeleri. 
Kadmham kasabasma isale edilecek olan «27,097~ lira «17,. kuru§ bedeli 

ke§ifli su tesisab 29 ikincikanun 1937 den ba§hyarak 18 §Ubat 1937 giiniine te
sadiif eden per~embe giinii saat onda ihale edilmek iizere kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu§tur. 

Eksiltmiye girebilmek i\!in bedeli ke~fe gore % 7,5 teminab muvakkate 
ak~esi veya o nisbette banka mektubile Nafta Vekaletinden almm1~ miiteah
hidlik vesikalarmt ihaleden evvel ~arbayhga ibraz etmeleri lazrmd1r. Bu hu
sustaki evrak1 ke§fiyeleri gi:irmek ve §eraiti miinakasayx anlamak istiyenler 
Kadmhant ~arbayhgma miiracaat etmeleri ilan olunur. (618) 

r inhisarlar Umum Miidiirliigiinden· J 
I - :,;Jartnamesi mucibince 10.000 kilo yerli mall ni§asta kola pazarhkla 

satm almacaktrr. 
II- Pazarhk 17/II/937 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 15 te Kaba '" 

ta§ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1la -
cakbr. 

III - !;)artnameler paras1Z olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk i\!in tayin edilen giin ve 11aatte yiizde 7,5 giivenme 

paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (689) 

---1 - Sartnamesi mucibince 30,000 kilo 70 'X 100 eb'admda ince sise amba-
laj kaJ:(ldt pazarhkla satm almacakhr. 

2 - Pazarllk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Kaba '" 
ta~ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapuacaktrr. 

3 - Sartnameler paras1z olarak hergiin si:izii gecen subeden alm~bilir. 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme 

paralarile birlikte ad1 gecen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (748) 

yetmi§ be~ini bulmazsa diger en ~ok .__ 
arttlramn taahhiidii baki kalmak iizere 1 - Sartnamelerine ekli listede miktar ve miifredatl yaz1h 10 kalem ~a· 

ah d.d rap ecza ve malzemesi pazarhkla satm almacaktrr. 
arttirma on be§ giin d a tern 1 ve 2 _ Pazarhk 5/3/937 tarihine rashyan c;arsamba giinii saat 15 te Kaba-
30/3/937 salt giinii ayni saatte en ~ok ta~ta Levazlm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacak~I~. 
arttrrana ihale olunur. 3 _ Sartnameler paras1z olarak hergiin si:izii gec;en subeden alm~b1hr. 

6 - Gayrimenkul kendisine ·ihale O· 4 _ tsteklilerin pazarhk icin tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme 
lunan kimse derhal veya verilen miih- paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (750) 
let i~inde parayt vermezse ihale karan .__ 
fesholunarak kendisinden evvel en 10000 Tabaka K1rm1z1 hareli aleminyum kag1d1 
yiiksek teklifte bulunan kimse arzetmi§ 7000 ,. San tirhlh aleminyum kaii;tdl 
oldugu bedelle almaga raz1 olursa ona, 10000 ,. San sellofan kag1d1 
raz1 olmazsa veya bulunmazsa hemen 8000 ,. Mumlu beyaz parsumen kag1d1 
on be§ giin miiddet artbrmaya \!Ikan - ;3000 ,. Samsun kutulan icin liiks kag1d 
hp en ~dk arttlrana ihale edilir. !ki 1 • 1 - Ykanda cin sve miktan vaz1h ic; ve d1s tuvalet kai:(tdlan ~artname 

dak. f k "nl · ve niimuneleri mucibince pazarhkla satm almacakbr. .. 
hale arasm 1 ar ve ge~en gu er 1• 2 - Pazarhk 1/3/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kaba 
\!in % 5 ten hesab olunacak faiz ve di- tasta Levazim ve Mubavaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapllacak~l~. 
ger zararlar ayrtca hiikme hacet kal - 3 - Sartnameler oarastz olarak her~iin sozii ~ecen subeden almabihr. 
makstzm memuriyetimizce altCidan 4 _ !steklilerin pazarhk icin tavin edilen giin ve saatte o/o 7,5 giiven~) 
tahsil olunur. paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (74 

r o s h" c:: • r. up 1 venses T .. k Hava Kurumu Sallnalma Komisyonundan: 
idrar yollan hastalt~lan mUtehaSSISI ur Tiirkkusu ic;in 4 tane Cadtr - ban~ar - yaptmlacak v:e 15/~/1937 pazarteS~ 

