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Belgradda üçüncü gü~ 
1. · Inönü kıral Aleksandr'ın 

çelenk koydular mezarına 
-----------------------

Belgradda çok mühim enternasyonal 
meseleler gözden geçirilmektedir 

Y ugoslav naibi S. E . Prens Pol bır merasımaen aoner«en . 
Belgrad, 13 (A.A.) - Akşam gazeteleri bu aabab Oplenatz mak

··-"'•il*1111Jllfıııl"-e;s;in~d:e:ki tören hakkında aeniı tafsilat vermektedir. 
e Baıbakanı &met fn&tl •• Dit ......, Dr. T.nik ...... 

~r~ı, bu sabah Oplenatz'a ıider-!ı' bü~ imal Alek-•m'm _.. 
onunde hürmet ve hutu ile ejilnuılerdır. 

- Bütün suetelerin bilhHM te-
barüz ettirdiklerine sön. tibk 
deYlet adamJan, prdan itibaren 
huauai trenden indikleri i.taqo
na kadar, bütün yolda o ha.Ui a
haliainin candan ıa.terilerine ta· 
hit olmutlardır. 

Gündelik 

Montrö 
Konferansı 1 

Kapitülasyonlar re jımini. bu reji
. bir memeleketi nasıl yabancıların 

uıın .1 . h 
hükmü altına koyduğunu, her ı erı a-

rekete nasıl engel olduğunu pek iyi 

b·ı· . Kapitülasyon, isminin de an· 
ı ırız. . . 

1 ğ "b" bı'r nevi te1limıyettır. 
attı ı gı ı, d 

U ıtardan beri devam e en 
zun yı . . 1 he. 

'1.6 • tı'klil hareketının bat ıca 
mısır ıı . .

1 1 __ .. bu 
b• • ek tabı 0 IU..., 

defterinden ırı, P B olda 
t 1. · tten kurtUıınaktı. u y ea ımıye llhiyet• 
' Jk ~-' . konsolosların ıa 
ı mernaıeyı, k'ı eden 
lerini bir" dereceye kadar ten 

1 
k'l et 

znuhtelit mahkemeler ihdaıı te! 
1 

v; 
-: la Kahire, lskenderıye 
""! ve evve tıunaili'le ve 
Zagaziğ'de ve daha sonra i 

. b'd t mahkeme• 
Mansure'de bırer ı aye . . f 

b"r ıstına 
ve İskenderiye'de ayrıca ı h 
Dlahkemesi kurulmu,tur. Bidayet ~ -

üç yerlı ve 
kernelerinde dört yabancı, . • . yedı yabancı 
ııtinaf mahkemesinde ıse 

. b 1 nınaktadır. ve dört yerli bikım u u 
ıar tarafın-

Bu mahkemeler yıbancı dliye 
da . ka'--'-•t davalarına. a 

n ı9lenen UIU- vazifelerinin 
nıemurları tarafından 1..~r 
• f b eınurlara - -ı ası ııruında veya u m li · ıar ve yer • 
fı ıtlenen suçlara, yabancı deki ya· 
ler veya ayrı ayrı tabiyetler ı 
'--~ d nl ve ta. Ulllltılar arasında çıkan me e 
tart mahiyetteki davalara. velev 7: 
t&biyette de ol•• yabancılar ar':'ın ~li 
&ayriznenkul davalarını, ve bır Y 
lbüddeialeyh vuiyetinde bulund';!:. 
ialcdirde halimedeniye aid davalara 
blaktır. 

.. · umu-
Muhtelit mahkemeler re3ımı, 

blt harbta ondan sonraki devrede ve 
1.lııır mU~takil devlet ilin olunduktan 
lonra dahi böylece devam etıniftir. 

Ancaıı:, istiklll mefhumu ile uılıt-
""·- .. Mııır· -.ı müınkün olmıyan bu re3ım 

( Sonu 6. ıncı saylad• ) 

Yakın phir ve Jdiylerden kalıb-hk 
bir halk, modern TUrkiyenin muhterem 

(Sonu 6. ıııcı •ylad• l ... -............ _ ............................ ....... 

Atatürkle 
PrensPol 
arasında 

1 Anbra, 13 (A.A.) - Bafvekil 
İ tsmet 1nönU'nün Belgrad aeyabati 
: dolayısiyle Yuıoılavya Kıra! Na• 
1 ibi Altcı Ruayal Prenı Pol ile 
! Türkiye Roiıicuınhuru Atatürk a· 
i raıında ıu telgraflar teati eclilmit-
: . 
• tir: : 1 Ekselans Tilrlciye Reisi Cumlıuru ı· 
1 ANK~RA • 
i Baıvekiliai•i bllyilk ~ır mem· ! 

1 

auniyetle pmdi kabul ettım. 1.Cea- 1 
disiaia buradaki_ _. b~~n~ıunu JJe 1 
kadar takdir ettıııau., bılbassa ar- İ 

1 
. . s·-iml ve .nal 

ı:etaıek ısterıaı. --: . ! 
1 

dostluğum• uuaımnııı rı. • ! bu mu : 

1 

cı ederim. i POL i 
Alt • RuaJal Kral Naibi Pol 1 

e BELGRAI> ! 
• ı 

1

. kifunİD, ..- de»tum 1 
Bat•• pal Aleluaadr'm la· 

kahr=rlerİD• sabae olan ıüzel 
yeınu d bahmutu hakkmd• ı 

1 

paytabtlD•Z a . . ihtisaslaruu 
Aite• Rua1aliaısın aldım. Alteı 
bildiren telcrafl•~ sami- ' 

alini•• tetekkiir eder, ! 

il :-:. zeval b~bna:...:.tlgpma l: ia-:: .. : .. ~~~~ ....... .......... 

!Rl1PWT -.......... r nen RlSllll 

Atatürk 
Bn. Tavsendi 
kabul ettiler 
Generalin Atatürk'e 
. hediye ettiği tüf ek 
Büyük laarbta Irak ceph..a.4• in· 

BİÜ lıpoetl•rin• ın.naıaJa -'• H 

Küıülamare muhanNIİllcl• •aJaro. 
manca NllGfGn ., • ..,.,,,,,ıa H•7"li
ac:la' da rniaolir edil• ..,..,.. rao
Nnd'İn bayanı ,,..,. r,,,,,..,.d An· 
kara'ya ıı•lnaiı ,,. ,,.,.... öfl-den aon• 
ra AtatirJı taTalıml• Çanlıa~a 
lıabul •clilmİftir. llilllıal bir -"' 
ainnüffür. Harkaıl ....,a ,.,..,, Mi• 

~·-- ........... il .. . -"-"' . . ... "~ ..... .... - ... , ..... .. ... ...... ,,.,, ,- ......,.. .,._ r .... rul'a. ..,_ 

a. """' .. """"""' ple ...... ol· 
u4l•1e 

A .... i,~4• ........ r-. 
..,..,. -· 114• ppll ....... e&ri 
cmlatmıf .,. ..,.....,.. .. ,,..,.,.,,.. 
laatıra ol--' ,,.,.,,.,.. Wr .,, tiJlefi 
oercliiini #,,l•dÜtleıl ...,.. ......... 
""""' ln7f'Nlli ,,.,. ,.,.,,,.,, olandı --

(Sonu f, ıocı ay/adı) 

,.._...nsar~ 

Türk Spor 
kurumunda 
değişiklik 

Tilrlr Spor Kurumu ikinci Bafiınlı
ğındaa ve b&Jlcan velrilliğindea 
istila eden B. Halid Bayrak 

Bayazıd mebusu ve Kamutay idare 
imiri B. Halid Bıyrak apğıyı dercet• 
ticimb .~inden de anll911aca
t• Usere, Türk spor kurumu ikinci bat-

( Sonu 6. ıacı :ray/ada ) 
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3 üncüde 

