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Birle§ik Amerika Cumhmiyetleri 
eski Ankara sefiri General $eril'in 
ii~ biiyiik devlet reisi hakkmda bii· 
tiin diinyada alaka uyandrran eseri 

Her kitabcida arayinrz. .) 

Pazara A vusturyada reyi8m I Avrupa kabinelerinde buhran 
Diin ak~am ~u~nig ccAlmanyaya yeni Iste.digi mali salahi~et 

f d k" I k b I "" d d. ver1lmezse M. ~otan 1n 
e a ar I ta u unm1yacagiz >> e 1 bu iin istif as1 muhtemel 

........................ ·············· ······················ 
Bizim 

mes el eleri miz 
lnsan1n s1rtrna gore yap1lmi
yan elbiseler daima aksar. 
Bizim yepyeni ve milli bir ii
niformam1z varken, haz1r el
biseleri iizerimizde prova et
mege kalkmak t;ocukluk olur 

V eryiiziindeki biitiin eemiyetler 
halline ugraimaga mecbur ol
duklan bir tak1m meselelerle 

kar11 kar11yadirlar. Meselesiz bir cemi
yet tasavvur etmek gii<;tiir. Na.,] insan· 
lar ya11yabilmek i<;in hergiin tiirlii engel· 
lerle giire1mek zorundaysalar cemiyetler 
de varhklanm kuvvetlendirmek veya de· 
vam ettirebilmek i<;in iiyleee, fakat <;ok 
daha biiyiik mikyasta mcselelerin iiniin· 
dedirler. 

Bugiin bu meoeleleri diinyanm ba1m· 
da arab sa<;I gibi karmakani1k bir halde 
goriiyoruz. 

T emelleri sm1f kavgas1 esaslarma da
yanan eemiyetler var; i<; ahenklerini ku
rabilmek maksadile d11anya goz dikmc
ge mecbur olanlar var; mevcudiyetleri -
nin idamesini statu quo'niin muhafazao1-
na hasretmii bulunanlar var ve nihayct 
kim<eye muhtae olmadan, kendi yail;ile 
kavrularak inkiiaf etmek istiyen gene, 
l(ah1kan milletler var. 

Her ccmtyehn, her kurulu~un bir izah1 
yani bir nazariyesi olmak tabiidir. Ce
miyetler meselelerini bu nazariyelcre uya
rak baiarmaga ugra1irlar. Kendi kendini 
izah edemiyen, kendisine nazariye bu
lam1yan eemiyet zay1fllr; d11anda pro
pagandas1 yap1lan nazariyelerden bir ta
nesini ithale meebur kahr. F akat bu, 
sirtma kuma1 bulam1yan adamm iidiinc 
elbise almasma benzer. Eninde sonunda 
emu faizile birlikte sahibine geri vereeek-

tir. 

*** 
Biz. kendi yagile kavrularak, kimocyc 

muhtae olmadan refaha varmaiia az
metmi1 gene, <;ahikan milletlerdcn biri· 
y1z. 

Y1lmadan, iimidsizlige dii1meden, 
enerjimizden zerre kaybetmeksizin sene· 
leree <;ah1maga muhtae1z. 

Koskoca yurdun her tarafm1 mamure
ye <;evirecegiz. Diinyamn en ileri kafa
lan seviyesindc vatandailar yetiitirece • 
giz ve bunlan <;ogaltaeag1z, ~ogaltaca
g1z. Her Tiirkii azami refaha kavuitur
maga ugra1aeag1z vc hcpimiz toplu ola· 
rak binlcrce senelik tarihimizin 111gmdan 
ald1g1m1z ilhamla inoanhk i~indeki vazi
femizi yapmaga devam cdceegiz. 

Bu ugurda tek vatandaim ihmal edil
memesi, bir kenarda unutulmamaot vazi· 
femizdir. 

!dealimize varmak i~in aimaya mee
bur oldugumuz engeller yiikoektir. Me
selelerimiz ~etindir ve zincirlcme i~i~e 
ge<;mii bir haldedir. 

Niifusumuzu arlhrmak dedigimiz za· 
man ~ocuk iiliimlerini azaltma, s1tma, 
frengi, trahoma gibi hastahklarla miiea· 
dele, iehirlerde, kaoabalarda, koylerde 
s1hhi ikamet imkanlanm temin, fakir ta· 
bakanm kaiane nisbetini yiikseltme gibi 
meseleleri diiiiinmege meeburuz. 

Memleketin gelir membalanm artllr· 
mak bahsinde ziraat mahsullerinin ~ogal-
11lmas1 ve <;eiidlendirilmesi, ham madde 
membalanndan azami verim elde edil
mesi, endiistrilc1me meseleleri kendilik
lerinden ortaya ~1karlar. 

Memleketin bu ve buna benzcr haya
ti meseleleri tenkidsiz halledilemez. Akh 
eren her vatandaim istedigi zaman fikrini 
soylemesi hakki degil belki vazifesidir. 

Ancak kendimize aid iileri tenkid 
ederken yabanc1 giizliikler kullanmak 
hatahdir. Bu adamlar bulan1k giirccek
leri i~in kendilerini okuyanlann da kafa· 
la nm bulandmnai!a <;ah1m11 olurlar. Ya
bane1 giizliik kullanan bir muharririn 
tenkidleri gaycye varm1ya degil baika
larmm menfaatine hizmet etmegc yarar. 

*** Cemiyetleri birbirine sald1rtan mese • 

ge~ 

Yen.Iden tes·is ed'lll'yor ne yap1yor ? iniitesanui o"lduklarini bildirdiler 
Bir defa daha §U sabit olu- Kabinede tasfiye yapmak istiyen Macar 
yor ki, ba§ka milletlerde 
ecnebi ismihaslarr kendi Ba~vekili M. Daranyi diin ~ekildi ve 

Ba~vekil, amele ile yapbg1 bir anla~ma ile nazilere 
verilen hukuku aynen onlara da vermektedir 

Avuslurya Ba§vekili M. ~ti§nig Rayhsrat Meclisi huzurunda nutkunu siiylerken 

Londra 9 (Hususi) - Viyanadan a
lman haberlcre gore, A vustutya amele 
murahhaslarile Ba§vekil M. $u§nig ara
smda bir anla§ma imzalanm1§br. 

Bu anla§ma, Avusturya amelesine ge
~enlerde Avusturya nazilerine verilen 
miisavat ve haklari aynen bah§etmekte 

ve 934 te ilga edilen amele te§kilatla -
rmm yeniden kurulmasma miisaade et-
mektedir. . . 

Ba§vekil M. $u~nig, bugiin !nsbruk'te 
biiyiik tezahtiratla kar§1lanm1~ · ve irad 
ettigi miihim nutukta ezciimle demi§ -
tir ki: [Arkasi Sa. 8 .Utun 8 dal .......................................................................................................................... 

Londrada btigiin lngiliz 
Alman temaslar1 ba§l1yor 

Lord Port, diin 
miizakere 

Kont Ciano ile gorii~erek 

program1n1 haz1rlad1 

i.t. JJek bugiin Roma'dan Napoli'ye gidecek 

Lord Port, Londra'dan aynlirkcn 

Londra 9 (Hususi) - Almanya 
Hariciye N azm M. fon Ribbentrop bu
giin saat 15.30 da Londraya muvasalat 
etti. M. fon Ribbentrop yarm saat 11 de, 
Hariciye Nazm Lord Halifaks'la gorii-
1tcek, cuma giinii de ogle yemei'\ini Bai· 
vekil M. Cemberlayn'la yiyeeektir. 

Londra 9 - Fon Ribbentrop, cuma 
giinii oi'\le yemei'\ini Ba1vekalette Cem • 

berlayn'la birlikte yiyecektir. 
Londrada aleyhte niimayifler 
Londra 9 - lngiltere hiikiimetinin 

ha rid siyasetini ve fon Ribbentrop 'la ya
p1lan miizakerleri protesto etmek iizere 
tezahiiratta bulunan birka<; bin niimayi1<;i 
Pikaclilli Sirkiis'dc seyriiseferi ink1taa 
ugratm11lardir. 

[Arkast Sa. 8 sutun 1 del 
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lelerin diinyanm ba1mda arab sa<;1 gibi 
karmakan11k bir halde toparland1g1 bu 
malarda ortaya bir oiirii nazariyeler at1-
hyor. Bu nazariyeler aid olduklan mem
leketlere ~ok faydah olabilirler. Bu, hi~ 
bir zaman onlarm bir yerden diger bir 
yere nakil ve ithalleri i~in kafi bir oebeb 

degildir. lmanm mhna gore yap1lm1yan 
elbise, iidiinc ahnan elbise daima aksar. 
Bizim yepyeni ve milli bir iiniformam1z 
varken bu hazir elbiseleri iizerimizde 
prova etmege kalk1imak ~ocukluk olur. 

Dikkat edelim. 
NADIR NADI 

§ivelerine uydurarak ken- tekrar iktidar mevkiine geldi 
di imlalarile yazmak ' 

usulii caridir. Pario 9 (Husu • 

rc:;::i cncbi isml haslann yaz1h1 tarz
~ Ian miinaka1asmda kendilerini 

tereddiidden bir tiirlii kurtara • 
m1yan baz1 kimseler, yap11aeak tahta 
par<;aSl ara1l!ran kazazedeler gibi, ikide
bir oorup duruyorlar: 

- Ba1ka milletler bu hususta ne ya
p1yorlar? 

Bu oualin cevabm1, tesadiif bir F rans1z 
gazetesinde bir Parisli muharrire ver
dirmi1 bulunuyor. Ecnebi ismi haslar 
hakkmdaki yaz1lan alaka ile takib eden 
arkada1lardan biri diin bana Pariste ~1-
kan bir gazetenin 14 1ubat 1938 tarihli 
oay1sm1 gonderdi. Bunda: Pourquoi di
te• - vouo Landres, et pas London? «Ni
cin Landres diyorsunuz da London de
miyol'!unuz ?» ba1hkh bir yaz1 vard1. 
Makalenin muharriri «Jorj Udar», Pa
risio en miihim ak1am gazetelcrinden bi
rinde ehemmiyctli oiitunlardan birini i1gal 
edebildiRine 111iire, ta111nm11 muharrirler -
den olsa ~relc. · 

[Arka.n Sa. 8 .atun 8 teJ 

l•mail Mii~tak MAYAKON ............................................................ 

•i) Ba1vekil 
M. .$otan'm milli 
miidafaa projele • 
rinin tahakkuku i . 
~in meclisten tam 
oalahiyet istemesi, 
kabinenin vaziyeti • 
ni yeniden oarsm11 • 
Irr. 

Vaziycti miiza • 
kere etmek iizere 
fuka gruplan bu • 
giin miiteaddid top
lanlllar yapm11lar -
dir. Sagda 

Saal 15 te M. M. Serol'iin riyaoe
tinde toplanan sooyalist grupu, Baivekile 
tam oalahiyet verilmesi iiinde muhalefete 
karar vermi1 ve sollar delegasyonu top -

~aton, solda Daranyi 
lant1sma iitirak edecek olan murahhas • 
lanm bu kat'i karan delegasyona bildir
mege memur etmi1tir. 

[Arkast Sa. 8 slltun 5 tel .......................................................................................................................... 

Ankara Giine§ kliibiinde 
yap1lan giire§ler 

((Yugoslavlar artik Miisabakalar1 Biiyiik 

d 
.. I I takib ettiler. Cevad 

~efimiz 

Abbas 

Atatiirk alaka ile 
bir nutuk soyledi 

u~man ar a ----
Ankara 9 (Telefonla) - Ankara 61 kiloda Hiiseyin (Demir~ankaya) 

re ·1· d ... "Id" ' mmtakasma mensub spor kuliiblerinin Vedad (Muhafizgiicii) nii, Ali Omer 
~ Vrl I eg1 Ir.)) giirei tak1mlan araSlndaki miisabakalara (Ankaragiicii) ,Saban (Harbiye) yi yen• 

bu akiam oaat 21 de Halkevinde bai - di. 
M. Stoyadinovi~ diin land1. Miioabakalar, Ankara Giinei ku- 66 kiloda Ahmed (Demir~ankaya), 

liibii tarafmdan tertib cdilmi1 ve galibler Ali (Harbiye) yi, Suad (Muhafizgii • 
Mecliste miihim bir i~in Giinei kupaoile muhtelif madalyalar cii) Abdullah (Ankaragiicii). nii yendi, 

nutuk sovledi konulmu1tu. . 72 kiloda Celal (Giinei) Omer (Mu• 

Belgrad (Tele -
fonla) - Ba§vekil 
M. Stoyadinovi~, 
bugiin, mecliste, 
haricl siyaset hak
kmda biiytik bir 
nutuk siiylemi§tir. 
Ba§vekilin, nut -
kunda tebariiz et
tirdil!i ii~ esasb 
nokta $Unlard1r: 

1 - Sulhun mu -
hafazasma matuf M. Stoyadinovi~ 
her harekete mozaheret etmek. 

2 - An'anevl ittifaklan ve dostluk -
Ian muhafaza etmek. 

[ATkllSI Sa. 5 siitun 3 tel 

Ankarada 

bir kaza 

ac1kh 

oldu 

Bir Tiirkku~u talebesi, 
tayyare pervanesile 
yaralanarak oldii 

Cumhurreisimiz Atatiirk Halkevini haf1zgiicii) nii, Hu!Usi (Harbiye) Mus• 
iereflendirerek miisabakalan takib etti - tafa (Ankaragiieii) nii yendi. 
Irr. Giirei bailamadan evvel, Bolu meh- 79 kiloda Vahid (Ankaragiicii) Sii, 
uou Cevad Abbas Giirer miisabakalarm leyman (Muhahzgiicii) nii yendi. 
tertibindeki gayryi ve bu milli sporumu - 87 kiloda R1za (Ankaragiicii) Tev • 
muzun ehemmiyetini izah eden giizel bir fik (Muhaf1zgiicii) nii, Mehmed (Har~ 
nutuk soyledi. Bundan sonra giire1lere biye) .$ahin (Giinei) i yendiler. 
ba1land1. Agir oiklette Nam1k (Demir<;ankaya)' 

56 kiloda Mustafa (Ankaragiicii) ilr 1smail (Giinei) arasmdaki giireii Na~ 
lbrahimi (Demir~ankaya) yendi. m1k, Necmi (Ankaragiieii) ve Osmad 

Ayni oiklette Cevad (Harbiye) Na- (Harbiye) giire1ini de Necmi kazand1° 
m1g1 (Giinei) yendi. lar. [Arkasi Sa. 3 siltun 4 tel 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111• 

20 sene komiinistlige 
kar§I ~al1§an komiinist ! 

M. Cemberlayn da ~ayialan tekzib ediyor 
Platnef diinkii muhakemede, Gorki'yi oldiirmek 
i~in, Y agoda'nm emrile nasil ~alu~bg1n1 itiraf etti 

Moskova 9 - Tas a - vemetini azaltmak, has-
Ankara 9 (Telefonla) - Ttirk- jans1 bildiriyor: tahga sevketmek, ve bu 

ku§U motiirlii tayyare kampmda Mahkeme, bu sabahki suretle iiltimii intac ede· 
~ah§arak ge~en sene turizm bri:i- celsesinde su~lu Plat • eek ilaclar kullanmak. 
vesi alm1§ olan ogretmen namzed- nef'i sorguya ~ekmi§tir. Kuybi§ef'i oldtirmek 1-
lerinden Musa Giirsel, bugiin Eti- Platnef §U i!adede bulun- 'in tatbik edilen plan ise 
mes'ud tayyare meydanmda, bir mu§tur: hastamn kalbini zorbya-
pervane ~arpmasile yaralanmt§ ve c- Levin, Yagoda ile cak ilaclar1 mtitemadi SU• 
Niimune hastanesinde tedavisi ya- yap1Jacak miiliikattan be- rette kullanmak olmu§ • 
p1hrken hayata giizlerini yummu~- ni haberdar etti. Bu mii- tur • 
tm. Tiirkku§unun uyamk, ~ah§ • Jakatta Yagoda, mukabil Bundan sonra mtiddei• 
kan ve del!erli bir unsuru olan ihtilal darbesinin ba§a - umuminin suallcrine ce • 
Giirseli bir yer kazasile kaybetme- r1lmas1 i9in, memlekette vab veren su,Iu, 20 sene 
miz ~k teessiir uyand1rm1~t1r. ve di§arida biiyiik bir o· Sovyet rejimi esnasmda 

Miiddeiumuml muavinlerinden ooritesi olan Gorki'yi ve Londrada Rakokskl fle goril~- Sovyet aleyhtan kanaa • 
Avni Onat, hadise mahalline gide- sonra da Kuybi~ef'i orta- tii~il. tddiasmt tekzib eden tinde oldugunu ve bunu 
rek tahkikatta bulunmu§tur. dan kaldirmak Iaz1m ol- Leydt MuryeZ Pejet gizledigini siiylemi§ ve 

Vazife kurbam gencin cenazesl dugunu si:iyledi. Yagoda, Levin'le bir • if~aatta bulunmamasmm bu cinayet • 
yarm biiyiik merasimle Ntimune likte bana Gorki ile Kuybi§ef'i iildtir - lerin ortaya 91kacagm1 iimid etmedi ~ 
hastanesinden kadmlarak Cebecl- mekligimi, aksi takdirde ailemden inti- ginden ileri geldigini siiylemi§tir. 
deki $ehidliJ!e gi:imiilecektir. kam almacag1m soyledi. Levin'le bir 

,_ ____ _...,, _______ ,.( o!an haz1rlad1k. Gorki'yi yormak, muka [Arkas1 Sa. 8 satun 4 tel 



2 CUl\IHURlYET 

( ~ehir va Memleket Haberleri ) 

T arihi roman: 29 Yazan: M. TURHAN TAN 
Bursan1n 5 senelik Diin gene Cagaloglu11da 

Nakilcinin ba~1na ~orab oriiliiyor imar program! bir ev daha yand1 
Belediye Reisi, yapdacak 

Y angmm sebebi, kii£iik bir Huse yin, kadma, yegane kurtulu' 
sirlaruu ~ahp 

iki i~leri izah ediyor 
' Bursa (Hususi muhabirimizden} oynarken 

kibritle 

~resinin Nakilcinin 
bildirmek oldugunu 

Sara ya 
soyledi 

0, vaziyeti idare i9in biiyiik mikyasta / 
fedakarhk yap1yordu. Y oksa yiiregi ge· 
ne Seherin sevgisiyle doluydu ve o yiire
ge bir baika kad1m sokmak hatmndan 
bile ge9miyordu. F akat benligini kendi • 
sme hasrettigi, vakfettigi kadmm duru • 
munu iiziile iiziile dii~iinmekten de geri 
kalm1yordu. Kara Siileymamn nikiih1, 
N akilcinin palas1 altmd1 ya11yan Seher, 
iki ag1zh bir ejderin avlad1g1 talihsiz bir 
ceylana benziyordu. 0 ag1zlan par~ala -
yip bu ceylam kurtarmak mii1kiildii. Sev
gi)iyi goz gore gore heder etmek de ta
hammiil olunmaz bir felaketti. 

Okuyucularuniza 
Devrilcn Kazan tefrikam1zda ya

rmdan itibaren Yeni,eriligin, ondan 
sonra Bekta~iligin ger9ekten entere· 
san bir tahlilini ve tasvirini bulacak· 
sm1z. Hi,bir yazth kitabda o tahlil
Jerin boyle toplu bir bi,imde okun· 
masma imkAn yoktur. Diizinelerle 
eserden tahlis edilerek romana ko· 
nulan bu pek onemli sahifeleri dik· 
katle ve ibretle okuyunuz. 

Bir turist 1ehrinde belediye reisi olmak 
herhalde kolay bir ii degi) ki, 1imdiye ka
dar Bursada hi9bir belediye reisi tam 
bir intihab devresini bu 11in baimda ge9i- · 
rememi1tir. ,Siiphesiz 1imdiki reis Neiet 
Kiper heniiz bu vaziyetten haricdir. he 
baihyah kisa bir zaman ge9mi1 olmakla 
beraber ele ald1g1 iileri esash tuttuguna 
bak1larak yeni reisin bu vazifeyi sonuna 
kadar gotiirecegi tahmin olunmaktad1r. 

~ocugun 

tutu~turmas1d1r 

Hii eyin iite bu miilahaza ile vakit ka
zanmak istedi, kad1nlan uzla1hrm1ya c;a-
1.itt. Onlar ic;in de, dedigimiz gibi, bu 
vaziyeti kabul etmekten ba1ka ~are yoktu. 
Bununla beraber Niliifer homurdanmak· 
tan kendini alamad1: 

- Ne iyi bului, ne iyi bulu1, dedi, 
liamm hem iic; ere sahib, hem de bana or
tak olacak oyle mi? Vallahi oliiriim de 
bu rezalete katlanmam. 

Seher de isyan eder gibi goriiniip m1 • 
r1ldand1: 

- Bir e1im degil yiiz e1im. bir oyna
tim degil bin oynaiun olsa yiiregim gene 
•evgilimindir. Onun da yiiregi benim ol
mah. 

Hiiseyin sert davranmak liizumunu 
<luydu, ka1lanm c;atb: 

- Siz, dedi, h1rsizhga 9ik1p da soy • 
duklan evin ic;inde, ev.ahibinin ba11 ucun
da ma! pay etmege kalk11an adamlara 
benziyorsunuz. Ev sahibi giiriiltiiniizden 
uyamrsa ne olacak? .• Bari bunu dii1iinii
niiz de alulh davramn. bo1una dala1ma· 
ym. 

Nakilciyi hahrlamak a1k rekabetine 
c;ikan kadmlan iirkiittii ve korkunc zor • 
banm Hiiseyne de fenahk edebilecegini 
oii1iinmek ise o iirkiintiiye sevdavi bir 
r:kkat kattJgmdan miinakaiadan vazge • 
c;ildi, arhk • soguk bir 1ive ile de olsa • 
dost~a konu~uyorlard1. ~ ek bir ' yiirekte 
ya1attlacak c;ift a1km ve iki kadma i;>aY 
edilecek tek yiiregin program1m 9iziyor· 
lard1. 

Hiiseyin, her 1eyden once Seherle Ni
liiferi bu evden uzakla111rma}'l gerekli 
gordi.igi.inden bu mevzu iizerine miilaha
nlar yiiriitiiyordu. Kadmlar, onun 
bu dii1iinecsinden sevd3 refrefine ko
nulup u~urulma zevkini sezinsedikle • 
rinden enikonu heyecanlamyorlard1. Se
her, bu yeni ka9mlmada Y enic;erilerin 
kendini omuzlamalarmdan duydugu ac1-
1Ln ilahi bir tavizini de bularak aynca 
rnes'ud oluyordu. Niliifer, tek erkekli ve 
saymz kadmh eglence sistemine • a9 kala 
kala • esir olmaktan kurtulacagm1 ve bir 
yiiregin yansma olsun tasarruf edecegini 
kuruntulayarak yava1 yava1 ne1' eleniyor
du. 

Delihnh onlann arhk dost kalacak • 
Janna yaldn hastl ettikten sonra her ikisini 
kucaklad1 ~ genii gogsiinde birle1en iki 
gene ba11 uzun uzun ok11yarak 1oyle 
bir tavsiyede b<1lundu: 

- Nakilcinin giicii biiyiiktiir. Ben tek 
ba11ma o giicii y1kal!lam, sizi herifin elin

Bir taraftan 1ehrin imar plamnm ya
p1lmasma bailamrken diger taraftan be
lediyenin de kendisine bei senelik bir 9a
h1ma program1 haz1rlamakta olmas1 be
ni tekrar N eiet Kiperle Cumhuriyet i9in 

'--. _____________ _,, bir konu1ma yapm1ya sevketti. Y eni be-
lediye reisi bana bu program hakkmda 

- S1zm111m, dedi, hem de kOtii s1z- iunlan anlath: 
tr.1'Im. Ba11m lcazan gibi. 19eri getirdi - _ Bugiinkii ibtiyaclan genii bir su -
gim delikanh da galiba s1zd1. Allah ve- retie cami olmak iizere bei senelik bir 
rede tavus kuyrugu filan sahvermese, o- program yapiyoruz. Hazirlamakta oldu
daY' kirletme•e. Sen ktzlara seslen. 11 - gum bu programt meclisin nisan devresine 
kembe 9orbas1 ·hamlas:nlar. Sonra gel yetiitirecegim. Bunda ele aldigtm ilk ii
beni giyindir. !er: hem bir turist 1ehrinin miibrem ihti-

Evinde en kii9iik bir giinahm dahi ii- yaclan, hem de belediyenin varidat kay
lenemiyecegine imam vard1. Ocag1 em • naklanm teikil eden iilerdir. Evvela, 
rine ram ettigi gibi di1ili erkekli biitiin ev Bursa bir kaphca iehri oldugundan asri 
halkmm da i1tihalarma, ihtiraslanna, me- bir 9amaiirhaneye 9ok muhtacdir. Bunu 
ramlanna, emellerine gem vurduguna yapt1racag1z. Bu suretle biitiin hamam
~iiphe etmiyordu. Onun i9in ne Seherden Jann malzemesi fenni bir iekilde yikan • 
kotii bir i1 umuyordu, ne halay1klanndan mii olacakhr. ,Siiphesiz bundan halk da 
kiistahhk iimid ediyordu. Yiiregi miiste- belediye de miitekabilen istifade edecek· 
rih, idraki miisterih idi. Y almz bu gece • tir. Sonra: Bursa muhtelif kara yollarile 
nin bir k1sm1m 51zgm ge~irdigine ha}'lf • diger vilayetlere bagh bir merkez oldu
lamyordu. «Seher» nakarath nefesi 0 is- gundan 1imdiki halde hemen muhtelif 
mi ta11yan kapatmasma bol bol dinlete • yerlerde duran otobiisler i9in umumi bir 
medigine ve onunla Hiiseyni yanyana ge- garaj ve otobiis istasyonu yaphracag1z. 
tirip erk~k ve kadm giizelligini kendi goz Boylece kazalara ve diger vilayetlere gi
bebeklerinde izdivac ettiremedigine mii • dip gelen otomobillerin kontrollan daha 
teessifti. 

kolay ve emniyetli olacak; ayni zaman· 
Bu eseflenme yiiziinden somurtup ho- da yolcusunu kari1lamak istiyen bir Bur

murdamrken Hiiseyni de diiiiiniiyordu. sah, misafirinin hangi otobiis merkezine 
T urnaci Omerin kahvesinde «laze bir geleceginde miitereddid olmaktan kurtu
can», «kendi gelen bir kurban» diye telak- lacak ve bu istasyona gelecektir. Biitiin 
ki ettigi, hakkmda sefil diiiiinceler besledi- otomobilleri bir yere toplamakla 1ehir, 
gi o 'delikanhYJ 1imdi baika gozle muhake- giiriiltiiden de kurtulmu1 olacakhr. Bu 
me ediyordu. Hiioeynin eaf bir gene ol • garaj 200 otobiis ve otomobili alacak ka
dugunu ve kirlenmemi1 bir oz ta11d1gm1 dar biiyiik olacaktir. Her <;e~id. lllda 
dem tablaSI ba1mda, kO<;eklerin raksi ve maddelerini muhafaza e tinnek i tiyen 

'iliiferin sakiligi malarmda giirdiigiin ; esnafa mahsus §ehrin merkezi bir yerinde 
den onu babalarm peyki olan delikanh • bir soguk hava deposu yaphracagiz. 
lardan, ocak agalanna hizmet eden cive- Bunlardan ba1ka asri ve biiyiik bir bele
leklerden ayn tutma}'l tasarhyordu. Gen- diye oteli ile siit damlas1 evi ve bir gaz
cin giizelligine bir san' atkar gibi ilgi ta11-

hane yapbracag1z. 
mak ve o giizelligi temiz tutmak istiyor-
d Genii bir hayvanc1l1k mintakasmm 

u. k 
lite bu kararla Hiiseynin yamna geldi, mer ezi olan Bursaya bir de hayvan 

hastanesi laz1md1r. Bu ehemmiyetli mii -
lekesiz bir oevgi ta11yan gozlerile onu u-

esseseyi de biitiin s1hhi •artlan cami bir 
zun uzun siizdii: ' 

surette olmak iizere kuracag1z. $ehrin 
- Seni, dedi, rahats1z ettim, sizdir • duvarlanm reklamlarla doldurmay1 me

d1m. Kusura kalma. Bir dahi boyle ga- nederek bunlan be1 muhtelif yerde icap
fil davranmay1z, akhmm suya vermeyiz. hracagimiz afii yerlerine yapijhrmay1 

Ve kar11 kari1ya bagda1 kurup 9orba mecburi k1lacag1z. ftfaiyeyi ii9 tak1m ha
yedikleri mada da giiniin programmi an· linde takviye edecegiz. imdad1 s1hhi ve 
lath: 

- ,Simdi seninle bile ocaga gidece • 
giz, bir sofa tezkeresi alacag1z. 0 tez • 
kereyle adam olma yoluna girmi1 olursun. 
Sonra Y edikuleye gidip Hiiseyin baba
dan el alacaksm. Oraya seni ya Turnac1 
ile, yahud Kafe59i Ahmedle yollanm. 
Ben Haydar babaya k1zgm oldugum i~in 
bugiinlerde baba yiizii gormek istemi • 
yo rum. CArkan var) 

cenaze otomobilleri alacag1z. 
Be1 sene i9inde mevcud biitiin yollan 

parkeliyecegiz. Tedricen, Atatiirk cad
desinden bailamak iizere ana caddeleri 
asfalt yaphrmay1 dii1iiniiyoruz. Dordiin
cii y1lda kanalizasyon i1ine ba1hyacag1z. 
Gelecek sene a91kta akan lag1mlan ka • 
patmak ve istikametlerini degi1tirmek, 
esas kanalizasyon teikilab i9in hazirhk 
yapmakla meigul olacag1z. 

-

Babkesirde hay1rh 
bir cemiyet 

den alamam. Onun i9in dayanacak bir - -
yer bulmahy1m. Benint akluna saray ge
liyor. Bu sabahki konul'lllalardan Nakil
cinin mlanm c;ahp saraya. bildirmeliyiz, 
Onun ba1ma bir 9orap on .. eliyiz. Ba1ka 
tiirlii buradan 91kamazsm1z, benimle bir 
yuvada birle1emezsiniz. 

Bahkesir (Hususi) - ,Sehrimizde ku
rulmu1 bulunan yoksullan gozetme bir -
ligi ismindeki te•ekkiil miismir faaliyetile 
cidden takdire deger hizmetlerde bulun
maktad1r. 

Su i1lerimize gelince: Bir miitehassisa 
bunun umumi projesini yaptiracag1z. 
Bundan sonra filitreleri temizlemek, U • 
ludagda bo1a akan nekadar su varsa 
toplamak, yeni su depolan viicude getir
mek suretile Bursada su s1km1tsmm hii -
kiim siirmesine nihayet verecegiz. 

Macera, kadm ruhunu c;ele11 ezeli ca
zibelerden biridir. Me9hullerle Jolu ma
ceralara ise o ruh adeta kor bir incizab 
gosterir. Seherle Niliifer de sir ~lmak, 
dolab kurmak, diizen 9evirmek, kac;mak 
ve kac;mlmak gibi mevzularla dol;t §U 

plana 9ar~abuk goniil vermi1lerdi. And 
ic;erek, Allah1 ve Peygamberi 1ahid tut~
rak Hiiseyne sadakatlerini temin ediyor
lard1. 

Hi.iseyin bu neticeden ald1g1 hazzm 
1i;kramm kadmlann dudaklanna odedi 
ve vaktin ilerledigini gorerek ihtar etti: 

- Haydi yerinize. Nakilciyi ku1ku -
land1rmamak ic;m dikkatli bulunmak ge
rak. 

Ve ayn ayn kap>lar:lan siiziilerek U· 
zaklaian kadmlrn gozlerile te§yi ettikten 
sonra mindere uzand1, bir haftadan az 
bir zamana s1gan ~e§id c;eiid sahnelere 
hayalinde ge,id resmi yaptirarak dii1iin -
mege dald1. Seher gene benligini ihtizaza 
getiriyordu. Lakin bu titreyiite aik ile 
merhamet kan11kh ve Hii>eyin 1imdi onu 
ac1yarak seviyordu ! 

*** N akilci uyandtg! vakit Seheri yatag1· 
wn yanmda ve di.isiiniir b1r durumda gor
clJ, mahmur gozl~rini uguitura uguitura 
~.lkti: 

Birlik, yiizlerce yoksulu himayesine 
alm11 bakmaktad1r. Okuma a1kile kalp • 
Jeri ~arpan 65 ortamekteb talebesi i9in 
Birlik bir yurd a9m1§, yoksul talebelerin 
iaie ve ibatelerini ve ihtiyaclanm temin 
elmek suretile tahsillerine devam ii;in yar
d:mda bulunmaktad1r. 

Birlik, aynca i;ah1abilecek kuvvet ve 
kudrette olan yoksullar i9in de bir ii yur
du kurmu1tur. Bir senedenberi faaliyette 
hulunan ve ge9enlerde senelik kongresini 
a\:deden bu teiekkiil bu ii yurdu atolye
lerinde imal edilen bez, halt, battaniye 
ve sair e1yalardan mi.irekkeb bir sergiyi 
H&\kevinde a9m11hr. 

Ki.iiad resmini valimiz Etem Aykul 
yapm11 ve yiizlerce balk sergiyi gezmit
tfr. Az zaman zarfmda miitedavil serma
yesiz vi.icude getirilen esyalan bilhassa 
dokunan hah ve battaniyeleri biiyiik tak
dirlerle seyredilmi1tir. 

V alinin ~ocugu bir kaza 
atlath 

Vali Muhiddin tl'stiindagm kii<;iik 
oglu, jimnastik yaparken bir kaza ge· 
9irmi§, bileklerinden yaralanDll§tlr. 
Kendisine Acil afiyet dileriz. 

T emizlik iilerini de otomatik bir vazi
yete getirecegiz. 20 otomatik temizleme 
arabas1, 2 sulama arazozii, 2 9op kamyo
nu daha alacag1z, 

Yeniden amavud kaldmm1 yap1lm1 • 
yacak, arbk bu iekle nihayet verilecek • 
tir. Elektrik 1irketinin hiikumet~e satm 
almarak belediyeye devrini kuvvetle um
dugumuzdan 1ehrin kafi olm1yan bugiin
kii tenvirat 1eklini arbracag1z. I11ks1z ma
hallelerde yeniden tesisat yaphrarak o
ralanm da aydmlatacag1z. Elektrik fi • 
atlanm ucuzlatmak en biiyiik gayemiz -
dir. Bir de 1irket satm almd1ktan sonra, 
1ehrin lodos vaziyeti nazan dikkate al1-
narak havai kablolan tedrjcen yere ala -
cag1z. 

Mezbaha iilerimizi de geniiletecegiz. 
Burada ruam tecridhanesi, hayvan has
tanesi, bir laboratuar yaphracag1z. ,Sehir
de bir hayvan pazan kurduracag1z. S1h
hiyemiz i9in de yeni bir tephirhane tesis 
edecegiz. 

Hulasa; be1 senelik program1m1z hep 
ihtiyaclarla doludur. Bursanm bir turist 
1ehri olu1u bizi bu ii iizerinde ~ok ince 
ve uzun diiiiindiirmektedir. Herhalde 
mesai arkada1larun nisan toplanhlarmda 
bu program i9in bana yard1m edecek • 
lerdir.». 

Diinkil yangmdan birka~ inttba 
Diin saat 12,30 da Cagaloglunda I bir yolcu, evin orta kattndan Clumanlar 

Himayeietfal sokagmda 11 numarah ev- <;1kttgm1 gorerek evi haberdar etmi1, ev 
de yangm 91km11 ve evin dahili k1smile sahibinin e1i vaziyeti goriince telaila fer
eiyalar tamamen yand1ktan sonra ate1in yada ba1lam11hr. ftfaiye yangm mahal
etrafa sirayctine meydan verilmeden line vaktinde yeti§mi1tir. Dort taraftan 
sondi.iriilmiiitiir. hortum kullanmak suretile i1e ba§lanm11. 

3 kath ve 6 odah olan bu ev, Bak1r • tam iki bu9uk saat devam eden bir 9a -
himadan sonra yangm sondiiriilmii§tiir. 

koy Belediye doktoru Necibe aiddir. 
Yan gm, doktor N ecibin 5 yailanndaki 

Bir miiddet evvel Emniyet Sandigma i- kiic;iik 9ocugu Sadettinin odada kimse 
potek edilmi1 ve Emniyet Sand1g1 da si- bulunmad1g1 bir mada kibrit kutusile oy
gorta•1z olan evi 700 liraya sigorta ettir- narken yakbg1 birka9 kibritin e1yalarm 
miitir. arasma dii1mesinden ileri gelmi1tir. Tah-

Diin saat 12,30 da sokaktan ge~en kikat devam etmektedir. .................................. "AD'i.i'YEDE' ............................. "MUTEFERRIK 
Bir beraet 

Beyoglu Temizlik t§Ieri memuru 
Hayreddin bundan bir miiddet evvel 
vaki olan bir ihbar iizerine muhakeme 
altma almm~h. Uzun zamandlr ikinci 
ceza mahkemesinde cereyan eden bu 
muhakeme neticelenerek Hayreddinin 
beraetine karar verilmi§tir. Yirmi dort 
senelik Belediye memuru olan ve :faa
liyetinden dolayi bir9ok defalar takdir 
edilen bu eski memur hakkmda adale • 
ttft bu suretle"teceTiisi Belediye muhl • 
tin e memnuniye le kar11lanm ttr. 

, Evini kumarhane yapmt§! 
Evvelki gece saat 24•te Taksimde A

yaspa§ada Panorama caddesinde Y1ld1z 
aparhmanmda oturan Madam Agavni
nin dairesinde kumar oynand1~m1 ha· 
her alan ikinci §Ube memurlar1 aparti • 
manda anl bir ara§hrma yapm1§lard1r. 
Bu ara~hrma neticesinde $ahab, Salih, 
Esad, Hamdi, Davud, R1za ve Jaronti 
adlarmda yedi ki§i yakalanmi§hr. 

Odada bir rulet makinesile fi§ler ve 
yirmi bir buc;uk lira para bulunm~tur. 

7 sene 4 ay ha pis! 
Unkapamnda kahvecilik yapan Ab • 

dullah, bir hesab meselesinden arala • 
rmda ~1kan bir kavga neticesinde orta
gi V cliyi b1,akla i:ildiirmii§ ve bu esna
da karakola haber vermege ko§an Ve
linin kansi Emineyi de sokakta yaka • 
hyarak oldiirmek kasdile agir surette 
yaralamt§h. 

Bir miiddettenberi Agircezada devam 
eden bu muhakeme diin nihayetlenmi§ 
ve katil Abdullah, Veliyi oldiirmekten, 
Emineyi oldiirmek kasdile yaralamak
tan 7 sene 4 ay agir hapse mahkfun e
dilmi,tir. 

Falci kad1nin muhakemesi 
Evvelki giin Beyazidda Soganaga 

mahallesinde biiyiiciiliik yaparken cii
riim iistiinde yakalanan Se!imenin diin 
asliye dordiincii cezada muhakemesi 
yap1lm1§hr. 

Ciiriim §Dyle tesbit edilmiljti: 
tki kadm polisimiz Se!imenin kendi 

mah olan aparbmamna giderek Kas1m
pa§adan fa! baktirmak iizere geldikleri
ni soylemi~lerdir. Se!ime, biraz tered -
diidden sonra fallarma bakmai(i kabul 
ederek dolabdan i~inde bozuk on ve be§ 
paraltklarla :fasulya dolu bir ~1km ~1 -
karmi§tlf. 

Bu sirada kadm polislerden birisi si
gara almak bahanesile d1~an '1karak 
sokakta bekliyen polisleri haberdar et
mi§, falc1 da ciiriim iistiinde yakalan -
m1shr. 

Selime, diinkii muhakemede avukat 
tutacaq1m soylediginden muhakeme bu
giine b1tak1lmishr. 

K()IJTOR IStF.RI 

T arih sergisinde 
Sen Benuva Frans1z lisesi ikinci dev· 

re talebeleri, diin tarih ogretmenleri 
Ra§idle birlikte Dolmabahqe saraymda· 
ki Tarih sergisini ziyaret etmi<lerdir. 

