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l~bmai yardimin 
Kuvvetli liizumu 
V e biiyiik iyilikleri 

T arih gosteriyo~ ~i c:miyette st.
mf miicadelesmJ doguran am1l 
sermaye ile say arasmdaki a

henksizlikten ibarettir. Cah§an insanm 
geli§igiizei istismar edilmesinin bir haks1z
hk ~eklinde goriilmemesine imkan yoktur. 
T arihin en eski devirlerindenberi serma
ye ile say arasmda bir ahenk kurulmasma 
dikkat edilmemesi zaman zaman ve yer 
yer bir tak1m fenahklar dogurmu~ ve her 
defasmda insanl fikirlerin bir iki ad1m 
daha almasma yardtm etmi§tir. Bu a
henksizlikten s1mf miicadelesi ~eklinde 
dogan tezad ise insanhgm ic;timai biinye
sinde bir afet tesiri icra etmi~tir diyebili
riz. Cemiyette sermayenin ve istismarm 
hakimiyeti nekadar fena ise s1mf miica
delesinin ortah!h guya tesviye etmek isti
yen iddialan .. da o kadar bitip tiikenmez 
bir davad1r. Otekinde zuliim vard1r, fakat 
hunda da ucubucag1 gelmez intikam his
lerinin Ishrabh anar~isi bulunur, ve niha
yet giderek bunda da oniine gec;ilemiyen 
zuliimlerin kanh izleri goriiniir. Cemiyet

«Sen Jermen» yublmadan Y eni miizakere kap1lar1 a~1lmak iizere 
Avusturya 70 bin ki~ilik gayri- Hitler in mukabil feklifi Par isle famamen 
resmi bir ordu daha yapmisb! men/i, Mil Iefler Cemiyefini yzkacak 

Bunlardan Prens ~tarhemberge bagb olan h • ft L J J • • k 1 J 
Heinvehren tefkilatma italya ayda 2 milyon ma zye e Ve Onuraua zyz Gr$ltGnuz 
liret vermekte ve Museviler yardtm etmektedir 

Resmi Avusturya orduaundan bir topfu miilrezesile 
Ba~vekil ve muavini bir arada 

te istihsali kabil mutavaSSlt bir adalet Viyana 31 mart {Hususi muhabiri -
manzumesi tesis etmege imkan yok mu- mizden) - Ba§vekil doktor Sii~nigin 
dur? hte mesele buradad1r. Romadan dondiigii giindenberi Viyana 

~~~~ 

~ Kii~Uk Antanttn 1 

Cah§an unsur c;ah§masile kendi haya- siyasi mehafilinde hummah bir faaliyet 
tim ve ailenin hayahm kazamr. Cumhuri- goze c;arpmaktadir. Biitiin emmareler A
yet Halk Fukast c;ah~mayJ cemiyet §ira- vusturyanm miihim hadiseler arifesinde 
zesinin belliba~h orgiisii sayarak ve bir bulundugunu gostermektedirler. Avus -
cemiyette biitiin insanlann yekdigerlerine turya devlet adamlarile yakmdan miina
olan ihtiyaclanm nazan dikkate alarak sebatta bulunan mehafilde temin edildi
bu kar~thkh gec;inme ve kar§thkh ya§ama- gine gore, Roma anla§malan neticesi o • 
nm bizatihi haiz oldugu ahenge istinaden larak Avusturya bugiinlerde beynelmilel 
sJmf miicadelesi fikrini reddeylemi§tir. mahiyette miihim kararlar verecektir. Bu 
F1rkamizm prensiplerinde biitiin vatan- hususta biiyiik bir k!!tumiyet muhafaza e-

b. . ~ 
asa 1yet1 ~ 

~ 

Avusturyayt Yugoslav
, ya da protesto edecek~ 

dilmesine ragmen bu miihim kararlann 
da~lann c;ah~malarmdan dogan ahenk ce· 

d ba§mda mecburi askerlig~in yeniden ihya-

Prag 2 (AA.) -hi haber a· 
Ian mehafilden ogrenildigine gore, 
<;ekoslovak hiikumeti, Avusturya 
hiikumetinin mecburi askerlik ihdas1 
hakkmdaki niyetinden haberdar de-

roiyetin hayatm a esashr, ve bu hayatta 
s1 roeselesi bulundugu kuvvetle zannedil· 

hilhassa zayiflann, fakirlerin ve c;aresizle-
mektedir. 

rin vaziyetlerini makul ve miimkiin yar-

' gildir. Bu hususta Viyanadan gelen 
haberler <;ekoslovakyada siikunetle 
kar§Ilanmi§tlr. Bununla beraber, 
Avusturya ile <;ekoslovakya arasm· 
dalci dostane roiinasebetleri nazan 
itibara alan <;ekoslovak mehafili, 
Avusturyanm boyle bir karar alma· 
dan evvel <;ekoslovakya hiikumetile 
temas etmemi~ olmasm1 hayretle 
karsilamJ~hr • 

dimlarla daima daha iyiye dogru gotiir· Hitler tarafmdan Rende yaptlan em-
mek ba hca dedir. rivakie kimsenin itiraz etroemesinden ce· 

-nunyada smlf mucade·""t""'"es""'1 =p""e..._,.u_y_u..4-"ri1Jarer alarak Avusturyamn da .Sen }er • 
bir ekseriyetle endiistri hayatmda serma- men muahedesini yntrmya haz~rlandigl 
ye ile say arasmda meydan alan bir te- soyleniyor. Ba§Vekil doktor .Su§nig ile 
zaddan ibaret farzolundugu halde Cum- muavini Prens Starhemberg arasmda ya
huriyet Halk f 1rkasJ riiyet dairesini geni§- p1lan uzun konu§malar neticesinde kabi
leterek c;ah§an vatanda§lann yalmz fabri- nenin bu meseleyi halle karar verdigi te
h duvarlan arasmda toplanan kiic;iik bir min edilmektedir. 
ziimreye hasrolunamJyacagma dikkat et· Orta Avrupanm vaziyetini ba§tanba
mi~. hayatta herkesin kendi hal ve vazi- §a degi§tirecek mahiyette bulunan boyle 

yetine gore bir c;ah§ma unsuru oldugunu ( Arka.tt 8 inei•ahilede) 

Cekoslovakya hiikumeti, Viyana 
• elc;isinin raporunu ve Kiic;iik Antan• 

~ ta mensub diger iki devletin alacag1 

kolayhkla goriilebilen basit ve fakat bii
yiik bir hakikat olarak ortaya koymu§tur. 
F abrikadaki amele kadar tarladaki c;iftc;i 
de c;ail§makta ve belki c;ah§malarm en c;e
tinlerini mesela bu memlekette iic;te iki 
ekseriyet te~kil eden c;iftc;iler gormekte
dir. Bu iki ziimre haricindeki vatanda§la
rm da kendi hallerine gore maddeten ve 
fikir yolunda c;ah§makta bulunduklanm 
i?kar~ mecal yoktur. Cab~m1yarak tufey
h gec;men baz1 kimseler bulundugunu far
zetmege bilmeyiz ki imkan var m1d1r? 
Hala varsa o nev'in efradt o kadar azal
ma~a dogru gitmi~tir ki bu azm azt ziim
reYI bundan sonrasi ic;in yok farzetmekli
gimizde biiyiik bir yanh~hk olmaz. 

Cah§an Ve hayatlanm ellerinin emegile 
ve ahnlarmm terile kazanan biiyiik kiitle
nin ic;timai refah ve rahattm temin etmek: 
hte Cumhuriyet Halk F1rkasmm bu i§te
ki ana pre~sipi. Cemiyette boyle bir itina
ya mazhanyetten fabrikada c;ah§anlar ka
dar tarlalarda c;ah§anlann da istifade et
mele~i .laztmdtr, ve hatta hayattaki vazi
felenm devlet memurlugile ifa edenler da
hi el~ett: bu kaideden haric degillerdir. 

l~t.m:a~ n:-uavenet prensipi cumhuriyet 
rejimm~IZin Ilk giiniinden itibaren progra
mmJn ilk. safl~nna gec;irmi§ oldugu yi.ik
sek prensipler.mden biridir. Daha Tiirki· 
ye Biiyii~ MJ!let Meclisi halinde Kurtu
lu§ Sava§lle ugra§tr bir heyetken dahi 
Medis bu esas prensipi biitiin bir samimi
yet ve ciddiyetle ilk te~kilah esasiye ka
nunlarma koymu§tu. 0 vakittenberi bu 
hesaba yaptlan i§ler bir araya toplansa 
biiyiik bir cild husule gelir. F akat mesele 
haddizatmda. ~ ~adar biiyiiktiir ki onun 
hepsinin halh~l u.c; be§ senelik k1sa bir 
zamanm tedblflermden bekliyemezdik. 

Cumhuriyetin a.;bg1 anketin bu yolda 
biraz daha mesa~e almmasJ maksadmJ is
tihdaf etmekten Jbaret bulundugunu soy
lemege hacet bile yoktur. Devlet c;ah§an
lann hayatlanna daha fazla iyilik verile
bilmek ic;in miimkiin olan tedbirleri almak 
yolunda biitiin bir azim ve ciddiyetle de
vam ediyor. Devletin kurdugu miiessese
lerde oldugu gibi kurulmasma onun miisa
ade ettigi miiessesel:rde c;a~J~anlar _Iehine 
olarak tatbiklerine b1lhassa Ihna ed1len ve 
ettirilen kaideler konulmu§tur. Hususi 
!lliiesseselerde belki bu 1artlann daima Y;· 

( ( Arka•r '1 nci •ahilede) 
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Hangisine inanmah ? 

Habe§ler de biiyiik bir 
zafer kazand1k diyorlar 
Habe~ tebligine gore, italyan zayiati 3000 e 
yakmd1r; ,imal cephesinin garb mmtakasmda 

italyanlar1n Gondar1 ald1klari teeyyiid etti 
Askerf muharrlrlmlzln mUtalealarl 

ltalyan kaynak • 
larmdan gelen ha · 
berler, Habe§ lm • 
paratorunun kuman
dasmdaki 20,000 ki
§ilik bir kuvvetin A
§iyangi golii mm • 
takasmda Kuaram 
civarmda ftalyanla • 
rm birinci kolordu
suna kar§l taarruza 
gec;tiklerini ve 1 tal • 
yanlann bu taarruzu 
defettikten sonra, 
mukabil taarruzla 
Habe§leri maglub 

' l)'f5Sif 
• 

ettiklerini bildiriyor- Ljlli.:~:~:..:..,.;14~A:_::B:e.:.~-.:.'---l-~--------_. 
Jar. Habe§ memba-
lan i5e, bilakis ken- Son ltalyan tebliglerine nazaran 1imal cepheainde 
dilerinin muzaffer vaziyeti goaterir harita 
olduklanm iddia ediyorlar. mi harb raporuna gore Habe§lerden 7,000 

ltalyanlarm iki tarafm zayiah hak- olii varmi§, ltalyanlann zayiah ise, ya -
kmda verdikleri malumat gene c;ok mu - rah ve olii, 1 ,000 ki§iden ibaret imi§ ... 
balagahdtr. Mare§al Badoglionun res - ( Arka•r '1 nci sahilede) 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll 

rine getirilemedigi baz1 yerler vard1r. El-1 yiik. bir T?erhale te~~il edecektir. En kuv· 
bette arzuya pek lay1kttr ki bu <;ah~ma vetlt ce~myet odur k1 efradmm derd v: JS
hayahnl yava~ yava~ umuml ve kat'! te- hrablanle en. fazla ve en yakmd_an ~la~a
minat altma alacak terakki ve tekamiilleri dar olmaga ~mkan bulur. Y em T urkty~ 
tahakkuk ettirmi~ olahm. yeni hayatma i~te bu zihniyetin kuvveth 

Biiyiik Millet Meclisinde tetkiki de- kanaatile girmi§tir. Zamilnla bu yolda 
vam eden h kanunu bu yolda bulunabile- dahi kendimize has .;ok biiyiik iyilikler 
cek noksanlarm bir c;ogunu izale edecegi teminile temayiiz edecegimizde bizim 
gibi -.ah$anlar lehine olarak memlekette $iiphemiz yoktur. 
tesisi dii$iiniilebilecek ic;timal bir sigorta 
da ~emiyet hay~turuz:m tekami@nde bii· 

YUNUS NADI 

Lokarnocu devletlerin Alman cevabtni· tetkik etmek -iizere 

yak1nda Briikselde toplanacaklan tahmin ediliyor 

M. Eden, bugiin FransJZ ve Bel~ika el~ilerini kabul ederek, miizakereler 
akim kabrsa ingilterenin taahhiidlerini yerine getirecegini bildirdi 

Londra 2 (A.A.) - Alman dele • I . 
gasyonu mahfilleri, von Ribbentropun 
Almanya ile Lokamo devletleri arasm
da roiizakeratm ac;IImasml kolayla~hra -
cak §eraiti temin etmeden Berline don
mesini pek muhtemel gormiiyorlar. 

Von Ribbentrop, yapbgi gorii~mele • 
rin neticesini, Hitlere telefonla muntaza
man bildirmektedir. 

Franatzlara gore Alman muhflratn 
tamamile menli mahiyettedir 

Paris 2 (A.A.) -hi malumat alan 
mehafilden ogrenildigine gore, M. Flan
den ve arkada§lan bugiin Alman teklif
lerini tetkik etmi§lerdir. 

Flanden saat 17 de Ingiliz elc;isile go· 
rii~mii§ ve ondan sonra Ba§bakan Sar- Hitler Ba,vekalet binasmm penceresinde halkt selamlarken 
rautnun nezdine gitmi§tir. Fransamn alacagJ hath hareketi tayin e- re, Belc;ika ve halyan hiikumetlerini bir 

Oyle zannediliyor ki, kabine pazartesi decektir. konferansa davet eyliyecektir. Siyasi me-
giinii toplanarak Alman notas1 kar~ISlnda Bu toplanhdan sonra Fransa, fngilte- ( Arka•r '1 nci •ahifede) ..... AI~~~·~~·~'I'~I;~ ...................... Ci.ii~il .... ~u~u~~ .... ~~;~~~~·i~;~~·~· .......... ... 
arasmda m~ere lhtiyar ve alii miirettibin 
Alman murahhas1 bugiin J k } 

temaslara ba'byacak a D a t t I a r 1 
Roma 2 {A.A.) -Alman Bakan

lanndan Frank, bugiin hususi bir tayya
re ile buraya gelmi~tir. Y ann Kral tara· 
fmdan kabul olunacak ve sonra da Mu -
soliniyi ziyaret edecektir. ............................................................. 

Turk - Rus ttb 

tesriki 
' 

• • mesatst 

Moskovada yapdan 
samimi bir toplanti 

Moskova 2 (A.A.) - 31 martta 
Voks cemiyeti merkezinde yaptlan bir 
toplanttda Alttnc1 Turk T1b kongresine 
i§tirak eden Sovyet doktorlar heyetinin 
verdigi izahat dinlenmi§tir. T oplanhya 
Tiirkiye biiyiik elc;isi Zekai Apaydm ile 
Sovyetler Birligi S1hhat Komiseri Ka -
minski, Voks cemiyeti ba§kam vekili Cer· 
nivski, D1~ Bakanl1g1 Birinci $ark ~ubesi 
direktorii Zukerman, maruf Sovyet dok
torlan, Tiirkiye biiyiik elc;iligi, 01~ Ko-

( Arka•r 6 ncr •ahilede) ............................................................ 
Y eni bir mesele 

italya, Adalet Divan1na 
Fransay1 sikayet etti 

Paris 2 (A.A.) - Laheyden Havas 
ajansma gelen bir habere gore, ltalyan 
hiikumetinin Fransa aleyhindeki bir §i -
kayeti Lahey Beynelmilel Daimi Diva -
nma vas1l olmu~tur. Bu §ikayet F astaki 
F ranstz otoritelerinin ve bilhassa mad en 

( Arkan '1 nci •ahilede) ............................................................ 
Cemiyet isleri 

' 
Y eni kanun yak1nda 
Meclist~ ~1k-cyor 

Ankara 2 (T elefonla) - Cemiyetler 
kanun layihasmm Meclisin bu toplantl 
devresinde c;Ikanlacagi anla~1lmaktadu. 
Dahiliye Enciimeni bugiinlerde layiha • 
nm miizakeresine ba§hyacakhr. Layiha, 
Medeni Kanunun cemiyetler hakkmda 
duydugu umumi hiikiimlere gore tanzim 
edilmi~tir. 

Birinci madde ce.miyeti ~oyle tarif edi-
yor: 

«Bes 
' 

senedenberi issizim. Bir adam 
' 

geliri olmadan bes sene nastl ya~r?)) 
Kendisini bir ak§am gazetesinin kap1 -

smda goriiyorum. Kimbilir kimi bekliyor. 
Onunla selamla~tyoruz. 

- N as1lsm1z? 
- lyiyim hamdolsun. 
Ostiinde oldukc;a ytpranrol§ bir ceket, 

ve pantolon var, tahta ba.;agmi zahmetle 
siiriiyerek yammda birka~ adim yiirii • 
yor: 

- Bir rahatSIZbgtmz m1 var).. diye 
soruyorum. 

- Evet bu bacag1 Hilaliahmer yap -

tJrdJ. Y eni... Y eni oldugu ic;in heniiz a
h§amadim ... Camm1 acttJyor ... 

- Bu ayag1 nerede kaybettiniz? 
- Bir tramvay kazasmda ... 0 zaman 

askerdim ... 
- Askerlik te yaptlmz degil mi) .• 
- Askerlik kim yapmadt ki !... 
- Siz kac; ya~mdasm1z kuzum? .• 
Ak~am kararmJ~ ... Hafif bir sis var ... 

Lambalann etrafmda 1~1ktan yollar peyda 
olmu~. 

( Arka•r 6 ncr •ahilede) 
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Balkan Konseyinde as
keri i§ler gOrii§iilecek ... 

Yunan gazetderi Belgrad toplantlsinda pakbn as
keri cephesinin miizakere edilecegini vaz1vorlar 

Belgraddan btr manzara 
Son posta ile gelen Ellinikon Mellon Cemiyetindekt mumessut .Rosetti 1le 

isminedki Atina gazetesinden: Balkan devletleri nezdindeki Yunan el-
cMevsuk istihbarat1m1za gore, hiiku- ~ileri dahil bulunacaktlr. 

met, parlamento huzuruna g1ktlktan Esasen, tahmin edildigi gibi, Balkan 
sonra Ba§vekil hemen maytsm 4 iinde Paktmm askeri ittifaka kadar ilerile • 
Belgradda toplanacak olan Balkan dev- tilmesine karar verildigi takdirde, di
letleri konseyinde Yunanistam temsil e- ger iig Balkan devleti erkamharbiyele
decek heyet azalanm tayin edecektir. rile miizakerelerde bulunmak iizere mii
Demircisin riyaset edecegi bu heyette tehass1s askeri bir heyet te§kil edile -
Harieiye N ezareti birinei siyasi §Ubesi cektir. 
direktorii Melos, Yunanistarun Akvam ( Arka•t S na •aPtllede) 
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( eehir ve Memleket Haberleri J _ Siyasi icmal 
issiz kalan 

' 

-41 
cevlren: 

Servet Yesarioglu 
tazan: 

Anatole France tiitiin amelesi 
- Kollektivist cemiyetin, sennayeci j Mi§el onun soziinii keserek:. . 

cemiyetten farki, herkesin <;alJ§masmdan - Bu aynlmakta olan dak1kalar gil-
ibaret degildir. Devri sab1km devammca, tikce <;ogahyor. Birle§ik Komita biiyiik 
<;ah§mayanlann adedi <;oktu. Ama bun- i§ler yapJ!masJDJ c;ok emrediyor, bunla
lar akalliyetteydiler. Bizim sosyetemizin nn agirhg1 da mhmiza c;okiiyor. 1htiyat· 
evvelki cemiyetten as1l fark1 §Udur ki, lar c;ok ziyadele§ti. Umumi ambarlar her 
evvelkinde mesai tanzim ve tensik edil- tiirlii servetle dolup ta§Iyor. 

Az yevmiye verilmesinin 
se'heh1eri j7~ h ~flilhrnr 

at 
lir 
e 
ul 
im 
s 

sey) 
istet 
~Ilcl~ 
siyo 
rika 
heyt 
hiik 

vard 

Ma 
nne. 
kUm 
~Ikn] 
yord 

memi~ti ve bir c;ok faydasiz §eyler yap!- i~te bunlar bizim orada uyuyan daki
hyordu. hc;i, mah nizams1z, usulsiiz, a- kalanm1zdu. Hala birc;ok suiistrimaller 
henksiz t;Jkanyordu. Sehirlerde bir c;ok boylece devam edip gidiyor. 
hakimler, tiiccar ve miistahdemler hie; Moren: - Siiphesiz bundan daha iyi
bir~ey istihsal etmeksizin c;ah~JyorlardJ. si yap1labilir dedi. Avrupamn, umumun 
Bundan ba§ka asker de vard1. Cah~ma usul dairesinde c;ah~mas1 sayesinde art -
semereleri iyi taksim edilmemi~ti. Fen a- mi§ olan serveti c;ok biiyiiktiir. 
hga c;are olmak uzere tesis edilen gum- <;ah~ma olc;iisii olarak ancak c;ah~ -
riikler ve tanzim olunan tarifeler, fenahg1 rna zamamm kabul eden bu adamlann 
biisbiitiin artmyordu. Herkes iztlrab i - indinde renc;ber ve s1vacmm giindeligi ile 
<;indeydi. Halbuki ~imdi istihsaller ve is- kimyager ve operatoriin giindeligi bir mi I 

tihlakler dogru olarak tanzim edilmi~tir. tutuluyor? Merak ediyorum ... Safdilane 
Cemiyetimizin eski cemiyetten bir far- bunu sordum. 

k1 da §Udur ki, bizler makinenin t;Jkardigi Persi:ival: 
nimetlerden hep miistefid oluyoruz, hal- _ Amma giiliinc sual, diye bag1rd1 
buki, sermayecilik devrinde rna kine, <;a- F akat Moren, bunu da izah etti: 
lJ§anlar ic;in bir felaketti. 

- Efrad1 tamamile i§c;iden miirekkeb 
bir cemiyet nasi! te§kil olunabildi? dedim. 

Moren, insanm c;ah§maya istidadJ u
mumi oldugunu ve bu hal u\cm esash bir 
vash bulundugunu soyledi. 

- Barbarlar zamanmda ve sab1k dev
rin sonuna kadar asillerle zenginler daima 
el i~lerine ragbet ederlerdi. Onlar zeka
lannJ az i§lettiler ve bu da istisnaen ya
p!ldJ. Onlarm zevki daima av ve harb 
gibi i§tigallere miinhamd1 ki bu tne§gu
]iyetlerde zekadan ziyade bedenin his
sesi vard1r. Onlar atlara biniyorlar, ara
ba kullamyorlar, eskrim talim ediyorlar, 
tabanca atJyorlard1. Hulasa, hep elle <;ah
§JyorlardJ diyebiliriz. Bu c;ah~malar, seme
resiz veya muzud1. Ciinkii bat!l bir fikir, 
onlara hayuh ve faydah olan her tiirlti 
c;ah~mayl meneylemi§ti, c;iinkii o zaman
larda faydah c;ah§malar, ekseriya miis
tekreh, menfur ~erait ic;inde vukua geli
yordu. Halbuki c;ah§maya §eref ve her
kese c;ah~ma zevki vermek c;ok giic; bir~ey 
degildi. Barbarhk devirlerinin adamlan 
k1hc; veya tiifek ta 1malcla gurur ve ifti
tihar duyuyorlardJ. Bu giinkii insanlar 
ise, bel veya c;ekic; kullanmakla iftihar 
eder. f nsaniyette bir esas vardu ki hie; 
deRi~mez. 

Moren sonra bana para tedaviiliiniin 
hatJrasJ bile kalmadJginl soyledi. 

- Para olmaksiZin nas1l ah§ veri~ ya
pilabiliyor? diye sordum. 

- Arkada§, mahsulii, sana verilen 
vesikalara benzer vesikalarla mubadele 
ediyoruz ki bunlar c;a]JsllglmJz saatlere 
muadildir. Mahsulatm k1ymetleri c;ah~
ma miiddetinin bahasile olc;iiliir. Ekmek, 
et ,bira, elbise, tayyare. her~ev su kadar 
saat, ~u kadar giin mesaiye bedeldir. 

Bize verilen bu vesikalann herbiri u
zerinden, camiam1z veya eski tabir vec;hile 
hiikiimet, birkac; dakikayr, mahsul ver -
meyen i~ler, maden\ veya g1dai ihtiyatlar, 
tekaiid veya s1hhat evleri ilh... flh... gibi 
~eyler ic;in aymr. 

- Hayah daha iyi ve daha giizel bir 
hale getirmek ic;in yap1lan biitiin tetkikler 
biitiin ara~!Jrmalar ve biitiin c;ah~malar, 
imalathane ve laboratuarlanmizda te~i 
edilmektedir. Kollektivist hiikumet yi.ik • 
sek tahsili kolayla§hnnaktadu. Ma -
demki tahsil etmekzisin mahsul verilmi • 
yor, o halde tahsil etmek demek, mah • 
sui vennek demektir. Tahsil etmek te i§ 
yapmak gibi hayata hak verir. Nefislerini 
uzun ve mii§kiil llim ara§lJrmalanna vak -
fedenler, i§te bu suretle, kendilerine sakin 
ve hiirmete lay1k bir varhk temin eder -
ler. Bir heykeltra§, bir c;ehre taslagmr on 
be§ giinde yapar, fakat taslak yapabil • 
mek ic;in be§ sene c;ah§ml§llr, hiikiimet 
be§ senedenberi bu taslagJ odemektedir, 
bir kimyager birkac; saat zarfmda bir 
cismin oz hassalanm ke§feder. Fa kat o 
bu cismi tecrid ic;in aylarca c;ah~mJ§hr. 
Ve bu i§de ehil olmak ic;in de seneler sar
fetmi§tir. Biitiin bu miiddetler zarfmda 
hiikumet masrafile ya~amr~hr. Bir ope • 
rati:ir on dakikada bir uru kesip c;1kanr. 
F akat on be§ sene tahsil den ve melekeden 
sonra .... Buna kar§J o da on be§ sene hii
kiimetten vesika ahr. Biitiin hayatmm 
c;ah~ma semeresini bir ayda, bir saatte 
veya birkac; dakikada vermi§ olan her a
dam, camiadan hergiin almJ§ oldugunu 
bir anda odemi~ olur. 

Persoval dedi ki: 

- Biiyiik fikir adamlanm1z beratraf, 
operatorlerimiz, kad1n doktorlar, kimya
cJlanmrz zevklerini, hadden a§m c;ogalt
mak ic;in, c;ah~malarmdan ve ke~iflerin • 
den istifade etmeyi c;ok iyi bilirler. Ken
dilerine altmJ§ beygirlik hava makinele
ri, saraylar, bahc;eler, vasi parklar tahsis 
ettirirler. Bunlar ekseriyet itibarile ha • 
yat nimetlerini ele gec;irmek ic;in c;ok ha
ris insanlard1r. Bunlar eski devrin burju
valanndan daha ihti~amh ve daha bol -
luk ic;inde hayat gec;irmektedirler. Kotiisii 
§U ki ic;lerinden birc;ogu. lpolit gibi de • 
girmenlerde c;a!J~tmlacak budalalardir. 

( A.rkasr var) 

Fen kurbanlari ihtifali 

Kabir ba,rnda nutuk aoylenirken 
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Ruam hastaligile miicadele ederken kopan ihtisaslarmr bildirmi~tir. 
bu hastahga tutularak olen muallim Baytar doktor Ekrem, baytar Hakkl, 
baytar binba§I Ahmed, yiizba§I Hii - muallim Necib tarafmdan da hirer hi
dai ve yiizba~1 Kemal Cemilin dokuzun- tabe irad edilmi§ ve fen ugrunda olen 
u oliim y1h dolayrsile, diin Haydarpa - bu klymetli zabitlerimizin kabirlerine 

§ada Asked Baytar ve Tatbikat mekte- ~i~ekler serpilmi~tir. 

binde hazin b~: ~~~~fal yaprlmr~tlr. . Profesor Dr. Server Hilmi 
Mekteb muduru General Nureddm 

Onal lusa bir soylevle ihtifali ac;mi§ ve ihtifali 
bundan sonra ihtifal alay1 Karacaah - Di§tababeti ve Eczac1 mektebleri mii-
meddeki ~ehidlige gitmi§tir. dlirii ve di§tababetinin biiyiik kurucu-

~ehidlikte muallimler heyeti namma su profesor doktor Server Hilminin 
muallim Sabri Yener, fen kurbanlarm- Merkezefendideki kabrinde dun biiyiik 
dan Ahmedin ve Hiidainin mesaisinden bir ihtifal yaprlmt§tlr. Universite pro -
ve meziyetlerinden uzun uzadrya bah- fesorlerile talebelerinin i§tirak ettigi bu 
sederek baytarllgm en biiyiik tesellisi- merasimde merhumun kabrine c;elenk
nin memleketin bu oz ve c;ah~kan ev - ler konmu~ ve cerrahi profesorii Dr. 
ladlanm unutmami§ bulunmasr oldugu- Ziya Cemal Aksoy bu biiyiik ve faziletli 
nu soylemi~tir . hocanm hayatile yaphgi hizmetleri say-

I arm 
lu ya 
Nan· 
IUnii g 
Ian ha 

Yen 
boyun 
mad I 

,.,undan sonra stajyer Nail, gencligin IDI§ ve kay1bm1 ac1kh bir lisanla anlat
bu mikrobdan korkmadan ~ah~acagm1 mJ§br. Sonra d~ent Suad ismail Giir -
ve Atatiirkiin genclikten istedigi vazi- kan, doc;ent Orhan Okyay ve di§taba -

Odemak ic;in bu mikrobu yenmegi beti talebesinden ihsan, Enver ve Mus
. vazifelerinden biri bilecek - tafa soz alarak bu biiyiik ~ahsiyete kar

. ·r. ihtiyat baytarlardan I §I duyduklan mmnet ve §iikran hisle -
arkada§lart nannna kalbden I rinl teessiirle tekrarlanu~lardir. 

Tiitiin arrteielerinden bir grup 

Son giinlerde bir k1s1m tiitiin amelesi· 
nin i~siz kald!g1 ve bir kJSJm amelenin de 
verilen yevmiyeleri az bularak c;ah~ma -
d1klan goriilmektedir. 

Tlitiin amelesile miiessese sahiblerinin 
bu vaziyet hakkmdaki noktai nazarlan 
ba~ka ba~ka oldugu ic;in heniiz bir telif 
imkam bulunamamJ§tJT. 

Bir muharririmiz diin bu hususta her 
iki tarafla da temaslar yaparak vaziyeti 
tesbit etmi§tir. Mesele ~udur: 

Simdiki vaziyetten ~ikayetc;i olan a -
mele, Nemlizade Mithatm Be~ikta~ de • 
posile Holanda Bankasmm tiitiin depo
sunda c;ah~anlardJT. Bu amelenin miktan, 
miiesseselere nazaran yiizden az, fakat 
ameleye nazaran 600 e yakmdu. 

N emlizade Mithat miiessesesi bu lm
susta bize ~u izahatJ verdi: 

«- Simdi i~siz kalan amelenin yap
makta olduklan i§ bitti. Miiessesemiz daha 
az gelirli, binaenaleyh daha az i~c;i iic -
reline tahammiili.i olan bir i~ ald1. T abil 
bu vaziyette fazla yevmiye ile c;ah~an 
i§c;ilerimizin yerine daha az yevmiye ile 
c;ab$an i~c;i kullanmak zaruretinde kald1k. 
Bu i$c;i gruplarmdan i~imizin nev'ine go
re daima istifade ederiz. Mesaileri, ken
dilerine yarar i~ bulundugu miiddetc;e de
vam eder. Eger ic;lerinden elimizdeki i~ 
ic;in daha az yevmiye ile c;ah~mak istiyen
ler bulunursa onlar c;ah~abilirlerdi. Y arm 
daha miisaid i~ almmca her zaman oldu
gu gibi gene bu i~«ilerimizden istifade e
decegiz.» 

Buna mukabil tiitiin i~c;ilerinin noktai 
nazan ba~kad1r. Eger bir i~i daha az 
yevmiye ile c;ah§acak olursa onun yevmi
yesi dii~ecek ve bu boyle devam edecek
tir. T abii buna hic;bir iiic:ti de raz1 olrna
tnaktadJr. 

hsiz kalan tiitiin amelesinin ekserisi 
erkektir. Kadm i~c;iler daha az yevmiye 
aldigJ i«in erkeklerin yerini onlar almJ~
tJr. 

f~c;iler bu husustaki vaziyeti alakadar 
makamlara bildirmi~lerdir. 

SEHiR ISIJERI 

Ytkllmak tehlikesi gosteren 
evler 

Son gi.inlerde, Belediye memurlannm, 
bazr mahallelerde yaptJklan tetkikten bir 
kJSJm evlerin yJkJlmak iizere oldugu tes
bit edilmi~tir. Belediye, bir kazaya rna -
hal kalmamak ic;in ya bu evlerin sahibleri 
tarafmdan y1ktmlmasma yahud da, ka
bilse tamir ettirilmesine liizum gostermi§
tii. Bu gibi ev sahiblerine, alakadar be
lediye §ubeleri 15 giin rniihlet vermi§. -
tir. Bu on be§ gun ic;inde bu evler, teh • 
likesiz bir hale getirilmedigi takdirde Be
lediye tarafmdan yJktmlacakllr. 

Ondiilasyon makineleri 
Belediye ondiilasyon makineleri hak

kmda tetkikat yapmakta idi. Bu tetkikat 
neticesinde mevcud ii~ cins makineden 
ikisinin kabili istimal oldugu, birisinin ip
tidai oldugundan istimal edilemiyecegi 
anla~Ilmi~hr. Bu tetkikat neticesinde 
lic;iincii nevi makinelerin menedilmesi be
lediye ~ubelerine bildirilmi~tir. 

VILAYETTE 

Cah~ma saati uzattlacak 
Devairde mesai saatleri may1sta degi

secek, c;ahsma miiddeti yanm saat uzatJ
lacaktu. 

Vali doniiyor 
Ankaraya p;itmi~ olan V ali Muhiddin 

Ostiindagm yarm ~ehrimize avdeti bek -
lenilmektedir. 

Miilkiye ve hukuk mezunlarma 
memuriyet 

Miilkiye mektebi ve Hukuk F akiiltesi 
mezunlanmn Dahiliye V ekaletinin mer -
kez ve vilayetler be~inci derecedeki me • 
murluklanmn butiin s1mflanna tayin olu
nacaklan ve stajlanm bu srmfla.rda gore
bilecekleri ancak aynca ba&ka istihkak • 
Ian yoksa kendilerine 25 liradan fazla 
maa~ verilmiyecegi hakkmdaki tefsiri ka
rar Vilayete tebli~ edilrnistir. 