Alevileri Suriye' den 
z o r 1 a çıkarmak 

için uğraşıyorlar 

HER YERDE 5 KURU~ 

Himidin ölümü 
Atatürk adına yaver 

B. Cevdet cenaze 
töreninde bulunacak 

Hamid'in Evinde 

Şairin son günleri 
latanbul, 13 (Telefonla) - Büyük 

• .. &~.. Asi sı.1ıa-H ı ..._.ı...td ' •••• e e • e ••••••••• •. • •• e e e •• e •• 
r66 ... llD& u UIUU SwnuU& 1 en cenıt • • 
manAsi1le çok derin bir teeHUr ve elenı : H A • d d • : 
uyandırdı. ArllDUdan ayrılan bir &le• : a m 1 e a 1 r : 
~~~~~~~~. : 
defı daha ıarmek istedik. : edibl•..:n .: 

DUDya edebiyat &leminin dün ıö- i Tanmmı§ ~ &&& 

nen dlhial Htmidin Maçkapalastald • • 
dairaindeyis. Salon ve odaları deriıı : güzidelerin, profesör-! 

matem havam doldurınut: herkes bu bava- : 1 • a.t-A-t-- : 
yı -dalcalandırmaktan kaçmıyor. Ses- : Crtn, sanat.AillMlllll : 

ıislit büyük ölünün karyoluınuı bu· : duygulan ! 
lunduğu odaya yaklqtıkça artıyor. H&· • • 
midin ölüm dötelinin bulunduiu oda· : : 
yı giriyonu. : 4 lnc6 ve 5 inci : • • 

O, kCifede ıiyah bir karyolanın il.le- : ayf alanmıwd• : 
rinde yatıyor. Yil.ıil upurı, dudakı.. • • 
randa çok hafif bir tebeutlm var. Gör- : e- AB Ytlcel : 
düğilmU. ,ey, ölmH pirin ldeta mum• : Jıtlam Nami Dana ı 
yaıı halindedir. Seben altı yılın bile- • • 
bütün ağartamadığı sıçlırı benU. ta• : Aka Gllad&. : 
raomıt gibi... : Prof-6r M. Emin Erl..a-n: . ,.. •.. 

Heykeltrq B. Nejıd aüzel NRlt• : Profes6r Ştlkrtl Esmer • 
lır akademiai içill Hlmidin yibünUn :Pr. Erctlm-d Ekrem Tala : 
alçıdan kalıbını alıyor. Herkes ve her• : Profeslr Saad y etkla • 
kes ıcı bir 8"8i.1Hk içinde •• Hutull fO- D ld : 
förü B. Kemal anlıtıyor: : O or Vedat Tir • 

"- Geçen pe..,embe ıecesl Hamid, : 1\ arettla Artma : 
otomobili ile ı•yet ten olarak Serkil ! Saclrl Ertem : 
Doryana gitti. AunaUrle yukarı çıka- : Y Afili' Nabi 
nldı. Fakat orıda bkdenbire fenalık : 1 Galb Aram 
ıeldi. Nefesinin darlığmdlD 9iktyet e· : Aslh ...net Yusac 
diyordu. Otomobille derhal döndük, • 
l9te büyük pirin hastalığının ilk an- :çok aüzel yazılar~. 
ları böyıe batıadı.,, :. Yine aynı aa-ea1an. 

Salonda büyük pirin bütün dostla· 7 • 
rı toplanınıtlar .. Bayan Lüsyen yata- : mızcla HAmiclin e ...... 
imda yıtıyor. Gözleri yarı kapılı. vu. ••• lerinden -·--•-- ye 
cutça o kadar pcripn ki eliyle 1ncak .,... ,........ 
baJUcundıki levhayı gösterebiliyor. O· : '8&miclin nükteleri i 

(Sonu 6. ıncı sayfada) :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .: 
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Uu~ünüşler 

Bir ajans telgrafı, fransrz hüküme
tinin, hırsı};lık vakalarını mevzu olarak 
alan filimlerin gösterilmesini yasak et
tiğini bildirdi. Sebeb, bu fifünlerin te
siriyle, memlekette, bunları örntk alan 
soygunculuk vakalarmm artını~ olma
sıdır. 

Dikkat ediniz, bu cezri tedbiri al
mış olan memleket, otoriter rejimle i
dare edilmekte değildir. A vruparun en 
halis demoı...-rasi!erinden biridir. Mem
leketinin hürriyet ve serbesti ananele
ri':! saygı göstermekte biç kusur et -
meyen fransız hükümetini bu derece 
tahdidci bir harekete sevketmek için, 
önlenmesi istenen derdin ne kadar teh
likeli bir mahiyet almış olduğu kolay
ca tasavvur olunabilir. 

Filiın endüstrisi amerikan tröstle -
rinin eline düşeliberi, her türlü ahlaki 
dalaletlerin neşir vas tası olan filimler, 
seri halinde, çıkarılarak dünyanın her 
köşesine yayılmal:tadrr .Gerçi, bütün 
amerikan filimlerini böyle bir itham 
altında bırakmak doğru olmaz. Aynı 

menşeli pek çok büyük sanat eserleri de 
görmüş olduğumuzu inkar edemeyiz. 
Ancak ithal ettiğimiz filimlerin, diye -
biliriz ki, dörtte veya beşte biri, ameri
kan sinemasına has macera, yumruk 
1 J lı:k . nden müttkkebtir. 
Bu filimlerin, memleketimizde hususi 
bir seyirci kütlesi de vardır. Zabıta suç 
lan işlemeye en ziyade namzed insan -
!arın bu zümre aras nda buJundukJarı 

hatırdan çıkarılmamalıdır. Gazeteleri-

Holf etililer 
nahiyelerinin kaza 
olmasını istiyorlar 

Fırat üzerinde Urhnm Birecik kaza
sına bağlı bir Nahiye werken olan Hal. 
feti halkı r.asabalannm kaza merkezi 
olmasını hükumet meı Kezine arzetmek 
üzere şehrimize üç kişilik hususi bir he
yet göndc~şlerdir. "'1eyet BB. Hamid 
Kökrel, Hamdi G-kç.ek ve Mustafa Yü
celdt:n mürekkeptir. Btı zatlar çiftçi. ve 

esnaftırlar. 

Nehrin iki tarafında uzanan meyva 
bahçeleri ile çok latif bir nmırara arze
den Halfetinin nüfusu 4000 kadardır. 

Dağlarında orman ajaçları yerine fıs

tık, zeytin ~ğaçlan vardır. Frstıkı kom
şu kazalara güre hem çok hem meşhur
dur. Son bir kaç yıl içinde portakalcıh
ğa <la ehemmiyet vcı:ilini.ştir. Simditlen 
yakın Vilay~ tlere ihı·acat yapılmaktaclır. 
Ahalisi zeki ve çalışkc.ndır. Büyük ve 
muntazam bir hükumet konağı ile üç 
mektebi vardır. Bii.ım bina!"r yontul
mt~§ tajtan ve karkirJiı. 

Heyet rcisi burası kaza ol<luğu tak
dirde kasabanın ikti.s::ıc.ll!n çok gelışece. 
ğini söyJemr. te ve bu Nahiyenin de 
haklı istegıyle Cümhoriyetin yaıdımma 
kavu acat-o na şüphe etmcclı~ini ilave et
mektedir. 

Gençler Birliği futbolca
larr dtin İzmirden geldiler 

Mnli küme maçları için !:zmire gi
den Gençler Birliği futbol takrmı dün 

1 
s:tbah §ehrimize dönmüştür. 

Kulüb ve kafile reisi B. Yusuf Kar_ 
man, t.ı Salihliden itibaren kendilerine 
güzel bir istikbal töreni yapan ve maç 
e!nasrnda samimi tez"hürlerde bulu
nan izrnirli sporculardan ve cent'lmen 
halkından sitayişle bahsetmekte11ir. 

.~ .. ~.._........AAA.~.A._......~f 
~ ...... ~.!:!.~.~.~ .... ........... 

Hava yağışlı geçti 
Dün §ehrimizde hava kısmen ka. 

palr, zaman zaman yağışlı ve kuvvetli 

rüzgarlı geçmiştir. Dün ~hrimizde ısı 

17 dereceye kadar yükselmiştir. Me

tcoroloj i işleri genel direktörlüğünden 

verilen malumata {!Öre dün yurdun bü.. 

tün mıntakalarına yağış olmuştur. Ya

ğış Erzurum ve Vandct kar-diğer yerlerde 

yağmur şeklinde olm~tur. Dün en dü

şük ısı sıfırın altında Erzurumda 1 O de

rece idi. En yüksek ısı Adana ve Antal

yada 19, Bodrum, İzmir ve Diyarbekir. 

de 23 ve yurdun diğer yerlerinde s_ıı 

derece aras:ıoda idi. 

m"eri 
mizde adliye sütunlarını takib edenler, 
bizde de, sinemada görülen filimlerin 
işlenilen türlü suçlarda örnek alındı • 
ğma misa!Ier görmüşlerdir. 

Hatırdan çıkarmamakhğxmız gere -
ken ikinci bir nokta da, bu neviden fi
lim] erin bilhassa küçük çocuklar tara • 
fmdan seyredildiğidir. Fizik olgunlaş. 
maları henüz hissi ve aşki vakalardan 
zevk almaya müsaid olmıyacak yaşta 

pek çok yavrularımız, hareketli vaka
larmdan hoşlandıkları gangster filim
leriy le farkında olmadan zehirlenmek
tedirler. 

Yumruk kuvvetini ve zorbalığı bir 
nevi kült haline getirmek isteyen bu 
kötü propaganda filimleri basbayağI ŞC· 
hir eşkiyalarmı, birer merd kahraman 
halinde tasvir ederek. çocuklarımıza al
kışlatmaktadır. Büyük şehirlerimizin 

dışında, memleket sinemalarının en zi
:yade bu neviden filimlerle beslendiği 
de ayrıca dikkate almması gereken bir 
noktad.r. 

Hürriyet ve müsamaha iyi ~eyler -
dir. Fakat topluluğumuz arasında veba 
mikrobunun yayılmasına karşı e1i kolu 
bağlı kalabilir miyiz? Acaba bahsetti
ğimiz manevi mikrobların da, cemiyet 
bünyesinde yaptıkları tahribat veba-

dan daha mı az tehlikelidir? Manevi 

sıhatımız namına, üzerinde hassas dav

rand ğmuz sinema propagandası işin -

de bu hususu da gözden kaçırmayalım. 

YAŞAR NABl 

ooperatif 
tetkiklerı 
Ekonomi Bakanlığı Tanın kredi ko. 

operatiflerinin daha rasyonel bir şekil

de çalışabilmelerini ~ğlıyacak tedbir
ler hakkında yerinde tetkikler yapmak 
ve teşkil edilmek üzcıe bulunan fmdık 
tar;.m kredi kooperatifleri üzerinde de 
hazırlayıcı araştırmalarda bulunmak Ü• 

zere Karadeniz bölgesine bir heyet 
gönclermeğe karar veıroiştir. 

Bu heyet Ziraat Bankası Genel Di
rektörlüğü fondöpuvarı B. Şükrü U. 
may ve Ekonomi Bakanlığı müte.hassıs
lanndan Dr. Hans Wilbrandt dan mü
rekkeptir. Daha bir Kaç kişinin de he
yetle beraber gitmesi muhtemeldir. 

Dünyanın en hafif adamı mı? 

Fransada, son günlerde yapılan kura 
e&a ı muayenesinde Fransanın en kı
s..ı boylu değilse bae e.n hafif erkeğ n 
kim olduğu anlaşılını~tır. Bu, erkek bi( 
metre 32 santim boy~nda ve 28 kilo a
ğırlığuıdadıı;. 28 ki.'.o, ancak yedi yaşın
da bir çocuğun ıikletiJir • 

Cesur bir daktilogral kız 

Madrid'~ Üniversite mah&l.'esinin 
yüz metre ilerisinde siperler vanlır ve 
her gün, ha siperler civarmda, obüsler 
patmyıp mermiler ısl k çalar e.-ı, sade 
giyi~mış bir genç kı,.ın, uzun ö çeli ıs
karpinleriyle bu delik d~~ toprak ü.ze
rmde sıçraya Slçr&~ gelip gcçtiii gö
rülmektedir. Bütün nöbetçilerin y

ranlıkla selamladmJarı bu genç kız, 
Garb parkındaki Ba:oık müdafıler"n Ltu. 
mandam albay Orteg-ct'un daktiloğnfi· 

dir ve adı Felicia'dır. 
Felicia, her gün, sakin bir şehirde 

yazihane&lne giden her hangi btr dakti
loğraf · gibi ba cehenneme gelip git
mekte ve zaman Z1UT.an &iperleri dola
şıp milislere cigara d~ğıtrmtktadır. 

Genç kıza Londrada çok iyi bir İş 
teklif edildiği halde cepheden ayrr.ma

mrş ve iç harbte hiss.?sine dü~n bu va• 
zifeyi bH"akmamıştır. 

Bir Romeo daha 

Bir genç laz enstitüsünün yüksek 
dıvannı a~ isterken düşüp ölen bir 
zavallı gençten bu <>utunlarda bahset· 
ıniştilc. Pari.s gazeteleri, Grönobl'da vu .. 
ku bulan bir başka hadiseyi haber veri. 
yorlar. Hadise şudur: "Kendi ev sahi· 
binin kı;ıına aıık olan 26 YaJinda ve 
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lzmir Fuan Köylerde sihata dair 
için filmler gösterilece' 

çalışmalar 
İş Bankası büyük bir 
pavyon yaptırıyor 

Türkiye İş Bankası bu yıl İzmir 
enternasyonal fuarına muazzam bir 
pavyon yaptıracaktır. Fuar sahası için
de pavyonun yerini tesbit etmek üzere 
Ankaradan gönderilen mühendisler 
tetkiklerini bitirmişlerdir. İş Bankası 
pavyonu fuar antresinin hemen solun· 
da 700 metre murabbalık bir saha üze -
rinde kurulacaktır. Btı pavyonun iç n 
dış tertibatı itibariyle fuarda başlr ba
pna bir eser teşkil etmesi için İş Ban
kası hiç bir fedakalrıktan çekinmemek
tedir. Pavyon alam müsabakaya çıka · 
nlmıştır. 14 nisanda müsabaka nihayet
lenecek ve inşaata hemen başlanacak -
tır. İzmir enternasyonal fuar.oda ge -
çen yıllar yapılmış olan Sümer Bank 
pavyonu da büyütülecek ve te.zyinatı 

zenginleştirilecektir. İzmir enternas • 
yonal fuarı eğlence ve sanat yeridir. 
Enternasyonal İzmir fuarı komitesi 
1937 fuarının görülmemiş bir mükem
meliyette olmasına çal şmaktadır. Bu 
yıl fuara içten ve dı~tan iştirak eden 
ekspozanlarm adedi geçen yıllardan 

daha fazladır. Teşhir edilecek eşya da 
çok zengindir. Fuar gazinosu için A
vusturyadan angaje edilen mükemmel 
bit, orkestra ile balet heyetine ilaveten 
Havay adaları danslarını yapan dan • 
sözler ve müzisyenler de getirilecektir. 
Bu heyet fuar sahasında yapılmrş ikin· 
ci bir gazinoda çahşacaktrr. Ekspozan
ların ve ziyaretçilerin fuar dahilinde 
çok ucuz yemek yemelerini temin için 
yeni bir restoran yapılmaktadır. Fua -
rın muhtelif manzaralarını tesbit eden 
çok şık kart postallar fuar komitesin-

ce memleket içinde ve d.şında parasız 

olarak dağıtılmaktadır. 

Prof. Növilin cenazesi 
İstanbul, 13 (Telefönla) - Evvel

ki gün ölen hayvanlar ilmi profesörü 
B. Növil'in cenaze töreni bugün yapıl
dı. Dört talebe nutuk söyledi. Şehir 

müzikası:, üniversite talebeleri bulun
dular. Cenazeye ümversitc fakültele
rinden birer çelenk gönderilmişti. Di. 
van yolunu takib ederek Sirkeciye ge. 
len cenaze vapura törenle brrakıldr. 

ciddi tanılan bir ~ bir gece, kızın 
oturmakta olduğu köşkün önündeki a
kasya ağacına tırmanarak içeri giriyor 
ve bu sevgiden habersiz~ mıııl mıııl u
yuyan sevgiiisinin yatak oda.sım bulu
yor. 

Yüzüne çevrilen bir elektrik feneri.. 
nin ışq,.'111dan irkilip kız uyanarak ba~ 
ğ1rmağa başlayınca anAsı ve nihayet ev 
halkı geliyor. 

- Ben para değif. kızınızı istiyo-
rum. 

Ba aşjmne ferynd kimse aldırmı-
yor ve polise teslim _dilen ddikanlınm 
üzerinde de sevgı isirun oda kapısmı aç
mak içın bir burgu, b ğn-ırsa ~::ıi kes.. 
mek için bir usturpa, bağlayıp sırtfo.ym
ca kaç.ırmak için bir yumak sicim. icab 
ettiği takdirde kendim müdafaa etmek 
için bir otomatik tab:ına ve kız Jiddet
li bir mukavemet gösterecek oluna gü
zelliğini tahrib etmek i~ bir fİşe zaç 
yağı bulunuyor. 

Bu çok tedbirli ve çok tedbi.rsiz a.. 
şdu hakim, meskene taarrw ve üzerin.. 
de memnu silah ta§unak ıuçu ile tev
kif ettirmiıtir. 

Lili Damita'mn koca•ı 

Errol Flynn yenı, fakat ıimcliden 

ıöhretli bir sinema at"tjstidir. Ancak ka
nsı Lili Damita oncGn daha maruf ol
duğu için, geçenlerde ispanyada vuru• 
lan bu genç artistten bahsederken, ga. 
zeteler, kansının re:ıimleriyle sütunla
rını süslemeği modem gazeteciliğe da
ha uygun bulmuıJardı. 

Her ne ise! EtTol Flynıı lapanyadan 
yaralı olarak Parise dönmiq ve orada 
başmdan ceçenleri a-ılatmı,tır. Beya