F atih ortamektebi 
Fatihte in§asma karar verilen orta

mekteb binasn\m temel alma merasimi 
bugiin yap1lacakhr. ····-Emniyet Umum miidiirii 

Emniyct Umum miidiiri.i $iikrii, diin 
sabahki ekspresle 1ehrimize gelmi1tir. 
Umurn miidiir, yeni emniyet t~kilall 

iizerinde tetkiklerde bulunacaktir. 

Vapur hacalar1na duman 
~1karm1yacak alet 

Deniz Ticaret miidiirliigii vapurlarm 
koprii iizerinde fazla duman yapmala • 
rma man! olmak i<;in bacalara duman 
~1karm1yan aletlerden koydurulmas1m 
dii§iinmektedir. Evve!A $irketi Hayriye 
bunun bir tecriibesini yapacakhr. 

Bugday ihrac nizamnamesi-
nin tetkiki 

Tlcaret Borsasmda, bugday ihrac nl
zamnamesi iizerinde bir miiddettenberi 
yap!lan ' tetklkler bitrrilmi§lir. · !khsad 
Vekaletl her nokta iizerinde ~ok zayif 
bir ekalliyette de olsa, muhaliflerin fi
kirlerinin ahnarak bunlarm da bilhassa 
bildirilmesini istemi1tir. Umuml rapor 
yarm Vek1ilete gonderilecektlr. 

Alhn ahm ve satimi hakkin
daki kararnamede degitiklik 

yapilacak 
Ma!iye Vekaletl, altm ahm ve satim1 

liakkmdaki kararname hiikiimlerinde 
halka biraz daha kolayhk temin edecek 
ve bu i§le aJakadar olanlann §ikayet • 
lerine sebeb olan cihetleri ortadan 
kald1racak tadilat yap1lmas1 liizumu O· 

!up olmad1gm1 tekkik etmekte idi. 
$ehrlmizdeki kambiyo murakabe mii

di.irliigii Vekaletten ald1g1 emir iizeri· 
ne buradaki kuyumcu ve antikac1larla 
di§ tabiblerinin bu husustaki tahrirl ve 
§ifahi miitalealanm almI§, aynca ban
kalarla da temaslarda bulunmu§tur. 

Bu tetkikler diin neticelendiginden 
Kambiyo Murakabe miidiirii Salih diin 
ak§am Ankaraya hareket etmi1tir. Kam. 
biyo Murakabe miidiirii bu hususta te
maslarda bulunacakhr. Memleketin di
ger taraflarmdan da Vekalet9e maltl • 
mat istenmi§tir. 

$EHIR ISLERI 

Y api ve yollar kanununa aid 
temaslar 

Belediye Fen heyeti harita §Ubesi 
miidiirii Galib bugiin Ankaraya gide • 
cektir. Ankarada bulunan !mar biirosu 
miidiiri.i Ziyaya iltihak ederek yap1 ve 
yollar kanun Jayihas1 ve Eminonii mey· 
danmda yap1lacak istimHik i§leri hak • 
kmda Naf1a Vekaletile temas edecektir. 

M. Prost ne vakit gelecek? 
$ehircilik miitehass1s1 profesor Pros

tun bugiin!erde tekrar §ehrimize gele
rek buradaki mesaisine devam etmesi 
mukarrerdi. Fakat alman haberlere go· 
re, baz1 hususl i§lerinden dola}'l profe· 
soriin avdeti nisan iptidasma ka!m11tir. 

Kad1koy Halkevi bina 
projeleri 

Kad1koyiinde yaptmlacak Halkevi 
binas1 projesi i'in bir miisabaka ac;1! • 
m1~, buna bir9ok mimarlar i§tirak et • 
mi§ti. Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
tl'stiindagla Belediye Fen !1lerl !mar 
biirosu miidiirii Ziya, !stanbul meb'usu 
Salah Cimcoz ve CeJal Esaddan miirek
keb jiiri heyeti yap1lan bu projeleri 
tetkik ederek kararm1 vermi§tir. Birin· 
ci, ikinci ve ii~iinciiliigii !mar biirosu 
mimarlan kazanm1§lard1r. Birinciligi 
mimar Riikneddinin, ikinci!igi mimar 
Sabrinin ve ii<;iinciiliigii de mimar Le • 
mamn projeleri almi§tir. 
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Siyasi icmal 
ingilterenin politikas1 

a ngiltere, gayet miihim siyasi miiza • D kerelere bailamak iizeredir. lngiltere 
ile 1talya arasmdaki miizakereleri, la· 

z1m gelen geni~ talimah Londradan alarak 
vazifesi ba1ma donen Romadaki 1ngiliz 
sefiri ve fngiltere ile Almanya arasmdaki 
miizakereleri de Londraya gelecek Rib • 
bentrop idare edecektir. 1ngiltere hiiku • 
meti bir taraftan ciddi miizakerelere bai• 
larken diger taraftan harb hazirhg1 olan 
teslihatm1 da geni1letmektedir. 

Bu siyasi ve askeri haz1rhklann arife • 
sinde, 1ngiliz Ba1vekili bir daha noktai 
nazarlanm ve siyasetini izah ederek par
lamentodan itimad karan istedi. Eden'in 
sukutundan sonra yap1lan miinaka1alar 
neticesinde verilen reylere nazaran bu de
fa daha biiyi.ik bir ekseriyet yani 133 reye 
kar11 34 7 reyle itimad karan ald1. 

Ba1vekilin teslihata aid verdigi izahata 
gore be1 senede bir bu9uk milyar 1ngiliz 
liras1 yani dokuz bu~uk milyar Tiirk liras1 
sarfedilmek iizere evvelce kararla1tmlan 
fevkalade miidafaa tahsisahnm kafi gel· 
medigi anla11ld1gmdan bu miktar bir mil· 
yar sekiz yiiz milyona 91kanlacaktir. Si
yasi vaziyetin alacag1 1ekle gore tesliba· 
tm bir kat daha siiratle yap1lmas1 ve bi
naenaleyh masarifin tekrar kabarmas1 da 
muhtemeldir. 

1ngilterenin bir taraftan silahlamrken 
diger taraftan ciddi siyasi miizakerelerde 
bulunmaktan maksad1: ya rm daha pa • 
hahya mal olacak sulhu bugiin daha u
cuz temin etmek i9indir. lngiltere yalmz 
si!ahma ve politikasma degil: ayni zaman• 
da bir harbde mali ve ikt1sadi kudretinin 
uzun mi.iddet mukavemet edecegine dahi 
giivenmektedir. Bunun i~in yapt1g1 tesli
hr.t haz1rhgmda memleketin ticari ve SI• 
nai mevkiinin metanet ve istikranm ko • 
rumaga da ehemmiyet vermektedir. 

1ngiltere her 1eyden cvvel, nefsi 1ngil· 
tere yani Britanya adalanmn muhafaza • 
sm1 dii1iinmektedir. Burada maglub ol • 
mad1k9a fmparatorlugun diger noktala· 
rmdaki muvaffakiyetsizlikleri tamir ede· 
bilecek bir vaziyette bulunacaktir. 

1kinci derecede ehemmiyet verdigi, ha· 
ricden yiyecek ve ham madde getirmege 
muhtac olan 1ngiltrenin deniz yollanmn 
muhafazas1d1r. 

09iincii derecede ehemmiyet verdigi 
de miittefiklerinin miidafaas1m temindir. 
Miittefiklerinden mahad Fransad1r. Bu 
devlete kar11 olan taahhiidiinii de, Millet• 
!er Cemiyeti misakile Lokamo misakmm 
feshi iizerine 1936 senesi 19 marttnda iki 
biiyiik devletin, birbirinin topraklarma 
tahriksiz vuku bulacak taarruza kar§I kar-
11hkh yard1m i~in aktedilen itilafname o
larak tasrih etmiitir. 

fngilterenin dordiincii derecede ehem
miyet verdigi mesele de uzak yerlerdeki 
s~vkiilcey§ noktalanmn muhafazas1dir, 1n
giltere bunlar haricindeki siyasi hareket 
ve hadiselere mf umumi bir harbe men1e 
ve ocak olmamas1 endiiesile alakadar bu· 
lunmaktad1r. 

Bu izahattan sonra fngiliz Baivekili 
Milletler Cemiyetine aid noktai nazanm 
tekrar ederek bu miiesseseden kudreti fev• 
kinde hizmetler beklemek iyi bir iey ol• 
mad1gm1 ve hi~bir kiic;iik devletin bir 
biiyiik devlete kar11 mevcudiyetinin mu • 
hafazasm1 Milletler Cemiyetinden bek • 
lemedigini ve bunlan boyle bir kanaat• 
sevketmenin asla dogru olmad1g1m soy • 
lemi1tir. 

1ngiliz Baivekili ftalya ile yapilacali 
miizakereler hakkmda izahat vermediiii 
gibi Berlindeki 1ngiliz sefirile Hitle1 
arasmda neler gorii1iildiigiinii de soyle • 
mekten imtina etmi1tir. <;iinkii bu gibi 
malumat miizakereleri miiteessir edebilir, 
Velhas1l 1ngiltere hiikumeti bir daha po• 
litikas1 hakkmda biitiin diinyay1 tenvir et• 
mi1 bulunuyor. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

BahkesTr K1z1lay cemiyeti· 
nin yoksullara yard1m1 

Bahkesir (Hususi} - Kmlay Cerni• 
yeti Bahkesir merkezi her yd oldugu gi. 
bi bu yil da k11 mevsiminde muhtac aile
lere komiir tevzii suretile ~ok yerinde 
yard1mlarda bulunmaktad1r. 

F akirlerin, bikeslerin hamisi olan kara 
giin dostu Kmlaym 500 muhtac aileyc 
vuku bulan bu hay1rh yardunlan fakirlerf 
9ok sevindirmi1tir. -···· Frank miitemadiyen diitUyor 

Frans1z frangmda bir miiddettenberi 
goriilmekte olan fiat sukutu fazlal~ • 
m11hr. Diin, frank Pari• borsasinda bit 
!ngiliz liras1 kar11hgi 157,18 franga ka• 
dar dii1mii1tiir. Halbuki hafta b&§mda 
frangm ingiliz lirasma nazaran ktymed 
154.21 frankh. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur 

Abone ~eraiti ( Tiirkiye 8,. :in.rte 
'l iein ... 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
Ot ayhk 400 • soo • 
Bir ayhk 150 ,. Yoktml 
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CUMHURlYET 

ammer Eri~ bir ingiliz 
g~zetesi~e miihim be

yanatta bulundu 

248 milyon 320 bin lira tahmin 
17 

olunan 
mil yon 

Londrada <;1kan Creyt Briteyn end di 
!st mecmuasmdan: 

Her rejim ve her ideoloji kendine go· 
re bir insan tipi yarahr. Monar1inin viicu· 
de getirdigi adam, yerden kandilli selam 
~akan, evet efendimci, itaatli ve ~ahsiyet· 
siz, biirokrat ve otoma t memurdu. De -
mokrasi, kendi fikirlerine tasarruf eden, 
fakat ba1kasm10 fikirlerine sayg1 besliyen 
istiklal ve tesamiih sahibi insam yarath. 
Bugiiniin totaliter rejimleri, ~ahsiyetini 
kollektif bir maksada ve iradeye bile bi
le, istiye istiye teslim etmi1 hirer cemi • 
yetc;i ideal ve disiplin kulu yetiitirmege 
~ahi1yor. 

Bu mevzuda bir kere daha kadmm 
erkekle bir olup olam1yacag1 etrafmdaki 
mahud miinaka1aya dalmak tehlikesine 
dii~ebiliriz. Bu, hi<;bir neticesi olmad1g1 
i~in, vakit ve lrnvvet ziyan ettirmek baki
mmdan ciddi bir tehlikedir: Kadmm er· 
kekle bir olabilecegini soyliyen de, ola
m1yacagm1 soyliyen kadar abes bir iddia 
yoluna sapm11hr. Kadm erkekle bir olabi
lir, ~iinkii insandir; olamaz, c;iinkii kadm· 
dir. Ayni hiikiim, kadmm ierefine ve bir 
bak1ma iistiinliigiine kaydedilmek iizere, 
erkek i~in de tekrar edilebilir. Daha kes· 
tirme gidelim: Erkek kadm kadar mii· 
kemmel bir ana, kadm erkek kadar mii· 
kemmel bir baba olamaz dersem, tabiatin 
ve cemiyetin her iki cins arasmda yaphg1 
esash i1 boliimiinii ortaya koymu1 say1l
maz m1y1m? Dul kalmad1g1 halde ~na 
roliinii terkederek baba vazifelerini be
nimsiyen kadm, yahud da aksi, mecbur 
olmad1g1 halde ana vazifelerini benim•i· 
yen erkek, hem tabiatin, hem de her tiirlii 
reiim ve ideolojiye tabi cemiyetin tayin 
ettigi kategoriler d11ansma ~1km11 hir 
anormal degil midir? 

varidat, ge~en seneye nazaran, 
300 bin lira f azlad1r 

«Tiirk bankerlerinin ileri gelenlerinden 
miirekkeb bir grupun Londray1 ziyaret 
etmesine biiyiik bir ehemmiyet verilmek· 
tedir. 

Ankara 9 (Telefonla) - 1938 mali I lik sayilmaz., 
y1h i~in tahmin edilen varidat 248 mil· 1938 y1h i9in tahmin olunan 248 mil
yon 320 bin lirad1r ve 1938 mali" y1h yon 320 bin lira varidat, 37 senesi mu
biit9esi Cumhuriyet biit9elerinin en hammenatmdan 17 milyon 300 bin lira 
yiikse~ini te~kil etmek~edir. Hiikiime · fazlad1r. Bu fazlahk b~hca §U memba
tin esbab1 mucibesinde bu cihet kayde- lardan gelmektedir: 
dildikten sonra deniliyor ki: Muamele vergisi (5 milyon ), glim· 

cDerhal arzedelim ki, bu yiiksek· riik varidati (3 milyon), muhtelif mad
lik denk biit~e esasmdan fedakiirhk et- deler istihlak resmi (2 milyon), !nhi • 
mek suretile temin edilmi~ degildir. sarlar safi hasiliiti (2 milyon), kazanc 
Varidat muhammenah biit9enin tanzi- (1 milyon 480 bin), ikt1sadi buhran ver· 
mi s1rasmda elde e.d!lmi§ olan 1937 gisi (371 bin), muvazene vergisi (440 
mali y1h 8 a)•hk tahs1lat rakamlarma ve b" ) h , kuvvetlerine yard1m (530 

. h ·1•t • t• m ' av~ 
1936 senes1 ta s1 a .mm ~mu'."'. ne ice- bin), damga resmi (935 bin), bugday1 
lerile son aylardak1 seynne istmad et- k (350 bin) emliik sah• bedeli 

f b.. 1 . d b ti oruma , • 
tirilmi~, masra ut~e en e u sure e (360 bin) lira. 
bulunan varidat muhammenatma uy- . 
~n olarak tesbit edilmi~tir. Memleke- Sair muhtelif tahs11at da ge9en yila 

t . "kt a· hayatmda goriilen devamh nazaran, 534 bin lira fazlahk gostermi~, m , 1sa 1 ·a t b .. t · 
inkisafm da tesirile son senelerimizi ve bunlarm mecmuu var1 a .u ~~s1;i • 

··h· aridat fazlasile kapatmak ne . deki arh~ farkm1 meydana gehrmi§hr. 
mu im v · I · b .. t t bed"! 
t . · n bu usuliin oniimiizdeki se· Mecliste bu unan yem u 9e a ' · ices1 vere .. t E ·· · d b" 
ne biitcenin kolayhkla tatbikma imkiin mektedir. Bu 9e ncumem e, ir yan· 

• · · ·· J m~k fazla bir nikbin • dan cahsmalarma ba§lad1. verecegm1 soy e ~ 
--· .... 111111111 mmm111111111mnm1um11m11n1111111111nu 11111

""
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Naf1a Vekilinin 

miihim beyanat1 

Ankara Y eni~ehir posta, 
telgraf merkezi diin 

muameleve a~dd1 
Ankara 9 (T clefonla) - Yeni ~ehir

d~ Devlet mahallesinde Adliye Vekii • 
Jeti bina'1 yanmda in1a edilen posta tel· 
graf merkezinde bugiinden. iti~aren mu.: 

2 melelere basland1. Bu ves1le 1le de, gu· 
zel bir a~1h1 toreni yap1lcl1. P. T. T. u

mum miidiir vekili Bekir Vefa soyledigi 
nutuktit.. yeni radyo istasyonumuzun a
a~1lmas1 da yakm oldugunu, Ce111l Ba· 

yar hiikiimetinin yiiksek alaka ve yardi
mile bir posta telgraf saraymm da mey· 
dana gelecegini hamuna miijdeledi. 

Nal1a Vekilimi:zin beyanatr 
Merasimde bulunan, N af1a Vekilimiz 

Ali <;etinkaya da iu beyanatta bulundu: 

«- Posta telgraf ve telefon iileri bir 
memleketin terakki ve inkiiafmm miya • 
11dir. Tiirkiye posta telgraf memurlan, 
her devrede ve her firsatta, memlekete 

olan yiiksek alaka ve hizmctlerile tema· 
yiiz etmi1 bir sm1fhr. Zamamn terakki • 
yatile miitenasib olarak yaphg1m1z bu gi· 
bi giizel binalarda ~ah~acaklar dahi mes· 

leklerinin ehli olduklanm isbat edecek • 
lcrdir. Kendilerinin intizam ve emniyetle 
halkm iilerini resmi devairin muamele • 
lerini hiisnii tedvir ve idare etmek sure· 

tile muvaffak olmalanm temenni eder, 
ve bu giizel binay1 Cumhuriyet hiikiimeti 
namma muameleye a~anm. Hayirh ve 
mubarek olsun.» 

M1sirda biitiin askeri 
cemiyetler kald1rild1 
Kah ire 9 - Kral F aruk, askeri ma

hiyetteki biitiin cemiyetlerin memnuiye • 
tine aid olan kararnameyi imzalam11hr. 

Bu karar, Ye1il ve Mavi Comlekliler 
te1kilatlarmm ilga edilmi1 oldugu ve bu 
te1kilatlara aid iiniforma, ni1an ve silah· 
!arm mu.adere edilecegi manasma gel 
mektedir. (a.a.) 

Gayrimiibadil bonolar1 
k1ymetlendirilecek 

Ankara 9 (Telefonla) - Maliye 
Vekaletinde gayrimiibadil bonolannm 
k1ymetlendirilmesini temin edecek bir ka· 
rarname projesi hazirlanmaktadir. 

V ak1flarda tayinler 
Ankara 9 (Telefonla) - Vak1flar 

Umum miidiirliigii orman ve arazi mii -
diirii Remzi miifetti1lige, Ziraat Veka· 
leti miidiir muavinlerinden Ragib Ziya 
da, Vak1flar orman ve arazi miidiirliigii· 
ne tayin edildiler. 

Yusuf Ziya Oni§ Ankarada 
Ankara 9 (T elefonla) - Denizbank 

Umum miidiirii Yusuf Ziya Onii bugiin 
Ankaraya geldi. 

Fran1ada k1z1lha~ te§kilah 
Paris 9 - K1Z1lha~1 alakadar eden 

biitiin me.eleleri tetkik etmek ve bey • 
nelmilel ~er~eve dahilinde klZllha~ Jaha

tmda F rans1z menfaatlerini miidafaa et· 
.tick iizere milli bir F rans1z k'7llha~ mec 
risinin ihdasma karar verilmi1tir, 

J a pOnlar, nihayet 

diin Sar1nehri ge~ti 

nehrin cenub 
bendleri 

<;inliler, 
sahilindeki 

berhava ettiler 
Hankov 9 - J apon kit' al an toix;u 

kuvvetlerinin 1iddetli bir mania ate1inin 
himayesinde Seng5ov'un 1imali garbi.in 
den San nehri ge~mege muvaffak olmu1· 
lardir. 

San nehrin iist tarafmdan ilerliyen 
Japon kuvvetlerinin ba1hca hedefi Seng· 
scv' dur. J aponlar San nehri $eng5ov' a 
takriben kirk kilometroluk me•afede Hin 
Lunghay 1imendifer hattmm iistiindeli 
Zeshui' den gec;mi1lerdir. 

Cinlilerin yaptrg1 tahribat 
Hankov 9 - San nehri ge~en Japon 

kuvvetlerinin 900 ki1iden ibare\ oldugu 
bildirilmektedir. 

Bunlar 20 tank tarafmdan himaye 
edilmekteydiler. 

N ehrin cenub sahilinde bulunan Cin 
k1t'alan bendleri berhava etmi1 oldukla
rmdan J aponlarm karaya c;1kbg1 sahay1 
sular istila etmi1tir. 

$angthunan'da kolera 1alg1m 
Hankov 9 - Sangthunan' da kolera 

salg1m c;1km11hr. $anghay' dan oraya gi· 
den Milletler Cemiyetinin '1hhi heyeti 
biitiin halka a11lar yapmaga ba1lam11tir. 
Son bir iki giin zarfmda 42 vak' a tesbit 
edilmi§tir. Muhacir akm1 ve s1hhi te~ • 
kilahn miikemrnel olmamas1 dolay1sile 
salgmm geni1lemesinden korkuluyor. 

Japonyada mali vaziyet 
Tokyo 9 - Bangerlere hitaben bir 

nutuk soyliyen Japon milli bankas1 gene! 
direktorii muavini, kat'iyyen para enflas
yonu mevcud bulunmad1gm1, bugiinkii 
fiatlardaki vaziyetin arzla taleb arasm • 
da ahensizlikten dogmakta oldugunu bil
dirmiitir. 
Sovyet memurlarina tecaviiz mu 

haz1rlaniyor? 
Moskova 9 - Sovyetler Birliginin 

(.in biiyiik el~iligi, J aponlarm, beyaz 
Ruslarm yard1mile Tientsin' deki Sovyet 
baikonsolosluguna yeni bir hiicum ham· 
lamakta olduguna dair soziine inamhr 
membalardan maliimat alm11hr. Aynca 
ithirde goriilecek olan konsolosluk me • 
murlarma kar11 da tahnk tecaviizleri ha· 
zirlanmaktadir. 

Diinkii Mecliste 
Ankara 9 (A.A.) - Biiyiik Millet 

Meclisi bugiin Refet Camtezin baikanh· 
gmda yaphg1 toplanhda 1937 haziran -
agustos raporuna aid divan1 muhasebat 
enciimeni mazbatasile Biiyiik Millet 
Meclisi 193 7 y1h birincikanun ve 1938 
y1h ikincikanun aylan hesablan hakkin • 
daki meclis hesablan tetkik enciimeni 
mazbataSim tasvib eylemiitir. 

Cent bu toplanhda, memurin kanu • 
nunun 84 ve 85 inci maddelerine yeni 
hiikiiml~r konulmasma aid kanun layiha
<mm ikinci miizakeresi yap1larak kabul 
edilmi1tir. 

Meclis. cuma giinii toplanacakt1r. 

V ekiller Heyeti topland1 
Ankara 9 (T elefonla) - Yekiller 

Heyeti bugiin Meclis i~timamdan sonra, 
Mecliste toplancli, 

Son bir ka~ sene i~inde lngiliz • Tiirk 
ticaret miinasebetleri gittik<;e daha sami
mi bir ha! almakta ve bu artan dostlu • 
gun her iki memleket arasmdaki ekono • 
mik miinasebetlerde akisleri goriilmekte
dir. 

H. A. Brasser! kumpanyasmm Tiir • 
kiyede bir demir ve ~elik fabrikas1 ku -
rulmaSl i<;in imzalad1g1 kontenjan1 tat • 
bik ile ugra1hg1 maliim oldugu gibi ikinci 
be1 }'llhk plana dair hamlanmakta olan 
projelerde de lngilizlerden istifade edil
mesi beklenmektedir. 

Bir muharririmizle yaphg1 miilakatta 
Muammer Eri~, iimdiki ziyaretin mak -
sadlanna kISaca temas ederek demi~tir 
ki: 

- Buraya evvela, g~en y1l Valey 
ve Nikson tarafmdan yap.Ian ziyareti ia· 
de etmek maksadile gelmi1 bulunuyoruz. 
F akat bununla beraber her birimizin ayn 
maksadlammz da vardir. Mesela hen 
Sib 11 Bankasmm bir ~ubesini a~mak 
i~in tetkiklerde bulunuyorum. Arkada~ • 
l•nmm da ayn ayn yapmay1 dii1iindiik • 
lcri i1ler vard1r. 

Muammer Erii, Tiirk • lngiliz tica • 
rttinin geniilemesi ve artmas1 ve bu hu
sustaki engeller hakkmdaki dii1iincelerini 
de 1oyle anlatm11tir: 

- Bu mesele, fngiliz • Tiirk ticare -
tinde • hem de ufak - bir inki1af viicude 
getirmek suretile hallolunabilir. Bunun 
~aresi de sizin elinizdedir. F azla Tiirk 
mah satin ahmz; biitiin gii.;liikler orta 
dan kalkm11 o~r. 

- Birle1ik kralhk piyasaSinda fazla 
rovac bulacagm1 diiiiindiigiiniiz bir ta· 
k1m Tiirk mahsulii var m1dir? Varsa ne
lerdir? 

- Bizim biitiin mahsullerimiz sizin pi
yasamz i~in clveri1lidir. Mesela tiftik. 
Sizin Bradford fabrikatorleriniz, belki de 
fiatlarm dii1iikliigii yiiziinden her zaman
ki kadar tiftik satm alm1yorlar. Kuru ye· 
m11ler. lzmirin Sultana iiziimlerile incirle
rmin 1ohretini bilirsiniz. lhrac etmemize 
biiyiik imkanlar bulunan madenlerimiz, 
bundan ba~ka tiitiin, hah, hububat ve 
fmd1k, biitiin bunlar sizin piyasanm ala· 
kadar edecek iiriinlerimizdir. 

Siz bir ticaret milletisiniz. Sizin ma· 
mu! maddelerinizi alabilecek olan bir 
memleketten, miimkiin oldugu kadar, 
fazla ma! satm almamz dogru bir hare· 
ket olmaz m1? Bizim rnallanmm neka • 
dar fazla satm alacak olursamz, yeni 
Tiirkiyede o kadar c;ok ticaret imkanlan 
bulursunuz. Hie; 1iiphe yok ki bizim pi • 
yasam1z, harbden onceki durumundan 
tamamile farkh bir haldedir. 

Biz, 1imdi evvelce ithal ettigimiz ei· 
yanm birc;ogunu ic;eride yap1yoruz. En -
diistrideki inki1af1m1z artt1kc;a ihtiyacla • 
nm1z da de&iiecektir. 

F akat yeni sartlardan yeni ihtiyaclar 
doguyor. Mesela, eger dokumac1hk hu· 
susundaki ithalattm1z azahyorsa onun 
yerine ba1kalan kairn olmakta ve ba1ka 
istikametlerde bir tak1m ithalat ihtiyac -
Ian meydana c;1kmaktadir. Bir tak1m 
miihim inki1af projelerimiz vardir ki 
bunlarda sizin miiteahhid ve miihendis • 
leriniz yard1mda bulunmak imkamm el
de edebileceklerdir. 

Netice olarak Muammer Eri1 k1Saca 
Tiirkiyenin bugiinkii vaziyetine ternasla 
demi1tir ki: 

- Finansal vaziyetimiz pek saglam· 
dir. Devlet biitc;esi muvazenelidir ve ge· 
lecek birc;ok y1llar ic;in miisaid ticaret 
muvazeneleri yapm151zdir. Tiirkiye, bii· 
tiin finansal taahhiidlerine sad1khr. En· 
diistrideki ilerleyi1le birlikte h1zh ad1m • 
lar ahlmaktadir ve ikinci be1 y1ll1k plan 
tamamland1g1 zaman memleket, biiyiik 
bir ekonomik geni1lerne ic;in tec;hiz edilmii 
olacaktir.» 

Yunanistan1n Moskova 
maslahatguzan 

M. Nikolopulos hastahg1 
yiiziinden intihar etti 
Moskova 9 - T as Ajansmm bildir· 

dii!ine gore, Yunanistamn Moskova 
maslahatgiizan M. Nikolopulos sah gii· 
nii burada intihar etmi1tir. M. Nikolopu
los, kendisine c;ok biiyiik eziyetler veren 
1ifa bulmaz bir hastahk sebebile intihar 
ettigini bildiren bir mektub b1rakm1&hr. 

.(a.a.) 

Bunlar, her biri kendi maksadma uy
gunlugu bak1mmdan halis tiplerdir. Fa· 
kat bir de her rejimin ve her ideolojinin 
onu yanm kavram11 olanlar aras1ndan 
~1kan hirer dejeneresi vardir. Monar1inin 
miirai dalkavuklan, demokrasinin ser· 
!te1 ukalalan, komiinizmin ko1eba11 c;1· 
girtkanlan, fa1izmin yalanc1 pehlivanlan 
bunlardandir. 

Ben yeni ~1kan bir mecmuaya, Tiirk 
k1zlan arasmda, bu nevi ideolojilerin ha· 
!is degil, miitereddi tipleri de tiiremege 
ba1lad1gm1 yazd1m ve ilk olara!t ferni· 
nizm, komiinizm, sosyalizm -bunlar ayn 
ayn 1eyler olmakla beraber- akidelerinin 
tek kahbda yaratt1g1 dejenere bir kadm 
tipinin krokisini ~izmege ~ah1tim. (Dizgi 
yanh11 olarak bu yazmm ortasmdan bir 
ka~ satm da eksik .;1km11. Manay1 sakat
hyorsa da degi1tirmiyor.) 

Bu kroki, herhangi bir ideolojinin ye
ti1tirdigi halis tiplerin degil, dejenerelerin 
tenkidiydi; nitek_im o serinin ikinci yaz1-
smda da burjuva cemiyetinin yeti1tirdigi 
dejenere serbest kadm (liiks tavugu) ti· 
pini ~izdim. 

Muharrir arkada1lanm1zdan biri bu 
seri yaz1lanmm birincisini dikkatle, ikin· 
cisini ve heniiz ~1km1yan ii~iinciisiinii de, 
tabii, hi~ okumam11; bu yazunda, diinkii 
esaretten kurtulan biitiin Tiirk k1Zlanm 
tenkid ettigimi sanarak bir f1kra yazm1~. 

Bu arkada1, benim kafes ve .;ar1af ka
dmm1 miidafaa etmiyecegimi pek iyi bi
lir; Tiirk kadmmm bugiin kavu1tugu 
haklara ve imtiyazlara dii1man olmad1g1· 
m1 da bilmesini isterdim. Y aznru dikkat
le okusayd1 normal degil, herhangi bir 
ideolojinin kadmda yaratabilecegi nor
mal vas1flan kaybederek nisbetleri bozul
mu~ ve karikatiirle~mi1 tipi ele ald1g1m1 
gorecekti. 

Erzurum S1vas • 

hatt1 ilzerinde ••• 

Muharrir arkada~, yammda, feminiz
min de aleyhinde olup olmad1gun1 anla
mak istiyor. Bu nevi garb ideoloji kli1ele
rinden hi~ birinin beni sarmad1g1m hin 
defa yu1p soyledim. Kemalist ink1labm 
yarath Tiirk kadm;, Leydi Astor' un 
hasretini ~ektigi feminist ink1labmm ya -
ratmak istedigi kadm degildir. Arkada-
11m1zm bizim ink1lab1m1za feminist vas· 
nm yara1hrmakta aldandigml samyo
rum. Aradaki farklar aynca gorii~iilme
ge deger. 

Bugiinliik anlatmaga <;ah1hg1m 1ey 
iudur: Her rejimin ve her ideolojinin 
yarathg1 halis tiplerle dejenerleri arasm· 
daki fark iistiine gozlerimizi dart a<;maga 
mecburuz. Ben o yaz1lanmm ilk ikisinde 
miitereddi tiplerin kii~iik hirer krokileri· 
ni denemiitim; o serinin son yazlSmda 
halis tipin vas1flanm tayin edecektim. 
Arkada11m1z, yaz1smda, bu neticeyi bek· 
ledigini itiraf etmekle beraber, bana -ilk 
yaz1m1n da sarahatine ragmen· sahib ol
mad1g1m fikirleri yiiklemekte pck acele 
etmi1. Niianslara daha fazla ehemmiyet 
vererek lconu1ulmak iartile, bu mevzua 
tekrar gelebilecegimizi de ilave etmek is· 
terim. 

PEYAMI SAFA 

Tayyareci Volf 

Hirs Ankarada 
' 

F1rata 16 yerde koprii Misafirimiz Pilot mekte. 
ve viyadiik yapdacak 
Ankara 9 (Telefonla) - S1vas -

Erzurum hath giizergah1 e1lerine az rast· 
lanan miihim bogazlardan g~mekte ve 
buyiik sulan a1maktad1r. Ciizergah F1 -
rah ve kollanm on alb defa ge~tigi i~in, 
buralarda demir ve betonarme kopriilerle 
biiyiik viadiikler kurulmaktadir. Atma 
bogazma rasthyan viadiik, bugiinlerde 

bitecektir. Ciizergah mmtakasmda kuv -
vetli bir k11 hiikiim siirdiigiinden, sadece 
kargir in1aat i1lerine devam edilememek
tedir. 

Arazi tahriri 

Faaliyet may1s sonunda 
tamamen bitirilecek 

bin de konf er ans verecek 

Volf Hir§, para§iit takmml§ vaziyctte 

Ankara 9 (T clefonla) _ !ki sene Ankara 9 (T elefonla) - Meihur 
evvel bailanmii olan umumi arazi tahriri tayyareci Volf Hir1 bugiin Ankaraya 
oniimiizdeki mayism sonunda tamamen geldi ve hava meydamnda Hava Kuru

mu ve Tiirkku1u mensublan tarafmdan 
bitmii olacakhr. Biitiin memlekette, tah-

lar11land1. Hir1 burada, Tiirkku1u pilot 
riri icab eden 40 milyon 5 79 ciiziitam • mektebinde konferanslar verecek ve be-
dan ~ok miihim bir k1sm1 bitirilmi~ bulu- raberinde getirdigi planorciiliige aid bir 
nuyor. T ahrir komisyonlan ki~ olma51na filmi de gosterecektir. 
ragmen, hava vaziyeti miisaid yerlerde ( ' 
c;ah1malanna devam etmektedirler. Tah- _ K ISA HABERLER .J 
rir bittikten sonra, arazi vergisi tesbit e • ..._ _ _ __________ _ * LONDRA 9 - Yen! Amerlka seflr! Jo
dilen yeni kiymetlere gore almacak, ve ze! Kenedl, tt!madnames!n! bu sabah Kra· 
bu suretle verginin tabakkuk ve tahsilin • la takd!m etml1t!r. 
d I I kl d k lk I k ~ LONDRA 9 - ingtltereye hususl m"' 

e gorii en zor u ar a a m11 o aca • h!yette blr seyahat yapmakta olan Rolan-
!Ir. 

Ankara Giine' kuliibiin
de yapilan giire~ler 

[Ba~taraf1 l Incl sahlfedel 

Ciire1lere yarm saat 19 da devam edi
lecektir. Mii,.bakalar miinasebetile Hal
kevi salonu doluydu. Biiyiik Onder Ata

tiirkiin te1rifleri, ~ok heyecanh te2.ahiir • 
!ere vesile oldu. Ba1vek:I Celal Bayar, 
Dahiliye Vekili $iikrii Kaya, Hariciye 

Vekili Aras, Adliye Vekili $iikrii Sa • 
raroglu ile Ciimriikler Vekili Ali Rana 
da Halkevine gelmiilerdi. 

Ciireileri sonuna kadar ta kib buyu • 
r&n Atatiirk Halkevind•n aynhrken bii
yiik tezahiiratla ugurlanclilar, 

da prensl Bernar saat 8,50 de Londraya 
gelml§tlr. 
* BELORAD 9 - Dubrovnik seyrlsefain 

kumpanyas1 yolcu nakllne tahsls edilmek 
Uzere inglltereye 10,000 tonluk yen! blr va· 
pur ismarlam1§tlr. 
* AriNA 9 - Yunanlstanm yiiksck as

keri §{lras1 bugiln Harb!ye Milste~or1 Ge· 
nerol Papad!mas'm r!yaset!nde toplanm11 
ve muhtell! meselelerle me§gul olmu§lur. 
* ATiNA 9 - Bir milddettenberl Krahn 

saraymda mlsa!lr olan ing!ltere Krahrun 
!oz karde§l Prenses Merl diln memleketlne 
glt~tlr. 

* AriNA g - Mnkedonya tara!larmda 
ltavalar ~ok !ena gltmektedlr. Serez vaU 
s!nln Dnhlllye Nezaretlne gonderdi~l blr 
telgra!ta diln zuhur eden ~ok §lddetll bir 
kasirgamn bilyiik hasarata sebeblyet ver
dl~l blldlrlliltektedlr. 
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HEM NALINA 
MIHI NA 

Sulha zarar1 dokunan 
sulhseverler 

s ulha zaran dokunan sulhsever
lerin en me1huru, gecenlerde 
olen fngiliz Ba1vekili Makdo· 

nald' d1. Diii;er devletlerin silahlanmakta 
olduklan bir zamanda, fngilterenin silah
lann1 azalth. 

Muvazene bozulunca ltalyan - Ha
be1 harbi c;1kh. lngiltere • ltalya har
binin patlamasma ramak kald1. 0 

tehlike atlatild1. J apon - Cin harbi c;1k
h. Arkasmdan bir lngiliz - Japon har
binin c;1krnasma da gene ramak kald1 ve 

fngiltere, Uzak1arktaki lngiliz menfaat· 
lerinden biiyiik fedakarhklar etmek su
retile bu harbin oniine gec;ebildi. 

Simdi sulha zaran dokunan birkac; 
sulhperver de Amerika Ayamnda var. 
Bunlar, Amerikamn donanmaSim arhr· 
masm1 sulh ic;in tehlikeli addediyorlar. 
Halbuki lngilterenin zaf1 gibi Amerika
nm zaf1 da, harbe sebebiyet verebilir. 
Amerika gibi miistemlekecilikten elini 
ayaii;1m c;ekmi1. ba1ka milletlerin toprak
lannda gozii olm1yan bir devlet, silahla

n01 azaltirsa muvazene bozulur. Muva
zene bozulunca da cihangir olmak sev
dasmda bulunanlann ciir' et ve cesareti 
artar. Bu ta1k1nhk, sonunda, bir harbe 
sebebiyet verebilir. Onun 1cm, herkes 

haZirlamrken Arnerikanm silahlanmama· 
sm1 istiyen sulhseverler, bu hareketlerile 
sulha hizmet etmiyorlar, bilakis sulhu 
tehlikeye diisiiriiyorlar. Silahlann bira • 
lc1lmas1 bir cepheli bir i1 degil, biitiin 
diinyaya 5amil umumi bir i1tir. Ya her
kes silahlanm azaltir, yahud da herkes, 
bugiinkii gibi silahlamr. 

Sulhseverler arasmda, silahlanma bah
sinde bir de 1u yam11 fikir vardir: Sil ah· 
lanahm amma taarruzi degil, tedafiii su

rette silahlanal1m. Teknik itibarile bu colr. 
giiliinc bir iddiadir. Taarruzi, tedafiii 
meselesi ancak manevi bak1mdan bir k1y• 
meti haizdir. Biz, ba1ka bir devlete ta

arruz etmek ic;in degil; bir taarruza kar11 
yurdurnuzu ve istiklalimizi miidafaa et· 
mek idn silahlanmz. Boyle bir taarru1a 
ugrar da harbetmek mecburiyetinde ka
hrsak bundan sonra harbin taarruzi veya 
tedafiii olmas1, Ba1kumandanhgm bile -
ceiii bir htir. Bir harbi valmz miidafaa 
ile kazanmak imkan1 yoktur; oniinde so

nunda taarruz etmek laz1mdir. Vaziyetin 
icablanna gore, ya harb ba1lar ba1lamaz, 
taarmz edilir; yahud da once miidafaa· 
da kahnarak sonra taarruza gec;ilir. Fa
kat. taarruz edebilmek ic;in eldeki silah
larm taarruz edebilecek kudrette olmast 
laz1m gelir. 