Bevoglu Ytldtz stnema4• kar!fiSI saat 15 te ac;Ik eksiltme ile miinakasasl icra edilecektir. Istekh olanlarm sar~ 
Lekbe.:~~~!!"1 ~~=ir~:~e ~~~:~.~ra name ve resmini j:(i:irmek i<;in Piyango Direkti:irliigii Mubasebesine gelm(~~1) 

·----Tel. : 43924 
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Kanzuk sa~ 
JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardtr. T er ve 

y1kanmakla kat'iyyen 

~tkmaz, tabii renk ve
ren tantnmi§ yegane 

sthhi sa~ boyaland1r. 
ingiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

Kuvvetli varhklar 

En buyi.ik htzlanm kendi ig 
cevherlerinden ahrlar. Var
hgmi ig cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ~ah§an 
mi.istahzarlarm daima fev
kinde kalnu§hr. Bunun da 
sebebi, ba§kasmt taklide 
ozenmemesinde ve yrurattig1 
ktymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKLiD 
daima (benzer) idir, higbir 
vakit as1l olamaz. 

Lim an idaresinden: r Operator " 

RIZA UNVER 
Istanbul 

1 - Karakoy ki:ipri.isii agzmdan Galata nhttmrmn 150 metrelik k1smmm 
terfi ameliyesi igin taliblerin 1000 Iirl\ltk muvakkat teminatlarile ehliyeti fen· Dogum ve kadJn hastallklar• 
niye ve ihtisas vesikalanna baglryacaklan fiat tekliflerini kapah zarfla 27 ~u- mlitehass••• 
bat 937 saat 10 da $efler Enci.imenine tevdi edeceklerdir. Ca~aloglu, Nuruosrnaniye eaddes 

2 - Ke§ifmmesindeki vahidi ktyasi esas1 i.izerinden yapllacak olan bu No. 22, Mavi yap1 
tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi i§lerdeki ehliyet ve ihttsasla- ~a~~~-T~e~le=f~o~n~: ~2~2~6~8~3~~~~ 
rma aid tercih sebeblerini ara§hracak olan idare i§i en ucuz fiat verene ihaleye Emvali Gayrimenkule 
rnecbur kalmtyacakttr. 

3 - Bu i§e aid her tiirli.i izahatle beraber §artname ve projeler 5 lira ve ikrazat bankasi 
mukabilinde Galatada Merkez Rthtrm hanmda !dare Rthhm Tamirat Biirosun- Tiirk Anonim ~irketinin 
dan almacakttr. <722) Hissedarlar umumi heyeti martm 

"£S£R. 

Naf1a V ekaletinden: 
1- 19 ~ubat 1937 cuma gi.inu saat 14 te Ankarada Vekalet Malzeme Ek· 

siltme Komisyonunda altl grup 12 parga atelya tezgahmm grup grup ac;tk 
eksiltmesi yap1lacakhr. 

2 - Eksiltmiye konan tezgahlann cins, muhammen bedel ve muvak • 
kat teminat miktarlan: 

.Grup Aded Cinsi 
1fuhamrnen 1ruvakkat 

bedel teminat 
L. Kr. L. Kr. 

13 uncii cumartesi gi.ini.i saat 10,30 da 
Galatada Doyge Oryent Bank Dresd -
ner Bank §u'besindeki §irket merkezin
de adi surette toplanacagmdan hisse • 
darlarm o gi.in gelmeleri rica olunur. 

Miizakerat ruznamesi: 
1 - $irketin 1936 ythndaki i§lerine 

aid idare meclisi raporunun okunmast, 
2 - Bilanc;o ve murak1b raporunun o

kunmast, 
3 - 1936 yth hesablart ve bilan~osu • 

nun kabulile o ytl i§lerinden idare mec
lisinin ibra olunmaSI, 

4 - !dare meclisine aza sec;ilmesi, 
5 - 1937 hesab y1h igin muraklb se -

c;ilmesi ve iicretinin tayini, 
6 - Ticaret kanununun 323 iincii 

maddesine gi:ire §irketle ticaret mua • 
me!elerinde bulunmak iizere idare 
meclisi azasma salabiyet verilmesi. 