natının bir yerinde Errol Flynn §Öyle 

Sihat Bakanlığı propaganda 
makineleri getirtti • • • 

ıçın sınema 

Srhat ve içtimai Muavenet Bakanlığı köylerde sıhi ve terbiyevi 
mevzular üzerinde propaganda yapmak üzere sinema makineleri ge
tİrtmİftİr. 

Bu makineler akümülatör ve elektrik oereyanlariyle işlediği gibi 
petrol ile de vazife görmel •~dir. 

Yazlık 
Elbise 

Sergisi 
İsmet Paşa Kız Enstitüsü mekte

bin sipariş atölyesi direktörü mütebas.. 
sısı Bayan Pikzer'in Paristen getirdi
ği modellerle yarın saat 15 de bir yaz~ 
hk elbise sergisi açacaktır. Modeller 
canlı mankenlerle teşhir edilecektir. 
Sergi için şehrimizin tanınmış bir çok 
aileleri davet olunmuştur • 

Büdce encümeni bugün 
büdce projesini konuşuyor 

Kamutay büdce encümeni bugün 
1937 yılı büdce projesini görüşmeğe 

başlayacaktır. Encümenin nunamesin.. 
de bulunan diğer mühim kanun proje
leri arasında devlet memurları teadül 
kanununun ba.z:ı maddelerinin değişti
rilmesi, sakeri orman koruma teşkili
tı; ziraat bakanlığı vazife ve teşkilatı, 
Trabzon - İran transit yola illerinde 
otobüs, kamyon ve otomobil işletmesi 
hakkındaılci kanun projeleri vardır. 

Plansız evler y.kılacak 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Bele

diye Paşabahçede işçinin plansız ola
rak yaptırdığı binabrı yıktırmaya ka
rar verdi. 

19 mayıs şenliklerine hazırlık 
İstanbul, 13 (Telefonla) - 19 ma

yıs şenlikleri için yarın vilayette tür
lü teş.ekküHerden deleğelerin iştirak 

edecekleri bir top.lantıtı yapılacaktır. 

..................... ·--··· ... ·--···--........... -.. : 
1 Hatırlıyor musunuz? İ . . 
• L d ı.h • i 1 - lsa 11aç )IG§ın a çarm a ! 
l gerildi? ! 
~ 2 - ilk işçi sendikası lngilt.ere- ~ 
! de ne zaman kuruldu? ! 
i 3 - Ameı-ikada ilk clcnü kab- i . . 
~ losa ne zaman yapddı? ! 
~ 4 - Türkler şimali Çine ilk de- i 
i fa lıangi tarihte gircliler? ! 
I 5 - Ankara • Sıvas Jemiryolu i 
~': ne %aman açıldı? '~:i 

Dünkü suallerin cevabları: . 
: : • S - Atatürk ne zaman Başkıt- • : : 
: mandan seçileli? : 
~ C - S ağustos 1921 de. i 
~ S - İkinci Büyük Millet Meclisi j 
: ne zaman toplandı? i 
f C - 11 ağustos 1923 de. ! 
f S - Markoni ilk telsir telgrafı ':~ 
~ Amerikaya ne zaman gönderdi? • 

• C - 1901 de. i 
! S - Titanik vapuru Amer~ka yo- i 
f lunda ne zaman battr? f:: 

• C - 1912 de. 
•ı •• 

S - Panama kanalı ne zaman a. : I çıldr? ı 
: C - 1882 de. : . . . . . ····························· .. ·············-············ 
diyor: "- Ben politikacı değilim, fa
kat çocukluğumda gö;müş olduğum İs. 
panyada döğüşen insanların çok büyük 
bir şeye inanmakta olduklannı ve biz.im 
bunu bir türlü anlıyamadığmuzı, çünkü 
onların inandıkları ıey uğurunda ken
dileri için en laymetli olan hayatlarını 
verdiklerini hissediyordum.'~ 

Genç artistin bir türlü izah edeme
diği ıeye istikıaI denmez mi? 

Elde yüze yakın muhtelif mev• 
zulara dair sıhi filmler vardır. 
Daha birkaç yüz film getirtilecek· 
tir. Yerli filin yapılması ~in de 
tecriibelere bqlaomıştır. 

Bakanlık doktorlarrmızt bu makine 
Ye Hlmlerle köylere kadar göndere
rek sağlık propagandası yapmakta, 
korunma tedbirleri ile ilk yardım usul, 
leri hakkında hal1mnrza öğüdler ver
mektedir. 

Bro§i.irler de haz.ulanıyor 
Silıat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı 
türlü hastalıklardan korunmak usulle
rini göstermek W:ere ufak broşürler 

bast.ınnakta ve teşkilatı vasıtasiyle pa 
rası~ olarak halka dağrttrrma.ktadır. 

İlk olarak bakanlık neşriyatmm 43 ve 

44 üncü sayılarını teşkil eden "kızamılr 
ve kara humma • tüo.. broşürleri çıka.. 
rılmıştır. 

Bakanlık bundan başka karasinek, 
tahtakurusu ve benzerleri gibi basta.. 
hk nakleden haşereler hakkında da a. 
fişler hazırlatmıştır. Bu li.vhaların ba
sılması bitince trahom ft diğer hasta
lıklar için olduğu gibi me.kteblere ve 
umumi yerlere asılarak halkımızın di:Jı;. 

kati nazarları çekilecektir. 

Nakil istiyecek 
öğretmenler 

Kültür Bakanlığı 1937 - 1938 derı; 

yılı başında kadrolar yapılırken başka 

yerlere nakillerini istiyecek öğretmen· 

lerin tesbit edilen esaslar dışında ba

kanlığa başvurmamalarını kararlaftır

mr.,nr. Bu esaslara göre ııhi vaziyetleri-o 

nin bulundukları yerlerde çalı§lDaya 

man.i olduğunu ileriye sürenlerin bir 

sıhat heyetinden alacakları raporla id

dialarını tevsik etmeleri Juımgelmek· 

tedir. Eşi başka yerde olupta aynı ye· 

re tayin edilmek istiyenler de bunu ve

sikalarla isbat edeceklerdir. Müracaat• 

lar 15 hazirana kadar yapılmış olacak· 

tır. Bundan sonra yapılan müracaatlar 

kabul olunmıyacaktır. Sıhi durumları 

dolayısiyle öğretmenlerin istiyecekle

ri yerlerdeki öğretmen ihtiyacı göz ö. 

nünde bulundurulacak ve imkan nisbe· 

tinde öğretmenler istedikleri yerlere 

tay.in olunacaıkla:rdır. 

Sihat tayinleri 
Menemen belediye doktoru B. Ce. 

mal Günan belediye doktorluğuna, E· 

ğirdir eski hükümet doktoru B. Yusuf 

Kemal Uluborlu bükümet doktnrlugu• 

na, Yalvaç hükümet doktoru B. Hiı e
yin Rıfkı Antalya mmtakası sıtma mıi· 

cadelesi doktorluğuna, Kocaeli mınta

kası eski sıtma mücadelesi doktoru B. 

Mazhar Seyhan mmtakası sıtma müca· 

delesi doktorluğuna, açıkta B. Mu::;tafa 

Kocaeli mmtakası sıtma mücadelesi 
doktorluğuna. Mardin hükümet dokto
ru B. Mahmud Seyhan mıntakası sıt

ma mücadelesi doktorluğuna, Gülnar 

hükümct doktoru B. Ali Edib Antalya 
mıntakası sıtma mücadelesi doktorlu• 
ğuna, Karaman hükümet d<>ktoru :B• 
SeJim Ankara mrntakası: sıtma ınücade" 
lesi doktorluğuna nakil suretiyle ı,ayin 
edilmişler ve memuriyetleri yerinG 
gitmiyen Akbisaı hükümet doktoru :S• 
Fani ile :Bursa belediye doktoru IJı 
Aziz istifa etmiş sayılmışlardır. 

Kamutay çağrıları 
)O 

Dahiliye Encümeni bu.e:ün şaat 
da toplanacaktır. 

* ıs 
Auuhal Encümeni bugün saat 

de t<>planacaktır. 



nerinin tardı hakkında izahlar istemiş
tir. Kont Ciano bu izahları yakında ver
mek vadindı. bulunmuştur. 

Royter ajansının bu hususta kaydet
tiğine göre İtalyan sömürge bakanı Ha
beşistandaki bütün yabancı misyoner. 
leri çıkarrruya karar vermiş gibi e-özük
mektedir. 

müstemlike memurlarının hareketlerin
deki iyilik ve kötüliiklerin meıuli,.et .. 
lerini tayin etmek !İmdiki halde mdea 
ziyade Franıaya, metropol Franauma 
düşüyor. Hatta taşnak komitesi içinde. 
ki ermenilerin bile türk düımanlığııula 
hiç yerleri yoktur. Taınak komiteainl 
Suriyede faaliyete l'elireaJerae müıtem
like rnemurlariyJe yerli politikacılardır, 

Suriyedeki vaziyet iıte bu kadar .._ .. 
:zihtir. Düzeltilecek ıakatlıklarm nerede 
olduğu çok açıktır ve meydandad1r. 
Bakalım bunları kimler ve nud diizel.. 
tecektir? 

* YUGOSLAV • BULGAR 
ANLAŞMASI 

AKŞAM gazeteıi, Belgrada ıid• 
batmuharririnden aldığı bir mektuba 
neırediyor. Burada Bela-rad malıfilleri. 
nin bulgar • yugoalu anlaıma.11 Uldan. 
daki fikirleri ıöyle hüliaa edilmekte. 
dir: 

"Belgrad mahafili Bula-ariıtanla aıı
laımada, hadiselerin gidiıini deiiıtirec:ek 
bir amil aramak şöyle durawı, B...._ 
andlaımaımı kuvvetlendiren yeni bir 
ıebeb buluyor. 

Bulgariıtanla imzalanan anlaıma 

sadece bir dostluk muahedeıidir. BaJ. 
kanlarda herkeıle iyi geçinmek iatiyeo 
bugünkü bulgar hükümetinin mevkiini 
takviye ederek Balkanlarda ıu.lhu, hi~ 
kimsenin fÜphe edemiycceği bir bale 
ıokmnk bütün Balkan devletleri için ha. 
yırlı bir hareket olmu,tur. Yugoslavya. 
ya doılluk elini uzatan Bulgariıtanı 

reddebnek, istikbalde daha 'amil, dab.a 
esaslı bir anlatma imkanını ebediyen or. 
tadan kaldırmak demekti . 

Esasen imza1anan kısa ve baıit dost. 
luk muahedesinde BAikan andlaşması. 
nın ıartlarmdan her hangi birini, bü. 
kümden düşüren değil, halli zayıflataıı 
hiç bir madde veya kelime yoktur. 

Bazılarının ileri ıurdiikleri gibi iki 
slav Balkan milleti arasında birlik hu. 
ıule gelmesi, tarihe karışmıı nazariye. 
lerdir. Irk birliği dolavuıiyle 11rblann buL 
gar milletine karfı duyablleceWeri mu
h~bbet duygusu ne olursa olsun, bugünkii 
ııyasi hareketleri yapan amil, gönül his
leri değil, milli devlet menfaatlerid~. 
içine bulgar unıurunun da karııac:ağı 
bir cenub slavlan birlıği, bugün Yugo ... 
lavyanın ·mukadderabnı idare eden re
alist İnsanlann kafasında yer bulaını· 
yan imkanlardır." 
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şair 
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; Ham·d'in Olümü i 
! ! • • ! Hamid son günlerini anlatıyor: ay:aklarnn ! 
; yürümüyor, gözlerim görmiyor, uyuyamıyorum ; 
! . ..,, .............. , .... ._. . ._..,..._..,_, .. .............................. ~ ............. ~ ................ ..., ....... ! 

Bir ay ıkada..r oluyor; hüyük şairi, MaÇkadaki evinde 'Ziyuete git
mqtim. Demek ba *>!l görii§üm ve son görüşmemiz imif. Bana ağu
tar gibi acı bir ıöyleyifle ıhaiinden !§İkayet etmiJti: 

'1arıın yürümüyor, gözlerim ıgömıüyor., ıbir :feyolmya.mıyo
rum. E.llerim titri)'or,, yazanu)JOr.um. Gö:ilerime ızylaı girmi_yor, ızyuya
m.ıyonım, u.yukluyorum. 

Ve sonra aynı buruşuk ve üzüntülü sesle ili.ve etti: 

Tat yok gecesinde, giiAdüziinı!Ie; 
Ben neyleyim bu yer )'ÜZ.Ünle? •••• 

Ölümü ;te, zekaSlntlan baş'ka hemen her şeyini bybdmiı otan p
ir, sonsuz sükün ve huzura ermiş lulunuyor. Beyaz sakalmm çerçevele 
eliği .nur yüzü ile şimdi gözlerimin önünde canlanan Abdü1hak Ha
mid'in 1':oyu ve .deha ıııkları parla.yan gözleri amk sönmüı demek. 
O gözlerde bir a&ra yakrn bir .mazi, yo'kluk denen akşamın alaca ka
r.anlddan içine, dönmemek üzet-e gömüldü. 

Karlar altında .nelJbaharım ben ... 

Diyen .şair1 .karlar a:lbnda bir iJkkba.har gibi yatsa da ue ya'Zık ki 
bir daha dönmiyecek b ir meYsimin havasını ve ha ... mı bilmediği

miz ;kliminde faniliğini parça paa ça ederek nihayet bir avuç U>prak 
olacak 

Zannederler .ki biz yok olmadayız; 
Belki biz roJr. JeiiJ, s-olt of madayız ... 

Doğru ... PaTÇatanmamak, eğer çoğalma'ksa. ... 

Abdülhak Hıimid, laer fa»ıiıH.n l;ayatında ancak bir kere tecrübe e
debileceği akibeti kimbilir ınuıl c"uydu. Ölüm o.na ne verai ve ondan 
ne aldı.? Bunu .bilemeyiz; fakat m: hakkalc olan bir Jey vana ondan 
bİ2e, <Oll bü,Wk -adı y•diga" kal< ı. 

Geçen 'Sene, bir ziyaretimin ıonuada kendiaine veda ederken eli12i 
öpüyordum. Elimi, titrek eli ıle tu. t11 ve bJbinin üzerine götürdü. 
Elim, bu bayat saatinin üstünde, sözlerim o saatin manasını veren 
.gözlerinde .bir.kaç saniye .kaldı: 

- Ç-ok temenni ederim fri ,.ne görii_şüriiz! ... 

Şair. hu sözü ile haııa vedi etmi§ti. Hakikatte ''Allaha umarla
clık,, diyen ben değilmişim. Sokağa çıktığım zaman ölıea bir inu.nm 
Y•nından aynlmışı111 ~ibi ıkalbim büiiintü, gözlerim yaşlı Kli. 

Abdülhalc Hamid, bir fidan g.bi yaprakları sararıp kUT\lmadı. 

Bir çınar gibi f anlliğe ,.öğüs .gere ~e hayattan uzaklaştı. O yalnız 
laayatı 5e'V'1i. Bana: 

- Ölümtlen korkmuyorum, fakat iğreniyorum! ... 

Ded i;i zaman ıbunun mani.smı şimdiki kadar anlamannştrm. 
Ab.clülhek Hamid, kamil bic · nu.ndL Onun sanatkar otara ne ka-

dar: büyük o!duğunu kendisine söylediğim zaman, hafifçe gülmüt ve 
bana şu cevabı vermişti: 

lnStlll bii)iik olur mu,~ insan ki hiç olur! ... 

Ben hali hu ~öze .inanamıyon.m. Bir insan ki arkasında büyük 
bir eser 111e o eserlerclen ruh gıdası a1mq nesitler brainr da na-sıl bü
yük olmaz? Fahat yme onun kalın 'Ve titrek sesi kulahlan.u a Çlnla
makta davam eaiyor: 

lns:ın biiyii.k .im mu, o i"san ki h~ olu.r! ... 

Hasan - Ali YÜCEL 

ULUS-====================================== 14 - 4 - 1937 

aı11·d'in ölü11ıü 
Hamid anlatıyor 

Niçin 
yazmıyorlar 
Ahclialhak Himid. !hamaset, ~ cü. 

ır.elli~ cidal gibi :bayatın ve tabiatın 
yübe'k enerjilerini coşkun lııir üs.lidtla 
terennüm eden müstesna bir dehadır. 
(Makber) müellifi, öiumü bile, lher pir 
:gı"bi ibıÇkmkb ve melôl bir ıifade ıile de
ıği., co~ taşan, yaratq> da öldürene 
· syan ıeclen bir eda ~ e tasvir ebniftir. 
~ Himid, ~ yıldızlar-

clan ve gunqlerden ıllıam tophyan 'Ve 
bazaıı .zemine doğru :suziilse bile ıyi:)uek 
tepelerden aşağı i !k istemiyen en
eli tabirince "Semi - karin" bir ıpir:di. 

Onunla son defa lbeş, alb :sene -nel 
cörüpniiş ·· • K.onuşınamu.m mevzuu 
yeni pirlere ıintika'I ctmiJti. Kendiaine 
IOl"dum: 

- Yeni tiirlerimi:zi ve yeni pir.leri. 
mizi nasıl buluyorsunuz, üstadun? 

Deai ki: 

- Biz, eski nesil , kendi zamanımı· 
:un pirini layık.iyle terennüm edeme
dik; çünkü muhit ve zaman buna mi:İ· 
ıaid değildi; mevzular çok kısa ve kla· 
rikti. Fakat ıimdiki gençlik için böyle 
mazeretler habra gclcmez. Yalnız İs. 
tiklal savnşı, ölmüş zannedifon türkün 
dıpdiri kalkışını ve bir tek Mustafa Ke
mal, cildlcr dolusu iiirin co~k11n ımaya· 
anı ve cıilguD özünü verebilir. Bilmem 
ki niçin yazmıyorlar? 

Ostachn ..aMl nezaketi, fÜpaeslz ki 
'"Nisıin yazamı,orlar'?" deaıeğe mani o· 
luyordu. 

Agib lzzet Y AZGAÇ 

* Hamid'in -eaebi mcvKi ve 1hüviyeti 