0 ha Ide li)yle bir kaide koyabiliriz: 
Harbde kat'i zafer, yaln1z taarruzla ka
zamhr. T aarruz edebilmek ic;in de taar
ruzi silahlar lazirndir. Yurdu miidafaa 
ic;in yaphracag1m1Z silahlar en miikemmel 
taarruz silahlan olmal1d1r, 

Y almz miidafaa maksadile yap1lan 
silihlar, taarruzi silahlarm darbeleri al
tmda darmadagm olmaga mahkiimdur. 
Bunlar, milyonlarca ve milyarlarca lira 
harcam11 olmamza ragmen, sizi maglii
biyetten kurtaramaz. 0 halde sulhsever
lerin miidafaa silahlan yaphrmak iddia· 
Ian da bo1tur, yanh1hr, 

ispanya sularmda 

Bir F ransiz torpitosu 
taarruza ugr1yarak 

ka~ti 

Paris 9 - Liberte gazetesi, Fransamn 
Pursiivivant torpito muhribinin bir ts
panyol harb gemisinin taarruzuna ug • 
nyarak Vendres limanma girdigini ve 
iki ki§inin yaraland1gm1 bildiriyor. 

lki l1panya donanma11 ara11ndaki 
nisbet 

Barselon 9 - Balears ve Kanaria va. 
purlan tspanyol bahriyesinin en yeni 
ve en iyi t~hiz edilmi§ harb gemileri 
idi. 1ki filo arasmda mevcud muvazene 
fark1 5imdi olduk~a azalm1§ bulunuyor. 
Liberdad i;emisi Almirante Cervera ti
pindedir. Buna binaen cumhuriyet,i -
lerin ~imdi iki kruvaziirii, tamirde bir 
z1rhhs1 ve asilerinkine ~ok faik bir de
nizalh destroyer filosu mevcuddur. A· 
silerin yalmz iki kruvazorii ve pck az 
miiess;r olarak teslih edilmi§ bir ticaret 
filotilliis1 vard1r. 

A ragon cephesinde taarruz baslad1 
Londra 9 (Hususi) - 1spanyad•ki t. 

talyan goniilliileri bu sabah Aragon 
cephesinde kuvvetli bir taarruza ba< • 
lam1~lardir. Stefani ajans1 bu haberi te
yid ederek, muharebenin biltiin giin 
~iddetle devam ettigini ilave ediyor.~rlnl 

Barselon 9 - Yari resmi memba' 
dan ogrenildigine gore, asi tayyar·~~ 
Aragon civarmda diirt kiiyii bomb 

1 1 

man etmi§tir. (a.a.) 
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Akhisarda 
dikme 

tiitiin 

haz1rl1g1 
Miisyo F ormaodo, o sabah giyinirken, I clan igrendigi kadar, beygire de dii imao T ohum Isiah istasyon

kendisini her zamaokine oazarao daha olmu1tu. 
zinde, daha cevik, daha s1hhatli bulu - Bu hadisenin bir miiddet me1gul ettigi Ian giizel cab~iyorlar 
yordu. Rengi yerinde, gozleri parlakt:. zihninde, tekrar mirasma layik kimse a
N efes aluken cigerlerine taze havanm raihrarak yoluna devam rderken, bir ma
dolduiiunu daha kuvvetle hissediyor, nav diikkammn oniinde, kii~iik bir ~ocuk 
ya1amamn manasm1 daha iyi anhyordu. giiziine ili1ti. Y avrucak, elinde tuttugu 
Aynanm iiniinde kravatm1 baglarken: bir dilim kuru ekmegi geveliyor, man a -

- Artik bu vasiyetname me•elesini nn sepetlerindeki yemi1leri mahzun ba
bir yoluna koymanm zamaru gel di, diye k1~larla seyrediyordu. Miisyii Forman -
soylendi. Hastahk, sai!hk bizim icin. C:o'nun ici ac1d1: 
S1hhatim ham yerindeyken bu i1in ica- - Zavalh yavru I diye dii1iindii. ~u 
bma hair.mah. }emiilere kimbilir nekadar imreniyor I 

Bekar ve kim,.siz bir adamd1. Mane- Alam1yacag1m bildigi ~in kimbilir naSll 
\ i hicbir rab1ta ile kimseye bagh bulun- mahzundur! Kimin nesi oldugunu og • 
mad1ih icin. miras meselesile yak•ndan rensem de mira5lm1 1u yavrucaga buak
alakadar olmam1111. Bunu bazan dii siin- sam, belki de yalmz onu degil, yoksul bir 
diigii olurdu. F aka!, her seferinde aklma yuvay1 mes'ud etmi1 olmaz m1yim? 
bin tiirlii mahzur gclir, verdigi kararlar- Miisyii Fonnando, tam dii1iincesinin 
dan d0nerdi. Mesela, haftamo iic gunii, burasma geldigi zaman, birdenbire irkil -
kahvede bric oynamak icin bulu1tugu ii~ di. <;ocuk, etraftan kimsenin giirmedi -
arkadaimdan birisini kendine varis yap- gini zannederek, 1ayam hayret bir siir' at
mak istemi1, sonra vazgecmiiti. Bunlar - le elini uzatm11. kiifeden bir portakal a
dan bir tanesi, onu, oyunda yaptiih en 1um11, cebine atm11 ve tabanlan kald1r
ehemmiyetsiz hatadan dolayi, alabildi- ruJSh. 
iiine tahkir eder; iiteki, bricte, durmadan F ormando, yoluna devam etti. Kendi 
hile yapard1. Ociinciisii ise, bol1evik kendine: 
prensipli bir adam olduiiu icin, miras gi- - Anla11ld1, diyordu; bugiin, sol ta
bi, sennayedarhk esasma istinad eden rahmdan kalkm111m galiba I Dur baka-
bir muameleden ho1lanmasa gerekti. ilfD bu i1 nereye varacak ? .. 

Miisyii F ormando, mirasm1, emektar Bankerin yaz1hanesine yakla11yordu. 
hizmetcisi Marya kad1na buakmaiii da Birdenbire elini alnma giitiirdii: 
tasarlam11h. Lakin, on senedenberi ilk - Ben de amma sersem §eyim ha I 
defa olarale o sabah, tesadiifen masraf diye siiylendi. Bo1u bo1una ne diye dii1ii
pusulasma bir goz atm11, fikrinden cay- niiyorum yahu? Bizim Rihter'in oglun -
m"h. Marya kad1nm o giinkii ah1veri1 clan daha iyi varis bulunur mu? BabaSI 
hesabmda, on franka yalem bir dala vere otuz senedir i1lerimi idare ediyor. Ser • 
nrd1. vetimi onun idarcsine medyunum demek-

Miisyii F ormando yaz1hanesinin go - tir. J ale da dogrusu miileemmel bir ~o -
ziinii cekti; birka<; sene evvel, bple1 boyle cuk. NaS1! olsa babas1nm i§lerine tevariis 
maddi ve manevi bir siikun giiniinde ha- edecek. Onu kendime varis yaparsam, 
21rlay1p isim yerini ac1k buakhg1 vasiyet- hem bir nevi 1iikran borcu iidemi1 olurum, 
namesini ald1. hem de, baba ogul benim bu tasavvuru-

- Bugiin hava <;ok.giizel, diye dii • ll'U iigrenince, badema kendi servetleri 
1iindii. Dostum Rihter'e kadar, yiiriiye - demek olan benim servetimi daha dikkat
rele gideyirn. Bugiin bu iii bitinneli. Yo!- le idare ederler. Jak'1 varis edinmek bir 
da giderken de, verasetime lay1le birisi:ti bak1ma, kendi menfaatirne hizmet ola -
dii1iiniir, bulurum. cakhr. 

Rihter dedigi, senede yinni alti bin Mosyii F ormando karanm verdi. A -
frank irad getiren eshamm1 ve paras:ru dimlanm 51klait:rd1 ve bankerin yallha • 
muessesesinde muhafaza eden ve i1leten nesine geldi. Banker Rihter seyahate ~·k
bankerdi. m1111. Y azihanede oglu J ale vard1. Mos• 

Miisyii F ormando, vasiyetnameyi ce- yo F ormando, dclikanl1ya verecegi miij
bine yerle1tirdi, binanm diirdiincii katm- denin, onun iizerinde yapacag1 tesiri dii
da bulunan aparhmanmdan a1aih inmeiie iiinerek biiyiile bir haz duyuyordu. Mem
ba lad1. Birinci kat merdivenlerine gel • oun ve miitebe.,im, Jak'm yanma girdi. 
digi zaman, a1ag1dan, kap1c1 kadmm se- Cebinden, vasiyetnamesini ~1kard1, deli-
aini i1itti. kanhya uzatb: 

- Hahl dedi, buldum. Su Madam _ Azizim Jak, dedi, sana vasiyetna-
Krike'yi kendime varis yapaylfDI Bunu memi getirdim. Her ieyi tamam. Yalruz, 
1imdiye kadar nicin diisiinmedim. sizdeki tahvillerimin numaralarile, vari -

Durdu, dinlemeiie koyuldu. Kari1c1 ,in ismi ilave edilecek, 0 kadar ve bu isim 
Madam Krike, hizmet~i Marya ile sob- de senin ismin olacak oglum ... Eve!, ba
bete dalm11h. ban hakkmda bcsledigim tiikran ve hiir-

- Hakl1Sm, Madam Marya'cigim, met hislerimin bir delili olmale iizere ..• 
diyordu. Bu adamlardan insana fayda 

J ak, hayretler i~erisinde onun yiiziine 
balciyordu. <;ehresi sapsan kesilmiiti. 
F ormando' nun siizlerinin nihayetini bek
lemedi: 

Akhisar (Hususi) Kazam1zda 
tiitiin d1kme harnhklarma ba1lanm1,11r. 
Ge~en sene mahsuliin para etmemesine 
ragmen dikim gene ge~en y1llar kadar 
yap1lacaktir. 

1nhisarlar idaresinin Akhi•arda hasta
liklarla miicadele ve Saracoglu ~iftligin
de de tiitiin tohum 1slah ve deneme istas
yonlan da faaliyettedir. Bu ista•yon mu
hite yanyacale bir tohum tipile tiitiin ii -
zerinde pratik usuller bulmaga ~ah1 -
maktadu. Ge~en sene kuk giin i~inde 
tarlaya yarar fidan yeti§tirilmi4 ve kiiy
liiniin hayret ve takdirini cclbetmi§tir. 

Bu sene de yeti1tirilecek fidanlardan 
tohum elde etmek i~in 30 diiniim zer'iyat 
yap1lacakhr. 

Her sahada ~ift~iye rehber olmaga 
~ali§an Cumhuriyet hiikfuneti tiitiinciiliik
te de azami derecede ~ah1makta ve bu 
istasyonlar y1ldan y1la artmlmaletadu. 
Saracoglu JS!ah istasyonunun 4efi Sadi 
Yiiriile, Antalyada tesis edilen deneme 
tarlasmm toprag1m se~mcle iizere gitmi~
tir. Hastahklarla miicadelc istasyonu da 
iyi neticeler elde etmege ba1lam11hr. fs • 
tasyonlarm ikinci y1lmda ald1g1 neticeler 
§&yam takdirdir. 

Halkevi binasi 
Mahalli ya1d1mlarla muazzam bir 

Halkevi binaSI yapmale i~in belediye par
k1 yamnda ~ole genii bir saha istimlak 
edilmi1 ve buradaki binalar y1le1larak 
tcsviyei tiirabiye iiine ba4lanm11llr. Hal
kevi gencleri T ayyare sinemasmda mu -
vaffakiyetli bir mii•amere vererele olduk~a 
hasilat temin etmi1lerdir. 

Y eni bir ilkmeletebe leavu§an leazam1z 
sikii1k, dar bir binada bulunan ortamek
tebini de istasyona yakm yeni yap1lm11 
Misak1milli ilkmektebine nakletmek su • 
retile daha fazla talebe almaga muvaf -
fak olmu1 ve bu yiizden bu sene orta • 
mektebin biitiin sm1flan iki1er 1ubeye ~1-
kanlm15hr. 

Bundan ba§ka ilkmekteb muallimleri 
arasmda merkezde her hafta toplanhlar 
ve konferanslar tertib edilmektedir. 

Kiiylerde de iic dort mekteb mual -
limleri bir araya gelerek i1birlii!i yap -
maktadirlar. 

Bu hafta Saraco~lu okulunda okul 
ba$iigretmeninin ba1kanhi!1 altmda Pa -
lamut, Kapakh iii!retmenleri toplanarak 
i;birliil;i yapm15lar ve Vekaletin ehemmi
yetle iizerinde durdugu egitmen i$i hak
kmda etiid yapan bir arkada1m konfe -
ransm1 miiteakib leiiy okullarmm faaliye· 
ti iizerinde <;ok istifadeli bir konu1ma 
yapm11lar ve bu vaziyeti bir raporla Ma
arif idaresine bildirmislerdir. 

Bu 1ekilde cali1an i;birlikleri bu sene 
Akhisarda iii(retmenlerin i1lerini kolay -
la•hrmaktadir. 

) 
1§ - Tiirkiye F elsefe 

Greta Garbn ne zaman evleniyor ? 
Stovski'nin telefon Filadefliya ile yapbg1 
miikalemesine nazaran izdivacm martin 15 inden 

sonra vuku bulacag1 tahmin ediliyor 

c Bir i ki 

Greta Garbo'nun son seyahati 
esnasmda almm1~ bir resmi 

ve y1ld1z degil ya kim olursa olsun her 
hangi bir 1ahsm memleketin nizamlarma 
gayrimuvaf1k bir 1ekilde evlenemiyecegi 
bildirilmistir. Onun icin Stokovski'nin Po
lonya ve. Greta'nm 1sve~ leonsoloslukla -
nndan hirer vesika almalan, bunu miite
ak1b da italyan kanunlanna uygun esa -
sat daircsinde izdivac etmeleri laz1mgel
mcktedir. 

Heniiz ne Polonya ne de fsve<; kon -
soloshanesinde kendilerinden biiyle bi -
rtr vesika istendigine dair malumat mev

cud degildir. Greta ile Stokovski tuttuk -
Ian kii§kte alelade bir ahbab gibi ya1a • 
makta devam etmektedirler. 

sat1rla ) 
* Gledi Svarthut Cenubi Amerilea- * ltalyan rejisiirii Ogusto Genina 

da bir turneye cikacak, sonra Avrupaya «Venedikte karnaval» filmini cevirecek 
gelecele, bu seyabati bir bucule ay kadar ve bu kordelanm d15 sahneleri 1talyada 
siirecektir. Holivud'a diindiigii zaman cevrilecektir. K , 
yeni hir filim <;evirmel!e baihyacakhr. * FranSIZ edibi Fransi arko nun e· 

b serinden i tibas edilen Blumenhaym is • * P ariste «Cebeliittank» isminde ir mindeki filmin ba; rollerini Dita Parlo, 
filim cevrilecektir. Ba;rolleri Viviyan 
Romans. Roie Dii;en oyruyacaklard1r. Erih fon Strohaym oymyacaklard1r. * Verem mikrobunun ka1ifi Koh'un * Klod F arer'in eserlerinden iktibas hayah filme cekilecektir. Bairolii Emil 
edilerele Pariste iki filim cevrilecektir. y anings oymyacakhr. * Amerikan filim amillerinden Klayf * Mcthur operator, Kurt Kuran, re
Red «Dablin'delr.i cinayet», «Kaybolan jisiirliiiie bailam1ihr. «Haya! devam edi
miifreze», «Yavruyu buraya getir!» gi- yor!» isminde bir filim viicude getirmek
bi biiyiile filimler yapm11 bir direletordiir. tedir. 
Elyevm Pariste bulunan bu zat birka( * Alfons Dode'nin meihur romam 
FranS1z y1ldm daha ahp Holivud'a go- «Kiiciik ;ey» den iktibas edilen filmin 
tiirmek niyetinded'ir. cevrilmesine martm 14 iinde bailanacak· 

* Afrilr.ada T anganika mmtakasm - t IT. 

10 !\.tart 1938 

RAD VO 
( Ru ~ ku~ mki Ot'OS?ram ) 

ANKARA : 
12,30 muhtellf plll.k ne~rlyat1 - 12.50 

plll.k: Tiirk musiklsl ve halk 1arkllar1 • 
13,15 dahili ve harici haberler - 18,30 plak
Ia dans muslklsi - 19,15 Tiirk mwokls~ ve 
hall< 4ark1lan: CHll<met Riza ve arkad14-
lar1) - 20 saat ayar1 ve arabca ne~rlyat -
21 fotograf~1llk hakkmda blr konu~ma: 
Safder - 21.15 stiidyo salon orkestras1 -
22 ajan• haberlerl - 22,15 yarmkl program. 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslklsl - 12.50 hava

dls - 13.05 plakla. Tiirk muslklsl • 13,30 
muhtellf plak ne4riyat1 - 14 son - lb.30 
~ocuk tlyatrosu <Giile giile ser~eclk) - 19 
Radlfe ve arkad~lar1 taraftndan Til..rk 
muslklsl ve halk 4arkllan - 19,30 spor mu
sahabelerl: E¥ef l>efik - 19,55 borsa ha
berlerl - 20 Cerna! KAmll ve arkada4tar1 
tarafmcfan Tiirk muslklsl ve halk 1ark1· 
Jan - 20,30 hava raporu - 20,33 Omer R1za 
tarafmdan arabca soylev - 20.45 Blmen 
i,en ve arkada~lar .. tarafmdan Turk mu
slklsl ve halk 1ark1Ian, saat ayari - 21,15 
Tahsln ve arkad~lar1 taraf1ndan TUrk 
muslklsl ve halk 4ark!lan - 21 ,50 Bedrlye 
Tiiziin 4an: Orkestra refakatlle - 22,30 or
kestra. - 22,45 aJans haberlerl - 23 plakla 
sololar, opera ve operet par~alar1 - 23,20 
son haberler ve ertesi gUniin program1 -
23,30 son. 

viYANA: 
18.25 MUSfKi - 18.55. kan11k yaym -

20,45 viYANA MUSIKISI - 22,15 KONSER-
23.15 haberler - 23,25 DANS ORKESTRABI. 

PE$TE: . 
18,35 EOLENCELI KONSER - 19,05 kon

feran.s - 19,35 !;INGENE ORKESTRASI -
20 35 OPERA YA YINI: Opexa blnasmdan 
n~klen - 21,40 haberler - 22,20 PiYANG 
KONSERi: Bethofen'in eserlerl - 23,10 
ASKER! BANDO - 24,20 DANS MUSiKi: -
Si - 1,10 haberler. 

Bt1KRE$: 
18.05 DANS MUSiKisi - 19,05 kanµ 

yaym - 20,15 KORO YAYINl - 20,45 $AR
KILAR - 21,20 SENFONIK KONSER: Veber 
ve $Qpen'ln eserleri - 23,15 gramofon, ha
berler. 

VAR$0VA: 
18,05 IDLENCELi KONSER - 18,55 ka

n,1k yaym - 20,35 PiY ANO VE KEM AN -
21,05 KARI$IK MUBiKi - 22,50 edeblyat -
23,05 BUYUK KONSER - 23,55 haberler. 

LONDRA: 
18,05 HAFIF MUSi:Ki: - 18,35 $ARKILAR

l9 ,05 ~oeuklarm zaman1 - 20,05 MUBiKi.Li 
PiYES - 21,05 haberler - 21 ,35 SENFONiK 
KONSER: Veber, Betholen, Mozar•m 
eserlerl - 22,35 kan,1k yaym - 24,30 DANS 
MUSiKisi - 1,35 gramofon, haberler. 

NOBETCiECZANELER 
Bu gece ••hrlmlzln muhtel!f semtlcrin

dekl nobet<;i eczaneler: 
istanbut clhetl: 
Emlnoniinde (Sal!h Necatll, Alemdarda 

(F.sad), KU~ilkpazarda (Yorgl), Kumkapl• 
da (Betklsl , l>ehzadeba~mda 1t. Hakktl, 
Fenerde (Emilyadl) , Karagiimrilkte (Su -
ad), ~ehremlnlnde (HamdO, Aksarayda 
(E. Pertev), Bamatyada CR1dvan), Balm -
koyde <i.tanbul), Eyilbde <Hlkmet Atla -
mnz) eczaneleri. 

Beyoglu clhetl: 
Kurtulu~ caddeslnde (Necdet), 1stlkl&l 

caddealnde (Takslm), isttk!Al caddeslnde 
<Kanzuk), Yenl,ehlrde <Baronakyan), 
Bostanba~mda <Itlmad), Galata Mahmu • 
dlye eaddeslnde cismet), Ka.s1mpasada 
(Vasil). Hallc1~lunda (Barbudl, Be§ll<: -
ta~ta <Sii!eyman Recebl, Ortakoy, Arna -
vudkoy, Bcbek eczaneleri. 

Kad1kOy Moda cadde.,lnde <Bahaeddl:>), 
Pa•aryolunda (Rlfatl, Uskiidarda (Selim l
ye), Bilviikadada (§lnast Rizal, Heybella~ 
dada (Halk!, Beykoz, Pa~abalwe. A. Hls<U' 
eczanelerl. 

gelmez ... Coluk yok, cocuk yok ... 0 
kahve senin, bu leumarhane benim dola1'P 
duruyor. Ben hiileumetin yerinde olsam, 
boyle adamlarm paralarm1 ellerinden 
zorla alir, fakir hkaraya daii1t1rrm. Bari 
sen olsun, yagrour yagarken leiipiinii dol
dur kadm1m I Haydan gelen huya gider 
derler. Hi<; olmazsa bir parca sebeblen -

- Hadiseyi bilmiyor musunuz, Mos
yo F ormando? diye sordu. Mektubumu 
almadm1z ml? 

rnecmuas1 
if mecmuas1n1n son dOrdUnc_il say131 

zengln miinderlcatla ~1km~t1r. Iglnde 1u 
yaztlar vard1r: 

da bir zenciler Holivud'u mevcud oldu- * «Biiyiik Viktorya» filminin kah -
gunu biliyor musunuz? Bu te;kilatm ba- ramam Anna Niyegl ve «Ledi Hamil -
;mda Amerikah zencilerden Nuktuf is- ton» kordelasm1 ~evirmege bazirlan - ---------------
minde biri vard1r. Nuktuf vaktile hakiki maktad1r. 

mi, olursun. 
Marya: 
- Elimden geldiiii kadar bir1eyler 

yap1yorum, diye cevab verdi. Bereket 
versin, budala amma, fena kalbli b1r a
dam deiiil. 

Mosyo F ormando kendi hakk:ndalei 
bu iltifath siizleri dinledikten sonra bir 
1li oksiirdii, sert adlfOlarla merdivenleri 
indi ve kap1c1 kadmla hizmetcisini gor -
memezliiie gelerek onlerinden gecti gitti. 
J\1adam Krike'yi de miras\~a lay1k olm1-
yanlar meyanma kaydetmi1ti. 

Banker Rihter'in yaz1hanesine d'>Rfll 
yola diiziildiiiiii zaman, mirasc1 intihab 
etmenin nekadar giic bir ii olduil;unu dii-
1iiniiyor; yakmdan veya uzaktan tan1d1ii1 
kimseleri birer hirer zihninden ge<;iriy~r. 
her birisine bir lemur buluyordu. Y olun 
yans1na gelmi1ti. Tam o mada, cadder.in 
ortasmda. alabildiiiine yiiklii bir araha 
gordii. Ha1tahkl1, kurada bir beygir, 
hnazlar gibi yiihh bu arabay1 siiriikl:y•· 
bilmek i<;in, kan !er i<;inde didiniyor, ye
rinden kim1ldatam1yordu. Arab1cmm 
kamc1S1, insafs1z 1ak11tilarla hayvamn 
suhna indik<;e, beygirin nallan kald>r1m
larda tak11d1yor, klVllcimlar <;1kanyor, 
faht araba yerinde say1yordu. 

, Mii;yii Fonnando'nun yiiregi par<;a 
parc;a oldu. 

- Vay hain herif vay ! di ye siiylen -
di. Allahtan korkmadan, §U hayvana 
ettigi eziyete bak. 

Sonra, a kl ma gene miraSI geldi: 

- Tamam, dedi, buldum! Biitiin 
miraS1m1 himayei hayvanat cemiyetine 
terkedeyirn ! 

F akat, tam bu mada, yedigi lcam~1-
lrlrdan bitab bir bale gelen kurada bey -
gir, canhe,·lile gerilmi1. yaradana S1gm1p 

•rlugu miithi; bir ~ifte ile, arabaciy1 
Na, ortasma serivenni1ti. Canhira1 

Ill~ Y~yad kopararak yuvarlanan araba
d3, 1Dndadrna etraftan halk leoiu1urken, 
k.;ilkb· F ormando, uzakla1h. f>.rabac1 • 

- Hay1r ... Almad1m ... Ne mektu • 
bu? 

- fflas ettigimizi haber veren mele • 
tubu. Kasam1zda on para kalmad1. Bii -
tiin miiiterilerimiz gibi, ve bizzat miiesse
semiz gibi siz de iflas ettiniz ... Babamm 
spekiilasyonlan neticcsinde ..• 

Formando, siiziin alt taraf1m iiitemedi; 
oldugu yere y1g1ld1. Bo1 yerleri ami e
bediyyeo doldurulam1yacak olan vasi -
yetnamesi hala clinde duruyordu. 

c;eviren: 
HAMDI VAROGLU 

Haydarpa§a hastanesinde 

tibbi miisamere 

Yen! Adam ga•eteslne cevab, Blzde sol 
ve sa~ zlhntyetl, islamda. tarlh felsefesl. 
ibnl Holdun·un hayah, I~tlmal akslyon 
hakk•n<ia, italyada tiirkoloJI, Bursada fel
se!! ne§rlyat, (YosmaJ ve (Kuyucakll Yu
suf) romanlan hakkmda miilahazalar .... 

Okuyuculartmiza. tavsiye ederlz. 

AR 

Holivud'da cah5m11 ve orada miikem - * Avusturyali jiinpromiyelerden Her
mel bir stiidyo kurmu;tur. Cevrilen bii • man Timig giizel bir erkek olmamakla 
tiin filimler Cantu dilindedir. Bir de beraber sempatik bir aktiirdiir. Zavall1 
me5hur kadm y1ld1Zlan vard1r. Kendisi- Viyanada dokuz ki;ilik aile erkanile bir
ne Afrika Greta Garbo'su lakab1 takil - likte esrarh bir hastah~a tutulmu,tur. Bu 
m15hr. ASJI ad1 Bape' dir ve kabile reisi- rahatmh~m bir miiddet evvel satin al -
nin k1Z1d1r. Reis kmm stiidyoya I 00 ii- d1klan bir papagandan gectigi zannedil
kiiz mukabili satm1it1r. Maujaro i•min - mektedir. Hastalan tedavi eden doktor-

Biiyiik blr emekle g1kan TOrklyenln ye- deki komikleri ise vatanda;lanm Sarlo- la evdeki iki hizmetcide de ayni hasta -
gane san'at dergL'l olan Ar'm lklncl ytl sa- clan daha fazla giildiiriiyormu5. Orada hgm araz1 goriilmii,tiir. 
YI !kl miinderlcatmda Buud Kemal Yet- Z 
kin IMiistakll san•at> Romain Rolland'dnn, viicude getirilen filimlerin coiiu favdah * F ransada « engin <;ocugu» ismin
P. N. Boratav'm !Beethoven'ln Uea'ler!l, mevzulara · tah<is ediliyor, S1hhi, fenni, de bir filim <evrilmektedir. Bairolleri 
Bedrl Rahm! <Nlzlplln da~lan), Chrl<tlan ilmi gayeler takib eden eserler yap1hyor- Sari Burge, Aimo., Bernard Lankre ve 
Zervos'tan CPlca.<;so Ile mii!Al<:at), I. Gallb 

Arcan (Thespls'ln arabasi), Avr. N. Pa - ·m~u;'ii· iiiiiii&;::;:;;-;~~N:::~;Mba~cl-•:lr~n:;;R~o~bde:n;so~nWobv:n;a;m~a-k_tiiadii1iirliiniir .• pazo~Iu (Yunanlstan mektublan), K. S $ - d · 
Erolun slnema tarlhlne aid ~ok k1ymetl! a ratva E N sinemada bu ak~am an 1tibaren 
yaz1Iarm1 lhtlva etme'<tedlr. Ar'1 okuyucu- iLK GECE • BiZ DE iNSANIZ 
lanm1za tavsiye etme~i blr bore blllrlz. 

Bu ak~am S A K. A Y sinemas1 
ViCTOR FRANCEN 

Komedi Fransezden VERA KORENE 
gibi iki biiyiik ve debakar y. ld z1 

HERKESIN KADINI 

Haydarpa~a Niimune hastanesi, mu 
tad ayhk tibbi miisameresini operatiir 
Dr. Feridun $evket Evrenselin ba~ • 
kan!Jgmda hastane konferans salonun
da yapm1~ ve dahiliye ~efi profesor Dr. 
Tevfik Saalam kebed iptida! kanseri, 
hariciye ~efi operator Dr. Feridun $ev
ket Evrensel vahim bir guvatr ekzof -
talmik vak'asmda ameliyatla tedavi ne
ticesini, Ba~tabib ve bakteriyolog Dr. 
Ka1.1111 Lakay a,i(IZda bir gonokok vak
as1 ve preparasyonlarm1, cild hastahk-
lan sefi Dr. Nuri Osman Eren muhtelif Buyiik Fransizca filminde takdim ediyor 
rild -;,ak'alari ve kulak sefi Dr. Haydar A~1knne hayab ... Erlleklerin hayvan1 arzularma teslim edilen bir knd1mn 

J 

Ibrahim Aydar bir siniis kavernoziin ac1kh hayah gozleriniz Onfinde canland1mlacaktir. 
trombofilebiti vak'alarmt takdim etmi~· ilaveten: FOX JURNAL diinya havadisleri 

lerdir. ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::~:::::::::::;;::~~~~~::;:::::::::::::::~~::; Munabsalara: Dr. KaZlm Lakay, Dr. iii -
Feridun Evrensel, prof. Dr. Tevfik Sag- I Bu akco:am Tu· -R K sinemas1nda 
lam, Dr. Nuri Osman Eren. Dr. Siireyya ~ 

Tanay ve Dr. Miifide Kiiley kattlmt§ - Gara s11varesi olarak 

lardir. -· •• - i s T i K L A L F E D A i L E R i 
Kad1nlar1 Esirgeme kurumu- ( Fransn ca ) 

nun baloau WiLLi BIRGEL - VtCfOR STAAL 
1stanbul Verem Miicadele cemiyetin-

den: 
Tiirk Kadmlan Esirgeme Dernegi ta

rafmdan 12 mart 938 cumartesi giinii 
ak~am1 Tokathyan salonunda verile • 
eek balo ile cemiyetimizin hi~bir i~ti
raki hulurunad1g1 ilan olunur, 

HANSI KNOTEK - URSULA GRABLEY 
Biiyiik istiklal - Harb - Heyecan ve a~k tilmi istibdada 
kar§1 isyan eden bir milletin istiklal milcadelesi ve nelis 
bir a~k maceras1 - Muhte§em raks ve muzik sabneleri. 

Binlercf' tii;rilran .. ........................................ --................................... ... 

Dinc;el ailesinin te§ekkiirii 

Vefah teessiirle haber alman Enlse 
Dini;elin zevci emekli Miilkiye Milfet· 
ti~i Halil Rifat ve k1zlan Gilzin, Le • 
man Dini;el ile karde~i Manisa Memle
ket hastanesi operatorii Dr. Semih Sii· 
merman ailenin rnaddi ve manevi is • 
tinad1m te~kil eden merhumenin iifulii 
hazini miinasebetile mektub ve telgraf· 
larla keder ve ac1larina i§tirak eden 
akraba ve dostlarma ayr1 ayr1 te~ek • 
kiire bilyiik yeis ve teessiirleri mAni ol
duitundan minnet ve siikranlarim ga • 
zeteniz vas1tasile arzederler. 

VEFAT 

Tiirk musiki Uemlnde tanmmt§ sima
lardan hanende Bay Agyazarm harem! 
vefat etmi!jtir. Cenazesi buiiun saat 
l.15 te Bahkpazan Ermeni kilisesinden 
kaldmlacakhr. 

HALK 0PERE'I1 
14 mart pazartesi ak
§am1 Be§ikta§ Suad
park sinemasmda: Eski 

Hamam Eski Tas 
15 mart sah ak~am1 

Pangalh Kurtulu§ si
nemasmda: (Pipi~a) 

rn 
TURAN T!YATROSU 

Bu ak~am 
Hakkl Ru~en ve 

arkada~lar1 
R1fk1 , Eyiib Sabrl 

birlikte 
8 ki~ilik Matmazel Mii;e - Pen~ef ve 

Macar varyetesinin i~tirakile 
(Damgah haydud) komedi 3 perde 

ERTUGRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

Pazartesl 
(Kad1koy • Siireyya) 

sinemasmda 
(Bu masal boyle bltti) 

biiyiik vodvil 
______ 3_perde __ _ 

Oskiidar Hale sinemas1 
.(KORKUSUZ AD.AlVI} Harri Bor 
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.............................. 
K1yn1etler ve tahminler 

ikt1sadi liarekctler 

Bir mukaddemeye dair 
Belediye, et piyasas1na mUdahale ediyor P0ENCERESiNDEN 

2 yiiz elli bin liraltk bir Yola ~1karken 
Yazan: AHMED HAMDI TANflNAR 

Tiirk bugday1nm 
standard1 

]iii Romen bugiinkii Franstz muhar -
rirlerinin en ileri gelenlerindendir. ,Siir, 
roman, tiyatro, hikaye, tenkid vc muh -
telif tecrubelerden miiteiekkil muazzam 
bir kiilliyatm sahibidir. Her eserinde za
manmm meselelerini gozoniinde bulun -
duran, kendine ve muasm oldugu insan -
l1ga daima sad1k olan hiiylik Avrupah -
lardand1r. Bu itibarla fikirleri kcndisi gi
bi dii1iinmiyenler ic;in dahi birinci dere
cede ehemmiyetlidir. 

Bu biiylik 1ohrette benim ~ok sevdi
gim taraflardan biri 1iiri, butiin diger 
san' atlardan Ustiin tutmas1 ve onun niza~ 
m1 ile beslenmi1 oldugunu her zaman 
soylemesidir. Filhakika iie evvela 1i1rle 
ba1lam11, birka~ arkadaiile beraber harb
den evvelki F rans1z 1iirinde o kadar mii
him bir yer tu<an Unanimizm adh 5iir 
mektebini kurmu1 ve o devirden itibaren 
de hemen hi~ hirakmam11tir. Araycrde 
zamamm1zm helki de en degerli sahne 
kiilliyah olan tiyatrolanm vcrmi§, hemen 
hepsi iizerinde ayn ayn vc uzun uzun ko
nuiulan romanlanm yazm11ttr. Bunlarm 
i~inde henliz 13 iincii cildi c;1km11 olan 
(Hiisniiniyet sahibi adamlar) adh roma
m, gerek mevzu ve gerek hacim itibarile 
-hepsi galiba yirmi yedi cild olacak- bu 
san'atm en dikkate deger eserlerinden bi
ridir. 

Jiil Romen'in 1iirleri benim bilhassa 
sevdigim iiirler degildir. Onlar okuyucu
yu ne ya1ad1g1 zamanm d11ma c;1karabi
lirler, ne de herhangi bir ammm bir ebe
diyet vehmini verecek kadar derinle1ti • 
rirler. 0 insan ruhunda hususi bir mev
sim ve iklim kuran 1airlerden degildir. 
Bununla beraber comerd bir c;e1meyi an· 
diran genii ve be1eri ilham1 ile, t1pk1 bir 
beytinde oldugu gibi «herieye ragmen 
vadettigim 1ark1y1 soyliyecegim, bu ma
ceraya attlacag1m.» diyen namuskar cda
sile ve nihayet zerre kadar ogreticiye 
dii1miyen titiz belagatile bu 1iirlerde in· 
.am, hr11la1hg1 zaman tutan kuvvetli bir 
taraf da yok degildir. Esas1 hiisniiniyet • 
lerin anlasma'1na dayanan ftrtmas1z, a· 
layi1siz, fakat devamh ve hliyiik a1klara 
benziyen bir 1iir ... Zaten bir manzume • 
sinde bizzat kendisinden «sakin ve miis· 
terih iain> diye bahsetmiyor mu} 

]iii Romen'in son ne1rcttigi (Bcyaz 
adam) adlo btiyuk manzume de boyle -
dir; yani insanhga gonderdigi haber iti
barile c;ok zengin, fakat bir 1iir kitabm -
dan bekledigimiz «hatlar» bak1mmdan 
pek o kadar parlak olm1yan bir eser. Be· 
yaz Adam'm en kuvvetli tarah ba5mda
ki mukaddemedir. Bu mukaddemede 1a

ir bugiinun 1iir meselelerini kendisine 
has vuzuhla ve arkasmda biitiin bir orta 
S1mf1, onun zevk ve itiyadlanm, hayat 
anlay11m1 mevcud bilmenin verdigi bir 
emniyetle anlatmakta; ve kendi tarihi 
seynnm zaruretlerile girdigi bugiinkii 
~1kmazdan iiirin kurtulabilmesi i<;in dii -
iiindiiklerini soylemektedir. 

Bu kudrette bir muasmn fikirlerini, 
-baz1 noktalarmda kendisinden aynlsak 
bile- bilmek faydastz olm1yacag1 i~in, 
kISaca hulasa ediyorum. Maksad1m ken· 
dime bir istinad noktast aramak degil. 
belki sadece bu c;ok genii ve degerli tec
riibenin tanmmaS1na deli.let etmektir. 

Burada baika sebebler kan§tr ki bun
larm haimda bizzat 1iirin bugiinlcrde 
gec;irdigi buhran gelir. Jiil Romen diinkii 
1iirin kendi 1eklinde yoruldugunu soylii· 
yor. Bu da tabiidir, <yiinkii 5ekiller eskir, 
canh viicudler halinden olii kahblar ha
line gelir, kaidelerin mn, binaenaleyh 
tesiri kalmaz. 0 zaman okuyucu arttk bu 
basitle1mi1 1ekille tcmasta derlenip top
lanmag1, kendisini yenmegi ve degi5tir • 
megi zahmctine degmez bir kiilfet gibi 
goriir. 

Her san' at zaman zaman kendi sekil • 
lerini degi5tirmek mecburiyetini duyar. 
F akat kendisine yeni kanunlar bulmadan 
evvel bir hiirriyet devresi gec;irir ki mu
harrire gore F ranSlz 1iiri bugiin o devrcde 
bulunmaktadtr. «Hatta bu devirlerde 
•an' atkarm dehasma yabanc1 gel en ''c 
ilhamm cilvelerine herhangi bir sur~tle 
sd c;ekecek olan kaidelen hi<;bir suretle 

kabul etmiyen. son derecede scrazad bir 
san' at tahayyiil eden san' atkarlar bile 
<;tkar.» ,Siiphesiz ki boylesi hir hiirriyet, 
haz1 san' atlar ic;in nisbetcn miimkiin ola
bair. «F akat 1iir gibi kendisine <;ok ya km 
bir san'attan (yani nesirden) ancak mu

ayyen bir 1ckil vaS1tasile aynlabilen yani 
miistakil olarak mevcudiyeti ancak bu 
iekle bagh olan san' atlarda, bu 1eklc 

dokunulunca o san'atm mevcudiyeti teh· 
likeye girecegi» gayet tabiidir. Bittabi 
bu kadar hiir ve kaidesiz hir 1iirle kar~1-
la1an amator de, kendisine verilen eserde 
1iir 1ckli namma kalan 1eklin, aSll 1iiri 
okurken takmd1g1m1z ve nesirle ha1ha1a 
kald1g1m1z zaman hie; ihtiyac gormedigi
miz o hususi dikkat ve alakaya, «deruni 

dinleyiie. ses ve ritm tarttlarma» degip 
degmiyeceginden jiiphe ediyor ve 11irle 
nesrin ortasmda kalan bu 1ekilsiz escr
dense, diimdiiz nesri, kendisine miitalca· 
nm hatlarmdan ba1ka hi~bir zahmeti 
icab ettirmiyen nesri tcrcih ediyor. 

