
Kii~iik millet 
Olmak felaketi 

Bu sadece acmacak bir 
haldir ve ahnacak ibret 
dersi ise §udur: Her mil
let evvela kendine gijven
megi diistur bilmeli, son
ra kendisi gibi devletler
le anla§arak daha kuv
vetli bir cephe gosterme
nin s1rrma ermelidir. Y ok
sa adam1 bozuk para gibi 

harcarlar 
Viyana: 2 mart 

JN... vusturya lmparatorlugundan bi
~ zim otedenberi (Viyana devle-

ti) tabirile ifade edegeldigimiz 
kiic;iiciik bir vaziyete indirilmi§ olan 
N emc;e Cumhuriyeti A vrupanm belliba§
h meselelerinden birini te§kil etmekte de
vam ediyor. ~imdiki kiic;iiciik Avusturya 
bir taraftan Avrupanm bir gailesi, diger 
taraftan kemdi kendinin bir mesele&idir. 
Almanya ergec; esasen Alman olan A
vusturyamn biiyuk Alman camiasma ka
t1lmas1 azim ve karanm muhafaza edi
yor. Almanyanm biiyiimesinden korkan 
devletler bu fikre kar§1d1rlar. Kiic;iik 
Avusturyamn biiyiik felaketi ise §imdiki 
ikiic;iik hacrnile biiyiik devletlerin elinde 
oyuncak gibi kullamlmasmdadlr, Buna 
bir zamanlar ekonomik ve finansal dar
hklar da ilave olunmu§tU. Denebilir ki 
Umumi Harbin sonundanberi Avu&tur· 
yamn b~ma gelen pi§mi§ tavugun ba§ma 
gelmemi~r. ~imdi bu ekonomik zorluk
lar bayliden hayliye az.altnJ§tu. Avus
turyada turizm endiistrisi lsvic;reyi golge
de b~rakacak ve adeta korletecek ve<;hile 
ahp yiiriimege ba~aml§tir denilebilir. 
Avusturyada onda yedi nisbetile hareket 
ve faaliyetten kahru§ olan endiistri miies· 
sesterinde gaze goriiniir bir kmmldama 
vard1r. Keres.te sanayii % I 00 artan 

fiatile adamak1lh canlaniDJ§br. Fakat 
Avusturya gene mustaribdir. <;iinkii 
memleket kendi siyasi vaziyetine hakim 
degildir, ve hila §unUn bunun elinde o
yuncaktir. Bize kahrsa Avrupa Buyiik 
Harb sonunda Avusturyay1 geli§~iizel 
ve alabildigine par~alami§ olmanm ceza~ 
S!m c;;ekiyor. Ekonomik ve siyasal bir 
vahdet bu kadar paramparc;a edilmi~ 
olunca biitiin bu koca saha, bo§luklann 
husule getirdigi kocaman dalgalara ve 
girdablara meydan verdi, i§te hala bu 
f1Ttmad1r ki siiriip gidiyor. 

*** 
Almanya Haridye Nazm Baron 

Neurat!h'm ahiren Viyanay1 ziyaret ede
rek memleketine donmii§ oldugu malum
dur. Avusturya ile Almanya arasmda 
Avusturyamn istiklaline hiinnet etmek 
esasmda bir anla§ma husule gelmi§ olma
sma ragmen bu memleketin biiyiik Al
man camiasma kablmasi hala eski mahi
yetini muhafaza eden bir mesele olmakta 
devam ediyor. Bu da malum. Avustur· 
yada Habsburglann tekrar saltanat tac 
ve tahtma getirilmeleri fikri, Avusturya· 
mn istiklalin.i korumaya yanyacak bir 
ami! diye, son zamanlarda epeyce ileri 
gitmi§ti. Bu fikre otedenberi Kiic;iik An· 
tant devlerlerinin muanz olduklanm her· 
kes biliyor. Fa kat biz otedenberi §Unu 
si:iyliiyoruz ki Avusturyada Habsburglar 
sahanatmm iadesine Kiit;iik Antanttan 
daha a§m• bir ehemmiyetle Almanyanm 
rouanz olmas1 tabii say1lmahdir. Baron 
von Neurath'm Avusturyaya iade ettigi 
ziyaret esnasmda bu meseleye temas olu· 
nacagm1 tahmin edenler vard1. Bu tahmi· 
nin tahakkuk edip etmedigini bilrniyo
ruz. Fakat von Neurath'm avdetinden 
sonra 1talyadan ~1kan ve Habsburglann 
iadesi i~e §id.detle itiraz eden bir. sada 
berkesin hayretini mucib olmu§tur. Italya 
son zamanlarda bu mesele kaf}!Slnd.a da
ha ziyade miima§atkar bir taVlr almi§ ol
dugu i~in omm itirau fazlaca hayretle 
ve bilhass.a Avusturyada biiyiik 1shrabla 
kaT§Ilanrni§tlr. 

Acaba ne oldu da ltalyanin bu kat'i 

YUNUS NADI 
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Tayyare motOrii 
sanayii kurulacak 

Ilk motor fabrikasi Ktrtkkalede 
edilecek 

Mii,ahidler, ((Hatay halkinin saadetini temin 
esaslar hazirlanabilecegine kani bulunuyoruz)) diyorlar 

Anhra 4 (Telefobla} - K1sa za· 
manda memlekete bin tayyare ve 15 
bin tayyareci kazand1rmak gayesile ye
ni bir c;ali§ma merhalesinin ac;tllnl§ ol
dugunu biiyiik bir sevinc ve iftiharla 
miijdelemi§tik. Bu yoldaki c;;ah§malara 
alakah her sahada almacak tedbirler -
le h1z verilecektir. 

mertebeye yiikseltecegi ac;;Ikc;a gi:iri.il -
mektedir. 

Bu miinasebetle Tiirkiyede tayyare 
moti:irii sanayiinin kurulmasma karar 
verildigini bir miijde olarak bildirebi • 
lecek vaziyetteyim. Milletler Cemiyeti tarafmdan Hataya 

gi:inderilen mii§ahidlerden lsvi~reli mira -
lay W attwill ile Holandah Karon diin 
ak~aanki T oros ekspresile ~hrimize mu
vasalat etmi§lerdir. Uc;:iincii mii§ahid Da
nimarkah Holstadt birdenbire rahats1z ~ 
landigmdan Antakyada kalml§ ve arka
da§lanna refakat edememi§tir. 

~ehrimize gelen mii§ahidler Haydar ~ 
pa§a gannda Kad)koy kaymakami ihsan 
tarafmdan kar§Ilamm§lardlr. Mii§ahidler 
Haydarpa§adan vapurla fstanbula gec;e
rek Perapalas oteline gitmi§lerdir. 

Memleketteki havac;hk hareketleri
nin goglis kabart!ct istikamet ald1g1 her 
yerde mii§ahede edilmekte ve milli ka
biliyetin yurdu havac1hkta da en ileri 

Karabiik demir ve c;:elik fabrikasmtn 
in§asm1 miiteakib tayyare motorii ima· 
lah da milll sanayiimiz arasma girmi§ 
olacakhr. Ogrendigimize gore ilk ola· 
rak Kmkkalede bir fabrika in§a edile
cektir. 

T eslihat yarifiDin azameti 

Miralay Wattwil ile Karon Haydar -
pa~a gannda kendilerile gorii§en bir ar· 
kada§lmJza ~unlan s<iyleJI!i.§lerdir: Dii.n Hataydan ~elrrimize ge len mii~ahidler istasyonda 

lngiltere 148 barb gemisi 
hirden yapbnyor 

«- Milletler Cemiyetinden aldiglmiz 
bir telgraf iizerine Cenevreye donliyoruz. 
Evvelce hazuladigimiz program mucibin
ce Hataydan martm on be§ine dogru ay
nlacaknk, fakat Cenevreden bizi acele 
t;agirdiklanndan del'hal hareket etmek 
mecburiyetinde kald1k. Vazifemizin ma
hiyetini biliyorsunuz. Bu itibarla §imdilik 

Suriye Maliye Naztri Harbiye biit~esi ise 63 milyon sterlini buldu. Fa,ist 
Biiyiik Meclisinin verdigi kararlar Londrada 

biiyiik heyecan uyand1rd1 Diin ,ehrimizden ge~erek Cenevreye giden Hasan 
Cebbare komisyona teknik izahat verecekmi' 

fazla bir§ey soylemekte mazur bulun- S u r i y e Mali- bildiklerine canh bir deli! te§kil eden 

Londra 4 (A.A.) - 1937 senesi 
Harbiye biitc;:esi tahminleri, 63,120,000 
ingiliz lirasma balig olmaktadir. Su hal
de 1936 senesi biitc;esine nazaran, mun -
zam krediler de dahil oldugu halde 
7,239,000 ingiliz liras1 miktannda bir 

dugumuzu da bittabi takdir edersiniz. ye Nazm Hasan Hasan Cebbare, diin ak§am Haydarpa-
Ancak §U kadarml soyliyebiliriz ki, Ha - Cebbare diin ak§am §a istasyonunda kendisile gorli§en bir ar-
tay halkm1 tatmin eden bir §Ckil buluna- ki T oros ekspresile kada~lmiZa demi§tir ki: 
bilecegini iimid ediyoruz. Hataym her ta- §ehrimize gelerek . «- Milletler Cemiyeti tarafmdan va· fazlahk vard1r. 
rafm1 gezdi:k ve her sm1f halkla ternasta Semplon ekspresile ki olan davet iizerine Cenevreye gidiyo - Bu tahminlerdeki masarif fazlalJgJ, as

keri hazuhklar programmm tevsi ve tacil 
e ilm ... •i netic 'nde meydana ~lmi§ 'r. 

bulunduk. Henuz raporumuzu hamla- dogruca Cenevreye rum. Memur oldugum ic;:in siyasi beya· 
machk, fakat mutalealanmlZ kafam~zda hareket etmistir. natta b~llun mryacav•m. Bu dan vvd 
hazirdir. Giizel tiinkc;esile de Hatay meselesinin miizakeresinde Ce-

Bir giin !stanbulda kald1ktan sonra Hatayh hlikumet nevrede bulunmu§tum. Herhalde benden 
Hindistan haric olmak iizere, ordu 

mensublannm yekunu 168,900 ki§iye ba
lig olmaktachr. 1936 senesinde 156,400 
ki§i idi. Ordu m~nsublan miktanmn art~ 

yann ak§amki ekspresle dogru Cenevre· memurlannm bile baz1 teknik malumat istiyeceklerdir. 
[Arkast Sa. 4 sii.tun 4 te] miikemmel ti.irkc;e Hasan Cebbare [Arkast Sa. 4 siitun 4 te] 
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mas1, tanklar ekiplerile hava taarruzla • ingiltere Miidataa Komitesi reisi Sir fuskip 

Heniiz esrar1 ~oziilmiyen bir vak·'a 

KadtkOyiinde hir ev ya
kildi ve hir kadJn oldii 

Evde bomba bulundugu iddias1 tekzib ediliyor 
Zab1ta, bir arama emrinin infaz1 i~in girmek istedigi 

ir Ermeni evinde yang1n ve oliimle kar,da,b 
Evvelki ak§am Kad1koyiinde Y elde -

girmeninde bir yangm olmu§ ve yangma 
bir de oliim hadisesi kan§ml§hr. Diin ~ch
rimizde binbir dedikoduya yol ac;an bu 
hadise hakkmda bir muharririmizin yap
bgi tahkikata gore vak' a §(lyle cereyan 
etmi~r: 

Kad1koyiinde Yeldegirmeninde Paris 
mahallesinde Aynh'kc;:e§IDe sokag1nda 94 
numarah ah§ab iki kath evde Diruhi is -
minde bir kadm, Meryem ve Hayganu§ 
ismindeki k1zlarile birlikte otunnaktadu. 

Meryem 40 ya§mda olmasna ragmen be· 
kard1r, Hayganu§ ise bundan on sene 
evvel bir doktorla evlenm.i§, fakat kocasi 
oldiigiinden dul kalmi§hr. 

$upheli bir ev 
Bu Enneni ailesinin oturdugu ev Ku§· 

dilinde c;;ukurdan gec;:mekte olan trenyo
lunun tam iist tarafmdad1r. Y olla ev ara· 
smda bahc;ede bulunan agaclardan ba~ka 
bir mania yoktur. Bu aile, her nedense 
mahallede iyi bir tesir buakmaml§ ve 
kOJrujularile yaphklan miiteaddid kavga
lard.an sonra aleyhlerinde binbir soz soy· 
lenmege ba§lanmi§hr. 

[Arkast sa. 5 siitun 1 de] 

Asya Pakt1 
----

Bu sene i~inde Ankarada 
imza edilecek 

nna kar§l viicude g~tirilen clizlitamlar meclisinin tebligi, biiyiik bir heyecan u • 
haric olmak iizere, iki piyade taburu vii· yandlrml§tlr. Evening News gazetesi, 1-
cude getirilmesi, sahillerin ve baz1 li - talyanm Avrupadaki vaziyetinin §imdiki 
manlann mlidafaasma aid tertibatm ve karars1zhg1 kar§Ismda icab eden ihtiyat 
seferberlik esnasmda orduya aid baz1 ih- tedbirlerini almakta oldugunu yazmakta-

P a r j s 4 (A tiyaclann tatmin edilmesi ic;in ittihaz o - d1r. Morning Post, bliyiik fa§ist mecli -
A.) - Ovr gaze • lunan tedbirlerin neticesidir. sinin karannm lngilterenin tayakkuz ve 
tesi pek yakmda 148 harb gemisi tezgahta intibah1 iizerine italyada has1l olmu~ bir 
Tiirkiye, lrak, iran Londra 4 (A.A.) - Deyli Telgraf aksiilamel diye tarif ve tavsif etmekte· 
ve Efganistan ara - gazetesi, deniz biitc;esindeki rakamlar d B . . I h ir. u gazete, yem emtrname erin ii • 
smda bir Asya pak- hakkmda tefsiratta bulunarak, halen 148 kumetin emrine amade kddJgi ihtiyat 
tmm akdedilecegv i - harb gemisinin lngiliz tezgahlannda in§a kuvvetlerinin 8 milyona balig oldugunu 
ni bildiriyor. Tiir - edilmekte oldugunu bildiriyor: 5 mhh, 

hesab etmekte ve ftalyada ingilterenin kiye D1§ Bakam 21 kruvazor, 5 tayyare gemisi, 49 torpi-
doktor T evfik Rii§- to muhribi, 19 denizaltl gemisi, 9 depo programma miimasil bir program tatbikl 

mevzuu bahsolmad1gmi, ~iinkii italyamn tii Aras birkac; giin gemisi, 24 §alupa, 2 sahil muhafaza ge-
i~inde Bagdada ve Dr. Tevfik Ri4tii. misi, 3 topc;eker ve 17 avizo. milli miidafaasma aid tertibab ilrmal et-
T ahrana giderek o· Aaras Biitc;e ile derpi§ edilen 7 devriye de - mi§ bulundugunu yazmaktadn. 
-rada Efganistan D1§ Bakanma miilaki nizalb gemisi 1100 tonluk olacak ve bun- Meclisin yeni kararlart 
olacaktlr. Paktm bir seyahat esnasmda larla birlikte lngilterenin hizmette 70 de- Roma 4 (A.A.) _ Biiyiik fa§ist 
parafe ve Ankarada imza edilecegi bil- niz.alt1 gemisi bulunacaktrr. meclisi, evvelki gece toplanml§~r. Meclis, 
dirilmektedir. Fafist Meclisinin karari memleketin demografik vaziyeti hakkmda 

Anadolu Ajansmm notu: heyecan ayandrrdt tetkikata bulunmu§tur. 
Ajansm Ankara mahfillerinde yap • Londra 4 (A.A.) - Biiyiik fa§ist [Arkasz sa. 7 siitun 3 tel 

tiS1 tahkikata gOre, bOyle bir paktln hu mmmmnmm•mnmmnm•mmnmmu•m•uultu•n•••mu•uu•nn•••n••m••m•m••mmmtm•nm•mmum•mmm•m•m••m••mm••mm•m 

sene kinde imzalanacagJ tahmin edil • ( 
mekteyse de Hariciye V ekili doktor T ev· 
fik Rii§tu Arasm bu telgrafta mevzuu 
bahsolan seyahatinin kat'i tarihi hakkm-

Tiirk Dili iizerinde 
~~.h~H~~ .. ~i.~.m~.l.~m~.t .. ~~Y.~!!~.~~.~H~!r:.. -------- TETKiKLER J 

·---------------.-~~~ ............. 1 «Kosmos» etiidiiniin sonu 

Sagda yangm 9tkan evde, yangtndan sonra tahkikat yapzltyor, solda iistte hadise !(tkan NX i~aretli» evin tren yoluna 'bakan 
(I.Tka f;ep_[!esi, yaralanat; p_olis memUT~ f.t; tlti, ~ltta, e11 $ahi'bi 9iTUlJ,i pe ]g;;:1 JiaygalJ.O~ . 
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Harmonia 
Yazan: Dr. M. Ali Agakay 

Bundan once yaptlglffilZ etiidde, 
klasik ekoliin hic;bir yere ili§tireme -
digi (Kosmos} kelimesinin, «tertib, 
tanzim» manasma (ko§mak) ve 
{yusmak} gibi miimessilleri bulunan 
~ok zengin bir Tiirk temine bagh bu

lundugu sonucuna varrnl§tlk. 
Bizi bu kanaate gotiiren ve Giine§~ 

Dil metodunca yap1lan semantik c;;o
ziim mana itibarile §iimulden hususi
lige, ve kelime §ekli bak1mmdan, ba~ 
sitten katl§lga gitmek iizere §U §ekii
de inki§af etmi.§ti: 

Og: Giine§in biiyiikliik, kuvvet 
ve parlakhkla muttastf varhg1. 