tBkkmda 'birkaç satır yar:r.. Ben, .bu 
hususta ne diyebilirim ki hayide olma

sın? .. 

Vurulup yere düşen kartal lıakkın

öa .karıncanın hükmü ne olabilir? Hi

mid, yııvasmı v.atan edebiyatırun fihi
kalarında kurmuş bir karta1dr. 

Hatıralanma gelince: bunlar ıpek 

çoktur. Dünyaya, Hamiddcn dört yıl 

önce gelip, yirmi üç yıl evcl veda eden 
babamla onun arasında bütün ömürle· 
rince "Süren '<lostluktan daha lcavi, Jca:r. 
deşlilcten daha samim'i bir ıcabrta ~ardı. 
Be.bam nğken, onun ağzından ıdaima 

Hamitli, 9onra da Hamidin -ağzından 

-daima !baba.mı dinledim. Dimağım her 
ikisine aid menkibelerle doludur. Fa· 
kat mazur görün: lfiyemutluğuna iman 
ettiğim o yüce varlığın ölüm ıhaberi 
zihnimi altiliot, beni perişan etti. O bir 
y ~m hatıratı, bu perişanlığın içinde 
ayırd etmekliğim hemen şimdi mum
kün olacak iş değildir. 

Prol-. E.. Em• . Ta 

.~.~ .......................... ~ .................................................................... . 
• • I Büyük Himid ! • • . M • ' « atemse eğer anlaşılan rengi siyehten» i • • 
~ «Kabrirrı de benim olmalıdır sengi siyehten~ i • • .................................................................................................... ~! 

Alfred de Musset'nin ölümünden bet .sene önce, Bal.zac'ın ölü
münden iki .sene 6onra ve rtU edibi Gogol'ün tam öldüğü sene, Be
bekte Abdülhak Mollanın yalısında, ba§mda tiirk edebiyabna garhın 
yolunu gösterecek bir .hale .ile doiaa büyük çocuk, evelki gece :saba' a 
doğru Maçkada gene Boğazın baharla biraz daha mavileşmiş sula
rına bakan bir apartımanında gözler.ini yumdu. 1852 senesi şubatı· 
nın altıncı eünü doğan Abdülhak Hamid Tarhan, 1937 senesi nisanı· 
ıun onüçünde sabaha doğru, 85 yaıında ölmüıtür: böylece Beheğin 
bir kış ,günü ile Maçkanın bir hah ar .gecesi arasına .kocaman bir de· 
v.ir girmiş oluyor:. Ha.midin .tek ba_şına bir mekteb ve başlı başına bir 
.devir .olduğunu iddia etmek için, Mösyö Fazi'nfo ışu 'IÖzlerin; tekrar
lamak bile kafi gelecektir: "Gelecek nesiller Abdülhak Hamid, Sut
tan Hamidin zamanında yaşamıştı değil; Sultan Hamid Abdülhak 
Himid asrında yap.mıştı, diyecektir.,, 

Onun bu devri nasıl .açtığını ıene Mösyö Fazi'nin Abdülhalim 
Memduhla heraber yazdığı "Türk edebiyatında aşk,, isimli ıkitabm 
şu cümleleri anlatabilir: ''Osmanlı iilkeslnde iptida manzum facia 
yazan Hamid Beydir. Garb mektebi edeb;srıri, tremati iftiharla söy. 
leriz, tesis eden gene Hamid Beydir.,, 

Münacatları, kasideleri ve gazelleriyle orta-çağdan bu yana ıakrp 
gelen Divan edebiyatı seti ,ilk aef a Fketin güzel bir manzume ile 
etasvir ettiği bu "geniş cephe,, ye çarparak durmuŞtu. Abdülhak Hi· 
mid. onun ıiçin, bizim edebiyat cojrafyamızda ovalann :ve vadilerin 
sona. erdiğini gö5teren bir tepedir ki kendinden aonra gelen sıra 
dağlardan birçoğunu gene onun eserleriyle adlandırabiliriz. 

Bebeıkte -doğan, 'Çocukluiunu Pariste ff Tahranda. geçilen, Edir· 
nede evlenen, sevgili karısı Falmayı 'blr Hindistan dönüflinde kaybe. 
dip Berutta gömen, Londnu'.la, Belçibda aiyui memuriyetlerde bu
tunduktan sonra oımanlı iyanma, iınkdi.bdan aonra da Türkiye Bü. 
yük Millet Meclisine giren ve nilaayet eveiki gece yorgun '\'e ihtiyar 
başmı 1;lüm -döşeğine koyan büyik Hamid, t.&yabnm bütün ba }ay. 
nmlan •ra11nda Mmat lleyecanım \tir :aa bırakmamJ!, 'Y&tMı ~gisiai 
bir an unutmamıştı. 

Tank, onun 'leli ile: 
''RoJrilr, alçakl«T elinfle )'llfamMtan yiiilla elinde ölmek ~vlci-

tlır.,, -derken ve Efher, onun kalemi ile: 
Ü~ yüz bin adaya kMfl l:iıir lerJ •.• 
Sense o ~ruJa ile beraber • 
Y alnrz f.ona lrarf( 'batımı ekber. 
Kadir, fakat iktidarı mesliib, 
Calip uıyılır bu yolda ma:ğliih. 

Sözlerini söyler, daha önce bir vatan davası uğrunda keneli kız 
kardeşini kale dıvarına astırırken birer türk kahramanı duygusu ta
ııyorlardı. 

Hamidin ad koıw1mıyacak be§er.i felaefeai, bqün artık kendiaini 
de kucağına alan mezarın önünde bazen iaya.a, bazen göz yaıı, bazen 
hıçkırık ve bazen sükun halinde dile arelmiıti. Bu büyük ölünün mate
mi ile dağlanan yüreklerimizdeki aıc.ıyı gene onun "Makber,, indeki 
mısralarla a vutabileceğiz. 

Abdülhak Himidden on iki ys ı biiyük olan Namık Kemal, mille
tinde ''ümid ettiği feyzi göremeden,, Bolayua aömülmüştü. İhtiyar 
eliyle "Dumlupuıar,, dan al<hğı ıon ilhamları da nazım kılığına so
kan AbdüUıak Hamid, türk cumhuriyetinin on birinci yılı içinde Bü
yük Millet Meclisinde lstanbu1 nae busu olara'k meaud ve bahtiyar öl
dü. Onun ölüsü ''o bürudeti müce ·ssem,, tabut içinde "makber,, ine 
indirilirken lıa'f ızalarınuza nakşolan duyzulu mısraları birer acı mer
siye gibi dilimizden dökiilmekted.r: 

llatem.e eier anlQfllaa ren6i •İyehten 
Kabrim de be.nim olınalıdcr •engi •İye'hten. 

Bir ferd gibi değil, bir devir gibi edebiyat tarihine göçen büyük 
Hamidin bu beyit, biricik vasiyetidir: 

Onun mezarını siyah taştan yapınız 1 
Nurettin ART AM 

üktedan Himid Himiae dair Diplomat Himid 
B~yük Hamid, güzel yazdığı kadar güzel konuşur 

ve çok zarif nüktelerle sözlerini süsler.d.i. 

Bekarlığında bir eün, çok lıoşuna .giden genç. gü
zel, :zeki ve mai:rur bir bayanla aralarmda .§Öy!e bir 
kon ma olduğunu ıualatırlar: 

Hamid demiı Jci: 

-Ah Madam, size bir rüyamı an!atncağım. o-n 
gece rüyamda ben zengin bir prens imişim ve size 

ilp'kmııım. 

Güzel kadın hemen :şairin .özünü kesmi~: 

- Bir de uyandmız ki, demi§, hiç birisi yok. 

H·mid cevab vermit: 

- Hayır, 1Mad:ım, uyandığım zamaıı sade prensli· 
ğimte zenginliğim yoktu. 

•'• ... 
Bir gün Perapalas'ta balo veriliyordu. Hamid de 

orada idi. Tuvaleti fazla dekolte bayanlardan b irisi 

aalonun kapısmna yanında Hi.m.id'e rastgeldi; selô.m· 

lqt ar. Burada biraz .hava cereyaııı vardı. 

H·mid sordu-: 

- Nereye Hannnrendi? 

- Kocamla beraber birer kokteyl almağa gidi· 
yoruz. 

Hamid gülümsedi: 

- Fakat burada kokteyl .ıetil, ısoiuk aluur. 

Abdülhak Hamid, c"aha saglıgında o 1 
.katlar büyütüldü ki şımdi hakkmda de- j 
.rin bir teessürden z y.ıde ne söyliyece
ğinde insan ha_r.rette kalıyor. O, devrinin 
şüphesiz en büyük şaıriydi. Bizim genç. 
ligimizde onu sevmiycn yoktu. Gonh.i
müzdeki yeri küçiilmeüı, sevgisin;n ateşi 

sönmedi; çünkü, türkun en acı günlerin· 
de neşesiz bir ge~lil ... geç ren b. cc, şair 
olarak onunla öğünür . onun şiıriy1e avu· 
nurduk. 

Abdülhak Hamid arkadasıannm en 
bahtiyarı oldu; yurdunun t am istiklal 
içinde tera .ki yollarrı a ghıtli.ı(ni gör. 
dü. Onun ölümüne acımaktan ziyade 
hayatına gıbta edilme.tidir. 

Kazım Nami DURU 

* Hamid, bütün bir devrin m ümessi-

.lidir. Tamamiyle şarka bağlı çoken im· 

paratorluktan, ıtamaruiyle .garb öl;üsün
de kurulmuş genç ve zinde cumhuriye
te kadar devam cdc.1 uzun ve güç ın· 
tikal de~rcsini, şahsiyeti ve cserler.iyle, 
onun kadar mükemmel bir surette ifa· 
de eden bir edibimizı daha göstereme
yiz. Hamid, bu devrıo, sanat sahasında 
en yüksek abidesi olmu~tur. 

Hamidi anarken, heybetli bir ilem 
teşkil eden eseri ya~mda, ırkrmızın en 

su katılmamış fazilet we ruh asaletin'" 
örnelt 'Olan yüksek tabsiyetini .de .hatır • 
dan 9kannamalıyız . 

Düne kadar aramızda bulunan Ha
midle bugün aramızda ölümün mesafe· 
si var. Et.erim dse, bugünün neslinden, 
zaman ve ınkilab denen yüce kuvveti 
daha önce ayırmıştı. 

Bu derece yüksek bir 'tianat kabir· 
yetinin bir intikal devresinde gelmiş ol. 
"'Illası, bizi bu ölün1ün teessürü arasında 
ayr ca acındırsa yeridir. -Ona yalnız du
ne mal olmuş görmek :istemezdik. 

Hamid, ne yazık ki, cumhuriyet dev
rinde dogmadı. 

Ya§ar NABi 

Hamid, kapanan bir devrin içimiz· 
de yaşayan en büyük Jibidesi icr Tan
z imatla değişen soı;yal muhit, edeb·yat 
sahasında en güzel eserlerini Hami:lin 
kalemiyle verdi. İnsanın alem karşısın. 
da, ölüm karşısında duyabileceği hisler 
onun eserleriyle eaebiyatımıza geçti. 
Edebiyatımıza, yalnız tabiatı değil; ta· 
savvufi ve mlstik hisl~ bir tarafa bıra
kılırsa tabiatüstü türlü turlü duyguyu 
o getirdi. 

Tanzimattan sonra gelen hiç bir şa
ir L. mid kadar filozof olamamıştır. Ha
ınio uzun hayatiyle belki en mesud bir 

Siı:e biiyük ıair Hamitl'in bilinmiyea bit- 'tarafını, 
diplomatlığına aia bir 'hatmlyı anlatacafnn. ilimi~ 
Abdülhamid devrinde Lonara sefaretinde ba~'kiboti. 
O sıralarda bir İngiliz harb gemisi, milletlera!"ası ha· 
yatta mutad olauğundan, lstanbul 1\imanmı -ziyarete 

gel~. Abdülhamid Yıldızdan bu gemiyi görünce si

nrrlenmiş ve derhal Londra sefaretimizden bu geminin 

limandan uzaklafbrılmasuu .istemi§. O sırada sefirimiz 

m ezun olduğundan kendisnıe Hi.mid vekalet ediyor
muş. Hemen ingiliı: hariciye nazırım eörmüı ve vazi· 

yeti anlatmış. Naı:tr demiş ki:: 
"- ... Fakat böyle -ziyaretler, do5tluk teuhürleri· 

dir." 4 

Hamid pı cevabı vennit: 

''- Fakat bu ziyaret kendi donanmasından bile 
.korkan bir padi§aha yaprlıyor da •.. " 

Ve İngiliz gemisine derhai 'limandan ayrılma.• içiıı 
emir verTimi~ ... 

Kendisi bunu, bir diplomasi muvaffaktyeti ola,..k 

anlatır ve bol bol gülerdi._ 
l'rol. Ahmed Şükrü ESMEll 

1 .. d' y d w deVlı:Ce 
insandı. Fakat pir ol&ak çok ta w.r; ır. aşa ıgı oıe 

eserlerinin kendinden sonrakiler için tadılamıyacağrnı gidİ· 
· .. ınde 

ıgörc öldü.; çünltıi türk dili mesud l:lır yolda te'kiınul 1r-- JL 
Pro'f. M. Emin ERIŞl~~a 

Sryasal bilgiler okııla dıre 
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karşısında acı!_a~-~~ hat·ıralar 
• 

H8midin 
hayatı 

Abdüllaak Hamid, bundan seksen 
beı yıl önce Bebek'teki tlekimbaıı 
pbauaıa bir mavi boncuklu befiiine 
doğdu. On beı yıl onu kiınae tanım•· 
dı. On altmcı yıl Naııuk Keınal tanı• 
dı. Tamdı dejıl, ilk ketfecMn odur· 
Sonra Londra'dan Bombaya kadar 
bütün bir cihan tamcll. Y abuz o dev• 
ria ata yakan ._....,... olaa 110f· 
la ,,. hokkabaa ..tebi;ratçdar tanı· 
anadılar. ~Uak11 uUq"aınqorlardı. Hi· 
midin dili sarb kıbjma •• o samanm 
moclena tikirleriae bÜrÜDIDÜf bir er• 
kek dildi. T•tlll"akb kelimelerini de· 
iil. o kelimelerin içindeki fikirleri 
aalıyamadılar. Darılmazsanız diye· 
bilirim ki o devran garb edebiyatını 
ne Şinasi, ne Zıya Paşa, ne Muallim 
Nac, ne de büyutt Namık Kemal Ha-

8- ~Vl"ayamamıılardır. 
si ha an ~ lii.nıid, edebi " 9i7a• 

yaunda b" • d. F ırçok fırtınalar seçır• 
1• akat 0 8 ~ b" . • oraziçi tövaly•Iİ ır 

sanıye yılmad '· 
O kacaar saygısızca bir atııkanlık 

oldu ki Hamid•e anlaplmıyor demek 

ve onu baıtanbata inkar etmek ziib· 
peJ.ik mouaaı haline geleli. Faruk J9'a• 

fi~ de, Alılllec.. Hamd&yı de. Y a.kub 
k.adrıyı ~ t:üaeyia .Kaul.lllyi talan 
da intutr et.a~ mi 7 DiiDku ve 
buaunkU tuı" edebı,tacıaı da toptan 

iaak&r eıı.ıecuaer mi 1 taıüa Katkı A· 

tay'ı 101ıe a,Oyıe övduKJeraoe UIADID•

Jın12, vallahi IMllabi çeıundilderin 
dendir kaleminin ne oıduğunu bilir· 

' 
ler de ondan. 

Hamid o hale gelınitli ki büabü· 

t\in unutulacaktı. 
Fakat onu yetmİ§ sene sonra yeni· 

lla'nid Kamutay kürsüsünde 

t=t&mldden PaırçaDar 
lıuanlciua b• bi!di nedir .zevku lu.zeti 
Nel.U. 11aailesi1le teali.i, a.zeti. • 
OfmQffu pıe"!~s~ncle kalem teyga çanefin; 
Eiarı cenge• ıdı, evzanı ateşin. 

- Makber' tlen 

Ey yar fU nevbala~ ~enain,. 
Ben anlıyorum kı yar aensın. 
Ettikçe nigcilı balarii berre 
Birden .anırım ki boı iıerre 
Meşcercleki riisga~ senli~. 
A~lar, derim eıkbar ae•aın. • 
Türben görününce anlarım kı 
Olclünı, hancı türbedar sensin. 

**"' 
Milutetk•ti bôrı rnahıerim ben, 
Jleota ,Pbiyim, Muamrnerim ben. 
y arab, oaa ıen elimden aldın, 
A.ldın OllU lakin ialerim ben 1 

Bir vaıza bir mev'izc'den beyitler 
E.y ,,.,.. çehreli ""'11an, heyhat, 
lbnii irlan iledir avki hayat. 

On• ~ JıuUcoaamcı.ucın nadan, 
N•ye oennİf aaracı nutku yadan1 

Yoksa .satınca hO)'Gfın hiikmü 
N• ol.,. hix• o sat111 hiikmii? 

Ne,e plclin ha cilacıncı ıö,,Z., 
DüfİİRÜP durmalı iPn rni hö;yle? 

V at.,.;i milHti IHlman Jcnin, 
Yo niP,. kendiıw Adem d•nin1 

Halk için laa6IHi ""'•n İ""'11dan, 
.S.nc:c ,.ri mi fleiil hul>ba oatan1 

Declijia yoWa Pl•~i Aer 64r 
......... Mi)Nli llqiiftkü .... , . 

Medeniyet ne ıli,or..,. bİllMM 
M.l.ıtİ)let )'Gfamt1khr ,.r,..., • 

- Tayflar ge~idinden _ 
Sbakes~ar~in tayfı 

Bulınaf ma .,,. cerihai meı1t onda ilti;yam. 
Gelmekte iffe Har-eti Hayyamc ~kıyam.

1 

Timsali lelaelmni gör hüznü hauetin; 
Feryadı her liıanda clayulmuı bu Hazretin; 
Endiıei memat idi melhamu hikmeti 
lnıanlığ~ o &ildi, nedir lıadrü kıym .. ti. 

- l'frcleftl'afa taJfı söribaflr -
Bq7aJllllJ -1• 

- Firdevsl'nin tayfını murackcluek -

Mirrilt ile ederdi sanırsın mÜ§Clare. 
- sonrcrca

Ualurelerle 11erdi ıecaat yüreklere. 

- Eşber'den -
Sümru 

Rabbim, fU memcıJiki, hirafler. 
/ılıenclere eylemif mukadder. 
Sen cicis, o galibü tiioana; 
Eyler bdİ il·, uunıffa ifna 
Bir emri yakin iken hezimet, 
Lô-ım .-ıı oatan deyip ~ '/ 
Kardef gibi söylerim lletekrar: 
Sevdayı seferde etme ısrar/ 