Jiil Romen'e gore karanhk 1iir ve saf 
1iir iddialan da bugiiniin okuyucusunu 
iiirden uzakla5hran sebeblerdendir. Bun
lardan birincisine taraftar olanlar, ifadesi 
kahil olana kar11 gosterdikleri istihfafla 
karii bu san'ata kay1dstzhga ah5tmyor· 
Jar. lkincisine gelince onun, 1iirin oziinii 
anyacag1m diye diye sahasm1 daralthg1· 
m ve onu tecrid ede ede mahvettigini 
sanmaktad1r. 

Bittabi mukaddemenin bu taraflan 
iizerinde konu1ulabilir. 

]iii Romen vahim olmakla berab~t 
ge~ici olduguna da kani oldugu bu vazi· 
yetten kurtulabilmek i~in sadece 1ekil 
buhranmm halledilmesi kafi gelmiyece • 
gine inamyor ve «hen 1iirin (geriye ~eki
lerek) terkettigi kty1lara dogru tekrar 

yiikselmesile ancak kurtulabilecegini sa• 
myorum. Baz1 felcler gibi gittik<;e ilerli· 
yen bir mahcubiyet ve iffet hissile bahset· 
mekten <yekindigi «maddcleri» tekrar el
de etmesi laz1md1r. (Bunu birakal1m, bu 

ncsir i~indir) diye di ye kendisine arttk hi<; 
bir1ey kalmad1gm1 gordii ... Hulasa veni 
ha1tan biiyiik mevzulan, bugiinkii 1eklin
de -yani bugliniin kafasmda kendi kendi
liklerinden- kurulduklan ve tecesstim et

tikleri 1ekilde, ve nesre dii1mii1 olmak 
tenkidine katlanmak 1artile bliyiik ve he-
5eri mevzulan almak la11mdtr. Dii1iinii
niiz ki, ha1ka bir zaviyeden hak1ld1g1 
takdirde, mazideki biiyiik iiir yenilikleri 

bir zamanlar adi ve el degdirilmez adde
dilcn biiyiik nesir parc;alanna, y1gm y1gm 
nesre 1iirin el koymasile hailar .» 

lite muam edebiyatm belki de en ve
lud ve 1iiphesiz ~ok 1uurlu bir i1<;isinin 
-bu i1~i kelimesini bittabi en asil mana
smda kullamyorum- bugiinkii 1iir hak -
kmdaki fikirleri. Coriiliiyor ki Jiil Ro • 

men bir taraftan iiire ycni 1ekiller isti -
yor, diger taraftan da onun kendi ken • 
dine ~izdigi hududlan geni1letmesini, 
vc biitiin hayah istiab edebilecek bir san
at olmas1m istiyor. 

,Siiphesiz ki bugiin 1iir aleminde mev • 
cud olan rahatSizhgm en kestirme ~aresi 
de budur, fakat. .. 

Giinlerdenberi lstanbul ticaret horsa
smda bir proje iizerinde tetk1kler yap1h -
yor. Bu proie, 1kt1sad Vekaleti taraf1n -
dan esaslan hamlanm11 olan bugday ih
racatmm kontrolu ve bugdaylann stan
dard1 nizamnamesi ic;in yap1lm111tr. Mev
zuun ehemmiyeti, her ne taraftan bak1 -
lirsa baktlsm <;olr. biiyiiktiir. Bugdaym 
standard1, 5imdiye kadar standardizas -
yonu yap1lm15 olan maddeler kadar ko -
layca bir kahba sokulabilecek neviden 
cegildir. y ap1lan tetkiklerde de biitiin 
Lu noktalar goze ahnmakta ve bu iekilde 
hareket olunmaktadtr. , 

Milli tasarruf ve ikttsad Cemiyetinin, 
ikhsad kalkmmammn kudretini goster • 
mek ic;in gozoniine koydugu vecizeler a
rasmda « 15 sene evvel bugday1 bile ha • 
ricden ahyorduk ... » ibaresilc hailayam 
cidden diisiindiiriicii bir hakikati ihtiva 
elmektedir. Bu vecizenin sonu galiba bu
giin ipekliyi bile bizim yaphg1m1z icklin
de biter. F akat hize lr.ahrsa bunu ayni 
nusal sahasmda dcvam ederek hitirmek 
de miimkiindiir. Evet diin hugday1 bile 
d:iandan ahyordulr.. F akat hugiin senede 
3,000,000 ton istihsalatta bulunuyor, 
7,000,000 lirahk ihracat yap1yoruz ... » 

Bugdaym, insanhgm bu ilk ve en miihim 
g1dasmm Tiirk koyliisii i<;in ayn bir husu
siyeti vardtr. Onu k~ndisi eker, kcndisi bi
<;er, harmanmt yapar ve ekseriya kendi
si ogiitUr, ekmegini de lr.endi fmnmda pi-
1irir. Bu onun bir y1lhk g1das1dtr. Diger 
g1dalann1 da gene onun getirccegi men • 
faatler tcmin eder. Miistehlik vaziyctin • 
de bulunan halk i<;in de bugday ayni e· 
hemmiycti haizdir vc 1imdi hir ihrac mad
desi olmak itibarilc bu ehcmmiyeti art • 
m11ttr. 

Bugdaym standardm1 yapmak i<;in c
sash bir teikilatla genii bir seferberligin 
ba1lamas1 laz1m gelecegini alakadar ma· 
kamlar miidrik bulunmaktadtrlar. To • 
humdan baihyarak ihraca kadar devam 
edccek ve daima iizerinde me1gul olmag1 
icab ettirecek bir lr.ontrol. F akat, hunun 
faydalan o kadar biiyiik olacakttr ki ge
lecek nimet, giriiilccck kiilfeti hi<; mesa
besinde b1rakacakt1r. 

F. G. 

«Yugoslavlar arbk dii~
manlarla ~evrili degildir» 

(Ba§tarafl 1 lnct sahl/edel 
3 - Kom§ularla mevcud olan anla§ -

mazhklari diizeltmek, miimkiin olan 
her yerde yeni dostluklar tesis etmek. 

Yugoslavya, bu u?.la~ma siyasetinl 
takib etmek sayesinde, Balkanlarda ve 
Avrupanm cenubu §arkisinde bru;ltca 
sulh Amillerinden biri haline gelmi§tir. 

Ba§vekil M. Stoyadinovi~. biitiin mec
lisin alla§lar1 arasmda • Yugoslavya, 
arhk dii§manlarla ~evrili degildir• de
mi§tir. 

Ba§vek!l!n, dost ve miittefik Tiirk!ye, 
Romanya ve Yunanistan hakkmdaki 
sozleri de ~iddetle alk1§lanm1§hr. Dok· 
tor Stoyadinovi~. ttalyan • Yugoslav 
miinasebatmdan bahsederken, Yugos • 
Iavya ile 1talya arasmdaki ittihadm ve 
elbirli.~inin, yalmz iki memleket mena
fiine de~il, ayni zamanda, umum! sul • 
ha da h3dim oldu~unu soylem~ ve Yu· 
goslavyamn, eski taahhiidlerile tezad 
teskil edecek mahiyette hi~bir yeni ta· 
ahhiide giri§medigini kuvvetle tebariiz 
ettirdtkten sonra, nutkunu §Oy!e bitir • 
mi§tir: 

•- Prens Pol'un ve Niyabet meclisl· 
nin yiiksek rehberligi altmda ve kahra· 
man ordumuza istinad ederek, harici 
siyasette, dogrulugu daima sabit olmu§ 
olan yolu takib edcccgiz.> 

Doktor Stoyadinovi~'in nutku, meb • 
uslarin ~iddetli ve heyecanh alkt§larile 
s1k s1k fas1laya ul';raml§ ve meclis, Yu
goslavyanm harici siyasetini biiyiik bir 
kudretle idare eden k1ymetli devlet a
damma kars1 itimadm1 izhar etmistir. 
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Soyledim ya, Jiil Romen'in fikirlerile 
ancak bir ka<; noktada mutab1kun. 

Ahmed Hamdi Tanptnar 

Bir ayhk gelir 
6grendigimlze gore, 1stanbul g(Iin -

riiklerinin §Ubat aymdaki umumi geliri 
4,620,000, giimriik resimlcri de 3,600,000 
lira raddesindedir. 

Gene §Ubat ay1 zarfmda memleketi • 
mize haric memlcketlerden deniz yolile 
1531 ki§i girip ~1km1§hr. 

~·-·-M. Metaksas Kralla gorii§tii 

istikraz da yap1lacak 
~ehre kesilmi1t olarak getirilen etlerin mezbaha 

azalblmas1 hakk1ndaki teklif de ~ehir • • resm1n1n 
Meclisinde ittif akla kabul olundu 

lstanhul Umumi Meclisi, dun, ogle -1 
den sonra saat on dort buc;ukta birinci 
re is vekili N ecib Serdenge~tinin rei•ligi 
altmda, et meselesini intac etmek iizere 
fevkalade bir toplanh yapm11ttr. 

Necib Serdengec;ti. fevkalade i~timaa 
aid cehenin a~1ld1gm1 bildtrdikten sonra, 
Belediye reisligi makammdan Umumi 
Meclis reisligine gonderilen tezkereler 
okundu. 

latikraz teklili 
1Ik tezkerede, hiikumetuniz tarafm • 

dan hayah ucuzlatmak, ve et fiatlanm 
dii1iirmek maksadile mezbaha resminden 
miihim fedakarhklar yap1larak yeni bir 
tarife kabul cdildigi, 1 mart 938 tarihin
den itibaren tatbik edilmekte olan bu ta
rife ile koyun fiatlan iizerinde haz1 ka • 
lemlcrde on kuru1 ve baz1 kalemlerde 
daha fazla tenzilat yaptld1g1, alman ted
birlerin ilk semerelerini vermege ba1lad1-
g1, ct istihlakinin yiizde yirmi bir dercce
sinde bir fazlahk gosterdigi kaydedil -
mekte ve mart, nisan aylan, kasabltk 
hayvan muvaredatmm azald1g1 bir mev -
sim oldugundan fazla istihlaki kar11ltya
bilmek ic;in, Belediye kanununun 15 inci 
maddesinin ii<;iincii f1krasma tevfikan 
icah1 halinde, Belediyece piyasaya mii
dahale olunarak. fiatlar iizcrinde nazun 
vaziyet almmast zaruri goriildiigii, ancak 
biit~ede bunu kar11hyacak tahsisat ol • 
mad1gmdan kuabhk hayvan ahm, salt • 
mmda bulunulmak iizere miitedavil scr -
mayeye ihtiyac oldugu ve liizumunda, 
dogrudan dogruya veya kasahlarla bir • 
likte hayvan alabilmek iizere, Belediye 
kanununun 70 inci maddesinin verdigi 
salahiyete binaen milli bankalann birin • 
den 250 bin lirahk bir istikraz akdine, 
Umumi Medisin yiiksek miisaadcsi isle· 
nilmekte idi. 

Me:r.baha resminden tenzilat 
lkinci tezkere dQ. kesilmi1 olarak geti

rilecek hayvanlarm mezhaha resmi indi • 
rilmesi ic;in daimi enciimene salahiyet ve
rilmesinc dairdi. 

Bundan sonra, Belediye Rei'i Mu
hiddin Ostiindag soz alarak ezciimle de
di ki: 

- T afsilen arzedildigi ve<;hile et 
fiatlan iizerinde yap1lan tenzilati idame, 
halkm !chine olan ehemmiyetli menfaati 
muhafaza, ve icab eden tedbirleri almak 
iizere heyetinizden salahiyet istiyorum. 

.Su mada; gelen hayvan miktar1, is -
tihlakin artmasma tekabiil edecek kadar 
~ok olmad1gmdan indelhace, dogrudan 
dogruya hayvan getirmek ve piyasaya 
miidahale edebilmek iizere sermayeye 
ihtiyac1m1z vard1r. Bu scrmayenin 250 
bin liraya kadar olmas1 maksad1 temin e
decegini tahmin ediyorum. Bu ii iizerin
de muvaffakiyetle yiiriiyecegimize iti • 
mad1m vard1r. Kesilmi1 hayvanlara aid 
mezbaha iicretlerinin tenzili de, almacak 
tedbirler arasmda bulunmaktadtr. Bu 
tcdbirlerin balk lehine idame edilecegini 
vadediyorum.» 

Muhiddin Ostiindagm izahatmdan 
sonra, her iki tezkcrenin de Biit~e ve lk-

Vnti ve Belediye Reisi izahat veriyor 

tISad enciimenlerine havalesi muvaf1k 
goriildii ve enciimenlerin tetkikatta bu • 
lunabilmeleri i~in celse, on be1 dakika 
i<;in tatil edildi. 

lkinci celse a~1ld1ktan sonra, tetkikat
ta bulunan enciimenlerin mii1terek maz • 
batas1 okundu. Mazhatada, Belediyeye 
milli hankalann birinden iki yiiz elli bin 
liraya kadar bir istikraz akdi i~in sala
hiyct verildigi ve diger taraftan, 1ehri • 
mize kesilmi1 olarak gehrilen etlerin 
mezbaha resmi azalttlmas1 hakkmdaki 
talebin kabul edildigi bildiriliyordu. 

Mazhata, heyeti umumiycce de itti
fakla kabul edildi. 

Bundan sonra, Cumhur Riyaseti na • 
mma Belediyece inia ettirilmi1 olan Flor
ya Deniz koikii ve mii1temilatma, hazi
nece sahn ahnmak iizere fiat takdir e • 
decek komisyona, ,Sehir Meclisi namma 
Mustafamn intihah1, kabul edilerek, fev· 
kalade celseye nihayet verildi. 

Demiryollarmda tem:ilat 
Devlet Demiryollan ldaresi, kasabhk 

hayvan fi.tlarmm dii1iiriilmesi dolaytsile 
Devlct Denizyollan tarifelerinde yap1 • 
Ian tenzilata muvazi tenzilah kabul et • 
miitir. Bu sab~htan itibaren bir vagon
dan az olmamak iartile nakledilecek ka
sabhk hayvanlar i<;in, mevcud tenzili.th 
tarife iizerinde yiizde on daha tenzilat 
yapacaktir. Bu suretle lstanbula yalmz 
deniz yollarile degi), hra yollari\e . de 
kasabhk hayvan gelebilccektir. 

Kararname nefrolundu 
Ankara 9 (T elefonla) - lstanbul • 

da et fiatlanmn kilo ha1ma on kuru1 in

dirilmesini tcminen belediye ve mahalli 
idareler elindeki iskelelerden ge<yen hay· 
vanlardan ahnmakta olan miiruriye res
mini indiren Vekiller Heyeti karan bu
giinkii Resmi Gautede ne1rolundu . 

Suriyede, eaki krall1g1n 
y1ldoniimii merasimi 

Beyrut 9 - Surlye Kralltgmm 1920 
de Faysal tarafmdan ilamnm yildonii
mii miinasebetile diin ~amda meras!m 
yap1lm1§ ve ilk defa olarak Suriye hil· 
kllmetl bu merasime i§tirak eylemi1tir. 

Cezayirde istifa eden beledi-
ye reisi ve azalar1 

Cezayir 9 - Cezayir Belediye reislerl 
ve Belediye meclis! aza1ar1 lstifa et -
mektedit. ~imdiye kadar 22 beled!ye 
reisile 101 belediye meclisi azast lstifa 
etmi1tir. 

Emlnonilnde yepyeni mesele 
Istimlake tabi olm1yan 
diikkanlar1n kiralar1 artt1 
imar f aaliyetinden istifade ederek ihtikara 

kalk1,anlar1n bu hareketleri durdurulacak 

Eminonii meydammn a<;1lmas1 ctra • 
fmda yeniden baz1 tetkikler yap1lmakta
dtr. Nafta Vekaletile Elektrik iirketi a
rasmda yakmda ha1hyacak miizakere 
mevzuu arasmda 1irketin 1stanbul ha! • 
kmdan fazla tahsil ettigi ii<; milyon lira· 
nm iadcsi iii vard1r. Vekalel bu paray1 
da prketten tahsil ederek lstanhul Bele
diyesine vcrecektir; ~linkii para l;tanbul 
halkmm cebinden <;1km111tr. Evvelce 
T ramv.ay 1irketinden ahmp Eminonii 
meydanmm a~1lmasma tahsis cdilmis o
lan bir milyon yedi yliz bin lira ile bera
ber Belediyenin eline bu is i<;in dort mil
yon yedi yiiz bin lira kadar brr para 
ge~mi~ olacakhr ki bununla !ehir plan1-
na tevfikan Eminonii mmtakasmm tama
mile i;timlaki imkam haSI! olacakttr. 

Ostiindag bu hususta Vekalete baz1 tek -
liflerde bulunmu1tur. Bu meyanda is -
timlak edilecek mmtakanm bilhassa c;ok 
~irkin bir manzara gosterecegi Bahkpa
zan istikametindeki haz1 diikkanlann da 
istimlaki diiiiiniilmektedir. 

Jiil Romen' e gore bugiin biiyiik 1air 
yok degildir. Bilakis hir ~ok memleket
lerde ~ok biiyiik 1airler vard1r. F akat 
19 uncu amn baimda ve hatta ortasmda 
oldugu gibi eserleri muazzam bir hi.disc 
te1kil etmiyor ve o zamanlar oldugu gibi 
biitiin miinevvcr Avrupa tarafmdan miii
terek bir alkt1la selamlanm1yor. Buna 
bakarak Avrupada 1iir duygusunun a
zald1g1 hiikmiinii de vermemelidir. Za -
mamm1zda ruhlar bu hisse ve 1iirin ba1 -
lang1cm1 yapan her tiirlii heyecana, 1evk 
ve vecde ~ok a~1k1trlar. Roman nesrine 
1iirin bu kadar girmesi de bunu ispat e -
der: «.Siir bu zan1ana aS1! begendigi kab 
olan manzumeden o kadar ihtiyatstzca 
d11anya dokiildii ki- 1iiphesiz bu yiizden 
manzume ( daima Poeme manasma lcul
lamyorum) siirsiz kalmad1; <;iinkii mem
ha bitmez tiikenmezdir- fakat karideki 
iiir susuzlugu hemen her tarafta kendisini 
tatmin edebilmenin yakm, mebzul ve ko
lay, bilhM!O kolay fmat ve imkanlarmo 
bulmui oldu, ve bittabi en yakm ve en 
kolay olanlarile, yani ruhun husu'i bir 
vaziyet alm•<ma ihtiyac gostermiyenile 
iktifa etli». Ciinkii «hangi ii<lubdan ve 
hangi devirden olursa ohun, hir !iiri ken
di kendimiiden, kendi deruni zemberek
lerimizderi bir nevi silkinme elde etmek· 
sizin, ve bu suretle tabii h• limi1den hiraz 
~1kmadan !» okuyamay1z. l,te Jiil Ro • 
men'e !!Ore bugiiniin okuyucurn buna 1h
tiyac ~ormedrn, kendi nef<inde ve hndi 
t•nbelli;;ine ka"1 miicadele etmed•n, 
velha.1! hkhir giic;liigii yenmege liizum 
gormeden <iiri nesrin hazine<inden al-

• maktad1r. F akat okuyucuya jiir mlitalea
smdan yii1 c;evirten ne sadece nesrin te
min • ettigi bu kolayhktir, ne de karmaka
rtSik ve pek ~ok 1eyler birden okunan bir 
devrin adam1 olmas1dtr. 

Atina 9 (Hususi) - Ba1vekil Me -
taksas diin saraya giderek Kral tarafm -
dan kabul edilmij ve uzun miiddet bir
likte <;ah1m11lardtr. Bu <yalt1ma sirasmda 
Ba~vekil, Balkan Antanh devletlerinin 
Ankara konseyinde ittihaz edilen karar· 
lar ve konuimalar hakkmda Krala tafsi
lat vermiitir. 

Paris - Tehlike ve korkunun ne ol· 
dugunu bilmiyen Amerikah iki cambaz 
40 metre yiikseklikte bir diregin tepe
sinde ~ayam hayret hiinerler goster • 
mektedir. 

Belediye Reisi Muhiddin Ostiindag 
Eminonii meydamnm a~1lmasile arkadan 
meydana ~1kacak kii~lik ve <;irkin bina -
Jann arzedeccgi c;irkin manzaray1 1slah 
iiilc de alakadar olmaktadir. Muhiddin 

Eminonii meydanmm a~1lmasile geri
deki baz1 diikkanlann icar bedelleri hir
denbire yiikselmi1, ii~ misline <y1km11hr. 
Mevcud kanuni mevzuatla buna kiu11 
koymanm imkan1 yoktur. Yalmz yeni ya· 
1)llan yap1 ve yollar kanunu layiha•mm 
kISa zamand• mevkii mcr'iycte girmesi 
i~in Dahiliyc Vekalttince seri tetkikat 
yap1lmaktadir. Bunu-i i~in 1stanhul Be • 
lediye;inden !mar 1uhe•i miidiirile Y ol -
lar ve Kopriib miidiirii Ankaraya c;agt· 
nlm11 bulunmaktadtr. Bu layiha siiratle 
kanuniyet kcsbedecek olursa imar vazi -
yetinden istifade ile ihtikar yapmak isti -
yenlerin bu hareketlcrinin oniine gec;ile -
bilecegi gibi Belediye de bundan aynca 
istifade edecektir. 

C ocuklugumda okurdum: Garb 
bamha1ka hir cihandtr. G;ine1 
orada batar gibi goriiniir. Fa -

kat hakikatte dogar. Ne yaz1k ki o oku· 
malardan hatmmda en canh olarak ka
lan bilgi Ziya Pa5anm: «Diyan kiifrii 
gezdim serteser ka1aneler gordiim - Do
la1hm miilki islam1 biitiin viraneler gor· 
diim» feryadmdan ibaret kald1. 

Genclii(imde olmtuyordum: Garhda 
hareket ve hayat vardtr. Ciinkii biitlin 
miispet ilimlerin kaynagt oradadrr. Bir 
zamanlar sark garh1 geride hirakm:$1:. 
Miistebid devirler ve cahil idareler ala· 

leti harekete, korliigii goriirliige, duygu· 
•uzlui!u sezerlii(e tercih edince ve garb 
da uyanmca vaziyet deifoti . .Simdi arada 
takvime gore alb yiiz, hakikat bak1mm -
dansa bin alt1 yiiz y1lhk mesafe var. Her 
nesil he1 alh nesil hamlesi gostererek bu 

fark1 aradan silmelidir. Lakin bu olm -
tu1lardan da beynimde kalan silinmcz 
iz, Avrupanm tarihinden ibarettir. 0 ta
rihi ya1ad1ID ve kendilerine hocahlr. etti· 
gim talebeme de helki Y•!atlun. Bununh 

beraber Avrupayi gormii1. tammt! ve an· 
lam11 olamad1m. Cormekle duymak ara• 
smda mutlaka bir fark var. Soz nekadar 
kuvvetli ve nekadar belii( olursa olsun 
goz olam1yor I 

Bugiin firsat elvcrdi. Garba •eyahate 
<;tktyorum. Nasti kurulduklanm, kac; ke· 
re y1k1hp ka<; kere yeniden yap1ld1klan· 
m, ic;lerinde ne ahideler ve ne hazineler 
sakh bulundugunu uzun y1llardanb~ri ki
tahlarda okudui(um, gezenlerden duy • 
dui(um, filimlerde seyrettii(im Peste, Vi
yana, Berlin, Briiksel, Paris, Londra 
$ehirlerini goziimle gorccei(im. 

Bir yabanc1 gibi yola ~1km1yorum. !s
tanbuldan Avrupaya giden yolun on be1 
ve belki yirmi am evvelki yolcularile de 
ruhumda a1inahk var. Onlann izinde ta• 
rihin act ve tatl1 sattrlanm gi:ircrek 1ehir 

1ehir dola1acag1m. F akat gene i<;imde 
bir heyecan var. Ciinkii giine1in ilim 
kuvvetile naS1! mihverini degi1tirdiiHm ve 
1arktan doi(ar gortiniirken garhdan tulu 
ettii(ini gozle gorecegimi dii1iinmek hl
bin siikiinunu hozuyorl 

Bakahm. Bu gorii1ten kalemime ne 
sinecek ve okuyuculanm benden ncler 
duyacak L Bunu donii1te • kar11hkh o
larak • anhyacag1z. 

*** 
Yola ~1karken heniiz cevablarm1 ve • 

remedii!im yiizden fazla mektubu unut· 
muyorum. Bunlarm sahibleri, gene ken· 
dilerile bu siitunda miilaki olunciya ka
dar beni mazur goriirlerse hicab1m1 azab 
derecesine c;1kmaktan korumu1 olurlar. 

Bakm1z, Allaha 1smarlad1k demckle 
iktifa ediyorum. Gene goriiielim demiyo
rum. Ciinlcii nerede hulunursam buluna· 
yun ben, yaz1 olarak gene bu siitunda 
goriinecegim. 

M. TU RH AN TAN 

Umum miidiir Avrupadan 
geliyor 

Avrupada seyahat yapmakta bulunan 
lnhisarlar Umum miidiirii Mithat Ye
nel gelecek hafta §ehrimize donecektir. 
Mithat Yenel bu seyahatl Tiirk Tiitiin 
Limited §lrketi hesabma yapttgi 1,m 
bilhassa Limitedin Avrupadaki satt~la
rile me§gul olmaktad1r. Umum miidiir 
bunun i'in beraberinde on dort balya 
da niimune tiitiin gotiirmiijtii. .._ ... _ 

Te§ekkiir 
Bahkesir meb'usu doktor Vas1f Som

yiirek ve e§i Rana Somyiirekle Kad1koy 
3 iincii orta okul direktorii R1dvan Ko· 
rur sevgili annelerinin oliimile ugradik· 
Iar1 biiyiik kedere ve cenaze merasiml
ne i§tirak eden, taziyet Iutfunda bulu • 
nan k1ymetli dostlarmdan §iikranlar1 • 
nm kabuliinii derin saygilarile rica ey· 
lerler. ••••• 

Hikaye miisabakasi 
Eminonii Halkevi dil, tarih ve edebt

yat subesi, memleketimizdeki gene is • 
tidadlari aray1p bulmak gayesile miikA
fath bir hikaye miisabakas1 tertib et • 
mi§tir. Miisabakaya istirak etmek i~in: 

1 - Yaz1lacak hikiiyelerin iimdiye 
kadar h!9bir yerde De§redilmemi§ ol • 
mas1. 

2 - Mevzuunun memleket hayatm • 
dan altnmas1. 

3 - 1000 • 2000 kelimeden fazla ol· 
mamas1. 

4 - Temiz ve hatas1z tiirk'e ile ya • 
Z1lm1§ olmas1 sarttir. 

HikAyeler 1 hazirana kadar (Eml c;. 
nii Halkevi dil. tarih ve edebiyat §Ube· 
si) namma gonderilmelidir. 

Bu miisabakada birincilil!i kazanann 
50, ikinciye 25 lira miikafat ver lecPk • 
tir. Gelen hikayelerden ayr1ca on tane
si se.;ilerek bir kitab halinde ne~redi • 
lecektir. 

Gene ve istidadh kalem sahiblerinl 
te~vik ii;in ai;1lan bu miisabaka:iila 
nmm1§ imza sahiblerinden ma'hrak~ 
tiin amator ve hevcskar yaz1r 

1 

rak edebilirlcr. 



~Sill 0 ~~~ 
Diinya futbol kupas1 

On alb milli tak1mm iittirak 
miisabakalarm fikstiirii 

edecegi bu miihi111 
tanzim edildi 

Oniimiizdeki haziran aymm ilk haf • 
tas1 icinde F ransanm birka<; $ehrinde bir
den ba$hyacak olan diinya futbol ,am -
piyonlugunun kar$tla$ma fikistiirii Fran
sa Hariciye N ezaretinin me$hur •aatli 
salonunda tanzim edilrni$tir. Kur' a ncti
cesinde ve ilk ag1zda kuvvetli milli ta -
kimlann birbirlerile kar$1lai1p daha son
raki ma<;lara n~sbeten ehemmiyetsizleri -
nin kalmamas1m temin icin i$tirak edecek 
on all! milli tak1mdan en kuvvetli sekiz 
tanesi grup ba$t olarak secilmil ve geri 
kalan diger sekiz tanesi de kur' aya tabi 
tutulmu$lard1r. Neticede fikistiir ~oylece 
kat'iyet kesbetmi$1ir. 

A) Almanya ile 1svi~re - Portek;z 
galibile. 

B) A vusturya ile fsv~. 
C) Macaristan • Yunanistan galibile 

Amerika • F elemenk Hindistam galibile. 
D) Frans a ile Bekika. 
E) Arjantin • Merkezi Amerika ga

libile Romanya. 
F) Cek • Bulgar galibile Holanda • 

Liiksemburg galibi. 
G) Brezilya ile Polonya •Yugoslav

ya galibi. 
H) ltalya ile Norv~. 

Kardolinal mat;lari 
I ) A galibile C galibi. 
2) B galibile E galibi. 
3) D galibile H galibi. 
4) F galibile G galibi. 

Domilinal mat;lan 
1 • 2 ve 3 • 4 galibleri. 

F enerbah~e kuli.ibi.ine kesilen 
ceza 

T. S. K. umumi merkezi Taksim stad
yomunda Ocok takmuna kari1 oynan • 
mast icab eden ma<;a icabet etmediiH kin, 
milli kiime talimatnamesine tevfikan Fe
nerbah<;e kuliibiine 250 lira para ceza31 
kesilmesine karar verm1il!r. Umumi 
merkezin F enerbah<;e kuliibiinii bu i$ i<;in 
baz1 gazetelerde inti$ar eden beyanat 
yollu yaz1dan dolaYJ aynca cezalan 
d1racag1 soylenmektedir. 

Fransa kupas1 ma~lar1 
F ransa kupasmm kardofinal madan 

yap1lm1$ ve Olempik do Marsey, Metz 
ve Havr taktmlan domifinale kalm;iJar
d1r. 2 - 2 berabere kalan Fiv ve Lil ta• 
k1mlan bir daha kar$tla$acaklardir. 

Ski di.inya mi.isabakasi 
fsvicrede. Engelberg'te yap1lan ski ile 

inis diinya birinciliklerinde F ranstz ka • 
yakc1lan biiyiik bir muvaffakiyet gos • 
terrni$ler, ferd itibarile birinciligi, ikin • 
cili~i ald1klan gibi taktm halinde de bi
rinci olmu$lard1r. 1kinciligi Almanya, ii
<;iinciiliigii 1svicre, dordiinciiliigii Avus
turya, Be$inciligi ltalya, altmc1hg1 Nor
v~. yedincilii!i Cekoslovakya, sekizinci
lii!i Polonya, dokuzunculugu 1ngiltere, 
onunculugu da Amerikahlar alm1$lardir. 

Birinciligi kazanan F ranstz Jems Kute 
heniiz on ye.di ya$mdad1r. fkinci olan da 
~en senenin diinya $&mpiyonu Emil 
Ales'tir. 
Atletizm tampiyonasi loreni 

12 mart cumartesi giinii Eminonii Hal
kevinde 1stanbul ve mmtaka atletizm §Am· 
piyonast toreni yapilacakllr. 

Uludaga yapilacak havai hat 
Bursa (Hususi) - Ulud~Ki bir ha

va hattile 1ehre baglamak ve bu suretle 
dagla §ehir arasmda her zaman itliyebi • 
lecek olan modem bir nakil vasttasm1 te
sis etmek birka<; }'lldanberi alakadarlart 
ve bilhassa belediyemizi me1gul etmek • 
tedir. 

0 zamandanberi hemen yiiziistii kal-

A,k ve macera romam : 10 

m11 gibi duran bu iiin tekrar tazelendigi 
goriilmektedir. lstanbuldan Arif isminde 
biri vilayete ve belediyeye miiracaatle 
fiat hakkmda kat'i bir hesab verebilmek 
i<;in etiid yap1lmas1n1 teklif etmiitir. A • 
rifin yaptiracag1 etiidden sonra hava hath 
i~inin ihalesi imkanlan ara11tnlacakhr. 1i 
b;,ika bir firrna tarafmdan ahnd1g1 tak
dirde ihale bedeline etiid masraf1 da ila
ve edilecektir. 

lzmitte atletizm 
miisabakalari 

1zmit (Hususi) - Y ap1lan atletizm 
miisabakalanna Akye1il, 1dmanyurdu, 
kag1d fabrikast atletleri i1tirak etmi1 ve 
biiyiik bir merakh huzurunda yaptlan 
bu miisabakalan Akye1ilden Galib, Ibra
him, Kemal kazanm11lard1r. 1zmit atlet
leri 24 martta Ankarada yap1lacak mii • 
sabakalara da iitirak edeceklerdir. 

Beyoglu Halkevinin k1r 
ko1u1u 

Beyoglu Halkevi spor komitesi ba1 • 
kanhgmdan1 

I - Evimiz tarafmdan tertib edilen 
senelik k1r ko1ulan §Ampiyonasmm final 
miisabakas1 13 / 3 / 938 pazar giinii sa -
balu saat I 0 da $i1li • Hiirriyet tepesi 
araS1nda yap1lacaktir. 

2 - Miisabakaya i1tirak edecek ku
liibler ii<;er ki1ilik tak1mlanm 12/3 / 938 
cumartesi ak1amma kadar Beyoglu Hal
kevi spor komitesi ba1kanhgma verrni§ 
olacaklardir. 

3 - Tertib ettigimiz dart miisabaka
da en iyi derece alan Atlete bir kupa. 
Birinci, ikinci, ii<;iincii gelen ekipler ko-
1uculanna birer madalya verilecektir.: 

4 - Miisabakaya onar atlet sokan 
kuliiblerin en iyi derece alan bir atletile 
20 kiiilik kadro ile yan~a giren kuliib -
lerin en iyi derece alan iki atletine ma -
dalyalar verilecektir. 

5 - Hakemler: Yiizba§t Hiisamed
din, Zeki. N uri, !hsan Belor, Cehdi $a
hingiray, Firuzan, Ibrahim Hoyi, M. 
Nuri. <;erasi. 

Yukanda isimleri yaz1lt hakemlerin 
muayyen saatte $i1li tramvay deposun -
da bulunmalan dilenir. 

Atletler saat 9 da ayni yerde bulun -
maltdirlar. 

Eskrim turnuvaa1 
Tiirk Dagc1hk kuliibii 1stanbulun bii

tiin amatorlerine bir a<;1k eskrim tumuva
s1 tertib etmi1tir. 

Bu tumuva ii<; k1sma aynlm111Jr: a) 
Flore, b) Epe ve c) K1h<;. 

Tarih: 
a) Flore • pazartesi 14 mart 
b) Epe • <;ar1amba 16 » 
c) Klli<; • per1embe 17 > 
Bu ii<; giinlerde ma<;lara saat 20 de 

ba1lanacakhr. 
Flore 5 (be1) tu1. Epe ve K1h<; 3 (ii<;) 

tu1 iizerine oynanacaktir. Bu ma<;larda 
enternasyonal kaideler tatbik edilecektir. 
Her k1stmdaki galiblere miikafat verile
celctir. 

Kayid bedeli her kmm i<;in 50 (elli 
kuru1) tur. 

Ma<;lar Tahim bah<;esi yanmdaki 
Tiirk Dagc1hk kuliibii salonlarmda ya -
pi.lacakhr. 

Bai hakem eskrim profesorii «Maitre 
d'Arrnes» Bay N. A. Gorodetzki'dir. 

Duhuliye 25 kuruitur. 

Tokyo olimpiyad1 
Tokyo 9 - Japon spor te1kilatmtn 

reisi diin yabanc1 gazetecileri kabul ede
rek, Olimpiyad oyunlarmm her halde 
J aponyada yap1lacag1m soylemi1 ve ev-

llC ~- •i A I 
- Hakkm1z var. Sizinle izdivac etmi1 

olmakltg1m faraziyesi, cidden pek gii -
I iinc bir1ey. 

- Rica ederim, istihzaya sapmaym 
beyefendi. Tiirk<;ede bu yapt1g1mz iie 
kabahk derler. Sizi tamm1yorum, tam -
mak arzusunda da degilim. F akat, ismi
min Mukbile Nusret oldugunu ve bu is
mime benden baika hi~ kimsenin tasarruf 
cdemiyecegini bilmelisiniz. Gerek siz, ge
rek zevceniz, hence me~hul baz1 sebeb -
!er ve hadiseler neticesinde bu ismi kul -
lanmak hakkm1 kendinizde gordiiniizse, 
bu ciheti mahkcme marifetile halletme -
sini vc hakktmt tamtmasmt da ben bili -
rim. • 

Yusuf Haddad, itidalini hi<; bozma -
l • ., 

1.m YLya/.(adar <;ok lak1rd1 ediyorsunuz? 
d:i, mnda, 
k.;ilktt · for. 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

- Y almz lakird1 etmem, harekete 
ge<;mesini de bilirim, diye cevab verdim, 
bilhassa 1erefim mevzuu bahs0lunca ! 

Ishk <;alar gibi, dudagmm kenarile 
glildii: 

- $erefiniz mi? dedi. Yusuf Had -
dad isminin, herhangi bir kadmm 1erefi
ne 11akisa verecegini zannetmiyorum. 

- Olabilir amma, bu ismi kendi or -
zumla la$1malty1m; bana zorla kabul et
tirilmi1 olmamah. 

Yusuf Haddad, dudaklanm biizdii, 
derin bir istihfafla: 

- Santai I dedi. 
- Santai m1? 
- Evet. Bir saattir soyledii!iniz 1ey-

lerin hakikatle hi<; alakas1 yok. 
Sozlerimin bu kadar iiipheli kar11lam

$l beni <;iledcn <;1kard1. 
- Anlatt1klanmtn hepsi hakikattir, 

CUMHURIYET 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimlz 

Varan 
Hattrhyacaks1 • 

mz. Variova hapi
sanesinde.on iki se
ne yatan bir hay -
dud, i§i edebiyata 
dokiip biitiin Leh 
edebiyat alemini a
Jakadar etmi§ ve 
affa mazhar olmU§· 
tu. Onun tahliye . 
sinden sonra, bil -
tiin mahpuslann, · 
arkada§lan gibi, hirer §aheser yarat -
mak emelile kaleme sanld1klarm1 ve 
Var§ova hapisanesinin bir cmahfili ii· 
deba• haline geldiginl de l§ittikti. 

i;;imdi, yeni bir haber daha var. Le -
histanm ID"§hur dolandmc1s1 Cinjan 
dort sene siiren mahpusiyeti esnasmda, 
son derece yiiksek bir k1ymeti san'at -
karane !fade eden heykeller yapltgt 
ii;in, t1pkl. haydud Piasecki gibi affa 
mazhar olm~ ve tahliye edllm~. 

Bu sab1k dolandmct ve liihik heykel
ttra§, hapisaneyi boylamadan evvel de 
bir hezari fen lmi§. Diyorlar ki, bir 
koyliiye blr tramvay arabas1 satml§; 
bir ba1ka safdile, bittabi bedeli muka· 
bilinde, me1hur blr mareljalin koskoca 
heykelinl mal etmi§; Hariciye Nezareti 
b!nasm1 mevkii fiiruhta koyup, pey ak· 
i;esi olarak bir hayli diinyahitt cebe ln
dirm~ ve saire ve saire. Tramvay tica-

1 
retl nerede, heykelt1ra1hk nerede? 

Variova hapisanesinde ikl seneden • 
beri ba§hyan bu garib hale siz ne mana 
veriyorsunuz! Bana sorarsaruz, olur ol· 
maz kafalan begenmiyen ilham peris!, 
dalginhga rasgelip, arahk kapmndan 
giriverdigi Var1ova hapisanesinde lka
pah kald1; hiicreden hiicreye dola§t • 
yor. San'a! alemindeki ilham fikdanma 
bak1hrsa, bunun boyle oldugu muhak -
kak! Denize dii1enin y1lana sanlmas1 
glbi, zavalh ilham perisi de, nas1lsa ii;i
ne dii§tiigii hapisanede, adam kithktnda 
haydudu ziyaret etti, kurtard1; doland1-
nc1y1 ziyaret etti, onu da kurtardi. 