Og+ok: Bu varhg1 temsil eden 
objeler. 

6gek (=y1ld1z komesi), 
~9~ y. ~. gi.qi. 

Og+ok+os: Bu objelerin vast£ • 
larile miinasebeti olan, yani bunla • 
rm sahas1 i~ine giren obje veya siije
ler. 

Kos ( =gosteri§li, gii· 
zel), Koc;; (=kahraman) 
v. s. gibi. 

Og+ok+os+ om ve oi+ ok + 
os + om + og: Bu obje veya siije • 
lerin daha husus1 manada ve isimlen
mi§ §ekilleri. Ku§am (=tuvalet), 
ko§um (=taklm), kasma (=§ekil), 
ko§ma {=ne§ide), yosma (dilber). 

Bu suretle (Kosmos) un «kainat» 
gibi yliksek ve §amil bir mefhumdan 
ba§hyarak hiiklimranhk, idare, inti• 
zam, giizellik ve siis kabilinden daha 
hususi anlamlarm ifadesine yarar 

[Arkas1 Sa. 7 sii.(un 1 del 
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Tarihi tefrika : 48 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

A~k yeniden harekete ge~iyor! 
Padi~h, bir iki ayhk hicran yiiziinden miicessem 

i~tiyak kesilen yiiregini Hurremin kollar1na 
atmakta tereddiid etmedi 

Gerc;i kansm1 ziyarette tekasiil gos
termiyordu. Su kadar ki yaphgt zi -
yaretler hep ayakta gec;iyordu. Halii -
hahr sormaya inhisar ediyordu. Bu, Sul
tan Siileymamn zevki a§ktan iistlin tutar 
gibi goriindiigii devirdir, ~uur altmda ya
§tyan elemlerin ibramile ihtiyar olunmu§ 
bir harekettir. <;ocuklanm ve onlann §a
htslarmda canlanan korkunc istikbali u· 
nutmak, onu boyle sun'i bir hayata sii
riikliiyordu. 

Hurrem efendisini kendinden uzakla§
hran ve Sadnazama yakla§tlran sebebi 
kavramakta gecikmemekle beraber di§ini 
sJkiyordu, ses <;IkarmJyordu. Biiyiik bir 
sogukkanhhkla planlanm hamhyordu, 
~oktan mihverini hamladigi agm i§liye
cek bir hale gelmesine sava§Iyordu. 

$imdi lbrahimi §ehzade Mustafadan 
daha tehlikeli buluyordu ve ilkhiicumu 
ona yapmak istiyordu. <;unkii Mustafa, 
oglunun rakibi idi ve Padi§ah heniiz gene 
oldugu ic;in bu rekabetin yakm bir zaman· 
da kotli bir netice vermesi pek te muh
temel degildi. F akat Ibrahim, dogrudan 
dogruya kendi haklanm tehdid ediyordu. 

Ve evvelce uzakta yap1lan bu taarruz, 
artrk burnunun ucunda cereyan etmege 
ba§lamJ§tl. Padi§ahla bir odada yatan 
adam, Padi§ahi kansmdan uzakla§hran 
adam, Padi§aha a§bm unutturan adam 

yann bizzat Padi§ah ta olabilirdi! Hun· 
kar, boyle bir abbeti dii§iinemiyerek YI· 
lam koynunda beslemekte mahzur gor • 
mese bile kocasm1 korumak, a§kmi koru
mak ve §ahsi saadetini, ikbalini korumak 
kendine terettiib eden vazifelerdendi. 

Hurrem i§te boyle dii§iindii ve yatak
tan <;1kar c;1kmaz harekete gec;ti. 1Ik yap
tlgi i§ ogluna bir siitnine getirtmek ve be
~igi ba§ka bir odaya ta§Jtmak oldu. Bunu 
yapmakla kocasmJ sessiz bir yuvaya c;a· 
giTml§, eski <;I~gmhklara hmlandirml§ o • 
lacagma kanaat besliyordu. 0, kanaa -
tin de aldanm1yordu. Y erini darla§ml§, e

§ini hastala§ml§ gorerek avarele§en kar -
tal, «gel art1k» diyen ilk bakl§ iizerine 
yuvaya donmekte, bir iki ayhk hicran yii
ziinden miicessem i§tiyak kesilen yiire -
gini e§inin kollarma atmakta tereddiid et· 
medi. A§k, yeniden harekete ge<;mi§ ve 
Padi§ah, yeniden Hurremine pervane ol
mu§tu. 

Fa kat lbrahimin vaziyetinde degi§ik
lik yoktu. F ettan kadmm kazand1g1 za • 
fer, rakibini y1km1§ degildi, zeki ve ha
ris vezir, bir giin tamamile kendinin ola
cagim kuruntulay1p durdugu sarayda es
kisi gibi muhterem tutuluyordu ve divan 
biter bitmez efendisile birlikte hareme 
gec;erek zevkii safa aJemfnin kapiSID\ a<;!
yordu, sozile ve sazile 1-'Iiinkarm henli -
gine z:elzeleler veriyordu. Y almz birlik
te yatm1ya ara vermi§lerdi. Sultan Sii -
leyman, geceyanlanna kadar nedimile 
ba§ba§a kald1ktan sonra dairesine c;ekili
yordu, gozlerini e§ige c;evirerek ve kol -
lanm dehlizlere ac;arak kendini bekliyen 
Hurrernin yamnda beyninin diimanla -
rm1, ruhunun sarsmhlanm gideriyordu. 

Hurrem i§te bu durumu bir hamle ile 
degi§tirmek istedi, goriimcesi ve ikinci ve
zir Mustafanm karm Hafisadan ald1gi 
haberlerden istifade ederek bir gece fw 
sat dii§iirdii: 

- Efem, dedi, §U M1m i§leri hep 

bOyle diizensiz mi gidecek?.. Y eni vali 

de defterdarla gec;inemiyormu§, aslamm1 

iizecek kertede densizlik yap1yormu§!.. 

Y almz a§k tad1 ve buse sesi verir gibi 

davranan giil dudaklarm birdenbire tat· 

SIZ §eyler konu§miya ba§lamasi, yan bay

gm Padi§ah1 uyand1rd1 ve onun §arab 

sekrile kadm zevkinin kan§masmdan do

gan garib bir bulantl ile dolu gozlerine 

hayretli bir a<;Ih§ verdi. Kansmm anla -

§Ilmaz bir dille konu§tugunu tevehhiim e

diyordu, bon bon bak1yordu. Fa kat Hur

rem, bu belinleyi§ten YJlmadi, kelimelerine 

hirer buse tad1 i§liye i§liye, gozlerinde c;e

§id <;e§id tebessiimler pmldata pmldata 

tekrar etti: 
- Efendimi iiziiyor bu gidiler? .. 

Had!erini bildirmek gerek degil mi? 
Padi§ah, bahsin tadsJZhgile sesin tat· 

hhg1 ve hele o miitebessim bab§lann bii
yiisii arasmda sersemle§en zekasm1 gii<; -
liikle tophyabildi, yorgun ve k1rgm sor
du: 

-Kim dedi sana bunu?.. Divanda 
casusun mu var yoksa? 

Hurrem ahengi buselerle 
bir kahkaha parlattl. 

- Efendimi iizecek i§leri, dedi, ben 
dii§iimde goriiriim. Sezi§im, gorii~iim bu 
kadarla da kalmaz. Uyamkken bile si
zin yiireginizi T ann ban a gosterir. Onun 
ic;inde sevinc mi var, tasa m1 var, hergiin 
goriip anlanm. 

V e ciddile§erek izah etti: 
- Hafisa Sultanla gorii§iirken laf a· 

<;Ild1 da MISir i§leri konu§uldu. Dogru 
mu, egri mi bilmem amma camm sikild!. 
Vezir neden goziinii dort acmaz, efendi
min miilkiinii gozetmez. Divanda boy 
gosterecegine kalksm, MisiTa gitsin, i§le
re c;eki diizen versin. 

Padi§ah, gerc;ekten derin bir hayret 
ic;indeydi ve §Uurs~z bir §ive ile boyuna 
soruyordu: 

- MISlra m1 gitsin, MISira m1 gitsin?. 
Ibrahim, MISira gitsin, oyle miL 

- Elbet gitsin. Burada ne i§ var ki?. 
V e kollanm pamuk bir ku§aga c;evire

rek fisildadi: 

- Biz de Edirneye gideriz. Biraz ha
va almz, egleniriz. Siz yorgunsunuz, ben 

kans1z dii§tiim. Boyle bir gezintiden c;ok 

faydalamnz. 

Hiinkar, MISir i§lerine aldm§ etmiyor

du. Vali Kas1m Pa§a ile Defterdar Meh

med Emin arasmdaki gec;imsizlik onun 

ic;in onemli bir maslahat degildi. Divan, 

er veya gee; meseleyi halledebilirdi. Fa

kat Hurremin sozlerinde, alti yedi ay 
evvelki isyan hadisesine sinsi bir telmih 

vard1. Kadm, MlSlrda mutlak bir siiku -

netin teessiis edemedigini soylerken ya -
nn gene bir isyan <;1kabliecegini anlatmak 

istiyordu. Bu, gerc;ekten tehlikeli bir ih

timaldi ve Hiinkan sinirlendirmi§ti. La
kin lbrahimi MISira gondermek gene i,i
ne gelmiyordu. Ondan aynlmakla salta· 
nat zevkinden bir k1smim feda etmi§ ola
caibm samyordu. Hurremin Edirneye 
gitmek arzusunu ise c;ocukc;a bulup mii -
himsemiyordu. 

Onun dii§iinemedigi, sezemedigi nok -
ta, kansmm ibrahimi kiindeden atm1ya 
c;ah§masiydi. Hurrem, M1m iilkesinin ko
layhkla diizene girmiyecegini, daimi bir 
kan§Ikhk ic;inde sarsilacagmi samyordu. 
Kulagma degen haberler ve birbirini ta· 
kib eden hadiseler ona bu zanm vermi§ti. 
Kendisinin dii§iincesine gore Ibrahim de 
orada belli ba§h bir i§ ba§aramazdJ ve bu 
muvaffakiyetsizlik onu gozden dii§iire -
bilirdi. 

Zay1f ve pek zay1f bir ihtimal olmak 
iizere vezirin MISlra nizam ve intizam ve· 
recegini de dii§iinmiiyor degildi. F akat 

bu neticeyi onun elde edebilmesi ic;in 

MISlrda aylarca kalmasi lazJmdi. Hal

buki gozden uzak olanlann goniilden de 

1rak dii§meleri tabii idi. Demek ki ibra

himi, gozden dii§iiremese bile boyle bir 

tedbir ile Hiinkarm gonliinden c;1karmak 
miimkiindii. 

Padi§ah, giizel kansmm c;evirmek is -
tedigi entrikay1 sezmediginden ibrahimi 
kendi zevkini bozmamak ic;in yamndan 
uzakla§hrmamak noktasma saplanmi§tl. 
Bununla beraber MISirm bir c;1ban ba§I 
olabilmesi imkamm §imdi biiyiik bir vu
zuh ile gormege ba§lami§h. Sinirli bir 
bvram§la o c;1ban ba§ml kurutacak c;are
ler ara§tmyordu. 

Hurrem, pamuk kadar yumu§ak ol -
makla beraber ate§ kadar da s1cak bir 
kemer arasmda kalmasma ragmen miis· 
bet cevab vermege yana§m.yan kocasmm 
geri almmas1 mii§kiil bir vaziyet ihdas 
etmesine meydan vermemek ic;in cilvekar
hga ba§ vurdu, ilkin yakicJ pamuk keme
rin tazyikini c;ogalth, sonra gozlerindeki 
biiyiiye azami inki§af verdi, dudaklanm 
vazifeye sevketti ve bu suretle Hiinkann 
ruhu iizerinde bir karga§ahk yarattlktan 
sonra maksada gec;ti: 

- Dii§iin aslamm, bir Edirne gezin
tisindeki zevki ! .. Orada sana yalmz Hur
rem hizmet edecek. Giindiizleri vezir yii
zii, kazasker yiizii gormiyeceksin, ocak
hlarla kar§Iia§miyacaksm, kiilahm1 veli
ye kaphran Alinin yaygarasm1 duymiya· 
caksm. Mubarek ba§m dinlenecek, goziin 
giinliin ac;Ilacak, §arabmi ben sunacag1m, 
§ark1lanm ben 1rhyacagJm. Gece giindiiz 
yamnda ben bulunacag1m. Olur a. Cari· 
yenden b1karsan ava gidersin. Irmaklar· 
da kay1kla gezersin. 0 vakit ben, bir kO
~eye otururum, l§Iks1z gecelerde gun do
gumunu bekliyen hastalar gibi aslamm1 
beklerim. Nasi!, boyle bir gezinti ho§una 
gitmez mi efem? .. 

[Arkast varl 

CUMHURiYET 

( ~ehir ve Memleket Haberleri ) 
~Ikm1yan huy! 

Boyuna zabit elbisesi 
giyip mahkum oluyor 
Gec;enlerde Siikrii admda bir gene, 

iizerine zabit elbisesi giyerek Sehzadeba
§mda resim <;Ikartlrken yakalanml§ ve 
8 giin hapse mahkum edilmi§ti. ~iikrii 
diin tekrar astegmen elbisesile §ehirde 
dola§maga kalkmi§ ve inz1batlar tarafm -
dan yakalamp tekrar ciirmii me§hud 
mahkemesine sevkedilmi~tir. 

Bu yiizden §imdiye kadar dart be, 
defa mahkum olan Siikrii §oyle demekte· 
dir: 

«- Ben askeri liseden ihrac edilmi~ 
bir talebeyim. Benim babam askerdi. 
Askerlige son derece merakrm vardtr. 
Can c;1kar, huy <;Ikmaz. Yiiz bin kere 
mahkum olsam da sivil elbiseyi giyemi -
yorum. Benim askerlige kar§l a§kim, sev
gim ve muhhabbetim vard1r. Bunu kim
seye anlatamad1m. Simdi de gene yakayi 
ele verdik. Ne yapahm, giilii seven dike· 
nine katlamr.» 

Fabrika ve havuz
Iarin JslahJ 

Diin mahallinde ke~ifler 
yapdd1 ve bir proje 

hazirlandi 
Kas1mpa~adaki deniz fabrika ve ha -

vuzlannm Jslahl hakkmda Ba§vekilin em
rile yap1lan tetkikler ilerlemi§tir. T ersa -
nenin 1slah ve tevsiile burasmm her cesa
mette gemileri in§a edebilecek bir hale 
ifrag1 i§i evvelce de uzunuzad1ya tetkik 
edilmi§ oldugu ic;in bu mevzu iizerinde 
son defa yap1lan etiidler uzun siirmemi~
tir. Alakadar mlitehasSISlar, kizaklarm ve 
havuzlann en son sistemlerde tadili, bu -
ralarm yeni vesaitle tec;hizi ve tamir fab
rikalarile dokiimhanenin ve sair atolyele
rin noksanlarmm ikmali ic;in evvelce mu
fassal bir rapor hamlami~lardJ. Dun bu 
rapor iizerinde tekrar ~ah§Ilmi§ ve ma
hallen yeni ke§ifler yapilmi§tlr. Bunun 
iizerine daha etrafh ve teferruath olmak 

0 / iizere ikinai bir proje hamlanmi§hr. De-
M TEFERR K niz fabrikalan ve havuzlan miidiirii, hii-

Tokyoda a~1lacak bir sergiye kumetin c;ok ehemmiyet verdigi bu i§ ii-
davet edildik zerinde alakadar makamlarla temaslar-

Tokyo elc;iligirnizden Hariciye Veka. • da bulunmak iizere Ankaraya gitmi§ • 
letine, Hariciye Vekaletinden de !stan- tir. 
bul Vilayetine gonderilen bir mektubda 
Tokyonun en me§hur bir gazetesi olan 
Tokyo Nisi gazetesinin cSiyasi ne!?ri -
yat ekspozisyonu:o namile 1 nisandan 
itibaren bir ay devam etmek iizere bey
nelmilel bir sergi ac;hgr, bu sergiye bii
tiin diinya matbuat ve matbaalannm i§
tirak etmekte oldugunu, memleketirni-
zin de i§tiraki halinde kendimizi J a -
ponyaya tamtmak itibarile gok istifa -
deli bir i§ goriilmii§ olacag1 bildirilrni§ 
ve i§tirakimiz ternenni edilmi§tir. 