Halkan dilekleri 

Edirneliler bir pazar 
yeri istiyorlar 

Edirne muallimlerinden Rii§tii 
imzasile aldtgrmtz mektubda de • 
niliyor ki: 

cDiinyamn her ~ehir ve kasaba -
smda pazar yerler·i oldugu halde E
dirneliler bundan mahrumdurlar. 
Bu yiizden hem koylii, hem ~ehirli 
zarar etmektedirler. <;iinkii mad -
rabazlar koyluniin ~ehre gidecegi 
yollan tutmakta ve elindeki yag, 
yumurta ve saireyi gayet ucuz a- ~ 
hp §ehirliye fahi§ fiatlarla satmak- ~ 
tadrrlar. ~ 

Bu halin online gec;mek i~in Be
lediyemizin muayyen giin ve yer
lerde pazar yerleri a~masr Iaz1m -
dlr. 

Bu hususta muhterem Miifetti~i
miz General Kazrm Dirigin tavas· 
sut etmesini dilerim.:o 

~ark 

satin 
'ime~diferi 

abntrsa ... 

Haydarpa~aya feribot 
i,Ietilmesi de muhtemel 

Sark .Simendiferinin hiikumetc;e satm 
almacagmr yazmJ§llk. Hiikumetin bu 
teklifine ~irket itiraz etmemi§, esas itiba
rile sat1~ muamelesi kararla~mJ~tJr. Y al -
mz arada sat1~m istinad edecegi hesab 

meselesi kalmi§l!r. Sirket ~imdi bu hesab
lan hamlamakla me§guldiir. Duydugu -
muza gore yakmda Sark Simendiferleri 

heyeti umumiyesi fevkalade bir toplantJya 
davet edilecek ve hiikumetle miizakereye 
giri~ilmek iizere heyeti umumiyeden sa -
lahiyet istenecektir. 

Heyeti umumiyenin bu emrivakii kabul 
edeceginde §liphe yoktur. Esas itibarile 
miizakereye giri~ecek murahhaslar bile 
taayyiin etmi~tir. Bu murahhaslar Sark 
$imendiferleri idare heyeti reisi M. Ba
kel ile Paristen gelecek bir murahhastan 
miirekkeb olacaktu. 

Miizakereye Ankarada devam edile -
cektir. Miizakereyi Adliye Vekili Sarac;
oglu Siikriinlin idare etmesi muhtemel -
dir. $ark $imendiferi hiikmnete ~ince 
derhal tarifelerde ucuzluk. yap1lacak, bil-

hassa banliyo hattJnda tren iicretleri c;ok 
ucuzlahlacaktu. Hiikumet T oros eks • 
presi ic;in de muteber biletler sattuacak 

ve bir biletle her iki hatta ve Ankara 
hattmda seyahat etmelc. im"ki.m has1l o· 
lacaktu. 

Bu vaziyet kar§Jsmda feribot i§inin de 
N aha Vekaletince idaresi dii~iiniilmek -
tedir. Sirkeci ile Haydarpa§a arasmda 
idiyecek bir veya iki feribot bu i~e kafi 
gelecektir. Miisaid bir zamanda .$ark Si
mendiferinin sahilden ve bilhassa Trak
yada bitaraf ve Balkan hiikumetlerine 

Kag1d fiatlar1nda 

yiikselme baslad1 

Avusturya da muahedeyi 
yll'tb 

' 
Avusturya fabrikalar1 

sipari' almiyorlar 

Gazete bobinleri 

Oc; giindenberi §ehrimizde ve dolay1 -
sile biitiin memlekette kag1d fiatlannda 
siiratli bir yiikselme ba~lamJ§tlr. Bu yiik
seli§le muvazi olarak bir kag1d buhram 
ortaya c;JkmJ§hr. Bu yiikseli§ ve buhran 
piyasada hakiki bir endi§e uyandJnnak.
tadrr. 

Fiat farkma sebeb §Unlard1r: 
Memleketimizde kullamlan adi mat

baa kagJdlarmm c;ogu Avusturyadan 
gelmektedir. Avusturya kagrd ve diger 

ithalatma mukabil memleketimizden do -
viz imkansrzhg1 dolayJsile mal alamadJ -

gmdan gonderdigi mallann bedelini tah
sil edememektedir. Avusturyadan ald1 -
gJmiZ mallann bedeli Cumhuriyet Mer • 
kez Bankasma yatmlmaktadJr. Fa kat 
Avusturya Milli Bankas1 gec;en haziran 
ve temmuz aylannda yatmlm1~ olan mal
larm bedelini bile Merkez Bankasmdan 
alamami§IJr. 

SattlgJ maim bedelini almak imkamm 
bulaffilyan Avusturya kag1d sanayii, bu
radan yap1lan sipari§leri kabul etmeme· 
ge ba§lamJ~tJr. Bu vaziyet kar§mnda pi-

yasada kag1d fiatlan derhal tereffi.ie ba~
lamJ~ ve birinci hamur ka~dm kilosu ~im
diye kadar 26 kuru§a sat1lrrken evvelki 

giin 28,5, diin de 30 kuru§a yiikselmi~
tir. Bu yiikseli§in devam edecegi tahmin 
edilmektedir. 1kinci hamur kag1dlarla her 
sahada kullamlan muhtelif Hg1dlarda da 
vaziyet aynidir. 

Diger taraftan yeni kurulan ve bu ay 
i~inde ilk mamulatm1 piyasaya verecek 
olan Tiir · e A- a .. · hirt. 

mek i~in Vekil!er Heyetinin 18 mart ta
rihli toplantlsmda kabul edilen ve 28 
martta Resmi Gazetede c;Jk.an bir karar
name, umuml kontenj and an istifade kay
dini ticaret muahedelerine koym1yan 
devletlerin serbest listelerimizden istifa -
deleri imkanmr kaldirmi~tJr. Bu da H
grd aldigimJz memleketlerden bir kJsmr
m bizim ic;in kapalmJ§tlr. Mesela; gaze· 
telerimizin biitiin ihtiyacmm temin edil • 
digi Finlandiyadan arhk kag1d getirile
miyecektir. Elyevm giimriikte bulunan ga· 
zete kagrdlan da • yeni bir karar alm· 

mad1g1 takdirde - antrepolarda kalacak-

a talya, Macaristan ve Avusturya 0 Ba§vekillerinin Romada imzalad1k • 
Ian yeni protokollarla Kiic;iik ltilafa 

miimasil ~ekilde kurulan yeni siyasi grup 
derhal Avrupa politika aleminde tesirini 
gosterdi. Avusturya Ba§vekili M. Su~ • 
nigin Romadan Viyanaya avdetini mii ~ 
teakrb Diyet meclisi miistacelen ka .. 
bul ettigi bir kanunla tekrar askeri mii• 
kellefiyet usuliinii tatbik etti. 

Altr buc;uk milyon niifuslu bir AI .. 
man devleti olup zabit kadrosu zengin o
lan Avusturya, yeni kanun sayesinde pek 
yakmda orta Av~..1pamn hahn sayilu as· 
keri devletlerinden biri olacakhr. Avus· 
turya Ba§vekilinin, Almanya gibi sulh 
muahedesini y1rtmak ic;in Romada M. 
Musoliniden te~vik ve te~c;i gordiigiine 
~iiphe yoktur. 

Macaristan Ba~vekili General Com .. 
bo§iin dahi ayni suretle te§vik ve te§<;i e .. 
dildigi §iiphesizdir. Trianon muahedesile 
ordusu 35,000 ki§iye indirilen Macaris· 
tanm dahi bu muahedeyi feshederek as• 
keri miikellefiyeti tatbik ederek silahlan• 
masma her an intizar olunmahd1r. Maca· 
ristandan sonra silahtan tecrid edilmi~ o· 
larak Avrupada yegane devlet Bulga • 
ristan kalacaktJr. 

Bulgaristan, ltalyamn yeni kurdugu 
bloka dahil olmadJgi gibi ahiren ordusunu 
seferber hale ve ltalyan rnuallimlerinin 
idaresi altma koyan Arnavudluk gibi i -
talyanm mi.ittefiki de degildir. Bununla 
beraber italya, Avusturya ile Macaris· 
tam silahlanduarak grupunu kuvvetli bir 
askeri ziimre haline getirdikten sonra §Up· 
hesiz, Bulgaristanm davasma da muza
heret etmekten geri durm1yacakhr. 

ltalya zecri tedbirler yiiziinden ve !n
gilterenin Akdeniz devletlerile akdettigi 
kar§Jhkh anla§malardan dolay1 dii~ti.igii 
tecrid edilmi§ vaziyetten kendi kuvveti ve 
gayretile kurtulmak ic;in, orta Avrupada· 
ki yeni siyasi grupu kunnu~ ve Amavud· 
lukla bir anla§ma yapm1~llr. 

!talya, Lokarnoculann Londrada ka· 
rarla&hrdJk!an plam da, Almanyanm zec· 
ri tedbirlere i$tirak edeceginden korkarak 
tasdik etmemi~ti. Avusturyanm silahlan • 
mas1 zahirde Almany;aya kar§1du; fakat 
hakikatte Kii~iik ltilafa kar$1d1r. Bilakis 
Almanya kom§usu diger bir Alman dev• 
letinin silahlanmasmdan memnun lm 1 

tur. Cunkti iki Alman devleti bir giin 
1rk, milliyet ve ikt1sadi menfaatlerin i§ti• 
raki yiiziinden birle§tikleri zaman, AI .. 
manyamn askeri satveti bir anda artnn§ 
olacakhr. 

aid mmtakadan gec;en k1smmm Trakya· hr. 
nm ic; k1smma ahnmam ve bu hattm ta- Bu kararnemenin diger devletlere de 
mamile c;ift hat olarak in~as1 ve i~letilme- taalluku dolayJsile kag1d buhramm arh· 

Avusturyanm ve Macaristamn sillh • 
landmlmasr ltalyamn Kii~iik itilafa bir 
mukabelesidir. Cekoslovakyamn Sovyet 
Rusya ile akdettigi askeri muahedenin, 
F rans1z - Sovyet misakmm tasdikile mer· 
iyet bulmu& olmasr ve Romanyamn dahi 
Sovyet Rusya ile boyle bir ittifak akdet
mege taraftar bulunmasJ Almanyadan 
ziyade italyayr endi§eye dii§iirmii§tii. 
Ciinkii Sovyet Rusyamn Orta Avrupa 
politika alemine ginnesiJe fa$iSt ita}ya 
Avrupanm ortasmdaki rnevkiini ve hatta 
hududlanm tehlike altmda gormii~tiir. 

si dii~iiniilmektedir. racagr ,iiphesiz addedilmektedir. 
Memleketimizin yilhk kag1d sarfiyah 

be~ milyon liradan fazlad1r. Bunun 3 • 
3,5 milyon lirahk kadan sarg1bk, paket 
ve ambalaj kagJdlandir. Miitebakisi de 
hernevi ka~1ddrr. 

KVLTVR ISLERI 
1Ikmekteblerde talebenin yazt· 

Ian tetkik edilecek 
Maarif Vekaleti ilkmekteblerin birinci 

ve ikinci s1mflannda tiirkc;e derslerinde 
talebenin yazd1klan yaz1lann tetkikine Hi
zum goriildiigiinii bildinni~tir. Bu s1mf -
lardaki muallimlerin yiirkc;e derslerinde 
talebenin yazd1klan yazJiardan begen -
diklerinden birkac; tanesi istenmi~tir. Bun· 
lar Turk Dili Tetkik Cemiyetine gonde
rilerek orada tetkik olunacakt1r. 

Mekteb bakkallarr hakkmda 
bir tamim 

Mekteblerde, c;ocuklara i:iteberi satan 
bakallarm temizlige riayet etmedikleri gi
bi, her§eyi, diikkanlardan daha pahabya 
sattJklan anla~Ilml§llr. Buqun ic;in maarif 
idaresi mekteb miidiirlerine gonderdigi 
bir tamimde, mekteb idarelerinin bu hu -
susa dikkat etmelerini ve temizlige riayet 
etmiyen bakkallarm c;1kanlarak ba§kala
nnm almmasJ bildirilmi~tir. 

VNIVERSITEDE 

Olimpiyad filmi tlniversitelilere 
gosterilecek 

193q Berlin Olimpiyadlan ic;in AI • 
manlar tarafmdan yaprlan bir spor filmi 
Oniversite talebesine gosterilecektir. Filim 
sab giinii Oniversite konferans salonunda 
gi:is terl iecek tir. 

ADLIYEDE 

Kendisine avukat siisii vermi$ 
Kendisine avukat siisii vererek bilftas

sa Emvali Metruke idaresinde i§i olanla
n igfal edip i~lerini takib etmekten suc;lu 
Leon F ara~yanm muhakemesine diin bi -
rind ceza mahkemesinde devam edilmi~ • 
tir. Bundan evvel Baro riyasetinde bir tez
kere yazrlarak suc;lunun Baroda kayidli 
olup olmadJgi sorulmu~tu. Gelen cevab 
diin okunmu~ ve kayidli olmadJgJ anla -
~IlmJ~tlr. Bunun iizerine iddia makam1; 
Leon F ara~yanm cezalandmlmasmJ iste
mi§tir. Karar verilmek iizere dava ba§ka 
giine birakiimi~hr • 

Talebeye sarkmtthk eden bir 
adam tevkif edildi 

Behc;et isminde biri diin <;ar§l ic;inden 
gec;erken mektebinden «;1k1p evine don -
mekte olan Mebruke adh bir talebeye 
sarkmhhk yaplJgJ ic;in yakalanarak Adli
yeye gonderilmi~tir. Suc;lunun ikinci sulh 
ceza mahkemesinde s~rgusu yap1ld1ktan 
sonra tevkifine karar verilmi~tir. 

Bir manto hustzhtb 
Y erli Mallar Pazanndan bir manto 

c;almakla suc;lu Giilizar isminde bir kadm 
yakalanarak miiddeiumumilige verilmi§
tir. Birinci sulh ceza mahkemesinde sor -
gusu yap1lan suc;lu mantoyu kendisinin 
c;almadJ$hnr; ayni evde oturduklan Hani· 
fe isminde ba~ka bir kadmm c;aldJgmJ 
soylemi$tir. Mahkeme Hanifeyi serbest 

Zecri tedbirlerin tatbikmda 1ngiliz ve 
Frans1z sosyalistlerinin gosterdigi gayre .. 
tin hakiki mii§evviki ve mes'ulii, italyan 
fa§ist partisi nazarmda, Sovyet Rusyadrr. 
Zecri tedbirlerin te&didi davasmda M. 
Litvinofun c;ok faaliyet gostennesi hal • 
y~nlann §iiphesini biisbiitiin kuvvetlendir
mi~ti. 

Avusturyanm sulh muahedesinin askeri 
ahkam1m bozmu$ olmas1 gerek Sen }er· 
men, gerek Tria non muahedelerinin ara
ziye ve hududlara taalluk eden ahkami• 
m dahi bozmaga yo! hazuhyacag1ndan 
Kiic;iik ltilaf devletleri, Avusturya hilku· 
metinin son hareketinden aynca infial du· 
yacaklard1r. Ren mmtakasmm i§ga]i Av
rupanm garbindeki siyasi vaziyeti altiist 
etmi~ti. Avusturyanm hareketi dahi Orta 
Avrupav1 kanstnm1shr. 

MUHARREM FEYZI TOGAY 

Atinaya giden doktorlartmtz 
4 nisanda Atinada toplanacak olan 

Balkan devletleri ~ocuk Edirgeme Ku
rumuna bizden murahhas olarak i§tirak 
edecek olan doktor ihsan Sami, Salim 
Ahmed ve Mehmed Ali diin ak§am Ge
rio vapurile Atinaya hareket etmi§lerdir. 

Heyet, cemiyet erkam ve arkada§lan 
tarafmdan te~yi edilmi~tir. 

Cumhuriyet 
Nuahaa1 S Kunqtur 

Abone I Tilrkiye 
f&raiti ( i~n 

Senelik 1400 Kt. 
Alb ayhk 750 
0~ ayhk 400 
Bir ayhk 1SO 

Hari~ 
i~iD 

t:700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 

Filmin biitiin talebeler tarafmda~ go
riilmesini temin etmek ic;in iic; seans ya
pilacaktJr. Her seans bir saat siirecektir. 
Birinci seans saat 16 da ba§hyacaktu. 
Giizel San'atlar Akademisi talebeleri de 
bu filmi gormek arzusunu gostermi§ ol -
duklarmdan Rektorliikc;e kendilerine ge
lebilecekleri bildirilmi§tir. 

bJrakmJ~hr. Her iki kadm hakkmda taki- ,._ ____________ _, 

bata devam olunmaktadJr, l 

I 



3 Nisaft l!r.l8 CUMHURIYET 

SON ~ABERL.ER ••• 
'I'EI.I:FON 'I'ELCRAI' VI! TEJ.SiZLE 

~akan1n sonu 

Bursa 
bir 

koylerinde kanb 
hadise oldu 

Sovyet Rusyadan 
Mongolistan hududunda
ki son teca viiz vak' alar1 

Yazan: Nadir Nadi ROportajlar 
Bursa (Hususi) - T ahtah koyiin ~ 

den lzzet isminde biri Y aylac1k koyline 
bir k1z begenmek maksadile gitmi$: ki:iy 
kahvesinde arkada~J Mehmed CaVU$ ve 
Anafor koyii muhtan Hasanla birlikte 
rak1 ic;mi§ler, fakat ic;ilen rakl izzetin 
beynine vurmu§. Hava almak ic;in der • 
hal oradan c;1kan izzet, koy bakkah Ha
sanm diikkanma ugnyarak bir §i~e rak1 
alm1~, fakat kendisini takiben bakkala 
giden arkada$1 Mehmed Cavu§ ta, iz -
zetin cebine koydugu bu bir §i§e rak1yJ 
latife maksadile a$1Tml§hr. fzzet, bakkal 
Hasandan ikinci bir §i§e daha istemi~. lz
zet onu da cebine koymu~ fakat gene 
Mehmed Cavu~ bu $i§eyi gizlice a$1T ~ 
ml§hr. Bu sefer lzzet, bakkal Hasana 
ofkelenerek (benimle alay mJ ediyorsun? 
V erdigin §i$eleri neden a§myorsun?) de· 
mi§. Bir§eyden haberi olm1yan Hasan ise: 

Tiirk ressamlar1 • • serg1s1 
Asyada Japon yaydmas1na Rusyan1n, 

harekette bulunacag1 
Tiirk 
Sergi 

biiyiik alaka ressamlar1 
a~dab ii~ 
hergiin akin 

toplami,Iar. 
halde balk 

Tokyo 2 (A.A.) - Sovyetler Bir -
liginin, bir iic;iincii devlet tarafmdan d1~ 
Mongolistana taarruz vukubuldugu tak • 
dirde Sovyet hiikumetinin silahh muave
nete mecbur olacag1 hakkmda Moskova
daki Sovyet Birligi biiyiik el~isine yap1 -
Ian sarih beyanat Manc;ukov • Sovyetler 
Birligi ve d!$ Mongolistan hududlan hak
kmda J arl)nya tarafmdan beklenen ay
dmlatmayl nihayet temin etmi~tir. Gaze
teler, ~imdi Japonya ile Manc;ukov ara
smdaki mii§terek hududun ac;1k bir su • 
rette taayylin ettigini ve Nankin hiiku • 
metinin hemen hemen muhakkak olan i§· 
tirakinin vaziyeti daha zor bir hale sok· 
tugunu kaydediyorlar. Heniiz aydmlat
mJya muhtac cihet mevzii hudud hadise· 
lerine de Moskovanm miidahale edip et· 
miyecegidir. 

ve Nankin hiik\unetile yaptJg1 heniiz ka
ranhk anla~malara dayand1g1 ve Man -
c;ukovunun c;evrilmesi suretile ] aponyanm 
Asya k1t'asmda yay1lma siyasasma kar§l 
bir mukabil harekette bulunmak istedigi 
anla~1lmaktadu. 

hafta oldugu 
halinde geliyor 

12 -

Domei ajans1 Buir goliiniin batJ ce -
nubunda ve batiSinda diin yeni ve mi.i ~ 
him bir musademe vuku buldugunu bil
diriyor: D1~ Mongolistan k1taatma 12 tay 
yare iltihak etmi§tir. J apon -Manc;ukov 
cihetinde olii ve yarahlar vardJr. Man • 
~ukov hi.ikumeti ~iddetle protestoda bu • 
lunarak bu yeni hadisenin durumu va • 
himle§tirdigini bildirmi§tir. 

Gazeteler, Japonyamn yeni hudud 
talZJ hallini muvakkat olarak telakki e • 
diyorlar. Manc;ukovunun niyeti ancak 
hudud bolgelerinin gayriaskeri hale ge • 
tirilmesile temin edilecektir. Sovyetler 
Birliginin ise F ransaya d1~ Mongolistana 

Mongollar, Japon krt'alarrnt 
maglUb ettiler 

Moskova 2 (A.A.) - Ulanbatordan 
bildiriliyor: 

Adzkolom hudud karakolile T amsik • 
bulak arasmda Mongol ve J apon - Man· 
c;uri kit' alan arasmda vukubulan ve 31 
mart glinii ile 1 nisan gecesi devam eden 
musademe 1 nisan sabah1 nihayet bul • 
mu$tur. 

Mongol k1t' alan, J apon-Manc;uri miif
rezelerini ag1r zayiata ugratarak hududa 
dogru piiskiirtmege muvaffak olmu~lar
d!r. Mongol topraklan ic;indeki Adykolon 
s1mr karakolu tekrar Mongol k1t' alan ta· 
rafmdan i~gal edilmi~tir. 

Moskova 2 (A.A.) - Ulanbatordan 
bildiriliyor: Kuantong ordusu kuman • 

danhg1 tMafmdan son hadiseler hakkm
da yay1l n bir telgrafa gore, Japan • 
Manc;uri k1taahnm Mongol topraklanna 
yirmi kilometro kadar girdigi siikutle ge
c;ilerek 12 Mogol tayyaresinin Mam;uri 
askerlerini bombard1man ettigi ve bun • 
Ian mukabil taarruza mecbur eyledigi 
bildirilmektedir. Bu haber tekzib edil • 
mektedir. 

(Sen benim diikkammdan paras1z rak1 
m1 alm1ya gel din?) cevabm1 vermi,, bu 
yiizden aralarmda c;1kan kavgada lzzet 
bic;agml c;ekerek bakkal Hasam kanlar 
ic;inde yere sermi~tir. Bunu goren koy a
halisinden birkac; ki$i de bakkal Hasam 
yarahyan lzzeti sekiz yerinden b1c;akh -
yarak koy yamndaki bir derenin i~ine at
mi§lardJr. 

Vak'adan haberdar alan jandarma ka· 
rakolu geceyans1 koye iki bisikletli jan· 
darma gondermi§, neferler dere kenarm
da bir inilti i§iterek soguktan yan don • 
mu§ bir halde yarah olan 1zzeti koy oda· 
sma getirmi§ler, oradan da hastaneye sev
ketmi§lerdir. 

Moskova s1k s1k bliylik san'at hareket
lerine sahne alan bir ~ehirdir. Bu san' at 
hareketleri arasmda Resim, birinci derece· 
de bir yer tutuyor. 

Bugiinlerde halkm gezmekte oldugu 
sergileri sayay1m: 

Me~hur Rus san'atkan Grabar'm, Cek 
ressaml Neuschuhl'un eserleri. 

Turk ressamlan sergisi, Alman ve Po
lonyah ressamlann sergileri. 

Biitiin bu kalabahgm ic;inde Turk res
samlan biiylik alakayJ c;ekiyorlar. Sergi 
ac;1lah iic; hafta oldugu halde, balk her· 
giin akm halinde geliyor. 

Grabar, Rusyamn en tanmml$ ressam· 
lanndan biri. Bugiin Giizel San' atlar A
kademisinde profesi:irliik yapan san' atkar, 
arhk hayli ya~h bir adamd1r. Onun, 
memleketi ic;in bulunmaz bir professeur 
oldugunu, eserlerinin kar~ISinda anhyo
ruz: Grabar, her ekol' u tecriibe etmi§ ve 
hepsinde de muvaffak olmu~tur. 

N euschuhl, Cekoslovakyah gene bir 
ressam. T C$hir ettigi eserlerin c;ogu 1929-
1935 senelerinde yap!lml~. Kendisinin 
kommunist ruhlu oldugunu, sec;tigi sujet
lerden ogreniyoruz: hc;i, i§c;inin !StlrabJ, 
c;ah~marun kutsiyeti. 

-·······•••u.,,., ..... ,,,,,,,, ,,,,,llllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllillllllllllllllllllllllllln>ouu>o•uoooooo•u·••·••·•·•·•······ 

Simdi her iki yarah ayni kovu§ta te • 
davi edilmektedir. Hadiseye Adliye va· 
z1yed etmi§, lzzeti yarahyanlann koy a

halisinden Osman ve fbrahim olduklan 
tesbit edilmi§, fzzet, Hasam yaraladJgm· 
dan, onlar da fzzeti yaraladiklanndan 
ciimlesi haklarmda ikinci istintak hakim· 
)igince tahkikata ba~lanml§tlr. 

Fa kat, mevzu itibarile birbirine c;ok 
benzemekle beraber san'atkar eserlerinin 
her birinde yeni bir canhhk gosteriyor. 
Her ressama laz1m alan teknik kuvveti ve 
heyecan kabiliyeti onda bol bol var. Bu kadar eza olmaz! 

Haup_tmanin idami 
bugiine hiraklldi 

Yunan kabinesi 
Tiirk ressamlan sergisini gezerken, ne 

U .. ,. ay I. ,.I·n parlamento- Venizelosun bir gazete yalan soyleyim, biraz kendimden utan-
~ ~ d1m: Bizde, bilhassa gender arasmda ne 

t ri· . . t• muharririne verdigi biiyiik kabiliyetler varml~ ta, haberimiz 
nun a I IDI IS 1yor ..• ,.. k yokmu•. Gene ben. be$ senelik bir ayn· son mu a at · 

Trenton 2 (A.A.) - Hauptman cu- Atina 2 (Hususi} - Hiikumet par • hktan sonra memlekete yeni donmli$ oldu-
ma gi.ini.i saat 20 de idam edilecektir. lamentonun i.ic; ay miiddetle tatilini iste • Frans1z muharrirlerinden Hanri He! • gumu soyliyerek kendimi mazur gostere· 

T renton 2 (A.A.) - Hapisane di • mektedir. Bu miiddet esnasmda yapacag1 der Pariste Venizelosla hasta olmadan bilirim. Fakat san'at hareketlerini takib 
rektorU, Kimberlig, bi.iyiik juri heyeti i§ler ic;in parlamentodan te§kil edilecek bir gi.in evvel bir mi.ilakat yapmaga mu· etmege mecbur olan muharrirlerimiz ne 
cuma Unli a amma kadar, Pol Ven ~ bir enci.imenle te~riki mesai etmegi red~ vaffak olmu~tur. Bu mi.ilakat ihtiyar Yu- diyecekler? ' 
C:reh meseleSl ha l:mda l:ilr karar vennez- detmemekle beraber yapllacak i~lerin on- nan Ba§vekilinin siyasi hayatmdaki en $urada toplanan on be~ yirmi tabloyu 
se, Hauptmanm idam1 gene tehir edilebi- ceden tesbitine yana~mamaktadar. son gori.i§mesidir. gezerken bir~ogunun i:iniinde takdir hisle· 
lecegini soylemi~tir. Vande! evvelce iti~ Milli Ahali partisi lideri Teodok:.s Venizelos, FranSIZ gazetecisinin muh • rile durmamak miimkiin olmuyor. 
rafta bulunmu§, fakat sonradan sozlerini parlamentonun tatili esnasmda yapacag1 telif suallerine cevab vermi§, Avrupann\ y egane kusur, sergiyi tertib edenlerin 
inkar etmi§tir. §eyleri hiikumet sarahatle tayin ettigi tak- umumi ve siyasi vaziyetile, Milletler Ce- asker! sujetlere fazla yer vermi§ olmalan. 

Direktor, jj.irinin hafta sonundan da- dirde partisinin kabul edecegini gazete- miyetinin rolii ve Avrupada yap1lan baz~ Makinelitlifekler, elbombalan, tanklar, 
ha ileriye tehire salahiyeti olmadlglnl, cilere soylemi~tir. anla§malarm mahiyeti hakkmdaki di.i§tin- tayyareler arasma s1k1~m1~ duran (c;1plak 
bunun ic;in bir mahkeme ve yahud sala - Ahali partisi lideri Caldaris ise par • celerini anlatml§tlr. kadm) 1 yadug1yoruz. Sevketin (Cami 
hiyetli memur karan laz1m oldugunu ila- lamento haricinde herhangi bir hiikumet M. Helder, Yunanistamn Kihm ada- ko$esinde dua eden hoca) smda (Alla-
ve etmistir. kurulmasmm dogru olmadigml ve parla- s1 hakkmdaki emelleri hakkmda ne fikir- h1m sen beni bu afetten kurtar) diyen bir 

lkbsad Vekili geliyor mentodaki partilerin bugiinkli vaziyeti de oldugunu M. Venizelostan sormu§ ve bakl~ var. 

Ankara 2 (Telefonla)- fktJsad Ve- kuvvetli bir kabine kurulmasma miisaid §U cevab1 alml§tlr: Ibrahim Calh anlatlyor: 
kili Celal Bayar bu ak~am !stanbula ha- olmad1g1 cihetle yeni sec;im yap1lmas1 za- «- 0~ sene evvel K1bnsta olan hadi- Tiirk ressamlar1 sergisinde iic; grupW! 
reket etti. !stasyonda Vekalet erkam ve ruri oldugunu soylemi§tir. seler mi.inasebetile Yunan Meb'usan mec· eserleri temsil edilmektedir. 
birc;ok zevat tarafmdan te~yi edildi. 0 - A tina 2 (Hususi) _ Venizelosun kii- lisinde soyledigim sozleri tekrar edece • 1) Giizel San' atlar Birligi. 
fis mlidi.irli Mecdet te ayni trenle hareket c;lik oglu Sofoklis Ciridden gelmi§tir. Bir gim. Ben K1bns meselesinin cebri hare • 2) Miistakiller. 
etti. iki gun burada kald1ktan sonra M1s1ra ketlerle halledilmesini tasvib etmem. 3) D grupu. 
Sirketi Hayriyenin yapbracag1 gidecektir. K1bns meselesi yalmz anla§ma ile, bil • Giizel San'atlar Birliginden, Nam1k 

vapurlar Kanunu eaaaide tadilat hassa lngilterenin muslihane muvafak.a. • lsmailin, Sevketin, Fihamamn, Hikmetin, 
A k Atina 2 (Hususi) _ Ba•vekil De • tile hallolunabilir. K1bnsm lngiltere J<;m Vecihinin, Saminin, Nazmi Ziyanm, Bur-

. ~ ara 2 (Telefonla) - Sirketihay- • faydal1 ve liizumlu bir ada olmad.lgl B?- sa!J Sefigin, Ali Avninin, Fahrinin ve rlyenm k d. f b ·k d ~ mircis kanunu esaside yap1lacak tadilat 1 I . en 1 a n asm a yaptlracagl yu··k Harbde sab1·t olmu•tur. ng1 terenm b · 1 · · · · d.k 
YenJ gem ·1 · ]• 1 tk d y k 1 · irin kurulacak enciimene biitiin parti li • ' emm eser enm1z1 getlr 1 . 

I enn P an an tJsa e a eh ., Bu··yu··k Harb ~· ,.l·nde KJbrJsJn Yunanista.- M·· k.ll d H d M h f h . d I . . . fr k. . . . . B k.l y usta I er grupun a, ami i, a -en eyetmce tetkik olunmaktadu. er ermm I§ I a 1n1 Jstem1~tJr. a~ve 1 ~ .b. .d bn 

M Frank R d k f enciimence yapilacak tadilatm parlamen· na verilmesi ic;in yaptlgJ gJ I yem den~·l mudu, Zekiyi, CevadJ gosteriyoruz. 
· , oma a on erans tekl1.f yap1lmas! ihtimal haricinde egl • D d B d · R h · T d todan tasdikm1 teshil ic;in bundan daha . grupun a e n a m1, urgu , 

verecek muvaflk bir tedbir bulunamJyacagmJ soy- dir. Fakat §imdi bu meseleyi vakitSIZ Elif Naci var. 
Berlin 2 (A.A.) - Namlardan ve Ber lemektedir. kurcalamak mi.inasib olamaz.» Umumiyetle biitiin arkada~lar begenil-

Portreyi kiic;iik bir fotografa bakarak 
bir hafta zarfmda yapml§ l 

Bir san' atkar, sevdigi zaman ezbere de 
yaratabiliyor demek I 

Callmm diger eserlerinden, «Topc;u· 
lar» ve «Kuvvayi Milliye» de renk ve 
kompozisyon itibarile Ruslar tarafmdan 
c;ok takdir ediliyor. 

Onun «C1plak kadm» 1 i~in, yukar1da 
bahsettigim me~hur Grabar «cilde bu ta
bii rengi verebilmek ic;in insanm Allah 
tarafmdan ressam olarak yaratJimas1 la
ztmdu.» demi$. 

Gene Calh anlahyor: 
Samiyi, Ruslar, en kuvvetli askeri res· 

samlardan biri olarak gori.iyorlar. 
Mlistakillerden en c;ok begenilen Zeki 

ile Hamid oldu. 
D grupundan fazla takdir kazananlar 

arasmda Bedri Rahmi ile T urgudu say a· 
bilirim. 

Callmm iftiharla gogsii kabanyor: 
- Turk san' atma geni~ bir istikbal va· 

deden bu genclerin istisnasJZ hepsi benim 
talebemdir, diyor. Memleketini seven bir 
san' atkar ic;in bundan daha biiyiik bir se· 
vine memba1 olabilir mi? 

Biz geldik, gidiyoruz. fstikbal onlann· 
d1r. 

Calhya bak1yorum: 
Giillimsiyen iki dudagm aydmlattJg1 

kara kuru bir yiiz. 
V e simsiyah gozlerl 
0 gozlerde, daha yiizlerce gene yeti§· 

tirecek kadar ate§ var. 

NADIR NADl 

Bir izah 
lki giin evvel ~rkan Roportajrmdan do· 

layr bir sual kar§rsmda kaldrm: Nastl o
lur da ayagma saglam bir pabuc takamt· 
yan bir adam, tck gozliiklii diplomatlartn 
devam ettikleri bir oiele gider, para sar
federmi~? 

Bu sual, Roportajlarrmda samimi ol
madtgrm §iiphesini u_qandtrabilecegi i~in 
cevab vermege liizum goriiyorum. 

Bir defa bu .f/azrlartn yegone meziyeti 
samimi, dogru ve giinii giiniine yazrlmt§ 
olmalarrndadrr. Ben ne komunist ajam· 
Ylm, ne de Sovyet Rusyantn dii§mam. 

M aksadtm kom§U memlekeie dair re· 
alite'.!Je uygun resimler gosiermektir. 0 
adamcagJza <<neden ayagma iskarpin sa· 
im almryorsun da giindeligini burada he· 
ba ediyorsun ?» diye sormadtm. Be§ on 
kadch votkanm bir '<ift ayakkabtdan daha 
ucuz oldugunu dii§unmii~ olacagrm. 