Varan iki! Bakahm Var1ova haplsa • 
nesinin san'at alemine iii;iincii yadigan 
nas1! bir cyadigar• olacak? 

velki giin naz1rlar tarafmdan yaptlan be
yanatm Immen yanh1 anla11ld1g1m, hiiku-

insanhk borcu 
«Hisar» kurbanlar1n1n 

ailelerine yard1m 

30 uncu liste 
Lira Kr. 

29 uncu Iiste yekunu 11,031 53 
Hamidiye gemisi su bay 19 
ve erba§lar1 
Ankara 1smet fnonii ilk
mektebi talebeleri 
Nigeriada Lagosta ipekli 
ve pamuklu kuma§ tiic
can Sali\haddin 

6 50 

62 59 

Golciik Deniz Fabrikalar1 180 23 
subay, memur ve i§ii;leri 
Miihendis Sadi Gezdur 
Haydar Pmar 
Miihendis Attf Dinar 
Doktor Rasim 

• Kemal 
• Hakki Bil 
• R"§ad 
• i;;evket 

Miihendis Hikmet 
• 1srael 
• Kem al 
• Muzaffer 

Kiiprilcii Dursun 
Hiisameddin !nan 
K1S1m 20 bakkaliyesl 
Miihendls Pinter 
Muhendis Ferid (Sucu) 
Fen memuru Hiisnii 

• Hasib 
Muhasib Ahmed i;;eren 
Miihendis Refik 
Ta§eron Ayhan 
Miihendis Halid 
Fen memuru Heybetullah 
Ressam Muammer 
Salahaddin Emcan 
Miihendis Rtza 
Muhasib Mehmed 

• Vecihi 
Siirveyan Cahid 
17 den ambarc1S1 Ziya 
17 den Zekai 
17 den Y'l§ar 
Sofiir Fahri 
Miihendis Nevzad 
lnsaat ba§miidiir muavin
ligi memurinl tarafmdan 
K1s1m 19 tarafmdan 

10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
3 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

20 

6 

Ye kiln 11,461 85 
metin partilerinin Olimpiyad oyunlanna ,....,..,..,.., _____ ,..,..,..,.. ... ,. 

asla muhalif olmad1klann1, ancak muh- Alaska sular1nda bahk av1 
tcmel yeni zorluklarm .gozoniine almmaSl Vaiington 9 - Hariciye Nezareti, 
liizumunu kaydettiklerini, Olimpiyad Japon hiiid'.imctinin Alaska sularma ba -
planlanmn tatbik edilecegini ve biit<;enin hk<;1 gemileri gonderrnemege karar verdi
de parlamentoda kabul edilmi1 oldugu • gi hakkmda bir Japon membamdan veri-
nu bildirmi1tir. (a.a.) !en haberleri tekzib etmektedir. 

Betikta§ kuli.ibi.inde ihtilaf Baltk avt meselesi hakkmda 
m1 !;lkb? ile yapilan miizakereler ilerlemektedir. 

Be1ikta1 taktm1 bu hafta biri Muhanz- F akat ihtilafm izalesi T okyodaki Ame -
giicii digeri Harbiye tak1mile iki ma<; rika sefiri tarafmdan halledilmesi laz1m 
yapmak i<;in bugiin Ankaraya hareket et- gelen tefcrruatm lralline baghdir. 
mck mecburiyetindcdir. F akat soylendi
gine gore kuliib aza51 arasmda bir ihtilaf 
<;1km11. futbolculardan bir k1sm1 Ankara
ya gitmek, bir k1sm1 da gitmemek arzu • 
sunu izhar etmi1lerdir. Bu arada futbol • 
culann beraberlerinde gotiirrnek mecbu
riyetinde olduklan lisanslann da ortadan 
kayboldugu rivayet cdilmektedir. 

Keyfiyet, diin 1stanbul spor ba1kan • 
l1gma bildirilmiitir. Bu meselenin bugiln 
halledilmesi muhtemeldir. 

Bu rivayetlerin dogru <;1kmamas101 te
menni ederiz. <;iinkii kuliiblerin ~ ihtilaf
lan ge<;ici de olsa, bunlar i~in zaftan ba1-
ka bir nctice vermemektedir. 

Milli gi.ire1 tak1m1nin 
haz1rhklar1 

Ankara 9 (Telefonla) - fstanbulda 
milli giire1 tak1m1 haztrhklanm gorrnek 
iizere F ederasyon baikam Vehbi bu aym 
20 sinde 1stanbula gidecektir. Ekip bu 
tarihten sonra, kat'i 1eklini alacakhr. 
1stanbuldaki hamhklara, Ankara, 1z -
mir vc Bahkesirden de glirei<;iler iitirak 
edecektir. 

Yusuf Haddad Bey, diye hayk1rd1m. 
hte vesaiki. Kendiniz okuyun, anlaym. 
Nicin okumak istemiyor sunuz? 

Yusuf Haddad, cebinden bir tabaka 
<;1karm11, sigara yakmakla mc1guldii. Bir 
Gmg1rak diigmesine bashgm1 gordum. 

- Sizi kap1d1$an atttracag1m, d~d;. 
Daha fazla masal dinliyemcm. 

Biitiin asabiyetim, birdenbire ge<;mi1 -
ti: 

- Buna hacet yok, Yusuf Hdddad 
Bey, dedim. Gidiyorum. F akat, bu i~i 
dost<;a bitirmediginize nadim olacagmm 
da soyliyeyim. 

Y a1h hizmetkar o esnada odaya i<ir -
mi1ti. Yusuf Haddad, sigarasmdan bir 
nefes daha <;ekti, dumamm bana dogru 
savurduktan sonra, elile kap1y1 i1atet et
ti. 

Selam bile vermeden odadan ~1kt1g1m 
zaman, hiddetten bogulacak hale gel -
mi$tim. 0 giin ogle yemegi bile ycme -
dim; sabahtanberi bir fincan sUtle durdu
gumu, ancak ak1amiistii, ofkem biraz 
ge<;tigi zaman dii1iinebildim. 

Kahirc sokaklannda miitemadiyen 
yiiriimii1, farkma varrnadan 1ehri ba1tan
ba$a dola$m11t1m. Otele avdet edebilmek 
i<;in bir arabaya binmege mecbur oldum. 

Berlin - Almanya ile Amerika ara
smda i~liyecek olan yeni Alman 
transatlantigi martm 12 sinde denize 
indirilecektir. 

VI 

Asabiyet ve heyecan icinde ge~en o 
giiniin gecesi odamda yalmz kalmca, 
benligimi biiyiik bir cesaretsizlik kaplad1. 
Gerilen sinirlerim gev1emi$, viicudiim ve 
ruhum, siikunetle beraber, korkulu bir 
aciz duygusuna biiriinmii$1ii. 

Aynada, kendi hayalim goziime ili$ti
gi zaman, bu aciz duygusu ve bu cesa -
retsizlik biisbiitiin artl!. Kendimi, o za -
mana kadar hie tahmin ve tahayyiil et
medii!im bir k1l1kta gormii1tiim. 

Sirttmdaki, modas1 ge<;mi1, eski siyah 
rob, tertemiz olmasma ragmen sefil bir 
manzara arzediyordu. Aylardanberi ~i • 
yilen, hatta altma pen<;e vurulmu$ emek
tar iskarpinlerim; diki$ yerleri ve kenar
lan renp;ini atm11 eldivenlerim; 1~msi -
yem; fakirliii;imi, miirebbiyelill;imi IUzu -
mundan fazla belagatle haykiran biitiin 

bu e1ya, goziime, hi<;bir zaman o ak$am
ki kadar sefil goriinmemi$ti. Kendi man
zaram kendime oyle hakir ve bi<;are go
riindii ki gozya$lartmt lutamad1m. Ben, 
kendi halimden bu kadar miiteessir olur
sam, azametli Yusuf Haddad Bey, pa
ras1zhii;1m1n ve sefaletimin bu harici man
zarasm1 elbet itimadsizhkla kari1hya -
caktt. 

BERLITZ 
373 lstlklll c•ddesl 

Ak~am lisan kurlan 
FRANSICA · INGiliZCE Y. s. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 lirad1r, 

10 Mart i93!1 

r- Me~hur Opera muganniyesi-. 
ve fevkaUlde Soprano sesll 

OLGA de SOMOGYi 
Bu ak9am 

NOVOTNi'de 
Seaoslarma ba~hyor. Sofralan 

n1z1 evvelden tutuouz. 

Mustaf akemaloasa Beledivesinden: 
1 - Naf1a Vekaletinden musaddak projesi mucibince yapilacak olan 

Mustafakemalpa5a kasabasmm elektrik tesisatmm 10,000 lira kesifli santral 
bina in$aSI c3275 lira bedeli kesifli direk Belediye tarafmdan temin edile
cektir .• Miitebaki 44682 lira beC.eli kesifli projede mevcud lokomobil alter
nator tablo tevzi demir direkleri ve 5ebekesinin di2er tesisati miinakasaya 
konulmu5tur. ihale 2490 say1h kanuna tevfikan nisamn 4 iincii gi.inii saat 
16 dn Mustafakemalpa5a Belediyesi Enciimeninde kapah zarf usulile yap1· 
lacaktir. 

2 - Bu ise girmek istiyenler % 7,5 nisbetindeki tutan olan 3350 lira • 
hk muvakkat teminatlarile birlikte kanunun tayin ettigi ve 5artnamede tas
rih edilen vesikalarile birlikte ayni giin ve saatte Belediye Enciimen Reis
!igine tekliflerini vermeleri 1'azrmdlt. 

3 - Istekliler fenni $artname ve projelerl Belediyede gorebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde 1stanbulda Galatada SeJanik Bankasi 4 iincii katta 
miihendis Hasan Haletten alabilirler. 

4 - ihale giinii saat 16 dan sonra gelecek telgraflar 'POsta gecikmesl 
d.ahi olsa kabul edilmez ve istenilen vesikalan noksan olanlarm teklifleri 
reddedilir. 

5 - Tali.b olanlar yalmz lokomobll !Gin ayr1, elektrik losmt !Gin ayr1 
teklif verebilecekleri gibi tesisat heyeti umumiyesine de talib olabilirler. 

(848)' 

AGA-BALTIC 
Radyosu 

biitiin 
"' diinyay1 
)dinleyiniz • 

i7 

~ 
/ 

Top tan sab~ deposu : Istanbul Sultanhamam 
Hamdibey ge~idi No. 54, perakende sab~ yeri: 
Galalada Bankalar caddesi RADYOFON ma -
gazas1 ve Anodolunun biitiin ~ehirlerinde acen
talanm1z vardir. 

Kapali 

Eskisehir 
Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a . Miidiirliii'!iinden: 
Eskisehir - Cogut yolunun 3 + 050 - 9 + 475 kilometreleri arasmda 

12282.38 lira ke$if bedelli sose esash tamirati 26/2/1938 tarihinden itibaren 
miinakasaya ,1kanlm15ltr. 21/3/1938 giinii saat on dortte Vilayet makamm· 
da Vilavet Enciimeni tarafmdan kapah zarf usulile ihalesi yap1lacaktll". 

Muvakkat teminat : (921,18) liradir. 
Bu ise aid evrak : Sose tafsilat hul·asas1, kesifnameleri, grafik, fennt ve 

eksiltme 5artnamesi, sartname ve mukavele proieleri Eskisehir Nafta Mii
diirlii,?!iinde giiriilebilir. istek!ilerin bu gibi isleri yapm1s old.ui(una dair 
Naf1a Vekaletinden almm15 miiteahhidlik vesikasile senesi iGinde Ticaret 
Odasmcan alm15 mali kifayet vesikasmm 2490 numaralt kanun tarif! ve\;
hile teklif mektublarma leffeylemeleri Jazrmd1r. 

Teklif mektublan 21/3/1938 giinii saat 14 e kadar Vilayet Dairnt En
ciimer:.l Riyasetine verilmelidir. Posta vesair suretle vaki olacak teahhur 
nazan ttibara ahnmaz. (1028) 

Avukat Habib Hasrunu gormeJen, 
akhma uyup Yusuf Haddad1 ziyarete 
kalki11tg1ma iyi etmemi$tim. Biraz daiia 
sabtrh olsayd1m, bu i$ler ba11ma gelmi -
yecekti; kogulm1yacak, hakarete maruz 
kalm1yacak1tm. Yusuf Haddadm evinde 
kar11la$ltg1m muameleyi akltma getirdik
<;e hiddetimden ve hicab1mdan k1pk:rmm 
kesiliyordum. Ben, Mukbile Nusrel, $an
taic1 yerine konulmu1 ve bir M1strhnm 
evinden kap1d11an edilmi$tim ! 

Biitiin geceyi bu dii$iincelerle ge<;ir 
dim ve ertesi sabah erkenden yatakta:i 
f1rlad1m. 0 giin. biitiin i$im ak$ama ka
dar magazalan dola$mak oldu. Ak$am 
otele dondiii!iim zaman, odamm i<;i, boy 
boy, <;e$id <;e$id kutularla doluydu. Bir
<;ok rob, bircok $apka satm almt$hm. Ku
tulardan bir k1smmda bunlar, bir k1sm:n
da da <;ama$1rdan iskarpine kadar turlil 
tiirlii p;iyecek e$ya vard1. Paramm mii -
him bir miktano1 bu e$yaya vermi$, ke
semi hayli hafifletmi1tim. Bir yandan 
kutulan bo$alhyor, icinden <;1kanlan gar
droba yerle$tiriyor, bir yandan da, •oy
leniyordum: 

- K1yafetimi hakir gordiiniiz, oyle 
mi Yusuf Haddad Beyefendi? Pekala, 
iimdi gorii$iiriiz ! Karm giizelmi1, i1km:i, 

zarifmi1. Oyle olsun ! Ben de 11kla1ma· 
stm bilirim. Paramz beni belki giizelle1· 
tirmez amma. hie olmazsa 11k ve zarif 

yapar ya! Beyefendi muharrirmi1.. Sa· 
irmi1 .. Bir gene k1zla bir · 1antajciy1 a· 
yird edecek kadar insan sarraft bile de
i!il !.. Kaba adam I 

Yusuf Haddada hitab eden bu sozle· 
rimi hirer yumruk veya mu1ta ile takviye 
edivordum. Roblanm, <;ama1irlanm hay• 
Ii h1rpaland1; ofkemi onlardan ald1m. 

himi heniiz bitirmi$tim ki odamm ka
p1s1 vuruldu. Otel garsonlanndan biri 
i<;eri girdi: 

- Bugiin. o~leden sonra sizi teldonla 
aram1$lard1, dedi. Sizi bulamad1klan i<;in. 
ak$ama bir mektub gondereceklerini soy
lediler. Simdi o mektubu getirdiler. Em· 
rederseniz, getiren <;ocuii;u buraya yolh
yay1m, belki verilecek bir cevab vard1r. 

Ewa yerle$tirecei!im diye oyle didin
mi1 ve yorulmu$tum ki, sa<;1m ba$tm kar· 
makan11k olmu1tu. Esasen odanm id de 
paket kaii;1dlarile, mukavva kutularla dol
mu$, berbad bir hale gelmi1ti. Salona 
kadar inmek imkam yoktu. Mektubu ge
tiren <;oc~u yukan gondermesini garso· 
na soyledim. 

(Arkan 1>ar) 
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naszl ceregan edecek ? 
28-30 bin kisilik kolordular1n havadan ve bir hamlede 

' 

Maiino .. hatlar1n1n gerisine inmesi bile kabil olacak 
Yazan: CELA.L DINCER 

Y1llardanberi §U sozleri okur veya i1i
tiriz: «lstikbal harblerinin mukadderatl 
havalarda taayyiin edecektir», «gelecek 
harbin ba1hca ve en miiessir silah1 tayya
redir», «memleket miidafaasmm en esas
h temeli kuvvetli bir ha va ordusudur» ve 
ilah ..• 

Bu mevzua dair Avrupa mecmua ve 
gazetclerinde c;1kan yaz1lan gazeteleri
lniz ahr, terciime ve ne1rederler, fakat 
kari bu sozlerin ve yaz1larm hic;birisinden 
tam ve kamil bir fikir edinemez, ne.den?.. 
Muharrirlerin, imzalanmn 1ohretini teh
likeye dii1iirmekten c;ekinerek, kalemleri
ni idareli ve ihtiyath kulland1klan ic;in 
mi; yoksa, bir giin insanhgm ba1mda 
kopanlmak iizere, Avrupada hamlan
rnakta olan me1'um fntmanm mlarm1 
gizlemek ic;in mi?.. Bunu tayine c;ah1-
rnak bana dii1mez. Ortada, belirtmek is
tedigim, bir hakikat varsa o da bu mev
zuda rasthya11eldigimiz yaz1lann, her ne
dense, c;ok miiphem tarzda fikir verdikle
ridir. Kald1 ki bu bahisteki yaz1larm dili
rnize dogru diiriist terciime edilmi1 olan
lan bile nadirdir. Gec;en giin bir gazete
de, 1spanya ic; harbinden alman asker! 
derslere miiteallik bir yaz1 okuyordum. 
<<Tanka - kar11 silah, tanka - kar11 top» 
tabirlerine SJk SJk raslad1m. Bu yaz1 mii
terciminin, ileride bir de denizcilige ta
alluk eden bir yaz1 lcrciimc etmcsi halin
de, «torpido muhribi» yerine «torpidoya
kar11» tarzmda yeni bir denizcilik 1Shlah1 
icad ctmcsine 1a1mam. h bu kadarla 
kalsa gene iyi !.. Baz1 gazetelerimizde 
«muharebe» yerine «harb», «harb» ye
rine «sava1». «laarruz» yerine «hiicum» 
ve ilah .. gibi tamamen yanh1 kullan1lan 
tabirleri; yeni tip bir mhh otomobil res
lninat altmda «modern bir tank» bir agir 
rnakinelitiifek resminin altmda ise «hir 
heygir topu» ve !aire gibi alclicayib 
isimleri gore gore buna ah1m11 olmam1z 
laz1md1 ya!.. Her neyse .• ASII mevzuu

rnuza gelelim. 

Helsingi - Lahti sehri civarmda yap1lan diiny11 ski sampiyonasmd.a 50 
kilometre mukavemet yansmda birinci gelen Finlandiyah Jalkanenin arka· 
daslan tarafmdan sevincle kargatulumba edihnistir. 

Nevyork - Amerikada General Per• 
§ing'in hayatrm kurtaran doktor tay• 
yare ile generalin yard1mma ko§arken. 

Hava kuvvetlerine iltibak eden son sistem ingiliz tayyarelerl 
saatte 408 mil mesafe katetmektedirler 

yan paraiiitlerle vc 1akuli ini1 motorleri meydanma inmek surcti'le naklettigi k1ta
sayesinde yere inmege muvaffak olmu1- ah ve karargahlan bo1alttiktan, her tay
lardir. Alman hava kuvvetlerinin mag- yarc buradan iki1er bu~uk ton s1kletinde 
luben ~ekilmelerinden sonra bir k1S1m miiteaddid bombalar yiikledikten ve ben
Rus av tayyarelcri, iyicc sakatlanm11 o- zinini ikmal ettikten sonra garba dogru 
]an tayyarclerinden para1iitlerile athyan u~mu1tur. Bu tiimenden once ayni tay
ve kendi ccphcJcri gensine inmektc buJu- yare istasyonuna VaSIJ oJmu§ buJunan 
nan pilotlardan 30 kadanm ~engelli olta- bomba, benzin, cepane vc malzemc ik
lanna takarak miittefik cephc gerisinde ma! alayi, hamulesini bo1alttiktan sonra 
yere inmcgc mecbur etmiilerdir. Cekos- tekrar iarka di:inmii1, bunun yalmz bir 
lovak ordusunun kendi cephesi iizerinde taburu birinci ve ikinci hava tiimenlcrile 
ve gerisinde, sabit balonlarla mmtaka nakledilen ve hava muharebcsine miis • 
m1ntaka tesis ctmi1 bulundugu hava agla- takillen iitirak ettiktcn sonra dii1man ha
n ancak nisbi bir fayda tcmin edebilmi1- va birliklerini takiben garbe tevecciih et
tir. Birinci Rus bombard1man tiimeni, mii olan av tayyarelerinin bcnzinlerini ik
bu hava hakimiyetinin verdigi imkandan male gitmiitir. Bu benzin ikmal taburu
istifade edcrek, Alman ordusunun de- nun tayyarelcrinde, u~u1 halindeki tay
miryolu indirme istasyonlanm bombar- yarelere benzin verecek tcrtibat mevcud
diman etmi1; muhtclif demiryollan iize- d 