Trabzon- Tahran yolunda i§· 
liyecek otobiisler gonderildi 

Naf1a Vekaleti tarafmdan Almanya
ya sipari§ edilen 32 kamyon ve otobiis 
evvelki giin bir Alman ~ilepile Trabzo
na sevkedilmi§tir. 

Bu vesait yakmda Trabzon - Tahran 
transit yolunda i§lemege ba§hyacaktir. 

1,100 kilometro uzunlugunda olan bu 
yol, bazr k1s1mlan :rrl.iistesna her tara£1 
miikemmel bir haldedir. Seyahat miid
deti ii~ giindiir. Hatta bir yerde ko'riak
Ikmadan ikf giinde ~enzile vanlmakta
drr. 

Basm Birligi te§kili 
Basm Birligi te~kili hakkmdaki ka -

nun Iayihas1 Vekaletlerin miitaleas1 a
lmdlktan sonra Ba§Vekaletten Biiyiik 
Millet Meclisine sevkedilmi§tir. Layiha 
may1s ayma kadar kanuniyet kazanml§ 
olacaktlr. 

Birlik muvakkat heyeti ilk i§ olarak 
Ankarada biiyiik bir birlik merkezi in
~asi ic;in faaliyete gegmi§tir. 

T1bbiyenin yildoniimii 
Trbbiyernizin 110 uncu senei devriyesi 

dolayisile 14 mart pazar giinii bir tlb -
biyeliler bayrarn1 yapllmasma karar ve
rilmi~tir. Bu miinasebetle zengin bir 
program hazirlanmi~hr. Merasim giin
diiz i.Jniversite konferans salonunda ya
pilacaktlr. Evvela Dekan Nureddin Ali 
toplantlyi agacakbr. Bundan sonra pro
fesor Mazhar Osman, Tevfik Remzi, do
~ent Ekrcm ~erif, sivil talebeden Lebid 
Yurdoglu ve asked talebeden Fehmi hi-
rer nutuk soyliyeccklerdir. Nutuklar • 

Tiitiin satislarJ 
' 

• • 
Bu seneki 

tarafta 
mahsul her 

fiatlarla IYI 

satihyor 
M iistah$i] merkezlerde tiitiin sah§lan 

hararetle devam etmektedir. Samsun ve 
Bafrada dizi tiitiinler hemen kamilen sa· 
tilmi§ gihidir. $imdiye kadar lnhisar 1-
daresile tiiccarlann aldigl miktar dort 
milyon kiloyu bulmu§tur. Fiat ortalama 
olarak 60-65 kuru§ arasmdadiT. Bu mm· 
takada demet tiitiinlerin mubayaatJ bu ay 
ba§mda hararetlenmi§tir. Demet tiitiin -
Jerden §imdiye kadar 75-80 kuru§ fiatla 
200 bin kilo kadar satJlm!§hr. . 

Bu sene c;ok nefis yeti§IDi§ olan Sam -
sun, F afra ti.iti.inlerine kar§I fazla ragbet 
vardrr. 

Marmara havzasmrn Gonen, Bursa 
havalisinde sati§lar devam etmektedir. 
Kocaeli ve Edirne tiitiinlerinin satl§Ina 
bu ay ba§mda ba§lanml§hr. Bu sene has
tahksiz ve iyi yeti~i§ olan ve fiatc;a da 
elveri~li bulunan Marmara tiitiinlerinin 

kisa bir zamanda ve kamilen sahlacag1 

tahmin olunmaktad1r. ~imdiye kadar Go

nen rnmtakasmda 35-40 kuru§ arasmda 

250 bin, Bursada 40-45 kuru§ vasati fi

atla 650 bin kilo tiitiin sat!lm1~hr. Trab-

zonda bugiine kadar satdan tiitiin mikta· 

n 200 bin kiloyu bulmu§tur. Sat!§ fiall 

45 kuru§tur. 
Son giinlerde Almanya hesabma tiitiin 

alan firmalann kredi mii§kiilah yiiziinden 

faaliyetlerini gev§etmi§ bulunmalarma 

ragmen her tarafta satl§lar normal fiat -

larla devam etmektedir. 

VI LAYETTE 

Nahiye miidiirlerinin 
salahiyeti 

iplik fiatlar1 
iplik tiiccarlar1na verilen 

miihlet bugiin bitiyor 
Gec;en haziranda ikt1sad Vekaleti pa

mukipligi yapan fabrikalann muhtelif 
nevi Vte numaradaki mamulatma nark 
koymu§tU. Halbuki ipliklerin mii§teriye 
gelinciye kadar daha birka<; elden ge~ -
mesi yiiziinden iplik fiatlannda gene bir 
yiikselme hissedilmi~ti. Bunu nazan iti
bara alan Vekalet, Resmi Gazetenin 17 
§ubat 93 7 tarihli saylSlnda ilan ettigi bir 
kararnamede, bundan boyle tiiccarlarda
ki ipliklerin de bir narka tabi tutulacagm1 
bildirmi§ ve bu i§le alakadar tiiccarla -
nn bulunduklan mahallin Ticaret oda -
Ianna hirer beyanname vererek sah§la -
rmm azami haddini gostermeleri istenmi§· 
ti. Bugiin Ticaret odalanna beyanname 

vermenin son giinii oldugundan, bundan 
sonra Ticaret odalanna gonderilecek 
beyannameler nazan itibara almmiya -
cakhr. Beyanname veren tiiccarlar sati§· 
lannm hirer tasdikli suretlerini ve iplik fi
atlanm gosterir cetveli mii§terilerin gore· 
bilecekleri bir yere asmaga mecbur tu -
tulacaklardir. 

CEMIYETLERDE 

Manifaturacdar cemiyetinin 
siivaresi 

!stanbul Manifatura ve Tuhafiyeciler 
kurumu, y1ldoniimii miinasebetile 6 
mart cumartesi giinii gecesi saat 21 de 
istiklal caddesinde Beier oteli salon -
larmda bir siivare tertib etmi§tir. 

~oforler cemiyetinde toplanh 
olmad1 

Diin, bir sabah gazetesi, ~ofOrler ce
miyeti yeni idare heyetinin toplanarak 
aralarmdan bir reis s~ecegi ve istifa e
den iki azanm yerine yenilerinin intihab 
edilecegini yazm1~t1. 

~oforler cemiyetinden bize verilen 
malfunata gore, yeni heyeti idare listesi 
Ticaret Odasmca tasdikten henuz gel -
medigi ic;in ne boyle bir toplanti, ne de 
istifa mahiyetinde telakki edilecek her 
hangi bir c;ekilme mevzuu bahsolmu~ -
tur. 

.,§QSYETELERDE 

Tiinel §irketinin yaphracagi 
bin a 

Tiinel §irketinin imtiyaz mukavelesi 
mucibince Galata tarafmda yaptirmas1 
iktiza eden bina i~i yeni bir safhaya gir
m i§tir. Naf1a Ba§rniifetti§ligi, yaprlan 
anla§rniya ve bunu takib eden miitead
did tebligata ragmen bu binanm heniiz 
yaprlmad1g1m i§aret ederek §irketi ta -
ahhiidiinii ifaya tekrar davct etmi§tir. 

~irket ise, Belediyenin burada iic; 
kath bir bina yaptlmaga sokagm hali 
haz1r vaziyeti dolay1sile miisaade etme
digini ve caddenin ac;Ilmrua igin istim -
laki icab eden binalara aid masrafm da 
kcndisine yiikletilmek -istendigini, bu 
yiizden Devlet ~urasma miiracaat edil
digini bildirmi§tir. 

Alakadar makamlar da §irketin bu 
tarzr hareketi, i§i siiriincemede brrak -
mak maksadile ihtiyar ett-igi kanaati 
vard1r. Naf1a Ba§miifetti§ligi keyfiyeti 
bir raporla N af1a Veki'Hetine bildirmi§
tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 
dan sonra Konservatuar muallirnlerin -
den Seyfeddin Asafm idare edecegi bir 
heyet konser verecektir. Ayni giiniin 
gecesi Tokathyan salonlarmda bir gece 
eglencesi de tertib olunacak ve sabaha 
kadar bayram tes'jp. edilecektir. 

Y e§ilay genclerinin 
miisameresi 

istanbul crkek lisesinde okuyan Ye
!?ilay Gender Birligi uyeleri tarafmdan 
yarm saat 15 te istanbul liscsi salonun
da guzel bir musamere verilecektir. 

Baz1 yerlerde nahiye miidiirlerinin lngiliz ticaret ata§esi geldi 
polis i~lerini tefti§e salahiyetleri olup Bir miiddettenberi mezunen Londra
olmadigl meselesinde anla§amamazhk da bulunan ingiliz sefareti ticaret ata • 
olmaktad1r. Yaphg1m1z tahkikata naza- !?esi miralay Woods tngilterede baz1 ih
ran nahiye miidiirleri mmtakalarmdaki zari gruplarla ternaslarda bulunduktan 
polis karakollanm tefti§ edebilecek ve sonra §ehrimize donmii§ ve Ankaraya 

KOLTOR ISLER/ 

Saghk odalar1 kuruldu 
istanbul Maarif miidurlugiinun, tale

benin ve muallirnlerin s1hhi vaziyetleri
ni daimi olarak kontrol altmda bulun -
durmak ve hasta olanlan tedavi ettir -
rnek maksadilc her serntte hirer saghk 
odasr tesis etmege karar verdigi yaz!l
Ini§ti. idare Fatihte 13 uncii, ~ehremi
ninde 34 iincu, Eyiibsultanda 36 nc1, Be
§ikta§ta 20 nci, Beyoglunda 11 inci, Fm
dlkhda 13 iincii, tl'skiidarda 20 nci, Ka
dJkoyunde 35 inci ilkmekteblerde birer 
saghk odas1 tesis etmi§tir. Haftamn mu 
ayyen giinlerinde bu odalarda bir hasta
bakrcile bir doktor mmtakadan gelecek 
olan muallim ve talebeyi muayene ede
cekler ve tedaviye muhtac olanlan te
davi altma alacaklard1r. 

<;ocuklara yard1m eden 
heyet 

<;:ubuklu 37 nci okul himaye heyeti 
ba§kam Mustafamn oksuz ve fakir go -
cuklara kar§l gosterdigi yuksek alaka 
neticesi olarak son defada 33 gift ayak
kabr temin etrni§, bunun yan parasm1 
kendisi vcrmi~tir. $imdi de yirmi kadar 
~ocugun yedirilmesini ve okula bir yaz1 
makinesi teminini taahhiid etrni§tir. 

icab eden emirleri verebileceklerdir. gitmi§tir. 

S1vasta hahc1bk ilerliyor 

S1vas (Hususi) - 1928 senesinden· 
beri, hahc1hgm Umumi Harbden evvel
ki ehemmiyetini iktisab ic;in sarfedilen 
gayretler semeresini vermege ba§lami§hr. 
H ususi muhasebeye bagh san' atlar evinin 
32 muntazam tezgahla c;ah§an atelyesi 
c;ok giizel ve ince eserler viicude getir • 
mektedir. 

935 ve 936 y1llan 1zmir sergisinde 
te§hir edilen bu mallar biiyiik takdirlere 
mazhar oldugu gibi 29 ilkte§rin 936 se· 
nesi Ankara eli§leri ve kiic;iik san' atlar 
sergisinde de nakdi miikafat kazanmi§hr. 

Yukanki resim S1vasm eski §ohretine 
lay1k bir surette yapilmi§ olan nefis bir 
taban hahsm1 gostermektedir. 

--~------~----~--------------------------------------------------~-
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5 Mart 1937 
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Si-yasi icmal 
Almanya gibi italya da 

hazirlantyor 

A !man devlet §efi Hitler, son 
nutkunda, Almanyanm, ge<;en 
Umumi Harbin sonunda, barb 

sanayiinin muhtac oldugu ham madde • 
leri ve halkm ia§esi ic;in elzem olan g1da 
maddelerini, ingiliz ablukas1 dolayJsils 
haricden tedarik edememesi yiiziinden 
ugrad1g1 hezimete bir daha maruz kai -
mamak ic;in, ham maddelerle g1da me • 
vaddmm dahilden temini maksadile ha· 
zirladigi dart senelik plandan, her ne pa· 
hasma olursa olsun, feragat etmiyeccgini 
haber vermi§ ve eski miistemlekelerini is
tedigini de a<;Ik<;.a SOY Jemi§ti. t 

Ribbentrop dahi Almanyamn d;!ekle
rini daha mufassal izah ederek dorl sene· 
lik plam, herhangi siyasi ve iktlsadi mii· 
saadelere kar§I pazarhk mevzuu yapaml
yacagmi anlatmi§h. Ayni zamanda, in· 
giltere, Amerika ve Fransamn autarchie 
( otar§i) yani kendi membalannt kendi • 
lerine hasretmek yoluna girmi§ ol:nala • 
nna §iddetle hiicum etmi§ ve buna kar§i 
Almanyanm da dort senelik planla ken· 
di kaynaklanm tensik ederek zarur~ ih· 
tiyaclanm memleket dahilindeki vesaitle 
temin edecegini teyid etmi§ti. 

Bu sozlere bakarak Almanyanm tuttu
gu yo! iki c:iimle ile §oylece hulasa oluna· 
bilir: Biitiin milletin eli silah tutar, ef
radm! harbedecek bir hale getir.:r.ek ve 
biitiin sanayii silahlanmaga hasretmek 
ve bir barb vukuunda ordulann ve halkm 
her tiirlii ihtiyacm1 dahilden tedarik ve te
min etmektir. 

$imdi ayni yolu italyanm da takibc 
azmetmi§ bulundugu, bu devletin siyasr 
ve ikhsadi hatt1 hareketini tanzim ve kon· 
trol eden fa§ist partisinin biiyiik meclisi 
tarafmdan verilen son kararlardan anla
§Jhyor. italya, Habe§istan lmparat..~rlu
gunu zapt ve ilhak etmi§ olmasma rag • 
men, gene kendisini tok ve miireffeh dev· 
letlerden saymadJgmi ve Akdeniz iize • 
rinde fngiltere ile bir <tnla§ma yaphgi 
halde, gene kendisini emniyet ic;incle gor· 
medigini bu kararlarile isbat ediyor 

Gerek AlmanyaYJ gerek ltalyayi, mil
letlerini tamamile askerile§tirerek biitiin 
mall ve teknik kudretlerile silahlanmaga 
ve ayni zamanda harice muhtac o!rna -
mak ic;in autart;hienin son haddioi tathi· 

a sev e en ami in iiyii emo ra 
let]erin, bu iki memleketi, bir taraftan 
iktlsaden tazyik ederek, diger !araftan 
da kendileri sonsuz silahSJZ!anmak sure· 
tile tehdid eyliyerek istedikleri yola ve 
politikaya getirmek ic;in sarfettikleri gay
retler oldugu da ehemrniyetle kaydedil "' 
mi~tir. 

Bilhassa tiikenmez servet ve ham maCl· 
de membalan bulunan fngilterenin he§ 
senede bir buc;uk milyar lngiliz liras1 sar
fetmek suretile fevkalade silahlanmaga 
karar vermi§ olmas1 ve liizumu halinde 
daha ziyade masraf etmekten c;ekinmiye
ceg~ne Londrada i§aret edilmesi Almanya 
ile ltalyayJ en miifrit askeri ve otar§i ha
mhga sevketmi§ gibi goriiniiyor. Bunun 
ic;in biiyiik fa§ist meclisi, italyanm para
ca ve tabii servet<;e otar§inin son haddini 
tatbik ve temin i<;in biitiin milletin ilim ve 
teknik adamlanm i~ ba§Ina davet etmi~ 
ve on sekizden elli be§ ya§Ina kadar mil· 
letin eli ayag1 tutan biitiin efradm.n IJ'Iu
ayyen fasJ!alarla silah altma almarak 
talim ve terbiye edilmesini kararla§tlr -
mi§tir. Meclis, zengin ve kuvvetli dev -
letlerin tazyik ve tehdidlerinden emin o· 
lunc1ya kadar, sivil halkm yalmz zaruri 
ihtiyaclannm temin edilip memleketin di· 
ger biitiin vesait ve menabiini askeri ih
tiyaclara tahsist- karar vermi§tir. 