Bu yazrlardan komunism hakkmda 
mutalea beklt.yenler aldanrrlar. Komu· 
nism bir nazari.!Jedir. Buna dair lehte ve
. !Ja ale.!Jhie bir fikir edinmek ir;in Rusyaya 
gidilmez. Bu i~ olsa olsa ekonomi politik 
kitablart arasmda kafa yormak suretile 
halledilebilir. 

N. N. 

lspanyada i~~i ve patron 
mese1e1eri 

lin hukuk akademisi ba§kam Frank 3 d Eski Yunan Ba~vekili bugiin !talyan mi•lerdir. 
nisanda Romada, fa~ist kiiltiir akademi- Polonya a komu··ni"st d b 1 0 .._. ada ' Barselon 2 (A.A.) - Maden sanayii 

t l y hakl.ml·yet,· altm a u unan n~. . G·· 1 s · tl B. r·~ · d N k send1·kas1 mu··mess,·llcrr· du··n toplanarak sinin op anacag1 Borromini saraymda, I uze an a ar 1r 1gm en am1 
Nasyonal - Sosyalist kanunlan hakkm- tevkifab genis,liyor hakkmda ezciimle ~unlan s~y erni§tJr: fsmail, Sevket, Fihaman bilhassa nazan patronlarla c;1kan ve 50 bin i§c;inin gre-
da bir konferans verecektir. Bu kon ~ 2 (A A ) «- 1talya ve Yunanistan arasmdaki dikkati celbettiler. Askeri ressam olarak vine sebeb alan ihtiH\f hakkmda gi:irii§-

b k Var~ova . . - Birka,. gu"nden - d 1 b. Ia• ·· 1 d. ferans, . a.~ .am M. Marconi, !talyan fen y bu meselenin e zaman a ve IT an • • Sami rok be<Yenildi. ffiU§ er Ir. beri haber verilmekte olan komiinist ve ~ · k .,. " 
a~a~i~l~~~rn davet.i iizerine tertib edil- miifrit sol taraftarlarmm toplu bir hal- ~~) 1.. sayesinde hallolunabilecegme a- <;alh kendinden bahsetmiyor. F akat Miimessiller, patronlarla bir sureti 
ffil§ ·. ya~ Adhye Nazmmn bu hu- de tevkifine bugiin saat 11 den 12 ye num.» ben biliyorum ki onun eserleri birinci de· tesviye bulmak i~in son bir te§ebbiis 
sustakr davetme icabet edecek alan M. kadar yaprlmasma sendika karar veri- . •· b 'I • recede alaka c;ekenlerdendir. Atatiirkiin yapmaga karar . vermi§1erdir. 
Frank . ko~feranstan sonra baz1 1talyan len bir saatlik umumi gr~v dolayJsile fngiltereye donen bar gemi en Eger patronlar, her hangi bir anla§ -
hukuki muesseseler· · · t d kt· • . . . . portresi, tereddudsiiz soyliiyorum, ~imdi- · k. k 1 d k. · 1 ' mr Ziyare e ece Jr. bu gece de Lehistanm az c;ok her tara- Londra 2 (A.A.) - Adenden blldmh- mayl rm ansJz l an §im i l vaZiyet e -

«Htndenburg» balonu Mader fmda devam edilmi§tir. yor: ye kadar gordiiklerimin en iyisidir. Du- rini muhafaza edecek olurlarsa i§c;iler 
d 1 ru•ta, bakl~ta, gozlerin manasmda, <;alb b ·· d ·t·b d f b ·k a a annda Diger taraftan, Adliye ve Dahiliye Ana yurd filosu ikinci filotillasmdan ' ugun en I l aren rna en a rl a ve 

k. l tl · · t · 1 b d bir canhhk •aheseri yaratm1•. .. 1 · ! uamburg 2 (A.A.) __ IZ 129 • Ve a e en, l§ Ia edici maddeler u - Kempenfeld muhribile Crusa er, ' ' muessese erim i§gal edeceklerdir. nzi-
1~ ve Hindenburg adh · . nukmba.1. lundurmak, silah ta§Jmak ve asayi§i boz· Crexent, Comet ve Cygne torpito muh- Ostada bu portreyi yapmak i~in Ata- bat kuvvetleri bu harekete kar§l koya-

ra yem a 1 1 ·b· ·· ·· k k d k d I k 1 1 d.k 1 b. ·ht·1•1 sevk balonu diin, saat 17 de, Mader a • m!ik ~1 . ~ curu~ler ?akkmda miis~ace • ribleri bugiin !ngiltereye donmii§ler - tiir iin ar~ISJn a, ne a ar zaman ~a I§· ca o ur arsa sen 1 a ar rr 1 1 a yap-

dasmm 280 mil §imalinde bulunmakta len hukum verrl~esmi. emreden b1r ka- d_.ir~.~""""!!'!!!!!"""".,.....""""'..-""""'"""""""'="'...,......,__,_t ... 1 g..,.1..,.m~so:r:-"d_um_. """""'""""""" __ .....,"""".....,,..,....,..."':m::-":a:-gr-...d::ii.,.§u': .. n .. m:""e""kt'"':e::-d""'ir'""l_er ........ --: ...... """""""""""' 
.di rarname ne~retml§lerdrr. ..,. 
1 

• Ekner kumandanlrktan Tiirk Kooperatif cemiyetinde V l\J) lrif\}l\JI If C @} Qj 0 In lfilill\JI Z ft [b) 0 0 lk 0 8 lr 0 
~rkardryor Ankara 2 (T elefonla) - Tiirk Ko- fi!II~!IJ!i!..----------. 

Londra 2. v<.A.A.) .. - Royter Ajansmm operatif cemiyeti heyeti umumiyesinde i· 
haber verdlgme go;e., ~· Eckener, yeni dare heyetine sec;ilenler aralannda top
Hindenburg Zeplmmr kendi istegile ]anarak reislige doktor Cevdet N asuhiyi, 
se~im miic~dele~~ . _:~r~ne am a de kll • reis vekilligine Ankara H ukuk mektebi 

aktan imtma e Igr .~~m hiikQmet mah kA .b 
~llerinin goz~nden du§mii§tiir. profe "rlerinden Suaybi, umumi ata • 

Mumaileyhm, bundan ba§ka, Zepli- lige eski Istanbul meb'usu Alaeddin Ce
. bulundugu hangardan sec;im afi§le _ mili, muhasiblige fkt1sad Vekaleti Da

~:in kaldmlmasl emrini verdigi de hili Ticaret Umum Miidlir muavini Sa
soylenmektedir. . . lahaddini se~mi~lerdir. Bu i~timada Ba~

Aynca M. Eck~?en~,y. sec;u~ hakkm- bakan lsmet 1ni:iniinden cemiyete gel en 
da naho§ sozler soyledJgr de lddia olu· mektub alkl&lar arasmda okunmu§tu!'. 

nuyor. Denizciler tekaiid kanunu Halen Hindenburg Zeplininde bu _ 
lunan M. Eckenerin bu vazifeyi terket
mek mecburiyetinde kalacag1 zannedil-

Ankara 2 (T elefonla) - Maliye en
ciimeni denizciler tekaiid lcanun layiba • 
smm miizakeresine devam etmektedir. 

., .. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Hepsini yapacak; 
iyisi mi? 

lE!!._ on Ren hadisesi miinasebetile 
;;;;;;J} fngilterenin Almanyaya mii -

teveccih bir siyasa takib etme
sinden ho~lanm1yan F ransiZ gazeteleri, 
lngiliz efkan umumiyesi iizerinde bir te
sir husule getirmek ve lngilizleri endi§e· 
ye dii§iirmek maksadile Almanya, daha 
~unu yapacak, daha bunu yapacak diye 
say1p duruyorlar. F rans1z gazetelerinin 
yazd1klan dogrudur: 

Almanya, Renden askerlerini ~ekmi -
yecek, bilakis Rende miikemmel tahklmat 
yapacakhr. 

Almanya, ordusunu, 1914 telcinden 
daha kuvvetli bir hale getirecektir. 

Almanya, tayyareciligini Avrupanm 
en kuvvetli hava ordulan derecesine yiik
seltecektir. 

Almanya, donanmasm1, hem kendi k1· 
yJ!anm mlidafaa edebilecek, hem de a • 
c;1k denizlerde ticaret harbi yapabilecek 
bir hale sokacaktJr. 

Almanya, kara, hava, deniz ordulan
m miikemmel bir hale koyduktan sonra, 
Danzig koridoru denilen garibeyi ortadan 
kalduacakt1r. Lehistanm denize <;1kmak 
hakkiyml§. Kabul! F akat, ned en Alman 
arazisini iki parc;a ay1rdiiar ve halis 
muhlis bir Alman limamm Lehistana 
verdiler. Lehistana deniz koridoru, §ar· 
ki Prusya ile Lituanya arasmdan verile -
hilirdi. Fa kat, Versay muahedesi de -
nilen gori.ilmemi~ tahakkiim ahidnamesini 
yapanlar, Almanyay1 zay1flatmak ve 
Almanya ile Lehistan arasmda daimi bir 
ihtilaf vesilesi h1rakmak i~in, Alman top· 
raklarm1 ikiye ayirdilar, en dar yerinde 
80 kilometroya yakm bir koridor aymp 
Lehistana verdiler. Lehistanm denize in
mesi ic;in bu kadar geni§ bir koridora ne 
liizum vard1? Onun ic;in, Almanya bu 
hakstzhgJ da halledecektir. 

Almanya, Danzig koridoru i§ini hal
lettikten sonra, bir Alman ekseriyetinin 
oturdugu Lituanyadaki Memel §ehrini 
de ele gec;irecektir. Almanlarla meskun 
olan yerleri, Lituanya diye 4 milyon nii· 
fuslu kiic;iik bir memleket icad edip ona 
vermenin manas1 m1 vard1? Lituanya 
vaktile Lehistamn bir parc;as1yd1, sonra 
Lehistan taksim edilirken Carhk Rusya-

smm eline ge~mi§ti. Simdi de, ilk fmat· 
ta Almanya ile Lehistan bu klic;iik dev
leti taksim edeceklerdir. 

Almanya, giiniin birinde Avusturyay1 
da .yutacak, Frans1zlan, 1talyanlan, Cek
len o kadar korkutan birle§me hadisesi 
de vuku bulacaktJr. 

Filvaki, Avusturya o kadar Alman
dJr ki ve bu iki memleket birbirine 0 ka
dar stms1k1 haghdtr ki bunun derecesini 
anlamak ic;in, Almanya - Avusturya hu
dudunda §oyle bir dola§mak kafidir. 
Y olda, otomobilinizin sag tekerlegi A • 
vusturyadan, sol tekerlegi Almanyadan 
gec;er. Bir bahc;enin yariSJ Almanyada, 
yarm Avusturyadad1r. Bir ailenin bir oglu 
Alman, oteki oglu Avusturyahd1r. Bir 
evin on kap!SI Avusturyaya, arka kap1Sl 
Almanyaya a~1hr. Agacm kokii Alman
yada, yemi§i ve golgesi Avusturyadad1r • 

Ayni soydan olan, ayni dili konu§an, 
ayni kiiltiirle ya§Jyan bu insanlan, bu 
milliyet asrmda, ilelebed birbirinden ayJr• 
mamn imkam var m1du? Onun ic;in bu 
birle$me de, mutlaka, olacaktJr. 

Almanya, Cekoslovakya hududlarm -
da ekseriyeti Alman olan yerler varsa, 
bunlan da alacakbr. 

Almanya, miistemlekelerini de geri is
tiyecektir. V ersay muahedesile yagma 
edilen bu miistemlekeler, Alman endiis
trisi, Alman ekonomisi ic;in elzemdir. fn
giltere, F ransa, 1talya ve J a pony a gibi 
biiyiik memleketler ~oyle dursun, Belc;i· 
ka, F elemenk, Portekiz gibi klic;lik dev
letlerin miistemlekeleri olsun da koca Al· 
manyamn neden miistemlekesi olmasm. 
Almanya, bi~imine getirince bunlan da 
ya bir sjyasi manevra ile, yahud zorla 
geri alacakbr. 

Hulasa, Almanya, Fransrz gazetele -
rinin biitiin korktuklanm hirer hirer ya -
pacakhr ve Almanyamn biitiin bunlan 
yapaca~1 di.inyamn malumudur. 0 hal
de, Almanya, her ad1m att!kc;a yeni bir 
buhran vukuuna, yeni bir harb tehlikesi 
kopmasma meydan vermemek i~in, me§
hur F rans1z maliyecisi M. Caillaux (Kay· 
yo) nun dedigi gibi «Alman.!Ja ile dar bir 
zihni.!Jetten ari olarak goru~melidir. H a • 
kiki bir anla~ma, ancak miisavi haklt mil
letler arasrnda viicude getirilcbilir.» 

V ersay muahedesi kolu bacag1 kop • 
mu§,can c;eki§en bir mahlii.ka benziyor. 
Onu ya§atmamn imkam kalmam!§tiT. lsrar 
beyhudedir ve tabiate kar§J bir hareket
tir. Masa ba§ma oturmah «Vey) mag • 
lublara I» diyen barb sonras1 cebbar zih .. 
niyeti b1rakmah ve anla~mah... Ba,ka 
~are yoktur. 
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KU~Uk 

HI kAye Bir izdivactn hikayesi 

Madam Gotann ii9 k1z1 vard1. U<; ktz tar bunlan bizzat sec;mi~, her birisine, 
evlad sahibi olmak bir marifet degil, kmmn meziyetlerini ortaya <;tkarac<Jk 
fakat 111adam Gotarm ba§ka marifeti §ekilde vazifeler vermi§ti. Yendi, ic;il
vardt; k1zlannm i.i9linii de, erkenden di, dans edildi ve en sonra s1ra oyuna 
ve drahomastz evlendirmi§ti. Bir de geldi. Madam Gotar, bizi bu oyunda 
topc;u zabiti oglu vardt ki, ancak nazik denemege haztrlamyordu. 
zamanlarda meydana c;tkardi. Oyun, herkesin bildigi neviden bir 

;iimdi Madam Gotan nastl tamdtgtmt salon oyunu idi. !c;imizden biri ebe ol-
anlataytm. du; gozlerini bagladtk, sualler sormaga 

0 tarihte, bizler, co§gun, ta§km, u<;an ba§lad1k. Verilecek her yanlt~ cevab i
bir grup halinde, her geceyi ba§ka bir c;in bir emanet btrakmak, sonra bu e
baloda ge<;iren genclerdik. Bir gece, ge- manetleri geri almak ic;in kendisini be-

Hava tehlikesini 
hi len 

Ankara 2 (A.A.) 
bilen i.iyeler listesi: 

iiyeler 
- Hava tehlikesini 

12205 A5ir Berestik Divrigiden 45, 
12206 Mustafa Ovac1koglu 20, 12207 Mu
rad Merenda A~uroglu 20, 12208 Hasan 
Birestik 20, 12209 Tibrizlioglu Sevket 
ailesi 100, 12210 Tibrizlioglu Nazi£ aile
si 100, 12211 Yllankirano~lu Salim aile
si 60, 12212 Mehmed Budakoglu 30, 
12213 Haydar Memi~ oglu 30, 12214 Fah
ri Tibrizlioglu 20, 12215 Mehmed Tran
pecioglu 20, 12216 Hac1 Bekir Kara Yu
suf oglu 20, 12217 Cemal Ur;i.inci.ioglu 20 
§er lira vermi~lerdir. 

~·-·~ 
ne bir hayir mliessesesi menfaatine ve- pimize hirer kere optiirmek oyun icabt Si~li Halkevinde 
rilen bir baloda, §i§manca, gec;kin, dii- idi. Bir arahk ebe olmak strast Blan§a 
riist tavtrh, siyahlar giymi§ bir kadm, geldi ve bilmem istiyerek, bilmem sa - ~i§li Halkevinde bugi.in saat 21 de 

h d ld k h · · d f 1 doktor Muhiddin Celal tarafmdan (sos-yanmda da gene, giizel bir ktzcagtza te- i en a anara , eptmtz en az a ya-
sadlif ettik. Gen<; ktz, cidden gi.izeldi. mlan, yanh~ cevablar veren o oldu. yal yardtmm soysal onemi) mevzulu 

N k d ·· ·· ;.;.;; k'' · b'l · • · bir konferans verilecek, bunu mlitea -Hafiflikten u<;ar gibi duran incecik sac;- e a ar yuzu5~, upes1, 1 ez1g1 var-
h · b' t d'ld'kt b k k1b piyano ve kemanla bir konser ve -Ian ve masum ifadeli agzile, gi:ikten na- sa epst 1ze emane e 1 1 en a~ a, 

d.l. h tt b b · rildikten sonra Bayan Babikyan tara • stlsa bir melegi andlnyordu. Dans et • men 1 me, a a a asmm resmme va-
miyordu; balodaki kalabahgm arasmda rmc1ya kadar ufak tefek e§yayt bile rP.- fmdan muhtelif garb musiki parc;alan 
hi<; kimseyi tammad1g1 halinden bel - hin tuttuk. Bunlarm hepsini geri alm- taganni edilec~~r.;..._ 
li idi. Cam Sikthyor, kalkip gitmek ic;in ctya kadar B1an§m yiizu adeta cilalan- FranSIZ Tiyatrosunda 
anne.sinin etegini c;eki§tiriyor. Fakat mi§ hale geldL <;amhcaYI Giizelle§tirme cemiyetinin 
annesi oturmakta Israr ediyordu. Bir a- Madam Gotar, gozlerinin ic;i giilerek beklenen biiyiik gecesi bu ak§am 20,45 te 
rahk, ya§h kadmm, ktzma doni.ip: cAb- uzaktan bizi seyrediyordu. 1 _ Garden ve Maksim artistleri. 
Ian da, ilkonce, tipkt boyle idh dedigini 0 giinden itibaren, Madam Gotarm e- 2 - San'atkar Hazim, Na§id, Fahri, 
~ittim. vi her pazartesi glinii dii~n evine don- SURPtK DUDU 

Cemiyet hayatmm icablarml iyi bil- mege ba§ladt. 3 - San'atkar !brahim monolog. 
(iigim ic;in, bu vaziyette nastl hareket e- Ana ktz nerelere giderse biz de pe • 4 - Leman Ekrem Konseri. 
decegimi derhal kararal§tirdim ve ana §ine takthyor, balolara, ktrlara, eglen • 5 - Halk opereti, Zozo Dalmasle 
kl.za dogru ilerledim: cMatmazel, de - tilere, tiyatrolara hep beraber gidiyor - RESMi GE<;iD. 
dim, valideniz miisaade ederierse, bu duk. 6 - Deniz K1z1 Eftalya Sadi konseri. 
dans1 bana lutfeder misiniz?:o Kii<;lik Blan§l sevmege ba§lamt§tlm; Biletler bitmektedir. Acele ediniz. 

Hesabrm dogru <;tkmi§h; bir tB§la lki hatta oda bana kar§t lakayd de)'til gibi --------------
ku§ vurmu§tum. Ana ktz, ikisi beraber gori.iniiyordu. Arbk oteki arkada§larla 
tebessi.im ettiler, ricam kabul edildi ve eskisi gibi stkt nkt gorli§mliyordu. Ma
dansa kalktlk. Klaktm1, annesine rehin dam Gotar da bana tahsis ettigi tebes -
birakml1itim. siimlere ve a}'lrdtgt kremah pastalara 

Ayaklanm1n musikinin na~elerine daha ba§ka ti.irlii itina gosteriyor gibi 
uydurarak donerken, bir yandan da ko- idi. 1§ yava§ yava11 kiVamma geliyordu. 
nu§Uyorduk. Gene ktz isminin Blan§ ol- Kendi kendime: cMesele artlk zaman 
dugunu, baloyu <;ok sevdigini, fakat <;ok meselesinden ibaret:o diye dii§iinliyor • 
ciddi bir k1z oldugu ic;in, hayatm yalmz dum. Eskisi gibi pazartesi c;aylarmdan 
eglenceden ibaret olmad1gtm bildigini ba§ka, sah giinleri de yalmz ba§tma zi
anlatti durdu. Annesi vaktile servetini yaretlerine gidebiliyordum, o giinii ba • 
kendis.ine emanet ettigi bir noterin !i- na tahsis etmi§lerdir. 
ran iizerine vanm yokunu kaybetmi§ti. Bir salt gi.inli, gene ziyaretlerine git-
Bunu da gene Blan§tan dinledim. tigim zaman Blan§l evde yalmz buldum. 

Dans bittikten sonra Blan~1 yerlne Beni, sade bir ktyafetle, teklifsizce ka
gotiirdiim. Benden sonra, bizim grupta- bul etti: 
ki arkada§lann hepsi onunla hirer hirer - Annem evde yok, dedi. !ki saat 
dans ettiler. Ben Madam Gotarm ya - sonra gelecek. 0 gelinciye kadar be -
runda oturuyordum. nimle beraber oturursamz c;ok mem -

Kadlncagtz benden pek c;ok holjlan • nun olurum. 
mi§ti. Birkac; dakikahk ahbabhktan Ben, alt§veri§ hususunda c;ok kurnaz 
sonra, Madam Gotar, aile vaziyetini ba- bir adamtmdrr. Piyasa i§lerinde ~imdi -
na ac;b. Kocah iki ktzt daha varm1~. Da- ye kadar aldandlgtm vaki degildir. Fa
madlanndan birisi bir asilzade, oteki kat, ne yalan soyliyeyim, bu §eytan ktz, 
bir vilayette avukatmt~. Ktzlarml arhk hayatlmda ilk defa olarak beni kandtr
goremiyor, en ki.i~i.ikleri olan Blan~la mt~h. Dli§mek i.izere oldugum tuzaktan 
YB§tyormu§. suf bir tesadi.if sayesinde kurtuldum. 

Touc;u zabiti olan oglunu da ancak uc; Blan§m arkasmda bir penivar vardl. 
ayda bir kere gorebiliyormu~. Bereket Biiti.in vi.icudlinden kuvvetli bir §ipr ko
versin ki Blan§, onun bi.iti.in bu hasret- kusu inti§ar ediyor, oday1 dolduruyor, 
Ierini, kederlerini unutturacak kadar benim ba§tml dondliriiyordu. Bu koku, 
iyi bir evladmt§. Gene, faal, · sevimli, o penivar, evde yalmz oldugumuz ka -
ne§'eli olduktan ba§ka, mi.ikemmel bir naati bir araya geldi; kendimi Blan§m 
ev kadtm imi§. Her hafta, pazartesi oniinde diz c;okmli§, akltma gelen he • 
giinleri, evlerinde <;ay verirlerm\§. zeyanlan savurarak ilam a§k ediyor 
Blatl§ bu <;aya davetli olanlara kendi e- gordi.im. 
Iile yaphgr pastalart ikram eder ve tam Dalmt§tlm. Fakat bir arahk kapmm 
bir ev kadml gibi iltifat gosterirmi§. arkasmda bir c;Itlrdt i§ittim; dalgmhk-

OSMANLI BANKASl 
iLAN 

% 5 faizli, 1334-1918 ihracb Dahili 
i~tikraz tahvillerine ili§ikli olup vade
s! 1 may1s 1931 de gelen ve ayni tarih
te odenmesine ba§lanan 27 numarah 
kuponlardan ibraz edilmiyenlerin 1 ma
YIS 1936 da Tiirkiye Cumhuriyeti Hii -
kumeti lehine miiruru zamana ugnya
ca~, mezkfu tahviller hamillerinin ha
beri olmak iizere ilan olunur. 

MAKSiM' 
de 

Bu ak§am repertuvarlarrnm mii
kemmeliyeti ile koaUimlerinin zen
ginligi haaebile biitiin Avrupa mii
zikhollerinin yekditerine rekabet 
ederceaine biiyiik fedakirhklar.a 
angaje ettikleri me~hur Amerikalt 

farki, dans, miizik ve 
komedi artiatleri 

LORiSSON ve CODY 
nun ilk lubiyatlan milnasebetile 

Biiyii.k 

GALA SUVARESi 
Her ak11am: Varyete trupunun biltiir 

numaralarmda muvaffakiyet 
4 NISAN CUMARTESI 

Sabaha kadar 
BUyUk Suvare DANSANT 

Pazar-gunii giindiiz biiyiik salonda 
biitiin varvete numaralarile 

FEVKALADE 
MATiNE 

I MEVLtDt ~ERtF I 
0 L UM Ge.;enlerde vefat eden eski ~t\rayt a • 

istanbul Barosunda avukat Bay Gen- Devlet azasmdan Bay Esadm ruhuna • 
~ustaoglu Alkiyyadisin oglu Robert Ko· ithaf edilmek iize.re nisanm be~inci 

lej mektebi talebesinden, pazar giinii saat on dortte Anadoluhi • ( B k k • J 
YORG! GENc;USTAOGLU sart camlsinde Mevlid okutturulacakbr. U a $am I program_ 

vefat etmi~tir. Cenaze merasimi 3 nisan Merhumu tamyanlar ve sevenlerin te~
cuma giinii saat 16 da Taksim Rum or- rifleri rica olunur. Saat on ii!;te Kop
todoks Ayia Triada kilisesinde icra o-

riiden vapur vardll'. lunacagt husus1 davet makamma kaim 
olmak i.izere bildirilir. 

Cenaze levaztmah P. ANGEL!DtS 
Eski Mektebi Hukuk ve Medresetiil

MEVLlD kuzat mecelle muallimi miitekaid ha • 
kimlerden Kalender Bay Hasan diin 

Mi.itekaid Mare~al Kaz1m Alpan to • 
runu ve tsmail Hakkt k1z1 merhume vefat etmi§tir. Cenazesi bugiin ogle 
Muallanm ruhu ic;in 5 nisan pazar gi.inii, 
saat ikide Ni§anta~mda Te§vikiye ca -
misinde, Haftz Bi.irhan ve Haftz Ya~ar 
tarafmdan Mevlid okunacakhr. 

Merhumeyi sevenlerin ve tamyanla
rm bulunmalan rica olunur. 

VEFAT 
Maliye memurlanndan Emin, Nuri 

Demirag in§aat miiteahhidligi muha -
s.iblerinden Osman ve Sular !daresi 
miifetti§lerinden Naztmm babalar1 Gi • 
rid Hanya e~rafmdan Bay Mustafa Al
san seksen ya§mda Allahm rahmetine 
kaVU§mU§tUT. 

Cenazesi Ortakoyde Dereboyunda 151 
numarah kerimesinin evinden bugiinkii 
cuma giinii 11 de kaldmlacakhr. Allah 
rahmet eylesin. 

SARAY 

vakti hanesinden kaldinlarak Aksaray-

da kiin Valide camii §erifinde cenaze 
namaz1 badeleda Topkapt haricindeki 
aile kabristanma defnedilecektir. Mev· 
Ia rahmet eyliye. 

TE~EKKIDt 

AUe reisfmizin u~rad14't kaza netice
sinde vefab hasebile cenaze merasimi
ne bizzat i§tirak ve tahriren beyaDJ 
taziyet hitfunda bulunmUIJ ulan bih1 -
mum zevata ayn ayr1 te~ekkiire tees • 

siiriimiiz mAni oldugundan samimi te

§ekkiirlerimizin ibla4'tna muhterem ga
~:etenizi tavsit eyleriz. 

Miiteveffa Jak Grumberg 
zevcesi ve !;OCuklan 

Sinemastl 
MERLE OBERON ve 

biiyiik temsilleri 
LESLIE HOWARD'1n 
FransJZca sozUi 

KIRMIZI CiC 
filminde ilAvefen: Vaki binlerce taleb ve arzu 

matinelerden itibaren 
ugiin 

HARRY BAUR ve GABY MORLAY'an 
§aheseri me§huru Alem 

SAMSON 
filmini de gosterecektir: Seanslar: Samson 2 • 5,10 ve 8,20da, 

KlrmJZl <;i~ek: 3.45 r 6,50 ve 10 da 

BUKRE~: 
12,35 - 15,10 orkestra ve haberler • 18,1! 

plil.k • 19,15 plAk • 20 borsa, • 20,15 konte" 
rans • 20,35 Rumen opera.smdan nakil 
23,45 ecnebilere haberler - 24 konser 

VARI?OVA: 
17,15 orkestra- 17,45 !fOCUklara. - 18 kon

!erans - 18,20 koro konserl • 18,50 spar -
sozler • 21 sen!on!k konser (Hendel, Men• 
delson) - 23,30 posta kutusu - 23,50 muhte• 
11! postalardan nak!ller. 

MOSKO VA: 
18,35 Rus balk ~ark1lar1 - 19,45 fest!v~l 

ne&rlyatt • 21 konser • 22 !fek~ em!syon • 
23.05 lng!llzce - 24 almanca. 

PRAG; 
17,10 Mor-Ostravadan haf!f mus!kl • 

18,15 yaylt kuartet • 18,40 kon!erans • 19,la 
almanca ne§riyat - 20.20 halk ~rktlan • 
20 ,35 sozler - 20,50 Popiiler e<;k mu.slkls! • 
23 ,20 piyano konserl • 23,50 rusc;a haberlet. 

BERLiN: 
20,20 bando (Serenadlar) • 20,45 aktUo.• 

lite • 21 haberler • 21,10 etlencell konser • 
21,45 Brahms konserl • 23 haberler - 23,30 
haf!f mus!ki - 1 dans pl~klan. 

BUDAPEI;ITE: 
18,30 Farogato ve plyano • 19 Tatar ~ar• 

lalan • 19.30 konferans • 20 Macar ~arkt• 
!art • 21,15 Ernest Dohnanylnln ldareslnde 
ve vlyolon!.st Erika Morlnlnln ldareslnde ve 
v!yolonlst Erika Mor!n!n!n 1~t!rak!le senfo. 
n!k kon.ser • 23,30 salon orkestra.sJ.. 

Nobetci eczaneler 
Bu gece nobetc;l olan eczaneler §Un!ar .. 

d1r; 
istanbul cihet!ndekller: 
Aksarayda (§erefl, Alemdarda (All RI

zal, Bakikoyde (H!IAll, Beyaz1dda (Asador 
Vahraml, Em!nontinde <Sallh Necat!), Fe• 
nerde fHtisamedd!nl, Karagtimriikte (Ke
mall, Kii!flikpazarda (Necat!l, Samatyada 
(Teofllosl, ~ehreminlnde (A. Hamd!), ~;>en.. 
zadeba~mda CUn!vers!te). 

Beyoglu clhetlndek!ler: 
Galatada cismetl, Haskoyde (Halkl, Ka. 

s1mpa~ada (Merkezl, Sanyerde (Asafl, ~1§• 
llde fHa!k), Taks!mde (Takslm l, (Beyo~lul. 

Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakller : 
Biiyiikadada (Merkez), Heybellde (Yu • 

sufl, Kar.iikoy Muvakklthanede (Saadet), 
Kadtkoy Sogiidlii"e~mede (Osman Huh1slJ, 
Uskildar Qar~Iboyunda dtt!hacl\ . .. -----------------~~==~=·------------1-BAYlNLAR .. d.2u.h·pA_IiTRON A S R i 

14 artist 8000 figiiran ve 120 
ki~ilik orkestranm iftirakile sene 

nin en muhte§em eseri. Bir zarafet 
RUBY KEELER DIK POWELL 

JOHN BLONDEL 

DON GECE 

OLSAYDIM 
FERNAND GRAVEY ve 

MAX DEARLY 

tarafmdan giizel bir komedi 

Sinemasmda HERKESIN al-

k1~lad1g br,egendigi ve HEYECANLA takib ederek mevsimin en 
hissi, en GUZEL FiLMi BUDUR DEDIGI 

DAViD KOPER FiLD BtR~~.,r~uN 
Frans1zca sozlu Metro Goldwyn • Mayer tilmini 

SIZ DE MUTLAKA GoRMELiSiNiZ. 
Ayr1ca : Paramount diinva havadisleri : Parisde olen Venizelosun cenazest 

FRANSA ~ URUGUA. Y futbol ma~• venire ... 

Sinema bugiioden itibaren se 
nenin en giize~ iki tilmini bir

den gosterme~e ba~hyor 
PAULA WESSELY ~OLGA 
TSCHECHOW A ve E00LF 
WOHLBRUCK tarahndan 

WILLY FORST'un 
v· ude 

MASKELi KADIN 
filmi ve 

Esrarengiz H ane 
Esrar ve macera filmi 

Duhuliye 15 kuru~ 

Madam Gotar, benim terbiyeli, kibar tan silkindim, ayni zamanda da sokak 
bir gene oldugumu gordi.igii i<;in, bu kaptsl gtctrdadt, sofada htzh htzh bir 
pastalardan bana da her halde ikram ayak sesi oldu ve oda kaplsmda Madam 
etmek istedigini soyledi. Arkada§lar1m Gotarm nefes nefese, all al, moru mor 
hakktnda malflmat aldt. tsimlerini, ya§- dikildigini gordi.im: 

Sofralarm evvelden tutulmaa• rica r 
o.unur, Telefoo: 42633 _ .. 

Kadlkoy Halede 
Bugiin • p E K matinelerden I 
ba§hyarak Sinetnasinda 

YUVA 

2 biiyiik ve son 
derecede giizel 
film birden 

larmt, vaziyetlerini, ailelerini tahkik Avazt c;tkhgt kadar hayktrdl: 
etti. Fakat bi.iti.in bunlar1, hi~ ehemmi - - Mosyo, diyordu, cebinde meteligi 
yet vermez gibi, sanki laf olsun diye olm1yan bir adam, alemip evine ~ip 
soruyordu. ktzml ba§tan c;1karmaga kalkmaz. $Im-

Obiir tarafta, Blan§, bizim arkada~ - di noterinizden geliyorum, iflas etmi~ 
Iarla bol bol giiliiyor, egleniyordu. Ba- bir adam oldugunuzu haber aldtm. c;;l
zan, yelpaze.sini, kulagma bir §eyler ktmz dt§arl! 
soyliyenlerin eline vurdugunu gorli • Blan§ ofkeli gozlerle bana bak1yordu. 
yordum. Bu soylenen sozlerin ic;inde Sa<;ma sapan birka~ itizar ciimlesi ge • 
hayli clir'etlileri olsa gerekti. !;i.inki.i veliyerek odadan c;1khm. Sofadan ge • 
k1zcag1z, guya utancmdan, yi.iziini.i yel- c;erken, orada bir topc;u zabitinin, anah
pazesile orterek kahkahadan baythrca- tar deliginden odanm ic;ini gozetledigini 
sma gi.iliiyordu. gordiim. Yakay1 dar Slyumt§hm. 