$anghay - Japonlar1 aldatmak iizere Cinliler tarafmdlUl blr tarlaya bi
ralulan hasirdan mamul bir 'tayyare, 

~~~...;.,,;....;.:.;;.:...;..;.;..~~--'..;;.w~ 

Lomira - Har bi ye N az1n Sir Tomas 
tnskip, Kral saraymda tertib edilen 

*** 
Gec;cnlerde Mare1al Goring Lehista-

na gitti, dondii ve Alman tayyareciliginin 
ihtiinliigiinii, kuvvetini oven bir nutuk 
soyledi. Almanyamn <;:ekoslovakya hak
kmdaki fikir ve niyetlerine kar11 F ranSJz
Rus - <;:ekoslovak ittifakmdan bahseden 
yaz1lar bu nutku takib ettiler. Nihayet, 
c;'.ekoslovak Ba1vekili M. Hodza'mn; 
Berline cevab te1kil eden sozlerini gaze
telerimiz dahi alaka ile kayd ve neirey
lediler. 

Almanyanm miistakbcl ilk taarruz he
defi olarak <;:ekoslovakyay1 m1 sec;mi1 
oldugunun; yoksa, ona taarruza haml~
myormui gibi goriinerek c;ok ba1ka bu 
hedef ic;in mi hamlanmakta bulundugu
nun miinaka1as1 da bu makale mevzuun
dan haricdir. Y almz istikbalde, mesela 
\:ekoslovakya yiiziinden, Almanya ile 
Rusyanm bir harbe tutu1mu1 olduklann1 
ve yahud F ransa ile Almanyanm birbir
lerile miinferid bir muharebeye giri1tikle
rini farz ve kabul edelim. Birinci ihtima
le gore birbirlerile dogrudan dogruya 
rnii1terek hududlan bulunm1yan iki mem
leketin istikbalde naSJ! harbedecekleri; 
ikincisine gore ise Frans1zlann Majino 
hath ismini verdikleri ve ge~ilmcz addo
lunan, Alman hududlan boyundaki 
«rniistahkem mmtakalar» 1eridi ka~ISID· 
da Almanyanm taarruz tertibatmm ne o
labilecegi gozlerimiz i:iniinde canlanabi
lir. 

* * * 
F araza 1943 y1hmn bir agustos giinii. 

diinya radyo ve ajanslarmm ~u haberlen 
•erdiklerini tasavvur ediniz ( 1) : 

I 
ur. 

rinde 8 miihim kopriiyii csas 1 surette Havadan nakledilmi1 olan u~an foka-
tahrib ey1emi~tir. larJn biltiin topc;ular1 makine (motOr vc 

lkinci Rus bombard1man tiimeni, ka- traktor) ile c;ekilmektedir. Tayyarc ile 
ra muharebelerinin merkezi 51klet mmta- hayvan nakli i1inde baz1 ameli mahzurlar 
kaSJ gerisinde, para1iit~iilerden rniirekkeb goriilmiiitiir. K1t'a siivarisi vazife$i 1im
ve kendilerine «uc;an tiimcnler>> ismi ve- dilik, iic; ki1ilik arazi otomobillerile se
rilen ii~ piyade tiimenini indirdikten son- petli motosikletlere bindirilmi1 miifrcze
ra daha uzak hedef!eri ( sanayi mm ta-

ler ve kii~iik mhh otomobiller tarafmdan 
kalarm1, erzak ve miihimmat depolarm1, . 

goriilmektedir. Ordu siivarisi vazifcsin1 
miihim demiryolu iltisak istasyonlanm, 

de mhh alaylar yapmaktadirlar. Bu -
kesif niifuslu 1ehirlcri ve ilah .. ) bombar- nunla beraber trenlerle miitemadiyen sii
diman etmek ve gazlemek iizere garba 

vari k1taat1 gelmektedir. Uc;an kor'un te
dogru u~u1una devam etmi1tir. Uc;an tii-
menlcrin merbut kit' alarmdan rnotosik- min ettigi sevkulceni baskm ve elde ey
letli taburlar, istihkam, muhabere v. s. ledigi harekatta takaddiim sayesinde or
taburlan da beraberce nakledilmiilerdir. du biiyiik k1S1mlarmm da trenlerle gar-

lkinci hava tiimcninin her tayyaresi, u- ba dogru nakilleri siirat ve intizamla dc
~an tiimenlerc mensub ve tam tec;hizath vam eylemektedir. Bu biiyiik k1S1mlardan 
bir mangayi (kumandanile berabcr 14 daha bir kor'un nakliyc - bombard1man 
neferi) nakletmiitir. Tanklan taiiyanlar tayyarelerile cepheye nakledilecekleri 
haric olmak iizere, bu ikinci bombardi- zannolunuyor. Biiyiik siivari kiitlclerilc 
man tiimeni tayyarelcrinin her birisi ay- ordu biiyiik kISmmm Romanya arazi • 
nca, kanadlar iizerine bindirilmi1 bir ke- sinden gec;i1leri i~in vaki Sovyet tazyik1 
1if tayyaresini de beraberce ta11m11hr. miisbet netice vermek iizeredir. U<;an kor 
Gerek av, gerek keiif, gerekse bombar- karargah1, emir ve kumanda yerini (. ,, ) 
d1man tayyareleri muhtelif ~apta otoma- de tesis etmiitir. Her iki rnuharib laraf 
tik toplar ve makinelitiifeklerle tec;hiz tayyare defi top~usunun muvaffakiyeti 
edilmi1lerdir. Her tayyarenin, kazaya miihimcedir ve ilah ... » 
ugramaSI halinde kullanacag1 -kendi s1k- * * * 
letini ~ekecek cvsaftaki- para1iitiinden BaZ1larmm Jiil Vern'in hikayelerine 
baska 1akuli olarak yere inmege yanyan benzctebi!ecekleri bu -ya1ad1g1m1z giin
ve kanadlar iizerinc yerle1tirilmi1 iki !ere gore muhayyel, fakat yarm ic;in mu
pervanesi mevcuddur. Uc;an tiimenler hakkak- tavsifte istcrseniz Almanlan11 
kit' alannm para1iitleri kamilen a~1lm11 Ruslara tefevvuk ettiklerini de kabul e
ve hi~bir kaza kaydedilmemi1tir. Piyade debilirsiniz. Majino hattmm bir Alman 
agn silahlanna (agir makinelitiifekler, taarruzunu durduram1yacagm1 ileri sii
piyadc toplan, piyadc havanlan, tank renler acaba, bi:iylece, bir hamlede 28-30 
defi toplan ve ilah .. ) tahsis edilmi1 clan bin ki1ilik <<U~an kot">> !arm bu miistah
para1iitlerin daha biiyiik olduklan goriil- kem mmtakalar 1eridi gerisinde vc isteni
mii1tiir. U~an tiimenlerin ve kor'un (ko- !en mahalde yerc indirilebilecegini mi 
lordunun) topc;u togaylan (livalan) ile diiiiiniiyorlar dersiniz L Her nekadar 
tanklardan ve zirhh otomobillerden mii - diiiman, dii1mana -yukanki misalimizde 
rekkeb znhh alaylar, tayyare defi, sih- zikrettigimiz gibi- muazzam ve munta
hiyc vc nakliyc taburlan ve kor kararga- zam tayyare meydanlan haznlamaz am
h1 ii~iincii hava nakliyc - bombardiman ma gene havadan nakledilecek miitead
tiimeni tarafmdan nakledilmi1tir. Top - did yer bi:iliiklerinin, tamamile fenni ve
larla rnhli otomobiller ve hafif tanklar saitle c;ah1arak, kISa zamanda bir ini1 
agn bombard1man tayyarelerinin her iki meydam viicude getirmeleri de imkanSJZ 
tekerlegi arasmdaki boiluga aS1lm11 bir bir1ey olmasa gcrektir. 
halde; orta tanklar dorder agn bombar- Celal Dincer 

Bel~ikada mali zorluklar 
d1man tayyaresine as1lm11 olarak; agir 
tanklar ise beheri bir agir nakliye - bom
bard1man boliigii tayyarelerinc aS1]m11 
olarak naklolunmuilardir. Miiteaddid Briiksel 9 (Hususi) - Maliye Neza • 
tayyareler taraf1ndan ta1man orta ve agn reti bazi yeni vergiler tesisini derpl§ 

etmektedir. Diger taraftan Maliye Na
tanklarm altlarmda tayyare tekerlekleri- zin M. do Man'm ahvali s1hhiyesinden 
ne benzer tertibatla iizerlerinde biiyiik dolay1 bir ay mezuniyet ald1i(l s6yleni
para1iitler ve 1akulen yerc inmege mahsus yor. Yekdigerini tamamhyan bu iki ha
miiteaddid pervaneli motorler vardir. berin kabinede yeniden zorluklar ba§
T ekcrlekli ayaklar ycre temas eder ct - gosterdigine deli! addediliyor. 

·-- .., 
f -

l 
resmi kabule giderken 

l 

Nevyork - Amerikada askeri mekteblerde talebeye zehidi gaz talimlerl 
yaptmlmaktadir. Resmimiz zabit namzedlerinin 60 fond s1kletinde ve 1000 
metrelik bir sahay1 kaphyacak derecede zehirll gaz ihtlva eden bombalan • ' 
kovanlara yerlestirdij(ini gCisteriyor. _ Paris - Frans1z parll§ii~!lsn Vilya• 

ms 8,400 metre yiiksekllkte u~an bb 
tayyareden atlam!!J ve para§dtiinil l1d 
dakika 20 saniye sonra, topra~a 800 

·, metre kala a\;ffiak suretile yeni bir diin• 
I ya rokoru tesis etmi§tlr. 

Prag - Avrupad.a bir tetkik seyahati yapmakta clan Amerikarun eskl 
Cmhurreisi Huver Prag'1 da ziyaret etmi~tir. Resmimiz M. Huver'i Cekos
lovakya Hariciye Nazm M. Krofta (solda) Amerikam.n Prag sefiri M. Vilbur 
Con Kar (saf(da) arasmda gostermektedir. 

«<;ekoslovakya topraklan iizerindeki 
hava muharebelerine saat .... dan itibaren 
R.us hava k1taatl da iitirak etmi1lerdir. 
Buyiik Rus bombard1man tayyarelerinin, 
her biri iic;er bin tayyareli iic; tiimen (hr
ka) den miirekkeb biiyiik hava birlikleri 
ha!inde bulundugu ve her tayyarenin -ka
Oadlan iizerinde- bir de av veya ke1if 
layyaresi nakletmi§ oldugu anla§1lm11tir. 
Bu av tayyarelerinden miite§ekkil av tii
l'neninin de hava muharebelerinc i§tirak 
etrnesi iizerine kara muharebelerinin 
l'nerkezi SJk!et mmtakasmdaki hava haki
l'niyetini Rus - <;:ekoslovak miittefik or· 
du!an elde etmi§lerdir. Hava muharebe
lerinde sakatlanan her iki taraf tayyare
lorinin yiizde virmisi, her tayyareyi ta11-

(!) Radyolarm gelecek harblerd~kl hlz· 
lttot!erl de hayll m\inak~aya de~er, Jakin 
bu keytiyet mevzuumuzdan har!c tutul-
lttu§tur. C. D. 

mez bu tanklar, kendilerini nakleden Kabine bu ak§am toplanarak vaziyeti 
tayyarelerdeki ask1larmdan otomatik bir tetkikle mezuniyet alan Maliye Nazi -
tarzda aynlmaktadnlar. D~iincii hava rma muvakkat bir vekil tayin edecek· 
tiimeni, ( ... ) deki muazzam tayyare tir. 

Londra - tngiltere Turizm Birlif(inin jubilesi miinasebetile diinyamn 
her tarafmdan Londraya seyyahlar akin etmistir. Resmimiz milli luyafetle
rile Londrada iki isvi~reli koyliiniin !ngiliz polisile goriistiiklerini gostenyor. 

Nevyork - Miithi§ bir kas1rga neti• 
cesinde biiylik bir k1sm1 harab olan 
Rodessa §ehrinin feliiketten sonraki 
ma11zarasi. 
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Londrada bugiin lngiliz Ba,ka milletler 
Alman temaslar1 ba§l1yor ne Y~P,~!,~~?.ah!/•de) 

Lord Port, diin 
miizakere 

Kont Ciano 
program1n1 

ile gorii~erek 

haz1rlad1 

Makale $Oylc ba1hyor: 
<<Avrupa k1t'asmda (Puomi), (Lat

vija), (Lictua), (Esti), (Norge), (Svc
rige), (Llesterreich), (Magyarornag) 
adh memleketler tamr m1sm1z) Tabii ta-

ft.1. Bel.'. bu!!iin Roma'dan Napoli'ye 'd 1 mmmz; <;iinkii bunlann frans1zcada mu-"" gi eceu, kabilleri (La Finlande), (La Letto-

(Ba1 tara/1 1 !net •allt/ede> 
Habef topraklari lngiltereye 

verilecek d egil 
Londra 9 (Hususi) - Avam Ka 

marasmda bir meb'us lngiltere ile ltalya 
arasmda cereyan edecek olan miizakere
ler esnasmda baz1 Habe1 topraklanmn 
lngiltereye ilhaki meselesinin de gorii1ii
lecegine dair ~1kan haberlerin ne derece
ye kadar dogru oldugunu sormu1tur. 

Ba1vekil M. Cemberlayn cevab vere
rek, boyle bir meselenin mevzuu bahsol -
mad1&101 soylemi1tir. 

T aymi1 gazetesind e ~1kan 
mektublar 

Londra 9 - Alman Hariciye Nazm 
fon Ribbentrop' un Londraya geldigi bu
giin T aymis gazetesi, Alman hiikumeti 
tarafmdan siyasi ve dini muanzlanna 
kar11 tatbik ettigi fena muameleleri pro • 
testo eden bir tak1m mektublar ne1ret • 
mektedir. Bu mektublardan birisi Lord 
Sesil'indir ve protestan papaz Niemiil • 
!er' e yap1lan muameleyi protesto etmek
tedir. 

lkinci•i profesor Deriley'indir ve eger 
lngilizlerin Almanlarla olan miinasebet
lerinde sosyal dii1iinceleri bir tarafa b1 -
rakmalan isteniyorsa Almanlann da ay
ni suretle harekct etmeleri laz1m geldigi 
tebariiz ettiriliyor. 

Nihayet ii<;iinciisii, Alman - lngiliz 
mukareneti taraftarlarmdan Lord Al • 
len'indir. Bu da tecemmii kamplarmdaki 
mevkuflar~ yap1lan zuliimleri protesto 
eylemekte ve bu mezalime misal olarak 
kampta olen doktor Hans Litten'i gos • 
termektedir. 

Roma miil<ikatlar1ntn program1 
Londra 9 (Hususi) - lngilterenin 

Roma el<;isi Lord Port'le ltalya Hari • 
ciye N azm Ciano arasmda diin vuku 
bulan miilakat esnasmda yakmda iki 
devlet arasmda cereyan edecek olan 
miizakerelerin program1 tesbit edilmi1 
tir. 

Fran11;z; matbuatintn nefriyatt 
Paris 9 - Bu sabahki gazeteler, 1n

~ilterenin ltalya ve Almanya ile a<;l!g1 
miizakereler hakkmda komanterler ne1 -
retmektedir. 

J ur gazctesinin Londra muhabiri di • 
yor ki: 

«Burada, Londra, yeni lngiliz • Al -
man gorii1mclerinden hi<; miispet bir ne· 
tice beklenmemektedir. 

!nl(iliz • ltalyan gorii5melerine gelince, 
samld1i{ma gore, ltalya, evvela, SiiveY! 
kanah 1irketinin hisse •enedlerinden mii
him bir k1smilc 1irket idare meclisinde bir 
azahk clde etmek <;arelerini ara5hracak
br. Bundan ba5ka, halya, Habe1istana 
yap1lan nakliyatm fazlalasm11 olmas1 se
bebinden, Siiven kanalmdan ge<;i1 res
minin bir miktar tenzilini istiyecektir .» 

Londra 9 - Roma miizakereleri hak
kmda Taymis'in diplomatik muharriri 
diyor ki: 

«Bu miizakerelerin hedefi herieyden 
evvel yakm Akdenizde ve orta 1arkta en 
genii bir esas dahilinde gerginligi izale 
etmek ~arelerini bulmakhr. Tabiatile bu, 
bir deniz anla1mas1 akdini ve kotii pro -
pagandalara bir nihayet verilmesini ta -
:r:ammun eder. F akat her iki taraf da 
melhuz anla1maya dahil bulunrnas1m 
istedikleri hususlan ileri siirecektir. 
lngiliz ve ltalyan talebleri nedir? 

lngilizler tarafmdan, herhangi bir an· 
laimamn lspanya mesclesinin halline 
bagh oldugu noktasmda mar olunmak • 
tadir. lspanyol meselesinin hallinden mu
rad edilen 1ey, goniilliilerin geri alm
mas1d1r. Bu, lngiliz formiilii mucibince 
olacakhr. 0 formiil ki tatbikah, Londra 
komitesinde temsil olunan be1 devlct ara
smda diplomatik sahada halen miizakere 
olunmaktad1r. 

ltalyanlar tarafmdan da, Habe1ista • 
nm ltalyaca i1galinin tanmmas1 her tiir
lii anla1mamn esas 1artm1 teikil ettigi 
keyfiyetinde gene mar gosterilmektedir. 

lite miizakerelerin umumi ~er~evesi 
bundan ibarettir. Eger bu miizakereler 
bir anla1maya vanrsa kar11hkh itimad -
mhga nihayet vermek hususunda en iyi 
~are bulunmu1 olacakllr. Eide edilecek 
anla1ma bittabi en k1sa bir miiddet za",
fmda parlamentoya tevdi olunacaktir. 

Habesistan meselesi 
Anla1manm. Habe1istana taalliik eden 

k1SJmlan hakkmda lngiliz hiikiimeti, ma
y1sta toplanacak olan Milletler Cemiycti 
konseyine mufassal bir rapor verebilecegi 
iimidindedir. Bu takdirde Milletler Ce
miyeti kendi azasmdan her birinin Ha -
be1istanda ltalyanm vaziyetini milnferid 
bir halde tamy1p tammamakta serbest 
olduguna karar verebilecektir. 

Gene bu gazete, lngiliz • ltalyan mii-

zakerclerinin lngiliz - Alman miizakere -
lerinden daha siiratle ilerliyebilecegini 
yaz1yor ve diyor ki: 

«Ademi miidahale komitesi i1lerindeki 
betaat miinhaman ltalyaya atfedilemez. 
Bu nokta ~ok miihimdir. Ciinkii ltalya 
ve Almanyanm lngiliz plamm kabul i~in 
dermeyan ettikleri ihtiraz kay1dlanm 
Fransanm kabul etmemesi ihtimalleri ol
dugu gibi lspanyollar tarafmdan da iti -
razlara ugramas1 variddir.» 

M. Bek Napoliye gidecek 
Roma 9 - Polonya Hariciye Nazm 

Bek, bu ak5am gazetecileri kabul ederek 
iki memleket arasmdaki miinasebat hak
kmda beyanatta bulunacakhr. 

Bek'in resmi ziyareti Polonya el<;ili -
ginde verilecek ziyafetle nihayet hula -
cakhr. Bek, yarm sabah Papa'nm Ha • 
riciye Nazmm ziyaretten sonra Napoli
ye gidecek ve orada tamamile hususi ma
hiyette birka<; giin kalarak istirahat ede-
cektir. · 

M. Bek'in ltalyan matbuatma 
beyanati 

Roma 9 - M. Bek ltalyan matbu-
atma a1ag1daki beyanatta bulunmu1 • 
tur: 

«- Halen ya1amakta oldugumuz du
rum, Avrupa politikasmm bir~ok saha • 
lannda 1iiphesiz kat'i bir devredir. He
deflerini kuvvetle miidrik olmakla bera
ber, mutlaka daha fena bir vaziyete ge~
mekle miiteradif olarak telakki edilme -
mesi icab eden degi1ikliklere de tevessiil 
etmesini bilmek icab eder. Bunun i~in de 
olduk~a vaz1h fikir, zorluklan yenmek 
azmi ve dostluklan ve mii1terek entellek
tiiel esaslan sayesinde Avrupa hayatma 
miisbet unsurlar ithal edebilecek olan 
milletler arasmda miimkiin oldugu kadar 
biiyiik bir anlay11 laz1md1r.» 

Kont Ciano ve M. Bek'in nutuklari 
Roma 9 - Stefani aians1 bildiriyor: 
Kon! Ciano, diin ak1am Polonya ha

riciye N az1rile Madam Bek 1ercfine bii
y\ik resmi bir ziyafet vermiitir. 

Yemegin sonlarma dogru, Kont Cia
no, bir nutuk soyliyerek ezciimle dcmi1-
tir ki: 

«- ltalyamn asuhk mii1terek mede -
niyet ve samimi ve derin dostluk baglari
le merbut bulundugu asil Polonya mille
tinin miimessilini ltalyan hiikumeti ve 
milleti namma selamlamakla bahtiya • 
nm. ltalya, •on yirmi sene zarfmda, kendi 
memleketinin tealisi i~in Marcial Pilsu
dski' nin viicude getirdigi muazzam eseri 
hayranhkla takib eylemiitir. Polonya 
lejyonlannm kahramanhg1m ve Polonya 
askeri 1~flerile devlct adamlannm isa • 
betli kararlanm da hayranhkla ananm. 
Bunlar arasmda albay Bek pek miihim bir 
mevki sahibi bulunrnaktad1r. Biiyiik Ma
re1alm eserine devam eden bu biiyiik a
damlar, yeni Polonyanm temellerini at • 
m11lar ve Polonyaya, medeni Avrupa • 
nm birligi ve menfaati lehinde tabii su • 
rette yapmas1 laz1m gclen esash vazife • 
yi temin eylemiilerdir. 

Kont Ciano, mii1terek esash menfa -
atlerin ve iki memleketin her sahada sulh 
eserine devamlan bahsindeki miiiterek 
azimlerinin neticesi olarak samimi temen· 
nilerde bulunmui ve kadehini, Polonya 
Reisicumhurunun, Hariciye Nazm M. 
Bek ve refikasmm ve kahraman Polonya· 
nm tealisine kald1rm1$hr. 

M. Bek, cevabi nutkunda ezciimle 
demi$tir ki: 

«- Polonyamn bu derece derin dost· 
luk baglarile merbut bulundugu ve kiil
tiiriiniin Polonya tarihinde bu derece bii
yiik bir rol ovnad1g1 yiiksrk ltalyan mil
letinin ara<mda bulunmakla cidden bah
tiyanm. Maresal Pilsudski hakkmdaki 
sozlere te1ekkiir ederim. Polonya da, 
bir~ok senelerdenberi, ltalyan mil -
Ii intibah1 ve milli ittihad1 ese • 
rini biiviik bir sempati ile takib et -
mij ve son zamanlarda, eski Roma an'a
nclerinin takibcisi biiyiik iefi tarafmdan 
yeni zaferlere dogru sevkedilen ltalya • 
nm haimetinin inki1afma biiyiik bir hay· 
rnnhkla bakmakta bul~nmu1tur. Latin 
bltiiriimiiziin miiiterek kaynag1, millet
lrrimiz arasmda kar11hkh anlaima i~in 
n1es'ud bir garantidir. lki hiikumetin en
ternasyonal miinasebetlerde inki1af1 i~in 
i1 birligi ise, bu mii1terek kaynak ~er~e
vesi dahilinde daima sulhun lehinde ola
rak gittik~e fazlala1m11hr. 

Kadehimi, Majeste ltalyan Kral ve 
Krali~esi, Habeiistan lmparator vc lm • 
paratori<;esinin 1•reflerine, ltalyan hiiku
met resminin refahma, ltalyan Hariciye 
Nazmmn s1hhatine ve faiist ltalyanm 
tealisine ve inki~afma kald1rmakla biitiin 
Polonya milletinin hissiyatma terciiman 
olmaktay1m.» (a.a.) 

nie), (La Lithuanie), (L'Estonie), (La 
Norvege), (la Suede), (L'Autriche), 
(la Hongrie), olarak tanmmaktad1r.» 

Nas1l ki ayni yoldan giderek biz de 
bu memleketleri Co~rafya kitablarma ve 
haritalanm1za: (Finlandiya), (Leton
ya), (Lituvanya), (Estonya), (lsve<;, 
Norve<;), (Avusturya), (Macaristan) 
olarak ge<;irmi1iz ve oyle yaz1p telaffuz 
etmekte bulunuyoruz. 

Bu, bir 1ive iycab1 ve igtiyad mahsu
liidiir; nitekim Frans1z muharriri de bu
nu 1oyle ifade ediyor: 

«- Memleket isimlerini bazan asli 
sekillerinden az<;ok ay1rarak, bazan da 
bu 1ekillere hi<; bakmaksmn onlan kendi 
imlam1zla 1ekillendirerek yazmak aSJT
lardanberi adct olmu1tur. Mesela Leh
lilerin memleketine kendileri (Polska) 
dedikleri halde biz (Pologne) deriL; 
lngilizler kendi topraklan 1<;m (Eng
land) derler, biz (Angleterre) deriz. 
(Espana) yerine (Espagne), (ltalia) 
yerine (ltalie) kullanmz. Dort sene 
miiddct kendilerile harbettigimiz Alman
lann memleketine onlann (Deutchland) 
dediklerini binde bir Frans1z bilmez. 
Sulh muahedenameleri A vrupa haritasm1 
dei!i1tirdi, fakat biz Cek milletinin vata
nma ha la (T checoslovaquie) der duru
ruz; halbuki onlar ( Cesklosvenka) der
Ier. (Llesterreich) soziiniin almancada, 
muhakk.ak, bir magnas1 vard1r, fakat fo
netik bak1mdan <\~a benzemege yeltenen 
(Autriche) kelimesinin hi<;bir dilde mag
nas1 yoktur. (Grece) kelimesinin (Hel
las) oldugunu, bizim (Pays-Bas) diyc 
tamd1g1m1z memlekete ora halkmm (Ne
derland), dediklerini bilen ka<; Frans1z 
vard1r )» 

,Simdi bende muanzlanma soracag1m: 
Lehlilerin (Polska) ad1m ta11yan mem
leketlerine bizim (Lehistan) dememizle, 
Holandahlann (Nederland) . dedikleri 
kendi mcmleketlerine Frans1zlarm (Pays
Bas) demeleri arasmda ne fark vardir) 
F rans1zlar gibi biz, Tiirkler de, tarihi bir 
it:yad eseri olarak (Lchistan) deriz, son 
ZAl!Janlarda (Polonya) tabirini kullan • 
maga ba1lad1k; Holandahlann memle • 
ketini bazan (Holanda), bazan (F ele • 
menk) ismiyle yadederiz. 

,Sehir isimlerini otedenberi s0ylemegi 
adet edindigimiz tarzda yazmaga mu
anz olanlara F rans1z muharririnin 1u 
sozleri acaba kafi bir cevab te1kil eder 
mi) 0 diyor ki: 

«Sehir isimlerinden haz1lanm asli 1e
killerile, baz1lanm da franmla1brarak 
ahyoruz; mesela (London) yerine (Lan
dres) yaz1p oyle okuyoruz; (Wien) ye
rine (Vienne), (Lisboa) yerine (Lisb<>
ne), (Praha) yerine (Prague), (Be 
ograde) yerine (Belgrade), (Kjoben • 
havn) yerine (Copenhague), (Wars • 
zawa) yerine (Varsovie), (Frankfurt) 
yerine (F rancfort), (Miinchen) yerine 
( Miinich) diyoruz; halbuki hirer Alman 
iehri olan (Heidelberg), (Stettin) ve 
(Stuttgart) isimlerile hirer lngiliz 1ehri 
clan (Manchester), (Sheffield) ve 
(Southampton) isimlerini asli ~lalarile 
yaz1yoruz.» 

F rans1z muharriri bu 1ttirads1zliga ba
karak: «Bu meselede sabit bir kaide yok· 
tur. Her millet kendi fantezisine gore 
hareket etmektedir» diyor. Bu ifade ile 
bir defa 1u sabit oluyor ki ba1ka milletler 
de ecnebi ismihaslan kendi 1ivelerine uy
durarak kendi imlalanyla yazmak usulii 
caridir. Yani 1u halde ismihaslann «de -
(ii1tirilmez birer kli1c>> oldugu hakk1nda
ki iddia tatbikatla filen ~iiriimektedir. 

Bizim tezimize gelince: Bunda vakit 
vakit degi1ebilecek fantezi alakas1 yok· 
tur; ecnebi ismihaslar mesclesini biz 1u 
suretle kaidele1tiriyoruz: 

I - ,Sah1s isimleri aid olduklan mil
letlerde nas1l telaffuz ediliyorsa onlann 
~1kard1klan sesleri ken di al fabemizin kon
son ve vokallerile tesbit ederek laf1zlan • 
d1rmak; 

2 - Memlekct, 1ehir ve kasaba isim
lerinden otedenberi bizce muayyen ve 
mazbut bir \elaffuzu olanlan bu telaffuz 
1ekline gore yaz1p okumak (mesela: 
Londra, Marsilya, lsvi~re, Kahire, Vi
yana, Budape1te, Nevyork, Kopenhag, 
A vusturya, Macaristan, Lehistan, ls
panya, Atina, Biikre1, Fransa, <;ekoslo
vakya, v. s .. ) 

3 - Afrika, Amerika, ve Asyanm 
bizce tanmmam11 ve i1itilmemi1 1ehir ve 
kasaba isimlerini oramn telaffuz tarzlan
na gore kendi alfabemizin konson ve 
vokallerile tesbit etmek. 

Frans1z muharriri, Frans1z dilinde cc· 
nebi ismihaslara tatbik edilen yolu 
«abes» soziiyle tavsif ediyor. Filhakika 
mesele sabit ve makul bir sisteme baglan
mad1k~a abes olacag1 ve manhks1zhktan 
kurtulam1yacag1 a1ikard1r, Ecnebi ismi· 

Yirmi sene komii· 

nistlige kar,1 ~aI1,an 
komiinist! 

I Battaraf1 1 !net sahltedel 
MiitehasSts doktorlar ne dediler? 

Moskova 9 - Gorki ile Pe<;kof, Men
jinski ve Kuybi1efe tatbik cdilen tedavi 
usulleri hakkmda fikirlerine miiracaat 
edilcn be~ miitehass1s doktor da. doktor 
Levin. Plentef ve Kazekofu bir cani 
gibi hareket etmi§ olduklar1m soyle • 
mi<lerdir. 

Bunu miiteak1b mahkeme reisi, gizli 
cel<enin toplanacai(Im bildirmi§tir. · 
Gelec~k aleni celsenin saati sonradan 

bildirilecektir. 
Gizli celsede 

Moskova 9 - Tas ajans1 bildiriyor: 
Mahkemenin gizli celsesinde, su~lu 

Rak<ivski Grinko Rozengol~ ve Kres • 
tinski, birka9 yabanc1 devletin baz1 mii
messillerile olan miinasebetlerine dair 
beyanatta bulunmu1lard1r. Mahkeme, 
bu miimessillerin ve temsil ettikleri 
devletlerin hangileri oldugunu tama • 
men tesbit etmi§tir. 

M. Cemberlayn, 1ayialarr 
tekzib ediyor 

Londra 9 - Moskova davasmda baz1 
!ngiliz 1ahsiyetlerine ka~1 yap1lan it • 
hamlar ve !n tellicens servisin Tro9kist 
faaliyetlerde oynad1g1 rol hakkmda bu
giin Avam Kamarasmda sorulan muh • 
telif suallere cevab veren M. <;:emberla
yn a1ag1daki beyanatta bulunmuitur: 

c- Bu davada yap1lan 1ehadetlerin 
Sovyet miinasebetlerine verdij!i zaran 
tamamen gozoniinde tutuyorum. Bu -
nunla beraber, tamamen yanh§ olan bu 
iddialara tngilterede veya haricde iti • 
bar edilecegini zannetmivorum. !ngiliz 
hiikumetinin Sovyetler Birligi hiiku • 
metile olan anla~mas1m hi' bir suretle 
ihliil etmekten su~lu olmad1.1(t, ve lsim
teri tntellicens servis lcin ~ahianlar ve
yahud Sovyetler Birli~i aleyhinde fe • 
sad faaliyetlerinde bulunanlar arasmda 
gosterilen kimseleri hizmetinde kullan· 
mt$ olrnad1gim meclise teminat verme
yi liizumsuz buluyorum.• 

Bunun iizerine baz1 meb'uslar Bai • 
vekilden, Sovyetler Birliginde !ntelli • 
cens servisin ajanlart mevcud olup ol • 
mad1gi sualini sormu<larsa da M. <;:em
berlayn cevab vermekten istink~f et • 
miitir. (a. a.) 

Bir amelenin tikayeti 
HaskOyde Parmakkaplda 5 numarada o

turan Omer Lstmll blr vatandQ.4, ~ocuR:unun 
hastaland1~m1, fakat parasiz dlye, htikil • 
met doktorunun kendl.s!ne bakmad1~m1, 
matbaam1za miiracaat ederek b!ldlrdl. Na· 
zan dlkkatl celbederlz. 

• 
haslardan baz1lanm aynen ahp diger ba
Zllannm yaz1h1 tarzmda deii;i1il<lik yap
mak, ve ne aynen almanm, ne de tadilat 
yapmamn sebeblerini izah edememek 
kiiflii bir an' aneye baghhktan ba1ka ne 
ile te'vil olunabilir) 

Ba1ka millctlerin ne yaphklanm soran 
vc buna fazla bir ehcmmiyct verir gibi 
11oriinen kimseler, acaba, Frans1zlann, 
lngilizlerin, Almanlarm herhangi bir 
Polonya, bir Holanda, bir Macar, bir 
Tiirk 1ehir adm1 kendi 1ive ve itiyadlan
na uydurarak kendi imlalarile yazd1kla
nm gordiikten sonra hala «ecnebi ismi
haslar degi1tirilemez hirer kli$edir» iddi
asmda mar edecekler mi) Tiirk genci
nin hulyasmda muttas1l 1i1irilip biiyiitiilen 
latin medeniyet aleminin ses vermez harf
lerle ~etrefille1ti1ilen ismihaslannm 1ekil
lerine bu derece baglanmanm manas1 ne) 
Tiirk ~ocugu varsm bu isimleri hi~ oku
masm, yahud zora gelince yanh1 okusun, 
bunun ziyam yok, elverir ki onlarm kli· 
1eleri mahfuz kalsm, oyle mi) F akat 
Tiirk zekasma kar11 bu suikasd neden) 

Frans1z muharriri bugiinkii vaziyete 
kar11 enternasyonal bir tedbir bulunmas1 
liizumunu bir aral1k ileri siirer gibi olu
y~rsa da bunun zorlugunu da derhal iti· 
raf ediyor. Filhakika latin alfabesi kul
lanan milletlerin hi~birinde konson ve 
vokallerin, degil yanyana geli1leri, hatta 
teker teker duru1lan bile ayni sesleri ver
medigine gore bu meselede biitiin mil
letler i~in mii1terek bir tedbir bulmaga 
kalk11mak bir cinsten olm1yan e1yayi cc· 
metmek kabilinden bir hareket olur. 

T ezimizin dayand1g1 esas o kadar 
kuvvetli, ve bu tez tatbikatta o kadar lii
zumlu ve faydahd1r ki vazife sahibleri· 
nin i1e bailamakta vakit kaybetmemele
rini ihtara hacet bile kalmam11hr. Ger,i 
bu i1 bir par~a zahmete, biraz saye, bir 
hayli de ara1hrmaya ihtiyac gosterir; fa
kat vazifenin k1ymet ve 1erefi bu kadar
c1k bir kiilfete degmez mi) Herhalde biz 
hocalanmm, miielliflerimizi, muharrirle
rimizi, hatta miitercimlerimizi goz tahmi
nile ~ah1an birer kopyac1 farzetmiyoruz. 

Her reform gibi imla reformu da bir 
tak1m an' anelerin enkaz1 iistiinde kuru
lur. Bu y1k1lacak 1eyler baz1 kirnscler na
zarmda nekadar k1ymetli olursa olsun 
kurulacak ycni binanm biiyiikliigiine, 
zenginligine, konforuna nisbetle gene 
kohne, kiiflii, ve hurda malzemedir. 

Bir daha tekrar edelim: Hedefimiz 
Tiirk imlas1d1r. 

Ismail Miiftak MAYAKON 

10 l\lart 1938 

Avrupa kabinelerinde buhran 
Istedigi mali salahiyet 
verilmezse M. ~otan'1n 
bugiin istif as1 muhtemel 

tBaftara/1 I tne1 sa/11/edet I miinist gruplarmm yeni biikumet progra• 
Vaziyetin vahim bir 1ekil ald1gm1 gii- n'ma muhalefetleri sebebilc bu ak§am • 

ren komiinistler, sosyalistlere miiracaatle d•n istifa etmemesi temennisinde bulu • 
balk cephesi birligi murahhaslarmm der- nuyorlar. 
hal mii1terek toplanhya ~agmlmasm1 is- En salahiyetli 1ahsiyetler bugiin a~1lan 
temi1lerdir. [Jolitik buhranm halli i>m normal yolun, 

Sollar delegasyonu saat 19,30 da meclisle senatoda daha yarm sabahtan 
toplanacak olan kabine i~timamdan son- bd1hyacak miizakereden sonra reye mii
ra fevkalade bir toplanh yapmaga karar racaat olunacag1 kanaatmdedirler. 
vermi1tir. Sosyalist grupu ba;z;i fartlarla 

Ba,vekilin beyanatr raZt oldu 
Paris 9 (Hususi) - Ba§Vekil M. Sosyalist grupu 1imdiki vaziyette, yani 

$otan kabine toplanbsmdan evvel meclis kendisinin temsil edilmedigi bir hiikiimetc 
reisi M. Henyo ve M. Leon Bliim'le uzun goni1 salahiyetler verilmesine muhalif go• 
miilakatlarda bulunduktan sonra, gaze - riinmii1tiir. 
tecilere iu beyanatta bulunmu1tur: Bununla beraber, genii salahiyetler 

«- Baz1 gazeteler, kabinenin diinkii verilmesi prensipine esas itibarile muhalif 
tebliii;ini ve siyasi ricalle diin ak1am yap- c!egildir ve bu salahiyetlerin kendi aza • 
bg1m konu1malan hakikate uym1yan bir smdan birinin reisliginde bulunacak ve 
tarzda tefsir ettiklerinden hakiki va1 ·et yahud parti tarafmdan tesb1t edilen 1art
hakkmda tavzihatta bulunmak zaruretini lar dahilinde kendisinin i1tirak edecegi 
hissediyorum. b1r hiikumet tarafmdan tatbikm1 kabulc 

Kabinenin bugiinkii vaziyeti, selefle - amadedir. Grup, delega•yon toplantm • 
rimden baz1larmm hadisatm dogurdugu na, ekseriyet partilerinin goriii birligini 
kat'i zaruretler kar11smda ,ekilmege idame maksadile i1tirak etmektedir. 
mecbur oldugu vaziyete te1bih edilmek Sosyalistler Ba§Vekile miimessiller gon
isteniyor. Halbuki vaziyet bii·hiltiin ba1- cierilmcsini teklif etmi1lerse de sosyalist 
kad1r. Eger mevzuubahs m' ·!er miis- 1•e cumhuriyet birligi delegeleri hiikii 
taceliyet mahiyetini ald1 ise bunun yega- metle miitesanid olduklanm bilJirmi1 • 
ne sebebi, hiikumetin biitiin bunlan orta- lerdir. 
ya dokmek cesaretini gostermi1 olmasm- Komiinistler ise milli miidafaanm tak· 
dad1r. Filhakika birka~ keredir parla - viyesi programmm ba1a•1lmas1 i~in balk 
mentoda azim ekseriyetler elde ettim ve tcplanhs1 partileri birliginin muhafazas1 
eger zaruri gordiigiim bir tak1m hususlan lehinde bulunm111lardir. 
yarm meclise arzetmek karanm vermemi1 Diger gruplarda 
olsayd1m gene ayni ezici ekseriyeti hula- Sol cenah cumhuriyet,iler ve miistakil 
cakhm. radikaller ittihad1 grupu, her tiirlii hiiku· 

Hazinenin borclanna aid vadeler is- met teiekkiiliine ve yahud parlamento 
tikrazm sonuna kadar tamamile ifa olu- ekseriyetine ancak 1u 1artla milzaheret e· 
nacakhr. Bu istikrazm muvaffakiyetle debilecegini tekid etmi1tir: 
tahakkuk edeceginde kimsenin 1iiphesi I - Kambiyonun kontrolu ve biinyc 
yoktur. Kambiyoya gelince, ge~ici te - reformlan olmaksmn paranm ve tasar • 
mevviiclerden ba1ka hi~bir §eye maruz rufun miidafaas1, 
bulunrnuyor ve elimizde miktan miihim 2 - F abrika i1gallerine nihayet ve • 
bir kambiyo muvazene ak~emiz vard1r. nlmesi ve mesai hiirriyetinin himaye vc 
Binaenaleyh, hiikiimeti ~ekilmekte mus • niiidafaas1, 
tar birakacak iimidsiz bir vaziyetlc kabi- 3 - lspanyada ve \;inde her tiirlil 
nenin bugiinkii vaziyetini te1bihe imkan m:idahalenin men'i ve banim miidafaas1, 
yoktur. Bence bilakis eger parlamento 4 - Ekonomik faaliyetin ihyas1. 
kendisinden istedigim yard1m1 yapacak Macar kabinesi istifa etti 
olursa, hiikumet memleketin vaziyetini 
diizeltebilir. 

Bana diyeceksiniz ki, o halde fevka
lade tedbirler istiyerek hi~bir tehlikeye 
maruz bulunm1yan kabinenin mevcudiye
tini ni~in sars1yorsunuz ve tehlikeye dii • 
1iiriiyorsunuz) Bu, benim i~in bir akli -
selim ve diiriisti meselesidir. Frans a bu -
giin kendi emniyeti i~in muazzam borclar 
altma girmek mecburiyetindedir. Milli 
miidafaa sand1gm1 bu paralan ara1hrma
ga ve bu hususta milli tasarrufun yard1 -
mma miiracaate memur etmegi kararla1 • 
hrd1m. Bu neviden bir istikrazm muvaf
fakiyetini temin i~in zaruri olan tedbir • 
!ere tevessiil hence en basil bir hareket -
tir, Bu istikrazm muvaffak olmas1 mem
leketin cmniyet ve ierefi bak1mmdan za
ruridir ve parlak olmahd1r. Ayni za • 
manda bore para vereceklere de en kat'i 
garantileri gostermclidir. 

F akat gene gazetclerde okuyorum ki, 
bu basil liizumlu ve ayni zamanda diiriist 
hedefe eriimek i~in yeni sosyal 1slahattan 
tamamile vazge~ecegim ve hatta tahak • 
kuk ctmi1 1slahat1 bile bozacag1m soyle -
niyor. Boyle bir itbam1 kat'iyyen redde
derim. Sarahaten beyan ettim ki, bilhas
sa ihtiyar i1,ilere ve hususile kalabahk 
koylii ailelerine yard1m1 istihdaf eden 
tedbirlerden kat'iyyen sarfmazar etmi • 
yecegim. Benim istedigim, biiyiik mas
raflan icab ettirecek projenin meclise tev
dii zamamnm ve konulacak tahsisatm da 
hazineyi sarsmamas1 i~in hiikumet Iara -
fmdan tesbitinde kabinenin serbest bira
k1lmas1d1r.» 

Kabinenin gece verdigi karar 
Paris 9 (Hususi, geceyansmdan son

ra) - Kabine bu gece saat 21 de Ba1-
vekalet dairesinde M. $otan'm riyasetin
de toplanm11hr. l~timadan sonra, Bai • 
vekalet kalemi mahsus miidiirii gazete • 
cilere 1u tebligi vermi1tir: 

«- Kabine vaziyeti tetkik ederek, 
Ba1vekil M. ~otan'm yarm sabah saat 
9,30 da mecliste bir nutuk irad etmesine 
karar vermi1tir.» 

Bu vaziyete nazaran, Baivekil M. 
Sotan kabinenin mukadderatma dair dii-
1iincelerini ancak yarm sabah mecliste 
bildirecektir. 

Normal yol n e imif? 
Paris 9 - M. ~otan saat 19,45 de 

kabine konseyinc girerek telefonla yap -
tig1 gorii1meden arkada1larm1 haberdar 
etmi1tir. 

Miizakerelerden anla11ld1gma gore, 
meclistc ve senatoda bir~ok parlamento 
azas1 hiikumetin, yalmz sosyalist ve ko-

Londra 9 (Hususi) - Macar kabi • 
~esi bugiin ogleden sonra istifa etmi1tir. 
istifanm sebebleri hakkmda heniiz mii· 
temmim malumat ahnamam111Jr. 1stifa e
drn Ba1vekil M. Daranyi yeni kabineyi 
tr1kile memur edilmi1tir. 

Yeni kabinede kimler var? 
Budape1te 9 - Yeni Macar kabinesl 

1u suretle te1ekkiil etmi1tir. 
Baivekil Daranyi 
Hariciye Kanya 
Milli Miidafaa General Roder 
Dahiliye Sezeli 
Maarif Homan 
Endiistri, Ticaret, 
Miinakalat 
Ziraat 
Adliye 
Finans 
Bakanhks1z 
kan 

ba-

Bornelizsa 
Mara$al 
Mikez 
Remenyi Sneller 
Milli Banka Di· 
rektorii Dr. lme• 
rid. 

Y eni miiste1arlar 1unlard1r: 
Ziraat Teleki 
Adliye : Marten lanyi 

Y eni kabinede M. Daranyi Ziraat 
Bakanhihm !makmakta, miinhaman 
Ba1vekil olarak hlmaktad1r. (a.a.) 

Pazara Avusturyada 
•A rey1am 

I B~tarat1 1 Incl sahtfe<fel 
•- Almanya ile akdettigimiz anla1 • 

may1 harfiyyen tatbik edecegiz; fakat 
her hangi yeni bir fedakarhkta bulun• 
m1yacai{lz. Bundan ba~ka Avusturyada 
nazilerin tehdidlerine de miisaade et • 
miyecegiz. Bu husustaki karar1m1z1 bil• 
tiin diinyaya ilan etmek iizere pazar 
giinii reyiama miiracaat edecegiz. Re· 
yiiim neticesinin milletin istikliilini 
muhafazaya azmettigini gosterecegi 
§iiphesizdir.> 

Viyanadan alman :niitemmim maHl• 
mata gore, reyHima i~tirak edenler, hii· 
kumetin haz1rlad1g, suale ceveh veya 
chay1r• cevab1m ve~mekle lktifa ede • 
ceklerdir. Sorulacak cevab sudur: 

cSerbest, miistakil, hristlyan, Cer • 
man, Avusturyasma taraftar m1S1mz?. 

24 ya§1m bitiren biitiin kadm, erkek 
vatanda1lar rey vermek hakktm ha!z • 
dir. Karar i~in mutlak ekseriyet Jaz1m· 
d1r. Plebisit tarihinin yakm olmasma 
ragmen, Avusturya makamlari plebisit 
ameliyesinde hususi zorluklar tasavvur 
etmiyorlar. Zira, her Avusturya vabn· 
da§ma, son niifus tahririnde bir hiiviyct 
ciizdam verilmi§ ve 9oktanberi de po • 
lis9e ikametgah kaydi usulii tatbik c • 