Zaten beynelmilel politikada beraber
ce yiiriiyen Almanya ile italyanm §imdi 
de bir hayat ve memat harbine haznlamr 
gibi ayni usul ve sistem iizere silahl&n -
makta, istihsal membalanm te§kilatlan • 
d1rmakta ve icabmda biitiin diinyc:ya 
meydan okumaga karar vermi§ olmalan, 
diinya i§lerinin c;ok korkunc bir yoia gir
digini pek ac;1k olarak gosteriyor. 

Muharrem Fevzi TOGAY 

P. T. TELEFONDA 

Galatasaray telgraf gi§esin
de memur az 

Galatasaray postanesinin telgraf gi • 
§esi memurlan az oldugundan bilhassa 
saat doTtle alti arasmda vaki olan mu
racaatleri kar§Ihyarnamakta, gelenlex 
uzun miiddet belkemek rnecburiyetinde 
kalmaktad1rlar. Bu hal i§ sabihlerinin 
§ikayetini mucib olmaktadtr. Keyfiyet 
alakadr makamlarm dikkat nazarlar1 • 
na konulmu§tur. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ;eraiti { T~r~iye Hari~ 

ll;In il;in 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
Ut; ayhk 400 • 800 • 
Bir ayh.k 150 • Yoktur 
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Stogadinovi~in miihim beganalz 

Yugosla vya Ba§vekili 
harici siyaseti anlatb 

Stoyadinovi~, Yugoslavyan1n herkesle dost oldu
gunu, fakat memleketin miidafaa vasitalarini da 

kuvvetlendirmek zarureti bulundugunu soyledi 
Belgrad 4 (A.A.) - Ba§bakan Sto

yadinovi<; bugiin meb'usan meclisinde 
Yugoslavyanm harici siyasetini anlatarak 
demi§tir ki: 

«Harici siyasetimize hakim olan pren
sipler §Unlardtr: Beynelmilel sulhun ida
mesi, §imdiki hududlanmtzm muhafazast, 
beynelmilel tesaniid fikrinin kuvvet bul -
mast, umumi emniyet prensipinin miiessir 
bir tarzda tatbiki ve biitiin Avrupa mil-
letlerile dostane te§rik mesai. • 

Milletler Cemiyeti, otoritesini gostere
memi~ olmakla beraber, Yugoslavya bu 
miiesseseye bagbdtr. <;iinkii heniiz bun
dan daha iyisi bulunamarnt§hr. 

Siyaset havas1 biraz a<;tlml§ olmakla 
beraber Avrupanm sulhu silahh bir sulh 
olarak kalmakta devam ediyor. 

Y ugoslavya, fngiliz - !talyan Akdeniz 
anla§mastm mes'ud bir hadise olarak kar
§llamt§tlr. Yugoslavya bir Akdeniz dev -
leti olmak dolaytsile bu anla§madan ken
di toprak statiikosu hususunda dolay1sile 
bir garanti gormektedir. 

Yugoslavyanm Fransaya alan dostlu
gu bir an' anedir. Daha ge<;enlerde 1927 
dostluk muahedesinin temdidi kararla§
tmld!. 

Yugoslavya ile Biiyiik Britanya ara -
smdaki siyasi ve iktJsadi miinasebetler de 

dostluk havasmt inki§af ettirmek yolun -
daki gayretlerine devam edecektir. ftal -
ya ile Yugoslavya arasmdaki eski anla§ -
mazhklar yava§ yava§ silinmekte ve 
bunlann yerine iyi kom§uluk miinasebet
leri kaim olmaktadtr.» 

Stoyadinovi<;. Kii<;iik Antantla Bal -
kan Antantmm hirer esash sulh amili ol
dugunu ehemmiyetle kaydettikten sonra 
Bulgar - Yugoslav dostluk paktmm Bal
kan Antantmm prensip ve hedeflerine 
kat'iyyen uygun oldugunu alkt§lar ara
smda soylemi§tir. 

Stoyadinovi<;, Avu~turyada kral ta
raftarlanmn son zamanlardaki faaliyet
lerine temas ederek, mes'ul Avusturya 
devlet adamlanmn mer'kezi Avrupada 
vahim ihtilatlar tevlid edebilecek alan i§· 
!ere kendilerini kaptJrmJyacaklan iimidi • 
ni izhar etmi§ ve Yugoslavyamn kat'iy • 
yen Habsburglann tekrar tahta gec;me • 
lerine muanz kaldtglnl soylemi§tir. 

Ba~bakan, Macaristanla alan miinase
battn miihim surette iyile~tigini ve Lehis
tanla da bu miinasebatm samimiyet i<;in
de inki§af bulmakta oldugunu kaydet -
mi§tir. 

Stoyadinovic;, Y ugoslavyanm beynel -
mile! vaziyetinin <;ok miisaid oldugunu, 
eski dostluklara sadtk kalmakla beraber 

her zamandan ziyade iyidir. 
Yuroslavya ile Almanya arasmda hi<; yeni dostlar da kazand1i,bm soylemi§ ve 

bir ihtilaf yoktur. iki memleketin bilhas- siirekli aJ.k1~lar arasmda memleketin as -
sa ekonomi sahasmda bin;ok temas nok- keri miidafaasJ vasttalanm kuvvetlendir -

' talan vardtr. Yugosla:vya hiikumeti bu mek zaruretini tebariiz ettirmi§tir. 
...................... ..,,.,,.,,.,,,,,IIIIIIIIIIIIIII/IIJHIIIIIIIIIIIJIIIIJIIJIIJIIIIIIIII/1/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlloonuuooouooooooo•oooooooooo•• 

(:ekoslovakyanin 
siyasi vaziyeti 

Avusturya italya 
ile bozusmus 

' ' ---"'-
AI- Almanya yeni bir LokarAlman Parti Reisi 

manya ile anla~man1n za
ruri oldugunu soyliiyor 

Roma 4 (A.A.) - Tribuna gazete
si, <;ekoslovakyadaki Alman partisi re -
isi Hein Lein ile yapt1g1 miilakatt ne§ret
mektedir. Heinlein, <;ekoslovakya ic;in 
Berlin - Roma mihverinin Sovyet dost -
lugundan daha saglam bir garanti olup 
olmadJgl meselesinin tetkiki laztm geldi -
gini soylemi§ ve demi§tir ki: 

«- Fa kat daha once <;ekoslovakya
daki Almanlar meselesinin halli laz1m -
dtr. Avrupada sulh ancak Almanyanm 
i§tirakile tarsin olunabilir. <;ekoslovakya 
jJe Almanya arasmda iyi miinasebatm 
idamesinde partimiz bugiin her zaman
dan ziyade alakadardtr.» 

Bir gazetenin miitalealart 
Prag 4 (A.A.) - <;ek «Naroni Os

vobazeni)> gazetesi, Sovyetler Birligile 
Yekoslovakya arasmdaki kar§Jhkh yar 
dtm paktmm umumi ban§m muhafazas1 
i~in alan eherrnmiyetini kaydederek C::e -
koslovakya dt§ siyasasmm ana hattmt de
gi§tirmek ve bu paktt iptal etmek istiyen
leri tenkid ediyor ve diyor ki: 

«(:ekoslovak milletinin biiyiik ekseri • 
yeti muhakkak bu paktm lehindedir. <;e
koslovakya Sovyetler Birligile kar§thkh 
yardtm pakhm akdetmi§ olmasaydt Al
manya <;oktan bu memlekete taarruz et
mi§ glacakh. F ransa ve <;ekoslovakyanm 
Sovyetler Birligile alan pal.tlarma fn • 
gilterenin iltihak1 umumi ban§ i~in en iyi 
zaman olacakttr.» 

Zab1ta taharriyatt 
Reichenberg -<;ekoslovakya- 4 (A 

A) - Polis diin Bund der Deutschen 
ismindeki Alman cemiyetinin merkezile 
bu cerrniyet ba§kanmm evinde ara§ttnna
lar yapml§tiT. 

Yugoslavyad a komiinistler 
~ogal1yormuf 

Belgrad 4 (A.A.) - Dahiliye Na -
zm Korchetz, Yugoslavya siyasi zabJta
smm komiinist unsurlann tahrikatma kar
Jil biiyiik bir faaliyet gosterilmesi i<;in at
il'ile§tirilecegini beyan etmi§tir. 

Korchetz, komiinist propagandasmm 
ge<;en sene Yugoslavyada pak ziyade in
ki§af etmi§ oldugunu kaydetmi§tir. Dahi
liye N azm, memlekette bulunan ve en 
ehemmiyetlisi Zagrebdeki te§ekkiil alan 
gizli komiinist te§ekkiillerinin bir listesini 
okumu§tur. 

Zagrebdeki te§ekkiil, Viyananm gizli 
komiinist merkezinin bir §ubesidir. 

no misak1 imzalamaga 
yana~acak m1? 

Londra 4 (A.A.) - Birc;ok gaze -
teler, Eden'in beyanatmdan sonra, AI • 
manyamn yeni bir Locarno misakt akdi 
hususunda onayak olup olmtyacagt sua· 
lini irad etmektedirler. 

Morning Post gazetesi diyor ki: 
«Von Ribbentrop'un bu husus hak -

kmda Hitler'le isti§arelerde bulunacagt 
tahmin olunabilir.» 

Daily Herald, diyor ki: 
«Von Ribbentrop, Locarno misakt 

hakkmdaki miizakerelere aid istihzaratta 
bulunmak iizere bu hafta sonunda Lon -
draya gelecektir.» 

Daily Herald, Schuchnigg'in Romaya 
mutasavver seyahatini geri b1rakmt§ ol -
dugunu haber vermekte ve Avusturyanm 
Musolini ile irtibatmt kesmi§ bulundugu· 
nu ilave eylemektedir. 

T erfi eden sorgo 
hakim vekilleri 

Ankara 4 (Telefonla) - imtihanda 
muvaffak olarak sorgu hakimligine ter
fi edenlere aid kararname yiiksek tas -
kikten c;1ktJ. Kararnameye gore Safran
bolu sorgu hakim vekili Alaeddin, Bo
ziiyiik sorgu hakim vekili Bahaeddin, 
Gelibalu sorgu Mkim vekili Mehmed, 
Necibozii sorgu bakim vekili Ali, Havza 
sorgu hakim vekili ihsan, Ermenak sor
gu hakim vekili ilhami, Mudurnu sor
gu hakim vekili Faruk, Bunyan sorgu 
hakim vekili Rami, Bandll'ma sorgu ha
kim vekili Memduh, <;umra sorgu ha
kim vekili Memduh, <;amra sorgu ha -
kim vekili Nazif, $arkoy sorgu bakim 
vekili Mehmed Necati, Sand1kh sorgu 
hakim vekili Huseyin, E~me smgu hB -
kim vekili Kemal, Marmaris sorgu hB
kim vekili ihsan, Lapseki sorgu hBkim 
vekili Feyzi, Mudanya sorgu Mkim ve
kili Adil, Kangal sorgu hakim vekili 
Avni, Arabkir sorgu hakim vekili Sii -
leyman, Mihahcc1k sorgu hakim vekili 
Emin, Andmn sorgu hakim vekili Zi -
ya, Bihisni sorgu hakim vekili $afi, 
Tirebolu sorgu Mkim vekili Salahad -
din, Ardahan sorgu hakim vekili Tahsin 
sorgu hakimligine terfi etmi~lerdir. Yu
sufelinden Hikmet tahvilen Igdtra ta -
yin olunmu§tur. 

Alman sefiri lktisad 
Vekilimizle gorii§tii 

Ankara 4 (A.A.) - Alman sefiri 
ron Keller beraberinde sefaret miiste~a
n buhmdugu halde lktJsad Vekili Celal 
Bayan ziyaret etmi§ ve aralanndaki go -
rii~me uzun miiddet devam ebmi§tir. 

CUMHURiYET 

Balkan Konseyi 
Balkan milletlerinin hari
ci tesirlere kar~1 kurduk· 
lar1 mii~terek cephenin 
azmini isbat etmi~tir 
Pariste c;tkan haftahk «L' Europe 

Nouvelle» mecmuast, Balkan Antanh • 
mn Atina toplantiSI miinasebetile ne§ret· 
tigi bir makalede diyor ki: 

«Hadiseler, §imdi, biitiin diplomasi 
hesablanm ~a§Jrtan bir siiratle cereyan e
diyor. Beynelmilel bir konferansm bir 
hadise hakkmdaki hiikiimlerini vermesi 
akabinde, bu vaziyet hiikiimsiiz kalmi§, 
yahud geride blrakilmt§ oluyor. Balkan 
Antanh daimi konseyinde de boyle o) -
mu§tur. Konsey, ge<;en hafta Atinada 
i<;tima ettigi zaman, programmm en ba~J
na, fngiliz - !talyan anla~mas1 neticesin
de Akdenizde husule gelen yeni vaziye -
tin tetkiki meselesini dercetmi§, y ani, i -
talya ile, bu anla§ma fevaidinin Balkan 
devletlerine de teliffiilini miimkiin k1la -
cak itilaflar ihzanm derpi§ etmi~tir. Hat
ta, baz1 ajanslar, bu hususta, italya ile 
Balkan Antanh arasmda pek yakmda 
miizkerelere ba§lanacagml ilan etmi~ler
di. Derhal ilave edelim ki. boyle bir§ey 
mevzuu bahsolamaz. Ancak, !talyanm, 
Balkan Akdeniz devletlerine, iki tarafh 
garanti paktlan akdi teklifinde bulunma
SI imkan dahilindedir. Bu takdirde, bu 
devletlerin en ba§mda, bittabi Yugos -
lavya mevcuddur. 

Balkan yanmadas1, italyaya kar§t o -
Ian siyasetini yeni bir hadise esast iize -
rine tanzim etmi§ken, daha ba§ka yeni bir 
hadise, digerini hiikiimsiiz btrakmt§br. in
gilterenin askeri sahadaki mesaisi ve Vi -
yana nazilerinin giiriiltiilii niimayi§leri, 1 • 
talyayt, Balkanlardaki vaziyetini takvi -
yeve ve geni§letmege mecbur btrakhgml 
inkar etmiyoruz. Fa kat, ayni hadiseler, 
yanmada devletleri i<;in, eskisinden daha 
tedbirli davranmak hususunda daha bii -
yiik sebeblerdir. Avrupanm en miithi§ 
teslihatma sahib bir fngilterenin, Akde -
nizin mukadderatJ iizerinde yapacagt te
sir, 1talyan matbuatmm da dogru olarak 
kaydettigi gibi, pek biiyiiktiir. 

Hulasa, Balkan konferanst, miizake
rahm, !talya iizerinde cereyan ettirmi~
tir ve gelecek aylar zarfmda, Atinada 
temsil edilen devletlerin diplomatik dik
katleri, kuvvetli bir ihtimalle, lngiltereye 
in'itaf edecektir. Esasen, kollektif em • 
niyet formiilii haricinde bir formiilden 
miilhem bir Akdeniz statiiko garantlsi 
aklm zor kabul edecegi bir§eydir.)> 

Makalede, bundan sonra, Bulgar -
Yugoslav anla§masmdan bahsedilerek bu 
anla§mamn mahiyeti hakkmda ktsaca 
malumat verildikten sonra, gene Balkan 
siya.setine avdetle deniliyor ki: 

«Surasmt itiraf etmeliyiz ki, sulhun 
tanzimi yolunda, §imdiye kadar en fazla 
te§ebbiis Balkanlarda yapilmt§tlr. Biitiin 
bu faaliyetin manas1, Balkan milletleri -
nin, harici tesirlere ve haricin l;ulul te§eb
biislerine ka111 mii§terek bir cephe kur -
mak hususundaki azimleridir. Ve Cenev
rede baz1 biiyiik devlet miimessillerinm 
gtyabma ragmen, Atinada toplanan 
dart Balkan devleti miimessilinin, Millet
ler Cemiyetine baghhklanm, alenen bir 
kere daha ifade etmi§ olduklanm soyler
sek mevzuubahs azmin biitiin manasm1 
anlatmt§ oluruz. 