Balodan c;1k1p, merdivenden inerken, *** 
hepimiz stra ile, Blan§I gizlice kucak • Ba§tma gelen bu tehlikeli vak'ayt ar-
ladtk. Sonra annesi, bizi, pazartesi giinli kada§lara anlatmamt§hm. Meydam bo~ 
ic;in c;aya davet etti. buldular, benim yerime gecrmek istedi· 

Pazartesiyi iple <;ektik ve hepimiz ler. !c;Ierinden bir tanesi, tipk1 benim 
birden, c;aya, ko§a ko§a gittik. Blan§a gibi once tebessi.imlerle, tath sozlerle 
toptan a§Ik olmU§tUk. 0 gUn <;ok eglen- i§e ba§ladt, hpkl benim gibi, gi.ini.in bi
dik. Blan§, gerdamm ve omuz ba§larm1 rinde Blan§I evde yalmz buldu ve ttpkl 
!rlplak buakan pek zarif bir rob giymi§· benim gibi oniinde diz c;oktti. Fakat, 
ti. Etrafmda, kendi gibi gene ve gi.izel zavalh benim kadar talihli degilmi§ ki, 
k1zlardan bir grup vardt. Madam Go • sade diz 96kmekle iktifa etmedi. Madam 

. . ---c 

Be$i k1rk iki ge~e 
rCumhuriyeb in zabzta romanz 10 

Yazan: Charles de Richter 

- Misafirimiz. Bates, diye tashih etti, 
mahpus olmadigmJ sen de lc.abul edersin, 
degil mi) Evet, kendine sabah, ogle, ak
tam yemeklerile c;ay verirsin. Y almz fU 
var: Y ann sabah ben avdet edinciye ka

Clar kat'iyyen kimseyle gorii§miyecek. An
ladm mt '? 

Bates gene sadece: 
- Evet, Sir, dedi. 

. - 0 halde kuzum, mosyo ile beraber 
git. Arkada$Im!a bazt i~leri tanzim etme
liyim. Sonra c;Ikacaihm. 

Kua boylu ihtiyar yere dii~en ~apka
Sinl kaldmp mendilini cebine soktuktan 
sonra Cedric Lacynin oniinde yerlere 

kadar igi]di. lhtiyar, delikanhnm bir eta
jer iisf'ne b1rakt1g1 Hamlet piyesile ma
kiae<f 1!111 tezkereyi almak isar ai· 

bi bir jest yaptl. 
F akat sonra ba~ka bir karar verdi. 
Delikanhy1 bir daha selamladiktan 

sonra, bekleyip duran Bates dogru ilerli
yerek kap1dan c;Ikh. 

Thalma Ruden, ocagm iistiinden aldtg1 
bir kitabt havaya f1rlatarak: 

- Tiyatroda oldugundan daha mii -
kemmel! diye haylmd1. Cedric, sade bu
nun ic;in gidip Lord T renchard1 opmek is
terdim .. Onun sayesinde bugiin Scotland 
Y ardda bulunuyorsunuz. Bu kadar heye
canh bir vak' a olur, degil mi? Sonra dii
$iiniiniiz yann sabah saat be$i k1rk iki ge
~e ... 

Cedric Lacy ak1p giden bu sozleri dur
durdu: 

- Y ava$, yavaf I Daha oraya ~~:elme
dik. 0 zamana kadar kimbilir neler o
lur? .. Yalmz bir~ev var, Thalma, elbette 
ki kimseye bir~ey fislamiyacaksmiz. 

Gene luz yemin makammda ni~anhsi· 
mn elini havaya kaldirarak: 

- Dilsiz olacagun! dedi. F akat Tha
isa onun bulunmad!i1 bir zamanda boyle 

Halk Opereti 
Zozo Dalmasla 

Bu ak§am 

saat 20,45 te 

~irin 1 eyze 
Fiatlar: 75 • 50 

Yann Frans1z Tiyatrosunda matine • 
den itibaren FLORYA. 

Gotar ayni nefes nefese mi.idahale sah
nesini o giin de tekrar ettigi zaman, 
ba§lanan maceramn nikah memuru hu
zurunda tamirinden ba§ka <;are kalma
mt~b. 

Bu neticede, benim anahtar deligini 
seyrederken gordiiglim top<;u zabitinin, 
Madam Gotarla beraber odaya girme
sinin de hayli tesiri oldugunu sonradan 
ogrendim. 

Franstzcadan ~;eviren: 

HAMDI VAROGLU 

~eyler ge~tigini duydugu zaman ~ok 
muteessif olacak I Lakin, albiimiine daha 
kilometrolar uzunlugunda gazete siitun • 
Ian ilave etmekle tabii biraz teselli bulur! 
Haydi, Cedric, gitmezden evvel bir ka
deh daha. Heyecan insam susahyor, bo
gazun ate~ gibi yamyor vallahi! ! 

Gene ktz iic; kadehi de doldurarak her 
delikanhya bir tanesini verdikten sonra 
kendisininkini havaya kaldirdi ve: 

- Be~i kirk iki gec;e cinayeti tahki
katmm muvaffakiyetle neticelenmesi oe· 
refine! dedi. V e bilhassa giiniin kahra
mam, diinyanm en biiyiik hafiyesi Cedric 
Lacy ~erefine. 

Delikanh itiraz etti: 

- Aman Thalma, hi~ olmazsa yan
na kadar sabredin. 

F akat ~enc kiZ kadehini bo~altttktan 
sonra ocagm mermerine c;arparak parc;a 
parca etti. 

Ona kahrsa, be~i kuk iki gec;e cinaye
ti, miinaka~a kabul etmez bir ~ekilde, da
ha simdiden halledilmisti. 

Ak1p gec;en giin, Cedric Lacynin be-

1-GiZLi 
Heyecan ve merakla dolu bir mevzu, herkesin begenecegi Frans1zca sozlii bir film. Ba§ rollerde: 

ROBERT MONTGOMMERY • MAUREN O'SULLiVAN 

2-UNUTMA BEN • 
I 

Istanbul ve Ankara smemalarmda senenin en ~ok begenilen §aheseri Ba§ rollerde: 
BENJAMiNO GiGLi • MAGDA SCHNEiDER 

..---- Bu ak~am TURK Sinemastnda ---~-. 
Biiyiik gala suvaresi olarak 

iLAHLAR EGLENiYOR 
Me§hur Frans1z ed1bi MOLIE.RE.'in ea~rind~n iktibasen vileuda getirilmi; biiyiik Frans z opereti. Oyn1yanlar : 
HENRY GARA T- ARMAND BERNARD-JEAN BOiTEL, FLORELLE, MARGUERtTTE MORENO 

Muazzam dekotlar, fevkalide miizik, neiJe • zevk ve Frana1z incelikleri. •••••••..iii 
yaz bir ta~la i§aret etmek istedigi Jiinler
den biriydi. Beklenen kat'i neticenin dii
§iincesile, bir zaman hissettigi biiyiik bir 
«rugger» veya «criket>> ma<;mm yakla~
masJ sevincini tekrar duydu. KargMahga 
atilacak, dii§mamm belinden yakahyacak 
ve onu yenecekti. 

Kendisine biiyiik bir fusat veren 
tesadiife te~ekkiir ediyordu. AzkaldJ, 
onun mnm bilmiyen yolcular ve polisleri 
,a$kma dondiirerek, avazt c;tkhgt kadar 
bag1racakti. 

Savoy bannda arkada~latile ogle ye -
megini yiyip onlardan aynld1ktan sonra 

ilk i~i ihtiyann, evinin orada oldugunu 
soyledi&i Greenviche gitmek oldu. 

Daha emniyetli davranmi§ olmak iize
re otomobilini kullanmamagt ve oraya 
trenle gitmegi kararla§tirdJ. Bu §ekil, 

hasmi onu takib etmek sevdasma dii~erse 
hile kullanmak imkamm verecekti. 

1stasyonda, hareket etmek iizere bir 
tren buldu ve biraz sonra Rasadhane §eh
rinde inerek kendisine evvelce verilmi§ 
olan malumata gore, tarif edilen evi ara-

maga koyuldu. Beggars operasmdaki 
Polly Peachunun astl omegi olan Bol -
ton dii,esi Larigna Pentonun :rathgi Saint 
Alphage kilisesi oniinden gec;erek Derfort 
Greeke dogru uzand1. Uzun ara,hrma
lardan sonra -c;iinkii kimseden bir3ey sor

mak istemiyordu -ziyaret edecegi evin bu
lundugu dar sokagt buldu. 

Ev tamamen bo, ve tenha bir bahc;enin 
ortasmdayd1. Cedric Lacy kilide anahtan 
soktu. Y aldan gelip ge<;en olup olmadt· 
gma son bir defa daha goz athktan sonra 
kap1y1 ac;arak kayboldu. 

1Ik ad1mda bir§ey goziine <;arph: Bi
rinci maktul Henry Marcus T em letonun 
aparhmam ihti§amile mutlak bir servete 
delalet ederken tehdid altmda bulunan 
ikinci ,ahsm ikametgahmda bunlardan 
eser yoktu. 

Duvarlardan dokiilen rutubetli ve so
guk hava ic;eride hemen hemen hi~bir tes
hin tertibati olmadigim gosteriyordu. V a· 
ziyetini tesbit ic;in etrafa bir gi:iz gezdir -
mek kafidi. Altkattaki oda hem oturma, 
hem yemek salonu olarak kullamhyordu. 

·-- - = 
Oda o derece fakirane do~enmi~ti ki e~ya• 
nm azhgt size hayret verirdi. Bufenin ii· 
zerinde, et yemeklerini ortmege mahsus 
bir cam fanus duruyordu. Lakin Cedric 
Lacy bunu kaldmnca gulmekten kendini 
alamadt. T abakta bir parc;a tatarboregi 
duruyordu. Siiphesiz bu, ihtiyarm ak~am 
yemegiydi. Aparhmanm diger taraflan 
da ilk intlbat gidermedi. 

Ona tarif edildigi gibi binada iki yataK 
odaSI vardt: Biri zemin katmda, oteki bi
rinci katta ... A~ag1da baz1 teferruattan ve 

bilhassa ye~ile c;alan bir hahnm arkasma 
saklanan bir kasadan anlad1 ki ihtiyar 
burada yahyor ve iistkattaki odayt yege• 
nine tahsis ediyordu. 

Cedric Lacy kasanm oniinde durarak ~ 
- Bakahm, diye dii~iindii, fakir ol• 

dugu ic;m pek sefilane YB§Iyan bir adam• 

Ia m1, yoksa -bu kasanm tahmine imkan 

verdigi F:ibi- hazinesi oniinde a~hktan olen 
bir hasisle mi i~ yap1yorum? T aharriyat 
yapamadigimiza gore yegeni bana ma
liimat verebilir. Fa kat o nerl'rle? Tam bu 
esnada ni~in ortada Y.ok? ( ArkASI IIAT) 
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TERBiYE BAHiSLERi Katiller yakalandt Fikirler 

Hayliz ve korkak Lozan Oniversitesi ve spor 
Sarayburnu cinayeti 280 

kuru' i~in yapdmlf 
Ba~bakammtz 1smet inonii, son defa 

yaphgl seyahatte Afyon Karahisarmdan 
ge~erken lise direktorile gorii~mii§; ona 
sualler sormu~. lnoniiniin sorularile lise 
direktoriiniin cevablanm gazetelerde taf
silatile gordiik: 

kendilerini terbiye etmemit olmalanndan 
ileri gelmiyor mu? lnonii, bu ihtannda 
yerden goke kadar hakhdn. 

I I 

Yazan: Salim S1rr1 Tarcan 

Beynelmilel Olimpiyad miisabakala -
arifesindeyiz. Almanyada oldugu 

•"-"L"'-' diinyanm dort bucagmda bu er mey
r .. .,~~1mul'"" boy olc;ii§rnek ic;in hummah bir 

var. 
1932 Olimpiyadlarmdan once gene 

... ~-. ... ~""" bu buyiik spor bayramma i~tirak 
her memlekette gender hazulanuken 

l •~• .. JIIVltWlcm' (Lausanne) ~ehrinde bir m~!li 
terbiyesi kongresi toplanm1~h. Uc; 

tesi 1929 danberi tahsil miiddeti iki so
mestr devam etmek iizere beden terbi • 
yesini ba§hba§ma bir ~ube olarak ay1rd1 
ve ~imdi beden terbiyesi muallimlerini 
oradan yeti~tirmektedir. 

Katiller 

lnonii, bilgi yolunda bu noktay1 belirt
tikten sonra ikinci bir hakikati ortaya ko
yuyor. Diyor ki: 

«Mekteblerde haylaz olan, tembel o
lanlar, harbde de korkak olurlar. Zira 
bunlar karakter sahibi degildirler. Bunu 
tecri.ibelerime dayanarak soyliiyorum. 0-
nun ic;indir ki her talebeyi ~ahtkan olma
ga te~vik laz1mdlr.)) 

Bir harabenin pliru 
etrafmda! 

Bir zamanlar Edirnede bir hastane 
vard1, onu gorenler ~oyle anlatJyorlardJ: 

<<Eflake ser c;ekmil! kargir bir kubbe. 

siiren bu toplantl ( atletlerin beden ve 
terbiyesi) admt ta~tyordu. 

Bu milli kongrede konu~ulmasma ka
rar veri! en meseleler ~unlardt: 

1 - Pedagoklar ve sporcular ara -

Sizlere biraz da diinyada oiup biten
leri soyliyeyim. Ba§ta Amerika olmak ii
zere 1ngiltere, fsvec;, Norve.y, Danimar
ka, Almanya beden terbiyesi ve sporlan 
ilim olarak tedvin eden hem yiiksek mli
esseseler viicude getirmi~ler, hem de 0 · 
niversitelerde nazari kurslar ac,tml§lardn. 

Oniversite genclerinin bilfiil spor yap
malan c;ok iyi bir§eydir, yalmz onun ya
nmda yapllklan sporlarm gec;irdigi in -
kllab safhalanm asab ve adalelelere fizi
yolojik tesirlerini hilirlerse yeni yeti§en 
nesli yanh§ yola gitmekten ve cehalet 
yiiziinden ugnyacaklari. felaletlerden 
korumu§ oluruz, bu ise hem uk ve hem 
memieket miidafaas1 noktasmdan c;ok e -
hemmiyetlidir. 

Dort giin evvel Sarayburnunda bir 
mahzen ic;inde oldiiriilen Selim Hocanm 
katilleri yakalanmi§br. Katillerin 280 
kuru§luk bir pac;avra ic;in bu cinayeti 
yaptlklan anla§Ilmi§tir. 

«Baebakan, lise direktoriinden talebe
lerin ne derece ~ah~tJklanm ve lisede oku
yanlann hangi meslekleri tercih ettiklerini 
ogrenmek istedi. lmtihanlarda muvaffak 
olan talebe nisbeti hakkmda direktorden 
ald1g1 cevab1 lnonli pek begenir goriinme
di. Liselilerin miihendislik, kimyagerlik 
gibi mesleklere atlimalan i~in kendilerinin 
te~vik olunmasmt i~aret etti.» 

Mekteb ve ilim kurumlarile her tema
smda genclige c;ok yakm bir ogretmen 
duygusile ders veren inonii, bu sozlerile 
de ilim yolunda Tiirkliigiin biiyiik bir ih
tiyacml anlatmak istemittir. Miihendis ve 
kimyagerin ~ahulannda miispet ilmin ve 
fennin, matematik dii,iinii~le ilim ve usul 
inzabh altlnda hayah ve kainah gorii~ii -
niin bizc nekadar liizumlu old_ugunu gos
termi~tir. llim inzibahna uymamt~ bir ka
famn, nas1l bir pelte k1vammda dimag ol
dugunu ve bOyle bir diitiince altmdan bir 
tak1m V1Cik fikirlerden ba.§ka birtey <;lka
mJYacagml c;ok iyi bilen lnonii, Tiirk 
gencligine en dogru yolu bir kere daha 
parmagile itaret etmi~ oluyor. 

Nekadar dogru. Bugiinkii gencli&e tel
kin edilmesi ltizumlu, en miihim fikirler
den biri de bilgi ile ahlakm, ~ahtma ile 
namusun, vazife ile hakkm ancak birlikte 
bir k1ymet olabilecekleridir. Bizim i~in 
bilgi, kuvvetli bir karakter sahibinde var
ken faydah birteydir. Bu memlekete asJr
lardanberi fenahk etmit olanlann hepsi 
cahil degildir. Nice bilgili ve bu yolda de
gerli insanlar gordiik ki ahlakstzhklan 
yi.iziinden yurdun felaketlerine sebeb ol
dular. Vatan haini olmamak i~in, bilgisiz 
olmaga ihtiyac yok. Karaktersizlik, tU ve
ya bu menfaat ugruna yerliye, yabanc1ya 
u,akhk, memieket miidafaasmda kendi 

tath camm dii1iiniip ona herteyi veren mil
letini aldtrmaylf, biittin bu menfi ruh, hi· 
ze yurd ic;in faydah olacak insanlann an
cak ahlik sahibi bilginler arasmdan ~tka· 
ca&lm binbir vesile ile ispat etmi,tir. 

T epesi ac;1k. 0 ac;1k yerde alb mermere 
dayanan kiic;iik bir kubbe daha. Onun 
zirvesinde halis altm s1vah bir meyille riiz
gir esimine gore doner bir bayrak asth 
durur. Biiyiik kubbe sekiz yliz ko§edir, 
ic;erisinde sekiz kemer ve her kemerin al
ttnda bir ktt odast vardu. Odalar ikiter 
pencereli olup biri bahc;eye, biri de kub
benin ortasmdaki ,ad1rvana bakar, aynca 
sekiz tane yaz odast yaptlquttu. Delilik
lerin yiiz gi:iteregeldiii ilkbahar giinle
rinde Edimenin de itiklan ~1lgmbga bat· 
lar. 0 vakit hakim emreder, akhn1 a,ka 
verenlerin en az1hlanru toplabr, bu haa
taneye yollar. 

smda anla~a. . 
2 - Oniversite ve spor. 
3 - lsvi~rede spor salonlan ve mey

danlan. 
4 - Atletlerin ahlaki terbiyesi. 
S - Gene sporcular ve idareciler. 
6 - Spor ve matbuat. 

Oniversitemizde beden terbiyesini na
zari ve ameli ders gibi okutmak zor bir 
i§ degildir. Bu dersi okutacak miitebas • 
s1s muallimler memlekette vard1r ve go
nUl ister ki bu derslere Oniversitenin 
muhtelif fakiiltelerinde okuyan gender 
i§tirak etsin, iki birinci somestrler ic;in her 
tedrisat mecburi olmahd1r. 

Katiller iki ki§idir. Bunlardan birinin 
adt Serkistir. Fakat Serkisin Karaka§, 
Artin, !smail, Zeki diye bir siirii ismi 
daha vardir. 

Digeri de Giresunlu Osman oglu Ab
dullahtlr. Karaka§ yersiz, yurdsuz bir 
adamd1r. Abdullah ta Saime admda bir 
kadmla Valide hamnda oturmaktadu. 

Bu iki arkada~ Sarayburnundaki pa
c;avra mahzenlerinde bulnnan pac;avra
lan gozlerine kestirmi§ler ve cinayetten 
bir gece evvel Valide hanmda Saimenin 
odasmda bulu§arak Sarayburnuna, 
mahzenlere gitmege karar vermi§lerdir. 

«Miieuesenin vaktfnamesinde hastala
ra deva, derdlilere eifa, divanelerin ruhu
na g~da olmak iizere bir musiki takum bu
lundurulmaSJ yaz1bdu, ~ii hanende, ye
disi sazende olarak on kitiden terekkiib e
den bu tak1m, hastalara ve delilere mu
siki fas11lan verirler. Onlardan ~ogu aaz 
dinlemekten ho,lamrlar, bir lusnn da tifa 
bulurlar. 

Bu muhtelif mevzular iizerine diinya
ca tanmm1~ kimselerin konu~tuklanm son
radan bir kitab ~eklinde bashlar. Biz de 
o sayede istifade etti~. Bugiinkii maka • 
lemde (Lausanne) Universitesi Rektorii 
profesor (Maurice Paschoud) nun riya
seti altmda topla.nan bu kongrede raper
tor gene ayni Oniversite d~entlerinden 
(Dokto~ Messerli) nin soz alarak Lau
sanne Oniversitesi ve spor hakkmda ne
ler soyledigini anlatacaglm: 

«Viicud terbiyesinin fikir terbiyesi ka
dar biitiin diinyada gqnden giine ehem
miyet almasma kar~1 Oniversitemizin ya
bancl kalmasma imkan yoktur. Hatta il
mi, felsefi ve edebi ara~hrmalara merkez 
olmak dolay1sile bu beden faaliyetlerine 
yakmdan alakadar o~ak kendisi ic;in bir 
vazifed.ir. Filhakika Universite gencleri
n!n sporla ittigali bizde oldukc;a eskidir. 
Oniversitelerimizin ve eski Akademile -

(Bale) Oniversitesinin yapt1g1 gibi 
biz de kendilerine bir mektebde, bir spor 
miiessesesinde hocahk hakkt veren beden 
terbiyesi diplomas! ihdas etmeliyiz. 

Cinayet glinii saat be§ bu<.;uk, alti a
rasmda iki sabtkah Valide hanmdan ~1· 
karak Sarayburnuna doAru yola ko • 
yulmu§lard1r. 

Bunlar deniz kenanna gelince, Meh
mede aid pac;avra mahzeninin oniinde 
durarak kapah bulunan kap1y1 vurmU§· 
lardtr. Mahzenin i~inde pac;avralan a
yumakta olan Selim Hoca, cki mo!• di· 
ye seslenmi§, katillerden Abdullah cam
ca, kibritim yok, ate§in var mt?• de -
mi§tir. 

Sonradan hangi meslege intisab ederse 
etsin, toplu kiilti..ir veren liselerde, fen 
derslerinde kuvvetli olmlyan ve oyle mek
tebden c;1kanlann, hatta hukuk ve edebi
yat gibi ilk bakt~ta fenle alakas1 yok go
riinen ilimlerde bile ilerilemelerine, yiik
selmelerine imkan yoktur. llimler arasln
da hakikatte giic;liik, kolayhk aynhg1 ol
mamakla beraber, belki elde edilmesinde 
fazla emek i11tedigi ic;in olacak, bugiin 
Oniversitemizin en az talebeli ~ubesi Fen 
F akiiltesidir. 

Vazifeseverlik, ahlak, fazilet gibi bii
yiik k1ymetler, ilkonce mekteb sualannda 
kendini gosterir ve oralardan ahp kazam
hr. T alebe iken c;abpmyan, imtihanda bi-

«Hastanede bulunanlara -hastahg1na 
gore cinsi tayin olunmak tartile- giinde ii~ 
oviin yemek verilen mutfagmda daima 
keklik, siiglun, giivercin, iiveyk, kaz, or
dek ve hatta biilbiil bulunur ve hekimlerin 
murakabesi altmda pi~irilip hastalara da· 
g1hhr. Haftada iki p;lin eczanesi halka a
c;thr, miiracaat edenlere muhtac olduklan 
ilaclar paras1z olarak ve bol bol verilir.» 

lenlerden kopya ederek biitiin arkada~la
nmn hakkmt c;aian tembel bir c;ocuk, bu 
ah,kanhktan vazgec;irilmedigi takdirde 
biiyudiigu zaman haylazhimm verdiii 
ciir' etle milyonlarca yurddattnm paras1m 

••• 

rirruzin gencleri lsvic;rede ilk cimnastik 
cemiyetlerini 182Q-1830 arasmda kur -
mu~lard1. F akat on dan sonra birc;ok se -
neler bu i~ iyiden iyi tavsami~Iir. Bu 
son asnn ba~lang1cmda denebilir ki 0 -
lempiatlann tesisile lsvic;rede gender a • 
rasmda yeni bir faaliyet uyanmt~hr. E -
tiidianlar aralannda futbol taktmlan te~
kil ettiler ve atletik miisabakalar terti -

Bu tedrisatt hangi fakiilteye baglama· 
hd1r? sualine gelince T1b, Edebiyat fa
kiiltesine veya pedagoji §Ubesine raptet
mek miimkiindiir. Bu, ikinci derecede dii
~iiniilecek bir ittir. Elverir ki beden ter· 
biyesi tedrisatl bir tetkilata raptedilsin. 

Ondan batka yapacak bir i§ daha var, 
Oniversitemizin bir cimnastik salonuna 
ihtiyac1 vardu. Gender haftada ii~ dort 
defa oraya gidip muntazaman viicudle
rini itietsinler. Bence fikrin inki§afl ic;in 
bir kiitiibhane ne ise, viicud ic;in cimnas-

Selim Hoca, mahzenin kapistru a<.;arak 
Abdullaha bir kibrit vermi,tir. Abdul -
lah sigarastru yakbktan sonra cbabac1 • 
#Jm, sen burada nasil <.;ah§IYOrsun h di
ye mahzenin havaStZli~ndan laf a<.;arak 
ic;eri girmi§tir. 

Edebiyat adamianm1zm, nliktelerle bir 
fikir soylediklerini zannedi~leri, hiiyiik 
laf si:iylemege sii~kiinliikleri, hiikiimlerin
de tamamile indi ve enfiisi kah,Ian, dart 

c;alar, namusunu satar ve ona ihanet eder. 
hte bu kaygularla, ordu ic;inde ve dtiiD
daki goriiduine ve tecriibelerine dayana
rak konu,an lnonii, her Tiirkiin kulagmda 
kiipe olacak bir ders vermi$tir. Onun bu 
si:izlerinden ders almayJ bilmek bize dii
~en bir vazifedir. 

lki degerli mimanm1zm, Sedad ~etin
lal!Ia Kemal Altamn plam iizerinde mii
nakal!a ettikleri hastane itte budur. V ak
tile Edirnenin incisi say1lan bu biiytik mii
essesede -ktsaca yazd1inn iizere- bu~~:Uniin 
timarhanelerini basit p;osterecek bir iis
tiinliik vardt. Hastalar, yalmz ilacla de
gil, musiki ile de tedavi olunurlardt ve on
lara c;orba, kuru fasulye, patates filan ve
rilmeyip av etleri yedirilirdi. 

tik salonu da odur. 

Oniversitemizde etiidiyanlardan mii -
rekkeb bir spor komisyonu vard1r. Bu • 
nun ilmi bir mesai viicude getirebilmesi 
ic;in muhtelit olmast yani profesorlerin de 
dahil olmas1 laztmdn. Onlar orada spo

Mahzenin kapismda bekliyen Serkis 
te biraz sonra i<.;eri girmi§ ve kapmm 
arkasmda duran kahn bir sopayt ala -
rak ihtiyann iizerine atilmt§tir, 

bine ba~ladJ!ar. F utbol taammiim edince 
(Berne) Oniversitesile (Zurich) Oni - rua ayamnl tetkil etmeli<:lirler.» 

• rMJiedu (11-aulianne}" aan .rec.mecniiri11c;:~in 
neve) gencleri arasmda her beden terbiyesi tedrisatmm 
sene Oniversite §ehirlerinden birinde bir- ne ~ekil ald1gm1 bilmiyorum. Y aln1z 
birlerile boy i:ilc;ii§mek adet masma gee;- (Montaigne) dedigi gibi adam cisimle 
ti. ruhtan terekkiib ettigine gore, D niversite-

1, bu kadarla kalmad1. (lausanne) lerin sadece fikir i~lerine k1ymet verme
miistesna, bu Oniversiteler programlan - leri dogru olmaz. <;iinkii onlar memle
na beden terbiyesini ders olarak koydu- kete adam yeti§tirmegi tizerlerine alrn!~
lar ve bunlann tedrisatma miitehasm do- lard1r. 
~entler mernur ed.ildi. (Bale) Oniversi - SELIM SIRRI TA.RCAN 

Bir leylegin bacaibnda bulunan 
halka 

.. Bur~ .. <Hususi) - Marmaractk go -
lunde olu olarak bulunan bir leylegin 
b~c~gu:?aki madeni halkada §U yan 
g.~r~lm~§ ve jandarma karakoluna go -
turulmu§tur. 

(Jniversite B. 797 Kaunar Cithuanie) 
gahba bu leylek ge<;en senelerde vuku 
bulan muharebelerde mecruhen vefat 
edenlerden biri olacak! 

Hayrebolu giizelle~iyor 
Hayrebolu (Hususi) - TrakyamiZin 

zahire amban sayilan Hayreboluda her 
yonde ilerilemeler goriilmekte ve onem 
li i§ler yaptlmaktadir. Son zamanlarda 
niifusun c;ogalrnast da ekonomik <;all§ • 
malarm artmastm mucib olmu§tur. 
Hayre~oluy~ bagh 41 koyi.in miikem -
mel btr ~~ktl?e telefonla birbirine bag
lanmaSl uzerme_ i§i olanlarm her koyle 
ve kaza merkez.tle gorii§me ve anla§ma 
ihityaclan kar§tlanmi§hr. Hayrebolu -
Alp~l~ud!~~u~un da esash bir §ekilde 
tam!.I'l U§u~ulmii§ ve bu yol U.zerinde 
gereken ke§tf ve tetkikler yaptlml§tlr. 
=-

Tiirkku~unun Bursa ~ubesi 
a~tltyor 

Bursa (Hususi) - Tiirkku§U Bursa 
§Ubesi nisamn sonunda ac;Ilacagmdan 
Tiirk Hava Kurumu Bursa §Ubesi bu i§e 
aid haZirhklarma hummali bir surette 
devam etmekte ve ortamekteb mezun
larmi Tiirkku§una kaydetmektedir. 

Kadronun dolmak iizere oldugu s<>y
lenmektedir. Tiirkku§u, Tayyare sine -
masmm iist katmdaki dairede a<.;Ila -
cakbr. 

Muradhda imar faaliyeti 
Muradh (.Hususi) - Muradllya c;ok 

yakm ve ruh ok§ay!Cl bir mevkide bu
lunan ve Tekirdagmin iyi s1i ihtiyacmt 
temin eden c!nanlb <;e§mesinin etraft
na giizel bir park yaptlmt§hr. Murad -
Lida yap!lan ve goc;menlerin yerle§tiril
digi 450 evin on taraflarma da akasya, 
kavak, 1hlamur agaclan dikilmi§ ve na
hiyemize goniil a<;!ci bir manzara ve • 
rilmi§tir. Giinden giine kalkman ve ile
riliyen Muradh, istanbul - Edirne yolu 
iizerinde oviindti.riicu bir nahiye olmU§
tur. 

oe maceJ>a roman. 

Yazan: MAHMUD YESARI 
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Aii Tunc, ~udaklanni ktmtldattt, bir-~ Ali Tunc, yaz1 odasma girdi, elektrigi 
teY aoyliyece~tl; fa kat kartlstnd~ki ihti- a~b ve telefonun yazt masast iizerine kon· 
yar kadmm urkek balutlanna d1kkat e- mu§ oldugunu goriince, giildii: 
dince kendini to~l~~1•. brna~lannt avuc- - Beni, evinde de hattnl itten gli~ten 
Ianna ge~irerek sm~nm yend1: ay1rm1yan i§ adam! sanmltlar 1 Ve sinir-

- Pek1' kalfacJgJm ... Y atak odaat 1 · · b kl ~ ~ I I "I" • • ye- ermm ozu uguna ragmen a ay a iU u· 

Zavallt ihtiyar daha agztru a.,maga 
meydan bulmadan Serkis elindeki sopa 
ile Selimin almna vurmu§, Abdullah ta 
yerden aldt~ bir sac.;la ihtiyara vurma
ga ba§laml§tll'. 

I" HQC& eansu: bir halde kanlar i-
c;inde -rer~lanml§ttr. 

KatW.- Jhtiyan muayene etmi§ler ve 
oldiikfrnii anlaymca oradaki par;avra -
Ian ~vallara doldurarak civardaki 
mahzenlerden birine saklanmi§lardlr. 

Sabah olunca c;uvallan sirtlanna al -
mi§lar ve dogruca Valide hanma gel -
mi~ler ve par;avralan Mercanda Kilid 
hanmda Mi§on admda bir Yahudiye 280 
kuru§a satmt§lardlr. Mi§on da bunlar1 
Silahtaragada pac;avra tuccan Marko -
ya satmi§tll'. 

Katillerden Abdullah, Valide hamn -
da metresi Saimenin yanmda, Serkis te 
Kumkap1da serseri bir halde dola§lt • 
ken yakalanml§t1r. 

Katiller yaptiklan cinayeti itira£ et -
mi§lerdir. 

<;aldiklarl pac;avralar Yahudilerden 
geri almmi§tlr. Katiller bugiin Adliye
ye teslim edileceklerdir. 

Denizlide b&ek~ilik mektebi 
Denizli 2 (A.A.) - Ege bolgesi bO -

cekc;ilik Hkmektebi bugiin torenle ~e 
tlbay Ekrem Ertenin giizel bir nutk1le 
ac;Ild1. 

Kiistahhk bu kadar olur! 
Bursa (Hususi) - Yaylacik koyiin • 

den Mehmed <;avu§ admda biri koyun 
siiriisii i<;-in koy heyetince kendisine 
yaz1lan salma parasm1 vermediginden 
heyet, Villyete mti.racaatle haciz kara • 
n almi§, bu karar infaz edilecegi stra.da 
Mehmed <;aVU§ kanuna ve b~yiikle~l • 
mize s3viip saydigt ic;in tevki£ edil -
mi§tir. 

Birden kapmm ~mg!Tagi ~almmltb; 
Ali Tunc, s1c;rad1. 

<;ok gec;medi, kap1 bktrdadt ve ArziDi-
yaz kalfa gorlindii: 

- Beycigim, hani, sizi biri anyordu; 

o, geldi. 
- Gene ismini soylemiyor mu) 
- Hayir, soylemedi. 
- Sekreterin hakkt var.. Acayib bir 

insana ~att1k l 
fhtiyar kalfa, anlamamif, kapmm .o • 

niinde, boynu biikiik duruyordu: 
- Ne dediniz, beycigim? 
Ali Tunc, giildii : 
- Sana degil, kalfacJgJm... Hi~ 1 0 

adamJ buraya getir. 

Arzmiyaz kalfa ~tkmJtll; biraz sonra 
kap1 vuruldu. Ali Tunc, sabahtanberi ka
fasma dolan, sinirlerini yoran merakia 
baktyordu. 

sahr yazile aleme nizam vereceklerine ko
layca inam§lan, hep bu inz1bath diitiinme 
melekesini kazanmaml$ ve ilim usullerile 

SACLIK ISLERlj 
Diisturuledviye komisyonu 

toplamyor 
S1hhat ve l~timai Muavenet Vekaleti 

bir dlilturiiledviye (Kocleks) komisyonu 
toplanmasinl kararlatbTmlfh. Komisyonu 
te§kil eden azalar bugiin saat 15 te Sthhat 
Direktorliigii binasmda toplanacaklard1r. 
T oplanbda komisyonun ~ah~ma tam tes -
bit edilerek bir program hamlanacaktu. 

Sthhat Vekaleti h1fz1ssrhha §ubesi mii -
diirii Astm bu komisyona i1tirak etmek ii
zere diin ,ehrimize gelmi§tir. 

Atinada toplanacak beynelmilel 
pataloji kompare kongresi 
Atinada 15 nisandan ba§hyarak 19 

nisana kadar siirecek olan beynelmilel 
pataloji kumpare kongresine memleketi -
mizden de doktorlardan miirekkeb bir 
heyetin gitmesi kararla~tmlml§hr. 