Meclisi idare 

L 
? • 

Biitiin asab yorgunluk
lanna, ~arptnhlara ve 
sinir buhranlar1na kar
§I damla ilc ahnan ye
ni ve en son ilacdtr. 

Beyoglu di:irdiincii sulh hukuk mah • 
kemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
Oli.i doktor Hmhryan uhdesinde bulu • 
nan Heybeli ile Burgaz adalan kar§I -
smda Fide adas1 namile maruf ada agtk 
arttlrma suretile 15/3/937 pazartesi sa
at 14 te satllacaktlr. Tamammm ktyme
ti 5000 Ti.irk lirastdtr. % 2,5 tellaliye ile 
ihale pulu m'i.i§terisine aiddir. Arttrr -

2.100 - : 157 : 50 I 1 375 $eping planya maya girebilmek ic;in muhammen kly-

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 

D. No. Semti ve mahallesi 

2364 

228& 

1799 

6051 
6049 
6048 
6047 
6046 
6045 
6044 

1992 

2006 
1983 

1959 
I 

2 

1925 
1922 

1905 

Aksaray Katibkasun 

Oskiidar Yenimahalle 

Kurtulu§ 

Beyoglu Kamerhatun 

Edirnekap! Atikalipa§a 

Aksaray Langa 

Katibkasun 

Oskiidar Altunizade 

» » 
» » 
» » 
)) » 
» » 
» » 
)) » 

Biiyiikada Karanfil 

Aksaray Y enikap1 

Katibkastm 

Oskiidar Yenimahalle 
Aksaray Yenikapl 

Katibkastm 

Katibkasun 

Y enikoy Maslak 

Kuzguncuk 

Haskoy Ahmedgelebi 

Boyactkoy 

Kasimpa§a Siiriiri 

» 
Galata T ophane 

Y ahya~elebi 
Arnavudkoy 

Bostanc1 <;atalc;e§me 

Biiyiikada Maden 

E: Lang a bostanlan 

derunu Y: Kumsal 

E: Panpol ve Papas 

Emlak No. 

E: 216 
Y: 95 
36-22 

Cinsi ve hissesi 

45,50 metro arsa 

Arsa 
Y: Payanda ve Selamet 

Muhtar E: 10 Y: 12 Bah~eli ah§ab hanenin 
90/128 his. 

E: Mangasar 

Y: Serdaromer 
Caktraga 
yokU§U 

E: Langa bostam 

Y: Katibkasun bostaru 
Miitevelli~e§mesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

E : Fi§ekhane 

Y: Carktfelek 

\A:§me 

Y enimahatle caddesi 
E: Musalla 
Y: Nefer 

E: Bostan derunu 

Y: Kumsal 

Maslak 

E: Y ahudimektebi 

Y: Ayhan ve Y enigi.il 

Camialti 

E: Yenimahalle 

Y: $irin 

fnceka§ 

E: 5 - 7 
Y: 160 

E: ve Y: 7 
mahallen 7 

E: 29-31 
Y: 39 

15 
14 
13 
17 
12 
11 
18 
19 

E: 44 

E: 28 Y: 30 

98-100 
E: 152 
Y: 156 

Ada: 38 

Harita: 844 
E: 122 
Y: 191 

E: 52 Y: 58 
E:veY:l 

E: 7 Y: 45 

E: 1 mii. 

33 

31 

90 metro arsa 

140,50 metro arsa 

139 metro arsamn 

3/10 his. 

918 metro arsa 
918 » » 
918 » )) 
918 » » 
918 » » 
918 » » 
918 » » 
918 » )) 

1945 metro arsa 

24,5 metro arsa 

43 metro arsa 

59,50 metro arsa 

39 metro arsa 

6959 metro arsa 

69 metro arsamn 

98/120 his. 