Bu istikrar ve sulh siyaseti bir ekono -
mik elbirligi programile de takviye edil
mi§tir. Atina konferansmm, orada temsil 
edilen devletleri tatbik mevkiine konul -
masma memur ettigi giimriik, istatistik, 
demiryolu, hava §ebekesi, turizm propa· 
gandast ilah. gibi hususat Atinada ittihaz 
edilen siyasi ve diplomatik kararlarla ay
ni hedefe miiteveccihtir: !stiklal ic;inde 
tesaniid.)> 

;__;__ _____ _ 
Dahiliye V ekilinin 

yapbgi tetkikat 
~iikrii Kaya diin Tarsus

ta teftislerde bulundu 
' 

Adana 4 (Hususi muhabirimizden)
Tetkiklerine devam etmek iizere diin 
Mersine giden Dahiliye Vekili ~iikrii 
Kay a bugiin ogled en sonra T arsusa gel
mi§ ve kasabamn eski eserlerini, goriilme· 
ge deger bazt yerlerini gezdikten sonra 
hiikumet dairesine giderek uzun miiddet 
me~gul olmu§tur. Haber ahndtgma go
re Vekil bu meyanda Etilli Hkda§lanmtz
dan baztlarile de konu§mU§lar, bunlarla 
diger vatanda§lar arasmda eski idarenin 
sathi ve kotii zihniyetinin arhklanndan 
hast! alma bir ayngaynbk dahi kalmadl
gmt ve kalmtyacagmt, esasen boyle bir 
telakkinin rejimimize tamamen aykm ol· 
dugunu tekrar tebariiz ettirmi§lerdir. 

Liselerin imtihan sualleri 
Ankara 4 (Telefonla) - Maarif Ve

kaleti liselerin ikinci yaz1h imtihanla -
rma aid sualleri tesbit etmektedir. !m -
tihanlar martm son haftasmda ba~hya
eagmdan sualler yakmda liselere gon -
derilecektir. 

Vatanda~ turkce konu~muyor! 
GOzlerimizi yumsak 
kendimizi yabanc1 bir 
iilkede zannedecegiz 

Evet her~eye ragmen vatanda~ tiirk~e konu,muyor, 
konu,mak istemiyor; hem gizlenmege bile liizum 

gormeden, a~·k~a ve bag1ra bag1ra! .. 
- Vatanda§ tiirk

c;e konu§! 
On seneden faz· 

lad1r, bunu tekra· 
ede ede bizim dili 
mizde tiiy bitti. 

Onlar ise, half 
kos dinlemi~ insan 
lar halinde, bildik 
lerini okumakta de· 
vam ediyorlar. 

Haytr, vatanda• 
tiirk<;e konu§muyor T 

V e uzun tecriibe· 
I erie anla§Jld1 ki; bl' 
hitaba maruz kalar 
vatanda§lar, imkan· 
yok bu yola, ceza· 
stz girmiyeceklerdir 

Boyle, imkam 
yok, diyecek kadar 
kat'i bir hiikiim ver· 
meden evvel, !stan -
bul i<;inde kii<;iik bir 
( tetkik seyahati) 
yapmak zaruretini 
duydum. 

Tiirkgenin pek az konu§uldu{ju Beyoglu caddesi 

Ve diin Ortakoy ac;Jk!annda, dalga -
Ian yara yara kendi yaratt1g1 kara bulut
lwn i<;inden bir ytldmm gibi enginlere 
akan Y avuzu uzun uzun takib ettikten 
sonra, i<;im ondan gelen sevgi ve gururla 
dolu, 1slak kaldmmlara dii§tiim ve yolu
nu ~a~1rm1~ bir seyyah gibi Galatada dur
dum. 

Bankalar caddesini bilirsiniz .. 
Biraz ilerleyin.. $i§hane yoku§unun 

altba§mda, sagda Tiinele <;1kan geni§ bir 
cadde vardtr. Ko§esinde ($air Ziyapa§a 
caddesi) yaz1h alan biiyiik yoku§ .. 

i~te oraya saptlm. 
Be§ on ad1m yiiruyunce, uclarma mt· 

str taneleri bagladiklan sicimlerle giiver· 
cin avlamaga ugra§an irili ufakh bir ka
labaltkla kar§Jia§ttm ve kattldtm arala -
rma. 

Kadmlar, erkekler, <;ocuklar yerlere 
mtm serperek giivercinlere sesleniyorlar: 

- V en e .. vene .. vene! 
Zavalh ku~lar bu yabanct dile sinir -

lenmi§ gibi, hava<;la <;1rpm1p duruyor, bir 
tiirlii yere inmiyorlar. 

- V en e... vene!.. 
- Siz tiirk<;e bilmez misiniz? 

Aldtran bile yok. Kaldmmlar Madrid 
veya Barselon sokaklanm andnan karma
kan§Jk bir velvele i<;inde. 

Biraz otedeki bahk<;mm oniinde §a -
matah bir pazarhk var. 

F akat biitiin bu giiriiltii i<;inde tek 
tiirkc;e kelime yCJk. 

Daha ileride pencereden pencereye ya
renlik eden kadmlara kulak veriyorum. 

Hay1r, kulaklan tlrmahyan bu sohbet 
te tiik<;eye yabanCJ. 

Ko§eba§mda <;ocuklar oyna§tyorlar ve 
yabanc1 bir dille birbirlerine bagrt§tyor -
lar. 

Bir leblebici de onlara bagmyor: 
- Eee .. Non kero §amata!. 
-Sen de mi mubarek adam?. 
Agzt bir kan§ a<;tk giiliiyor: 

- Ne idelim ... Aralannda dola§a 
dola§a dillerini ogreniyoruz .. 

- Dilini ogretsen daha iyi de gil mi? 
- Ogretmege ne hacet efendi ... On-

Jar tiirk<;e bilirler .. Bilirler aroma konu§
mazlar. 

V e bu kadar basit bir§eyi bilmeyi§ime 
§a§IDI§ gibi arkamdan baka kahyor. 

Tiinelin oniinde tramvay bekliyen ka
labahk tiirk<;eden ba§ka her dili - hem de 
yiiksek sesle - konu§uyor. Birbirine so -
kulmu§ iki kadm bu umumi kaideye mu
halefet etmekten <;ekinir gibi tiirk<;elerini 
birbirlerinin kulaklarma fJstldtyorlar. 

T ramvayda ayni hal. 
Kendi kendime, neredeyim, diyorum, 

Pariste mi, Viyanada rot, Boenos-Ayres
te mi ... Nerede? 

Galatasarayda tramvaydan iniyor, so-
la klvnltyorum. 

Sesler geliyor: 
- Pandufles! .. 
- Lusturacis!. 
- Serve! a ... Servelo!.. 
Saga saptyorum. Bahkpazan ses 1c;m· 

de. F akat, sagdan, soldan gel en c;e§id 
c;e§id seslerin hi<; birinde tiirkc;enin Slcak
hgt, tathg1 yok. 

N eredeyim yarabbi.. N ere de? 
istiklal caddesine c;1karken, pasajm ka

ptsmda c;ic;ek<;iler haykm§Iyorlar: 
- Viyolettis .. Viyolettis! 
Sendeliye sendeliye, dalgmhkla bir 

magazaya giriyorum. 
Kar§lma <;tkan tepeden hmaga boyan· 

ml§ ktz, yth§tyor: 
- Vous desirez monsieur? 
Kar§Jki kazinoya ba§ vuruyorum: 
- Oriste kirye ... 
Kald1rtma <;1karken biri ayagtma ba • 

s1yor: 
- Pardon monsieur. 
Y an sokaktan bir ses: 
- Ombrelos! .. 
Derinden, c;ok derinden 

ses: 
- Eskiler alaytm ... 
Oooh ... 
Arkasmdan: 
- Simidci .. Ak§am simidi ... 
Bir geni§ nefes daha ahrken, birden 

gene bogaz1m kuruyor: Kar§tma c;tkan 
bir dilenci yalvanyor: 

- J e suis aveugle.. Ayez pilie de 
mot ... 

Geni§ nefes mi?. Haytr, sadece nefes 
almak bile kabil degil burada .. 

Ve, her §eye ragmen biitiin sogukkan
hhgiml tophyarak duruyor, dii§iiniiyo -
rum. !§te tiirk<;e konu§masml istedigimiz 
vatanda§ gizlemege bile liizum gormeden, 
a<;1k<;a, bagna bag1ra, ihmalimizle, mii -
samahamJZla alay eder gibi, tiirkc;e ko· 
nu§muyor. F akat, acaba yeti§mekte alan 
nesil ne alemde? 

Kurtulu§tan Tiin«::le kadar sagh sollu 
girmedigim mekteb kaplSI kalmtyor. 

V e a<;tlg1m her mekteb e§iginde, bii -
tun iyi zanlanmt §amarhyan bir hava ile 
kar§tia§Jyorum .. 

Su mekteb avlusunda gozlerinizi yu -
munuz; i<;inde c;alkandtgmtz ses dalga • 
smda Tiirkiyede oldugunuzu unutursu • 
nuz. 

Haytr, vatanda§ tiirkc;e konu§muyor .. 
Evde, mektebde, sokakta, tramvayda, 

<;ar§Jda, pazarda her yerde tiirk<;eden 
ba§ka dil kullanmakta 1srar ediyor. 

Ve biz, §ehrin bir<;ok semtlerinde goz
lerimizi yumunca, oz yurdumuzun has
retini duyacak kadar kendimizi uzaklar
da buluyoruz .. Arhk yetmez mi? 

KANDEMIR 

Kapitiilasyonlar 
M1s1r Liberal partisi dort 

esas haz~rlad1 
Kahire 4 (A.A.) Muhammed 

Mahmud Pa~anm liberal ftrkast, kapi -
tiilasyonlarm ilgasile yakmda Mon -
treux' de me§gul olacak alan konferans 
dolaytsile a§agtdaki 4 noktayt tesbit et -
mi~tir: 

I - Ecnebilerin ikttsadi imtiyazlan
mn derhal ilgast, 

2 - Cok mahdud bir intikal devresi 
kabulii, 

3 - Bu devrenin hitammda bir guna 
miizakerede bulunulmaksiZin mutlak ad
li hakimiyetin tesisi, 

4 - Umumi vaziyetin yeniden tetkiki 
ve konferanstan sonraki direktiflerin tes· 
biti. 

Oziim kongresi 
Ankara 4 (Telefonla) - 'O'ziim kon -

gresi ic;in haztrhklar bitmek iizeredir. 
Kongre martm onunda Ikhsad Vekaleti 
konferans salonunda toplanacakt1r. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Operator Cemilin 
buldugu bazine 

IE ski $ehremini operator Cemil, 
bir arkada§tmJza, 1stanbulu 
k1rk senede imar edecek bir 

plan hamlad!gmt soylemi§ ve bu plamn 
bir milyar lira sarfile kabil olacagm1 an
latmt§. 

Yiiz milyar sarfile !stanbulu belki dart 
senede imar etmek kabildir; fakat i§ pa
rayt bulmaktad1r. Onun i~in arkada§l • 
mtz, eski Sehreminine sormu§: 

- Y a bu kadar paray1 nereden bula
caksmJz? 

- Hepsinin membamt buluyorum ve 
yakmda <;1karacag1m kitabda bunlan ya· 
ztyorum. Bu. bir mdu. 

Ba§ta, Vali ve Belediye Reisi Mu • 
hiddin Ustiindag olmak iizere biitiin 1s -
tanbul ve hatta biitiin memleket halk1 -
nm, operator Cemilin strnm if§a edecek 
olan kitabt dart gozle beklediklerine §Up
he yoktur. istanbula 40 senede bir mil -
yar lira kazandtracak alan SJTn kim og -
renmek istemez ki ... 

Operator Cemilin buldugu I milyar 
Iiraltk hazinenin membalanndan biri de, 
1_11utlaka, kendi kitab1 olacakt!r. Ciinkii 
Istanbula bir milyar kazand1racak alan 
bu esrarh kitab1 mutlaka herkes okumak 
istiyecek ve kitab, Tiirkiyede de misli 
goriilmemi§ bir miktarda sattlacaktJr. 

Eski Sehremininin buldugu hlstmh 
altm anahtarm esranm bize ogretecek 
alan kitabt, sabmtzhkla bekliyoruz. Ba· 
kaltm, operator Cemil, yi!hk varidatt, al
ti milyon lira i<;inde dola§an istanbul Be
lediyesine, 40 senede, bir milyar lirayi 
nereden bul acak? 

lki rakama dair 
Qar§amba giinU '<Ikan ba§makalemde 

TUr.k Hava Kurumu Bal)kam Fuad Bulca
nm, Kurumun 1935 kongreslndeki nutkun
da.n bir parc;a alm~ttm. Bu parc;ada, BU
yuk Harbde Almanlann 47,000, Fransizla
rm 1se 67,000 tayyare yaptiklanndan bah
sediliyordu. 0 rakamlar1 mubalagali bulan 
baZl zevat, bunlarda bir yanl~hk olup ol
madi!!mi bana sordular. Muhterem bal)ka
nm nutkundan ald1grm par'<aYl o zamankl 
eazeteleroen aynen fktibas ett!m. Bu ikl 
rakama. o vakit, yanl~llkla birer sifir faz
la konulmllli olmas1 muhtemeldlr. Ba~kan 
Fuad Bulcaya blr mektub yazarak verdigi 
adedlerde blr yanl1~l1k olup olmadJ~ni 
Mrdum. evab1m almca dlkkatli ve me • 
rakll okuyuculartma blldirirtm. 

Afl:tk muhabere 
F. C. imzal1 yazr sahibine: 
Haklumdaki teveccUhUniize te~ekkUr ede

rlm. Yazm1z ~k giizeldlr. Fakat, sadece 
blr edeb! parc;a, blr mensure halinde ya -
Zildtgi i'<in, yevmt blr gazeteden ziyade blr 
edeb! mecmuaya yara.§IT. Saygllar. 

Y eni kurulacak 
radyo istasyonlari 
istasyonlar1n insas1 Mar-

' 
koni Sirketine verildi , -
Ankara 4 (Telefonla) - Cumhuriyet 

Naf1ast, Tiirkiyenin sesini yalmz i<; ve 
civar memleketlere degil, biitiin diinya
ya i§ittirebilecek biiyiik radyo istasyon
lart kurmak meselesini de bugiin mu • 
vaffakiyetle halletmi§ bulunuyor. Mo • 
dern istasyonlann Ankara civarmda E
times'udda yaptlmas1 hiikfunetc;e takar
riir etmi§ ve muhtelif firmalardan bu 
in§aat hakkmda teklifler ve fiatlar is • 
tenmi§ti. Fakat verilen biitiin fiatlar mu 
hemmen bedelden yukan oldugundan 
ihale yap1lamam1§ ve maruf fabrika ve 
miiesseselerden Flips, Telefunken, Stan
dard, Markoni, Lorens davet olunmu§
lardir. 

Naf1a Vekaletinde miite§ekkil komis
yon bir miiddettenberi bu firmalar ta
rafmdan yapllan teklifleri tetkik etmi~ 
ve miimessillerile miizakerede bulun • 
mu§, nihayet hiikfunetc;e ararulan §art
lara uygun teklifin Markoni miiessesesi 
tarafmdan verildigi tesbit olunmu§tur. 

istasyonlar in§aatmm Markoni fir -
masma ihalesi bugiin takarriir etmi§tir. 
Ankara civarmda Etimes'udda iki rad
yo istasyonu kurulacakhr .!stasyonlar
dan biri 120 kilovat kudretinde uzun 
dalga ile c;alt§acak, digeri de 20 kilovat 
iizerinden ktsa dalga ile ne§riyat yapa
cakbr. In§aat 16 ay sonra tamamen hi
tama ermi§ ve yeni istasyonlanmtz c;a
h§mlya a~;llmt§ olacakttr. 

Yunan Krait 
Y ar1n Ba,vekille hera her 

Giride ~idiyor 
Atina 4 (A.A.) - Atina ajans1 bil· 

diriyor: 
Kral fkinci Y orgi ile Ba§vekil Metak

sas cumartesi giinii Girid adasma hare -
ket edecekler ve ba~hca ~ehirleri ziyaret 
ederek bir hafta kadar kalacaklard!r. 

Gazeteler, Giridlilerin hararetli da • 
vetleri iizerine vuku bulacak olan bu se· 
yahatin hususi ehemmiyetini kaydetmek· 
tedirler. 
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KU~Uk 
hi kAye 

Geffroy ve kuzinleri r 
~================================:9 

Geffroy, kuzinleri Marthe ve Lucile 
ile beraber biiyiimii§tii. iki aile de Bri -
tanyanm sahil §ehirlerinden birinde otu· 
myordu. Bu yiizden Geffroy her giin 
kuzinlerinin evine giderek onlarla oyuna 

dalard1. 
Marthe, esmer, Lucile de san§md1. 