Gidecek olan heyet profesor Akil Muh
tar, T1b Fakiiltesi dekam profesor Nu • 
rettin Ali, profesor Obendorfer, profe • 
sor Sedad Tavat, doc;ent Muzaffer Esad 
ve ttb tarihi enstitiisii muallimlerinden 
doktor Siiheylden miirekkebdir. 

Bundan batka bu kongreye kendi he
sablanna bi~ok profesorler ve ~ent -
ler de i§tirak edeceklerdir. 

MALIYEDE 
Y eni te~kilat 

lstanbulda yap1lacak Defterdarhk tet
kilatmda kalmas1 ve lagvedilmesi laz1m -
gelen §ubeler hakkmda tahakkuk ve tahsil 
miidiirlerinin yapt1klan tetkikat nihayet 
bulmu§tur. Pazartesi giinii maliye mura -
k1bmm yanmaa yapllacak ic;timada bu 
tetkikat neticesi iizerinde incelemeler ya -
p1larak bir neticeye baglanacaktu. 

e_ - -~-

yamhyor muydu ~ 
Kapmm e§iginde duran orta boylu 

renksiz adam; Ziilfii Sahindil Ali Tuncu 
herk~ anyabilirdi; fakat Ziilfii Sabin! 

Ali Tunc, ne elile, ne batile, ne dilile: 

- Buyurun! 
Diyebiliyordu. Dili gibi, beyni de tu-

tuimu,tu; aadece baktyordu. 
Ziilfii Sabin; gizli kokain, eroin bu

lan ; kac;ak sigara, kibrit, r;akmak siiren 
ve bir~ok gizli ve kirli itlerde parma~ 
olan ~iipheli adam ... Gazetecilerden kor

kan, tanJIDadJgJ insanlan evine sokm1yan 
gizli kumarhaneci Ziilfii Sahin ... Ye~il 
gozlii kadmm kii~iik bir i,aretile kurulu 

bir yay gibi yerinden hrhyan ve onun 

oniinde sonsuz bir saygl ile yerlere kadar 
igilen Ziilfii Sahin ... 

nn~ yazl odasJ sarumtlar ... Neyse, dii- yordu; yazl masasmm online oturdu, el· 

zeltr. . ~ .. .. .. lerini c;enesine dayad1: 
Y azl odasma dogru yurudu, kapJYI a· - Dekor miikemmel.:. Aksesuar ta· 

Kap1 yava§Ca, ag1r ag1r ac;llmJ§b; e -
tikte orta boylu, renkaiz bir adam goriin
mii~tii. 

Bu adam; timdi bu adam, Ali Tun· 
cun apartimamna geliyordu. 

Ali T uncun gozleri ve kafas1, buna 
inanamtyordu. 

HASAN ALl YVCEL 

MVTEFERRIK 

Mimar Sinan ihtifali 
Mimar Sinan ic;in 9 mayJsta yap1lacak 

ihtifale aid haz1rhklar bitmi§tir. lhtimal
de, Sinamn tiirbesi iizerinde ba;u mera
sim yap1larak eserleri ve hat1rasi amla
cakbr. Lise, orta ve muallim mekteble • 
rinin bilfiil ihtifale i~tirak etmesi takar -
riir etmit ve diin Maarif Miidiirliigiinden 
alakadar mekteblere emir verilrni§tir. llk 
mektebler ise bilfiil ihtifale i§tirak ede -
miyeceklerinden o giin mekteblerde mual
limlerin hirer konferans vererek koca Sina
nm ktymeti, eserleri ve hayatt hakkmda 
talebeyi tenvir etmeleri mekteblere bildi
rilmittir. 

Giimii~ane Emniyet memurlu~u 
Emniyet Miidiriyeti birinci tube mer

kez memurlanndan Celal Giimiithane 
Emniyet Memurluguna tayin olunmuttur. 
Celilin yerine de hukuk mezunlanndan 
Zeki tayin olunmut ve )lazifesine bat • 

Simdi ne o kubbe, ne o ,adtrvan, ne 0 

musiki takliDI, ne o mutfak var. Y almz 
~astanenin plam tizerinde, mlinaka1a din
hyoruz. Hayal olmut bir hakikatin, ma
sala donmii$ bir hayatm plamm c;izmekle 
mimarlanmtz belki kendi san'atlan bak1-
nnndan miiatefid olacaklardtr. F ak.at 
Edime ne kazanacak ? .• 

Bence .gerekli olan masab y~ni hattan 
ger~ekle~hrmek, hayali yeni hattan haki
kate c;evirmektir. Su plan meseleai onuncu 
plana kalsa ne zarar? .. 

I'd. TURHAN TAN 

Adliye koridorlannda niimayis 
yapan komiinistlerin 

muhakemesi 
tzmir (Hususi) - Komti.nistlikten 

mahkum edilen ball §ahiSlar, g~enler
de kararm kendilerine tebliginden son
ra Adliye koridorundan gec;erken te • 
zahurat yapmi§, hiikfunet aleyhinde te
fevvuhatta bulunmU§, jandarmalart tah 
kir etmi~lerd·L 

KendJlernin yeniden muhakemele • 
- ••·- rine bll§lanmi§tlr. Su~lulal', Sallhaddin-

Y eni deniz te~kilah layihast le !smail, Yusu£ .Hayri, Tekin ve arka. 

lamtthr. 

Y eni deniz te~kilatJ layihasmm V eka • da§landtr · Boyle bir su<; i§lemediklerinJ., 

I tl yalmz enternasyonali soylediklerini id-
e erce tetkiki bitirilmek iizeredir. Layiha dia etmi§lerdir. 

projesi, bugiinlerde Vekiller Heyetinden ~ahidler ise, suc;lularm koridordan 
Meclise sevkedilecektir. ge~;tikleri sirada, Salahaddinin bir i§a-

lkbsad Vekaleti yenf liyiha ile tatbikt- retile cyuha! • diye bagtrdiktan sonra 
na gec;ilecek olan te,kilat tizerinde haz1r- enternasyonah soylediklerini, jandar • 
l1klara ba,lamltbr. ;;imdiki halde Yuksek mal~ra t~caviizde bulunduklanm say • 
Deniz Ticaret mektebile Deniz Ticaret lem!§lenhr. Salahaddin bunun iizerine: 
Mudiirliigu kadrolannda yap1lacak tadi- - Bu §ahidlere, verecekleri eevabla • 
labn esaslan tesbit olunmu1tur. r~ hepsi evvelden o~etilmi.§, komil • 

Deniz Ticaret mektebi tedris heyetine mstl~~ c~mhuriyet<;idir. Ben nasll olur 
haricden bazJ loymetli elemanlar ilave e- ~a Turklye ~~hur.iyeti aleyhine ba • 
d"l k ·· d' M k b" d glrirlm. Komumst olanlar «''Uha!. r~; .. 

1 me uzere 1r. e te 1D ers program- ye ba;.;..rma .. 1 1 
) d 1 b" d ~· "kl'~ .b. I 5' z, mar§ soy er er. 
an a esas I 1r egiil 1ge ta I tutu a •. Demi§tir. Daha ball §ahidler dinle • 

cakhr. necektir. 

sessiz adimlarla ilerlemit, A1i T uncun 
kar,lstnda durmu,, saygi ile igilmi§ti: 

- Affedersiniz, beyefendimiz, sizi 
rahats1z ettim. 

Ali Tunc, bu sesle kendini toplarni§b, 
zoraki hir giiliimseyitle, yerinden kalk
h: 

- Estagfurullah ... Buyurunuz ... 
Ve yaz1hanenin oniindeki geni, koltu

gu gi:isterdi: 
- Oturunuz. 

Zlilfli Sahin, le§ekkiir eder gibi bo

yun kuarak koltugun kenarma ilitmitti: 

- o~ dort glindenberi zatJalinizi an
yorum. 

Ali Tunc, cevab veremiyor: hafif ha
fif basm1 saihyarak onu dinliyordu. 

Ziilfii Sahin, tutuk bir seale aniah • 
yordu: 

- Once matbaada rahatsJz etmek is
temedim. Arkadatmlz Necmi Beyden, 

yordum, bulamad1m. Bu sabah tekrar ui· 
ramJtbm. Sonra matbaaya da gittim. 

Ali Tunc, elile ita ret etti: 
- Biliyorum ... SOylediler. Emrini1;) 

F akat bunu sorarken, kendi k.endine 
du,iiniiyordu; Ziilfii Sahinin, ona ne 
emri olabilirdi? 

Ziilfii Sahin, yutkundu, Ali 
yiiziine baktJ: 

- Sizden, bir ricam var! 
Ali Tunc,. bir§ey soylemeie. birteY 

sormaga cesaret edemiyormllf; k.alliJ~ 
daki bir hayalmit de, onun ka~mam ... 
~~·: kendiliginden soylemesini istiyormut 
g1bi, hareketsiz duruyordu. 

Ziilfii Sahin, tapkasmt dizlerinin iiz.,. 
rine koymu~tu: koltu~a biraz daha yer
le,ti: 

- Belki duymu§sunuzdur, bizim cv. 
baSIIdJ. 

~;arken sordu: . mam... Simdi, bir de telefon ~ahverine, 
- Batka. gel en .~den oldu mu) aahne ba~lay1verecek ... Yaln1z komecli mi 
- Haytr, beycl&lDlo oynanacak, facia m1? 

Ali Tunc, gozlerine inanamach: sa • 
bahki «Siyah otomobib> gibi bunda da 

Zulfii Sahin. onii ilikli, iki elile tuttu· 
iu §apkasiru k.orkak korkak ~evirerek, 

evin adresini ogrendim. Oradan ~~kti~
mzJ soylediler ve bu apartlmanm adresini 

verdiler. Diin gee; vakit tasdi ebnek isti· 

Ali Tunc, ha§ml sallach: 

- Evet ... Biliyorum. 
Ziilfii Sahin, devam etti: 

(A.rkcm Nr) 



• 

insan akiJnln alam1· 
yacag1 azamet 

Bir saman yolunda 40 milyon yddJZ 
ve bunlardan Antarez ydd1Zmm 

60.000.000 srune~ SJidJn)abilir 

ucauz; bucakau le.zadan hayali biT roriinuf 

varchr 
• • 
1~1ne 

Biitiin fen tubelerinin ic;inde, insaru, lar, maddenin tibi oldugu kanunlar saye
hayalin en derin uc;urumlanna siiriikliyeni sinde, yiidizlann dahili hararet derecele
hic; tiiphesiz felekiyattu. F ennin bu saha· rini de ol~ii~ler ve on be, yirmi milyon 
da bugiin erittigi tekemmiilitt tetkilt eder- derece olduiunu gormiitlerdir. 
ken, insan namiitcrnahi i~inde yiizen ve Demek oluyor ki, kiireiarz, 40 milyar 
arz ismi verilen bu toz zerresine merbut giinetin ic;indeki bir tek giine§in etraf1nda 
olduguna adeta inanam1yor. donen hissedilemiyecek kadar kiic;iik bir 

Fqnsa Krah Dordiincii Hanrinin ol· zerredir. Heyeqinaslar, bu giinletler ale
diiiii sene, Galile, ilk defa olarak adese- mini, bir adaya benzetirler. Ciinkii, etra: 
sini karanhk semaya ~evirdigi zaman, bir fmda, okiiye s1gnuyacak kadar azametl1 
kiitede, c;Iplak gozle bakmca goriilen ye- fezanm dondurucu botluiu vardu. 
di yudtzm yerine, seksen muhtelif yi)d1z Ortasmda, kiireiarzm, bir yolcunun 
gormiittii. Bu basit hidise, bizim goreme- kundurast altmdaki mikrobdan daha bile 
diiimiz yild1z saylSlnm azameti hakk1n· ehemmiyetsiz kaldtg. bu yilcbz kalabah· 
da bir fikir vermege kafidir. gm1n akd almaz sayiSIDl anlamak i~in, en 

CUMHURIYET 

Tekaiid edile 

Giizel bir karar inhisar memurlart 

Kadrodaki botluga miin
Muhtelit talam Anado- hal bekliyenler tayin 

luda tumeye ~ooyor edilecek 
!stanbul kari§Ik futbol takmu bu yil 

futbol tatilinde biiyiik bir kafile ile A
nadohimuzun Tiirkiye ldman cemiyet
leri birligine girmi§ olan §ehirlerini 
gezmege karar vermi§, buna §imdiden 
haztrhklara ba§lami§tlr. 

Devlet Demiryollarmm bir aybk gez
me biletlerinden yapt1g1 indiri§lerden 
fayda gorerek, mmtaka merkezlerile 
anlll§arak bir ay kadar siirecek olan bu 
gezi.ntiye ~ok ehemmiyet ve.rilmek -
tedir. 

Bu giizel kararla !stanbul futbolcii -
lerinden kuliib, kiimelerine bakllmiya
rak (35) ki§ilik bir gene kiitle bqlarm
da 2, 3 idareci ve hakemle beraber lz -
mit, Adapazan, Bilecik, Eski§ehir, A£ • 
yon, lzmir, Aydm, !sparta, Denizli, 
Konya, Adana, Mersin, Ankara, S1vas, 
Samsun gibi miihim §ehirlerimizde hi
rer, baz1larmda .fki§er rna~ yapmak su
retile biiyiik bir temas haZll'lamakta -
dtr. 

Seyahat prograrm haZirlanrnl§, rmn
takalara yollanmi§tlr. 

Her mmtaka:rm iyi bir surette kar§I· 
lanacagma §imdiden istanbul futbol he
yetinde biiyiik bir kanaat vard1r. 

lngilterede lik ma~lan 
!ngiltere lik ma~larmda 21 inci olan 

Astonvilla, likte yedinci olan Birming
ham talomtnl 55,000 ki§i oniinde 2 • 1 
maglub etmi§tir. 

Likte en ba§ta giden Sunderland 36 
bin ki§i oniinde likte onuncu vaziyette 
olan Middesburag tarafmdan 6 - 0 gibi 
§ayani bayret bir netice ile maglub et -
mi§tir. 

Arsenal Kral kupas1 finali dolayJsile 
alb ihtiyat oyuncu ile yaptl~ ma~ta 
likte on ikinci olan Wohves Hampton 
taklrnile 35,000 seyirci oniinde 2 - 2 be
rabere kalmi§tlr. 

Atina tlniversite talebesi bura· 
da miisabaka yapmak istiyor 
Paskalya yortulanm g~irmek iizere 

lstanbula gelecek olan Atina tl'niversi-

T ekaiid kanunu dolay1sile tasfiyeye 
tabi tutulan lnhisarlar memur ve miistah
dimleri, vazifelerinden aynlmtf bulun • 
duklanndan memur kadrolannda bo1 • 
luklar hasd olmuttur. Y eni tetkilat ve 
kadrolar hakkmda Vekiletle temaslarda 
bulunmak iizere Ankaraya gitmi, olan 
Umum Miidiir Mithat Y enel geldikten 
sonra botalan yerlere o klSlm ve ,ube -
lerdeki memurlar simf ve derece masile 
miiteselsilen tayin edileceklerdir. Bov -
lelikle ac;tlacak olan diger memuriyetlere 
de miisabaka imtihamm kazanm11 olup 
miinhal bekliyen ve suc;tan ba,ka sebeb
lerle ac1kta kalm11 olan eski idare me -
murlan tayin edilecektir. 

Nisan maa§IDI alamam1' olan bu me
murlann mali vaziyetleri itibarile stkmtJ
ya dii,memelerini temin maksadile tazmi
nabn derhal verilmesi i~in tedbir alma -
caktir. Umum Miidiir Mithat Y enel An
karadan doner donmez bu memurlarm 
paralar1 verilecektir. 

Evvelce devlet hizmetinde bulunmu§ 
ve 1nhisarlardaki hizmetlerile beraber o • 
tuz bet seneyi doldurmu, olan memurla· 
nn tekaiidliikleri hakkmda kanunda hir 
sarahat yoktur. Bu gibi memurlar hak • 
kmda Devlet Demiryollarile, Denizyol • 
lannda bulunan ayni vaziyetteki memur
larla birlikte ayn bir karar ahnaca~ an
la,Jlmaktdir. Altml§ ya,mda bulundugu 
icin tasfiyeye tabi tutulmu, olan memur
lar i<;inde tekaiidliik miiddetini tamamla
mlf olanlar i~in bilahare bu karara gore 
muamele vamlacaktir. 

Cemiyet itleri 
(Ba,tarafr 1 inei aahilede) 

«Gayesi temettii olm1yan cemiyetler, 
sanayi ve ticaret muamelelerine ve aza -
s1na maddi bir kar teminine ~ahtnuyan 
cemiyetlerdir.» 

3 Nisan 1936 

Giinii giiniine vaftyanlarumz 

lhtiyar ve alii miirettibi 
anlattiklari 

(<Bes 
geliri 

senedenberi 
olmadan bef 

( BG.flarafr 1 incl aalailede) I 
Sokak tenha, onun tahta ayagmm kal

dmmlara vuran yeknesak sesinden ba,ka, 
bu tenha sokakta hi~bir teY i§itilmiyor. 

- Ben miL B~n epey ya§h olaca • 
gim. 1293 tevelliidliiyiim ... 

- Ka~ sene miirettiblik yaphmz ~ 
- 311 denberi... 0 tarihte Sanayi 

mektebinden c;1kbm ve hemen miirettibli
ge ba~lad1m. K1rk senedenberi bu meslek
teyim. 0 zaman evvela Sabah gazetesin· 
de ite ba~laml§hm. Y etmi1 kuru§ hafta -
hkla c;ah,Jyordum. Bahkesir hareketiarzt 
olmu§tu. Ben yirmi, yirmi bet gun sekiz 
punto ile bu zelzelenin feliketzedelerine 
iane verenlerin esamisini dizdim. Yirmi 
giin bu i§e devam ettim. F akat gozlerime 
miithi, kan geldi. T abii patron mecbur 
degil ya tedavi etmege... Beni ~Ikardl
lar. 

Sonra lkdam matbaasma girdim. Ora· 
da da iki sene cahthm. Sonra Malumata 
gec;tim, he§ sen~ orada, ondan sonra gene 
lkdama dondiim... Tam on dokuz sene 
lkdamda kald1m. On dokuz sene sonra 
tramvay kazasmda ayaitnn kaybettim 
ve bundan alh ay sonra da lkdamdan 
~1khm. Bir hayli miiddet te Alemdar ga· 
zetesin,. le ~ah,tim. En son da V akit ga· 
zetesinde. Sonra yaz1 makineleri geldi .. . 
Beni «;Ikardtlar, o giindenberi bo,tayim .. . 
Sahi ... Bu arada iki sene de Son Pasta 
gazetesinde mahlut dagJttlm. Fakat onu 
c;tkanrsak be, senedir bottayim. 

-Son Postadan neden c1ktm~ 
- Y az1 makineleri geldi de ondan .. 
- Simdi neyle ge~iniyorsun ~ 
Miirettiblerin en eskilerinden olan O

rner V asfi yiiziime bakh ve cevab verme
di.. Israr ettim: 

- Soyle can1m gelirin nedir} ... 
- Ne olacakL Hi~! .• 
- Peki nasil ya§Iyorsun ? ... 

SOzii degi~tirmek istiyorum: 
- N erede oturuyorsun} .. 
- Davudpa~a iskelesinde ~c•~e&•~u:J .. 

mahallesinde oturuyorum. 
- Ev kendinin miL 
Ac1, act giiliiyor: 
- Neier soyliiyorsun 

Bir odada kiractylm ... 
- Kac para kira veriyorsun ?... 
- Bir bucuk lira... F akat bet 

veremiyorum .. 
- Peki sizin bir Miirettibler 

vardt. Onlann bir yard1m sandtg1 
yok mu? .. 

1kinci madde bir cemiyetin esas ni -
zamnamesinin neleri muhtevi olmas1 icab 
ettigini tasrih etmektedir. Bundan maksad 
hiikfunetin murakabe hakkmt temindir. - ...... . 

O~iincii madde bir cemiyetin fahsiyeti - A-il en var m1 L. <;olugun ~oeugun 
hiikmiye iktisab edehilmesi i~in ilan mec• var m1~ • _ 

- N e gezer ... Zavalh Cemiyetin 
di paras! yok ki bize yard1m etsin. 
den oyle bir,eyler vard1. Hatta ben 
bir kere iic; ay hastalanm~tbm ... 
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Semay1 ba~tanba§a dolatan saman yo- m~t~kimil t~leskoplar bile kafi degildi.r. 
liJ dedijimiz biiyiik beyaz iz, o zamana ~~z1 ~~mben ortasma alan .manzumen~.n 
kadar bir nevili gazli sis zannediliyordu. l«;mde oyle yddtzlar vard1r kt, ~~.1klan gu
Galilenin aleti sayesinde bunun sayu1z n~in ziyasmdan daha parlak olduiu hal
yi)cbzlardan miirekkeb oldugu anla,IIcb. de, uzunluklandan dolay1 goziimiizle far· 
lsmi o me,hur kuyrukluytlruzlara alem kedemeyiz. lngiliz heyeqinaslanndan 
olan Halley, biitiin bu y1ldizlann bizim Jeans, bu y1ldtzlann en parlagJ olan Do
giine~imiz gibi, hatta bazan ondan da radusun, giine,ten en az 300,000 defa 
biiyiik birer ytld1z oldugunu biiyuk zeka· daha fazla kuvvette 1~1k sa~hgm1 soyler. 
aile kedetmi~ti. Bu yJ)dtz, giine§in yerinde bulunsa, insan-

tesi talebeleri aym on ikisinde ~ehri • 
mizde bulunacaklard1r. t~lerinde Yu • 
nanistamn maruf §ampiyonlan bulunan 
'U'niversite talebeleri, !stanbul tl'niver
sitesile bir atletizm miisabakas1 yap • 
mak arzusunu gostermi§tir. 

Atletizm mevaiminin henij.z ba.ola • 
mast dolayaile Atina ve 1stanbul Unl • 
versiteleri arasmda boyle bir miisabaka 
yapmaga imkan goriilememi§tir. 

buriyeti koymaktadu. Hiikfunetin ve ii· _ Hayu kimsem yok. Ben iki kere 
{;iincii tahtslann b.ii.tUn ~&ilitile., ~ evlendim. lkinci hare · in bir b9euk ya
Ye gayaini tammad.J~ bil' cemjyete • ~mda b1r ~ocugu vard1 .. , ustafa Naz· 
siyeti hiikmiye vermek mahzurlu gi:iriil - mi ... Allah bilsin onu kendi evlad1m olsa 
mii~ olmasmdan bu kayid konulmu~tur. da bu kadar severdim ... Onu yeti,tirdim. 

haftada ii~ lira vermi§lerdi. Onlar has :::il'r-'-11 
1 r h ft lira ' . i1: 

Bugiin, alimler, c1iinyamlZI aydmlatan Jar birkac; saniye i~inde komiir kesilir ve 
Kiioetin, saman yolunun yildtzlanndan bi- kiireiarz ~abucak buhara miinkalib olur, 
ri oldugunu kat'iyetle soylemektedirler. ta,lar erir. biitiin mevcudat tebahhur e
Hakikatte saman yolu ytdJzlardan miirek- derdi. 
keb bir ~erid degildir. Uzaktan gordiigii· Fezantn aoNUz cuameti 
miiz elegim sagma ,eklile hi~ alakas1 yok· F akat, insan goziiniin goremedigini 
tur. Y ass1 ve yuvarlakhr, giine$imiz. kii· fotograf cam1 tecbit edjyor. Bir fotograf 
remiz ve diP;er seyyareler onun ic;inde pelikiilii c;ok Ittsa bir miiddet i~in semaya 
devreder. Onu uzaktan pmlhh bir §erid tevcih edildiii takdir.de, ancak gozle gO
halinde gori.i~iimiiziin sebebi, semanm di- ri.ilebilen yildizlan tesbit eder. Bu tecri.ibe 
ger kisimlannda teker teker serpi,tirilmit biraz daha uzablnsa, klije iistiinde gorii· 
!9hi goriinen ytld1zlara nazaran hize da- len yildizlann say1s1 artar. Once bir, sonra 
tla yakm mesafede olmasmdandtr. yiizlerce, daha sonra binlerce y!ld1z plak 

Bu vaziyeti daha iyi anlatmak i~in bir iizerinde belirir. Poz miiddeti bir kac sa-
heyet~inas diyor ki: at, hatta birkac; gece uzablacak olursa, 

Diimdiiz bir ovada, bir kar brtm11. •· fotograf makinesi, gozle goriinmesi ebe
ortasmda bulundugunuzu tasavvur edi diyyen imkan haricinde olan yiidtzlan da 
niz. GOzlerinizi ufka tevcih edecek olur- tesbit eder. Bu yiid1zhmn ziyas1 o kadar 
samz. kartmtzda beyaz bir duvar goriir- zay1fbr ki, 10,000 kilometro uzaga ko
siiniiz. Fa kat semaya baktig1n1z takdir- nulmut bir mum kadar anca.k 111k verir. 
de, birkac; yiiz metro yiiksege kadar, kar- F otoiraf, semarun karanbklanm, heyeqi
lann biribirinden ayn birer parc;a halinde naslara, asia eritt!tniyecekleri bir nisbene 
dokiildiigiinii farkedersiniz. l,te saman aydmlatmJ,ttr. 
yolu dediiimiz beyazhk, ttpkt bu kar Mikroblann hayatlanm tetkikle metgul 
taneleri gibidir ve bu yo)u te~kil eden sayJ· olan biologie alimlerinin olcii olarak 
liZ yildizlar, aralarmda hic;bir mesafe bu- «mu» adm1 verdikleri bir mikyas kabul 
lunmad1gJ i~in, ttpk1 o kardan duvar gibi etmeleri gibi, heyet,inaslar da, fezamn 
10riinmektedir. derinliklerini ifade ic;in mikyas olarak 

40 milyar yrltlrz; «parsec» dedikleri bir olc;ii icad etmi, -
Daha dogrusu bir mukayese yap1lmak lerdir. Bu Prasec, kiireiarzdan giine,e 

istenildiii takdirde, diinyam1n tC!§kil eden kadar olan mesafenin 200,000 misli, ya
JI)dJz tekerleginin ne oldugunu anlamaga ni 30,000 milyar kilometrodur. Saman 
~ahytz. Son yapllan bir hesaba gore, yolu. i•te bu olc;iiye vurulduiu takdirde 
aaman yolunda a§aityukan knk milyar 1 00,000 parsec tutmaktadn ki, bu da 
,dd1z mevcuddur ve bunlann arasmda 3000 milyar kere milyar kilometro de • 
bulunan ve arz1m1zdan bir milyon defa mektir. 
biiyiik olan giine, te bunlann en miihim- Hi~bir insan zekas1 bu mesafenin aza • 
leri aras1nda degildir. Bu yiid1zlar o ka- metini kavnyamaz. Biraz fazla diitiiniin
dar uzaktn ki eb 'ad1 bize c;ok ufak goriin- c:e bu rakam1n dehteti insana adeta bat 
mektedir. Ger~i. baz1 ufak yild1zlar kiirei donmesi verir. 

Olimpiyad bayra~t Berline 
gotiiriiliiyor 

Amerika Olimpiyad komitesinin en 
yll§h azast olan Vilyan1 Garland dort 
senedir Losancelos stadmda duran o -
limpiyad bayra~m Berline gotiirmege 
memur edilmi§tir. 

1924 Paris olimpiyadi. yiiksek atlama 
§ampiyonu Amerikah Harold Osborn 
eski olimpiyad §ampiyonlarmm Berlin 
olimpiyadma davet edilmesi §eklinde, 
Olimpiyad komitesine bir miiracaat 
yaprni§b.r. 

Alman Olimpiyad komitesi yiiksek at
lama eski diinya rokordmeninin yaptJ~ 
teklif-i kabul ederek eski olimpiyad §am 
piyonlanru Berline davet edecektir. 

J aponlar olimpiyada 250 ki$i 
gonderiyorlar 

Olimpiyad miisabakalarma i§tirak e
decek J af>onlar 250 ki§ilik bir kafile lle 
Siberya yolile Almanyaya gidecekler • 
dir. Binicilik miisabakasma i§tirak ede
cek zabitan, antrenmanlarmt, Alman -
yada yapabilmek it,;in ~anos vapurile 
Marsilyaya hareket etmi§lerdir. 

Fenerbah~e bugun ~karaya 
gidiyor 

Ankarada iki mat,; yapacak olan Fe
nerbah~e birinci futbol tak1m1 bu ak • 
§8lil Ankaraya hareket edecektir. Fe -
nerbah~e ilk ma~1 cumartesi giinii Gene· 
lerbirli~i ile oymyacaktir. tkinci rna~ 
aglebi ihtimal Ankara muhtelitile yapt
lacaktlr. On ii~ futbolcudan te§ekkiil e
den tak1ma Said Salahaddin riyaset e
decektir. 

idareci Kemal ve antrenor Elyat ta
ktmla beraber Ankaraya gidecektir. 

tlskiidar cinayetinin failleri 
bulunuyor mu? 

0~ ay evvel Oskiidarda T afoeakla • 
nnda Halid Ba.ba isminde ihtiyar bir 
~uvalcl oldiiriilmii,, katiller bir tiirlii bu
lunamarni§b. Kad1koy merkezi bu cina· 
yete aid yeni ipuc;lan bulmuttur. T ahki -
kata ehemmiyetle devam edilmekt~dir. 

arzm ancak iic; misli biiyiikliigiinde ise de, Rasadhanelerin sessiz· sadas1z sakin -
banlan o kadar azametlidir ki, merkez- leri, bazan bu hesablan ic;in ba,ka esas
leri giinetin bulundugu noktada olsa, lara da miiracaat ederler, saniyede 300 
diinyamtzl kendi ic;ine c;ekerdi. Mesela bin kilometro siiratle mesafe a§ap ziyanm 
Antares yudlZIDin kutru 650 milyon kilo- bir sene zarfmda katettigi yolu alarak 
metrodur ve ic;ine 60 milyon tane giine$i hesablanm onunla yaparlar. Bu hesabm 
aimrabilir. verdigi netice ise, bir ziya huzmesinin, 

Heyettinaslar bu yiidtzlann renklerini saman yolunun kutrunu ba~tanba,a g~- fnegOide tifo hastah~l 
tetkik etmek auretile, bunlann mesi i~in tam 120,000 seneye ihtiyac 

~~.-.......... eb' adm1 degil hatta ag1rhklarm1 oldugu neticesidir. !negol hiikfunet doktorlugundan al -
ol~ege muvaffak oluyorlar. Bu he- Saman yolunu tetkil eden milyarlarca dlgumz bir mektubda, !negole bir saat 

.... ,-·- mesafedeki Hamzabey koyiindeki tifo .~!"utaslann yapt1klan hesablara gore, YJldiztn, biribirine ~k yakm olmas1 yii -
hastah~ salgm bir halde olmaYJp §im • 

llllesela giine~in agtrhgt bir milyon kere ziinden ziyadar bir sis ~eklinde goriindiik- diye kadar ii~ vak'a tesbit edildigi ve 25 
trilion kilogramd1r. Gene tatbiki son lerini soylemil!tik. Biiyiik teleskoplar sa· yatakh hastanenin yalmz bir doktoru o

olan bu usulle, bu yiicbzla- yesinde ayn ayr1 goriilebilen bu biribirine lup tl~ede bulunan bir hiikfunet ve bir 
derecelerinin de 3000 le 20 bit~ik yddtzlann arasmdaki yakm dedigi· Belediye tabibinin vazife itibarile has

degi,tigini hesab ediyorlar. miz mesafeler, ekseriya 100 Wya 200 tane ile bir ilgileri olmadlll bildiril -
bununla d• blma'lftlt'. !!!!!~ !=i!CGI&tl.... 1m tiltJtlr. 

Layihada cemiyet azalannm hukukunu Kocaman deliltanh oldu... Lisenin so -
ltoruyucu hiikiimler de vard1r. Cemiyet• nuncu smJftndayd1... F akat bir giin tren· 
lerin merkezi mutlaka Tiirkiyede olacak- yolunda bir hadise olmu, ... T abanca a til· 
hr. Bir cemiyet ancak mevzuu olan mad- Mlf. Oglum pencereyi a~;tt, sarkmi§, gO
denio teminine lazim olan gayrimenkul - reyim diye, pencereden dii,tii. Pencere 
Jerden ba,kasma ne tasarruf, ne de sair al~aktJ. Mektebe g~ kaldtgl giinler, oyun 

:d~f~~e e::~tn o~:h:iu 2:hl~r;~1vek~i~~~ ~~~~/:ycr;~:n.~~d:;;k~~~a~=~,~.~ 
tinin miisaadesine baghdir. o~ sene yatb ve oldu .. .Simdi hi~bir dos • 

Layihanm bir maddesi mevcud kanun· tum ve bana bir tek hakanim yok ... y a
lara, emniyetj ammeye, siyasi Ve milli paya)niZlm. 
vahdete muhalif din ve itikada temas eden 
unvan ve maksadlarla ~emiyet teokilini - Peki can1m, bet sene iJsiz olan bir 
menetmektedir. insan nas1l yatar~ .. 

Liyiha ile 325 senesinde ~lkm1~ olan - Nasii mt Yatar~ .. 
31 0 numarah eemiyetler kanunu laive _ Ba,Im kaldmyor ve olduiu yerde du-
dilmektedir. ruyor ... Ben de duruyorum. Kotedeki so-

Turkiye Cumhuriyeti dahilinde hulu- kak fenerinin ltigl ({ozlerine dolmu§ ... Bu 
nan ve bu kanunun birinci · maddesindeki gozler binbir ac1nm detilmit mezan gibi, 
tasarruf hakk1 'olan biitiin te§ekkiiller ka· il!kence, 1stlrab ve azab olan itsizfik giin
nunun netri tarihinden itibaren bir ay zar· lerinin iskeletlerini gosterir gibi korkunc ... 
fmda vaziyetlerini bu hiikiimlere uydura- - Nasil m1 ya,arL diye tekrarhyor ... 
caklardu. Gel de sen bir dii,iin... Ben hustz degi • 

lim, dilenci deiilinr... Kuk sene durma • 
dan ~ah$ml$ Ve hayal!m oy)e Jcazanmlt bir 
isciyim... Dile kolay bu, be, sene... Be§ 
sene bir adam bir yerden on para geliri 
olmadan nas1l Yatar L. Sen diitiin ... Sen 
bir muharrir, bir romanc1, bir gazeteci, 
nihavet bir insan deail misin L. 

Tiirk • Rus bb tetriki 
• • mesaJsJ 

(Ba,tarafr 1 inci aalailede) 
miserligi ve Voks erkam ve diger zevat 
ham bulunmutlardu. 

baz1 baz1 para verirlerdi. Fa kat .undl 
Cemiyet te muavenet edecek vaziyette d 
gil... 

Susuyor. Bir an gozlerini kapiyor: 
- Gene ,imdi ayaktaytm, cok §iikiif< 

diyor ... F akat daha ihtiyarlarsam, bir g" 
hastalamrsam halim ne olacak )... B 
bir el uzatan yok.. Biitiin hayabnda c;a 
h§. Cah§amad•gm g~n liizumsuz bir pa 
~avra imi§sin gibi bir kenara atii. Bu do"' 
ru mu? 