Ah§ab diikkan 

Arsa 

37,50 metro arsa 

5 l ,50 metro arsa 

29 4 7 metro arsa 

E: 2 89 metro arsamn 

1/6 his. 
Birincicadde E: 12 Y: 14 80 metro arsamn 

10!120 h\s. 
E: Kariye~e§mesi 
mahallen Bademli 

Alipa§a 

cadde5i 

Ayanikola 

E: 7 Mii. I 226 metro arsa 

E: 15 Mii. 181 metro arsa 

harita: 102 
14 ada: 182 5005 metro tarlanm 

parse} 2 5 I 144 his. 

muhammen 

90 

100 

360 

150 

417 

184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
184 
973 

75 

86 
350 

160 

2080 
100 

107 

110 

175 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
)) 

» 
)) 

» 

155 » 

141 )) 
100 » 

70 » 

500 » 

200 » 

370 » 

Y ukanda evsa£1 yazth gayrimenkuller 19/2/937 tarihine tesadiif eden c uma giiniinden itibaren pazarhkla sab§a 

<;tkanhru~r. T alib olanlar sah ve per §em be gi.inleri saat 10 dan I 2 ye ve 14 ten 17 ye kadar ve bu iki giinden rna

ada diger gi.inlerde sabahlan sa at 10 dan 12 ye kadar miiracaat etmeleri. Sa h§ miinhaman gayrimiibadi! bonosiledir. 

ZONGULDAKTA 
Havzai Fahmiye Miidiirliigiinden: 

Gaib kopek 
Beyoglunda Parmakkap1da 5 §Ubat 

cuma gi.inii klrrmzt tiiyli.i, sefer cins er
kek bir av kopegi kaybolmu§tur. Bulan 
Biiyiikparmakkaptda Hayat aparttman1 
kaprctsma haber verirse memnun edi
lecektir. 

1 550 $eping planya metinin % 7,5 u nisbetinde pek akgesi 
~I-I .....,: _ _;1:._....:,_~3~2:__:!su::.;t!:,u:.:;n:!;lu:...!:.m::a::t~k:.ap--------:-1-:.9":"00:" ---: --:'14~2~:-=5~0:-- yatlrmak Iaztmdtr. -----------------------------

Evvelce ilan edildigi vec;hile Kozlu mevkiinde yaptlacak 4865 lira kef;if 
bedelli mihaniki sevk ve manevra tesisatma talib c;tkmadtll:mdan ihalesi 15/2/ 
1937 pazartesi ,gi.inu saat 15 te yap1lmak uzere 10 ,gi.in uzatllm1$br. lsteklilerin 
bu miktarm % 7,5 u nisbetinde ilk teminat makbuzu ve 2490 sayth kanunda 
yazth vesikalarile Zonguldakta Maden Mudiriyeti binasmda toplanacak Ko -
misyona miiracaatleri. (729) Bulana Miikifat 

6 lkincilcanun cumartesi ak~am1 
Pera Palaa Otelinde verilen tay
vare balosunda i~inde baz1 hususi 
evrak ile bir pasaport ve bir 
miktar para bulunan bir kad1n el 
~antas1 kaybolmuttur. Bulan1n ~an
ta ile deruniindeki para kendisine 
kalmak ilzere yalnn: evrak ve pa
saport Pera Palas Oteli Direktor· 
liigiine getirdiginde ayr1ca mem• 

2 16 sutunlu matkap Tafsilat: 42871 metro murabbat olup ... ---• Pipo Meraklllarlna Miijde•---... 
deruni.inde kuyu, muteaddid su depo - ..-

Ill 1 400 kollu destere 1.70°-: 127 : 50 lan, ebniye, kaytkhane, 250 yi muteca- Diinyan1n her tarahnda ragbet goren 
.JY·_...:..._...;1:.__..:,_1::,:2:::;:5:._/1:::,.:6:::;:0...:,A~E~le:.::t~kr:,:i.:k:.:.li~k::.:a:;y..:;n::a.:k_;c::,ih::,a::z::.t ___ _:8:.:5:..0 _..;.: __ 63_: 7_5_ viz zeytin agacr, 75 meyva agac1, 1200 