Her ikisi de ~ok giizeldi. Kuzinlerinin 
bah~esinde, kamelya, c;am ve mimoza 
agaclan vard1. Geffroy, ekseriya bu a • 
gaclara bakarak, babasmm anlattlgl hi • 
kayeleri hahrlard1. Babas1 kaptand1. Bir 
Afrika seyahatinde bogulmu§tu. 0 da 
babas1 gibi bahriyeli olmak istiyordu. 
Fa kat dul kalan annesi, onu ~ok seviyor 
ve yamndan aylrmad!gl ic;in buna mani 
oluyordu. Geffroy'yu hergiin kuzinlerine 
gotiiriiyordu. Onlar da bebek, mutfak ve 
diigiin oyunlan oymyarak vakit gec;iriyor
lardt. Onun ikisinden birile evlenecegi 
muhakkaktJ. «Hangimizle evleneceksin ?» 
diye sorduklan zaman ekseriyetle §U ce
vabJ verirdi: 

- Hem seninle, hem onunla ... 
Seneler ge~ti. Geffroy yirmi be~ ya· 

~ma gelmi§ti. 1ki kuzini de sevmekte de
vam ediyordu. Marthe c;ok giizelle§mi§ti. 
Lucile san§m yiizile c;ok nazik ve §irin 
bu k1z olmu§tu. Yalmz zatiilcenb basta· 
hg1, onu c;ok zayif!atmi§tl. Ailesj onun 
c;ok ya§Iyamtyacagma kani idi. Geffroy, 
zengindi. Hemen her gun roman yaz • 
makla vaktini gec;iriyordu. Bazan Parise 
giderdi. Fa kat kalbi daima Britanyada 
idi. ~imdi her ikisile evlenemiyecegini an
lamasma ragmen, hangisini alacagm1 bir 
tiirlii kararla§tlrmlya cesaret edemiyordu. 
Annesi de, karar vermesi ic;in durmadan 
JSrar ediyordu. 

Bir glin mimo.za agacmm altmda 
Marthe ile konu§uyorlardt, Gene kiZ: 

- Yirmi senedenberi diigiin lah ag • 
Zimizdan dii§miiyor... Seneler ge~ip gi
diyor ... Giinlerimiz eksiliyor. Ktzkarde
§imle evlenmelisin... Evet onunla evlen· 
~e.lisin evve!L. Onun basta oldugunu 
h!hyorsun. On a biraz saadet bah§et ... 
Eger bir giin karde§im ... Ne ise, ne de

me~ . istedigimi anladm ya... Ben gene 
semmm. 

Geff~oy, Lucile ile evlencli. Balay1 
seyahatme <;IktJ!ar. Bu mada timid edil
miyen bir hadise zuhur etti. Marthe, ya
va§ yava§ ne§' esini kaybetti. Karde§inin 
saadetini k1skamyordu. Halbuki Lucile, 
sanki yeniden diinyaya gelmi§ gibi, ne§'e-

( __ AS_!E_....RL.::.:iK-=--=.iS=LE::.::Ri_) 
~ubeye davet 

Kadtkoy Askerllk ~beslnden: 
Kadtkoy Askerlik §ubesinde yaztl!yken 

§lmdlye kadar me<;hul kala.n a.§a{iida adlari 
ve !lldreslerl yazth yedek subaylarm <;abuk 
~ubeye gelmeler!. TQ4rada lseler bulunduk
lan yerlerlni bildlrmeler!. 

KadJktiy Yeldeglrmen1 izzeddln sokak 
No. 58 de Rlfat o~lu emekll b!nba~I Mlimf. 

Beyo~Iu Agahamam Nimet apartrmam 
5 numarah dalrede Zlya oglu p!yade as _ 
tegmen Ali Sedad. 

Kadtkoy Yeldegirmenlnde Htiseyin oglu 
to:wu yiizbai}I Mehmed Tevflk. 

IRTlHAL 
!ttihadt Mill! Sigorta §irketi istanbul 

§Ube miidiirii Bay Mehrned Sadullah 
validesi ve Kiiltiir Bakanhgi miifetti§

lerinden Bay Fethi !smailin biiyi.ik ka

ymvalidesi ve Manisa savlaV! Bay Ke

nan Orerin teyzesi Bayan Saliba Muh
Lise kiSa bir hastahg1 miiteak1b evvelki 

giin irtihal etmi§ ve cenazesi diin Bo -

gazi<;inde Kuzguncuktaki hanesinden 

kaldmlarak Nakka~taki aile makberesi

ne defnedilmi§tir. Allah rahmet eylesin. 

li ve mes'ud idi. Rengi yerine geldi ... 
Omuzlan geni§lendi. Britanyaya dondiik
leri zaman Lucile'i goren aile doktoru 
ad eta sa§trarak: 

- lyile§ti ... Evlenme onu kurtard1 ... 
Biiyiik mucize ... Goriiyor musunuz, diin-
yada en biiyiik ilac tabiattir ... Biz dok
torlar, hi~bir §ey bilmiyoruz, dedi. 

Bu izdivacdan lie; dort ay sonra, Mart· 
he, gene mimoza agacmm altmda: 

- Geffroy, ben kendimi oldiirece ~ 
gim ... dedi. 

- Kendini oldiirecek misin L Deli 
m1sin! 

- Evet belki deliyim, c;iinkii siz beni 
delirttiniz ... 1kiniz de beni yava§ yava§ 
oldiirmek istiyorsunuz ... y almz a§kimzla 
me§gulsiiniiz ... Etrafmtza bile bakmlyor
sunuz ... 

Geffroy, itidalini bozm1yarak: 

- Beni korkutuyorsun, Marthe, dedi. 
- Arhk tahammiil edemiyorum ... 

T ahammiil edemiyorum. lkimizden biri 
yok. olmal! .. · Dii§lin bir kere, eger sen 
bemm yenmde olsaydm ... Goziiniin o • 
niinde bir erkek kanm ok§asa deli olmaz 
m1sm ~ Ben miithi§ surette k1skanclm ... 
S.izi k•skamyorum. Sizin boyle sevi§me -
~IZ benim ic;imi yiyor, size kar§l kin bes
hyorum. Geffroy, arhk seni nekadar sev· 
digimi an! a!. .• Anla ... diyerek hiingiir 
hiingiir aglam1ya ba§ladJ. 

Ertesi giin Geffroy, bir i§ bahane ede· 
rek Parise gitti. Birka~ giin sonra kans1 
on dan bir mektub ald1: «Pariste bir ka
dmla deli gibi sevl§lyoruz. Beni affet. 
Giizelsin. Tekrar mes'ud olabilirsin.» 

Lucile'in meyusiyeti, Marthe'i adeta 
sevindirdi. Karde§inin teessiirii onun acl· 
lanm dindirmege kafi geldi. Marthe kar
de§ine actm1ya ba§hyarak onu tekrar 
sevmege ba§ladJ. Gene eskisi gibi mes · ud 
idiler. Cok ger;meden Marthe, biiyiik bir 
tiiccann oglile evlendi. Kurdugu yuva 
ile Lucile'i azaba di.i§iirecegini zannedi
yordu. Boy Ieee Geffro~' a da kendisini 
unuttugunu anlatmak isti,.ordu. Marthe, 
evine yerle§ir yerle§mez, Lucile, Geff -
roy' a mektubla vaziyeti anlattJ. ~ok 
ger;meden de cevabm1 ald1: <<Hele §U -
ki.ir ... Birbirimize kavu§uyoruz ... Se -
naryosunu ihtimamla tanzim ettigimiz 
kiic;iik komedi bekledigimiz neticey1 ver· 
di. hte bak... Ufak bir icad Marthe'I 
kurtard!... (::iinkii k!skanchk onu oldii • 
recekti ... » 

Seniha D. 

Evlenme merasimi 
Merhum Ahmed Nazminin kerimesi 

Melda ismanla Zonguldak Maden rnii • 
diriyeti heyeti fenniyesinde rnaden mii
hendisi Rasih Tanberkin akidleri Bey
oglu Altmc1 daire Nikah memuru tara
fmdan bir heyeti muhtereme huzurile 
icra kilmrni§hr. Tarafeyne saadetler te
menni ederiz. 

Mev lid 
Sevgili karde~im Halidin ruhuna 7/3/937 

tarihine musa.dif pazar giinii ogle namazi
m miiteaklb Erenkiiyiinde istasyon cami
slnde haftz Kemal tarafmdan Mevlldi §e
rif krraat olunacagmdan arzu edenlerin 
te§rifler! rica olunur. 

Meliha 

HANS ALBERS 

SAVOY-OTEL217 
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Haydar Rifatm ' 
eserlerinden En sehhar Jonpromye 

EtrUsk Vazosu 20 Kr. R<?BERT TAYLOR 
lli~in Oliimii 50 • dllber ve sevimli yildiZ 
Efendi be U§ak 40 • IRENE D 
Vikontun OIUmii 30 , · UNNE 
iklirnler 100 , 
ilk A§k 100 , 

1 Kiir;iik Hikayeler 100 , 
Mevud Toprak 125 , 
Stalin 150 , 
Lenin Mezhebi 75 , 
Felsefe 35 • 
Tarih Felsefesl 125 • 
Anar~izm 60 , 

r I Samsunda ........ =. ,_ 

I Halk Kitabevi 
Cumhuriyet gazetesinin ve biitiin 

mekteb kitablan, kutasiye, mecmua 
ve gazetelerin tevzi yeridir. En son 
model daktilo ve fotograf makine -
lerini de burada bulursunuz. 

Samsun - Gazi caddesi 

CUMHURiYET 5 Mart 1937 

C Tarihi Bibliyog" rafya ) ...._---=--=--=--
Cevahiriittevarih 

Y azan: Osman De de (Erzurumlu 

Osman bin Ali) 

28X2.o .biiyiikliigiinde, 200 varak: hat talik; 
Kop~iilu kiitiibhanesl, Faz1l Ahmed Pa§a 

kitablan arasmda, Urn. Numa: 231. 

On yedinci asrm en mi.ihim kaynak . 
larmdan biridir. Mi.iellifi, Kiipriiliizade 
FaZil Ahmed Pa§anm <;Iraklarmdan o -
lup bu eseri, Kandiye kalesinin fethi 
miinasebetile ve pa§asmm emrile yaz
ffil§:lr, Cevahiriittevarih be§ fas1l ve bir 
hahmeden mi.irekkebdir. Birinci fas1l: 
Faz1l Ahmed Pa§anm Beylerbeyligi za
mammn havadislerini; ikinci fas1l: Fa
Zll Ahmed Pa§anm Avusturya seferini; 
ii~iincii fas1l: Faz1l Ahmed Pa§anm Gi
ride ge~rnek i<;in haz1rhklanm; diirdun
cii fas1l: Kandiye rnuhasarasmm ba§la
masmt ve Lag1rnlar Cengini; be§inci fa
sil: Lag1m cenginin devarnile biiyiik de
niz rnuharebesini ve Kandiye kalesinin 
sureti teslirnini nakletrnektedir. Hati -
mede, Kandiyenin fethi rniinasebetile 
devrin §airleri tarafmdan Faz1l Ahmed 
Pa§aya takdirn edilen kasidelerle fetih 
tarihleri vard1r. Hepsi 200 varakm 372 
sahifesini doldurmaktad1r. 

372 nci sahifeden 388 ·inci sahifeye 
kadar bo§tur. Ondan sonra gelen alti 
varakta (12 sahifede) nesih hatla, Fa • 
z1l Ahmed Pa§Cl4Jlll c;avu§ba§ISl oldugu 
anla§Ilan bir zat tarafmdan, bu zat bel
ki de Osman Dededir, §U vakayi kayde
dilmi§tir: Diirdi.inci.i Mehrnedin hicri 
1081 Edirne seyahati; Kiipriilii Mehmed 
Pa§anm Sadrazam oldugu gun yap1lan 
merasim; Mehmed Raziin hicri 1083 Le
histan seferi; 1086 da Sehzadelerin sun
net dugiinile Hatice Sultanm Musahib 
Kuloglu Mustafa Pa§a ile evlenmesi; 
Faz1l Ahmed Pa§amn vefatl. 

Kiipriiliizade FaZil Ahmed Pa§a gibi 
biiyiik bir Tiirk vezirinin hayat ve ic
raahm; Girid cengi gibi de parlak bir 
Turk zaferini nakleden cCevahiri.itte • 
varih• basilmasl laz1m gelen metin • 
lerdendir. Ben buraya bu metinden bir 
par~a naklediyorum: 

Kandiye kalesinin anahtarlan (1 ce

maziyelevveli hicri 1080, cuma): 

cKandiye anahtarlan seksen klt'a 
rniftahh. Sim tepsi ile Sadrazam huzu
runa getiirdi.iler ve geturen kefere Sol
tad kethi.idas1 imi§ ve temenna edip de
di ki: Devletlu vezir! Saati bugiine 
rnevkufmu§. Allahii Taala Padi§ahmtza 
ve devletlf.t ve saadetlii sultamm1za ve 
ciimle askeri islarna Kandiye kalesin 
mubarek eylesin, dedi. Sadrazam Haz
retleri dahi alh yiiz altm ~apkasma dol
durdu ve maan gelen iki nefer kefereye 
dahi dort yiiz altm verdi ve hil'at giy -
dirdi. Ve ol mahalde, Sadrazam Haz -
retlerinin biraderi Mustafa Bey ve 
ammisi (Hasan Aga) ve reis efendi ve 
tezkereciler ve kethiida beyi ve anda 

haz1r bulunanlar Sadrazam Hazretleri
nin darnenini iipti.iler ve ciimle aglay1p 
giizya§l doktuler. Veziriazam Hazret • 
leri yuziin kara topraga siiriip aglad1. 
Ertesi giin !nadiye kalesine vanp va -
lidesine bulU§UP elini optii. Faz1l Ah -
med Pa§anm ihtiyar anas1 da oglu ile 
beraber Girid cengine gitmi§, Ti.irk ka
dmma mahsus bir biiyiikli.ikle ogluna 
rnanevl bir destek olmu~tu.) Bugi.inii -
rni.ize §iikiir deyu ikisi beraber aglaytp 
validei azizeleri bir miisliha ve mu -
haddtra hatun ki ruyu zeminde iffet ve 
ismet ve ibadetle misli yoktur. Esvab1 
bir fakir hatun gibi. Bir veziri azamm 
hatunu ve bir veziri azamm validesi 
ola. Bunun vasf1 miimkiin degildir.» 
(Cevahiruttevarih 328 • 329). 

Re,ad Ekrem Ko~u 

Kii~iik san'atkarlarm konseri 
9 ya§mda oldugu halde ~ayani hayret 

derecede piyano <;alan kii~iik san'atkar 
Cilinka Lebovitch 7 mart 1937 pazar 
giinii saat 16 da tTnyon Fransezde bir 
piyano konseri verecektir. 

Konser programmda Bach'm, Mo • 
zart'm, Scarlatti Tausig'in Chopin'in ve 
diger bir<;ok tamnmt~ bestekarlarm 
miintehab pan;alan vardtr. 

Te§ekkiir 
56 ya§Iarmda vefatile bizler·i keder -

ler ir;erisinde btrakmt§ alan kiirk tiic • 
can M. Kuris'in cenazesine bizzat i§ti
rak veya §ifahen ve tahPiren beyani ta
ziyet lutfunda bulunmll§ alan bilciimle 
akraba ve dostlarma en samiml te§ek -
kiirlerirnizin iblagma rnuhterem gaze ~ 

tenizi tavsit eyleriz. 
Ailesi namma D. Kuris, di§ tabibi 

Kemal Sun ve e§i 

Hataya giden mii~ahid heyet geldi 

Suriye heyeti gizli 
bir proje hazulami§ 

[Ba§tara!t 1 inct sahifedel 

ye hareket edecegiz. Hataym anayasasl
nl haz1rlamakta olan komisyon pazartesi 
gi.inii toplanacagmdan dolayt bizi telg
rafla c;agirdiklarml zannediyoruz. Biz bu 
komisyona i§tirak edecek degiliz. Ancak 
komisyondaki Tiirk ve Frans1z murah -
haslan arasmda herhangi bir mesele hak
kmda ihtilaf ~Iktigi takdirde bizim reyi
mize miiracaat edilecegini zannediyo -
ruz. Bunun haricinde, arkada§lill!Z Hols

tadt' m donii§iinii bekliyerek raporumuzu 
hamlamaga ba§hyacagtz. 

Umumiyetle seyahatimizden memnun 
olarak doniiyoruz. Hatay c;ok giizel bir 

memlekettir ve bu giizel memleketi gor ~ 
diigiirniizden memnunuz. 

~ahsl kanaatim..~e gelince: Hatay hal
bnm refah ve saadetini temin edecek e
saslar hazirlanabilecegine kani bulunu -
yoruz. Esasen Hatay meselesi hakkmda 

Tiirkiye ile Fran sa arasmda itilaf has1l 
olduguna gore, Cenevrede, miizakerele -
rin de tam bir anla~ma ile neticelenecegi
m umuyoruz.» 

Suriye heyetinin hazrrladrgr 
gizli proje 

Ankara 4 (T elefonla) - Sekiz mart
ta Cenevrede konu§ulacak olan Hatay 

anayasasile statii etrafmda murahhaslan· 
m•zla eliger murahhaslar arasmda baz1 

temaslar yapiidigl alakadar mehafile ge· 

len haberlerden anla§tlmaktadir. Diger 

Suriye Maliye Naz1r1 
[Ba~taraft 1 inci sahi!ede] 

- Cenevredeki Suriye heyetine ilti

hak edecek misiniz? 