Eşber 

Kim varsa uatarıda pirü berna 
Hep gitmeyi eyliyor temenna. 
Alem buluyor sezayı takriz 
s;,. .. nsin eden bu /ikre tariz. 
Alma bu sözü liaana zinhar .•. 
Gcryretlis iaen de etme dhar 1 

Sümru 

Bir Jevlefe kartı bir aıiret, 
Z•rnanca eder mi crTZı kudrer 1 

Eşber 

Galibdir olan helôke talibi 

Sümru 

S.rprde olar ma Şaha galill 1 

- 14iltehcvvlr. -

Serıerde wflllerim mi kdWt-
Dioancla nu ,.,.,,.,,,. Jl'CI bir t.M 1. 

Eşber 

G.h bİI' ata mucibi to#KıJU, 
Gelt bİI' ,_.;dir OltUll mahalli. 
Görmeltte iken oatan me~im, 
T aa11ib ol.,.. ma iıdaliM1 

• • .. 
Kimıleıe geliyor laa,ali talim, 
Dİİf'"all • ba filcri etti taline?. 
llnalaruaa olunca edan, 
z.Liırtlae Mrliira mu LUlın 1 
.. • • • 1 

/NltlırN ....... ....,,.. 
v ..... - 6ir.,. "" ...... . 
11..-~liaıı .. ........... c.-. pl.celı• ;,,. .....,,.,_, 

deD ketfeden cuınhuri)'et oldu. 1 
Ve Himict.. 
Dikkat eclinisl Ve. Hamid elin 

ölmedi. Din yeni battan Türkiye7e 

-Sia Albıhm ~ aiMte .... , 
lap aüa •bot,...., ,.nele••• ... . 
..ı bakıp pncelaiaİL 

Ah GONDOZ 

ydlardanberl 8§İllUIYOD. 
Tabiat ve tabiat zevkini ilk defa ede· 

biyabmıaa Hamid ıctirmİftir. Ölümü 
terennüm cttiii fiirlrr hiç bir aman 

ölmiyeccktir. Bana 
öyle geliyor iri e
debiyat tarihinin 
Himid'cle bulaca. 
caiı kueur, onun 
tlllUbundan siyade 
fiirlerindeld kalb 
yokluğudur. Mak· 
berde bile kalbi bu• 
lecağımuı: yerde di· 
maila kU'Jılafıyo· 

ruz. Himid düşün· 
celerini heyecanda 
eritmemiştir. O, heı 
fflyden önce bir 
merhaledir. Himid 
denilen büyük ge• 
çid olmasaydı bu· 
günün tiir sanatı 
da olamazdı. Ölü .. 
mü memleketimiz 
ve edebiyatımız 

için büyük bir ka· 
yıbtır. 

doidu: 
Cumhuriyet 

sençliii ve cum· 
huriyet nesilleri 
on• harf 1:aarf cild 
cild analis edecek· 
Jer ve beynelmilel 
mevkiine koya· 
caklardar. 

Hamidi niçin ta· 

nımadılar. aörme
dHer, anlamadı· 
lar? 
Amerikanın meı-

bur bilıini BenJ•· 
men Franklen bir 
gün çocukları et• 
rafına toplamış. 
Onlara Allaha ve 
"Allahın dünyayı, 
varlıkları nasıl ya· 
rattığını anlatı· 
yonnUf. Afacaa 
bir çocuk pek. me· 
rak eder, üstada 

sora r : 
_ Sız bir bilgin-

siniz, hepsini bili· 
yoraunuz; berhal· 
de Allahı tanı _.r
sunuzdur. Onu ıüt
fen bize gösterir 

misiniz? 
Franklen biç dü· 

ıünıneden _rökl~· 
ki güneşi goıterıp 

demiı ki: 
- Bak fU günete 1 • -
çocuklar bakmıılar ve keskın gu -
• •ı:ır.ı gözlerini kamaştınnıf. 

neıın ı.., a • • • ., 
B

. ıe• görebıldınız mı · 
- ır ~ .. 
- Gözlerimiz kamaflt, goreme-

dik. 

Ölümiyle edebiyttl"1ıada büyük bir 
~luk btrakan Abdülhak Himid, şüp· 
hetiz, Türkiyenin aon asırda yetittirdi· 
ği en büyük şairdir. Ancak geçen sene 
kendileriyle tanışmak •e korıuşıınak fır
aatmı buldum. Fakat tiirlerirıin uzun 

Prol. Suud Yetirin 
Sı vasal bilgiler 
okulu direktor 

muavini 

* Bay Ali Caaıb 
Yöntem; liseler 
içın hazırladıgı 

turk edebiyat anto· 
Jojisinde Himidi 
fÖyle anlatır: 

"... Tanzimattan 
aonra vi.ıcuda ge

len Avrupai edebiyatın en büyük şairi 
say.lan Alıllü ak Hamid, 1852 aenesın· 
de lstanbul'da dobdu. Babası zamanın· 
da tanınmı~ olan Hayrullah Efendidir. 
Kuvvetli hu ısi bir tahsille ingili&ce, 
fraıısı zca, ar:ıb, farsça öğrenmi§tir." 

H8mi 
dair ... 

Abdülhak Himid"ı, son ydlannda ne 
vakit gördüyacm, o basuğı yeri tarta 
tarta yürüyüşüyle, o halavetli rabatlıgı 
Ye aükWıuyla daima bana. fırtınalı, şim· 
Jekli, yıldırımlı bir mac;cradan sonra du· 
rulmUf, berraklaşmrı bir eqini hatır• 
latırch. 

O, her büyük i.ılaan gibi, çok yap· 
mi!• çok tefler yapmı§U. 

Her büyük insanın öldüğü ıün, ta. 
biat, bir yem.ini dünyaya ıetirlnnij ;' 
Abdülhak Himid'in yerini dolduracak 
insanı doğuran bahbyar ana, acaba 

kimdir? 
V..lat Nedim TOR 

* Ne diyebilirim? Kayıbımız, dünya• 
nm kayıbı, büyüktür. Siz, biz, dünya· 

mu, hep teselliye muhtacız. 
s.Jri ERTEM 

• Hhıılcl'ln lllmiyle Lilrk ....... dil• 
ıen acı payı Sok apr ve çok alimdir. 
O tür dehaunaı alameei o muauam sa• 
nat kubbesinin milthif bir tarraka ile 
ıöçmeaa bepimUi ye aiıı karanlığına 
gömdü. F'akat her biri bir sanat lbidcsi 
olan eserlerinin genç oelillerin her gun 
tavaf edeceği birer wu örnek olarak 
kalmaaı bu dinmez ac..mıza biricik te· 
selli oluyor. 

Yer yibünde kendi 11-iden fakat ismi vo 
eseri yqayan pek az i.>ahtiyar ıçinde bi. 
sim Himidimia de inuıılığm kalbinde 
ebediyen yapyac:aktır. 

İstanbul ~hir tiyatrosundan 
1. Galip ARC AN 

Hamid'e 
E~ ..,.'atı tir ilôlac Hômicl. 
Lerzan olarak t/ölter d• 1'0flar. 
Kalma tcınınm cilaancla Camit/, 
Eı'arına mGkes olMI tcqla. 

Saib 

Büyüle Hamid'in beykell 



6 ULUS 

6 ~-- .... ._... , .... .,.._... ..... .........._..! Gündelik 

Cenaze bugün kaldırılıyor Montrö Konferansı 1 

lstanhul, 13 (Telefonla) - Hamidin cenazesi yarın (bugün) 
büyük törenle kömülecektir. Bunun için genit bir program hazırlan
mıştır. Belediye Zincirli kuyudaki yeni mezarlıkta üstad için en iyi 
bir köşeyi hazırlatmıştır. Hamid, yeni mezarlığa ilk gömülen ölüdür. 

Cenaze, törenle ve bir top arabasiyle Maçkapalastaki daireden a
lrnacak, namazı T eşvikiye camisinde kılındıktan sonra Zincirli kuyu
ya nakledilecektir. Belediye, büyük şaire layik bir lahd yaptıracak
tır. Mezarlığa Abdülhak Hamid adının verilmesi de düşünülmekte
dir. 

Ii8midin 
(Başı ı. inci sayfada) 

rada şu mısralarr okuyoruz: 
Varol Lüsyen, tavaf et 
Ey nur, ey ahir ömrümün baharı. 
V eçhenle tenevvür etti çeşmim, 
Çeşmim kapanınca nuru kalsın ... 

Bayan Lüsyen yatakta hıçkırıyor, 

ve diyor ki: 
''- Böyle bir gün gelecekti. Fakat 

bilmek değil, hatırlamak bile istemez· 
dim.,, 

Bir aile dostu ile görüşüyoruz. O 
da şunları anlatıyor: 

"- Hamid çok yakında öleceğini 

biliyordu. Fakat bunu dışarı çıkmasına 
müsaade etmezler diye söylemekten 
korkuyordu. Cuma günü etrafındakile
re gülerek: 

"- Çocuklar, demişti, artık ben öl· 
meye karar verdim. Artık zamanı gel· 
di, ölmeliyim. 

Büyük şair nedense şu son aylarda 
sözünü daima ölüme getirir, şu beyti 
dilinden düşürmezdi : 

Bir ismi celal oua gerek namı tabiat 
Ayatı ilahiyedir, ilhamı tabiat 

Hamid, birkaç sene evel bir temmuz 
ayı içinde ruyada milyonlarca yıldızın 
bir araya toplanışı şeklinde allahı 
görmüş, ondan sonra bu rüya kendisin
de sabit bir fikir halini almıştı. Tem
muz yaklaşınca içini bir endişe kap· 
lardı. 

Üç dostunun üst üste ölümü, eski 
hariciye nazırı Asım, Mareşal İzzet ve 
Kibar Fazılın ölümleri kendisini çok 
s.;.rsınrştı. En korktuğu şey unutulmuş· 
tu. Bir gün kendisinden bahsedilmiye
cc~ini düs.ünmek ona çok acı gelirdi. 

Son senelerde elinin titrekliğini 

anlatmak için ı 

"- Ellerim ümmi oldu'' derdi. 
Muharrir Ömer Rrza Doğrul, büyük 

şaire aid şu hatırasını anlattı: 
"- Üstadı yirmi beş sene evel tanı

d m. Bu müddet içinde bir kerecik ol
sun ·edebiyattan bahsedemedik. Çünkü 
üstad bir çaresini bulur, ya siyasi hatı
ratından bahseder, yahud edebiyattan 
başka bir mevzua sapardı. 

Bir gün üstada mısrrlı bir başmu
harriri takdim ettim. Mısırlı muharri
rin bütün emeli üstadla edebiyattan 
bahsetmekti. Fakat üstad imkan ver
medi ve o kadar meraklı siyasi hatıra· 
lar anlattı ki mıs rlı muharrir onların 
cazibesine kapxldı ve onu sonuna ka
dar dinledikten sonra fırsatı kaçırdığı· 
nı anlattı. 

Üstad, edebiyattaki muazzam rolü
nü tanıtmak istemiyecek den:cede teva
zu gösterir ve bir şahsiyeti edebi
ye olarak kendisine hitab edilmesinden 
adeta mabçul.ı olurdu. 

Muanam bir edebi simanın edebi 
muvaffakiyetlerinden bu derece utan. 
masmın hikmetini anlamak güç değiL 
dir. Çünkü edebiyat muhitimizde insa
na ha!a müstakil ve muhterem bir ~eh
si yet venyor.,, 

Bir kaç sene evvel Hamid, vicdan 
azahırır yazmaya başladı. Vicdan aza
bı kırk yaşrndki oğlu Mustafayı öldür
ren Kanuni Süleymanm çektiği deruni 
acıyı anlatryordu. Bunu kendi yazar, Ha
miye beyaza çektirirdi. Bu eserde en 
çok sevdiği ve dilinden düşürmediği 
mısraların şunlar olduğun.ı söylü
yorlar: 

Tatlıdır ruz.u şebi dünyanın 

Ben neyliyeyim bu yeryüz.ünde? 

* Tatlıdır ruz.u şebbi dünyanın 
T atmıyorsan o senin noksanın 

Hamid hayatın hem tatlı hem tat. 
sız olduğuna kanidi. Allahma gizlice 
yalvarır, ve ibadetini kimseye göster. 
mek istemezdi. Çirkin muameleden, 
çirkin hareketten, kısaca, çirkin olan 
her şeyden hoşlanmazdı. 

Küçük bir istirab bile duymadan 
ebedi uykusuna dalan Hamidin son da
kika! ~ ela yanında Bayan Lüsyen ile 

evinde 
hemşiresi Bayan Mibrünnisa ve bazı 
dostları bulunmuşlardı. 

O gece hemşiresi ile birkaç dakika 
konuştu. Sonra başı ucunda bekliyen 
Lüsyene bakarak: 

''- Lüsyen, Lüsyen, diye seslendi. 
Nihayet sabahı olmayan uykusuna dal
dı gitti. 

Son günleri: 
Bronşit kendisini sık sık rahatsız e. 

diyordu. SerkildoryanJan dönüşünden 

sonra doktor Abravaya kendisini teda
viye başladı. Üvil Kanfre yapıldı. u. 
kin doktor Lüsyene tatmin edici bir 
cevab veremedi. 

Pazartesi sabahı idı. Yataktan indi. 
Kahvaltı etti. Saat iloye doğru bir uy
ku yorgunluğu başladı. Vaziyet kıs.men 
korkulu idi. Cerrahiyat sertabibi Bay 
Rüştü geldi. Midede hissedilen gaz taz
yiki lastilc borularla alındı. O gün saat 
19 a doğru general Besim Ömer, dok
tor Marko ve diğer mütehassıslar da 
geldiler. Konsültasyon yapıldı. Doktor 
Marko, hastanın vaziyetini ümidsiz bul
du. General Besim Ömer de ayni fikre 
iştirak etti ve Hamid'in karşısında: 

- Pauvre humanite - zavallı beşeri

yet diye, mırıldandı. Hamid'in gözleri 
bulanmıştı; yan açıktı. O sırada yanm. 
da duran torunu Fahiri tanıdı: 

- Anneni niye getirmedin 1 diye 
sordu. 

Ve nihayet son sözü, doktor Bayan 
Suada bakarken: 

- Beni kurtar, demek oldu. 
Sol kolundan bir bardak kan alındı. 

İhtilaçsız, istirab duymadan: 
- Lüsyen, Lüsyen, diye mırıldana 

mırıldana gözlerini hayata .kapadı. 
Sonradan doktorların söylediklerine 

göre ölümün sebebi Branşo pinomonidir. 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
: RADYO : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA: Ögıe neşriyatı: 12.30-12.50 
Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-13.15 
Plak: türk musikisi ve halk şarkıları. 
13.15-13.30 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 18.30-19.00 Muhtelif 
plak neşriyatı, 19.00-19.30 Türk musi
kisi ve halk prkıları (Ferid Tan ve ar· 
kadaşları). 19.30-19.45 Saat ayarı ve a
rapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk musi· 
kisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar
kadaşları). 20.15-20.30 Hukuki konuş
ma (Orman kanunu). 20.30-21.00 Plakla 
dans musikisi. 21.00-21.15 Ajans haber
leri. 21.15-21.55 Stüdyo salon orkestra
sı (1- Saint-Seans: Samson el Daı;ta; 
2 • Moussorsgky: 

BABA TEMSİLİ 
için sayın halka ilan 
Dün akşam kalabalık kanu

ni lıaddiui tecavüz ettiğind<·n ti
yatro vilayet emriyle tatil edil
miştir. Bu mi.inasehetle 13 - 4 -
93 7 salı günü akşamı için satı
lan numaralı biletler 14-4-937 
çarşamba akşamına, 14-4-937 
çarşamba akşamı için 
sat lmış olan numa
ralı biletler •le 15 - 4 - 937 
per~embe akşamına muteber o
lacaktır. 13 - 4. - 937 salı akşa
mı 1838 numaradan 2171 nu
maraya kadar saldan 333 aded 
50 kuruşluk duhuliye biletleri
ni alan sayın halkımızın (elle
rinde mevcud ke1'ilmiş veya ke
silmemiş) bilet parçaları.nı bu
gün 14 - 4 - 937 çarşamba sa
bahı saat 9 dan itibaren yeni si
nema kişcsine miiracaat ederek 
temsile girme haklarını almala
ı·mı ve fazla tafsilat için de kişe
mize müracaatlerini saygı ileri
ca ederiz. 

( Başı 1. inci sayfada ) 
da pek haklı infiallere ve hatta ihtilal· 
lere sebeb olmakta devam etmiş ve ge
çen sene temmuzunda, maliye nazırı, 

büdceyi izah ederken kapitülasyonla
rın Hiğvı zarureti üzerinde durmuş, 

hükümetin bu hususta hazırlamı~ ol
duğu tez hakkında malUmat vermi~ 'c 
bu meselenin devlet politik programı
n ·n en başında yer alması lazım geldi
ğini ilave etmiştir . 

Bu sırada, İngiltere ve Mısır hükü
metleri arasında, iki memleketin siyasi 
münasebetlerini tanzim edecek muahe
denin esasları hakkında görüşmeler de
vam ediyordu. Bu görüşmeler netice -
sinde 1936 senesi ağustosunun yirmi 
altıncı günü (1), Londrada, drş bakanlı. 
ğının Lokarno salonunda imzalanan 
İngiltere • Mısır muahedenamesinin 
son faslı Mısır'da kapitülasyonların 

lağvına aiddir. Bu fasıl İngiltere hü
kümetinin, bu devir zihniyetine ve si -
yasetine tamamen aylurı olan kapitü • 
Jer rejimin lağvı hususunda Mısır 

hükümetine geniş ölçüde yardım ede
ceği, konsoloshane mahkemeleri yeri
ne kaim olan muhtelit mahkemelerin 
kısa bir zamanda kaldırılacağı ve bu 
intikal devresinin müddetini de bey -
nelmilel bir konferansın tesbit edeceği 
beyan edilmektedir. 

M.sır hükümeti, kapitülasyonlarla 
alakah devletlere geçen sonkanunun 
18 inde gönderdiği notada Mısırda bu 
rejime nihayet vermek üzere, onları 12 
nisan 1937 tarihinde Montrö'de bir 