dilmekte bulunmu§tur. Plebisitin tefcI' 
ruat i§lerine valiler memur cdilcccktir. 
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Soldan saga : 
1 - Ekmek clnslnden blr~ey fiiruhtedcn 

Clkl kellmeJ, 2 - Allaha kulluk, abla. 3 -
Komutamn muavlnl, ale!Me. 4 - Bir d!l, 
Bir Isl yapmakltk. 5 - Bir mahlflkun vU
cudiiniln ii.st kism1, kn.din m a bud . 6 - Vil
cudumuzdan 1kl uzuv, cansiz cesed. '1 -
Iht!yac!ara kar~tllk olan $Oyler, madenl 
Ip. 8 - VMtl olan, yemegln tersl. g - Bir 
hayvanm yavrulan. 10 - ~bnemln ka -
t1lasm1~1. blr kadm ism!. 11 - Viicudda a
te~ln tahrlb ett!gl yer, Ademln oglu, 

Yukandan ai;ag1ya: 
1 - Yaya yiirtiyenler. 2 - Ciimleler, blr 

emrln tersl. 3 - Qlrtllk hayvanlar1, Bui -
garlstanda blr $0hlr. 4 - Giizel san'atlar
dan blrlne mensub, yukart degll. 5 - H1zll, 
ihtJmam. 6 - Bir hayvan, satllanin aksi. 
7 - Kmm, blr devletln paras1. 8 - Kahn 
ve kaba kuma~. haber vermeden gelen fe
laket. 9 - Dastane tavslye, Afrlkada blr 
~iii. 10 - Kokmu~ cesed, arkada~. alfobe
dcn ikl hart yanyana. 11 - Dtinyarun be~ 
k1sm1ndan blrl, lµret. 
Evvelki bulmacamn balledilmi~ §ekli 
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ist. Borsas1 9/3/938 
P A R A L A R 

Ah• Sah$ 
80.-

126.-
101.-
84.-

Frank 
l>olar 
Liret 
Bel~ika ko'r. 
Drahmi 
lsvicre Ft. 
Leva 
l'lorin 
Kron (:ek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen go 
Le~ 
Dinar 
Kron lsvee 
Sterlin 

C E K 

Pari! 
New-York 
Milano 
Briiksel 

78.-
123.-
95.-
80.-
18.-

575.-
20.-
65.-
78.-
21.-
22.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

627.
L E R 

22.-
580.-
23.-
70.-
82.-
23.-
25.-
22.-
25.-
14.-
52.-
32.-

632.-

Ac1b• Kaparus 
24.95 24.935 

0.796063 0.7950 
15.13 15.1330 

4.7025 4.7046 

CUMHURiYET 

istanbul Emniyet 
(ikametgahlar1n1 

Sand1g1 
deg~ istirmis 

' . 
Direktorliigiinden : 

olan borclulara) 
Asn!rida yaz1h borclular gosterdikleri ikametJ?ahlanm terketmis ve ycnisi mechul bulunmus old~ndan haklarmda bashyacak takibe dair. 

Bor~lunun ach 

Foti (Arih Yen! oglu) 

Hatice (Ah km) 
N aci (Arif oj(Ju) 

Fatma (Hasan km) 

• 

Gosterdil!i ikametglll 

Beyoglu Venedik sokak Britanya. 
oteli. 
Kad1k6y Moda caddesi No. 88 
Bevaz1d Tavsantas1 caddesi No. 3 

Beyoglu Tozkoparan No. 18 Ferj 
aparbmanL 

iLAN 

Takib dosya 
No. 

937/184 

937/185 
937/190 

937/192 

YO Li LE 

Hcsab 
No. 

68782 

68859 
69316 
~ 

69435 

TEBLiGAT 

Borc1and1g1 
tarih 

5/ 5 /934 

9/ 5 /934 
6/ 6 /934 

12/ 6 /934 

Ald11!1 bore 

Lira K. 

22 00 

08 00 
70 00 

17 00 

Teminatm ne oldu/{u 

Bir altm saat 

Bir roza yaprak 
Bir roza gerdanhk 
noksan) 
Bir roza bilezlk, bir 

(orta ta~1 

roza yiiziik 

• 
Takibe ba$1an
mak icin yap1-

lan hesab 
tarihi 

14/12/937 

14/12/937 
17/12/937 

17/12/937 

isbu hesab 
tarihine gii

re horG 
mlktan 
Lira K. 

33 39 

16 67 
108 49 

26 49 

Fatma (ibharim ktzi) Hahcioglu AbdiisselAm <;1kselim 
caddesi No. 8 

937/206 70389 6/ 8 /934 22 00 Bir ptrlanta tektas yiiziik, bir altm 
kordon 

17/12/937 24 24 

ihsan (Mustafa oglu) Sultanahmed. Cankurtaran yeni Sa
raGhane sokak No, 1 

937/236 72483 27/11/934 150 00 Yedi roza blr p1rlanta yUzUk, blr 
~ift p1rlanta, blr ~!ft roza kiipe, 
blr roza sUrl(ii, bir elmasll, dort 
altm saat, 3 tas noksan 

31/12/937 218 95 

Yakub (Halil ol!lu) 
$ayeste (Ali km) 

Kabatas tramvay caddesi No. 177. 937 /254 73380 28/ 1 /935 15 00 Bir altm bilezik saatl 31/12/937 
31/12/937 

21 83 
37 07 Takslm Mezarhk sokak No. 25/3 937 /255 73410 30/ 1 /935 25 00 Bir altm seat maakostek, bir altm 

Refikbey aparhmam yiiziik. 
Meryem (Harun km) Bak1rkov K1ztas1 No. 11 937/265 53677 4/ 6 /932 70 00 iki bin dlrhem l(iim!I, 18/ 1 /938 98 77 
Bay Sun'i Kad1kov Moda caddesl No. 10 937 /269 57916 20/12/932 26 00 Bir pirlanta halka 18/ 1 /938 25 68 

Yukanda sirasile isimleri vesair liizumlu tafsilati vaz1h bulunan her borGIU vadesinde borcunu vermedl ginden dolay1 taklbe baslanmak !Gin vao1lan hesab tarlhlnde borcunun faiz, 
komisyon ve masarifile balig oldu gu miktar kendisine aid sirada gosterilmistlr. Her bor~lu yaz1h borcunu ve rmediliinden 3202 numarah kanun muclbince hakkmda Sandlk~a takibe 
baslanmak iizere tanzim olunan lhba rnal!'e bor~lunun mukavelede gqstermis olduliu ikametgaha l'(onderilmis lse d~ !~bu ikametgah1m degistirdilU anla,tlm1$ ve yap1lan tahkikata rajtmen 
nerede oldu~ da ogrenilemedigind en ihbarname kendilerine teblif( edilememistir. Bu sebeble ilanen tcbligata luzum goriilmiistiir. Yukanda isimleri yazih her bor~lunun isbu iliin ta
rihinden itibaren bir av l~inde bore unu odemesi laz1mdir. aksl takdirde verdlgi rehin mezkfir kanun hiikmiine tevfikan satilmak iizere Sand1g1m1zca dol!rudan ooj!ruya hakkmda takib 
yap1lacakbr. Bu husus isimleri yaz1h borGlular tarafmdan bilinmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebligi makamtna kaim olmak ilzere f!An olunur. (1335) 

Kar ta I Malmiidiirliigiinden: 
D.N. 

221 

210 
248 
210 
68/127 

229 

126/226 

156/226 

34 

Mevkii ve mahallesl 

Maltepe Manastir Gtkmaz1 

• 
• 
• 

Pendik 

Car51 meydam 
Kartalh sokak ' 
Cars1 meydam 

(Giizel ada) 

• Rasik 
Kartal Kuyu sokak 

• !ncirli mevkii 

• • • 

• 

No. 
5, 7, 9, 

11 
13 

303/9 
11 

5946 
2 

21 

23 

Muhammen 
Cinsi ktymet icar 

Bir ~ab altmda K. 
4 parGa ahir 
K. ashan~ 
K. Magaza 
K. Diikkan 
Yazhk mesire 
mahalli 
Ahsah kuliibe hane 

• blr bah ha-
nenin 4 te 3 his
ses! 
3848 M2 tarlanm 8 
de 3 hisses! 
2949 M2 tarlanm 
8 de 3 hissesi 

650 
JOO 
150 
600 

200 
150 

300 

1443 

920 
54/104 5284 M2 bostanm 

63 te 47 hisses! 800 
Yukarida yaz1h emJak ve arazinln hizalarmda gosterilen ktymetlerle 22/ 

3/938 sah giinii saat 14 te sablacaktir. 
Taliblerin % 7.5 pey akGelerinl vaktinc!.e Malsand1~a yatirarak sabs 

l(iinii Kartal Malmiidiirliigunde miite,ekkil Sabs Komlsyonuna miiracaat -
Jeri iliin olunur. (1211) 

Fethiye 
~irketi Madeniyesi T- A. ~-

Ortaklarma lLAN 
Ticaret yasasmm 361 incl ve esu 

mukavelenamesinin 47 ncl maddesi hii
kilmlerine uyarak Fethiye $irketi Ma· 
deniyesl Tilrk Anonim §irketinin or • 
taklar gene] kurumu a§agidaki i§lerin 
gorii§iilmesi l<;in martm otuzuncu ~ar
§amba giinii saat 14 te §irketin Galata
da Eskl ~arab lskelesi sokaginda kaln 
Muradiye hanmm 5 incl katmdaki mer
kezi idaresinde surtel adiyede toplanb

ya ,agmhr. 
1 - !dare meclls! raporile muralnb 

Karaman icra 
Memurlugundan: 

, ______________________________ ..._. 

3 ayda bi~ki, diki, 
Tahslllntn yilkseklil!f ve lntizamile tanmm"l Tilrk Kadmlan Be~ikta~ 

Oikis Yurdunda az dikis bilenler !Gin k1sa devreli kurslar &Glln1"llir. 3 ayda 
blckl ve dlkf$ Oj!retilerek musaddak diploma verilen bu kurslarm seraitlnl 

mekteb idaresinden iif!reniniz. Bu devre 1 nisanda ba$hyacakt11'. 
Adres: Bcsikta~, Akaretler No. 87. 

Aksehir 
' 

Bankas1ndan: 
Aksehir Bankasi Tiirk Anonim $irketi hlssedarlar umumi heyetin!n 

alelade ve fevkaJade surette toplantm 29 mart 938 sali giinii saat 14 te 
Aksehir merkezinde yap1lacakhr. Hissedarlarm toplan\i giiniinden on gi.ln 
evveline kadar bizzat veya bilveklile miiracaatle d.uhuliyet varakalarm1 al
malan il~n olunur. 

ALELADE RUZNAMEt M0ZAKERAT 

1- 1937 y11l muamelatma aid idare meclisl ve muralublar raporunun okun
masi; 

2 - 1937 y1h bilanGo ve kiir, zarar hesablarmm tetkik ve tasdik!le meclls! 
idarenin ibras1 ; 

3 - M!iddetleri bi ten idare meclisi azalari yerine yenilerinin !ntlhab ve 
hakk1 huzurlarmm taylni ; 

4 - Miiddctlerl biten muraktblar yerine ikl muralub intlhabile ilcretlerlnin 
tayin ve takdiri. 

FEVKALADE RUZNA1\1E1 l\1tlZAKERAT 

Banka esas nlzamnamesinin 1, 35, 36, 37 nci muaddel maddelerinln tekllf 
vcc;hile tadil ve tashihi ve ruznamenin 3.4 numaralt f1kralarmda gOsteri • 
leh maddclerln nizamnameye ek olarak iliivesinin tetkik ve kabulii. 

1 - Bankamn maksad1 tesekkiiliinii gosteren esas nlzamnameslnin 
birlnci maddesine (su, maden, elektrik tesisat ve isletme imtiyazlarm1 al
mak ve isletme i~lerini indelicab teskil edece~i bir anonim slrket vas1 • 
tasile yaphrmak) seklinde bir f1kra !lavesl ; 

2 - 1khsad Vekaletinin 19 haziran 1937 tarih ve 3476/30361 say1h 
emirleri okunarak muaddel 35, 36, 37 nci maddelerdeki lilzumlu tashihatm 
icras1 ; 

3 - Her sene heyeti umumiyece Ticaret ve Bankalar kanunu hilkiim
lerine gore murakabe vazifesile miikellef olmak ilzere liizumu kadar mu
rak.tb intihab olunur. 

I• 

Balya - Karaayd1n 
Madenlerini kiralama ve i~letme 

Tilrk Anonim $irketi 
Ortaltlarma tr.AN 

Ticaret yasasmm 361 inci ve 1, ni-
zamnamesinin 4 7 ncl maddesile sonraki 
maddelerin hiikiimlerine uyarak Bal
ya • Karaaydm Madenlerini Kiralama 
ve t~Jetme Tiirk Anonlm ~irketi ortak· 
larinm gene! kurumu mart.m 29 uncu 
sah gilnil saat 14 te ~irketin Galatada 
Eskl $arab iskelesl sokagmda kliin Mu
radiye hammn 5 incl katmdakl merkezi 
idaresinde adi surette toplanhya ~ag1-
nhr. 

l - !dare meclls!le murak1b raporu • 
nun dinlenmesi, 1937 senesl hesablari· 
nm ger~eklendirilmesi ve mezkur sene 
netayicine dair !dare meclisinin tekllfi 
hakkmda karar almmas1. 

2 - tdare meclisl azalarmtn ibr3Sl. 
3 - Meclls tarafmdan se~ilen iiyenin 

s~lli~intn tasvibl. 
4 - !dare meclislnln yenilenmesl. 
5 - !dare meclisi iiyelerine verilecek 

on hakkmm tesbiti. 
6 - 1938 senesi 1,in bir muraktb se • 

<;ilnlesi ve ver!lecek iicretin tesblti. 
7 - $1rketin gene! idaresin! <;evlr • 

mekle miikellef !dare mecl!sl llyelerile 
<;evlrgene verilecek ilcretin kestirll • 
mesi 1,in !dare mecllsine salahlyet ve· 
rilmesi. 

8 - Gerek ~ahsan kendl namlarma ve 
gerekse ba~ka ,irketlerln !dare meclisl 
iiyesi veya ,evlrgeni S1fatlle ~irketle 

akdi muamele yapmalari hususunda 
idare meclisl iiyelerlne sal!hiyet ve • 
rllmesl. 

Alina 
Cenevre 
Sofya 
Amstero. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varsot A 
Budapeste 
Bilk rt~ 
Behtrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
l\loskova 

86.7460 86.78 
3.4293 3.43 : raporunun okunmas1. 

Karaman tnhlsatlar !daresille borcht 
Karamanda Tartan oglu Eminln bor -
cundan dolayi mahcuz olup vaktile sa· 
bhga ~1karilarak talib zuhur etmeme • 
sinden sat!§! tehir edilen nlsan 339 ta

rlh ve 22 saytl1 senede merbut kazanm 
Topucak mahalleslnde Tartanzade so -
kalt1 nam mevklde sa~ n solo, ar • 
kas1 ve onii yolla etrah lnsmen ta§ ve 

kismen kerpi<; duvarla <;evrili ve sa~ ta
rafmdaki sokak i<;erisine naz1r kapth 
ve i<;erlslnde dart kadar miismir agac 
ve bir asmayi §amil ve mecmuu 1400 

lira k1ymetinde ve ii<; evlek mlktarmda· 
ki arsamn tamamile may1s 937 tarih ve 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 No. h yedi k1t'a 
tapunun ihtiva ettlgl Selerek <;iftliginde 

kain ve ®syadakl zab1t varakasmda 
hudud ve sair evsafile muhammen k1y
metlerl yazih tarlalardaki n1S1f hlsselerl 
4/4/938 tarihlne musadlf pazartesi gii

nii saat 9 dan 11 e kadar Beledlye mey
damnda pe§in para ile sablacaktir. Ay
nl zamanda arttirma bedeli gayrimen -
kullere tahmin edilen ktymetin %75 ini 

bulmad1jtl takdirde en <;ok arttiranm 
taahhiidii baki kalmak §artile sab§ on 
be~ giin temdld edilerek 19/4/938 tarl
hinde aynl yer ve saatte ikincl artt1r

masmm !era k1lmacagi ve 4/3/938 tari
hinden itibaren §artnamenio a,1k bu
!undugu ve taliblerin tahmin edilen 
k1ymetln %7 bu~gu nisbetinde pey ak

~esi veya mill! bir bankamn teminat 
mektubunu giistenneleri me~rut bulun
dugu ve ipotek sahibl alacakh, faiz ve 
masrafa dair olan !ddiasm1 20 giin i<;in
de evralu miisbitelerile birlikte icra 

dairesine bildlrmesi liizumu ve %2 bu

<;uk tellR!lye ve binde otuz para ihale 

pulu ve tapu, vergl, intikal masraflarile 

tabliye, teslim masraflannm mii§teri -

ye aid oldugu ilan olunur. (5774) 

Mu:alublar : bankanm biltiin hesabat ve muamelatmt tetkik ve mu • 
rakabe etmek ve tetkik neticelerile senelik hilAnGo ve kAr ve zarar he • 
sablan hakkmdaki mUtalealanm umumt heyete bildlrmek, kanun ve mu
kavele hiikiimlcrine aylun gorecekleri hareketleri veslkalara dayanarak 
raporlarmda zikretmek Ticaret kanununda yaz1h hallerde heyet! umumi
yeyi i~timaa davet ve raporlarmm hirer suretin! Mallye ve iklisad Vek!· 
letlerine l'(ondermek mecburiyetinde olacaklardir. 

i§bU toplantida bizzd veya bilvekale 
haztr bulunmak istlyen ortaklarm, ti • 
caret yasasmm 371 incl maddesi muci • 
blnce sahib olduklari senedleri 1,tlma 
l{iiniinden en az bir hafta evvcl 9irke -
tin tstanbuldakl merkezi idaresine ya· 
hrmalar1 !Az1md1r. 

63.4.920 63.5175 2 - 1937 senesi hesablarmm ger~ek -
1.4233 1-<l238 lendirilmesi, mezkur sene netayiclne 

22.6475 22·6566 dalr idare meclislnin teklifl hakkmda 4.2063 4.2380 
12.3810 12.3858 karar almmas1 ve idare meclisi iiyeleri· 

1.97 1.9710 nin tebriyesi. 
4.1857 4-1875 

II 
3.9875 3.9888 3 - !dare meclislnin yenilenmesi. 

106.0317 
34.2063 

2.7268 
3.0825 

630.-
23.71 

106.0738 
34.22 
2.7280 
3.0837 

629.75 
23.70 

E S B A 1\1 
Ar1hs Kallam~ 

Asian etmento 13.15 13.15 
tSTIKRAZLAR 

T!irk B. 1 P~ln 
Tilrk B. II Pe~ln 

• n Vadeli 

Acrlo• 
19.30 
19.325 
19.325 

Kana ms 
19.30 
19.325 

. 19.35 

I 
S1\.·a" - Erzurum 

• • JV 9$.75 95.75 
fstikraz1 dahiU 93.50 93.50 

'--~~~~========~A) 
Husu1i ve Miinferid 

Dans dersleri 
Beyo~lu Kartman kar§IStnda Nur 

Ziya sokak No. 3 Miiracaat saatlerl, her 
giin {12 - 14), (17 - 21). 

Profesor Pano1yan 

Muayenehane Nakli 
Doktor Osman ~erefeddin (dahiliye 

ve sari hastaliklar miitehass1s1) mua
yenehanesini Cagaloglunda Nuruosma
niye caddesinde (5) numaraya naklet
mi~tir. 

Zayi tasdikname 
3/3/938 tarihinde Sel~uk K1z Ensti • 

tiisiinden alm1~ oldugumuz 1/ A smii -
tan 2 numarah Pakize Tanmana aid tas
dikname zayi edilmi~tir. 

Bulamn, insaniyet namma mekteb 
idaresine teslimini rica ederim. 

Babas1 Osman Tariman 

4 - idare meclisine verilecek on hak
kmm kestirilmesl. 

5 - 1938 senesi muamelelerl !<;in bir 
murak1b s09lmi ve iicretinin bl,ilmesi. 

6 - $irketln gene! !daresinl 'evir -
mekle milkellef idare meclisl iiyelerlle 
,evirgene verilecek iicretlerin kestiril· 
mesi 1,in mecllsi idareye salahiyet ve -

rilmesi. 

7 - Gerek §&hsan kendi namlarile ve 
gerekse sair §irketlerin idare mecllsi 
iiyesi ve yahut ~cvirgenl s1fatile akdi 
muamele hususunda ldare meclisi iiye· 
lerine sal3hiyet verilmesi. 

Esas mukavelenameslnln 52 ncl mad· 
desine gore en az 250 ortakhk senedl • 
ne sahib olup l§bU toplan!ida bilasale 
veya bilvekale haz1r bulunmayi lstiyen 
ortaklar ticaret yasasmm 371 incl mad
desi mucibince malik olduklari sened
leri toplanb giiniinden en az bir hafta 
evvel Galatada ~irketin merkezi ldare
sine yabrmalan IAz1md1r. Ortaklardan 
her biri gene! kuruma giren diger bir 

§ahs1 tevkil edebilir. 

Ortakltk senedlerinln yatirtld1gma 
dair miiessesab maliye tarafmdan ve • 
rilm~ vesikalar gene! kurumda haz1r 
bulunmak iizere yatmlm1~ ortakl.ik se
nedleri gibi kabul olunur, 

istanbul, 9 mart 1938 
idare Meclisi 

Kirahk yaz1hane kat1 
Denlze naz1r ve her tiirlii konforu 

havi, Galata Giimriik kaq1smda TA· 
HiR HAN, ayni handa bir numaraya 

miiracaat. 

Dr. Hafiz Cerna.I 
Lokmart Hekim 

Dahiliye miltehas11a1 
Pazardan baska giinlerde ol!leden 

IOllra saat (21>2 tan 6 ya) kadar tstan 
bulda Divanyolunda (104) numaral 
hususl kabinesinde hastalanm kabul e 
der. Sall. cumartesl giinlerl sabal 
•9 '12 • 12. saatler1 hakikt f!karava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 

22398, 2104. 

Murak1blar : reyleri olmamak sartile idare meclisi iGtimalarmda hazir 
bulunabilecekleri gibl liizumlu gordiikleri teklifleri idare meclisi ve umum! 
heyct ruznamelerlne de lthal ettirebillrler. 

4 - °OG ayhk hesab vaziyetlerl ve senelik blan~o ve kar, zarar he -
sablan Maliye ve !ktisad Vekaletlerince miistereken tesbit edilecek fonniile 
muvalik olarak tanzim edilir. 

UG ayhk hesab hulB.salart murak1blar tarafmdan tasdikli olarak taalluk 
ettll!I devrenin hitammdan ltibaren nlhyet ii~ ay iGinde ve senelik b~anGo
larla kiir, zarar hcsablan da heyeti umumiye iGtimalarmdan itlbaren bir 
ay iGinde id.are meclisi ve muralublar raporile birlikte Maliye ve iktisad Ve
kAletlcrine takdim ve bJanGolar ayni miiddet iGlnde biri resml olmak iizere 
en az iki gazete ile ilan olunur. 

Etimes'udda 
Kapah 

in~a 
Zarf 

P. T. T. Genel 

Edilecek 
Usulile 

Lojman 
Eksiltme 

Direhtorlii.giinden: 

Binasm1n 
ilaru 

1 - Ankarada Etimes'udda lnsa edilecck 51 ,684 lira 75 kuru:; kesif be
delli Lojman binas1 kapah zarfla eksiltmive konmustur. 

2 - Muvakkat teminat 3834 lira 24 kurustur. 
3 - Eksiltme 30 mart 938 ~ar$amba giinii saat 15 te P. T. T. Umum 

Miid!irliii(i.i binas1 iGinde toplanacak Arthrma, Eksiltme Komlsyonunca ya
p1lacakhr. 

4 - $artname ve planlar 258 kurus bedP\ mukabilinde Ankarada P. T. 
T. Levaz1m Miidiirliij(iind.en, istanbulda P. T. T. Ayniyat Sobe Miidiirlii
i!Unden a!macak!lr. 

5 - Taliblerin kanuni vesaikten maada Naf1a Vek'-letinden ahnmts 
miiteahhidlik vesikasile birlikte bir d.efada en az 55,000 lirahk insaati ta
ahhiid vc lkmal eyledigine dair vesika. 

6 - Taliblerln bizzat d!plomah miihendis veya mlmar olmas1 veyahud 
diplomah miihendis veya mimorm bu lnsaat ve tesisatm fenni mes'uliye
tini deruhte eyledigini ve mukaveleye bu sartla lmza kqyaca~t havi blr 
taahhiidnamcsini ihraz etmelerl lilztmdir. 

7 - Talibler teklif mektublarile muvakkat tcminat makbuzunu vcva 
banka teminat mektubunu ve dli(er kanuni vesalkl lhtiva edecek kapah zar
fm1 yukar1da iiGiincii mac!dede vanh saatten blr saat eyveline kadar An
karada P. T. T. Umum Miidiirliii!ii binas1 IGinde toplanan Eksiltme Komis
yonu Reisligine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. •637• (1323) 

Ziraat Vekaleti Sabnalma Komisyonundan : 
1 - A~il< eksiltme usulile 20 ton arab sabunu almacakt1r. 
2 - Muhammen bedel (4998) lira, ilk teminat 375 liradir. 
3 - Eksiltme 21/3/938 de saat 15 te Ziraat VekAleti blnasmda yap1-

lacakhr. 
4 - $artnameler Ankara<'.a Zlraat Vekaletl Sahnalma Komlsyonun

dan, !stanbulda Ziraat Miidiirliil!ilnden ve !zmir Ziraat Milcadele Reisli· 
ginden paraSJz olarak verilir. 

5 - isteklilerln mektublan veya makbuzlarile birllkte muayyen l(iin· 
de 2490 say1h kanunun ikinci ve iiGiincii mad.delerinde zlkredilen vesikalart 
eksiltme saatioden bir saat onceve kadar Komisyona venneleri. (1161) 

$1rket ortaklar1na toplanb lcin gir 
me vesikalari verecek ve l<;tlmalarda 
hazir bulunam1yacaklara dahl !cab eden 
vekii.letname niimunelerini istediklerin· 
de emirlerlne hazir bulunduracaktir. 

Ortaklardan her blr! genel kuruma 
giren dlger blr ~ahst tevkll edebilir. 

Ortakhk senedler!nin yahrild1gina 
dair mall miiesseseler tarafmdan veril • 
ml~ vesikalar, genel kurumda hazir bu· 
lunmak ilzere yatmlan h!sse senedleri 
gibl kabul olunacakbr. 

htanbul, 9 mart 1938 
idare Meclisi 

l 1mumi Heyet daveti 

ANTAL YA 
Umumi Nakliyat 

T. A. ~irketinden: 
$irketlmizin senelik hissedaran umu 

mi heyeti a~ag1da yaz1h ruznamedekl 
mevaddm miizakeresi i~in 28 mart 1938 
tarihlne musadif pazartesi giinii saat 
10 da idare merkezinin bulundugu istan 
bulda Sirkeclde Yahk6§kil caddesinde 
Antalya hamnda adiyen i~tima edccek 
Jerinden hissedarlarm muayyen giin ve 
saatte te§riflerl rica olunur. 

Ruzname 
1937 sene!li idare meclisi ve murak1b 

raporlarmm okunmas1. 
1937 senesl bllan,o, kAr ve zarar he

sablarinm tasdlk1 lie !dare meclisinin 
lbras1. 

1937 senesi temettiiiiniin tesviye §e 
kil ve tar!hlnln kararla,tmlmas1. 

1938 senesi muraloblarimn lntihab1 
ve iicretlerinin taylni. 
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iR KAVANoz ToKALON KREM. 
'6.LINIZ MU~ABAKA NET~CES\NDE 
:T°EVZi EDiLECEK 200 PAQ<;.A KIY. 
METLi E.:>YADAN BiRiNi VEYAl-IUT 

~'tf)i KELViNATO~ 
Uk&PARTON 

KAZANABiLiRSiNi Z 

1--•ln•hi··,.sa.r.I.ar-•U•m•um--M•u•· d.m.· .Iilgun.· -.··-de•n•:_,-11 D•e•vl.et-D•e•m•iry•o•ll•ar•1 •,•,1•et•m•e-U•m•um-•M•iid•ii•rl.iig•ii•n•de•n-. 
120 aded 25 m/m. UA yaldiz uc; bobin 
aoo. 28· •••• 
!!00 • 28 • kAJ!1d • • • 
300 • 28 • K=m lpek takllcll u~ bobin 
300 • 22 • Mantar uc; bobin 
350 • 27 • Reglis uc; bobin 

I - Yukar1da cins ve mlktarlar1 yaz1h •1870• aded uc;luk bobln §artname
leri mucibinee pazarhkla satm ahnaeaktrr. 

II - Pazarhk ll/III/1938 tarlhlne rashyan euma gilnli saat 15 te Kaba
ta$ta Levazim ve Mubayaat 1ubesindeki Ahm Komlsyonunda yapi
laeaktrr. 

Ill - $artnameler paras1z olarak herglin s15zil gec;en $1lbeden ahnabilir. 
IV - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen glin ve saatte yiizde yedi buc;uk 

giivenme paralarile birlikte yukanda ad.I ge~en Komisyona gelmelerl 
ilan olunur. (1005) -l - 7 /III/938 tarih!nde !hale edilmek t1ze1'11 kapah zarf usulile eksiltmlye 

konduj!u ilan edilen U rfada yaptmlaeak 22864 lira 97 kuru$ ke$if 
bedelli Miidiirliik binas1 in$aatmm miinakasas1 ayni $artlar dahilinde 
ll/III/938 tarihine talik edilm1$tir. 

II - Eksiltme ll/III/938 tarihine rashyan cuma glinil saat 15 te Kabata$ta 
Levazim ve Mubayaat $Ubesind.eki Alim Komisyonunda yaptlaeaktrr. 
Teklif mektubunu vesair evrak ve vesaikl lhtiva edeeek olan kapah 
zarflann eksiltrne l(linii en J'(ec; saat H e kadar ad1 J'(ec;en Alim Ko -
misyonu Ba$kanhl!ma makbuz mukabilinde verilmi~ olmas1 U • 
zimdtr, (1205) -I - Maltepe Enstitiisiinde $&rtname ve projesi mueibince yaptmlaeak 

memur evleri in$aati kapah zarf usulile eksiltmiye konmu$tur. 
II - Ke§if be!;\ell 15927 lira 27 kurU$ ve muvakkat teminab 1194.55 ll

rad1r 
III - Eksiltme 17/ill/938 tarihlne rashyan per$embe giinii saat 16 da 

K•bata~ta Levaz1m ve Mubayaat subesindeki Alim Komisyonunda yap1 • 
lacakbr. Kapah zarflar mlinkasa gilnii en ge~ saat 15 e kadar Alim Komis
yonu Ba~kanh~na makbuz mukabi!inde verilmi$ olmahd1r. 

IV - $artname ve projeler 79 kurus bedel mukabilinde 1nhisarlar Le
vaz1m :ve Mubayaat ~'Ubesile Ankara Ba$miidiirllii(iinden almabilir. 

V - Eksiltmeve i$tfrak etmek istiyenlerin fenn! evrak ve vesikalar1n1 
1nhisl!rlar 1nsaat subesine ibraz ederek 3¥f1ea vesika almalar1 liizimdir. 

VI - Miihlirlli teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V lnci maddede ya
ztl1 eksiltmiye i$tirak vesikasm1 ve muvakkat teminat paras! veya mektubu· 
nu !htiva edecek olan kapah zarflarm yukanda yaztldlg1 vec;hile miinakasa 
giinii en gee; saat on be$e kadar ad1 gec;en Ahm Komisyonu Ba~kanhgma 
makbuz mukabilinde verilm1$ olmast liiz1mdrr. (1135) -1- Citiall Baktmevlnc.e siva tamirl ve badanasi, val!h boya 1$1 (saat 14 ) 
!- Umum Muhasebe binasmda halfi kanallan tamiri, ahsab 

tavan ve yagh boya i$i. (saat 14,30) 
I - Yukanda mahiyetleri yaz1h tamlr 1$ler! pazarhk usulile eksiltmiye 

konmustur. 
II - Cibali Ba!runevlndekl tamlratm ke$if bedeli 860,80 lira ve muvak

kat teminati 64,56 lira, U. Muhasebe binasmdaki tamiratm kesif be· 
deli 506,90 lira ve muvakkat teminat 38,02 !irad1r. 

UI - Eksiltme ll/III/1938 tarihine rashyan euma l(iinii hizalannda gos. 
terilen 1aatlerde Kabata$ta Levaz1m ve Mubayaat $Ubesindeki Alim 
Komisyonunda yap1laeaktrr. 

IV - Cibali Balamevine aid sartnameler 2 kunl$ mukabilinde ve Umum 
Miidlirlii.k Muhasebe binasmdaki tamirata aid ke$ifler parasiz ola
rak hergiin sozii gec;en $1lbeden ahnabilir. 

"f - 1steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen l(lin ve saatlerd.e % 7,5 gliven
me paralarile birlikte yukanda ad! gec;en Komisyona gelmeleri ilim 

olunur. (1006) --. 
T(JRK HAV A KURUMU 

BUYUK PiY ANGOSU 
Be,inci ke~ide 11 Mart 938 dedir. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba!fka : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
lkramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) lirahk lkl 

aded mUklfat vard1r. 
~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu p1yangoya i~tirak ediniz. 

Beykoz Sulh Hukuk Hokimliginden : 
Fatihte A$ikpa$a mahallesinde Haydar soka~nda 58 numarada Hakkt 

Ile Si.ireyyadan dogma ve Anadoluhisarmda Kandilli eadd.esinde <;iftlik 
sokagmda bir pumarah evde oturan Melihanm akil hastahg1 ile mah'.il ol
masma binaen kendisine ayni evde oturan teyzesi Safiyenin kabili itiraz 
ve itizar olmak iizere vasi tayinine karar verildii!i ilan olunur. (1321) ........... -............................. . 

t;im tObUDIU 
Londrada meshur Raynes Park miiesseseslnln ekstra ekstra marka 32 

librelik hakikl Raygras i;im tohumu Ti.irkiyede yalruz mliessesem namma 
gelmi~t!r. Bir defa ekildikten sonra seneleree devam eden bu c;im tohumunu 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve miiesseseler!n tecrlibesine amade bulun • 
duruyorum. 

4 Uncii Voluf ban, 4 Uncii kat 18 No. da Bah~e Miman Mevl\ld Baysal Tel: 23426 

Ankra istasyonunda kazino bahc;esi in$aah, tanzimi, kanalizasyon, su, 
tenvirat tesisati, yollan vesair miiteferri ameliyati dahil olmak iizere ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

1 - Bu 1$in ke$if bedeli eem'an 42,500 lirad1r. 
2 - 1stekliler bu ise aid $artname vesair evrakt Devlet Dem!ryollan

nm Ankara, Haydarpa~a. Sirkecl, veznelerinden 212 kuru~ mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 24/3/938 tarihinde persembe glinli saat 15 te Devlet 
Demiryolhir1 Yo! dairesinde toplanaeak Merkez Birinci Komisyonunea ya • 
pi.lacaktir. 

4 - Eksiltm!ye girebilmek lc;ln lsteklilerln teklif mektublarile blrlikte 
a~aj!1da yaz1h teminat ve vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyona tevdi 
etmi$ olmalan laz1md1r. 
A - 2490 say1h kanun ahkamma uygun 3188 lirahl< muvakkat temlnat, 
B - Bu kanunun tayin ettigi ve ~artnamede yaz1h vesikalar. 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak miiteahhidlik vesikas1 .• 599. (1229) 

10/3/938 
vanlara earl 
eaktrr. 

-tarihlnden ltibaren tam vagonla nakledilecek kasabhk hay
tenzilli tarife iizerinden aynca yiizde on tenzilat yap1la -

.597. (1238) -Muhammen bedell 3660 lira olan GO 50 tip! 2000 aCJ>!d milspet ve 1000 
aded de menfi akilmiilator pliikalan 21/3/938 pazartesi l(linii saat on bu
c;ukta Haydarpasada 11ar binas1 dahilfndekl Satmalma Komisyonu tara • 
fmdan ai;1k eksiltme ile satin ahnacakt1r. 

Bu ise girmek istiyenlerin 274 lira 50 kurus muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettilti vesaikle birlikte eksiltme glinii saatine kadar Komis • 
yona miiraeaatleri laznnd1r. 

Bu ise aid sartnameler Komisyondan paras1z olarak dag1ttlmaktadrr. 
(1197) -Devlet Demlryollan Haycl.arpa$a isletme binasmda yaptmlacak asalt1· 

da muhammen bedeli ve muvakkat teminah yazih asansor tesisah pazarhk 
suretile yap1laeakhr. 

Pazarhk 24/3/1938 tarihinde per$embe gilnii saat 15 te Haydarpa$a gar 
binas1 l~inde Birinci 1$letme Komisyonunea yapilacakhr. 

!steklilerin 2490 say1h kanuna gore ibraz1 Jaz1m gelen vesaik! ve mu
vakkat teminatile pazarhk giinii Komisyona miiracaat etmeleri laz1md1r. 

Bu i$e aid mukavele ve proje ve $artname iieretsiz olarak Haydarpasa 
Yo! Basmi.ifetti$lil!inden ahnabilir. (1326) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminati 
Lira K. Lira K. 

Asansor tesisah 1,000 00 75 00 -Devlet Demiryollan Erzurum Onuncu isletme Miidiirlligunden: 
Bedell muhammeni 31,250 lira olan 2,500 metre mikab kerestelik cam 

tomruj'tu 23/3/938 i;ar$amba giinii saat on be$te Erzurum Onuncu 1$letme 
binasmda hletme Komisyonu tarafmdan kapah zarf usuli!e satm almacak
tir. Bu i$e girmek istiyenlerin kanuni vesaik ve mii teahhidlik vesikalarile 
ve % 7,5 nisbetinde pey akc;elerile birlikte Komisyona miiracaatleri Han 
olunur. 

$artnameler 156 kuru$ mukabilinde Haydarpa$a, Ankara ve Erzurum 
1sletme veznelerile. Sankam1s, Kars istasyonlarmcl.an ve Trabzon transit 
duraj!mdan almabilir. (1120) -9 uneu isletme ii;in her biri ayn ayn olmak iizere kapah zarf usuli!e 
satm almaeak mese earl hat traversinin miktan, muhammen bedeli, mu
vakkat teminati ve sartnamelerinin kai;ar kurusa tevzi edileeegi asaJ!1ya 
yaz1lm1stir. 

Bu traverslerden birinci 23,443 adcdi TRUL YA ormanmdan, ikinci 
11 025 adedi YATROS ormanmdan ve iic;iineii 6,706 adedi KARAMANLI 
or~anmdan kat' ve tcmin edilebilmek iizere Ziraat Vekaletinee Edirne Or· 
man Basmiihendisligine tebligat yap1ld1/(mdan taahhiide gireeek olanlar Or
man Ba$miihendisligile temas edebilirlcr. 

23,443 adedlik birinci eksiltme 29 mart 938 sah giinii saat 15,30 da. 
11,025 adedlik ikinci eksiltme 30 mart 938 c;ar$amba giinii ve 6,706 adedlik 
iic;iincii eksiltme 31 mart 938 per$embe giinii ayni saatlerde Sirkecide 9 uncu 
1sletme binasmda toplanaeak olan Satmalma Komisyonunda yap1laeaktrr. 

1steklilerin Nafta vesikas1 ile beraber diger kanuni vesaiki ve leklif ve 
teminat mektublanm ihtiva edeeek olan kapah zarflanm eksiltmenin icras1 
saatind.en bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri laz1md1r. 

Sartnameler Sirkeei ve Ankara veznelerinden &$aj!1da yaz1h bedeller 
mukabi!inde verilmektedir. (1262) 

Miktan Muhammen bedeli M. Teminat1 $artname bedeli 

23443 
11025 

6706 

Lira Lira Kr. 
93772 5937 ,60 469 
44100 3307,50 220 
26824 2011,80 134 

$irketi Hayriyeden • • 
Her ak§am Uskiidardan Kabata§a 23,50 de ve Kabata§hD 

Uskiidara 24,15 te vap1lmakta bulunan araba vapuru seterle· 
rinin 12-39·38 cumartesi ak§ammdan itibaren yarim saat evvel 
yani Uskiidardan Kabata~a 23,20 ve Kabata§tan Uskiidara 23,45 
te yap1lacagi ilan olunur. 

Harb Akademisi Komutanligmdan : 
Harb Akademisi ihtiyae1 ii;in mevcud nlimuneleri gibi 20 masa, 3 ha

rita tahtas1 12 sapdalya, 2 sigara sehpas1 pazarhkla yaptmlaeakhr. !stek
!ilerin Be$ikla$ Malmiidiirliigiine yatmlm1s 30 liraltk teminat makbuzile 
birlikte 14 mart 938 pazartesi giinii saat on birde Akademi Satmalma Ko
misyonuna miiracaatleri. (1319) 

10 !\tart 1938 

Kiiltiir Bakanl1g1ndan: 
1 - 2259 say1h kanunun tatbikme dair olan ta!imatnameye gore ilk 

okullar li;in evvelce miisabaka ile kabul edilmi$ olan kitabm iic; ytlh)t miid
deti bittikten sonra okutulmak iizere 1939-40, 1940-41, 1941-42 ders ytllar1 
lc;in yen! bir alfabe kitab1 yazilmas1 miisabakaya konulmu$tur. 

2 - Miisabaka miiddeti 15 mart 1938 tarihinden baslmak ve 14 lkinc!
te~rin 938 pazartesf giinii aksam1 bitmek lizere skiz ayd1r. 

3 - Miisabakaya istirake karar verenler 15 ai(ustos 1938 pazartesi l(linli 
Rksamma kadar bir dileki;e ile Ki.iltiir Bakanhinna miiracaat ederek bu mii
sabakaya girecekler defterine adlanm yazd.irarak bir numara alacaklard!r. 

4 - Miisabakada Birineiligf kazanan kitab lie; ytl miiddetle okullarda 
okutulacak ve miiellifine her y1! icin bes yiiz lira telif haklu verileeektir. 
!kind i;1kan kitab1 yazana bir defaya mahsus olmak iizere birineinin miiel • 
lifine verilenin bir y1lhg1, iic;iineii, dordiineii ve be$inei c;1kanlara da birer de
faya mahsus olmak iizere lkiser yiiz lira mlikafat verilecektir. 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerin! iic; nlisha olmak lizere maklne Ile 
ve kali:1dlarm yalmz hirer taraflarma yaz1lm1s olarak Kiiltiir Bakanhgma 
makbuz mukabilinde vermeleri veya gondermeleri liiznnd1r. Kitaba girecek 
resimlerin as1llan birer niisha olarak miisveddelerle bir!ikte verilir. Mlisa -
bakaya b&s1lm1s bir kitabla girenler de kitabm iic; niishasm1 Bakanhl!a vere
eekler veya gondereeeklerd.ir. 

6 - Miisabakava girenleree eser miisveddeleri ile birlikte, eseri kabul 
edildigi takdirde, eserini ilan edilen telif hakk1 mukabilinde ve her tiirlii 
tasarruf hakkmdan vazgec;erek Kiiltiir Bakanhgma lie; y1lhk bir devre lc;in 
terkettiginl ve kitabm o devre lc;indeki her bastl1$mm son tashihlerinin ken· 
disi veya kendi mes'uliyeti altmda tayin edeeel!i dili:er bir zat tarafmdan ya
ptlaeai(m1 gosterir Noterlikten tasdikli bir taahhiidname verilecektir. 

7 - Kitabda bulunmas1 Iaz1m gelen pedagojik ve teknik vas1flan goste· 
ren sartname ile Noterlili:e tasdik ettirileeek taahhiidnamenin formlilii Kiil
tiir Bakanhg1 Yaym Direktorliii!iinden almabilir. Mektubls istiyenlerin bir 
kt.ru~luk bir post~ pulunu da birlikte gondermeleri ~aznndrr. (840) 

<;orlu 

Mevkil 

Saray cad.des! 

• • 

• • 

• • 

• • 

1stanbul • 

Edime • 

icra Memurlugundan: 
Sah11i\a ~tkanlan gayrimenkullerin : 

Ct NS 1 

Maadiikkan ma
gaza 

Ah$ab diikkan 

13 ahsab dilkkAn 
ve arsa 
Ah$ab diikkAn 

tkl diikkAn ve 
arsa 

Mii$temil'd.tile 
c;ifte hamam 

Kargir bir odah 
salon. 

HUDUDU 
Tamamma 

Miktan konan 
ktymet 

Lira 
7500 

M2 
381 $ark yol, $imal yol 

ve Belediyeye aid 2/ 
115 diikkan, l!arb Sa-
ray caddesi ve k1s-
men Belediyeye aid 
2/115 diikkiin, ee • 
nub yol. 
Sark Belediyeye aid 78 
1/115 magaza, simal 
yol, garb Saray ead· 
d.esi, eenub Beledi~ 
yeve aid 1/115 ma
l!aza. 
Sark, simal, g~rb, 825 
cenub yolla mahdud 
$ark Saray caddesi, 38 
simal Hiiseyin oji:lu 
Hakktya aid 24/64 
diikkAn, garb Behice 
ve Zehraya aid 2/64 
diikkiln ve 4/64 cami 
avlusu, eenub <;esme 
sokagi ve k1smen Be-
hice ve Zehraya aid 
2/64 dlikkan 
Sark yol, ~imal 7 / 447 
108 <;e$me ve 6/108 
pazar yerl. J'(arb Sii
leyman oj!lu Aliye 
aid 2/108 maJ!aza ve 
Belediyeye aid 5/108 
mezarhk arsas1, 6/ 
108 pazar yeri, cenub 
yo!. 
$ark 9/25 mekteb 529 
avlusu, ve k1smen 
yo!, simal 1stanbul • 
Edirne caddesi ve 
k1smen 12/25 umumt 
hala, li(arb yo! ve 
ktsmen 10/25 c;esme, 
cenub 9/25 mekteb 
avlusu. 
$ark David oglu ~40 
Moreno vesaireye aid 
11/127 diikkan ve 
ktsmen Kirkor oglu 
Mosese aid arsa, si-
mal Hazineye aid 
25/127 arsa, garb 
Belediyeye aid 13/ 
127 elektrik fabri • 
kas1, cenub 1stanbul 
caddesi. 

1000 

4000 

1000 

500 

3500 

3500 

Arthrmamn yaptlacag1 yer, giin, saat: 
!Jk arthrma 18/4/938 pazartesi giinli saat 14 -16 da ve o giin kanunt 

$artlar dairesinde sahs yap1lmazsa ikinci arttrrma 3/5/938 sah giinii saat 
14. 16 da <;orlu !era Memurlugu odasmda yap1laeaktrr. 

1 - Corlu kasabasmda kain olan i$bU gayrimenkullerin sartnamelerl 
ayn ayn olarak 15/3/938 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi lc;in ac;1k
tir. !Janda yaz1h olanlardan fazla malumat almak istiyenler bu eartname· 
Jere ve memuriyetimize miiraeaat etmelidir. 

2 - Arttrrm1va istirak ic;in muhammen k1ymetin yiizde yedi buc;u~ 
nisbetinde pey aki;esi veya milli bir bankanm mektubu tevd.i edileeektir, 

3 - footek sahib! alaeakhlarla dili:er aliikadarlarm ve irti!ak hakla 