V 1 5 Kollu makas bag kiitiigi.i bulunmaktad1r. 
1 4000 otojen kaynak cihazt 900- : 67 : 50 Sati§ bedeli di:irtte iic;i.i buldugu tak -
1 750 Kg. montaj vinci dirde en gok arttiranm uzerine ihale e-

......__~~.:..-:.......:~~~-~~~~,;...:=::..--------:~---::-:::-:-~0~ dilecektir. !steklilerin yukanda goste-
VI 2 4 M3 Seyyar motopomp 220- : 16 : 5 

........._: rilen gi.in ve saatte Beyoglu dordiincii 
3 - Her grupa aid eksiltme, ~artname ve teferri.iati paras1z olarak An • sulh hukuk mahkemesine ba§vurmalarl 

karada Vekalet Malzeme Mi.idiirli.igi.inden almabilir. ilan olunur. (30014) 
4 - !steklilerin her grup ic;in ayn ayrt pey si.irmek iizere 19 §Ubat 1937 

cuma gi.inu saat 14 te Ankarada Vekalet Malzeme Mudi.irli.igi.inde bulunma -
lan laztmdtr. c24h (610) 

lst. Posta T. T. Miidiirliil!iinden: 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocastz kendi kendine 

bi~kl, diki§ ogrenmek istiyenler 
i~in yazdmt§hr. 

Kadm elbiselerine aid olan hi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
du. Ta§raya posta paras1 almmaz. 
Sati§ yeri yalmz Be§ikta§ Diki§ 
Yurdudur. Akaretler numara 87 

Telefon 43687 

Daktilo aran1yor 
Bir yazt makinesi magazas1 ic;in rna -

halli lisanlan tamamile bilen ve kefa
let veya kefil verebilecek gene bir ba
yan aranmaktadtr. !steklilerin a§agi -
daki adrese mi.iracaatt: Sultanhamam, 
Kendros han No. 6 

STAN DART 
OLDENKOTT PiPOLARI 

En mii:jkiilpesend mii~terilerini memnun edecek derecede ~e§idi 
mevc:uddur. Bir tecriibe kafidir. 

Halls Bruyere koklerden yaptlm1' ve lqi son slstem 
madenl filtrell SiGARA AGIZLIKLARI gelml,tlr. 

Istanbul, Sultanhaman Kebabc1 kar§JSinda 

PiPO PAZARI 
Anadoludan arzu edenlere tediyeli gonderilir. 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
Ac;tk eksiltme suretile satm almacagt ilan ettirilen ve muhammen. b.ed~.li 

950 lira olan 10,000 adcd galvanizli askt teli halkast, 1,000 aded galvamzh _b';l· 
.vuk, 10,000 aded galvanizli orta ve 15,000 aded galvanizli kiic;iik tel balka l<;m 
talibleri tarafmdan teklif edilen bedeller muvaf1k gi:iriilmediginden tekrar ~k
siltmesi 15/2/937 pazartesi gi.iniine talik edilmif;tir. Niimunesi Malz~me Da.tre
mizde gi:iriilebilir. Taliblerin mezkur giinde saat 15 te 71,25 lirahk 1lk te~mat 
akc;elerile Mi.idur14gi.imiiz binasi dahilinde Satmalma Komisvonuna mura -
caatleri. (738) 

nun edilecektir 

Y enikoy Sulh Hakim· 
liginden 

Yartyerde Baytr sokak 9 numarada 
mukimken olen ve terekesine mahke -
memizce el konan Erzincanh Osman 
oglu Mustafamn mirasc;tlarmm iig ay 
ve alacakhlarmm bir ay zarfmda mu
racaatle Stfat ve alacaklanm keydet -
tirmeleri ve miiteveffadan metrUk ev 
e§yastmn 15/2/937 pazartesi sPat 10,o0 
da mezkfir evde ac;tk arttn.,'\'!a ile sati-
lacairt ilan olunur. (30010) 

~ehadetname z1ya1 
931 senesinde Alman lise.-.inin doku

zuncu smtfmdan aldtgrm §ehadetname
yi zayi ettigimden ve yenisini alaca • 
gtmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Hadiye Nureddin Ergok 