lnsanlar birbirlerine daha kilid olmama: 
hlar IDl? Can1m hiikumet, memurlannJ ib 
tiyarladm diye be§ parastz ortaya at1yo 
mu?.. Hayul.. 0 azlederse mazuliy 
maa,I, izin verirse mezuniyet maafi, ala 
olursa maluliyet maa§I ve nihayet ite ya" 
ram1yacak bir ya§a gelip te ~1karmca t 
kaiid maa§J verir ... Bak.. Ne giizel ... Hal" 
buki biz, biz hususi miiesseselerde c;ab "' 
oanlar, biz giinii giiniine yaotyoruz ... Gii• 
nii giiniine ... 

Birden sozii degi,tiriyor: 
- G~ kalmt§Jm, hana miisaaC:Ie edi " 

niz, buradan gideyim ... Allahaismarlachk. 
- Giile, giile ... 
Arkasm1 bana di:iniiyor ... Ve kendine 

c;ok 1stJrab verdigi, c;ok _rahats1z ettigi pek 
belli olan tahta ayagm1, tak, tak, tak ... 
diye kaldtr~mlara vurarak sislerin ic;inde 
yava, yava, kayboluyor. 

SUAD DERVIS Heyet ba,kam profesor Danitevski ve 
heyet azasmdan profesor Bourdenkof, 
Tiirk ve Sovyet doktorlan arasmdaki 
tetriki mesaiyi kuvvetlendirmek ic;in Sov
yetler Birligi ilim kurullanm'l miihim 
ne§riyatile biiyiik Sovyet ansiklopedisi -
nin tam ne,riyatmm Ankaraya ve lstan
bula gonderilecegini kaydetmi~tir. 

Balkan konseyinde - --
askeri i,Ier goriitiilecek 

(Ba,tarafr 1 incl aalaifede) derek Yunanistanm harici siyaseti hak· 

Biiyiik eld Zekai Apaydm, Sovyet bil
ginlerini,p Tiirkiyeyi ziyaretile hast) olan 
giizel neticeleri kaydettikten sonra, he -
yet azasma te§ekkiirlerini bildirmi, ve 
bu ziyaretin Tiirkiye ile Sovyetler Birli
gini baghyan kiiltiir baglanmn bundan 
bOyle inki,af ve takviyesine hadim ola -
cag1 kanaatini gostermi,tir. 

Sovyet Sthhat Komiseri ve biitiin ha
ztr olanlar adma Tiirk Sthhat Bakam 
Refik Saydama c;ekilen bir telgrafta 
Sovyet lib aleminin, lib sahasmdaki Sov
yet • Tiirk te1riki mesaisinin bundan son
raki inkitafma hadim olmaga ham bu
lundu~unu bildirmi~it. -· ·----Erzurum ceza hakimli~i 

Bursa (Hususi) - Miiddeiumumilik 
stajyerlerinden ve Ankara hukuku me
zunlanndan eski sporcu Siileymaniyeli 
Tevfik, Erzurum ceza hakimligine ta -
yin edilmi§tir. Spor alemimizde tantnan 
ve sevilen Tevfik, •Amca• diye amhr 
blr~. 

Yunan askeri heyetinin riyasetine Ge- kmda miizakerede bulunacak olan Li• 
neral Metaksasm tayin edilece~i §iip - derler meclisinin ittihaz edece~i mu .. 
hesizdir. General Metaksasa kara, de· karrerata biitiin siyasi mahfillerde bii· 
niz ve hara erkamharbiyesinden miite - yiik ehemmiyet atfedilmektedir. 
hassislar refakat edeceklerdir.:t 

Katimerini gazetesi de yukandaki Tiirkiye, !ngiltere ve Yugoslavya dev 
haberleri teyid ederek §Unlan .flave et- letlerinin buradaki elt,;ilerinin ayrx ayn 
mektedir: Ba§vekil Demircisi ziyaretle uzun miid· 

cBelgrad miizakerelerinin bu kadar det konu§malan ve Romanya elc;isinin 
tevessii edecegine §imdiden kat'i na • de Harbiye Nazm ve Ba§vekil muavini 
zarla baktlamazsa da muhakkak olarak General Metaksasla hususi miilAkatta 
bilinen bir §ey varsa, o da Titulesko • bulunmasmm Liderler meclisinde ko "' 
nun beyanatl dolay1sile Balkan devlet- DU§ulacak §eylerin Yunan hiiklimeti • 
lerinin :aalkanlar harici herhangi bir nin alacali istikametle alakadar oldu • 
taahhiide gini§meleri meselesi iizerin • gunu ve Atinadaki sefaretlerin bugiin• 
de miizakereler cereyan edecegidir. kii Iiderler toplantJsma biiyi.ik ehem .. 

Kat'i olarak teyid edildigine goie ev- miyet verdiklerini gazeteler yazmak .. 
velce Tiirkiye ile Yunan-istamn muar1z tadlrlar. 
bulunduklar1 Tituleskonun noktai na -
zarmt ahiren Yugoslavya da reddetti -
ginden bu ii~ devlet Belgradda Titules
konun fikrine itiraz edeceklerdir. Ro • 
manyamn da eski noktai nazarmdan rii
cu edecegi muhakkak say1lmaktadtr. 

Belgradda cereyan edecek miizakere
lere siyasi mahfillerce fevkalade cidd.i 
ehemmiyet verilmektedir.:o 

Litlerler Mecliainin vereceii 
kararlar 

Atina 2 (Hususi) - Bugiin i~ima e-

•• 
Tekzib edilen bir haber 

Roma 2 (A.A.) - Bazt Kahire gazet!" 
leri, yabanc1 gazeteler tarafmdan ne§ • 
redilen ve !talya ile M1s1rm kar~thklt 
bir ademi tecaviiz paktl akdi i~in mil• 
zakerelere ba§lamt§ olduklarma dair ~ 
Ian bir haber vermi§lerdir. 

Siyasal mahfiller bu haberin hi~bit 

esaSl olma!I~Inl beyan etmektedirler. 



• 

! Nts1111 1936 CUMHURfYE't " 
Hangisine inanmal1? 
(Ba~taralt 1 inci •ahilede) I 

Eger, Megusun 20,000 ki§ilik ordusu 
yalmz 7,000 oli.i verdiyse, en az bunun 
ii<; misli de yarah vermesi laz1m gelir, 
eder 28,000 ki~i .. , 

Korku daglar1 bekler! 

italya, ingiliz menfaatlerini 
haleldar etmiyecegini 

soyliiyor 

I Habe~ umumi karargahmdan teblig e· 
dildigine gore, Habe$ k1t' alan Mai~io -
Debarda biiyiik bir zafer kazanmt,lardlr. 

1 talyanlar, aynca bin;ok esir aldlklan
nl da soyliiyorlar. F akat, bermutad. ra
kam zikretmiyorlar. 20,000 ki~ilik bir 
orduya 28,000 ki§ilik zayiat verdirdikten 
sonra, iiste bir de esir almacak asker kal-
dJgma nas1l inanmab) Hatta, hesab so
nunda, 8,000 kadar zayiat daha bor<;lu 
olduklanna gore, ltalyanlann, kom§ulan 
Marsilyahlarla mubalaga yan§ma <;Ik -
tJklanna hiikmetmek laz1m geliyor. 

Eger, 1mparatorun 20,000 ki§lik or -
dusu, hakikaten 7,000 olu vermi§se yu
kanda yaphg1m1z hesaba gore, bu ordu
nun tamarr:ile mahvolmu§ olmas1 laz1m 
gelir. 0 zaman da A§iyangi golii mm -
takasmdaki birinci kolordunun kollanm 
salhyarak D.~ssie istikametinde yiiriimesi 
ikhza eder. Oyle olup olmad1gm1 miite -
ak1b harek&ttan gorecegiz. 

Gene ltalyan kaynaklarmdan evvelce 
verilmi1 olan haberlerde, Habe§ lmpa • 
ratorunun kumandasmdaki ordunun 70 
ila 80 bin ki~i oldugu bildiriliyordu. Bu 
ordunun onunde Ras Mulugettanm Am
ba - Aradamda maglub olarak <;ekilen 
kuvvetleri de vard1. Hepsini asgari 1 00 
bin ki~i tahmin edebiliriz. ltalyanlar 20 
bin ki§ilik bir kuvveti maglub ettiklerini 
soylediklerine gore, demek ki N egi.is 
ordusunun biiyuk k1smile degi]; yal • 
mz bir k1smile muharebe etmi§lerdir. Mu
harebeyi kazamnca da, adetleri oldugu 
i.izere, muazzam bir zafer daha kazan -
d1klanm yaymaga ve propaganda yap • 
ma~a ba§lamJ§Iardlr. 

1talyanlar, bir§ey kazanml§larsa bu, 
gene alelade bir muvaffakiye!ten ibaret
tir. ~imalde daha evvel kazan1ld1gt iddia 
edilen ltalyan zaferleri mi.inasebetile vak
tile soyledigimizi bir daha tekrar edelim. 
1,000 nefer zayiatla kocaman bir zafer 
kazamlmaz. Buna imkan yoktur. ltalyan
lar, hakikaten 1,000 zayiat vermi§lerse 
zafer kazanmami§lardtr. Zafer denile -
cek bir§ey kazanml§larsa her halde, Ha-
be§lere yakm zayiat vermi§ olmalan la
Zim gelir. (iinki.i burada kar§llarmdaki 
Habe§ kuvveti, modern silahlarla miisel
lah ve iyi talim ve !erbiye gormi.i§ cesur 
ve yam an k1t' alardir. Bizim fikrimizce 
§iddetli bir miisademe olmu§ ve Habe§· 
ler, halyanlan bir miiddet d.urdurduktan 

;,_,<;-_.,Jl!!...WUi4i!e~,u41-fU..WJI.UWbi.iyiik lustml an liz e· 
rine ~e 1 rmtlerdir. 

Bu nokta)'l i~aret ettikten sonra, dog • 
ruyu soylemi§ oJmak i<;in, §UnU da i)ave 
edelim ki son giinlerde vaziyet, arazi i§
gali bak1mmdan ltalyanlann lehine inki
,af etmekte bulunmu§tur. 1talyan Ba§ • 
kumandanltgt, yagmur mevsimi ba§lama
dan evvel, mUmki.in mertebe fazla arazi 
kazanmak istemektedir. <;iinkii yagmur 
mevsiminde, barl$ mi.izakereleri yaptlmast 
ihtimali vardtr. 0 zaman, ltalya elinde 
nekadar fazla arazi varsa, sesini o kadar 
yiikseltecektir. F akat, ltalyan ordusunun 
T ana golii gibi lngilizlerin <;ok ehemmi
yet verdikleri bir mmtakaya gelmit ol -
malannt, bakahm, lngilizler nas!l telak
ki edecekler? 

*** 171 numaralr ltalyan reami 
harb tebliii 

, .. 171 numaralr ltal.tJan harb lebli ginin 
'Jun.~t~almz bir krsmmr ne~relmi~tik. Bu 
teblrg, son muharebe hakkmcla bazr taf
silat ve~diRi i~in bugun metnini tam ola -
rak venqoruz: 

Roma - Mare§al Badoglio telgrafla 
bildiriyor: 

Martm 31 inci gi.ini.i A~iyangi golii ci
vannda Kuoram istikametinde bi.iyUk bir 
muharebe c:~reyan etmi~tir. Muhahz ktt'a
lanndan murekkeb, her nevi modern si-
1ih1~rla mi.icehhez 1mparator ordusu 
Marseu .ce_nubundaki mevzilerimize taar
ruz etmt~llr. Ak~amiisti.i kitaatlmlz''tam 
bir zafer kazanmt§llr, ' 

• Esasen beklenmekte olan Habe, taar-
ruz~ sabahm alhstndan, aktamm on se -
kizme kadar cepheden hiicumlar ve <;e • 
vinne ~-a~.eketleri halinde devam etmi§ 
fak.~t butun bu hi.icumlar defedilmi~tir. 

Ogleden sonra mill! ve Eritreli k1t' a -
lartrnl:t muka~il taarruza ge<;mi§ler ve 
di.i~mant gaynmuntazam bir hal de ric' ate 
ve firara .m~c?ur etmi§l~rdir. Di.i~man, 
tayyarelmmllln v~ _toplartmllln ate~i al
tmda Mekam vad151 tarikile geri ~ekil -
mi~tir. 
Du~mamn zay!~~~. son derece fazlad1r. 

T elefatl 7,000 ki§Idir. lc;lerinde bir<;ok ta 
tef vardtr. Kiilli~~tli .~s~r ahnm1~ ve pek 
fa 7Ia miktarda ~Jiah Igttnam edilmittir. 

ltalyan zaylatt, zabitlerden 12 oli.i, 
.. 4 yarah. efraddan 51 oli.i 152 yaralt . 
dir. Olen ve yaralanan Eritreli efradm 
sayiSI takriben 800 diir. 

Roma 2 (A.A.) -Stefani A
j ans1 bildiriyor: 

Bazt ecnebi gazeteleri, Gondar 
$ehrile T sana golu mmtakasmm 1-
talyan kuvvetleri tarafmdan muhte
mel i$gali etrafmda bircok garib 
miitalealar yuri.itmektedirler. 

halyan siyast mahfillerinde bu 
mesele hakkmda soylendigine gore, 
Dogu Afrikadaki askeri hareketle· 
rin inki$aft, her tiirlu siyasi mesele
ler haricinde ve ~imdiki halde strf 
askeri ve sevkulcey~l mahivettedir. 
Dilter taraftan, it:olyan hiikumetinin, 
Do~u Afrikadaki ingiliz menfaatle
rinin hicbir suretle ha!Pldar edil111i· 
vecegini beyan etmi~ oldugu hatJr
l~tolm~lc:t:o .. hr. 

k1taat takriben 20,000 ki§i olup, sol ce· 
nah1m1za yaprlan hiicuma N egiis bizzat 
i§tirak etmi§tir. 

Kaza deresine kadar uzanan gem§ 
Voikayt mmtakasmdaki biitiin §ef!er, 
Adi Remoz kumananh~bmrza mi.iracaat 
ederek teslim olmu§lardir. !seghedenin 
ileri gelenleri de ayni bolge kumandan • 
hgma gelerek teslim olmu§lar ve bu mm· 
taka yerlilerinin !azimatlm bildirmi§lerdir. 

Somali tayyareleri, Harrardaki Ha -
be§ ordusunun umumi karargaht olan 
Daggaburun cenubunda kain Bullaleyi 
ve Giarder deresi boyunca ilerliyen kol -
!art bombard1man etmi§lerdir. Son dere
ce §iddetli bir mi.idafaa ate§ine ragmen 
tayyarelerimiz hedeflerin hepsini isabetle 
dovmu§lerdir. 

ltalyan kaynaklarrna gore son 
muharebenin talsilatr 

Londra 2 (A.A.) - Royterden: 
tmparatorun A§angi golii oniindeki 

hezimetinden sonra, Dessi yolu birinci 
ltalyan kolordusile Aussa sultanhgt iil
kesini i$gal eden kttaata ac;Jlmt~ bulun • 
maktadir. 

Bahda, Gondann i~gali heniiz resmen 
teyid edilmemi~ olmakla beraber, ltalyan 
devriyeleri T sana golii ktytlanna var • 
m1 bulunu orlar. Bozulm1yan yegane 

abe, or usu gadende Ras Nasibu or· 
dusuaur K.i, bu orduya da Crazianinin 
hi.icumda gccikmiyecegi zannedilmekte -
dir. 

A§angi golii muharebesi hakkmda E· 
ritre (yani ltalyan) kaynagmdan alman 
tafsilata gore, Habe~ muharibleri ve bil· 
hassa lmparatorun muhaf1z kttaall asker
Jeri biiyiik bir cesaretle ftalyan k1taah ii
zerine cepheden ve yanlardan saldumt~
larsa da teksif edilmi~ olan hafif topc;u ve 
mitralyoz ate~ile bic;ilmi§lerdir • Habe§ 
kumandam ltalyanlara kar§t hemen bli
tiin cepheden i.ic; defa c;ok derin bir hii
cum dalgas1 gondermi§ ve fakat her defa
stnda da ltalyanlar mevzilerini btrak • 
mamr~lardrr. Saatler Rec;tikten sonra Ha
be$1er eski mevzilerine tardedilip te yor· 
~unluk emareleri gostermege ba~laymca, 
ltalyanlar ~iddetli bir ate~ himayesinde 
mukabil hiicum yapmi$1ardtr. N egiisiin 
ordusu binlerce olii ve yaralt btrakarak 
c;ekilmege mecbur kalmt$tlr. 

Habe~ tah§idahm ltalyan istik~af uc;ak· 
Ian haber vermi~ti. Bolgenin kiic;iik koy
leri Habe$ k1taatile do]u idi. Soylendigine 
gore, bizzat lmparator A§angi goliiniin 
cenubunda bulunuyordu. ltalyanlar mev
zileri A~angi go]Une giden kervan yolu
nu tutmakta idi. 

1Jk Habe~ hi.icumu saat 5,45 te vuku
buldu. Habesler bi.itle halinde cepheden 
ilerlediler ve ftalyan mitralyozleri Habe§ 
saflartnda derin bo~luklar hast! etti. Y an
lard an da buna miimasil hucumlar yapll· 
di. !talyan sol cenahma, lmparator, mu
hafiz k1taahm saldtrdt. Muhafrz k1taat1 
askerleri ftalyan topc;usu ve mitralyozleri 
uzerine biiyi.ik bir cesaretle al!ldt, fakat 
miithie zayiatla defedildi. 

Royterin ltalyan ~imal ordulan nez • 
dindeki muhabirine, bu zayiatm olii ve 
yarah olarak 7000 e yiikseldigi soylen -
mi~tir. lmparator, bu muharebeye, Ba • 
doglionun taarruz edecegi kanaatile daha 
evvel taarruza p;ec;menin en iyi hareket o· 
lacagrm zannederek giri$mi~tir. 

Habe~ler modern silahlarla ve oldukc;a 
miihim miktarda mitralyozle miicehhez
diler. halyan Alp fukast ilk ~iddetli dar· 
beye ugram1,, fakat bu darbe sabah saat 
sekizde defedilmi~tir. 

T ayyare kuvvetlerimiz muharebeye ce
c:aretle ve miiessir sure!,te ittirak etmi, _ 
ler ve $iddetli bir mukabele ile kar,tla$ . 
m•~lardrr. Birc;ok tayyarelere isabet vaki 
olmu~tur. 

E1irlerin verdikleri malumattan anla
ttldigtna gore, muharebeye i§tirak eden 

Alphlar ve Askariler mukabil bir ta
arruza gec;erek •iddetli bir gogiis Roguse 
muharebeve ba~l ami$lar ve muharebe 12 
saat ai.irmii~tiir. ltalvan uc;aklan, c;ekil -
mekte olan Habe~leri bombaya ve mit • 
r;~lvoz atesine tutmu~tur. 

Habe,ler de biz muzaller olduk 
diyorlar 

Royter A-Adisabuba 2 (A.A.) 
i ans1 bildiriyor: 

halyan miistahkem mevzilerinden dordii 
zaptedilmi§tir. 700 ltalyan neferi ve 36 
zabitle 2000 Eritreli telef olmu$tur. 

Gondcl'tn i~gali teeyyiid etti 
Tigre cephesi 2 (A.A.) - Havas 

Ajans1 bildiriyor: 
ltalyanlar Gondan i$gal etmi~lerdir. 
ltalyan umumi karargah1, 2 (A.A.)
Havas Ajanst hususi muhabiri bildiri· 

yor: 
Diin sabah Gandara giren motorlii kol, 

fa$ist partisi sekreteri General Staracem 
kumandasi altmda bulunuyordu. 

Bu kol Asmaradan hareket ettikten 
sonra 800 kilometro mesafeyi hemen ka
milen 1906 danberi mevcud kervan yo -
lunu takib ederek a~mak suretile 12 gUn
de Gandara vast! olmu~tur. 

Gandara takriben 30 kilometro mesa
feye gelindigi zaman, General Starace 
kamyonlan, korunmalanna elveri§li bir 
mahalle malad1kt-an sonra efradt yaya o
larak yiiriitmii~tur. Bu son merhale bir 
gi.inde a$tlmt~hr. 

Gondardan biraz evvel Staracem kolu, 
uGiincii yerli livadan mi.irekkeb diger bir 
kola rasgelmi~tir. Bu kol yerli i.iG tabur
dan ve bir de gayrimuntazam efrad bolii
giinden ibaret bulunuyordu. Bu kol Da· 
barekin i&galinden sonra Gndrada dogru 
yoluna devam etmi~ti. 

Bu iki kolun yi.iriiyii~uniin telgrafla 
tanzim ve iaseleri tayyareler tarafmdan 
para~iitle temin edilmekteydi. Her iki kol 
da hiGbir mukavemetle kar&rla$mami~IIr. 

Ras !mru ordusunun bakiyesi bu mn\· 
takaya srgmmi$11. Negus, ltalyan yi.iri.iyi.i
~unii bilhassa k1taatm geGmek mecburiye· 
tinde bulundugu bir gec;idde durdurmak 
uzere bunlara giiveniyordu. 

Habe$ler, ltalyan ileri hareketinin teh
didi altmda bu mevzileri terkederek, 
Gondarm 39 kilometro cenubuna T sana 
golii yakmma Gekilmi~lerdir. 

fmparator muhaf1z kuvvetlerinin de 
dahil bulundugu Negus k1taatmm diin 
ugrad1g1 hezimet asker! bak1mdan son 
derece biiyuk neticeler dogurabilir. 

Gondann zaptJ ltalyada oldugu gibi 
Avrupada da akisler yapmaktan hali 
kalmtyacakttr. Habe&islanm eski payitah· 
tmm on p;ii~den fazla bir zamandanberi 
beklenen zapl! hie; mukavemete maruz 
kalmadan vukubulmu§tur. ltalyanlar ~im· 

·• Gocam vilayetinin iki tarafmdan T sa
na goliine yakla~nu~lard~r. 

lnwilizlerin laaltlartna leeaviiz 
etmiyeceklermif 

M. Musolininin, 3 ~ubatta, diger dev
letlerin ezciimle 1np;ilterenin haklanna te· 
ca "i.iz etmek niyetinde olmadJglni soyle -
diP;i malumdur. Vaziyet, bu soziinden 
kat'iyyen donmek tasavvurunda bulunma
dJ~tm gosteriyor. 

Maamafih, !talyanlar, Sudan hududu 
boyunca iler_lemi~ olsalard1, bunun, mu -
hasamatm ba~langicmdanberi, c;oit faydah 
bir hareket olacagi ve Semien daglannt 
tehdid edecek olan bu ileri hareketi 
!talyanlan belki bir kac; ay daha muha· 
rebe etmekten koruyacakh. 

Gondarm zaph 1talyulara siyasl ve 
ekonomik istifadeler temin etm~kted_ir: 
zira bu mmtaka c;ok zengin oldugu gibt 
pek' mi.ihim bir ticaret merkezidir. 
ltalya, 13 ler komiteaile temaaa 

girmegi kabul etti 
Roma 2 (A.A.) - Royter Aj~n~I 

bildiriyor: ltalyan hiikumeti: ~abe, Ihtt· 
lifmm halli ic;in, 13 ler komitesJle tem.asa 
~~:irmek. hususundaki da.veti kabul etm11 • 
t;· 
Talebe, Ramada lngiliz selareti 

oniinde niimayi, yaptl 
Londra 2 (A.A.) - Romadan Ro!· 

ter Aiansma bildirildigine gore Habe§~~
tanda kazamlan son zaferi kutlulamak. U· 

zere ~enlik yapan 1 00 kadar Italy an ta
lebesi, lngiliz ekiligi binast o~iinde du -
rarak $aTKllar soy]emi, Ve fngJJtere a)ey
hinde numayi$te bulunmu~lardu. Bun • 
dan sonra ln~~:iliz konsolosluguna yi.iriime~ 
istiyen talebeyi polis yan sokaklardan bt
rinde durdurmaga muvaffak olmu~tur. 

fngiliz elc;iligi srk1 bir muhafaza altm
da bulundurulmaktad1r. Bu hadise mUna
sebetile Rovter Ajans1, son haftalarda 
vukubulan fn~~:iliz aleyhtarhgi vak'alan 
hakkmda tafsilat vermektedir. 

Yeni bir mesele 
(Ba,tarall 1 inci •ahilede) 

i~leri idaresinin F asta bulunan fosfat ku
yulannm Jsletill!lesi hakkmdaki te~ebbi.is
lerine dairdir. Italyaya gore, bu !e$eb -
bi.isler, F asm ve F ransamn beynelmrlel 
taahhiidlerile kabili telif degildir. Bu ta
ahhiidler ise, halyan hiikumetinin de mu
vafakat ettigi 1911 F ranstz - Alman and
la§mast ve Elcezire umumi andla$masi 
ahkammda miindericdir. Bundan ba~ka 
F rans1z otoritelerinin bu te~ebbiisleri bir 
ftalyan sosyetesinin hukukunu tammak 
hususunda gerek F as ve gerek Fran~a ta
rafmdan kabul edilen taahhiide de muga· 
yir bulunmaktad1r. 

Kii~iik Antantln 
asabiyeti 

Y eni miizakere kap1lan 
a~Il~nak iizere 

A vusturyay1 Yugoslavya 
da protesto edecek 

(Ba,taralr 1 inci •ahilede) 
vaziyeti bekliyecektir. Avusturyanm ha
reketi Saint - Germain andla§masml c;ig
nedigi takdirde Cekoslovakya bunu pro· 
testa edecektir. T ahmin edildigine gore, 
Londradan donerken M. Titulesko, 
Pragda duracak ve vaziyet hakkmda 
Cekoslovak hiikumet adamlarile gorii -
~ecektir. 

Yugoslavya protesto edecek 
Belgrad 2 (A.A.) - Vreme gaze • 

tesi, Avusturyada mecburi askerlik biz • 
metinin tesisi meselesinden bahsederek 
diyor ki: 

«Bu Almanyanm ac;!tg1 umumi emri • 
vaki siyasetinin sistematik tarzda deva -
m1d1r. Yugoslavya, muahedelerin ve Ce
miyeti Akvam paktmm ihlal edilmelerine 
karsi protestoda bulunmu~tur. 

Saint • Germain muahedesinin ihlalin
den dolayi, hi<; §iiphesiz bir kere daha 
protestoda bulunacakhr. F akat muhte • 
mel protestolar herhangi bir tesir biraka
cak olursa hayret ederiz.» 

Politika gazetesi, Avusturyanm yap • 
tlgl hareketin Romadaki U<;ler konferan
smda tasarlandi~l miitaleasmda bulun • 
maktad1r. 
Kiifiik Antant miifterek bir teblii 

nesredecek 
Belgrad 2 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: 
Haber verildigine gore, Ku<;i.ik itilafa 

mensub iic; devlet, yakmda, Avusturya -
nm son vaziyeti hakkmdaki gorii~meleri
nin mutabakahm bildiren mii§terek bir 
teblig ne§redeceklerdir. Halen, Belgrad, 
Prag ve Biikre~ arasmda faaliyetle tele
fon muhabereleri devam etmektedir. 

Salahiyetli mahfiller, Kii<;iik Antant 
daimi konseyinin evvelce tesbit edilmi~ o· 
lan 5 mayJS tarihinden evvel toplanmrya· 
cagrm beyan etmektedirler. 

Macaristanda memnuniyet 
Pe$1e 2 (A.A.) - Yanresmi mahfil

ler Avusturyanm yaphgt hareketi mem· 
nuniyetle kar$tlamakta ve Macaristamn 
vaziyetinin Avusturyanm ayni oldugunu 
ilave etmektedirler. 

Macar mahfillerinde ileri siiriilen ba&· 
!tea fikir, Macaristamn, Almanya taia
fmdan ihlal edilmi~ olan Versay mua -
licdesi askeri hiikiimlerilc artJk bagh bu
lunm~dJjl!dJr. 

Biikre,te intrbalar 
Biikre$ 2 (A.A.) - Salahiyetli mah

fillcr, Avusturyanm yaphgl harekct hak
kmda miitalea yiiri.itmemekle beraber ga
zetelerin ekserisi Macaristanm bu hare • 
keti ni.imune ittihaz etmesinden korkmak
tadirlar. 

Curentul gazetesi diyor ki: 
«Avusturya bir muahede ihlal etmi~

tir. Bu Roma konferansmm ilk neticesi -
dir.» 

M acaristanrn vaziyeti 
Viyana 2 (A.A.) - Reichspost ga

zetesi, mecburi askerlik hizmetinin onii
miizdeki te~rinievvelde ba~hyacagmt ha
ber vermektedir. 

Neues Wiener Tageblatt gazetesi, 
Mac:aristanda mecburt askerlik hizmeti 
tesisinin Avrupa sulhunun muhafazas1 
ic;in istifadeli olacagmt yazmakta ve hi<; 
kimse Avusturyamn herhangi bir tecavii
ze hamlandJgtm iddia edemez demekte· 
dir. 

lngiltere Hariciye . Nezareti 
vaziyeti tetkik ediyor 

Londra 2 {A.A.) - ingiliz DI§ Ba
kanhgr halen Viyana, Belgrad, Prag ve 
Biikre~teki lngi)iz elc;ilerinden Avustur • 
yada mecburt askerligin tekrar tesisi me
selesi hakkmda gelen raporlart tetkik ile 
rne§guldiir. -------POLISTE 

<;OCU(iU DiLENMEK i<;iN SOKA
GA <;IKARMI$LAR - !smet admda 
10 ya§lannda bir 9ocugun kayboldugu 
polise haber verilmi~ ve yap1lan tahar
riyat ncticesinde 9ocuk dun bulunmu§
tur. 

Yaprlan tahkikatta 90cugun evinden 
dilencilik yapmak i9in sokaga b1raktl -
d1g1 anla~lld1gmdan ailesi hakkmda ta
kibata ba§lanm1~br. 

FUTBOL TOPU <;ALAN <;OCUK • 
LAR - Uzun9ar§1da futbol topu satan 
Omerin dlikkfmma Osman, Mehmed, 
Hi.iseyin, Ahmed isminde 13 ya§larmda 
dort s;ocuk gelmi§ ve bir top satm al -
mak istediklerini soylemi~lerdir. 

Orner, camekiindan top c;rkanrken 
klic;i.ik haylazlar tezgah lizerinde duran 
bir topu c;alrp kac;mi§lardrr. Polis bun • 
lardan Osmam topla kac;arken yakala -
mr§trr. Diger li9ii aranmaktadrr. 

(Ba,taralr 1 inci •ahilede) 
hafilde ehemmiyetle kaydedildigine gore, 
Alman muhtnast hemen hcmen tamamile 
menfidir. Bilhassa muhttranm sulh tek • 
liflerini ihtiva eden k1sm1 k.ollektif emni· 
yeti, mutekabil yardun sistemini ve hatta 
bizzat Milletler Cemiyetini y1kacak ma
hiyettedir. 

Alman muhhrasmm tek bir noktasi 
menfi degild:r. 0 da, Almanyamn 
Rendeki kuvvet mevcudunu arhrmt • 
yacag1 olan kismidrr. 

Halbuki ~urasrm kayid lazimd1r 
ki, Lokarno devletlerinin muhllrast Rene 
yalmz asker gonderilmesini degil barb 
levaztmt gonderilmesini menediyordu. 
Esasen Alman muhtuas1 silahsizlanma 
i§ini malum olm1yan bir zamana tehir et
mektedir. Mevzuu bahsettigi §eyler esa
sen beynelmilel muahedelerce yasak edil
mi§ olan gizli bombalann ve sairenin kul
lamlmamasl ile Almanyamn heni.iz kafi 
derecede yapamad1g1 ag1r top ve tank .
!arm kaldmlmastdir. 

Almanyanm yaphgi biitiin teklifler a· 
demi tecaviiz ve sair anlan§malara isti -
nad etmektedir ki bu, kat'iyyen kollektif 
sisteme dayanan Milletler Cemiyetine ay· 
kmd1r. Bu baktmdan Alman muhtuas1 
Milletler Cemiyetinin ve kollektif emni
yetin tahribini istihdaf evlemektedir. 

Bununla beraber Fra~sanm ne gibi bir 
hath hareket ittihaz edecegi heniiz belli 
degildir. Fransa bu babtaki noktai naza
nm pek yakmda ve 19 mart anla§mast 
mucibince ic;timaa davet edecegi Lokar
no devletleri konferansmda bildirmesi 
muhtemeldir. 

lngiltere, Fransa Ve Belfikaya 
teminat verdi 

Londra 2 (A.A.) - Eden, bugun 
F ransa ve Belc;ika elc;ilerini kabul ede -
rek kendilerine iki miihim vesika vermi§ -
tir. 

Bunlardan birincisi, Almanya ile ya • 
p1lacak muzakereler akim kahrsa 1ngil -
tere, F ransa ve Belc;ikaya Beyaz Kitab 
mucibince yazilmi§ garanti mektubudur. 
Bu mektubun bugi.in verilmi§ olmasr mez
kur taahhiidun derhal mer'iyete girmek
te oldugunu tazammun etmez. Uzla~ma
nm a kim kaldtgi !ngiltere, F ransa ve Bel
<;ika arasmda isti~are suretile tetkik edil
dikten sonrad1r ki, meriyete girecektir. 
Boyle hir karann verilmesi i~in ise ii<; Lo· 
karno devleti arasmda bir konfetans akdi 
hemen hemen zaruridir. 

fkinci mektubda fngiltere, Fransa ve 
Bel~ika kurmaylan arasmda yapilac:ak 
muvakkat muzakerelere dairdir. Bu mek
tubda, mezkur mi.izaker.eltrin siyasi 'rer
~evesi <;izilmektedir. 

Fransa el<;isi yann sabah Parise hare
ket ederek bu vesikalar hakkmda hi.iku
metile gorii~ecektir. 

Hitlerin cevabr Londrada miisaid 
bir tesir yapfl 

Londra 2 (A.A.) - Roy!er ajansJ· 
nm siyasal muhabiri yaz1yor: !ngiliz mah
fillerinde, Alman muhttrasmm lngiliz ef
kan umumiyesi iizerinde uzla§hrtcJ bir 
tesir yapacagt ve kullamlan lisanm her -
halde tahrik. edici mahiyette olmadigt ka
naati vardrr. Bununla beraber muhtlra· 
nm birc;ok nolc.tadan tenkidc deger ol • 
dugu bildirilmektedir. 

fntikal devresi hakkmda, Almanyanm 
mi.izakerelerin iyi bir neticeye vusuliine 
kadar Ren bolgesini tahkim etmemek ta
ahhiidiinii reddetmesi bilhassa inkisar u
yand!rmaktadir. Boyle bir taahhUd mad
deten hic;bir farkr ihtiva etmemekle bera
ber, ihtilaflann uzla~tmlmasma ehemmi
yetli surette hadim olacakh. 