sahiblerinin gayrimenkul iizerindeki haklarm1, hususile faiz ve masrafa 
dair iddialarm1 i$bU ilan tarihinden itibaren yirmi giin ic;inde evrak1 miis
bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmcleri icab eder. Aksi halde hak
lan tapu sieillile sabit olmad1kc;a sahs bedelinin payla$masmdan haric 
kahrlar. 

4 - Gosterilen giinde arttirm1ya i$tirak edenler arthrma $artnamesinl 
okumu$ ve liizumlu ma!Umah alnus ve bunlan tamamen kabul etm!§ ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman<!.a gayrimenkul iic; defa baj!mld1ktan sonra 
en ~ok arthrana ihale edilir. Ancak arthrma bedeli muhammen luymetin 
yilzde yetmi$ besini bulmaz veya sahs istiyenin alaeagma riieham olan di
li:er alaeakhlar bulunub da bedel bunlarm o gayrimenkul ile temin edilm!~ 
alaeaklarmm meemuundan fazlaya c1kmazsa en c;ok arthranm taahhiidii 
baki kalmak iizere arthrma on be$ glin daha temdid olunur. On be§inci 
giinii ayni saatte vap1lacak arthrmada bedel sat~ istiyenin alaeagma rile· 
ham olan diger alaeakhlarm o gayrimenkul ile temin edilmi$ alacaklari 
meemuundan fazlaya c;1kmak $artile en ~ok artbrana ihale edilir. Boyle bir 
bed.el elde edilmezse ihale yapilmaz ve satis talebi dii$er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya verilen 
miihlet i~inde paray1 vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
en yiiksek teklifte bulunan kimse arzetmi$ oldui(u bedelle almaj!a raz1 
olursa ona, raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on bes glin miiddetle art
t1rm1ya ~1kanhp en ~ok arthrana ihale edilir. lki Ibale arasmdaki fark ve 
ge~en giinler ic;in yiizde besten hesab olunacak faiz ve diger zararlar aynca 
hiikme hacet kalmaks1zm memuriyetimizee ahc1dan tahsil olunur. 

Mezkitr gayrimenkullerin 18/4/938 tarihinde <;orlu !era Memurlugu 
odasmda i$bU ilan ve gosterilen arttrrma sartnameleri dairesind.e sahlacag1 
ilan olunur. (1315) 

Posta T. T. Fabrikasi Miidiirliigiinden : 
Fabrikam1z atolyesl ic;in bilimtihan bir hakkak almaeakhr. 
Imtihanda muvaffak olana 200 ile 250 kurus arasmda giindelik ve

rilecektir. 
imtihan 25 mart euma glinii saat onda yap1laeagmdan o tarihden evvel 

iyi ha! ve as1 kag1dlan ile s1hhat raporlarm1 bir istidaya baghyarak Mii • 
diirliige vermeleri. (1320) 



10 Mart 1938 

Anadolu Anonim Tiirk Sigorta 
Anadolu Anonim Tiirk Sigorta ~irketi his

heyeti, a~g1daki hususabn sedarlar umumi 
miizakeresi i~in 30 mart 1938 tarihine musa

albda Ankarada dif ~ar~amba giinii saat on 
Tiirkiye i~ Bankasmdaki idare merkezinde 

edecektir. i•bu i~ti
hissedarlar1n sahib 

i~tima 

etmek i~in 

f evkalade olarak 
maa i•tirak 
olduklar1 hisse senedlerini i~tima giiniinden 
asgari bir hafta evvel !firketin Ankarada 
kiye i, Bankasmdaki idare 
tanbulda 

Tiir
is-Merkezine 

kar.1s1nda Biiyiik 
Muamelat Merkezine 

duhuliye varakas1 
almalar1 ve Ticaret kanununun 385 inci mad

Y enipostane 
hanmda kain 

mukabilinde 

ve 
K1-

nac1yan 
tevdi ederek 

desi mucibince 
hissedarlarm da 
ilan olunur. 

bir hisse senedine sahib olan 
hu jr.timaa j~tirak edebilecegi 

M.ii7..akerat 
1 - Dahili nizamnamenin 11, 18, 21, 25, 26, 42, 43, 44, 

45, 49 ve 52 nci mallerinin a §ag1daki §ekilde tadili: 
2 - Dahili nizamnamenin 23, 34, ve 41 inci maddeleri

nin tayyedilmesi. 
3 - 1dare mecliai azalarin in mea'uliyetlerile murakib

Iar hakk1nda ata&-ida yaz1h yeni maddelerin ilaveai. 
4 - Dahili nizamnamenin muhtelif maddelerinde kul

lan1lm1§ olan (Ticaret Veka leti) ve (Miifetti§) tabirleri
nin kaldir1larak yerlerine (1 kt11ad Vekaleti) ve (Mura· 
k1b) tabirlerinin ikameai. 

5 - Dahili nizamnamede faa1llari tarif eden tabirlerin 
aonundaki (Beyan1ndad1r) k elimelerinin kald1r1lmaai. 

6 - Y edinci faa1l bath&'in daki (Miieaaia hiaaeleri) tabi
rinin tayyedilmesi. 

7 - Dahili nizamnamede ki fas1l ve madde numarala· 
r1n1n yap1lacak tadilata gore teaelsiil ettirilmeai. 

8 - Dahili nizamnamenin alt1nc1 maddeainin son f1kra
a1na tevfikan hissedarlardan ikinci rubu sermayenin ta
Ieb edilmeaine karar verilme ai. 
Tadili teklif edilen maddelerin yeni metinleri: 
Madde 11. - $irketin umur ve mesalihl heyetl umumlye tarafmdan ilc se

ne miidet icin miintehab ve be~ten dokuza kadar azadan 
• miirekkeb bir mec!isl ld.areye ihale olunur. ilk iic sene miid

det icin teskil olunacak meclisi idare azas1 miiessisler tara· 
fmdan tayin olunacak ve bunlarm memuriyeti iiciincii senel 
hesabiye muamelatm1 tetklk Zlmnmda adiyen ln'ikat edecek 
olan heyeti umumiye ictlmama kadar devam edecektir. 

Madde 18. - Bila mazeret s1ra ile iic lctimada bulunmayan Meclisi !dare 
azasma istifa etmi$ nazarile bakllacak ve usuliine tevfikan 
yerine bir digeri intlhab olunacaktrr. 

Madde 21.- Meclisl idare, ittlhaz ettilii mukarreratm lcrasi ve maulih! 
cariyei sirketin idaresi lcin miinasib 2ordiiltii salahiyetlerle 
hised.arlardan veya haricden bir miidiir ve fen miisavirleri ta
tayin edebilir. Ve buna Miidifiyet Heyeti denir. Miidiir ve 
fen miisavirlerlle vazife ve salahiyetleri memuriyet miid • 
detleri, tekaiid veya azilleri §eraiti hakklnda mukavele ak • 
tedebilir. Miidiire muavenet ve gaybubeti, yahud mazeretl 
halinde ona vekalet etmek Uzere bir veya birkac miidiir mua
vini, !kine! miidiir ve sa!Bhiyettar vekil tayin edebilir. 

Madde 25. - Miic!iir ve fen miisavirleri her ne vakit lilzum goriirlerse Mec
lisi idareyi davet edebillrler. 

Madde 26. - $irket namma tanzim edilecek bi!Omum evrakm muteber ol • 
mes1 ve §irketi ilzam edebilmesi icin &irketin isminin ilavesl 
suretile : 
1. - !dare Meclls azasmdan birile mall mii&avir, fen miisa

virlerinden biri veya $irket Miidiirii veyahud miidiir 
muavini veya ikinci miidlirlerinden biri veya salahiyettar 
vekil (Fonde do Puvuar) lard.an biri, 

2. - Fen mlisavirlerinden biri ile Sirket miidiir veyahud mil
diir muavini veya ikinci miidlirlerinden biri veya sala
hiyettar vekil (Fontie do Puvuar) lardan biri. 

3. - $irket Miidiirli ile miidlir muavini veya ikinci miidiir· 
lerinden biri veya sal•ahiyettar vekil (Fonde do Puvuar) 
!ardan biri tarafmdan mli$tereken imza eC.ilmi$ olmas1 
mesruttur. 
Hayat sigortalarmdan maada her nevi sigorta policelerile 
her nevi sigorta iicret makbuzlari ve earl muamelelere 
ve muhabereye miiteallik evrak mall mli$avir, fen mii· 
savirlerinden biri, &irket miidiirii ve miidlir muavini 

veya ikinci miidiirlerinden biri tarabnd.an mlinferiden ve· 

• 
Beylcoz Sulh ~fahkemesinden: 

Pasabahces! Cam fabrikaSl m!itehass1slarmdan ve Fransiz tebaasmdan 
olii Mark Blirosunun terekesine mahkememizce el konulmu&tur. Cl!iicl.en ala
cak veya oliiye borclu olanlarm bir ay IGinde mahkemeye miiracaatle ac1· 
Ian deftere kaydettirmeleri 1Azimd1r. Bu miiddet icinde miiracaat etml • 
yenlerin bir g11na alacak haklan kalm1yacal!1 kefalet sebebile alacakh o
lanlara da §amil olmak iizere ilan olunur, .(1322) 

yahud salahiyettar vekil IFonde do Puvuar) lardan iki- · 
si tarafmdan miistereken imza edilebilir. Bu imzalar 
sicilli ticarette tescil ve aleh1sul ilan edilecektir. 
Mlidiiriin veya miid.i.ir muavinlerinden veya ikinci mii
diirlerden birinin veyahud iki saliihiyettar vekilin ma
hakim ve devairi resmiye huzurunda $irketi temsil 
etmeleri makbul ve muteberdir. 

Madde 42. - $irketin temattliati seneviyesinden bilumum masarifine ve 
imha ve itfa tertibatma ve her hang! bir teahhiidiin ifasma 
muktezi mebalil! badettenzil eyve!a ihtiyat akGesi icin % 15 
ve sermayenin odenmi$ k1sm1 icin % 7 hesabile birinci te
mettli hissesine kafi mebliil! aynlacak. 
Saniyen : Miitebaki kalan meblag 49 uncu madde nazari iti

bara almd1ktan sonra bervechiati tevzi olunacaktir: 
% 15 Meclisi fd,,.reye 
% 10 Meclisi idarenin tensibi veGhile tevzi olunmak iizere 

Miidiriyet ve memurine. 
% 75 Temettii olarak hissedarana. 

Madde 43. - Nizam! ihtiyat akcesi icin bal§.da tayin edilen mebalil! ifraz 
ve tesviye Ejliilmis sermayenin birinci temettii hissesi ita edil
dikten sonra heyeti umumiye diger mebalig tevziine mliba -
~eret etmezden evvel tahakkuk eden temettii iizerinden bir 
miktarmm muhassasunlehi tayin edilerek veya edilmiyerek 
veyahut sadece senei atiye hesabatma nakledilmek suretile 
meclisi idarenin teklifi ile tefrik ve ifrazma karar verebilir. 
Heveti mezkflre gene Meclisi id.arenin teklifi ile bu suretle 
te$kn edilmi$ olan lhtiyari lhtiyat akcelerinin mahalli tahsi
sini tadile veya losmen ve kAmilen tevziine dahi karar ve -
rebilir. Bu halde mebla1!1 mezbur lork sekizinci maddenin son 
f1krasma tevfikan tevzi olunacakbr. 

Madde 44. - Temettiiat odenmi& sermayeye % 7 biric.ci temettii hisses! ita
sma kifavet etmedii(i takdirde noksam maddei Si<Jikada zik
rolunan ihtiyari lhtiyat akcelerinden icab eden meb!al! alm
mak suretile itmam ve ikmal edilecektir. 
Mariizzikir lhtiyat akcelerinin de ocl.enmis sermayeye % 7 bi
rinci temettii hisses! itasma ademl kifayetl halinde sinini mii
teakibede, nizamnamei dahili mucibince temettiiattan ifraz1 
muktezi !htiyat akcesinin tefrikinden sonra dij!er hususat icin 
mebalig ifraz edilmeden noksan olarak ita edilmi$ olan sab1ka 
birinci temettli hisses! % 7 ye ibHii( edilecektir. 

Madde 4~. - Kan uni lhtiyat ak,esi 48 incl madde mucibince temettiiati se
neviyeden miifrez mebaligin teraklimiinden tesekkiil edecek 
ve muhtemel zarar ve masraflara kar$1hk tutulacak ve ii;bu 
akcenin miktan sirket esas sermayesinin bir misline miisavi 
bir raddeye balig olC.ukta arbk kanuni ihtiyat akcesi ifraz 
olunm1yacaktir. $ukadar ki kanuni lhtiyat akcesi sermayenin 
bir misline ballg olduktan sonra ondan sarfiyat icrasile mik
tar1 nisbeti mezkUreden asaJ!t diiserse tekrar temettiiattan tev
kifat icrasma miibaseret olunabilecektir. 

Madde 49. - Diiyunatm ltfasmdan sonra bakiyei matlOb evvelemirde ser
mayenin tesviye edilmis lnsmmm hissedarana iadeten tediye
sine tahsis olunacak ve bakiye kahrsa bu dahi hissedarana 
malik olduklan hisseler adedi nisbetincl.e taksim ktlmacakbr. 
Tasfiye muamelAtmm hitammda tastiye heyeti kat'i bilan~oyu 
tanzim edip fevkalilde s11rette lctimaa davet edilecek heyetl 
umumiyeye tevdi ve tasfiye memurlarmm beriyiizzimme 
olduj!u ve $irketin mevcudiyetine kat'iyyen nihayet verildigi 
1khsad Vekaletine lhbar ve l(azetelerle ilan olunacakbr. 

Madd 0 52. - Sirket ihrac edecel(i hisselere sahib kayd1 z1mmnda ne&rey
liyecej!i tarifnamede evvel5. sirketin maksad1 te$ekkiiliinii 
ve miid.etini. saniyen miiessislerin esamisini, salisen serma -
yenin miktanm ve sureti tezyidini, rabian temettliiin suretl 
taksimlnl ve heyeti idare azasma tahsis lolmacak makadiri 
sarahaten derc ve beyan edecektir. 

Tayyedilen maddeler: 
Madde 23. - Miidiriyet heyet! her iic av nihayetinde Meclisi idareye umu

ru $irketin hal ve cereyam hakkmda rapor ita eder. 
Madde 34. - Heveti umumiye bilciimle hesabatm tetkiki iGin gerek his • 

sedarlardan ve 11erek bariGten bir veya miiteaddid miifetti~ 
tayin eder. Su kadar ki ilk hesab senesi lcin iktiza eden mii • 
fettii;ler miiessisler tarafmdan lntihab olunacakt1r. Miifet • 
tislelerin Meclisi idare azasma, miidlir ve muhasebeciye ka· 
rabeti olmamas1 sarttir. Mi\fettisler vazifelerinin tamamii 
lfasmdan ve verecekleri raporlarm hakikate mukarene • 
tinden l(erek hissedarlara ve gerek hiikUmete kar&1 mes'ul • 
diirler. Miifetti&ler ancak teftise sal•ahiyettar olup idare umu
runa miidahale edemezler. Miifettislerden biri vazifesini ifa 
edemiyecek bir hale gelirse heyeti umumiyenin ictimama 
kadar sirket muamelat ve hesabatmi diger miifetti$ler tefti$ 
ederler. 

Madde 41. - Bin aded miiessls hisses! lhdas edilmlstir. • 
Bu miiessis hisseleri ilk bes sene miiddet zarfmda nama mu
harrer olacak ve bu miiddette sablm1yacak ve i;irketin blitiin 
miiddeti esnasmda senevt temettliati saf~y~ iizr:rinden .. yii~
de on be$ atldeki kirk ikinci madde muc1bmce 1$bU muess1s 
hlsselerine aid olacakt1r. 
Miiessis hisse senedat1 hamillerinln $irket muame!atinm lc!.a· 
resi ve hesabatmm tanzimi hususlarma miidah~lel;rine sala
hiyet vermez. Haklarmm istimali ezc~mle tevzu '.azrm gelen 
temettii miktarmm imha ve itfa terbbatma tahs1s olunacak 
mebalil!in ve kirk iiciincii maddede ;nua:l'.yen . i'._itiyat akGele
ri miktarlarmm tayini hususunda &1rketm b1lai;colarma ve 
heyeti umumiyece ittihaz olunan mukarrerata 1tbbaa mec-
burdurlar. 
Hie bir halde ve sermayenln tezyidi taktirinde bile miiessis 
hisselerinin miktar1 tezyid edilmiyecel!i gibi isbu hisselerle 
tahsis edilen temettliat miktan dahi tadil edilemez. Miiessis his· 
seleri &irketin tarihi tesisinden sonra heyeti umumiye ~~rarile 
kamilen veya k1smen sirket tarafmdan mubayaa ed1lebilr~" Fa
kat miiessis hisseleri eshabmm ekseriyetle bu karan tasv1b et
melerl $artbr. Ekseriyet bu karan tasvib ederse ekalliyetin lti
r,\Zl makbul del!ildir. !sbu salahiyeti istira senedat iizeri:'d.e 
muharrer bulunacakbr. Miiessis hisse senedatmm klsmen l&tl· 
ras1 takdirinde satm almacak senedat bu hisse adedine gore bir 
nisbet dairesinde tayin olunacak ve mezkur senedatm numa
ralar1 merakizl sirkette miintesir iki gazete ile nesir ve ilb 
olunacaktir. . 
MezkUr senedatm lstiras1 icin iktiza eden sermaye heyet1 umu· 

SA TILIK MOTORLER 
Anadolu Kuliibii BilyUkada subesinde mevcud 3 aded motor, 2 dina

mo ve bir hurda moti:ir sahhga c1kanlmishr. Talib olanlann Biiyiikadada 
kuliib $Ube mubasebedligine miiracaatlerile moti:irleri gi:irmeleri ve ve
recekleri fiatlan bir mektubla Ankarada Anadolu Kuliibii Miidiirliil'tii· 
ne gi:inderilmesi; fazla malfunat $Ube muhasebeci!iginden ahnabilir. 

Kapali 

Eski~ehir 
' 

Usulile Eksiltme ilan1 

MiidiirliiO-iinden: -
Zarf 

Naf1a 
:P.:sklsehir • Cifteler yolunun 3 :+ 080 - 13 + 000 kilometreleri ara· 

smda 17597,10 lira kesif bedelll sose esash tamirab 26/2/1938 tarihinden 
ltibaren miinakasaya G1kartlm1$trr. 21/3/1938 giinii saat on dortte Vilayet 
makammda Vilayet Enciimeni tarafmdan kapah zarf usulile !hales! yap1-
lacakhr. 

Muvakkat teminat (1319,78) lirad1r. 
Bu ise aid evrak : $ose tafsilat ve huUsa ke$1fnameleri, l(rafik, fennt 

ve eksiltme sartnamesl, l(enel $artname ve mukavele projeleri Eski$ehir 
Naf1a Miidilrliil!iinde l(oriilebilir. 

!steklilerin bu gibi Isler! yap!Ill$ olduklanna dair N af1a Vekaletlncl.en 
almm1s milteahhidlik vesikas1 lie senesl lcinde Ticaret Odasmdan almm15 
malt kifayet vesikasm1 2490 numarah kanunun tarifab vechile teklif mek
tuplarma leffey!emclerl !Azimdrr. 

Teklit mektublan 21/3/1938 giinii saat 14 e kadar Vilayet Dalmt Encii- • 
meni riyasetine verilmelidir. Posta vesair surette vaki olacak teahhur na
can itibua allllmu,, (1027): 

11 

$irketinden: 

ilave 

miye kararile gerek lark iiciincii madde mucibince tefrik edi
len hususi ihtiyat akcelerinden ve gerekse tezyidi sermaye tak
dirinde tezyid olunacak miktan sermayeyi imza ve taahhiid 
edecek olanlar tarafmdan verilen primlerden teskil olunacak
tir. istira kllman miiessis hisselerine aid yiizdeler hisse sene • 
dah temettlilerini tezyid eyliyecektir. i stira olunan mezkur 
miiessis hisseleri iptal edilecektir. 

edilen maddeler : 
Madcl.e ... Meclisi !dare azas1 deruhte ettikleri vezaifin ifasmdan ve 0irket 

namma vapm1$ olduklari ukut ve muamelattan dolayi sahsan 
mes.'ul del!ildirler. Ancak kanunun ve isbu esas mukavelename
nin kendilerine tahmil ettii(i vazaifi tamamen ifa etmemek sure
tile sebebiyet verecekleri zararlardan dolay1 miiteselsilen mes'ul
diirler. Su kadar ki kendilerine verilen vazaifin ifasmda agrr hata 
ika1 vevahut sa!ahiyetlerini tecaviiz suretile vaki olan zarar kim
ler tarafmdan ika edilmis ise mes'uliyet yalmz onlara terettiib e
der. Bu mes'uliyet has1l olan maddi ve hakikt zarar miktarma 
maksurdur. 

Madcl.e ... Meclisi !dare azas1 $ahsan a!akadar bulunduklari hususatm mii
zakeresine istirak edemez ve heyeti umumiyeden izin almadan 
kendi veva $ahs1 ahar namma bizzat veya bilvas1ta sirketle bir 
muamelei ticariye yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin mii -
saadesini almaks1zm sirketin icra eyledil!i muamelei ticariye ne
vinden bir muameleyi kendi veya ahar hesabma yapamayacaj!1 
l(ibi ayni nevi muamelei ticariye ile mesgul bir $irkete sah • 
san mes'ul aza sifatile dahil olamazlar. 

Madcl.e .•. Meclisi !dare sirket hesabma $irket hisse senedatm1 istira veya 
i&bu senedab rebin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya a
vans ita edemez. 
Su kadar ki temettiiattan tefrik olunan mebJag mukabilinde be
delleri tamamen tediye olunan hisse senedatmm i&tiras1 i~in he-
yeti umumiye Meclisi idareye salahiyet verebilir. . 

Madde •.• Heyeti umumiye her sene l(erek hi" ' darlardan ve gerek har1c
den azami iic sene icin bir veya besi tecaviiz etmemek iizere m~
teaddid muralab intihab eder. $u kadar ki ilk muralnblar tes1s 
heyeti umumiyesi tarafmdan bir sene miiddetle intihab olw_:ur
lar. Bir muraklb intihab edildij(i takdirde bu murak1bm ve mute
addid muraklblar intlhab edildigi takdirde msfmdan bir ziyade· 
sinin Tiirk olmas1 laz1md.lr. Miiddetleri hitam bulan murak1blarm 
tekrar intihablan caizdir. Vazifeleri hitam bulan Meclisi idare 
azas1 heveti umumiyeden beraat iktisab etmedikce muraklb ola
rak intihab olunamazlar. Muraklblarm Meclisi !dare azahgma 
intihablan ve sirketin memuru sifatile umur ve muamelatm1 ted· 
vir etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi idare azasmm kendilerlne ve usul ve furuj!undan biri
sine karabeti olanlar murak1b intihab olunamazlar. Muraloblar 
her vakit heyeti umumiye tarafmdan azlolunabilirler. Mi;~a~b : 
!arm tayin ve tebdilleri Meclisi !dare tarafmdan. <:erhal .s.1c1lh ~1-
carete tescil ettirilmekle beraber l!azetelerle de 1lan etti_rilecekbr. 
Miiteaddid murak1blard.an birinin esbab1 kanuniyeye bmaen va: 
zifesinden sukutu halinde dii!;er murak1b veya mura~_1blar hey_eb 
umumiyenin ilk IGtimama kad.ar ifayi vazife etmek uzere yerme 
b1risini intihab ederler. Bu suretle vazifesind:n ~ukt_it e?e'.1 mu
rakib bir kii;i olduj!u takdirde heyetl umum1yei;11_1 _ilk ic~1mam~ 
kadar vazifedar olmak Uzere aW1.kadarlardan birmu; muracaati 
iizerine merkezi $irketin bulundui!u mahal mahkemes1 tarafmd.an 
bir murakib tayin olunur. Bu hususta Meclisi !dare azasmm da 
mahkemeye miiracaati mecburidir. . . 

Madde ••• Muralablann vazifesi $irketin muamelab umum1ye~ml ~urakabe 
ve hesabattnl tetkik ve tefti& ve Meclisi !dare azas1 1le muttef1k~i; 
bililnGnnun sekli tazminini tayin ve hisse ~:nr:.~~_tmm vaz1yetm1 
tesbit velhas1l sirketin menafiine muvafik gordugu her nevi mu
rakabe ve teftisab icra ve iic aydan fazla fas1la vermemek $arble 
zaman zaman sirket kasasm1 ve kuyud defatirini kontrol ederek 
mevcudun kuyudata muvafakatinl tesbit we meclisi !dare aza -
smm kanun ve ve &irket mukavelenamesi ahkamma tamamile 
riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde iGtim~ ;decek o
lan heyeti umumiyeye sirketin vaziyeti, hesabatl v: b1lan<;osu v: 
meclisl id.arenin faaliyeti hakklndaki kanaat ve mutaleasm1 hav1 
bir rapor takdim etmektlr. .. .. . 
Murak1blar esbab1 miibreme ve milstacele tahaddusu halmde he
yeti umumiyeyi fevkalade olarak iGtlmaa dave~e mecb~rd~lar. 

Mndde ... Murak1blar kanunen ve isbu dahil! nizamname ile ke:id1leru;: tev
di olunan vezaifi hiisnii suretle ifa etmedikleri takdirde mutesel
silen mes'ul ve v:ukua gelecek maddi ve hakikt zararlan zamm-

dirlar. .. 
Mad.de ... Muraloblar hissedaran tarafmdan Meclisl !dare ~zas1 veya ~u

diir aleyhine vaki olacak &ikayeti tahkik ve tetkik ile sihhatme 
kail olduklar1 taktirde keyfiyti senelik raporlarma dercedecek-

lerdir. d t 1 b. ii 
Sermayel $irketin onda blrine malik olan hisse aramn a e i. • 
zerine muraklblar heyeti umfilJ!iyeyi fevkalade ol.arak IGtl • 
maa davet etmej(e ve miiracaati icab ettiren maddey1 rumameye 
ithal etmel!e mecburdurlar. . 
Murak1blara miiracaat ile heyetl umumlyenln fev~al~de .lctu~a
a davet olunmasm1 taleb eden hissedaranm sermaye1 ~1~ketm yuz
de onuna tekabiil eel.en miktardaki hisse senedlerm1 muteber 
bir bankaya tevdi etmeleri lazrmdrr. . 

Madiie ••• Sermayei i;irketin onda birine muadll hisse .s~nedatma ;n:il~k o
lan hissedarlar heyetl umumivenin karan h1lafma mechs1 .1dare 
azas1 alevhine ikamei dava edilmesinde israr ederlerse bi~ ay 
zrfmda murak1blar lkamei dvaya mecburdurlr. su kadar. k1 bu 
akalliyet muralablar haricin<le bir vekil de intihab ve tay~n ede
bilirler ve hisse senedlerini de $irketin melbuz zarar ve z1yamna 
kar&1 teminat olarak davanm hitamma kadar kalmak iiz~re m_ute
qer bir bankaya tevdie mecburdurlar. Davanm r~dd1 halmde 
davayi taleb eden akalliyet $irketin maddi ve hakikl zarar ve 
ziyanm1 tazmine mecburdur. 
Heyeti umumiyenin her ne sebebe miistenid olursa .. olsui;i Mec
lisi !dare azas1 aleyhine ikamei dava olunmasma muteda1r olan 
kararmm icras1 keza murakiblara aiddir. 

Madde ... Muraklblar, Meclisi !dare miizakeratmda rey ve ~iiz~ker~ye .. 1&· 
tirak etmemek $artile haz1r bulunabilirler. Ve munas1b gorduk
leri teklifab meclisi idare ve heyeti umumiyenin adi ve tevka-
lade iGtimalar1 ruznamelerine ithal ettirebi!irler. . .. 

Madde ••• Murak1blar heyeti umumiyece takdir ve tesbit ed1lecek uc.reti 
alirlar. i&bu iicret $irketin masarifi umumiyesi meyanma it • 
ha! edilir. 

Bursa Naf1a MiidiirliiP.iinden: ... 
1 - Eksiltmiye konulan Is. (Bursa Necatibey Kiz Enstitlisii hcyet~. umu

mlye kesfi ve projesinden 31726,32 lira bedell kesifli dersane ve atolyeler 
lnsmmdan 29100 lirahk parcanm in&as1). 

2 - Muhammen miktar, kesifte ya7.!h vahidi fiatlardan tenzi!At netlce-
sinde takarriir edecek bedele l!Ore 29100 !irahk lnsmmm taahhiidiidiir. 

3 - Bu ise aid evrak sunlard.ir : 
A - Eksiltme $artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi ve fenni $artname 
D - Bayind1rhk isleri genel sartnamesi 
E - Proje 
F - Kesif hulasa cetvell. 
fsliyenler bu evralo 146 kuru$ bedel mukabilinde Bursa Naf1a daire • 

sinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 16/3/938 tarlhine musadif carsamba giinii saat 16 da 

Bursa Naf1a Miidiirliil!iinde vapllacakhr. 
5 - ~ksiltme, kapah zarf usulile olacaktrr. 
6 - Eksiltmiye l!irebilmek iGin isteklilerin 2182.5 lirahk muvakkat 

teminat vermesi, 3 iincii maddede yazili evraln kabul ve imza etmesi ve 
asal(1daki vesikalan haiz olup l!iistermesi laz1md1r . 

A- Nafia Vekaletinden 1938 takvim senesinde almm1s yap1 islerini 
yapma.i!a iktidarh old.ui(una dair 15000 liralik ehliyet vesikas1. 

B - 2490 numarah artbrma, eksiltme kanununda yazili vesaiki gos
termesi. 

7 - Teklif mrktublar1 4 iincil maddede yaz1h saatten bir saat evveli
ne kadar Bursa Naf1a Miidiirliil!iine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gonderilecek mektublarm 4 iincii maddede yaz1h saatten bir saat ev
veline kadar l(elmis olmas1 ve dis zarfm miihiir mumile iyice kapahlml!! 
olmas1 !Az1mdrr. Posta dolayisile vukua l(elecek gecikmeler nazan itibara 
almmaz. (992) 
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Cil 

Ergenlik 

Sivilce 

Buru~ukluk 

Beyaz bir cehre 
Latif bir cild 

Parlak bir ten 
Gergin bir vucud 

Cazibeli genclik HER VERDE ARAYIHIZ 

Porsukluk Guzel bir yuz Acele s!it•l•k 
Moto r 

ihtiyarllk 

Cirkinlik 
izale eder 

Ohl FEMiL ve BAGI 
sayesinde ne biiyiik 

rahata kavuftuk. 

Istanbul Asliye 3 iincii 
Hukuk Mahkemesinden: 
Fatma Aliye Hagen vekili avukat 

Kemal Hikmet Ha~imoglu taraftndan 

:rniivekkilinin kocas1, Taksimde Kamer· 
palas apartlmamnda 10 No. It dairede 

muklm Volfgang Hagen aleyhine mah

kememlzln 938/22 No. h dosyasile a~1 • 
Ian ihtar davasmda: M. aleyhin ika • 

metgalu me.;hul oldu~ndan ittihaz o
lunan karar dairesinde dava arzuhali 
suretl ilanen teblig edildigi ve miiddeti 

ge.;tigi halde, M. aleyhin ceva b verme
digi cihetle muhakeme giinii 25/4/938 
pazartesi giinii saat 14 olarak tayin edil

mi§tir. M. aleyh Volfgang .Hagenin mez

kur giin ve saatte mahkemede hazir bu
lunmas1 veya bir vekili kanuni gonder
mesi liizumu ilan olunur. (5764) 

Paluze gerdan 
tern in 

eder. 
Kocaeli Orman Miidiirliigiinden : 

1 - Kocaell Vilayetinln Hendek kazasmda vaki hududlar1 $artname
ae yaz1h Dikmen Ormanmda evrakl ke$fiyesi mucibince mevcud. klsmen 
Devrik ve losmen de Dikili oldugu halde kurumU$ olarak mevcud 9 M3 
~am ve 9 M3 244 D3 karaagac ve 4244 M3 550 D3 koknar e$can bir ay mil~ 
detle kapah zarf usulile artt1rm1ya konulmu$tur. 

2 - Arttirma 24/3/938 tarihine musadif per$embe giinii saat 15 te 
1zmitte Kocaeli Orman Ba$miihendis Muavinliginde yapilacaktir. 

3 - Karaagacm beher gayrimamul metre mikab itibarile muhammen 
bedeli 700 ve carom 510 ve koknann 400 kuru$tur. 

4 - Muvakkat teminat 1281 lira 70 kuru$tur. 
5 - Mukavele ve ~artnameyi gormek isti:.-enler Ankarada Orman U

mum Miidiirliigii Ile Kocaeli Orman Ba$miihendis Muavin!igine ve Hendek 
Orman Miihendisligine miiracaat edebilir. (1083) 

KO LI NOS 
anriseptlk 

Dlf MACUNU 

Kullan101z. Tiibiin muhteviyah teksif edilmi~ oldu • 
gundan uzun zaman ihtiyac1mz1 t emin eder. 

BiiyUk tiibU 42 kuru,tur. 

Gazianteh Naf1a Direktorlii2-iinden: 
K apah zarf usulile eksiltmiye konulan •51,239• Jira cl5• kuru$ bedeli 

ke$ifli Tahtakoprii, Melikanl1 ve Alagoz banisi giimriil< karakollarmm in
~aatma talib c1krnad1gmdan 17 /2/1938 tarihinden ltibaren bir ay miiddetle 
ve evvelkl $artlar dahilinde pazarhk suretile eksiltmiye konulmu$!Ur. !hale 
17/3/1938 tarihine musadif per$embe gilnii saat 15 te G. Anfeb Naf1a Di
rektorliigil.:1de miite$ekkil Komisyon tarafmd.an yapilacaktir. 

Daha fazla lzahat almak istiyenlerin G. Anteb Nana Direktorliii(iine 
miiracaatleri i!an olunur. (969) 

Bir isvi~reli teknisyen 
Yiln ve kuma1 tabrikasmda apretiir ve iplik~tik • Dokuma· 

c1hk ilzerine i§ anyor. Alakadarlarm a§ag1daki adrese mektub 
yazmalan: 

-- M. Muhlddln Cottbus WebschUb, Allemagne 

Istanbul Defterdarhg1ndan : 

C1NS VE MEVKtl 

Sultanahmedde Divanyolu caddesinde Sihhiye mil· 
zesi altmda 132 n~marah diikkan : 
Tophaned.e N ecatibey caddes.inde K1$la altmda 339 
N o.h diikkan. 
Tophanede Necatibey caddesinde K1$la altmda 371 
No.11 diikkan 
Silahdaragada Filkopriisii yanmda Bahariye cadde
sile Dere arasmda 2757 metre murabba1 arazisi bu
lunan 38, 39 No.II Yogurthane ve mii$temilah. 
Kadlkoyiinde Uzuncayirda Ta$ocaklan iistiinde 3,07 
hektar tarla. 
Kad1koyiind.e ibrahimaga mahallesinin Ko$uyolu 
iistiinde korulukta Tana$ taraimdan fuzulen i$i;(al ve 

Senelik mu-
hammen ki-

ras1 Lira 

96 

144 

72 

190 

35 

Kira 
miiddeti 

2 ytl 

2 • 
2 • 

3 • 
3 • 

ekilen tarlaya bitl$ik 37,420 metre murabba1 tarla. 30 3 • 

Yukanda cins ve mevkileri vaz1h yerler hizalarmdaki kira ve miiddeb
ler iizerinden ac1k arthrma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin 
ve $eraiti ile tediye $eraitini iigrenmek istivenlerin 17 /3/938 per~embe giinii 
saat on diirtte yiizde yedi bu~uk pey akcelerile Milli Em!ak Miidiirliigiin· 
de toplanan Komisyona miiracaatleri. .M.. (1141) 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden : 
1/3/938 giiniinde yap1lam1yan g(imriik komisyonculugu, maiyet memur

lugu ve ticarethane miistahdemligi imtihanlan 15/3/938 sail giinii saat 9 da 
Ba§miidiirliikte yap1lacaktir. (1327) 

FOSFARSOL 
Kan, Kuvvet ve i,tah Kaynag1 

Kans1zhk, i$!ahsizhk ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, 
mide ve barsak tembelliginden dogan haz1ms1zllk ve kab1zlarda lie giin
de §&yam hayret tesirini gosterir, 

( F E M t L) laboratuan bu kuvvet ilacm1 saym mii$terilerine 
tarutmakla miiftehirdir. Viicuda genclik, yanaklara, dudaklara, pembe
lik, cilde taravet, saclara ve gotlere ate$ ve parlakhk veren bu en bi
rinci kuvvet iiacm1 afiyetle kullammz. Her eczanede bulunur. 

Fiah 100 kuru' 

Avrupa yap1s1 tik agacmdan ~ift kat 

i§lenmi§ 36 beygirlik motorlii bir motor 

ucuz sahhkhr. Adres: Zmdankap1 23 

miiteahhid Rasim. Telefon: 22574. 

Soguk algmhg1 
nezle, grip ve 

bii tiin ag· 
rilar i~ n 
en 1y1 
ila~br 

SIRT AGRISI 
Uykusunu 

Haram Edlyordu. 

N ihayet ~afi tesiri le tamnm1~ 
bir tedbire ba~vurdu ve tedavisi
ni buldu. 

B&y C. B. yaziyor : "Miiz'i9 bir oirt 
agnsmdan hi9 uyku nyuyamryordum. 
Hatt&, merdivenleri bile 91kmadan mah
rum idim. Bir delikli ALLCOCK yak1sm1 
tatbik edince ii9tincUgful memnuniyetbah~ 
tcair gordtim, ve biitiin agrdartm zail oldu. 
lcabmda de. bu fl"yaru hayret ve laymetli 
ted birinize ba~vurmaktan geri durm1-
ya.cagnn." 

Sirt agnsmdan, siyatikten veya 
iltihabr Asabdan iztirap 9ekmeyimz ve 
tahammiilaiiz sanc1larrna. katlanmaym1z. 
Bir t<>k dclikli ALLCOCK yakm bir ka9 
giin zarfmda biittin agrrlan dcfedecek ve 
sizi halas cdecektir. Yakryi tatbik etti
j!iniz anda s1bhi bir s1calillgm agr1yan 
yerin etrafrna yayild1g11U hissedecck ve 
OTOMAT!K BlR MASAJ gibi agrryan 
mafsallara tam bir siiklin verdigini vo 
yorgunlugu izale ve yeni bir kanm 
oeve!An ettigini giirecekainiz. 

Soguk algmhgi, nezle, migren, burkulma 
vcsair bu gibi abvalde dahI ALLCOCI:: 
yakm ile ant ve miiessir bir tedavi 
bufacaksm1z. ALLCOCK yakrsmm terki
binde Capsicum, Frankinsense, Myrrhe 
vesaire gibi laymetli maddoler vardrr. 

Uouz vo taklit yakrlardan sakmmak 
!9in delikli ALLCOCK yak.darmdaki krr
m1z1 daire ve karta.1 rcsimli me.rkns1n• 
dikkat ediniz, Biitiin eczanelerde 291 /1 
k.uru~ satillr. 

Her banyodan sonra sa~1ruz 

Bu ~ek le girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan diizeltmeyi temin eder. 

Kirahk diikkan 
Beyoglu, Taksim, tramvay caddesin -

de ko§eba~mdaki 51/53 numarah kasab 
diikkam u, diikkana tefrik edilerek ay· 
n ayn ve yahut tam olarak kiraya ve
rilecektir. 

tstiyenler Galatada, Hara~~! sokagm
da 36 numarada kuma§,1 Artin K~eci
ye miiracaat etsinler. 

Zayi - 916 senesinde Zografyon lise
sinden ald1g1m tasdiknameyi zayi ettim. 
Hiikmii yoktur. 

Yorgi !zmirneos 

Sahtb ve tl~111u11.arrirt• Yunua Nad1 
Umuml ne,n11at1 fdare eden fazt /flen 

MJldflr11 : H i kmet MU.nil 

Cum/I un11et mat~aan 

' 

BE N ZiN 

10 Mart 1938 

Karaciger, boorek, ta~ ve kumlann
dan miitevellid. sanc1lanniz, damar 
sertlikleri ve $i$manhk $ik~yetleri
nizi U R i N A L Ile ge<;iriniz. 

I 

I 
Viicudda toplanan asid Urik ve 
oksalat gibi maddeleri eritir, karu 
temizler, lezzeti ho$, almmas1 ko
layd1r. Yemeklerden sonra yanm 
bardak su icerisinde almir. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO<'.';LU - 1STANBUL 

MUBA Y AASI 
Zirai Kombinalar Kurumu Direktorliigiinden : 

1 - Kurumumuz iGin ac1k eksiltme usulile sekiz yilz teneke benzin satin 
almacakhr. 

2 - Eksiltme giinii 11 mart 938 cuma giinii saat on be$tir. 
3 - Beher teneke benzinin muhammen k1ymeti iiG yiiz otuz iki bu<;uk 

kuru$ ve muvakkat teminati iki yiiz liradir. 
4 - i;;artnamesini gormek istiyenlerin Kurumumuza ve isteklilerin 2490 

numarah kanun mucibince istenilen belgelerile eksiltme giinii Ziraat Ve • 
kaltinde Satmalma Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (839) 

Siva, Badana, <;ini, Fayans 
isleri Miinakasas1 

Zonguldak'fa Kozlu komiir i\deri 
T. A. $irketl Genel o ;rekttirlUfiUnden: 

Kozlu mevkiinde $irketimiz tarafmdan in~a edilmekte olan muhte
lif eb'adda (22) binanm dahi!i ve harici s1va, badana, Gini, fayans ve 
sair kaplama i$Cilikleri, bu gibi i$1eri yapml$ bir miiteahhide ihale edi
lecektir. 

Talib olanlarm $artlanmiz1 ve plilnlanm1z1 ogrenmek iizere bizzat veya 
tahriren (10) giin zarfmda sirketimize miiracaat etmeleri ilan olu!!uiirii. • •I 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan !~ : Bergamada Bak1rGay ovas1 ve neb!r isla

hati ameliyati , ke~if bedeli 1.564.903 lira 86 kuru~tur. 
2 - Eksiltme : 11/ 4/ 1938 tarihine rashyan pazartesl giinii saat 15 te 

Naf1a Vekaleti Sular Umum Miidiirliigii Su Eksiltme Komisyonu odasmda 
kapah zarf usulile yap1lacaktir. 

3 - 1stekliler: Eksiltme $artnamesi,' mukavele projesl, Baymc!.Jrhk i~ 
Jeri gene! $artnamesi, fenni ~artname ve projeyi 50 lira mukabilinde Sular 
Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek icin !steklilerin 60697 lira 12 on !kl kuru~ 
muvakkat teminat vermesi ve 500 bin lirahk Nafia su il;lerini veya miimasil 
in$aah taahhiid edib muvaffakiyetle bitirdigine ve bu kabil Nafia i$1erini 
ba$armakta kabiliyeti olduguna dair Naf1a Vekiiletinden almm1~ miiteah -
hidlik vesikas1 ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarm1 ikinci maddede 
yaz1h saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Miidiirliigilne makbuz 
mukabilinde vermeleri Iiiz1md1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

·632· (1324) 

Trabzon Naf1a Miidiirliil?iinden: 
Eksiltmeye konulan i$: 
Trabzond.a yap1lacak 353562 lira 89 kuru$ ke$if bedelli lise binas1 ka

pah zarf usulile eksiltmeye konulmu$tur. 
Eksiltme 11/:V938 cuma giinii saat 14 te Trabzon Naf1a Miidiirliigiin

de toplanacak Komisyon tarafmdan yapilacaktlr. 
Bu i~e aid evrak1 ke~fiye ve ~artnamcler 17 lira 68 kuru$ mukabilinde 

Trabzon Nafia Miidiirliigiinden almabilir. 1stiyenler bu evrakl Nana Ve
kaleti Yapi 1$Ieri Umum Miidiirliigiinde ve 1stanbul Naf1a Miidiirliigiinde 
giirebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 17892 lira 52 kuru$1uk muvakkat 
teminat vermesi, Ticaret Odas1 vesikas1 ve Naha Vekaletinden ahnm~ 
yap1 miiteahhidligi vesikas1 gostermesi ve yaptlg1 i$in en biiyiigiiniin be • 
deli 150.000 Iiradan a$ag1 olmamas1 ve miiteahhidin diplomah miihendis ve· 
ya mimar olmas1 veya bunlard.an birile mii$.lereken teklif ya~1~ .mukav.~
leyi birlikte imzalamas1 $arttir. Mii$!erek tekhf yapanlarm her tkis1 de mu
teahhidlik vesikasm1 haiz olacak ve teminat mii$terek olacaktir. Tekhf 
mektublan yukanda yazih saatten bir saat evveline kadar sozii ge<;en Ko
misyon Rei;ligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile l(iinderilecek mektublarm nihayet saat 14 e ka~ar gelm1$ ol
mas1 ve d1$ zarfm miihiir mumu ile iyice kapahlm1$ o!mas1 lazimdir. 

Postada basil olacak gecikmeler kabul edilmez. (986) 

h;te; Modern teknigin son tekemmiilii 

E~KTrA~~ 

• 
FOTOGRAF MAKINESIDIR 

Miikemmel, dakik ve zarif 
Sah§ yeri: Beyoglunda Siimer sinemas1 yanmda FOTO IS KEN DER 

Tiirkiye i~in depoziteri : UMBERTO J. REFORZO 
Posta kutusu : Bevoglu 2'295 