Halkah Ziraat Mektebinin cenubu f&rkisindeki suyun Y etilkoy ahct 
telsiz istasyonuna getirilmesi i~in yaptmlacak tesisat vesaire kapah 
Zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 12/2/937 cuma giinii 
111lat 14,30 da Istanbul Yenipostane binast birinci katta Istanbul P. 
'r. T. Miidiirliigiinde miitetekkil Ahm Sahm Komisyonunda yapt -
lacakttr. Kesif bedeli 5336 lira 26 kuruf, muvakkat teminat 400 li
ra 22 kurustur. fsteklilerin bu husustaki f&rtname, mukavele pro • 
jesj ve buniara ilisik sair evrakt gormek ve muvakkat teminatlarl
l'll :Yattrmak iizere '~ahtma giinlerinde mezkur Miidiirliik ldari Ka

lellline miiracaatleri ve eksiltme giiniinden en az sekiz giin evvel 

Istanbul Nafxa Miidiirliigiine miiracaatle 5000 lirahk bu ife benzer 

it :Yapttklarma dair bir ehliyet vesikast almalart, gerek bu ve ge -

l'ekse idaremizden de alacaklarx miiteahhidlik ve bu arada bulun

~Uracaklarl Ticaret Odast vesikasmt havi teklif mektublar1n1 

'artnamedeki tarifata gore tanzim ederek eksiltme saatinden bir 

•aat evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde ver

llteleri laz1mdtr. (501) 
BASU 

Biitiin diinyamn en miiessir ilac1d1r. 
Ameliyats1z memeleri mahveder, 

kam, agny1 derhal keser. 



10 CUMHURiYET 

6937 Yeni 

JR.(())JLJE 

$EVROLE BAYiLERiNiN TE$HiR SALONLARINDA GELiP GOR0N0Z 

lktisath Motor 

Aerodinamik Tipler 

Mllstakil On Tekerlek Tertibat1 

R 

1937 yeni $evrole Otomobili fevkalade zarit 

ve ~ikt1r .•. Ilk goru~te herkesi cezbeder.,. 

Randmanmda ideal bir kuvvet ve akselera

syona vasll olmaktad1r.,. Evvelkilerine naza

ren c;:ok idarelidir . . Emniyet hususunda fennin 
en son tekemmulatmt camidir ~ .. Eskidenberi 

malum olan yuksek evsafma kendi s•mfma 

dahil olan diger her hangi bir Otomobilin 

iri~emedigi luks ve konfor ilave edilmi~tir, 

TUrkiye Bayileri 

Otomobll Tlcareti T. A.$. Hanef Blraderler 
Istanbul Ankara 

Mehmet Hayri ve Mehmet Al i .'\ hmet Erzurumluoglu 
Gazlantep Trabzon 

Ahmet $evkl ve $tl. 
Antalya 

Sebat Tlcarethanesi 
Konya 

Osman Kutay 
lzmlr 

Ald1kaQt1 RUflll Yegenleri 
Sam sun 

Alaettln 
Kayser I 

Fifer Sessiz Karoserileri Hidrolik F renleri 

Sarsmt1s1z Oireksyon 

Fi,er Ceryans1z 
Havaland1rma Tertibat1 

Karoserile birlefmif genif bavul 

I QZ~I " DiNLEY.iNiZ! AVRUP A.. A~~RiKA 
En guzet di§ macunudur. GUZELLIK PROFESORLERINI 

• 

Zayi ruhsatname 
Eski§ehir Orner Lutfi eczanesine Slh

hiye Vekaleti tarafmdan verilen 19/1/ 

932 tarih ve 2 - 48 say1h eczane ruhsat
namesile rnezkfir eczanenin mes'ul rnii
diirii Bay Kfunile verilen 15/1/934 ta -
rih ve 29 sa)Tlh ruhsatna.meleri zayi e

dilrn~ oldugundan bulundugu takdirde 
hi~bir hiik:mii kalrnad1g1 ilan olunur. 

Adres: Eski~ehir Kopriiiizeri Orner 
Lutfi eczanesi varisleri na.mma isken

der Ti:iriin Kan 

Uykusuzluga, ba, donmelerine, isteri, ~arp1nbya, 
asabi oksiiriiklere, baygJnbk ve sikJnbya 

kar,I ferahbk verir. 