konferansa davet etmiş ve 4 şubat 1937 
tarihli sirküleri ile de lağıv keyfiyeti
nin şartları hakkındaki görüşünü bil . 
dirmiştir. 

İşte, Mntrö'de toplanmakta olan 
Mısır kapitülasyonları konferansına 

tekaddüm eden uzun istihale devresi • 
nin tarihçesit kısaca, budur ve bunda, 
uzağı gören İngiliz politikasının oy -
nadığı mesud rol sitayişle anılmağa Ja. 
yıktrr. 

Kardeş mısırlıların tam istiklalle -
rini kazanmak azmiyle durmaksızın 

yıllarca uğraşm.ş olmalarının manasını 

Atatürk Türkiyesi pek iyi anladığı 

içindir ki dost memleketin istiklalini 
ilk alkı§ılayan ve onun Milletler Cemi
yetine kabulünü ilk teklif edenlerden 
bici de kendisi olmuştur. 

İştirak etmiş olsaydı, Montrö kon
feransında, ancak geçirmiş olduğu tec. 
rübelerden kardeş mısırlıları faydalan • 
dırmak gibi yakın dostlara düşen vazi
feyi yerine getirmesi tabii bulunan 
Türkiye bu konferansa davet edilme
miş hükümetlerden biridir. Ve esa
sen, Türkiye Mısrr kapitülasyonlarmın 
ilgasını evvelce kabul etmiş ve bu ayın 
yedinci günü Mısırla muhadenet, ika
met ve tabiyet mukaveleleri imzalıya· 
rak aralarındaki rabıtaları bu suretle 
de tevsik etmiş bulunmaktadır. 

İyi inkişafını memnuniyetle takib 
etmekte olduğumuz Montrö konferan
sının dost ve kardeş Mısır için yeni 
bir Montrö zaferiyle neticelenmesini 
candan dileriz. 

(1) Bu tarih. Mısırın milli bayram 
günü ilAn edilmiştir. 

Montrödeki 
l(apitülasyonlar 
l(onf eransı 

Montrö, 13 (A.A.) - İngiliz, fran
sız, amerikan, italyan, yunan, portekiz, 
İspanya, Hollanda, Norveç, Cenub Af. 
rikası, Danimarka, İrlanda ve İsveç dele
geleri bu sabah Nahas paşanın reisli
ğinde açılan kapitülaı>yonlar konferan
sında genel olarak Mısır'ın isteklerini 
elverişli bir şekilde karşıla.'luşlardır • 

İngiliz delegesi Vallace, İngilte
renin uzun senelerdenberi kapitülas. 
yonlar rejiminin kaldırılması Iazrmgel
diği kanaatinde bulunduğunu hatırlattık
tan sonra derpiş edilen hüküm rejimin 
kurulmasına taraflı olduğunu bildir
miştir. 

Fransız delegesi de- Tessan Mısı. 
rın egemenliğini tahdid eden güçlük. 
1erden kurtulmasından dolayı sevinci
ni bildirmekle beraber mevcud rejimi 
ve bilhassa muhtelif rejim mahkemele. 
ri methetmiş ve bunların kurulacak mu
vakkat rejim sırasında da bırakılmasını 

temenni etmiştir. 
Delege, Cezayir ve Tunusluların ge-

Belgradda 
üçüncü gün 

( Başı 1. inci sayfada ) 
mümessillerine yugoslav milletinin ha
raretli hissiyatım bildirmek üzere top
lanmıştı. 

Kıral Aleksandr'm mezarı önünde 
eğildikten ve çelenkler koyduktan son
ra, İsmet İnönü ve Dr. Rüştü Aras tür. 
beyi gezmişlerdir. 

Saat 13 de muhterem misafirler A
vala tepesine çıkarak meçhul asker abi
desine de çelenkler k:ıymuşlar ve sonra 
Avala otelinin Belgrad ve havalisine 
bakan muhteşem manz.aralt trasasmda 
başbakan Stoyadinovıç'in verdiği öğle 

ziyafetinde hazır bulur.muşlardır. 
Bu akşam Türkiye elçiliğinde bir 

gala ziyafeti verilecek ve ziyafeti bir 
kabul töreni takib edt:cektir. 

Belgrad, 13 (A.A.) - Türk devlet 
adamlarmın Yugoslavyayı ziyaretine 
tahsis eylediği bir makalesinde Vreme 
gazetesi ezcümle diyor ki: 

"Türkiye başbakanı İsmet İnönü'

nün bu ziyareti, Türkiye ile Yugoslav. 
ya arasındaki devamlı dostluğun yeni 
bir tezahürüdür. Bfrtün dünya kamo
yu, bu münasebetle yeniden bütün dik
katini Belgrad üzerine çevirmıştır. 

İsmet İnönü'nün Yugoslavyaya gelme
si yabancı memleketlerde çok büyük bir 
alaka ile karşılanmı:ltır. Her tarafta 
hissiyat şu merkezdedir ki, iki başba
kan, bu görüşmeleri esnasında, vaktiyle 
sağlam temelleri iki büyük şef, Kemal 
Atatürk ve kıra! Aleksandr tarafından 
atılan dayanışma politikasrru takviye e. 
deceklerdir." 

Politika gazetesi ise diyor ki : 
"İsmet İnönü'nün bu seyahati, Bal

kan antantı çerçevesi içinde yapıcı po
litikayı genişletmek '1akkında Yugos
lavya ve Türkiyenin birleşik arzularının 
bir ifadesidir. 

Dündenberi Belgrad'da, Yugoslav. 
yanın dostu ve müttefiki Türkiyenin 
bayrakları dalgalanmaktadır. Belgrad, 
bu bayrakları, Türkiye Cumhur Reisi 
Kemal A tatürk'ün, Başbakan İsmet İn· 
önü'nün, Dış Bakanı doktor Aras'ın ve 
milletler arasında sulh eserinin şeref· 
lerine çekmiştir. Bu bayraklar, türk 
milletinin misafirlerimiz bulunan muh-· 
terem misafirler.ine karşı bütün yugos
lav milletinin hakiki hissiyatının gözle 
görülür birer ifadesidir. İki devlet ada
mına karşı gösterilen bu sempati, bü
tün türk milletine hitab eylemektedir." 

Gazete, bundan sonra iki Başbakan 
arasında yapılan müzakerelerden balı. 

sederek diyor ki: 
"Yabancı memleketler gazetelerinin 

de tebarüz ettirdiklerine göre, bu gö· 
rüşmelerde çok mühim enternasyonal 
meseleelr mevzuu bahsedilmiş ve bu· 
günün bütün meseleleri gözden geçiril. 
miştir. Bununla beraber ayrıca yeni 
bir sarih netice beklenilmemelidir. Ak
denizdeki vaziyet malCımdur. Gerek 
Türkiyenin gerek Yunanistamn İtalya 
ile anlaşmaları vardır. Son zamanlarda 
Yugoslavya da ayni bir anlaşma yap· 
mıştır. Bu suretle, Atina konferansının, 
Balkan antantı azalarının İtalya ile 
münasebetlerini tanzim etmeleri hak. 
kındaki tavsiyeleri i~ sahasına çıkarıl

mış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bütün gazeteler, dost 
ve müttefik Türkiye hakkında yugoslav 
gzetelerinin hararetlı neşriyatına ge
niş bir yer veren türk gazetelerinin 
Belgrad'da İsmet İnönü ve doktor A. 
ras·a yapılan hararetli kabul töreni do
layxsiyle yazdıkları yanları geniş suret· 
te almaktadırlar. Yugoslav gazeteleri, 
ezcümle, Ulus, Cumhuriyet, haber ve 
Journal d'Orient gazetelerinin makale
lerini geniş hulasa lıalinde vermekte· 
dir . 

Belgrad radyosunda 
Ankara, 13 (A.A.) - 14 nisan çar

şamba günü Türkiye saatiyle 19.30 da 
48 metre ve 18 santimetrelik kısa daL 
gah Belgrad radyosunda Başvekilimiz 

İsmet İnönünün hayat. mesai ve asarı 
hakkında Süleyman Pasiç tarafından 

türkçe bir konferans verilecektir. 
Bu konferanstan evvel gene aynı 

mevzuu, bu radyoda ayın 13 üncü gü
nü saat 19.30 da fransızca ve yirmiye 
çeyrek kala da İngilizce verilmiş ola. 
caktır. 

lecek statüsüne telmih ederek yaban· 
cı bir memleketin muhtelif tebaaları a
rasında fark gözetilmesine muarız oldu. 
ğunu ilave eylemiştiir. 

14 - 4 - ı 93 7 ====-=-

Atatürk 
Bn. Tavsendi 
kabul ettiler 

(Başı 1. inci sayfada ) 
lamıı olduğu bu tüfeği getirterelı 
Madam Tavsend'e göstermiftir. 

Madam Tavsend, memleketimisin 
her tarafında kocasının hatıralarını 

yafadığını, Fakat Atatürk'ün bu ka• 
bul ve iltifatının bu hatıraları ebedi• 
leştirdijini aöyliyerek tükran ve l•• 
hcusıislerini arz.ettikten sonra Atcı• 
türk'ten ayrılmı§lır. 

Büyük önderimizt ünlü ingili~ g•· 
neralinin bayanına imzalariyle bir 
fotoğraflarını hediye etmişlerdir. 

Bu ziyaretten •onra Ankara Pa
las salonlarında kendi.ine mülaki o
lup tehassüsatını soran bir muharri• 
rim~ Madam Tavsend §unları SÖ'r 

lemiştir: 
"-Büyük şefiniz.le görüşmemdetl 

halci heyecan içindeyim. Türkleri bd 
derece derinden seven kocam, büha1• 
sa Atatürk'e bu. eıaiz ıuker ve dôlıl 
devlet adamına karfı büyük bir hay

ranlık hissi beslerdi. Görü§l'Remiz; es· 
ncuında bütün bunları hatırladım v• 
bu aebebten heyecanım bir kat daha 
arttı. Türkiyeye kocamın hatıraların' 

yaşamak üz.ere gelmi§tim. Bu miilô
kat bunun bir tetevvücü oldu.'' 

(A.A.) 

Türk Spor Kuru
munda değişiklik 

(Başı ı. inci sayfada ) 
kanlığmdan ve başkan vekilliğindeıl 

çekilmiştir. 

B. Halid Bayrak, kurum henilı Ti.it' 

kiye İdman cemiyetleri ~ttifakı unva• 
nını taşıdığı aıralarda ikinci başkanlı• 
ğa seçilmiş ve son kongrece bu vazife
de bırakılmıştı. Yıllardanberi türk 

sporculuğuna birçok hizmetlerde bıt" 
!unmuş olan B. Halid Bayrağın iıtif811 

bütün spor mahfillerinde teessürle ka'" 
şılanacaktır. Ancak, B. Halid Bayrağıl1 

aza olarak merkezde kalması ve yerin• 

Aydın mebusu B. Adnan Menderef 

gibi yüksek vasıflar sahibi bir zatıJI 
gelmesi de memnuniyetle telakki edi• 
lecektir. 

B. Halid Bayrağın spor bölge •• 
kulüplerine yazdığı vedi mektubun" 

dercediyoruz: 

Uzun seneler ikinci başkanı ve ı0" 
zamanlarda da başkan vekili ola''" 

çalıştığım Türk Spor kurumundan, ~ 
demde bulunan Büyük Millet Mecli9' 

idare amirliği vazifesinin gittikçe ~ 
nişlemesi ve yeniden tevdi buyurulaO 
ve arızasız çalışmağı icabcttiren ifıer 
karşısında; hiç ihmale gelmiyecek J~ 
recede mühim ve mukaddes tanıdıg 

~ aııı• spor kurumu başkanlıgmı tam yap ıı-
yacağım endişesiyle, şeflerimin de dl r 
vafakatını alarak, ayrılmağa ınecbıl 
kaldnn. 

·ııe 
Yurdun kıymetli gençliğini iÇ' ~ 

almış bulunan bu teşkilata, spor ~~ 
liğinin asil karakteri, şayanı j~t~ıı4' 
ahenk, tecanüs ve yurdseverli~i. ıç~i~ 
çalışıp hizmet edebilmek zevkını 

bir zaman unutmıyacağmı. ·t11İ:" 
Cumhuriyet ve inkilab rejiıtı' 111• 

zin bütün vasıflariyle mücehhC; ;tiffl 
nan bu genç arkadaşlarla geçı\ tıaıı' 
uzun mesai yıllarının bana verd•&' vaıciC 
tiyarlığı ve aziz hahraları ber 

taze tutacağım. aıt'' 

14.4.937 gün ve 22 sayılı ge~~:l< ,pol 
kez toplantısında bu vazifeye, tll ete· 
kurumu nizamnamesine tevfik311 g ııtl 

d ·ı k '"zere. gı: .r• cek kongreye arze ı me u 1'lı 
. yıavı, 

merkez üyesınden, Aydın sa dere• 
metli arkadaşım Bay Adnan Nf e: 'f'' 
seçilmiştir. Bütün arkadaştarıır:pot'ıt' 
ni başkanlarını takdim eder v:aı 111 r te" 
larımızdan faaliyetlerinin dev dile' 
menni ederek muvaffakiyetıer 
rim. 

23 Nisan ga-
ıı iJ1' ·rı 

Çocuk bayramı haftasını iÇ1 
ratl'' 

nüdür. Yavrularınızın baf 
hazırlanınız. 
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Jandarma o·encl komutanlı~) 
A r, dan: 
~nkara satınalma l{omisyonun .

1
_ 

Jandarma .Çene) l{omutanlığı 11 De,·lcı .Dcıuiryolları ,.c l...imanlun (";;,~~-- ı 
1 ı • d 1\lüdiirlii~ii Saımııf ma Komİ"}'Ot u ll:"iulıır·ı 

Ankara satına ma {Omısyonun an . . . . - .. --

deJDir ınobi 
l - Polis mktebi ihtiyacı için yaptırılması gu:~ltıJlesivlr. iha· 

Ya 26-4-937 pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf e 
le edilecektir. d.l 

0 
bu mobilya_ ç~şıt 

Bir tanesine (340) kuruş kıymet biçilen (2300) tane vasıf ve ör
neğine uygun kilim 15·4·937 perşembe günü saat onda kapalr zarf 
ek-ıiJtmesiyle satın al·nacaktır. Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (586) lira (50) 
kunışluk teminat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını belli ~ün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları 2 kdir e ı e ·ıı:nı•tır. - Tamamına 11513 lira kıymet ta. . dttede göBterı T 

\re her çe"itten yaptırılacak mikdar beşıncı ı:na le projesi 58 truruş 
3 . ı:nukave - Şartnameler, plan, resımlcr ve 

karşılığında komisyondan al nabiJir. . uıaıxıede yazılı belge 
4 - Eksiltmesine girmek istiyenlerın t'nka mektubunu muh• 

V'e 864 . i~a 47kuruşluk teminat makbuz ve}'~adar komisyona vermiş 
tevi teklif mektubunu belli gün saat 14 e 
olmalarr. (837) 

5 - Yaptmlacak deıııi~ ın~bilya 
Plan No. Cınsı 

416 Elbis dolabı 
Demir sıra 

1412 
1410 
1413 
1414 

Kimya masası 
:Masa 
Dolab 
Dolalı 
Ecza dolabı 

Adedi 
194 
100 

2 
l 

16 
8 
1 
1 

1.;-ı. 
1415 Masa 1-1498 

---------- HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
A -ı ·ARA !KİNSİ SULH . k k 42 No. lu evde Galip kı-

.. .. le Gechz so a 
Ankaar<la Hanıamonunt . 

ır Meliha nezdinde Aliye. . d Demir ve mal%cmei inşai:re şır~e
Ankara<la Sanayi cad<l~sın ~ebmet vekilleri avukat Emın ~alım 

ti sahiplerinden Ali Nazmı ve_~ k n mutasarrıf bulundugunuz 
· · ·1 muc:tere e 120 say· taufından müekkıllerı 1 e " · addesinde tapunun 

Ankaran n Do<Tanbey mahallesi sanayı ese! numaralı 222 metre mu-
., 57 da ve 8 par . 1 

fasında yazılı 25 pafta 1 a d - dan satılarak şuyuunun ıza e-
k · olma ıaın - b · l'abbaı arsanın kabili ta sım !:'h ız n merhul olduguna me nı 

. ' • <l ·k mctga ın · " sı hakkında açılan dava a ı a br ği suretiyle yapılan duruşma 
ilanen davetiye ve gıyap k:::ra~~ te 

1 
ri kabili taksi.n ve beher met· 

sonunda mezkfır gayri me~kt~lun galdy g-u ehlivukuf raporiyle anla-
5 1. deaerınde o u .. · d t la-re murabbaınm ı ıra ., d. dilen k·ymet uzerın en sa ı 

şıldığmdan mezkiir arsanın ta~. ı:. ~e karar verilmiş olduğundan 
rak şuyuun izalesine 5.4.937 g_~~u;ı takdirde hükmün katiyet kesp 
sekiz gün içinde. te?1y~z etınedıgınız 1-1585 
edeceği iliinen bıldırılır. 

- J d m·ı o·enel komutanlı~ı an ar c ~ • d --- . 
Anlcara satınalma k:omısyonun ~0• 

. . . . a trrılması gerek ahşab mobılya-
1 - Polis mektebi ~ht~a-~ı ıçın io ~a kapalı zarf eksiltmesiyle j .. 

nın 26-4-93? pazartesı gunu saat 
hale olunacaktır. . t biçilen bu mobilya çeşit ve her 

2 - Tamamına 14.100 lıra ~ıy~e dded österilmiştir: 
çeşitten yaptırılcak mikd~ 5 ıncı ~ 1 veg mukavele projesi 71 ku-

3 - Şartnameler ve plan ve resım_ ~r 
tt ı - d k 'suondan alınabıhr. ruş Karşr ·gm a ?mı J. • • 1 · şartnamede yazdı belge 