- Hay1r, ben Milletler Cemiyeti ta
rafmdan davet edildim; bu itibarla Ce -
nevreye Suriye murahhas1 olarak gitmi -
yorum. Daha ziyade beni miitehasm ola
rak c;agJrd•klanm zannediyorum. 

- Hataydaki vaziyet nas!ldtr? 

- Halk heniiz Cenevrede verilen ka-

taraftan ayni haberlerin Suriye heyetinin 
c;ah§malanna dair olan ktsml, yapmakta 
olduklan te§ebbiislerin F ransa mehafi • 
Iinde de ho§ goriilmedigini teyid eder rna· 
hiyettedir. Suriye heyetinin Hatay ana· 
yasasmm konu§ulmasi miinasebetile ayn 
bir proje hamladigi ve bu projenin Su
riye umumi efkarmdan da gizli tutuldugu 
bildirilmektedir. 

Suriyeden gelen haberler, heyetin boy· 
le bir proje hamlad1gmm Suriyede de 
§ayi oldugunu ve bu §ayianm Vatani par· 
tiye kar§I itimadSIZhgi kuvvetlendirdigini 
gostermektedir. 

Sancagin Suriyeden aynlmaz bir ciiz 
oldugunu iddia ile i~e ba§hyan ve hatta 
bu yolda kan dokmekten bahsedecek ka
dar ileri giden zihniyetin §imdi anaya • 
sa projesi iizerindeki ~ah§malara kan§ -
mak istemesi, Suriyede Vatani partisi 
muhaliflerinin itirazlanm kuvvetlendir -
mi§tir. 

Demirgomlekliler te§kilatmm fsken -
derun yerine Trablus§am limamm temine 
gayret etmeleri i~ir. Suriye heyeti nezdin
de te§ebbiislerde bulunduklan da bildiri· 
liyor. 

Konseyin Sancak hakkmdaki karanm 
asgari manada anlamak ve bu karan Su
riye hakimiyeti lehine tefsir etmek niye -
tile yola ~1km1§ olan Suriye heyetinin 
Sancak meselesindeki iddialan tutmaym· 
ca Trablus§am !imam meselesini ileri siir
mege te§ebbiis edecekleri gene Suriyeden 
gelen haberlerden anla§IImaktadir. 

Galata rihbminin tamiri 
Galata nhbmmm kaymasma mani ol

mak iizere temellerini takviye i§i iler
lemi§tir. Buraya §imdiye kadar 8 bin 
metromikabt ta§ dokiilmii§tiir. Yakmda 
buras1 bitecek ve Eminonii tarafmdaki 
nhtimm takviyesi i§ine ba§lanacakttr. 
Limamn esash bir surette 1slah ve tev
sii, nht!rnlarm geni§letilmesi iizerinde 
ecnebi miitehass!larm tetkikleri ilerler
ken bir taraftan da bu tamir i§ine de -
vam olunacakhr. 

rann mahiyetini bilmiyorl.. Gazeteler de Navlun nizamnamesini tetkik 
tafsilahm yazmami§Iar~:hr. eden heyet 

- Cenevrede verilen karar aleyhine 

Suriye gazetelerinin ne§riyatma bak1hrsa 

herhalde halkm vaziyetten haberdar bu
lunmasma hiikmetmek ]aZim gelmez mi? 

- Orasm1 bilmiyorum. Benim bildi -
gim bir§ey varsa, 1skenderun - Antakya 

halb ~imdiki idareden memnunJur ve o

nun devarn1m istiyor!.. Esasen lskende

run ve Anta'kyada bir istiklaliyet mev -

cuddur!...» 

Siyasi beyanatta bulunamiyacagmi 

s<:iyledigi halde Hatayda esasen bir istik

laliyetin mevcud oldugunu iddia etmek 

suretile propaganda yapmack istiyen Su

riyeli Nam, diger taraftan Cenevreye 

c;agmld1gmi itiraf etmekle ortada halle -

dilecek bir meselenin mevcudiyetini ka -

bul etmi§ oldugunun farkma val'lmyarak 

~ok tuhaf bir mevkide kalmi~tlr. 

Beynelmilel navlun nizamnamelerini 
tetkik ederek memleketimizin mevzu -
atma uygun bir yiik tipi bulmaga ~ah
§an te~hizat<;Ilar, donatanlar, yiikleyici
lerle Ticaret Odas1 murnessillerinden 
miirekkeb komisyon diin de Ticaret 0-
dasmda toplanarak baz1 maddeler Uze
rinde miizakere ve munaka§alarda bu· 
lunmu§lardtr. Komisyon daha birkag 
toplant1 yaphktan sonra son karanm 
verebilecektir. ....... 
Polislerin kullanacag1 unvan 

Ankara 4 (Telefonla) - Emniyet u
mum miidiirliigi.i emniyet te§kilatma 

bir tamirn yaparak polis te§kilatt men

sublarmm (siyasi ikinci komiser), ( vali 
polisi) gibi kartvizitler bastirdtklanru, 

biitiin meslek mensublanmn kanunen 

muayyen alan unvanlardan ba§ka bir 

unvanla adres ve kartvizit kullanamtya
caklanm bildirmi§tir. 

YARIN AK$AM 
Sinemamn 10 uncu y1ldoni.imi.i ~eretine 

Biiyiik Gala Gecesi BAYANLARA suRPRiZ 
ve aynca 25 k1ymeth hediye KADIKoY SUREYY A 

~~giinden ASRi sinemada Yeni ve giizel-
1t1baren program 

BUyUk ydd•zlar taraf1ndan temsll edllmi!J 2 bUyUk film 
Biiviik ve muammaalud ytldtzlar Sinema Krait 

WILLIAM POWEL MAURICE CHEVALIER 
ve MYRNA LOY ANN SOTHERN ve 

Gayri memul vakalarla dolu olan MERLE OBERON 
AVEN TORES'in nefls roman1 tarafmdan temsil edilen 

Beklenilmiyen 3ahid FOLi BERJER 
Emsalslz fllmlnde Neffs mualklli, zarif niiktell bliyUk film. 

"=== Yann ak$am TURAN tiyatrosunda ----
Turkiye komiklerl blr sahnede 

San'atkar Na,id Dumbullu ismail ko
mik !?evki, Rlfki·Hakkl kar§t kar§tya 
Ananoludan yeni gelen kU~Uk SEMIHA tarafmdan konser 
Yeni varyete, kanto, duet, program. El ilanlanm okuyunuz• 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 phi.kla Tiirk mus!kisi ~ 12,50 hava~ 

dis.- 13,05 muhtelif pHl.k ne~riyatt - 14 son-
17 Ink1lab dersleri: Hikmet Bayur tarafm
dan Universiteden naklen - 18,30 plakia 
dans mus!kis! - 19,30 spor mil.sahabelerl: 
E~ref §efik tarafmdan - 20 Vedla R1za ve 
arkad~lan tarafmdan Ttink mus!kisi w 
halk ~ark1lan - 20,30 Orner R1za tarafmdan 
arabca soylev - 20,45 Cerna! Kaml! ve ar
kada~lan tarafmdan Tiirk mus!k!sl ve 
balk §arkllan, saat ayan - 21,15 orkestra-
22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesl gii
niin program! - 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parl(alan - 23 son. 

ViYANA: 
18,10 goouklara ell§leri • 18,30 BUYUK 

MUSiKi VE §AN KONSERi - 19,10 spor, 
seyahat, konu~ma, haberler ve sa!re - 20,15 
fil!mlere dalr - 20,30 ME§HUR OPERET -
LERDEN PARQALAR - 20,35 eglencell ya
ym - 21,45 SENFONiK: KONSER: SCHU • 
BERT'IN .ESERLERi - 23,15 hava, haberler 
ve saire. 

BERLiN: 
18,05 gramofon - 18,35 konu§ma, hukuki 

nasihatler - 19,05 LAYiPZIG'DEN NAKLEN 
MUSIKi - 20,05 gelecek haftamn programt-
20,25 gramofon - 20,50 giiniin akisleri -
21,05 .. haberler - 21,15 gramofon - 21,35 
BUYUK KONSER - 23,05 spor, haberler, 
hava ve salre ~ 23,35 GECE MUSiK:isi. 

PE§TE: 
18,05 gramofon • 18,35 QiNGENE OR -

K~ST.RASI - 19,05 spor, konu~ma • 20,25 
BUYUK §AN VE MUSIKI KONSERi - 21,15 
edebi yaym - 22,55 hava, haberler - 23,15 
SALON ORKESTRASI - 24,35 ing!llzce ha
berler - 24,40 CAZBAND TAK.IMININ 
KONSERi - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 BUYi.i'K KONSER, lstirahat esna ~ 

smda hava ve ~onu§ma - 20,20 konu§ma -
20,40 OPERA BINASINDAN NAKiL, lstira
hat esnasmda haberler, spor - 23,50 fran
sJzca ve almanca haberler - 24 son haber
ler. 

LONDRA: 
18,05 k1raat - 18,35 orta ingiltere lstas

yonu - 21,15 haberler, hava ve saire - 21,35 
kan!}lk musik! - 22,05 BUYUK ORKESTRA 
KONSERi - 23,15 piyes - 24,05 spor, ko -
nu~ma, haberler ve saire - 24,30 DANS OR
KESTRASI - 1,35 haberler ve saire - 1,45 
gramofon. 

Paris [P. T. T.): 
18 .. 05 edebi yaym - 18,20 KEMAN KON

SERI - 18,35 QOCUK KOROSU - 19,05 gra
mofon - 19,20 ~lirlcr - 19,35 konu§ma, gr::t
mofon - 20,35 hava, haberler, konu§ma -
21,50 ~AN KONSERi - 22,05 mus!k! konU!}
mas! - 22,35 Strasburg'dan nakil - 24,35 
haberler, hava. 

ROMA: 
19 kl§ haberlerl, turlzm propagandas1, 

fa~izm haberler! - 21,45 OPERET YAYINI, 
lstlrahat esnasmda kon~malar, sonra: 
DANS MUSiKisi, lstirahat esnasmda ha~ 
berler - 24,25 Bari istasyonile mii~tereken: 
DANS MUSIKISi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am §ehrin muhtelif semtlerlnde 

nobe~i alan eczaneler §Unlard1r: 
istanbul clhetlndekiler: 
Eminoniinde (Salih Nee at!), Beyaztclda 

CCem!l), Kii~iikpazarda (Yorgl), Eylibde 
(Hikmet Atlamaz), ~hremlnlnde (Naznn 
Sadik), Karagiimriikte (Fuadl, Samatyada 
(Rtdvanl, §ehzadeba~mda (Ismail Hakkll, 
Aksarayda (Sariml, Fenerde (Emllyadi), 
Alemdarda (Esadl, Bak1rk6yde (:[step an), 
Beyo~tu cihetindekiler: 
Galatasarayda (Matkov1~;), Gala tad a. 

<Mustafa Nail), Taksimde (Kiirk~iyan), 
Kalyoncukullukta (Zafiropulosl, Flruza~a
da (Ertu~ru)), §i§Ude (Asim), Haskoyde 
CNisim Aseo), Kas1mpa~ada (Miieyyed), 
Be.~ikta§ta <Nail Hall d), Sanyerde (AsafJ. 

~skiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Orner Kenan), Kadlkoyde 

Yelde~irmeninde (U<;ler), Biiyiikadada. 
CHa-lk), Heybelide (Tana~). 

CaOnlar, konferanslar, kongreler) 
Galatasarayhlar cemiyeti 

umumi i~tima1 
Galatasarayhlar cemiyetinden: 
20 §Ubat 937 tarihindeki heyeti umu

miye ir;timamda ekseriyet has1l olma .. 
d1gmdan 6 mart 937 cumartesi gi.inii sa
at 14,30 da bi.itiin Galatasarayh arka • 
da§larm, igtimada haz1r bulunmak iize· 
re mezkur tarihte cemiyete te§rifleri ri
ca olunur. 

F elsefe konferanst 
Em in on ii Halkevinden: 
Evimlzde tertib edilen felsefi ve 1~;t1mat 

konferanslarm onuncusu bugiin saat 17,30 
da Evimizin konferans salonunda Dr. Zl
yaeddin Fahrl tarafmdan verllecektir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebllir. 

Ressamlart davet 
Giizel Sanatlar Blrllgi Resim §Ubes1n ~ 

den: 
Belgradda a.<;Ilacak reslm sergis!ne ~tl

rak etmek istiyen Birlik ressamlan azami 
ii<; eserle bizzat 9 mart sal! giinii 14 te 
Alayko§kiine gelmeleri veya en lyi intlhab 
ettigi eserlerinin nereden temln edilece • 
~lnin 8 marta kadar k~tlbll~e tahr!ren bll
dirmelerl. 

SON 
A~k · Heyecan - iki dii~man aras1nda kalan bir milletin 
istiklali - Miicadelesi. Muvaffak olmak, yahud olmek 
emrini alan casuslar - N efis ve zen gin sahneler - Rus 
baletleri .. Rus musikisi- Muhte~em ve muazzam mizansen 

BU AKSAM 

i P E K 
Sinemas1nda 

A L 
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Heniiz esrar1 ~oziilmiyen bir vak'a Kii~iik millet 

K d k •• •• d b. Olmak felaketi a I oyun e Ir ev ya. LBa~makaleden devam] 

kildt ve bir kadtn oldii ~~)?dan geri harek:til; :ar§l kar§Iya kalm-

Evde bomba bulundugu iddias1 tekzib ediliyor 
Olan §ey §Udur: Alman Hariciye Nazm 

Viyanada Habsburglar meselesine temas 
etmi§ olsun olmasm Avusturyada bu fi
kir terakki edip gidiyordu. Burada Al
man - 1talyan dostlugunun bir tezahiiri.i 
goriilmek ikttza etti. Almanya, italyaya 
Avus.turya istiklali iizerinde yeniden te· 
minat vererek bu Habsburg i§inin dur
durulmasmt istedi, ve ltalya bu Alman 
arzusunu is' af ederek Habsburg mesele
sin~n §imdi ortaya ~Ikanlmasma kar§I ol
dugunu ilan etmi§ bulundu. Boylelikle 
Avusturyanm glivendigi daglara karlar 
yagdt. Kendi ba§ma kalan ve bu hal1le 
bi.iyiik devletlerden meded uman her ki.i
~iik devletin ugnyacagt abbet: Ki.i~iik 
devlet, oyuncak devlet I 

[Ba§tara/l 1 ~nci sahtfede 1 
Bu §ayialara gore, evin gizli bir te~ki

lata merkezlik ettigi, evde uygunsuz 
haller oldugu, burasmm gizli bir cepa -
nelik ittihaz edildigi saylenmektedir. 

Oski.idar Miiddeiumumiligine vaki o· 
Ian ihbarat iizerine bu ev sakinleri hak · 
kmda tahkikata ba~lanrnt§tlr. A~Ii tah· 
kikat inki§af etmi§ ve bw arada U skiidar 
Mi.iddeiumurniligi tarafmdan kavga me 
selesi i~in bir ihzar miizekkeresi yaztlarak 
polise verilmi~tir. 
lhzar miizekkeresi inlaz edilirken 

Evvelki ak§am saat 16 da bir polis 
memuru evdekileri karakola davet etmek 
iizere evin kaptsmi <;a lmt§hr. Memur, be~ 
dakika kadar kap1y1 c;aldtgi halde evden 
hisbir sada gelmeyince bu ailenin evde 
olup olmadtgml kom§ulara sonnu~tur. 
Kom§ulann, Diruhi ile ktzlarmm sabah
tanberi evden <;Ikmami§ oJduklarml Soy
lemeJeri i.izerine memur tekrar kaptya e;e· 
lerek zili c;almaga devam etmi§tir. 

Y angtn ba~ltyor 
Tam bu mada evin i.istkatmda infi -

!aka benzer bir giiri.ilti.i olmu§ ve evin list 
ktsml yanmaga ba§lamt§tlr. Bu vaziyet 
kar§ISmda Y eldegirmeni karakolunda 
bulunan komiser Sami ile polis F ethi, 
vak' a mahalline ko§IDU§lar ve evin kapt
smr a<;arak i~eride yanmak tehlikesine 
rnaruz bulunanlan kurtarmak i~in ~ah~
maga ba§lamt§lardtr. 

Y angm, itfaiyeye de haber verildigin· 
den Kad1koy grupu biiyiik bir siiratle 
:yeti§mi§ ve yangmi sondiirmege ba§lamw 
hr. Bu mada ate§ler evin sag ve solun
daki evlere de sirayet etmi§ ve onlann da 
sac;aklan . tutu~u§tur. 