Zayi - 3881 nurnarada kay1dh ka.m -
yonun plakas1 kaybolrntl§tur. Yenisini 
alacag1rndan hlikmii yoktur. 

Be§ikta§ Hayreddin iskelesi Kurn 
ve <;ak1l ticarethanesi Cafer 

Sah.tb ve Ba$muh.arrt11: Yunua Nad1 
Umumt ne~11yat1 tdare eden YaZ1 l;J«m 

Mildilril: Hikmet Miinif 

VOG kremi ve pudras1 138 milyon Avrupa ve Amerikah bayanlarm mef
tun oldugu krem ve pudradu. Amerikah milyarder Hugh Bradford tarafmdan 
insaniyete hizmet maksadile yanm mi lyon lira sarfile VOG miiessesesini vii
cude getirmi§ ve bu miiesseseye 18 mi lletin giizellik profesorlerini bir araya 
tophyarak gene hayvanatm vitamin hassasm1 haiz cevheri aslilerini kat'i 
usullerle almi§lar VOG krem ve pudra {ormiiliine ithal etmi§lerdir. VOG kre· 
mi ve pudras1 giizellik ve beyazhk yarahc1 hassasm1 haizdir. Diinya kibar 
bayanlan yalmz VOG miiessesesi miis tahzarabm kullanmaktadular. Mem -
leketimizin her tarafmda VOG krem ve pudras1 araym1z. Yagh VOG kremi 
gcce i-.in, yagsiZ giindiiz ic;in VOG kreru kopiigii ile yapilm1~ pudrastni iste-

• - • .. • . .) . ' i. 
cum1turt11et matbaas1 yiniz. Her magazadan aray1wz. 

ALLAHIN YARATTIC.I TABil VF 
SAF <;OCUK GIDALARI 

Pirinc;, yulaf, mercimek, bugday, 
trmik, patates, misir, arpa, ~av · 
dar, tiirlii, badem 

HASAN ozlii 
Unlarile 

~ocuklarmizJ besleyiniz ve bii -
yiitiiniiz. Vitamini ve kalorisi bol 
olan bu iizlii unlardan istedik -
lerini ve sevdiklerini blkhrmtya · 
rak degi§tire degi§tire yediri · 
niz. <;abuk biiyiirler, ~abuk di§ 
-.Ikarular. 
Hasan markasma dikkat. Ba§ka 

marka verirlerse almaymiZ ve 
aldanmaymtz. Biitiin eczaneler 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu: istanbul, Ankara, Be
yoglu, Be§ikta§, Eski~ehir. 

·~~~=-

-
Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
LAboratuar• 

Radyatiirler i-.in en fenni suret -
te haztrlanmt~ asid solfrik mahlftlii 
biitiin ~ofor ve garajlara tnvsiye 

olunur. Her yere giinderilir. Ley ek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika sokag1 numara 7/9 Tele -

fon: 22773. 

MFYROziM 
Grip hastahgmm yegane ilac1d1r. 

Yenikoy sulh hukuk lla.r.u''-''~; 'w-'"''·'· J 
Elizarun Yenirnahallede 

caddesinde eski 141, yeni 93 

evde oturan Karabet veresesi 
Nuvart, Matilt aleyhlerine olii .L-..d.Ld.Ut:; l 

terekesinin tasfiyesine dair 

sulh mahkemesinde a<;bij"l davadan 
laYJ. miiddeaaleyhlerin bir semti me~ 
hule gitmi§ olduklan cel.on;arneler-Inu"'l 

ki §erhten ve zab1ta tahkikatmdan 
la~lld1gmdan ilanen tebligat yap1lrna 
sma karar verilerek dui"U§ma 

curna giinii saat 10,30 a birakllml§ ol 
dugundan o giin ve saatte mi.iddea 
aleyhlerin mahkernede haZir bulunrna 

Ian yahud bir vekil gondermeleri, a 
takdirde dlliU§lTlarun gtyaben yap1la 

(30009) 

Kullamlan her ~eyin 
omrii ktsahr! 

Yalntz 

R Oli 
ile ftr~alanan beyaz, 
parlak ve temiz di~ler 

miistesna 