4 - Eksiltmesıne gırmek ıstıyen erın 
k ] k teminat makbuz veya banka mektubunu 

ve 1057 lira 50 uruş u d k · 
ı · kl.f ktubunu belli gün saat 9 n ka ar omısyona ver-

nıu ıtevı te ı nıe 

ıniş bulunmaları. 
5 _ y aptırı1acak mo~ily~: 

Plfın No. Cınsı 
1047 Yazihane 
1038 Yazihane koltuğu 

792 T elefon masası 
671 O rta masası 
594 Si · ra masası 
654 1s mle 

1014 K 1 k 
799 o t.u 

1077 Yazıhane 

9 
Yazihane koltuğu 

36 Telefon masası 
637 Karton yer 
639 Orta masası 
477 Et_,·,.r 

291 Daktılo masası 
674 Daktilo iskemlesi 
713 İskemle 

1083 Kürsü 
831 L~''azım dolabı 

1411 Müld.j dolabı 
1401 Mutbak dolabı 
895 Tek parmak dolabı 

1091 Fotografhane dolabı 
686 Takım dolabı 
433 Dolab 
880 Servis masası 

878 Camlı bölmeli masa 

844 Masa 

683 Komodin 

284 Çohah masa 

796 l\ıasa 
l400 :Miilaj masası 
1399 Masa 
1417 Masa 

848 JVJ.asa 
1408 l\l[ .. sa 

690 .l\1asa 

1409 iskemle 

691 lskemle 

846 Dosya dolabr 
695 Muayene şe:tlonku 
902 İskemle 

Taş tahta sınıf için 

Adet 
1 
l 
1 
1 
l 
3 
2 
5 
s 
s 
3 
3 
5 
3 
3 

21 
4 
2 
l 
4 
1 
l 
l 
1 

11 
1 
1 
l 
1 

14 
1 

32 
5 
1 
l 

12 
256 

16 
3 
ı 

130 
4 
4 

Podest sınıf için ı-1497 (836), ________ _ 

Nafia Vekaletinden: 
Betonarme Köprü İnşa~tr . 

.. .. 16 da Nafia Vekiletınde 
20 • 4 • 1937 tarihli salı gum.ı saat 000 lira keşif bedelli Kasta

~ose ve Köprüler Reisliği odasında 31 . Boyabat yolundaki Kıv· 
rı Oni Vilayeti dahilinde .. v_~ .Kastamı:ı aİr zarf usuliyle eksiltmeye 
k tllçayı betonarme köprusu ınşaatı P 
onuını~ştur. • •·teferri diğer evrak 155 kuruş 

bı. Eksıltme şartnamesı ve buna "?-~ d verilecektir. 
tıkabilinde 'ose ve köprüle: reislıgın ;~e e girebilmek içi~ j.s· 

1:eit ~U'Vakkat teminat 2325 lıradır. ~kaı kle~ne dair nıüteahhıtlık 
•· ~ılerin yol ve köprü inşaatı yapabılece 
YCSık • 'r ası ibraz etmeleri meşruttur. .. U saat 15 şe kadar koınıs-
l'o eklif mektuplarının 20.-4.937 salı gu) n ı-1392 

n R•i .. ı\ıı:ine verilmesi luundır. (782 - ... 

CANLI F!LM 

(727) 1--1304 

Polatlı Belediye Reisliğinden : 
9.4.937 cuma günü ihale edileceği ilin olunan 3488 lira 80 ku -

ruş bedeli keşifli Cumhuriyet Suyunun betondan depo inşaatı ve 
fond borularla kasabaya getirilmesine talip çıkmadığmdan müna • 
kasa müddeti 10 gün daha uzatılmıştır. 

:Mevcud, proje. şartname ve keşifnameyi görmek istiyenler her 
gün mesai saatlarında Poltalı belediye dairesinde görebilirler. 

Münakasaya gireceklerin ellerinde su işlerini yapabileceklerine 
dair saliihivettar makamdan tasdikli vesikaları bulunması şartt·r. 

!hale 19.4.937 pazartesi günü saat tam 16 dadır. 
Taliplerin 261 lira 66 kuruş m•ıvakkat teminat akçeleriyle bir -

likte tayin olunan gün ve saatte Polatlı belediyesi daimi encümeni· 
ne gelmeleri ilfin olunur. (917) 1-1588 

Sivas Bayındırlık Direktö ·lüğünden · 
Sivasta yapılaca!. olan 28493 lira 53 kurus keşif bedelli vali evi 

15-4-937 perşembe günü sat 14 de vilayet dai~i encümeninde iha1e 
edilmek üz:ere 24·3-937 den itibaren kapah zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Muvakkat teminat 2137 liradır. Proje. keşif ve şart· 
name~i her zaman Sıvas Nafıa dairesinde görülebilir. Ekslitmeye 
girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir teah· 
hütte en az l 5.000 liralık bina ve buna mümasil inşaatın iyi bir su• 
rette yapmış oldııklarını ispat etmeleri şartt r . 

Talipler teklif mektuplarını 15-4-937 perşembe günü saat 13 çe 
kadar daimi necümene vermeleri la7.·mdrr. (1747) 1-1349 

Ank.ara Valili;J·iuden: 

Adet 

I. - 79 

ı-ı 

Cirı!!.i 

Pantoğraf, dinğraf, tecessümat burgusu, 3953 
kompa >, planimetre 

296,48 

II. -326 (Mingale, perger takımı, tripil, desi- 2615,25 193,39 
(me~re, cetvel, gönye, mikyası hendesi, 
(çelık serit, resim tahta ve m2sası, gude) 
(Barometre, igrumetre, 1 up, prizma 1873 III.--267 140,48 

(pragma makinesi, çengel, grif, nu-
rnerotaj çekici) · 

1 - Orman işletme işlerinde kullanılacak olan cinsi, mikdarr, 
muhammen bedel, muvak~at teminatı, yukarıda yazıl bulunan alat 
ve edevat kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2_7 nisan 1937 salı günil saat 15 de Ankarada hal 
arkasında Tenekecıler sakağında Bolupalas binasında orman ame· 
najınan üçüncü grup ~ş mühendisliği dairesinde yaprlacakt ~· 

3 - Eksiltme her hır parti için ayrı ayrı olmakla berab:r hır kı· 
sım eşya için kalem üze~inden yapılabilecektir. Faı:l~ t~fsılat. şart
namelerde vardır. f steklıler şartname mikdar ve fennı lıstelerı aynı 
binada orman amenajman beşinci ~P baş mühendisliğinden para· 
sız alabilirler. 

4 - Teklif mektuplan 249 numaralı kanunda ve şartnamelerde 
yazrlı evrak ile eksiltme günü olan 27 nisan. 1937 salı günü saat 14 
de kadar s ra numarah makbuz mukabilinde üçüncü grup baş mü
hendisliğine verilecek veya gönderilecektir. Postada olacak gecik-
meler kabul r d;lmez. (879) 1-1524 

Kars Valiliğinden: 
Kağızman kaaabasma 4 kilometre meufedeJ:i pmardan fond bo

rularla isale ve tev.ıi edilecek içme suyu inşaatı (Zl685.97) lira be
deli keşifle kc>""lr ,., .. f •'"11Hvle (45) gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur. 

ı - İhale 12-5-9J7 tarihine müaadif çarşamba günü saat 15 de 
Kars virnyeti encümenince yapılacaktıı·. 

z - İnşaat bir kili halnide. münakasaya konulduğu gibi inşaat 
yerinde boru ve malzeme teslimi ve boru keşif imalat icrası işleri 
tle ayrıca mevkii münakasadadır. Her üıç şıkka yap lacak teklif ka
bul edilecek yalnız bu şıkların intihabı hususunda encümen muh
tar l·alacaktrr. 

3 - İnşaatın heyeti umumiyesinin keşfi l21585,97) lira olup 
teminatı ( 1626.44) liradır. Boru ve malzeme teslimi işi keşfi 8913.96 
lira olup teminatı (668.54) liradır. 

4 - Boru keşfi ve imatatın icras· işinin keşfi (12772.01) lira o
lup tnıınatı 957.90 liradır. 

İnşaatın istinad ettiği keşif, tahlili fiat, planlar münakasa ve 
fenni şartname, Bayındırlık işleri genel ş.artnamesi (100) kuruş 
mukabilinde Kars nafıa müdiirlüğünden verilecektir. 

S - İstekli olanlar teklif mektuplan ile teminat makbuzlarını 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odası kay t varakalarını mühilrlil bir 
r;2rfa koyarak yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar encii
men reisliğine mkbuz mukabilinde venneleri ve t lif mektupların
da hütün insaat evrakmı okuyup kabul ettiklerıni yazmaları ln • 
zımd r. (2043) 1-1595 

Vakı ·ıar Umum l\Iüdürlüğünden: 
ı - ra'da Vakıf Şengıil ha~am nın t im gunünden itiba

ren uç senelik icarı kapalr zarfla 1-nısan 937 den itıbaren yirmi gun 
müddetle müzayedeye konulmuştur • 

2 - İhııle 21 nisan 19 7 çarşamba günii saat on beşte ikinci Va • 
kıf apartmanında varıdat ve tahsilat müdürlü ~ünde olacaktır. 

3 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saate kadar vari
dat ve tahsilat müdürlüğüne ma~lıuz mukabilinde verilmi:ı; olacak ve 
bu saatten sonra yapılacak tcklıfler k~bul edilmiyecektir. 

4 -- Üç senelik muhammen kıymetı (21,000) lıra olup teminatı 
muvakka e (525) liradır. 

5 - Şeraiti gormek ve daha fazla izahat almak istiyenlcrin An
kara'<la Vakıflar Varidat Müdürlüğünden ve lstanLııl'<la Vakıflar 
Başmiidürlili!ünden öf!renebilirler. (737) 1-1341 

Hariciye Vekal~ti Satınalma 
l(omisyonundan : 

ı - Çankayada Hariciye köşkünde tenis ve çay pavyonu yaptı· 
rılacaktır. Keşi fbedeli 4923 lira 48 kuru~tur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak levazım müdürlüğünden alına • 
bilir. 

3 - İhale ve açık eksiltme suretiyle 27-4-937 salı günü saat 16 
da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 260 lira 19 kuruştur. 
5 _ İsteklilerin Ticaret Odası ve fenni ehliyet vesikası olması 

lazımdır. (919) 1-1590 

Kiralık Ev 
Aşağı Ayrancrda Harbiye okulu ile Bakanlıklara yakın güıel 

bir bahçeyi havi müstakil bir ev kiralıktır. Elektriği, &uyu vardır. 
Telefon: 2081 1-1586 

Ankara ıstasyonu ıçın resım nıusabdka_ı 
1) Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası ı, oku ha ı n • !· : . 

ş lıklı iki yan duvarlarında yapılacak, yağlı boya res:ınl .. ı ic:n ı ir 
müsabaka açılmış.tır. 

2) Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine ya;.Jı boya, cskı~ 
halinde 1/10 mikyasında olacaktır. 

3) Müsabakaya girecek resimler Naf,a Vckfi:etinin tayin ec'ccc· 
ği bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

4) Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20.7.937 tarihine ka
dar Ankarada devlet demiryolları umumi müdiirliiJ;iine makbuz mu
kabili teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra ı:;elecek re -
simler müsabakaya kabul edilmez. 

5) Her resim altına sanatkar tarafından bir rumuz konacak ve 
ayr ca mühüı lü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak 
gönderilecektir. 

6) İdarece verilen plan üzerinde her takım eserin mahalline vazı 
srr:?sr gösterildiği gibi aynı numaralar takımı teşkil eden resimler Ü· 
zerine de konulacaktır. 

7) Müsabakayı kazanacak üç takım eserden sırsaiyle: Biı inci
ye: ~000 lira, ikinciye: 750 lira, üçüncüye: 500 lira mükafat verile
cektır. 

8) İstekliler müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu 
ve s:ıiresi hakkındaki şartname ile bu resimlerin yolcu binasında 
konulac.ak ma~al~ine ait prnnlan Haydarpaşa birinci, Sirkeci 9 un
cu, İzmırde 8 ıncı İşletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. 
Yollıırı yol dairesinden parasız olarak alabilirler. 

9) Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahal
lerini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada Devlet demir yolları 
U. Müdürlüğüne müracaatları. (785) 1-1376 

DEVLET DEMİR YOLLARI UMUM! İDARESİNDEN: 
Ankara deposuna __ (3.~-~:l?,38) sonuna kadar gelecek takriben 

(20,?~0~ ton maden komuru~.u~. boı:;altılmaıu ve makinelere yükletil· 
mest ışı (30-4-1937) cuma gunu saat (15) te ihalesi yapılmak iizere 
kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
( 4000) liradır. Bu işe girmek istiyenlern (300- liral.k muvakkat te
~in~t yatırara~ kanunun tayin e.tiği v~sika ve beyannameleriyle 
b "lıl·te avnz ~un saat (14) e kadar komısyona müracaatları Jfü:ım • 
dır. Şartname ve mukavele projeleri komisyonca parasız olarak gös-
terilmektedir. (828) 1-1421 

İLAN 
Muhammen bedeli (3173) lira olan Dinamo ve Otomat kömür

leri 28-5-937 cuma günü saat 15,30 da kapal ızarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (234,23) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesik:ıları, usmi gazet~nin 7-5-936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme qairesinden Hay· 

darpa~ada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (902) 
1-1582 

l\lilli Mfülafaa Vekaleti Satınalma ı 
Konıiısyonu lıfmJarı 

------- BİL1T -------
273 kilometre galvanizli demir tel 

2250 tane mücerrit fincan 
2250 tane düz fincan demiri 

Yukarda yazılı üç kalem muhabere malzeme müteahhit nam ve 
hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. Hep hıin tutan (3260) 
liradrr. Fenni şartname ve resimleri muhabere şuh.esinden alına
caktır. İhalesi: 21 • IV • 937 çarşamba günü saat on birdedir. İlk 
teminatı: 244 lira 50 kmuştur. 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vakt nda M. M. V. satın a)ma komisyonuna gelsinler. (825) 

1-1428 

Sivas Baymdrrlık Direktörlüğjinden : 
Koyulhisarda yapılacak olan tam devreli ve beş sınıflı ve 14284 

lira 42 kuruş keşif bedelli ilk mekteb inşaat? 15.4.937 perşembe günü 
saat 14 de Sıvaı daimi encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle 24.3.1937 gününden itıibaren eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
vakkat teminat 1071 lira 33 kunıştur. Proje, keş.if ve şartnamesi her 
zaman Sıvas nafıa dairesinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasr ib
raz veya bir teahhüttc en az 10.000 liralık bina ve_ buna benzer inşa
atı iyi bir surette yapmış olduklarını isbat etmeleri şarttır. Talip
ler teklif mektuplarım 15-4-937 perşembe günü saat on üçe kadar 
daimi encümene vermeleri liiz mdır. (1748) 1-1348 

Ankara Beltttli)e Rd:os]iği ltmları 
------- İLAN ------~ 

1 - Yenişehirde 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 metre 
murabbaı arsaya istekli çıkmadığından artt rması on gün uzatılmış
tır. 

2 - Muhammen bedeli (3500) lir:ıdır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
4 -:- Şar~na~ıesini görm.ek istiyenlcr her giirı yazı işleri kalemi • 

n~ ve ıst~lıle.rın d~. 27 • nısan • 937 sah günü saat on buçukta bele-
<lıyc encumenıne muracaatları. (924) 1-1591 

lLAN 
1 - İtfaiye memur, şoför ve efrad için 85 takım elbise onbe 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1300) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (97,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 27-nisan-1937 salı giinü saat on buçukta beledi-
ye encümenine miıracaatları. (925) l-1593 