Almanyamn Fransa ve Belc;ikaya hic;
bir zaman tecavi.iz etmek niyetinde ol • 
mad1gmm teyidi, Londrada hararetle 
kar~Ilanmr' ve miizakereyi imkan dahi • 
line sokmak ic;in Almanya tarafmdan 
yap1lmr~ biiyi.ik bir yard1m olarak telak
ki edilmi$tir. 

Buna mukabil, Almanyanm oniimUz
deki erkamharbiye miizakerelerine itiraz 
elmesi Londrada ~iddetle tenkid edil • 
mektedir. Bu gorii~melerin Alman hii • 
kumeti ic;in anla~rlmaz bir~ey ve miiza -
koreler ic;in de zararh oldugu hakkmda
ki deli! kat'iyyen kabul edilmemektedir. 

fngiliz hukumeti, F ransa ve Belc;ika ile 
isti~arede bulunmadan Alman muhtJra -
sma cevab vermiyecektir. 

Bunun ic;in de azc;ok bir miiddet ge -
c;ecegi zannedilmektedir. M. Eden bu -
giin von Ribbentropu gorerek yeni baz1 
malumat istiyecektir. Buna, diin ogleden 
sonra F ransrz ve Belc;ika ekilerile go -
rii~tiikten sonra karar vermi~tir. Muhtna
ntn bir sureti !talyan hiikumetine de gon
derilmi~tir. 

KiRE<; KUYUSUNA DU~TULER
Bayazrdda oturan bakkal Mahmudun 
dort ya~mdaki oglu Ali kom§ulan Va
silin be§ ya§mdaki k1z1 Amelya ile bah-
9ede oynamakta iken kirec; kuyusuna 
dti§erek yaralanmr~ttr. Ali hastaneye 
yatmlarak tedavi altma almmt§t~. 

Edenle Ribbentrop Alman 
muhtrrasrnr gorii,tiiler 

Londra 2 (A.A.) - Royter bildiri
yor: 

M. Eden ve Von Ribbentrop arasm· 
da bir buGuk saat siiren konu~ma umumi 
bir mahiye!te olmu, ve olduk~a geni~ bir 
saha iizerinde c:ereyan etmi$tir. 

Samldtgma gore, ilk devre hakkmdaki 

Alman tekliflerinden ziyade Alman sulll 
tekli flerine ehemmiyet verilmi$tir. 

Gene miinaka~a edilen mi.ihim nokta .. 
!ann bir tanesi, ingilterenin Almanya ta• 
rafmdan ileri siiriilen emniyet paktma Al
man muhllrasmda i~aret edildigi gibi za• 
min srfatile mi yoksa Beyaz Kitabda der• 
pi~ edilmi~ oldugu iizere kar~thkh yar • 
dtm paktma akid taraf olarak mt i~tirak. 
edecegi meselesi te$kil eylemi~tir. 

Oy!e zannediliyor ki M. Eden lngiliz 
ve F rans1z ekamharbiyeleri arasmdaki 
mi.izakerelere dair ingilterenin hath hare
ketini izah etmi~ ve erkamharbiyeler ara• 
smda ileride yaprlacak anla~malann an • 
cak Almanya, F ransa veya Belc;ikaya 
hi.ic:um ettigi takdirde tatbik edilecegine 
nazaran Almanlarm bu konu~malara iti· 
raz etmelerine imkan bulunma.chgrm kay• 
dey lemistir. 

Paris goriismeleri: 
Londra 2 (A.A.) - Fransamn L.on• 

dra biiyi.ik elc;isi M. Corbin, Berlin ve 
Romadaki F rans1z clc;ilerile Dt§ hleri 
Bakanhgmda yaprlacak gori.i§melerde 
haztr bulunmak iizere yann Parise ~ide
cektir. 

ltalyanrn leklil ettig fDrtlar 
Londra 2 (A.A.) - Daily Herald 

gazetesine gore, diin ak~am Parise giden 
F ransanm Roma bi.iyi.ik el<;isi De Cham
brun 1talyanm, a~ag1daki ~artlar dahi • 
Iinde Avrupa i~lerine i§tirake haz1r bu .. 
lundugunu M. Flandine bildirmi~tir: 

I - Zecri tedbirlerin derhal kaldt .. 
nlmast, 

2 - Habe~istana kar~t olan hareke· 
tinden dolay1 Milletler Cemiyeti tarafm
dan ltalya aleyhine yaptlan ithamm der· 
hal geri almmast, 

3 - Sulh gorii~meleri ftalya ve Ha
be~istana birakrlacak, Milletler Cemiyeti 
bu i~e kan§mlyacakttr. 

Sarru muhttrayr miitalea etti 
Paris 2 (A.A.) - M. Sarraut diin 

gecenin biiyiik bir ktsmmr Alman muh • 
hrast metnini miitalea ile ge~irmi$. bu .. 
gi.in, bu muhtJrayt Flandinle mi.izakere 
etmistir. 
Gelecek toplanb nerede olacaK 

Londra 2 (A.A.) - Evening Stan• 
dard gazetesinin yazd1gma gore, M. E .. 
denin Alman cevab1 hakkmdaki izahatmJ 
dinliyen bazt nazular. Rende bir komis
yon te~kiline dair olan teklifin c;ok ye .. 
rinde oldugunu, lngiltere hiikumetinin 
miiteaddid defalar boyle bir teklifte bu
lunmu~ oldugunu soylemi$1erdir. 

Soy)endigine gore ingilterenin bun .. 
dan sonra yapact;lgl te$ebbiis, ingiltere, 
Fransa, ltalya ve Beh;ika arasmda fikir 
teatisi yap1lmast merkezinde olacakhr. 

Simdiden bazt gorii$melere ba~lanmasi 
tasarlanmaktad1r. Maamafih, bu goriit· 
melerin nerede yaprlacaib hakkrnda he • 
niiz hic;bir karar verilmemi$tir. 

Evening gazetesinin diplomatik muha~ 
birinin haber verdiii;ine gore, dort Lokar• 
nocu devletin Briikselde toplanmast mev .. 
zuu bahsedilmi~tir. 
Bel~ika hiikumetinin haberi yok 

Bruksel 2 (A.A.) - Salahiyettar bir 
Belc;ika membamdan, Alman muhtJra .. 
sma kar 1 vaziyet ~lmak i.izere Lokarno 
devletlerinin yeni mi.izakerelerinin Bri.ik· 
selde yap1lacagt hakkmdaki Paris habe .. 
rile alakadar olarak bildirildi~ine gore. 
Belc;ika hi.ikumeti boyle bir plandan da· 
ha haberdar edilmemi~tir. 
M. Baldvin sorulan siiallere cevab 

vererek lngilterenin hattt 
hareketini anlatit 

Londra 2 (A.A.) - A vam Kamara .. 
smda bin;ok meb'uslar hiikumeti kurmay• 
lat miizakeresi hakkmda istizah etmi~ler• 
dir. 

Ba$bakan Baldvin demi~tir ki: 
«- 1ngiliz delegelerinin tayini mese

lesi tetkik olunmaktad1r. italyanm mii " 
masil miizakerelerde bulunup bulunm1ya• 
cag1 malum degildir. ingiltere hiikumeti 
kurmaylar arasmdaki mi.izakerelerin te .. 
hirini kabul edemez. Hiikumet ileride ya• 
p1lacak miizakerelerin mi.ispet bir neticeye 
varmast ic;in icab eden itimadt tesis husu .. 
sunda bunun esaslt bir unsur oldugu mii· 
taleasmdad1r. Maamafih hiikumet kur .. 
maylar mi.izakerelerini s1k1 bir lcontrola 
tabi tutacakhr. Hava kuvvetleri de bu 
mi.izakerelerde temsil olunacaktrr.» 

Baldvin, sozlerine devam ederek de " 
mi$tir ki: 

«- M, Lansburi, zehirli gazler kul .. 
lamlmas1 meselesinin zamammlZln en en 
di$e verici meselesi oldugunu soylemekle 
c;ok isabet etmi~tir. Almanya tarafmdan 
zehirli gazlerin men'ine dair yap1lan tck· 
lifler dairesinde milletler arasmda bir an· 
Ia rna elde edilecegini i.imid ederim.» 

Baldvin i~c;i partisinden Shivellin bi 
sua line cevaben de §Unu soy) emi§tir: 

«- Bugiinkii siyasi krize fngiltereni 
~imdilik yapabilecegi en bi.iyuk yard1 
ingiltere, Fransa ve Almanya arasmd 
bir isti~are temini elde etmektir. T abj 
sulh ve silahStZlanma hususunda ne Ya 
mak miimkiin olabilecegini anhyahtn,)) 
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Ba,larken 
Bundan once bu siitunlarda «Tiirkc;e

'de menfi anlam1» ba§hgl altmda ne§ret· 
tijimiz yaz1larda tiirkc;ede menfi anlamt
na delalet eden sozleri «Giine§ • Dil» te· 
orisine ve «Tiirk Analitik Grameri>> me
todlanna gore analiz etmi§tik. Gerek ke
limeye ek olarak yap1~an «siz, mez, me» 
gibi eklerde, gerek aynea kelime halinde 
kullamlan «ne, yok, haylr, degil» soz
lerinde menfi anlammm uzak saha rna· 
nasile bir {V. + z) fonemine baglandt
gt bu analizler netieesinde ortaya c;1k-
bll~hr. 

«Giine~ • Oil» teorisinin en parlak ve
rimi, ayni anlamda olarak muhtelif dil
lere aid samlan kelimelerin etimolojik 
analizlerinde hep ayni elemanlara bag
land1gm1 ortaya c;1karmastd1r. 

Menfi anlamh kelimeler iizerinde de 
bunu tecriibe etmek uzere, §imdi de lndo
Oropeen ve Semitik dillerde menfi an
laml gosteren sozleri «Giine~ • Dil» mi
yarma vurarak analiz etmek istiyoruz. 

Bu mukayeselere esas olmak iizere §U 
kelime serilerini gozoniine alahm [ 1 ] • 

Birinci seri: Ne (T.); na, ne (Fa.): 
non, ne, in {Fr.); nein, nicht, un, ohne 
-(AI.); no, not, nor, neither (lng.); 
lnef (Gr.): non (Lat). 

lkinci seri: Me, rna (T.) ; me, bi 
'(Fa.); pas (Fr.); rna, lem, lemma 
{Ar.); mi, mide, mite (Gr.); passus 
(Lat). 

Uc;iincii seri: Yok, hay1r (T.); 
gayr (Ar.); kein (AI.); uhi, ohi (Gr.). 

Dorduncii seri: Siz (T.); sans (Fr.); 
sine {Lat.) ; los {AI.) ; less (tng.); Ia, 
hila, len (Ar.). 

Be~inci seri: Degil (T.); Dil (Fr. ve 
Lat.); Without (!ng.): Ude, ute, ud 
(Gr.). 

l<elimelerin §U seriler halinde kar~I· 
la~tmlmas1 bile, bu mukayesenin nekadar 
merak veriei oldugunu gostermege kifa
yet eder. 

Birinci seri kelimeleri 
{Ne) kelimesinden bahsederken, bu

nun garb tiirkc;esinde daha c;ok soru so
zu olarak kullamldtgml, ancak bir fik
rin iki §Ikkm1 birlikte nefy ic;in ba§la mii
kerrer bir edat olarak menfi anlamma 
geldigini anlatml§, §imal turk\(elerinde ise 
onek gibi ba~a gelerek «naduruk, nay
duruk, andiv, nigamda» gibi menfi keli
meler yaratt1gm1 da aynea gostermi~tik. 

F arsc;ada herhangi bir s1fatm ba§ma 
gene bu «na» oneki getirilerek menfisi 
yap1ld!g1 malumdur: «Na~ad, naseza, 
n1ireva ... » gibi. Fiil stygalarmm menfisi 
yap1hrken bu «na» nm vokali incelene
rek «ne» olur. «Huda nekerde, tersem 
neresi ... » gibi. 

Goriiluyor ki farsc;amn «na» ve «ne>> 
si, bizim garb turkc;esinin «ne» sinden, 
Y akut tiirkc;esinin «na» smdan, (uva§ 
turk\(esinin «ni» sinden ba§ka bir§ey de
gildir. 

Frans1zcada stfatlarm ha§ tarafma ge
tirilerek menfi anl;m1 veren «in» oneki 
vard1r ki stfatln ba~mdaki konsona gore 
bazan konsonunu da degi§tirir: «lnero

yable, invisible, irreproehable [2] ... » 

gibi .. 

Bu §ekli «<;uva§>> turkc;esinde de «an

div = dokunma» misalinde aynen go· 

riiyoruz. 

Gene fransJZcamn «m» menfi edatt, 

Ne 
Na 
An 
Ni 
Na 
Ne 
1n 
Ni 

[T. ] 
[Yk.] 
[(v.] 
[(v.] 
[Fa.] 
[Fa.] 
[Fr.] 
[Fr.] 
[Fr.] 
[Fr.] 

(1) 
eg + 
ag + 
ag + 
ig + 
ag + 
eg + 
ig + 
ig + 
eg + 
og + 
og + 
ag + 
oh + 
ug + 

ttpkt bizim garb tiirkc;esinin «ne» si gi
bi, ba§ta bir edat olarak menfi anlam1 
vermekte ve takarriir de etmektedir: <<Je 
ne veux ni cecinicela» gibi. 

F ranSIZcada fiillerin §ah1s zamirile fi
il s1ygas1 arast!!a girerek menfi anlam1 ve
ren «ne» nin yaz1h§1 bizim «ne» nin tlp
km oldugu gibi, okunu§taki vokal farkt 
da muhim bir degi§me degildir. 

F ranstzcanm dogrudan dogruya keli
me olarak menfi anlammda lc.ulland!gl 
«non» soziine gelinee bunda da biribiri 
ardmca ayni konson iki kere gelmekte 
olduguna gore ikineisi (g) den degi§
me olarak [ 31 almma kelime «nog» o
lur ki «ne» ile fark1 yalmz vokalden iba-
rettir. 

«Non» un latineede uzun bir ( o) ile 
okunu~u ikinci (n) nin (g) oldugunu 
gosterdigi gibi, «ne» nin latince ash (nee) 
olmas1 da bunun (neg) den geldigine 
kat'i bir delildir [ 4 J. 

Almancada kelime olarak kullamlan 
«nein» menfi soziiniin halk arasmda 
«nee» olarak soylendigi maliimdur. Bu
nun bizim (ne) ile birligi gozoniindedir. 

Gene almancada isimlerin ba~ma 
«ohne» ve s1fatlann ba~ma - daha ktsa 
olarak • «Un» ~e\c]inde gelen menfi or
nekJerine gelinee, bunlardan ikincisinin 
birinciden k1salma oldugu ve ikisinin de 
(ne) den ibaret bulundugu goriiliir. 

Almanca «nieht» ve ingilizee «neit
her» kelimelerinde menfi sozune ba§ka 
elemanlar da kan~rnt§hr. Bunlarda as1l 
menfi anlam1 veren, <<nih» ve «nay» k1-
S1mland1r. Almaneasmda siibut ve ta
hakkuk manasile bir «t» elemam, ingiliz
cesinde ise hem siibut, hem de takarrur 
manalarile bir «l» ve bir de «r» elema· 
m ilave edilmi§tir. 

lngilizcenin {no) menfi sozu, dogru
dan dogruya {ne) nin ayni olduktan 
ba~ka frans1zca ve latince (non) lann 
son (n) leri (g) den degi§me oldugunu 
da teyid eder. 

Bu soze takarriir manasile (r) ve ta
hakkuk manasile (t) getirilerek yaptlan 
(nor) ve (not) sozleri de aslmda (no) 
demektir. 

Grekc;e (anef) kelimesine gelince, 
bunun ba§mdaki uzatma ana koku gos
terdigi gibi sonuna gelen ve siije gosteren 
(f) konsonu da ( v = g) formiilile GD 
ye musavidir. 

Bu izahlan bir goru§te anlamak uze
re a§ag1da altalta mukayeseli §ekilde ya· 
z1lan etimolojik §ekilleri gozden gec;ir
mek Hfidir. 

Bu tablo menfi sozler bak1mmdan ana 
Turk dilinin hirer lehc;esi olf!1akta, 
F ars, F rans1z, Latin, Alman, lngiliz 
ve Grek dillerinin de Yakutc;a ve 
(uva~c;adan geri kalmad1gm1 gosterecek 
kadar beligdir. 

I. N. OILMEN 
[1] Bu serilerde (T.) Tiirkc;e, (Fa.) ~a.rs

c;a, (Fr.) Frans1zca, (Al.) Almanca, .<Ing.l 
ingllizce, (Gr.) Grekc;e, (Lat.) Latince, 
(Ar.) Arabca, (Yk.) Yakut<;a, (Qv.) Qu
va§qa sozler!nin ktsaltmasi olarak kulla. 
mlmt~tir. 

[2] Burada kelime (lg + reprochablel 
!ken uzatma rolile (nl den degll!me olan 
(g) kendislnden sonraki koruonla birle~

mi§tir. 
[31 Franstz telaffuzunda sondakl •n~ le. 

rin Meta blr burun vokall gibi soylendig! 
malumdur. 

[4] D!ctlonnalre etymologique de la lan
gue franc;aise, par O.scar Bloch et W. von 
artburg. 

(2) 
en+ 
an+ 
an+ 
m+ 

an + 
en+ 
m+ 
m+ 
en+ 
on+ 
on + 
an + 
on+ 
un + 

(3) (4) (5) 
I eg (z) + + 

ag (z) + + 
(ag (z)] + + . 

1g (z) + + 
ag (z) + + 
eg (z) + + 

[ ig (z) 1 + + 
ig (z) + + 

eg (z) + + 
og (z) + + 
og {z) + + 
ay {z) +an {g) + . 
eg (z) + + 

[ug (z)] + + 

Ne 
Non 
Non 
Nein 
Ohne 
Un 
Nicht 
Neither 
No 
Not 
Nor 
Anef 

[Lat.] 
[AI.] 
[AI.] 
[AI.] 
[AI.] 
(tng.] 
[ing.] 
{tng.] 
[ing.] 
[Gr.] 

ig + 
ag + 
og + 
og + 
og + 
ag + 

m+ 
an+ 
on+ 
on+ 
on+ 
an + 

ih (z) + it + 
ay (z) + it + 
og (z) + + 
og (z) + ot + 
og (z) + or + 
ef (z) + + . 
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Her masraf dahil Tl. 135 den itibaren 
Kayid muamelesi 

N A T T A 
Seyahat acentas1 Tel. 44914 

letlerini gerek bana ve gerek daire arka- 2° svi~reaFt. 
2
2, .. Bunlardan Prens ~tarhemberge bagh olan dal?lanma sattilardl. ~~ ~i~~n n ss. 

• Aradan dort ay ge<;tlkten sonra piyango 2o <.:ek kronu 911, 95, Heinvehren teskilatma Italya ayda 2 milyon cekildi. Benim numaraya Altmmekik ku- 2' Avustnrya Sl, 22, 24, 
' maslarmdan ii<; bw;uk metroluk bir hedi- 1 Pe1=eta 16. 17. 

ll.ret vermekte ve Museviler yardJm etmektedir yenin <;Iktigml listede okudum. MallyecJ,eki ~ ~~~ 29, 32. 

(BaJFtarafr 1 inci aah~fe~e_) I ray1 v~renlerin mi ist~dikleri olaeagl pek 
bir arkad~a da bir masa saat! <;lkm~. Iki- 22• ~:· 
mizd(' ayni posta ile, ayni adrese miiracaat ~ r:;gii i!: ts: 

bir karann akisleri hakkmda tam bu f1k1r te belh olmasa gerektu. 
ederek hediyelerlmizi isted!k. Masa saatl o Dinar 51; 511, 
yirmi giin gec;meden geldi. Ben hala bek- J1 Yen 82 34. 

edinebilmek uzere Avusturyanm bugiin- Bir dort yo! agzmda olup, ayni za • 
kii hakiki vaziyetini «Cumhuriyet» kari- manda biitii~ yollard~n ~~erlemek istiyen · 
lerine bildirmegi faydah buldum. adama benzJYen bugunku Avusturyay1 

liyorum. Bu arada Cemiyetin reisine yaz- 2o lsve~ krona 31 82. 
dtm, cevab alamaymca Vilayete resmi blr I Tiirk alum 970, 971, 
isti<ia ile muracaat ettim, tekid ettirdim, 2 • Mecldiye 

d .:.I_B~a~n~k~n~ot~O~s._B~.~~2~35~·~~~~2~3~6~,---I hlc;blr ses sada q1kma 1. 

Sii§nig _ Starhemberg hiikumetinin da- nerede takib edeeek olursak, h.er tarafta Umumi bir cemiyetin bu tarzt hareketi ~ E K L E R 
d ~ h k'kA k tl du 1'Je polis kar§tmtzda Prens Starhemberg1 buluruz. yan 1g1 a 1 1 uvve er or • 

1
. 

t. Efk• · · · racakstmz) Gene, cesur ve teh tkeden korkm1yan 1r. an umum1yey1 m1 so · . . 
0 b d k d f kat har1'cden Prens Habsburglardan daha eskt btr a • nu en e ~o ara 1m, a . B" 1 1 ~ 

h · .. • 1 k ar1k bt'r ka 1leye mensubdur. oy e o masma rag -esen ernev1 ruzgar ara ar§t ,. - d h 
· t' d b 1 A t yada ef men, Biiyiik Harb en sonra vatam a-pl vaz1ye m e u unan vus ur • . . . . • l k 

k• · d b' mevcud nemde btrc;ok styast macera ara an§ • an umumtye namm a Ir§ey H' · 
1 d ~ k t t' d' mt§tlr. Bir zamanlar ttlerden ht~ ay -0 
mBa 

1~m~ ana a g~ lr lrn. .1 M nlm1yan gene Prens Almanyada bir<tok 

I .. ~gukn d v~ustud~yka ~· I~'akmamdt e1. us~- nasyonal sosyalizm ihtilallerine i~tirak et-
mmm ur ugu 1 tator u mo e me go· . . B I .. b h kAt 

. . h mt§tl. azt anna gore u are a esna • 
re kurulmu~ btr tdare vardlr. Bunda ay- d f l . k tJrdtat l'rt'n H'tler gene d k b' k .. k" A sm a az a I§ an§ o ,. 1 
ret e eh~~k. lr~.e~ yho kt~kr: \fU.n .u d ~uhs • Prensi ba§tndan atmt§hr. Almanyada bii-
turya u umetmm a 1 1 1stma ga 1m "k b' · k' h 1 u~ p . . . A 1 yu 1r m tsan aya e gnyan rens 
te~ktl eden Hetmwehren te~ktlatmm • I k t' ·1.. k bu f A t 

. . ld mem e e me aonere se er vus ur-
~alyay~ h~r ay 2 mil yon hre~e .mal o. u· ya macerasma attldt. Halihazlrda Prens 
gunu bllmtyen yoktur. Bu hadlse, Vtya- C::t h b . miithi• Hitler dii•mam ol-

h"k• . . f b k y ar em ergm ~ , 
na u umetmm su ya ancl para uv - d ~ k' 'nkar edemez. Prensin fa-.1 k" . h f k ld ugunu 1mse 1 
~etl e ~ev um mu. a aza etme te o u- §izme bu kadar meyletmesi de ancak 
gunu gostermektedu. . . nasyonal sosyalizme kar§l besledigi de • 

Avusturyada nasyonal sosyahzm eztl- rin nefretle izah edilebilir. 
di, sosyalist hareketleri ise !talyanm yar- K t M r'eliese de Salm-Reiffens
dtmile bastmldl. Dahilde Su§nig • Star· cheiJt~e e:vlen~~ olan Prens son zaman
hemberg hiikilmeti nobet beklerken, ote- larda Viyananm me§hur artistlerindeu 
de ltalya da Brenner hududunda bir go- birine a§•k olmu§, fakat bir tiirlii kansm
zunii Yugoslavyaya dikmi§ vaziyette dur- dan ayr1lmanm kolaymt bulamam1§t1. Ge
maktadtr. c;enlerde Romaya gittigi zaman Papa 

Viyanada, (arhk zamanmda V ar~o - Kontesin c;ocugu olmad1g1m ileri surerck 
vada oldugu gibi asayi§ berkemaldir. Es- gene Prensin nikahmt bozmu§tur. 
ki Avusturya - Macaristan fmparator • Avusturyamn hakiki sahibi olan gene 
lugunda uzun bir staj yapm1~ olan polis Prensin husust hayahm da anlatmaktan 
vaziyete hakimdir. Bundan dolay1d1r ki maksad1m, Avrupamn ~ok ciddi endi~eler 
halk yiiksek sesle konu~may1 sevmez!.. kar§lsmda bulundugu §U anda ate~in fa
Resmi mehafil matbuatm serbest oldu • kat maeerasever bir gencin diinya sulhu 
gunu temin etmektedirler. Halbuki ta • ile oynadtgmi gostermektir. 

diger haytr ve muavenet cemiyetleri aley
hine fena blr propaganda te§kil etmekte
dlr. Bu hususta aid oldugu makamatm 
dikkat nazarlanm <;eklmenlzi dilerim.:. 

Kiitahyada elektrik fiatinden 
~ikayet ediliyor 

Kiitahyada Ytldtz oteli sahib! Pehlivan 
oglu Strn imzaslle al<itgimlz mektubda de
niliyor ki: 4:Elektrik makinesine sarfolu -
nan komiir, vilayetimiz dahilinde ((tkmakta 
ve ayagtmtza kadar getirllmek ~artlle be§ 
ila alt1 liraya sattlmakta olmasma ragmen 
elektrlgin kilovati yirmi be~ kuru§tan on 
para asag1 lndirilmemekltedir. 

Alakadar makamlarm bu pahaliliga kar
§I gelmelerini rica ederim., 

Kad1koy Belediyesinin 
nazan dikkatine 

Kadtkoy Hasanpal?a caddesi numara 
91 de mlitekaid zabit H. Avni imza
sile aldtgtmtz mektubda denillyor ki: .sem. 
timizin Kaptanp~a camislne aid apt.esa. 
nenin !agimi blr aydanberl patlakt1r. Pis.. 
ligi cadde tizerlnden akmaktad1r. Toz ve 
topragm1 gelip gec;enler yuttu~ gibi diik
kanlaroaki ylyecekler de kirlenmektedir. 

vaziyet mahalle mtimessilllglne l?ikayet 
edildigi halde alakadarlar ehemmiyet ver
memektedirler. Sagllgl korumak ic;ln !cab 
eden makamlarm dikkat nazarlanm c;ek
menizl dilerim.~ 

Kay1b k1z 
Yedl sene evvel Bosnamn Gradi§ka ka. • 

sabasmdan Mustafa Bilegiq kariSI Fatma
mn k1z1 Besime dokuz ya§mda iken istan
bula blr bayanm yanma verilml~, ~lmdi 
annesi nerede bulundugunun bildir!lmesl -
ni rica ediyor. 

Adres: Mercan Sultanodalan No. 2-3 
Ahmed Zlya 

Bir {likayetin eevab1 

nt§hg1m meslekta~lar Avusturyada ga - Mevcudiyeti hissedilmiyen Cumhurre- Emniyet Umum Miidiirliigiinden ald1~1 -
b lc k k d nuz blr tezekerede deniliyor k!: zeteciligin gittikc;e zorla§an ir mesle isi M. Miklas bir gun mev iini ter e e • 

cGazetenlzin 8/ 3/1936 sayth niishasmda 
halini ald1gm1 ve Ba~vekaletin direktif • cek olursa, Amiral Hortynin Macaristan· (Malfrl bir polis memurunun ~ikayet!) ba~?-
leri haricinde hic;bir §ey yazamad1klanm da yaphgt gibi Prens Starhembergin de h~I altmdakd yaztda tekalid muameles!nln 
itiraf ettiler. Viyanada Kral naibi ilan edilmiyeeegini bltmediginden bahsedll<iigi gorlilmlilltlir. 

Ytlba§mda ilan edilen aftan istifade 1m temm e err t tanbulda polls m~>muru iken s 1k ku -k. · d " Durumundan l!ikayet e<len Abdlilkadlrln 

ederek evlerine donen sosyalistler en u - Bu vaziyette Ar idiik Otton\m fie o - rulunun raporuna dayanarak S1hhat ve i~;
fak bir faaliyet bile gostermek istemiyor- cagmi soracaksm1z degil mi? Kanunu - tim a! Muavenet Vekaletinin 1 haziran 1931 

lar. Polis bunlann goziinii ~ok korkut- sanicle Prens Star em erg soy e ·~i ir anlal?Ilrnll? ve 18 senelik hlzmetlne kar/ilhk h b I d. b tarihli kararile vazlfe harici maJU.l oldu~u 

mu~tur. nutukta Ar~idiikten bahsederken «impa - kendisine 936 lira ikramiye verllmek sure-
A h 1- ]' • ' k II d ~ b d tile alakast kesllmis ve bu muamele blr vusturya kabinesinin dig~ er mii im is- ratorum» ..-e 1mesm1 u an 1gm1 en e 

I l hafta glbi kl.sa bir zam:\n lc;lnde netlcelen. tinadgah• da ordu, daha dogrusu ordular- biliyorum, hatta Heimwehren te~ki at an dtrnmlstir. 
d1r. Avusturya hiikumeti Sen Jermen arasmda lcralhk propagandasma miisaade 
muahedesine resmen riayet ediyor. Bu edildigini de biliyorum. Hatta §Unu da i
muahede Avusturyaya 30,000 ki§ilik bir lave edeyim ki Ar~idiik Otto ile daimi 
ordu muhafaza etmek hakktm vermi§ken, temasta bulunan M. de Revertera va -

Bu ikramiye muameles!ne kanaat etml -
yen Abdillkadir bu karan degi~tirmek ti -
zere muhtelif makamlara miiracaat etmi§
se de kanunen imkan bulunmamt~ttr.~ 

Viyana kabinesi daha diiriist hareket e- kmda Avusturya kabinesine girecektir. r YF.N; w;:sERLER "'\ 
derek 26 bin ki§ilik bir ordu ile iktifa et- Biitiin bunlar dogru olmakla beraber, \......., _____________ ..) 

mi§tir. Filhakika kt§lalarda mevcud res- Prensin Avusturyada kralltgm yeniden «Kiiltiir Haftasi» 
mi ordu mevcudu muahede ile tesbit edi- teessiisii meselesinin giinun meselesi ol • 
len miktardan dort bin ki§i eksiktir. Fa _ tnadtgml a~1k<;a soyledigini de unutma • 
kat bir de madalyamn diger tarafma goz mak lazJmdu. 
atahm. Bu resml ordunun yamba~mda Prens Starhemberg ingiliz Krah Be
birc;ok diger gayriresmi ordular vardtr. ~inci Corcun cenaze merasiminden doner
Resmi ordudan ~ok daha kuvvetli olan ken Bel<;ikada Ar~idiik Otto ile gorii§ -
bu ordularm ba§mda Heimwehren te~ki- melc istememi§ti. Prensin bu hareketini 
latJ gelmektedir. K 1§Jalannda 38 bih yalmz lngiliz Harieiye N azm Eden in 
mevcudu bulunan ve ieabmda 85 bin ki- tavsiyesine hamletmek ve §ahsi ihtiraslara 
§iyi seferber edebilen bu te~kilatm top • yer ay1rmamak dogru olmaz. 
lan, mitralyozleri, silahlan, eepanesi ve Biitiin bu §erait altmda bilhassa son 
bir de «Fuhrer» i, veya «Duc;e» si var- harekatile birc;ok endi§elerin dogmasma 
dtr. Bu ~efin adt Prens Starhembergdir. sebebiyet veren gene Prens Avrupa sul-

Prensin §ahsma bagh bu ordunun ya- huna hizmet edebileeek midir? Bu sualin 
mba§mda bir de bizzat Ba§Vekile bagh cevabmt bizzat yakmda §ahid olaeagumz 
diger bir te§kilat vard1r: Katolik hueum miihim hadiseler vereeektir. 

ktt'alan. K1~lalannda I 5-17 bin meveu
du bulunan bu te§kilat dahi ieabmda , 
38-42 bin ki§iye ~1kabilir. 

O<tiincii gayriresmi ordunun ad1 da 
«F reiheitsbund>' dur. «Milliyetperver ka
tolik i§c;iler» den miirekkeb bulunan bu 
te~ki!atm halihamda 8000 askeri var, 
fakat 38 bin ki~iyi seferber edebilir. 

Heimwehren te~kilatma ayda iki mil
yon liret tahsis eden italyandan ba~ka 
Musevi biiyiik sanayi erbab1 da yard1m 
etmektedir. Bu ordunun Alman ve Avus
turya nasyonal sosyalistlerine kar~1 en 
kuvvetli silah oldugunu bildikleri l<;m 
Museviler kendilerine dii~man olan nas· 
yonal sosyalizme kar~l §iddetle mueadele 
eden bu orduya bol bol yard1m etmek
tedirler. 

Katolik ordulanna gelince; bunlara da 
Papanm yardtm ettigi, hatta Vatikamn 
bunlara tahsisat bagladtgl temin edilmek
tedir. 

Avusturyamn, hep yabanct paralarla 
mevcudiyetlerini idame eden bu kuvvet
lere giivenerek istiklalini muhafaza ede • 
bilecegini nastl iimid ettigi ve giiniin bi -
rinde bu kuvvetlerin kendilerine para ve
renlerin emrile hareket etmiyeceklerin -
den emin olup olmadtgt belli degildir. 
Simdiki hal de' biitiin bu kuvvetler Viya
nadaki diktatorlerin emrine amadedir. 
Fa kat muayyen gayelere iri~ildikten son
ra Viyana kabinesinin mi, yoksa as1l pa-

S. T. 

lzmir Belediyesi otobiis 
isletecek 

tzmir (Hususi) - Belediye, §ehir da
hilinde bizzat otobus i§letecektir. Muh
telif miiesseseler, ~arbayhga teklifler 
yapml§lardtr. Belediye, i§letecegi. ara
balarm mazutla i§liyen cinsten olmastm 
istemektedir. Bunlar, icabmda, Rusya 
ve !ng-iltered.e oldugu gibi, teksif edil -
mi~ havagazile de ~ah~abileceklerdir. 
Arabalar ktsmen iki kath ve 45 ki§iHk 
olacakhr ve bunlar Kordonda i~letile -
cektir. Arabalarm §asilerine memle • 
ketimizde karoseri yap!lacakhr. Bele -
diye reisi, makine fen heyetile birlik
te, bu mevzu uzerinde <;ah§maktadtr. 

Eski Tramvay §irketi ahtrlan, garaj 
haline konacaktir. Tasavvuru ba§armak 
i<;in Belediye meclisinden tahsisat ah
nacakbr. !ki ay sonra faaliyete gec;ile -
cegi soyleniyor. 

Otobus<;ulerin, Belediyece tehdidle 
teberrua davet edildikleri hakkmdaki 
~ikayetleri uzerine Mulkiye mufetti~i 

tahkikata ba~laml§ ve otobiis<;iilerden 
baz!larmm ifadesine miiracaat etmi§tir. 