lLAN 
Asfalt yollarda ve yaya kaldırımında paten ile gezmek yasak

tır. Hilafında hareket edenler cezalandınlacaklardır. (923) 1-1591 

Ankara Levazım Amir- , 
liği Satuıalma 

Komİslonu İlanlar 

it.AN 
Ordu hastahaneleri için 38 

bin metre yatak kılıflığı bez ile 
9600 metre elbise torbalığı bez 
26 nisan 937 pazartesi günü saat 
15 de İstan.bulda Tophanede sa
tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 
lira ilk teminatı 1463 lira 70 ku
ruftur. Yatak kılıflığı ayrı ve 
elbise torbalığı ayn avrı olarak 
ihale edilecetkir. Şartname ve 
nilmuneıi komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle beraber teklif mektublarını 
ihale ıaatinden bir aaat evvel ko
ıniıyona vermeleri. (867) 

1-1508 

- -- -ANKARA 8 üncü SULH HU. 
KUK HAKİMLİCİNDEN · 

Ankaranm Mukaddem ~a .. 
hallesinde mlıkim iken vefat e
den ganimenin terekesine malt. 
kemece vaziyed edilmiş oldu
ğundan kefaleti hasebiyle ala • 
caklı olanlarda dahil olduğu halı 
de bilcümle alacaklı ve borçlu .. 
lar.n ve mirascmın bir ay zar • 
fında 3 üncü sulh hukuk malı .. 
kemesine müracaatları ve ala .. 
caklarını vaktiyle kaydcttirmi • 
yenlerin mirascıya ne şahsan vo 
ne d.e terekeye izafeten takib e• 
demıyccekleri liizumu ilan olu. 
nur. 1-1580 

Kiralık ev 
_Beş odalı büyük tarasa, bah• 

çesı ve bütün konfotu havi ne• 
zarcti fevkalade bir ev kiralık" 
ttr. Selanik caddcıi No. 51 tele-
fon: 1547 l-153l 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No : lll Telefon. 1230 

Anliara Valiliğinden: 
CİNSİ Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
Dipozit 

Lira Kr. 
80 modeli Kreysler markalı oto
mobil (5 adet yedek malzemesile) 
Elektrik motoru 
931 modeli Buik markalı otomobil 
930 modeli Stüdebeker markalı 
otomobil 2 adet yedek malzemeli 
Benz Mersedez markalı otomobil 
Buik markalı otomobil 
Etüv makinesi 
Fort kamyoneti. 
Buik markalı otomobil. 
930 modeli Stüdebeker markalı 
otomobil: 22 adet yedek malze· 
rnesiyle. . 

100 00 
10 00 

ısa oo 

120 00 
100 00 
100 00 
25 00 
25 00 

120 ~·o 

120 00 

200 00 

7 50 
75 

11 25 

9 00 
7 50 
7 50 
1 88 
1 88 
9 00 

9 00 

15 00 
Linkolen markalı otomobıl (11 
adet yedek malzemesiyle). . 
928 modeli Buik markalı otomobıl 
(3 adet yedek malzemesiyle), 150 00 • . 11 ZS 

Yukarda evsafı vaıııı ,,·k m '- v makınesı ve oto • 
nıobiller 15 • insan • 937 perşembe günü saat 14 de ihale edilmek Ü• 

ı:ere açık artt·rmaya kanulmuştur. . 
İsteklilerin hizalarında gösterilen depozito makbuzıyle defter

'darlık satış komisyonuna müracaatları. (Otomobilleri görmek isti 
yenler ihale gününden evvel adı geçen komisyona müracaatları.) 

(806) 1-1417 

- 17 Nısan 1937 1 

Cumartesi günü akşamı mevsimin 
son ve muhteşem balosu 

HALI(EVi 
~alonlarında Türk Hava Kurumu Ankara şubesi adrna 

Davetiyeler piyango gişeleri ile eczanelerden 
bulabilirsiniz. 

Kars Cumhuriyet Halk 
?artisi Başkanlığından: 

Kars şehrinde yapılacak 49323.62 lira bedeli keşifli Halkevi in
saatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
' 1 - İhale 22-4-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
Kars Cumhuriyet Halk Partisi binasında toplanacak İlyönkurul 
huzuruPda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 3699.27 liradır. 
3 - Bu işe a.id proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve fen

ni şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından bedelsiz ola
rak veri1ecektir. 

4 - İstekli olanlar teklif mektuplarını 2490 numaralı kanuna uy
gun şekilde hrıztrlıyarak teminat mektupları ve ehliyet ve?ikalarmı 
havi bir zarf içinde olarak muayyen saatten bir saat evvelıne kadar 
makbuz muhabilinde Parti başkanlığına vermeleri itan olunur. 

(1856) 1-1422 

rfürk. Hava Kurumu Genel 
l\ferkez Başkanlığından: 

İsimleri aşağıda yazılı pilanör malzemesi satın alınacağından 
şartn:ımeleri görülmek ve miktarları ile ihale tarihi öğrenilmek Ü • 
zere alakadarların l 7·4·937 cumartesi günü saat bire kadar kurum 
mer''ezine müracaatları ilan olunur .. 

Alınacak Malzeme : 
Amerikan çam kalası, kontrplak, çelik saç, çelik boru, çelik tel, 

ren ' .. ;iz e,.,..."İt, tandör. 1-1577 

llaricive V el{aI~ti Satınalma 
l(omisyonundan : 

ı - Çankayada Hariciye köşkünde bir ser yaptırılacaktır. Ke • 
şif bedeli 3469 lira 17 kuruştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti levazım mü• 
dürlüğünden alınabilir. 

3 - İhale açık eksiltme suretiyle 27-4-937 salı günü saat 15 de 
Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatş 2 O lira 19 kuruştur. 
5 - lstekl-ilerin Ticaret odası ve fenni ehliyet vesikası olması 

' 

lazrbdır. (918) 1-1589 

Erzurum Valiliğinden: 
1 _ 3 • mayıs • 937 pazartesi günü saat on beşte Erzurum vila

yeti daimi encümen odasında elli yedi bin iki yüz otuz lira seksen 
do.kuz kuruş keşif bedelli cilt ve zühreviye hastanesi inşaatının ka· 
palı zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. 

2 _ Bu ise aid keşif evrakiyle diğer teferruatı Ankara, İstanbul 
Erzurum Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı dört bin yüz on iki liradır. 
4 - İstekliler Nafıa Vekaletinden aldıkları ehliyet veiskası ile 

937 senesine mahsus ticaret vesikas ını ihtiva etmek şartiyle iki bin 
dört yüz doksan sayılı arttırma ve eksiıtı:ne kanununu.n otu~ sekizin
ci maddesindeki sarahat dairesinde tanzım edeceklerı teklıf mek • 
tuplarınr üç mayıs 937 pazartesi saat on dörde kadar vilayet daimt 
encümen riyasetine vermeleri şarttır. 

Pcıc;t"rl"'d ı:recikmesi kabul edilemez. (2044) 1-1594 

Ankara okullar sağışmanlığı 
sabnalma l{omisyonundan: 

• 1 - Gazi terbiye enstitüsü kız talebesi için kumaş malzeme ve 
işçiliği müteahhide aid olmak üzere 45 takım tayyor açık eksiltme 
ile dikdiritilecektir. 

2 - Eksiltme 26 - 4 - 937 pazartesi günü saat 15 de okullar satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhamen bedeli 810 lira muvakkat teminat 61 liradır. 
· 4 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat 
etmc:lidir. İsteklilerin teminatını ihale günü saat 14 e kadar okullar 
sağ.şmanhğı veznesine yatırmaları lazımdır. (858) 1-1500 

-
Aktif 

Cumhuriyet Merkez Bankasının -~ 
Pasif · 

ı--~--------------~~ı_o---..N_i_s~an~_ı_9~3_7 __ V_az __ iy_e_t_i __ . ______ --!'"-=------------' 
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1 

Kaıaı Sermaye; 15.000.000,-
1 

Altın safi kilogram 21.042,093 29.597.387,17 İhtiyat akçesi ı ı şsı 182 53 1 

Banknot 11 841 861 
• • • 1 

· · ,- Tedavüldeki banknotlar: 
Ufaklık 814.148,96 42.253.397,l3 Deruhte edilen evrakı naktiye 

Dahildeki muhabil'ler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi ki1<' ,.,.r~- 5.054,474 
A!tına tahvili kabil serbeıt 
döviz'er 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirin~ bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Den.~Jıı,. edi'•"ı evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine te'llfikan ~ ... ine tara· 
frnd<>n va!<i tediyat 

Senedat ciizdanı: 
Hazine bonoları 
Ticart senedat 

Esham ve tahvifat ciı.zdanr: 

A naktiyenin karşılığı es-

565.381,06 565.381,06 

7.109.522,04 

7.479.06 

48.474.588.74 55.591.589,84 

158.748.563,-

12.853.940,- 145.894.623,-

2.000.000.-

23.525.464, l 6 25.525.464,16 

l 
Deruhte edilen evrakı 

ham vr tahvil~t (itibari 
kıymetle) 37.685.830,47 

B Serbest esham ve tahvitat, __ 3_.9_4_1_·5_4_1_•2_4_, 41.627.371,71 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

67.658,75 
7.807.475,46 7 .87 5.134,21 

4. 500.000,-
10.249.488,48 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak ilaveteıı tedavlile 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirasI mevduatu 

Döviz teabhüdatu 
Altına tahvili kabil d6vlz1er 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirin~ bakiyeleri 

Muhtelif: 

158. 7 48.563,-

12.853.940,-

145.894.623,-

19.000.000,-

12.000.000,-

1.390,25 

24.396.735,29 

176.894.623,-

14.327 .061.66 

24.398.125.54 
101.911.456,86 

YekUıı 
334.082.449,59 

YekUıı 
334.082.449,59 r 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 5 172 altın üzerine avans o/o41/ı 
\ 

Nafia Vekaletinden: Belediyesinden: Tos va ., 

Açık Eksiltme İlanı ~ Betonarme Köprü İnşaatı 
1 - Eksiltmeye konulan iş- Tosya kasabasında yeniden yapıla

cak yirmi yataklı hastanenin ke§ıif ve projesindeki kısmın inşaatına 
aittir. Bu inşaatın keşif bedeli (7495) lira (53) kuruştur. 

19.4.937 tarihli pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde Şoff 
ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında (34.000) lira ke-
şif bedelli Sinop vilayetinde Sinop - Ayancık yolunda betonann• 
Karasu Köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır, 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 

Eksiltme şartnamesi ve buna mliteferri diğer evrak 170 kuru~ 
mukabilnide Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 

Muvakkat teminat (2550) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için steklilerin yol ve köprü inşaatı yap4 

tıklarma dair müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri meşruttur. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G - Proje 

Teklif mektuplarının 19-4-937 pazartesi günü saat 15 şe kadaıl 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. (767) 1-1370 

İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinden görebilirler. 
--YENi AÇILAN 

Sakarya Eczahanesi 
3 - Eksiltme 23-3-1937 den 14-4-1937 tarihinde çarşamba günü 

saat 14 de Tosyada belediye. dairesinde belediye encümeninde açık 
eksiltme usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 562 lira 17 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve fenru ehliyet vesikası ile 937 sicilli 
ticarette kayıtlı olduğuna dair T. C. vesikası ibraz etmesi şarttır. 
İsteklilerin mezkilr günde belediye encümeninde hazır bulunmaları 

Ulus meydanı: Halk sineması sırasında. 
Reçeteleriniz dikkat ve ihtimamla ihzar olunur. Fiatlar 

mutedildir. Rontken filimleri İstanbul fiatmadır. 
ilan olunur. (755) 1-1298 

Anl{ara Piyango \ 
Sayın Yenişehir müşterileri

ne kolaylık olmak üzere 

Atatürk Bulvarı 

FETIDYE FERDi IURMAN 

... Çocuk Esirgeme Kurumu Diş Tabibi 
Çocuk sarayı karşısnda eski Sağlık yurdu binasında hususi mua• 

yenehanesinde 12.4.937 tarihinden itibaren saat 14-19 kadar hasta• 

Kiraltk Ev 
Kavaklıdere şarap fabrika&• • 

karşısında 4 oda. mutfak ve r 
lektriği havi 12 numaralı ev br 
ğı ile senelik olarak kiraya ~ 
rilecektir. Bekçi B. İsmailc oıU• 
racaat. 1-1597 

Kızılay karşısı larmı kabule başlamıştır. 1-1527 

----~--------------------------------~----------------------_,; 
KATRANHAKKIEKREM Güven Apartrmanı 

altına bir şube daha açtı. İkra
miyelerinizi ve 23. üncü tertip 
biletlerinizi 14. nisan 1937 den i· 
tibaren oradan alabilirsiniz. 

1-1481 

Ankara Birinci İcra 
Dairesinden: 

Bozöyük müskirat fabrika· 
smdaki malların satışı hakkın
daki 13.4.937 tarihli ilanda mez· 
kur fabrikadaki satılacak malla
rın Osmanh bankasına merhun 
olduğu kaydı zikredilmemiş ol
duğundan bu cihet tavzihan ilan 
olunur. 1-1596 

Satılık 
Sekiz yaşında 

Saf kan arab kısrak 
Görmek istiyenler çarşamba, 

perşembe ve cuma günleri saat 
7-8 e kadar pazar yerinde, diğer 
zamanlarda telefonla 2831 de 
Burhan Eren'e 1-1561 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi: neşriyatı idare eden 
Yazı İ!,leri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

öksürenlere : 

Anl{ara V"lili . ....,. d a gın · en: 
Mahallesi Sokağx 

veya 
Mevkii Cinsi 

Mikta.rı 
Ma 

Hisse 
Miktarı 

K Dipoılt 
ıymeti '" :rı 1" 

Lira K~ -No. Ada Par. 

21 66 00 4 
95 

450 oo 33 
15 

195 36 14 
6~ 

Bostani Eğin Arsa 33 Tamamı 1 
Balkehriz Bağ 5555 1/ 2 si 34 

40 

Tulumtaş köyü Çayır 6030 Tamamı 35 • .. 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller 19-4-937 pazartesı gunU saat 14 de ihale edihnek uıe 

10 gün temdid edilmiştir. . . • . . . . .. . 
İhale bedeli nakden ve peşinen tedıye edılecektır. İsteklılerın hızalarmda gosterılen 

makbuzu ile sözü geçen gün ve saatte Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 
(881) 1-1581 ~ 

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

HAL 1' YENi SiNEMALAR 
BU GECE SAAT 21 DE 

İkıi temsil birden 
1 - B AB A (Dram 3 perde) 

Ertuğrul Muhsin:in iştirakiyle 
2 - AMAN HANIM B1Rt.Z SUS 

(Komedi 2 tablo). 

GÜNDÜZ 
14, 16, 18 seanslarında 

CİNAYET MASASI 
Dün akşam kalabalık kanuni haddi te .. 
cavüz ettiğinden tiyatro vilayet emriy• 
le tatil edilmiştir. Bu husustaki ilanı· 
mızı 6 mcı sayfada bulacaksınız. 

BU GECE 

MARİE STUART 
(KRALİÇE MERİ) 

Fransızca sözlü büyük bir e.şk "
0 

ihtiras filmi 
Baş Rollerde: b rıı 

. l{ep ıı 
Frederic March • Katherıne 

GÜNDÜZ MATlNEStND:E 

TAYFUN 
· · 12 ıs de• Tenzilatlx halk matınesı · • 

1LK GECESi 