Evvelce de yazd1g1m gibi, otobiis<;i.i.ler 
Vastf<;mar caddesinin in§aSJ i<;in gunde 
38 lirahk bir teberru imzalaml§lar, bi
lahare vazg~mi§lerdir. $imdiki iddia, 
bu teberruun tazyik ve tehdidle vukua 
geldigi ve vazgec;me karan i.izerine Be· 
lediyece kendilerine bir ytgm mii§kii -
lat gi:isterildigi merkezindedir. 

Haftahk ktiltiir ve ilim mecmuasmm 
12 nci saytst qJlUm§ttr. Degerli yaz1lar1 ara
smda gorecekleriniz: 

Ktiltiiriimiizlin ana kuma~! ilmi niicum 
(Mustafa t?ekip), Musahabe Edebiyati 
(Peyaml Safa), Milli ekionomi (Miinlr Se
rio) Budda (Semih Nafiz), Tiyatro (M. 
Feridun), Nedim (Ragtb ~vk~), Pedagojik 
plsikoloji (M. Re~td Oymen), Izmir<ie mu -
siki hareketleri (Fikri Qic;ekc;loglu), $ilr 
(Muzaffer Bayman), Konferanslar (Enver 
Ziya), Miinakkid <~?erif Huh1.sl), Kitablar 
(l?erif Hulusi), Roman (Thomas Mann). 

I . 
NASH~ltACl 
KANZUK 

Nasu ilicl Avrupa ve Amerikada 
fevkalide mazhan takdir olmu•
tur. En eski nasulan bile pek k1sa 

zamanda kokiinden ~1kanr 
lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

•• ··.··" '••'I- .. , ... ' . ..~ .. 

Londra 
Nev York 
Patis 
MilAno 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Pra 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Var~oya 
Budape~te 
Biikres 
Rei grad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ac1hs 
623, 

0,7958 
12.06 
10,0!120 
4.6975 

83,9175 
l,4410 

64,23110 
1.1706 

!9.2095 
4.244!1 
5,82 
1,9760 
4.21 
-4.6170 

108,31136 
34.9280 

2,7520 
24.88 

3.1133 

ESHAM 

ls Bankas• miiessls 
name 

Tr~mvay 
Bomont! ·Nektar 
Rejl 

,. .. hamiline 
Anadolu D.M. "/ofill 

%100 

Asiaa ~lmento 
Merkez Bankas1 63,$(1 

Kapan1~ 
623,75 

0,7960 
12.06 
10,0423 
4.70 

88.982!5 
:.1.439!1 

64,2850 
1,1706 

(9.2095 
4.2443 
5,82 
1.9760 
4,21 
4,6170 

108,3536 
34,9280 

2.7520 
24,88 
3.1133 

Kapaa~ 

10,8G 

ISTlKRAZLAR 

1938 Turk 
tahili 

Erganl 

borcu I 
I 
2 
K 

23,35 
22,25 

% 7 Slvas•Eczurum 95 
tstikraz1 Dahill 95 

% 5 Haz:lne 
% 2 Hazine 
lt. De~lrmenc1Jik 
Sark De~irmenzlllk 
Umum Slgorta 
''tanbul Telefon 

TAHVILAT 
€lektrlk 
Tiinel 
Rthum 
Anadolu 42,35 

42'311 

I Kapa.1~ 
23,576 
:!2,25 

9~ 
95 

42.35 
42,115 

TURK KROM 
Anonim ~irketinden: 

Tiirk Krom Anonim ~irketinin 
30 mart 1936 tarihinde pazartesi 
giinii saat 11 de mukarrer olan 
ydhk umumi heyet toplantunnda 
hissedaranca ekseriyet mevcud 
olmad1gmdan esas mukavelena• 
me~in 51 inci maddesine gore 20 
nisan 1936 pazartesi saat (11) de 
,irketin idare merkezinin bulun· 
dugu Galatada Voyvada cadde· 
sinde Jeneral hanmm 19/20 nu· 
marah dairesinde ikinci defa 
toplanacagmdan hissedc.1'anck 
malum olmak ve esas mukavele
namenin 57 nci maddesine tev· 
fikan bir hafta evvel ,irket mer
kezine miiracaatle hisse senedle
rini tevdi ederek duhuliye vara
kalari almalar1 liizumu ilan olu-

nur. . 
RUZNAMEtMOZAKERAT: 

1 - ldare qteclisi raporu. 
2 - Murak1b raporu. 
3 - '31 ilkkanun 1935 sonun

da hitam bulan seneye aid billn• 
~o kar ve zarar hesablarmm tet
kik ve idare meclisi azalarmm 

ibrasi. 
4- Esas mukavelenamenin 

25 inci maddesine gore idare 
meclisine aza le!rilmesi. 

5 .- Murak1b tayini ve iicreti
nin tesbiti. 

6 - Tiearet kanununun 325 
inci maddesine tevfikan idare 
me~lisi a~alarma salahiyet ve
rilmesi ldare Meclisi 

Kad1koy sulh ikinci hukuk hakim • 
liginden: 

Kad1ki:iyiinde Si:igiitlii~e§me cadde • 
sinde 19 numarah depoda odun ve ko • 
miir ticaretile me§gulken olen Ekrem 
Muhtara aid bir kamyonet teferriiatile 
beraber a~1k artbrma suretile 9/4/936 
tarihinde per§embe giinii saat 14 te sa• 
hlacagmdan talib olanlarm Beyoglun• 
da Cihangirde otomobil ticareti TUrk 
anonim §irketinin garajmda haz1r bu • 
lunmalart ve terekeye aid altt saatin de 
16/4/936 per§embe giinii saat 14 te 
Sandalbedesteninde satdacaiJ ilin a • 
Iunur. 

1 

2-

3 
4 



:J Nisan 193b CUMHURIYET 

I lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden J Otomobilcilere MOJDE 

--------------------~--------~ 1 - Patahah~ede yaptlacak 5289.90 lira ketif bedelli au depoau 
a~tk eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ekailtme 8 niaan 936 ~artamba giinu aaat 11 de Kabatatta 
Jnhisarlar Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komiayonunda 
ya ptlacaktu. 

3 - Muvakat teminat 396.75 lirad1r. 
4 - iate~liler ekailtme tarihinden en az ij~ gun evvel lnhisarlar 

fnsaal tuhesme gelerek en az 100M3 lik betonarme su depoau yap
MI!I olduklartm vesaikile ishat ettikten ve ehliyet vesikaat ald1ktan 
sonra 27 kurut, mukabilinde ketif evraktm iatiyebilirler. (1554) ,.,., 

410 kalem muhammen ktymetleri mufredat defterinde yazth ite 
yaramtyan demirbat etya. 

~42 kalem cinsi mufredat defterinde yaztlt ite yaramtyan muh • 
tehf efya. 

Yukartda miktar ve izahatt yazth efya toptan veya perakende su· 
retile 9/lV /936 tarihine rashyan per,emh"! g\inu saat 10 da pazar • 
hkl~ ~ahlacak!1r. lateklilerin efyayt gormek iizere hergiin ve pazar· 
hk t~m de taym olunan gun ve saatte % 15 teminat paralarile bir • 
likte Kabat~fla Levaz1m ve Mubayaat ~uhesi Mudurlugundeki Ahm 
Sattm Kom11yonuna muracaatleri ilan olunur. (1675) 

,__ 
1 - AhtrkapJ ambarmm 2660.42 lira ke,if bedelli iskele in,aab 

pazarhkla eksiltmeye konmu,tur. 
2 - Pazarhk, 6/IV /936 pazarteai gunii saat 11 de Kabatatta In • 

hisarlar Levaztm ve Mubayaat !?uheaindeki Ahm Komisyo • 
nunda yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 199.53 lirad1r. 
4 latekliler ihale tarihinden evvel 1nhiaarlar lntaat ~ubeaine ge

lerek fenni ehliyet veaikas1 aldtktan aonra 14 kuruf mukahi • 
Iinde proje veaair evrak1 istiyebilirler. (1638) 

Muhasebe Aran1yor 
Siimer Bank Eregli( Konya) Bez Fabrikast miisabaka ile 

muhasebe memuru alacakttr. 
T aliblerin Ticaret, Lise veya muadili mekteb mezunu olmast 

a larmm otuzu ge~memesi laztmdtr. 
aat miktan ehltyetleri dereceainde olacakbr. Fabrikada 

~alu~mlf olanlarla ecnebi lisant bilenler tercih edilecektir. 
fsteklilerin liizumlu evraklarmt fabrika direktorliigiine ya • 

z1lm1' istida ile gondermeleri. 

Fiyab Numaraa1 
40,00 f 600x'20t 

( 30xS I Kamyon l~in 
70,00 32x6 ,, ,. 

100,00 34x7 ,. , 
20,00 17xl8x19x20 Cant tenez. 
ziih lastikleri. 

Biliimum otomobil lbtiklerini ynz. 
de SO tenzilitla satan Gebzeliden ahn1z. 

Adres: Karak6y hamam aokak N. 3 
Telefon 49194. 

iSTANBUL UMUM SIGORTA 
l}irketi hissedarlar heyeti umumiyesi 

§irketin Galatada Sigorta ham bina • 

smda bulunan idare merkezinde 31 

mart 1936 tariltinde sureti adiyede top

lanarak idare meclisi ve muraktb ra • 

porlarm1 okuduktan ve 1935 senesi bi· 

Hln~;o ve kar ve zarar hesablarl111D tas

dikmdan sonra: 
Hissedarlara hisse senedi ba~ma faiz 

ve temettii olarak 100 kuru§ daiJ.tllma

sma ve Bay Mahmud Nedlm, Bay E. 

Eliasko ve Bay A. Panciriyi idare mec· 

Iisi azahgma ve ticaret kanununun 323 

iincii maddesine tevfikan tirketle i§ yap· 

malar1 i!;in idare meclisi aulanna me· 
zuniyet verilmesine, Bay :lbsan Ali, Bay 

Timoleon ve A. 0. Dalecyoyu 1936 se

nesi muraktbhgma tayinine, ve huzur 

haklarmm ge~;en sene gibi itasma, §ir· 

ket mevcudatmdan tenslb edeceii mik
tarm•n muhtelif borsalarda resmen ka

bul edilmi§ esham ve tahvilat iizerine 

yatJrdarak tenmiyesine ve ticaret ka • 

nununun 346 net maddesine tevfikan 

§irket hisselerinin miibayaast isin idare 

• in meZWliyet itasma karer ver
mittir. 

ISTANBUL UMUM SIGORTA 
~tRKETt HlSSEDARLARINA 
Heyeti umumiyenin verdigi karara 

I I 
gore· vergiler indirildikten sonra yuka· 

Istanbul Belediyesi Hanlan r1daki faiz ve temettu 6 msan 1936 ta-

•----------------------------.: rihinden itibaren 11 numarah faiz ve 
Haseki hastanesinde bulunan 1500 tane bot ecza fiteai aattlmak 

iizere pazarhga konulmuttur. Bu fitelerin bir tanesine 60 para deger 
hi~ilmi,tir. lstekli olanlarm 170 kurutluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektuhile beraber 6/4/936 pazarteai gunu saat 16 da Levaztm 
Miidiirliigiine miiracaat etmeleri. «B.» (1758) 

11 numarah temettii kupanlan muka-
bilinde Galatada Osmanh Bankas1 gi • 
§elerinden tahsil etmek iizere miiracaat 
eylemeleri beyan olunur. 

!dare Meclisi 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
No 

675 

Semti ve 

Mahalleai 

Kurtulu§ Yeni~ehir 

nsk.udar SelAmi Ali 

Kurtulu§ 
Kasunpa,a 
Eyyuhumahmed 

Aksaray KA.tibkasliD 
Kurtulu~ 

Ortakoy 

Biiyiikada Maden 

Biiylikada Nizam 

A.rna vutkoy 

Balat HaCJ isa. 

Buyiikada Maden 

Oskiidar icadiye 

Beyoglu Kurtulujj 

SokaA't 

Keresteciler 

SelAmstz 

:t ve silAhdar 
baht;esi 

Adah ve bekci 
Camii ~erit 

Kumsalyah 
Kurtoglu 

Anbarll dere 

Ayanikola 

Nizam 

Yenimahalle 

Dilrriye 

Ayanikola 

E. Bedroskalfa 
Y. Qelikf'omak 
RP 

Yeni~ehir Y • .h rli 

Emlak No. 

18 

E. 199 
Y. 201 
278-280· 
282·3 

3·5·26 
E. 44·44 
mlikerrer 
Y. ~1·53 
E. ll2 Y. 201 
E. 35 
Y. 69 
E. 9·11 Y. 11 
mahallen 9 

E. 26 Y. 32 
Ada 188 
Parsel 1 
24 Mu. Ada 102 
Parsel 15 
E. 16·15 Mu.. 
Y. 60 mahallen 18 
E. 17 
Y. 23·25 
E. 32 ada 188 
Parsel 2 
E. 39 Y. 37 

mahallen 31 
10 

Cimi ve 

hissesi 

Hiney• gore 

muhammen ktymti 

61 metre arsanm 
1·4 His. 
KArgir dO.kkan ve bane· 
nenin 2-4 His. 
TiltO.ncO. gediginden mtin· 
kalib dukkAn olan bane
nin ve 316 No. lu kazi· 
no ve berber gediginden 
mlinkalib dukkllnm ve 
318 ~o.lu bilAgedik Ka· 
sab dukklmnm 1·16 His. 
127,5 metre arsa 
78 metre arsa 

22 metre arsa 
Bah~teli Hrgir hanenin 

' 2·3 His. 
Bostan ve meyva bah· 
9esi vesair mU.§temilA.· 
tm 14-48 His 
2605 metre arsa ve ya· 
rim kargir kulubenin 
768-3840 His. 
499 metre arsa 

Mahzenl olan 150 met· 
re arsarun 3-8 His. 
34,50 metre arsa. 

220 

390 
73 

« 
40~0 

1000 

500 

300 

172 

140 1320 metre arsanrn 
768·3820 His. 
Bah((eli ab~ab hane 300 

50 metre arsa 

lt 

lt 

Xapah 
zarf 

lt 

at;tk 
arttarma 

• 

lt 

Yukar1d_a evsan yazd~ ?ayrimenkuller on gi1n muddetle sat1~a ~tkanlmt§br, 
Ihaleleri l71M936 tan~me tesadii.f eden Cuma gil.n~ saat on dorttedir. 
SatJ§ roftnhastnm Gaynmt\hadil bonosiledir. 

A~tk Eksiltme ilan1 

Hava Y ollar1 Devlet 
i§letme idaresinden: 

Sivtl Tayyare meydant yaptlmak iizere aatln ahnan Ankaradaki 
eaki kofu yerinde toprak tesviyeai yapJlacakhr. 

!?artlar tunlardtr: 
1 - Yap1lacak hafriyatm bedeli 9500 lira olacakhr. 
2 ....- Bir metro mikabt topragtn hafrjyle otuz metroya kadar nakli 

i~in 36 kuruf, altmtt metroya kadar nakli isin 42, yiiz metroya 
54, yuz elli metroya 58, iki yiiz metroya 60, iki yuz elli metro

' ya 62, ij~ yiiz metroya nakli i~in de 64 kurut bedel tahmin edil-
mittir. 

3 - Hafriyat miktarile nakil mesafesi vaattalanm bulmak iizere 
sahamn yanmtar metroluk irtifa farklartm gosteren tesviye 
miinhanili bir planm ahnmaa1 ve bu plana istinaden hafr ve 
nakil hesablarmm yaptlarak idareye tasdik ettirilmesi miite • 
ahhide aiddir. 

4 - Arazi miiaaid oldugundan aertlik zammt verilmiyeeektir. An
eak sert olduguna idarece kanaat ~retirilen k111mlar1n hafrinde 
miiteahhid muhtardtr. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine ihale tarihinden azami bir ay i~inde 
hatlamlf v~ tesviye ihaleden u~ ay sonra bitmit olacaktJr. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 nisan 936 cuma giinu aaat 14,30 da Nafta 
Vekaleti Miinakalat Reis muavinligi odasmda yap1lacaktJr. 

7 - Bu huauata daha fazla bilgi edinmek iatiy:nlerin Hava Yolla
rJ Miidurlugune, iti deruhde etmek istiyenlerin de yukartda ya· 
zth giin ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 lirahk teminat mek
tublarJ ve diger muktazi evrakile hirlikte muracaat etmeleri. 

«694» (1672) 

Tiirk Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 
'imdiye kadar binlerce ki9iyi zengin almiflir 

6 net ke,ide 11 nisan 936 dad1r 

Biiyiik ikramiye 200.000 liradtr 
Baz1 kimaeler tarafmdan piyango bilet numaralar101 havi eet -

veller tertib edilerek ihtiva ettiii biitiin numaralarda iftiraki ta
zammun etmek uzere aabf yaptldtgi ve alakadarlara bilet ve -
rilmeyip yaln1z bu cetveller verildiii ititilmektedir. 

Bu auretle yaptlan sabtlarda Direktorluium\iziin alakaa1 ol . 
madtgtnt saym halk1mtza bildiririz. 

Istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlan 

Kapaii Zarf Usulile Eksiltme ilan1 
1 - lstanbulda Heybeliadada yeniden yap1lacak cami intaah ek -

ailtmeye ~tkartlmtfbr. Tahmin edilen intaat bedeli (17448) 
lira 39 kuru.ttur. 

2 - Bu ite aid ~kailtme evrakt tunlardtr: 
A- Ekailtme tartnameai. 
B - Projeler. 
C - F enni tartname. 
D - Mukavelename. 

fstiyenler bu evrak1 90 kurut bedel mukabilinde Istanbul Ev • 
kaf Direktorluiu mimarhimdan alabilirler. 

3 - Ek~iltme 24 nisan 936 euma giinii aaat on bette Istanbul Ev • 
kaf Direktorliigii thale Komisyonunda yaptlacaktJr. 

4 - Eksiltme ~apah zarf uaulile olacakhr. 
5 fateklileril! 1312lira muvakkat teminat vermeai laztmdtr. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin muhendia veya mimar olmaat f&rtbr. 

Ayni zamanda asgari on bet bin lirahk bir binayt aureti mu • 
kemmelede inta ve ikmal ettiklerini kabulu kat'i raporlarile 
tevsik ederek eksiltme gununden u~ gun evveline kadar lstan· 
bul Batmudiirlugu mimarma ve hu veaikalart ibraz etmeie ve 
ayr~ca ekailtmeye girmek i~in vesika almaga mecburdur. 

7 - Teklif mektublart yukar1da yazddtit gun ve aaatten bir aaat 
evveline kadar lhale Komisyonuna makhuz mukabilinde vere
eeklerdir. (1737) 

1 Aksarayda Babahasanalemi mahalleainde Cami aokaimda 
1-1 sayth cami i~inde iki oda. 

2 Mahmudpatada Kaletlar ham alt kabnda 39 sayth oda. 
3 - Tahtakalede Riistempaf& mahalleainde Papazoilu aokaitnda 

22 say1h magaza. 

4 - Hohyar mahalleainde Y enipoatane kar,mnda 5-52 aayth diik· 
kan. 

5 - Bah~ekapJda Dorduncu V aktf hamn zemin katmda eski tele· 
fon santrah olan yer. 

6 - Eyiibde Camiikebir mahalleainin Haffaflar aokagmda 1 aayth 
ardiye oniindeki araa. 

7 - $ehremininde HacJevliya mahalleainin Mevlevihane caddesin
de 2 sayth mukaddema bostan olup elyevm tarla. 

Yukar1da yazth mahaller 937 senesi mayts nihayetine kadar kira
ya verilmek iizere a~tk artbrm1ya konulmuttur. lsteklilerin 14 niaan 
936 sah gunu saat on hete kadar Jstanhul Valnflar Batmiidiirlugun
de Aakarat kalemine gelmeleri. ( 1736) 

9 

Haydar Rilahn esarlarinden: 
!skender 
Demokrit 
Heraklit 
Eflatun 
Musolini 
Bismark 
Budda 
Stalin 
Yeni Adam 
Tarih Felsefesi 
Kiigiik hikayeler 

Kuru!i 
60 
25 
25 
35 

100 
75 
50 

150 
75 

125 
100 

ViKiNG 
demek 

Siit Makin esi 
demektir 

:Tiiri<_;/IIJNl{Ja LTD. $TI. 
ISTANBUL, OALAU, fER$1!:UBE ~AZARI &I 

A<;IK ARTTIRMA lLE SATI~ 
Halle vapurlan Tiirk Anonim ~irke • 

tinin tasfiyesi mtinasebetile 1936 nisa· 
mn 4 iincii cumartesi giinii sabah saat 
10 da Halicde Ayvansaray vapur iske • 
lesi ittisalindeki hususi binada mev • 
cud yazibane e§yalan a~J.k arttinDa su
retile sahlacakhr. 

'OstU kristalli ve kristalsiz boy boy 
hayli ministr yaZihaneler, hususi ca • 
mekam deruniinde me~hur bir fabrika· 
nm markasm1 havi kronometro saati 

' som me§eden mamul ve sair hayli ki-
tabhaneler, iki, u~ ve diirt kaptb def • 
ter dolaplar1, doner kitabhane, istorlar 
ve perdeler, duvar barometrosu, boy 
boy duvar saatleri, bir aded Yepyeni 
Zenit duvar saati, Pantazot kap • 
h ve sair kanape ve koltuk takrmlan 
baskiillU ve adi yanhane koltukl~, 
paravanlar, kopya makineleri, sigara 
masalan, madeni ufak lavmanalar 
ya:nhane iistU l~in kaf:Jd ve zar£ kla : 
siirleri, istorlu ve ~;ekmeli hayli d . 
klA •• 1 . os~a 

asor eri, aynalar, dosya i!;in etejerler 
demir soba, ayakta yazmak j,.;.,.. ' 

~ yan • 
hane, som me§eden mamul bUYiik port· 
manto, Tonet sandalyalar, madeni do • 
lablar, duvar portmantolar1, hulasa ya
z•hane ve ~b§ma odas1 i~in hayli e~
yalar, ikisi 1ngiliz olarak dort aded boy 
boy Avrupa mamulatJ para kasalan, 
ayn ayn markah yaz1 makineleri. 

Her yirmi dakikada Kopriiden Ay • 
vansaraya vapur varchr. Her on daki • 
kada Keresteciler • Eyiib otobiis hathn
da bir otobiis Ayvansaraya hareket e
diyor (8,5 kuru~); otobtis istasyonu is
tanbul Bahkpazart civannda Kereste
ciler meydanmdadir. 

Karadeniz Ereglisi fcra memurlu • 
iundan: 

fstanbulda Havarazi ve Te§ebbiisab 
smaiye Tiirk Anonim ~irketine maa • 
masraf 5,450 lira 30 kuru§ borclu Rifat 
Kimilin yeniden paraya ~;evrilmesi bil· 
dirilen 128 numarah komiir maden oca· 
imda dortte ii~ hissesinin 4/5/936 ta • 
rihine miisadif pazartesi gi.inii saat 16 
da &ah§I icra lulmacaktir. Satq bedeli 
pe~indir. Talib olanlarm mezkllr %4/3 
hissenin muhammen ktymeti olan 
45,675 liranm yiizde yetmi§ be§i nisbe • 
tinde bir talib zuhurunda tarihi mez • 
k(irda ihalesi icra kllmacakttr. Bu be· 
del ile bir talib ~•kmadtf:J takdirde on 
b 1 giin sonra yani 19/5/936 tarihine 
miisadif sab rUnii . aat 16 da muham • 
men luymetin yiizde yetmi§ be~inl bul
mak §artile ihalei kat'iyesi icra klima· 
"aktir. Ancak ihale yiiksek Vekiller 
Heyetinde tasvib edilmek suretile te • 
kemmiil edccektir. Son miizayedede da· 
hi siiriilen pey muhammen ktymetin 
yiizde yetmi§ be§ini bulmad1gi halde 
2280 numarah kanun ahkimt ve~le 
muamele yapllacakhr. 1potek sahibleri 
alacakhlarla diger alacakhlar menkul 
iizerindeki haklanm ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannt evraki 
mUsbitelerile 20 gi.in ic;inde icra daire· 
sine bildirmeleri aksi halde haklar1 ta· 
pu sicillile sabit olmadik~;a satJ§ bede· 
linin payla§masmdan baric kalacaklar1 
ve talib olanlarm ytizde yedi bu~;uk nis
betinde pey ak~;esi vermeleri veyahud 
bu nisbette muteber bir bank mektubu 
ibraz eylemeleri ve talib olanlarm yu • 
kanda giisterilen tarih, yevm ve saati 

I 
mezkt'lrda Karadeniz Ereglisi icra da • 
iresine miiracaat eylemeleri ilan olu • 
nur. (%1818) 
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Di$ agrzsz zstzrablarzn 
En miithi$idir ! 

En ~iddetli di~ agnlanm dindirir. 

GRiPiN 
Biitiin agr1, s1z1 ve 

sanc1lar1 keser. 
Ba~ agnsma, nezle, grip ve 

romatizmaya kar~1 

bilhassa mi.iessirdir. 

Yi.iksek Miihendis Mektebi Artt1rma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb makine laboratuart i!rin &!rtk ekailtme suretile au tesisah 

yaptlacakllr. Ketif bedeli (806) lira (78) kuru,, pey ak~eai (60) li· 
ra (50) kuruttur, ve eksiltme 6/4/936 saat 14 te yapdacagtndan ia ~ 
teklilerin tartnamesini gormek i~in hergiin ve eksiltmeye girmek i~in 
de belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. (1452) 

I # 

BETON MAMULATI 
KiR!;:'MiTL~R· 
THYiNAT PARMAKLIKLARI• 
L ~VI-I ALAR VI DiRt;: KL!;R • 

ANAOOLU CiMI:NTOLAQI T.A.$. 
TlilEJ:ON : I<AQTAL 

De viet Oemiryollart vt. timan lara t~letme Umum I dar est alanlar1 

Muham~en bedeli 5158 lira 92 kuruf olan 116,173 M3 !ram dilme 
ile 34,500 M3 ~am tahta 20/4/936 pazartesi giinii saat 15 te Haydar· 
patada gar binas1 dahilindeki Birinci t,Iet~e Komisyonu tarafmdan 
kapah zarfla ihalesi yaptlacaktu. Bu ite girmek istiyenlerin 386 li
ra 90 kuruf muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigi vesikaiart ve 
kar,unun 4 iincii maddesi mucibince i~je girmege manii kanuni bu • 
lunmadtgtna dair beyanname vermeleri lazimdir. 

Bu ite aid f&rtnameler Haydarpatada Birinci ltletme Komisyonu 
tarafmdan paras1z olarak verilmektedir. (1784) 

SINIRE BAYGINLIGA CARPINTIYA 

Akay Direktorliigiinden: 
Y alova kaphcalarmdaki Sed haft lokantast, tuhafiye dukkant, ii~ 

karde,Ier gazinosu ile plaj mahalli bir mevsim i~in ve koylii hamam1 
bir sene miiddetle ayrt ayrt tartnamelerle ve a~tk artbrma usulile 
kiraya verilecektir. 

Sedha,r Jokantasile tuhafiye diikkamnm ihalesi 6 nisan 936 pazar
tesi, p]aj ve koylu hamammm 7 nisan 936 sah gunleri saat 16 da Ga~ 
latada idare merkezi binasmda ~efler Enciimeninde yaptlacaktu. 
lsteklilerin kira miiddeti i~in verecekleri fiahn % 7,5 u nisbetinde 
muvakkat pey ak~elerile y«"Zth vakitte Enciimene gelmeleri ve tart -
nameleri gormek istiyenlerin hergiin Levaztm ~efligine miiracaat • 
leri. (1659) 

R GParistUen ;::~. kalrdTe§ ·u~RrziKveAJaNpka ~:id~t 
T erzisi ~apakac1st 

•.rt.th.eyoglu, Agacami, Rumeli Han N. 1 son modeller geldi 

REVUE saatlara terakk1yat1 fennlyenln en 
son lcadlarlle mUcehhezdlr, 

saat•ntn bugOnku tel<amlll hall 

so senellk tecrube netlcesldlr. 
Modeller en son ve zarlf ~eklldedlr, 

REVUE aaatlarl tan1nm1' saatq1larda 

sat1lmaktad1r. 
Umuml clepon o Istanbul Balicekapt, Tatt Han, Blrlncl kat 19. 7elefon 213154 - . . 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLUGU 
Sallnalma Komisyonu iianlarJ 

100 ila 200 ton iskarta pamuk· 
Tahmin edilen bedeli «90,000» lira olan yukartda miktart ve dn· 

si yazth malzeme Askeri Fabrikalar Umum Miidiirlugu Satmalma 
Komisyonunca 20 may1s 936 tarihinde ~ar,amba gunu saat 15 te 
kapah zarfla ihale edilecektir. ~artname «4» lira «50» kurut mu • 
kabilinde Komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 
«5, 750» lirayt havi teklif mektublarmt mezktir giinde saat on dorde 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah ka· 
nunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle mezktir giin ve saaHe 
Komisyona miiracaatleri. (1629) 

~ 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Evvelce de ilan edilip f&rtnamesinde deiitiklik yap1lan ve tah • 

min edilen bedeli «34,000» lira olan yukartda cinsi yazth malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Mudiirliigii Satmalma Komisyonunca 19 
may1s 936 tarihinde aah gunii saat 15 te kapah zarfla ihale edile • 
eektir. ~artname « 1,. lira «70» kurut mukaltilinde Komiayondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «2,550» liray• havi tef[lif 
mektublarmi mezkur giinde saat on dorde kadar Komiayona ver • 
meleri ve kendilerinin de 2490 numarah kan ... nun 2 ve 3 iincu mad • 
delt:rindeki vesaikle mezktir giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

Sa~lan dokiilenlere 

KOMOJEN KANZUK 

Sa~lann dokiilmesine ve kepek
lenmesine mani olur. Sa~lann 
koklerini kuvvetlendirir ve be1ler. 
Tabii renklerini bozmaz, Iatif bir 
rayihaa1 vard1r 
lNGILlZ KANZUK Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

(1628) 

Ahmz. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra aluursa: 

Haztmstzh&'J, Mide Ek~ilik, 
ve yanmalarlDl giderir. A~daki tat • 
s1zhi"I ve kokuyu izale eder. ~i~esi 75 ve 
120 kuru§. Deposu: Yenipostane arkaSl, 
A~irefendi sokak No. 4 7. 

istanbul asliye ii~iincii hukuk mah • 
kemesinden: 

Hemda Markus tarafmdan Beyog -
lunda Kumbarac1 yoku§unda itimad ha
nmda 4 numarada fsak Grunherg apar-

En biiyiik aergilerde 18 dip ~ 
lorna, 48 madalya kazanmlfllr. 

cBoyle giizel di,Ier yaln1z 

RADYOliN 
kullananlarm ditleridir.» 

Dlf tablblerl diyor kl: 
«Ditlerin ve agzm 11hhati 

aabah ve ak,am gunde 2 defa 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetlerevi arkasmdaki 4773,670 metre mikab1 miktarin'daki 

toprak hafriyab a~tk eksiltmiye konulmuttur. 
Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi gunii saat 15,30 da yapilaeakbr. 
Eksiltme Y enitehirdeki Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak 

Eksiltme Komisyonunca yaptlacakhr. 
Muhammen ketif bedeli 1909 lira 47 kurutlur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruttur. 
Kat'i teminat 287 liradtr. 
lstekliler bu ite aid mali ve fenni ,artnameleri ve krokisini ror • 

mek iizere Dahiliye Vekaleti Vilayetler ldaresi Levaztm Biirosuna 
miiracaat ederler. 

lateklilerin 13 nisan 936 pazartesi gunii saat 15 te teminat mak" 
buzlarile birlikte Komiayona miiracaat etmeleri lazimdtr. 

~630» (153~) .....,. 

Galata ithalat Gi.imri.igi.inden: 
Haralambos Bekes ve ~eriki taraftndan 

6094 numarab 21/8/933 tarihli beyanname ile tes~il olunan L V 
markah 10 ~uval sulfat amonyak bozulmakta oldugunc:lan bet giin 
i~inde muamelesi yaptlmadtgt takdirde kanuni muamele yaptta~ 
cakhr. (1733) 

0 R 
Zayi - Fatih Malmtidiirliignnden 

3318 liva numarasile almakta oldugum 
miitekaid ma&§Dn& aid eski 3906 ve yeni 
3318 numarah maa~ ciizdanmn zayi et
tim. Yeni ciizdan alacagJmdan zuhurun
da hiikmii olmad1g1 ila nolunur. 

~:;:;:;o~:n:~:Vas?~:~~::k::~h~~ Ameliyatsrz Basurlan T edavi eder tesiri katldir. 
nii olan 3/3/936 tarihli celsesinde miid- --=--------=----------------------

Miitekaid Akif Latif 

istanbul Ha~ici Askeril 
Kttaab Ilanlart 

Tumende mevcud 1080 ~ift 
kohne fotin pazarhkla sattlacak~ 
hr. Pazarhgt 7/4/936 sah giinii 
saat 15 te Luleburgazda Tiimen 
Sahnalma Komisyonunda yapt· 
lacakhr. Muhammen bedeli 76 
liradu. Fotinleri gormek ve te • 
raiti ogrenmek iizere tatil giinle~ 
rinden maada hergun Komisyo • 
na muracaat edebilirler. 

«640» (1755) 

deaaleyh ilanen vaki tebligata ragmen s 
gelmediginden hakkmda g~yab karan a t II k G e m • 
ittihazile tebligine gelmedigi, veya bir ) J 
vekil gi:indermedigi takdirde haklun • 

daki muhakemenin g•yaben devam olu- Akay is, Ietmesi DirektorliigtJ i.inden: 
nacagma karar verildiginden keyfiyet 
teblig yerine ge~mek iizere ilan olunur. Pa,abah~e ve Halicde ldaremizin mah bulunan karada ve denizde 

Sahib fJ6 B~muha.rr1N Yunua Nadi 

Umumt ne1rtuata Mare eden Y021 111m 

Mildilrtl: Hikmet Miinil 

Matbaactllk ve Nerrtuat Tilrk Anonlm 

~trket& • btanbul 

Biiyiikada, Yakac1k, lhsan, Fenerbah~e vapurlart sahhga ~tkartlmtt• 
br. 6 nisan 936 pazartesi giinu saat 15 te Karakoyde Akay Mudiir • 
lugii binasmda kapah zarf us.ulile ihalesi yaptlacakttr. Bu ite girmek 
istiyenlerin kapah zarflarm1 muvakkat teminat ak~esile beraber ka· 
nunun tayin ettigi vesikalartnt ayni giin saat 14 e kadar Akay ~ef. 
ler Enciimeni Reisligine vermeleri laztmdtr. 
~artname t,Ietme ~efligindedir. (1630) 

Adliye Bakanhgtndan: 
A!rtk bulunan Mudanya Noter muavinligine imtihanla talib olan • 

larm mahalli Adliye Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. 

c73h (1746). 