Eli br~aklt kadrn 
Bu arada polisler eve girmi§ler, fakat 

birinci kata <;Jkmak ic;in merdivene dogru 
yiiri.irlerken elinde bir b1<;ak oldugu halde 
rnerdivenin ortasmda duran Meryemle 
kar§IIa§mt§lardrr. Meryem, memurl<ua 
yukart ~IkmamaJanm Soy)emi§, fakat 
polisler Meryerni ve karde§ile annesm1 
ate§ten kurtannak ic;in harekete ge<;mi~ -
lerd'ir. Fakat bu mada Meryem merdi -
venden yuvarlanmi§ ve elinde bulunan 
btc;ak gutlagtna saplanarak oli.im ha1in
de yaralanmt§hr. Y arah kadm derhal so
kaga ~tkanlmt§Sa da orada oJmi.i~tlir. 
Polis F ethi de bu arada boynundan ve 
elind~n yaralanm1~hr. 

Ana ile krzrn hali 
Memurlar yukan kata ~Ikhklan vakit 

ana ile kiZln yanyana ottmnakta olduk • 
lanm gormu§ ve ana ile k1z1 zorla soka
ga ~Ikannt§lardtr. 

Miiddeiumumiligin tahkikatr 
Hadiseyi haber alan Oskiidar Miid • 

deiumumisi Tahsin vak'a mahalline ge
lerek tahkikata ba§latru~ttr. Emniyet bi
tinci ~ube memurlarile ikinci ~ube mii -
diir muavini F ahri ve Kadtkoy merkez 
rnemuru Hulusi de hadise yerine gelerek 
tahkikatla me§gul olmu~lar ve laztm ge
len tedbirleri almt§lardtr. 

hfaiy~nin gayretile Diruhinin evi kiS
men ve yamndaki iki evin de sa~aklan 
Yandtk.tan sonra ate~n online g~ilmi~tir. 

Ev kasden ateslenmi, 
Yaptlan tahkikat n~ticesinde evin, 

yakmak kabiliyeti yi.iksek bir madde ile 
kasden tutu§turuldugu anla~rlmJ§hr. Po
lisler tarafmdan kurtanlan kadm!ann 

evvela §a§kmhktan dilleri tutulmu§ ve 
etraftaki kalabahga bakarak korkudan 
titremege ba~lami§Iardtr. 

Tren yola iistiindeki agaclar 
kesilmi~ 

Soylendigine gore olen Meryem, son 
zamanlarda asabi bir buhrana kap!l!T'J§, 
hatta bah\ede tren yolunun yamacmda
ki agaclan kesmi§tir. 

Evde bir raval evrak bulundu 
Memurlar diin de tahkikata devam et· 

mi§ler ve evde bulduklan evrakt bir <;U 
vala doldurarak merkeze nakletmi§lerdir. 
D skiidar M iiddeiumumisi T ahsin n 
muavini Orhan evvelki ak§am saat 17 
den diin sabah saat 4,5 a kadar tahki • 
katla me}'gul olmu§lardtr. 

Emniyet Mi.idi.irli.igii tarafmdan di.in 
gazetecilere verilen izahata gore hadise, 
siyasi bir mesele olmay1p, asabi bir ka -
dmm akli muvazenesinin bozulmasile ha· 
sJ! olan bir vak' adu. -

Evin neden yaki!dtgi bugiin belli ola· 
cak ve bu suretle hadisenin esran ayd1n · 
lanacaktu. 

Y aralr polisin sthhi vaziyeti 
Y aralanan polis F ethi Haydarpasa 

Niimune hastanesine kaldmlmi§ ve teda· 
vi altma almmi~tir. Sthhi vaziyeti iyidir. 
Miiddeiumumi Hikmet Ona-

tm miihim beyanatt 
Miiddeiumumilik hadiseyi ehemmiyet

le taktb etmektedir. Vak' amn cereyam 
tam ve Adliyenin vard1g1 netice hakkm
da Istanbul Miiddeiumumisi Hikmet 
Onat di.in bir muharririmize §U beyanat -
ta bulunmu§tur: 
«- Vak' a, bir sa bah gazetesinin nak 

lettigi gibi degildir. Hadise §udur: Ev 
sahibi 60-70 ya§lannda Diruhi isminde 
bir Enneni kadmtdiT. Kadm kom~ulann· 
dan diger bir Ermeni kadtnla gec;en giin 
kavga etmi§tir. Bu kavga iizerine kadm 
karakola miiracaat etmi§ ve hakarete ug· 
rad1gm1 saylemi§tir. Bu meyanda bu ka
dmm evinde baz1 memnu e§yamn bulun· 
dugu da ihbar edilmi§ oldugundan alman 
bir arama emrile memurlar di.in eve gide
rek kap1y1 'Xalmt§lardlr. Bu mada bir kt
stm memurlar da evin arka tarafmt tut· 
mu§ bulunuyorlardt. 

Evin on tarafmda bulunan memurlar 
kap1y1 c;aldtklan halde i<;eriden kapt a~Il
mamJ§ ve ses verilmemi§tir. Bilakis bu st
rada evin i~inden alevler ~1kmaga ve 
yanmaga ba§lamt§hr. Evin ic;indekileri 
kurtarmak maksadile polisler evin {ini.in -
den ve arkasmdan kaptlan kmp ic;eri gir
mi§ler ve kadtnm 40 ya§lanndaki kiic;iik 
ktzt Mariyi bogazmdan br~akla kesilmi~ 
ve olmii§ bir halde bulmu§lardu. Memur
lar i.istkatta, ~~Irmi§ bir halde bulunan 

*** . 
Parc;alanan Avusturya lmparatorlugu

nu hi~ olmazsa iknsaden vahdet gostere
cek bir ~ekilde yeniden toparlamaga im
kan bulunmadtk<;a her ikisi Cermen bire1 
devlet olan Avusturya ile Almanyanm 
yekdigerine kahlmalan erge~ bir zaruret 
olacaktlr samhr. 1ki milletin birle~ele
rine esasen garb devletleri muanzdtrlar 
ve muahedelere bunun i<;in <;ok sarih ve 
kat'i kay1dlar koymu§lardJr. Buna rag
men Almanyada nasyonal sosyalizm ik
tidara gelmeden evvel iki milletin birle§
mesine dogru gosterilmi§ §iddetli tema
yi.iller ve atJltru§ kuvvetli ad1mlar vardt. 
F akat vaktaki Almanyada nasyonal sos
yalizm Alman memleketlerini silip siipu
rerek bunlann cumlesinden bir Alman 
birligi husule getinnek yoluna doki.ildii, 
kendi benligini muhafaza etmek istiyen 
Avusturya bu hale dii~ekten iirkti.i, ve 
bu hale dii§memek hususunda halyada 
alabtldigine muzaheret vadi bulduydu. 
Ancak italya Almanya ile anla§tlktan 
sonra bu vaziyette biiyi.icek bir degi§ik
lik oldu. 0 vakittemberi ltalya, ba§ka 
vaziyetlerin <;aresizlikleri ic;:inde Avus
turya istiklalini feda etmek mecburiye
tinde kahm§ g~bi bir manzara gostermek· 
tedir. italyamn samimi dii~i.incelerinde 
kendisini bu kadar ileri gitmegi kabul et
memi§ saymakta olacagma ~iiphe yoktur. 
Fa kat hadiselerin zoru filiyatln ba§ka bir 
cereyanda yiiriidi.igiini.i ispat etmekten 
hali degildir. 

Bi.i.tun bu maceralar ic;inde goze ~ar
pan korkunc hakikat §udur: Kendi ba§I· 
na kalarak biiyiik devletlerden meded 
uman ki.i~iik devletin hali. Bu sadece act
nacak bir haldir. Bu halden ahnacak ib
ret dersi ise §udur: Ki.i~i.ik biiyiik her 
millet evvela kendine giivenmegi en ba~h 
siyaset diisturu bilmeli, ondan sonra da 
kendisi gibi ve kendi halinde kii~iik dev· 
letlerle anla§arak ve birle§erek daha kuv
vetli bir cephe gostennenin strnna ve ma
rifetine ennelidir. Y oksa adam! i§te bOyle 
bozuk para gi.bi harcarlar. 

YUNUS NADI 
Diruhi ile biiyi.ik ktzi 45 ya§larmda Hay- !!""- ---!"""'!---~~~~~~~ 

ganu§u alevlerden kurtanp d!§an c;tk.ar • yerinde de buna clair hi~ir eser buluna
OU§lardtr. mamJ~hr. Ancak biraz sigara kagtdile 

Y aptian adli tahkikat neticesinde Ma- kadmm iizerinde muhtelif devletlerin al
rinin boynundan bir aleti katia ile ve tm paralarmdan 50 lira kadar ufak bir 
kendi kendisini oldi.irdiigii anla§Jlmr§tir. meblag bulunmu§tur. Polislerden biri, ii
Mari bugiin T abibi Adli Enver tarafm- zerine dii§en bir cam dan yaralanmt~hr. 
dan muavene edilmi§ ve verilen rapordan Bugiin yaptlan adli tahkikatm neticesin
sonra defnine ruhsat verilmi§tir. de yangmm petrolia ~IkanldtgJ kat'iyetle 

Bu i§le bugiin Oskiidar Miiddeiumu - anla§tlmr§hr. 
misi Tahsin, muavini Orhan ve Kadtkoy ,Simdi m~hul olan bir iki nokta kal
Mi.iddeiumumi muavini ~ekib ak§ama m1~t1r. Bu da kadmm ni~;in kendi kendini 
kadar me~gul olmu§lardtr. Y angm esna- oldi.irdiigi.i ve yangmm ni~in ~Ikan]dJgi -
smda, bir gazetenin yazdtgt gibi hi<;bir dtr. Bu keyfiyet te tahkikat sonunda 
bomha infilak etmi§ degildir ve yangm belli olacakhr.» 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 8 
dan ~1kan ince bir ses delalet ediyordu. 
Doktor hastanm ba§Jnl l§Iga dogru biraz 
meylettirirken onun dizleri bii~biiti.in kJ
sJ!dr ve ktmtldamtyan dudaklan arasm
dan hafif bir inilti ~tktJ. 0 zaman Or
han, diin bu nevi hastalann boyunlarmi 
igemediklerini ooyliyen asistanm sozlerini 
hahrlamJ§b. 

BiZ i NSANLAR 
========== Yazan: Peyami Safa =r::V 
Bir siikut fastlasmdan cesaret alarak 

te§ekkiir etti ve ayaga kalkb. Asistan da 
ona yakla§IDI§, birka~ dereceyi anstzm 
a§an garib bir samimiyetle sormu§tu: 

- Rica ederim, dogru soyleyin, basta 
sizin neniz oluyor? 

Odaya doktor Miimtaz Adil girdi. 
E:vvela saatine, sonra Orhanm yiiziine 
bakarak: 

- Y anm saat evvel geldim, sizi bek
letmek istemcdim, buyurun, hastamn ya· 
ntna ~tkahm I dedi. 

E 
Vedia N eyyir, dizlerini yukan dogru 

lornn§, yiizii I§Igm aksi tarafma doniik, 
.arltaiisti.i yahyordu. Ba§ma koyduklar1 
kunuzt lastik buz torbast altmdan ~1kan 
bir tutam ince san sa~ alnma yapl~mi§tJ. 
;y an kapah gozleri kapl tarafma dogru 
l>aktyor, fakat kendisine dogru yi.iriiyen 
Orhanla doktorun hareketlerini takib et
btiyordu. 

Odamn perdeleri yan inikti ve ne ge
~. 1M! de giindiiz inttba1 verdigi ~in za· 

man fikrini te~evvii§e ugratan bulamk ve 
tortulu bir aydmhk ic;inde, iistlerine hirer 
boya lekesi gibi dii§en golgelerle biiti.in 
e§ya kirli ve abra§ bir renk ahyordu. 

Elinde aletlerle i~eriye asistan da gir
di. Karyolanm ayakucunda duran basta· 
baktcr, doktorun bir bakt§Ina cevab vere
rek anlahyordu: 

- Otuz sekiz iki. Ba§agrtlan hafifle
di biraz. lki saat kadar daldt. NabJZ sii
ratlidir. Hala dalgm. Bagtnnazsantz 
duymuyor. 

Do'ktor hastaya yakla§tl ve ilkonce 
nabzma balkh. Arkasmda duran Orhan 
gozlerini Yediamn yi.iziinden ayirmJyor
du. Onun sabahki te§enniicleri ve ba~ag· 
nlan esnasmda bu yiize musallat olan 
yabanc1 buru§uklardan hemen hic;biri 
§imdi yoktu; fakat yanaklann ucundaki 
hirer par<;a pembelikten de eser kalma
mi§, biitiin yiiziinu diimdiiz ve Orhanm 
a§ina oldugu ~izgileri de silen bir beyaz
hk kaplamt§tl. Y amna yakla§tldtgr hal de 
gozlerinde §UUr belirmiyor, hayatta oldu
guna ancak Sik s1k nefes ahrken burnun-

Doktor V ediamn kalhini muayene et
tikten sonra, tansiyonunu almak ic;in bir 
koJunu orti.ini.in aJttndan <;Ikararak yuka
nya kaldtrdt. Bu <;!plak, bembeyaz, 
korpe ve narin kol, kendisine verilen her 
§ekle itaatile bir I§tk hafifliginde goru
niiyor, ucunda incecik bir el, ri.izgardan 
ka~an beyaz bir alev gibi en kii~i.ik hare
ketlerle sallanarak a§ag1ya dogru sarkl
yordu. 

Dok!tor tansiycmu aldtktan sonra has
tanm iis.tiine igildi ve bagtrdt: 

- 1yisiniz, degil mi? T abii... belli ... 
iyisiniz. Gi.izel giizel uyumu§sunuz. 

Hasta ka§lanm kaldndr. 
Doktor onun alnma yapt§an sa~lan 

kenara ~ekerek: 
- Y ok, yok, dedi, ba§agnlanmz ha

fiflemi§ olacak. ~ikayet etmiyorsunuz. 
Hastamn agzmdan bir inilti daha ~1ktr. 

Orhan ona yakla§arak bir elini tutmu§, 
nereye bakt1g1 hala belli olmtyan gozle
rinden kendi istikametine gelecek bir ba
kJ§ bekliyordu. F akat Vedia ' gozlerini 

I 

Toledo'ya saldudiiar ~·Q/l ~ 
~ehrin dii~mii' oldugu hakk1ndaki rivayet teey· 
yiid etmedi. ihtilalciler Katalonya'nm maadin 

mintakasmJ ele ge~iridler 

Madrid 4 (A.A.) - Havas ajans1 
muhabirinden: 

Hiikumet kuvvetleri T alevera ilt' To· 
ledo arasmda T age nehrini ge~mi~lerdir. 
Bu kuvvetler, bu ge~meye 23 saatlik kan· 
h bir muharebeden sonra muvaffak ol · 
mu§lardtr. Bu muharebeye 30,000 milis 
i§tirak etmi§tir. Muharebeye top~;,u ve 
tayyare kuvvetleri de i§tirak etmi~t;r. 

1hzari mahiyetteki harekat, 3 hafta ev
Yel, yani San Bartolome' de Las Abira· 
tes' da hiikumet takviye ktta a tmm tah~; -
dinden sonra ba§lamJ§hr. Bu kuvvet:er, 
Tage iizerindeki ufak Malpica k:uaba -
smr ele ge~inni§lerdir. Pazartesi giini.i. 
muharebe Mescar kopri.isii etrafmda ce -
reyan etmi§ ve milisler bu kopriiyii gecr 
vakti ge<;mege muvaffak olmu~lardtr. 

Madrid hiikumet erkam, bu brekat 
hakkmda §imdiye kadar azami bir ketu -
miyet gostenni~tir. Milislerin ileri breke· 
ti, §imdi T alevera - Madrid - Toledo 
yolunu tehdid etmektedir. 

Havas ajans1 muhabiri, T oledJ' nun 
zaph haberini vermektedir. 

Ancak bu haber, heniiz teeyyiid et -
mi§ degildir. Bununla beraber bu muha
bir, civardaki tepeleri i§gal etmek ~ure · 
tile milislerin esasen bu §ehre hakim ol -
duklanm ilave eylemektedir. 

Haber teyid edilemiyor 
Madrid 4 (A.A.) -General Miaja, 

hi.ikumet kuvvetlerinin T oledo'ya ginni~ 
olduklanna dair olan haberi, teyid ede· 
miyecegini soylemi§tir. 

Hususi bir tak1m membalardan gelen 
haberlerde asilerin Alcazar'm gerisinde 
tahkimat yapml§ olduklanm vc fakat ilk 
muhasarada oldugu gibi oraya iltica et· 
memi§ bulunduklan tasrih edilmektedir. 
Muhtelif cephelerde ve bilhassa Maci -
ridde Universite mmtakasmda musade · 
meier olmu§tur. 

Hiikumet kuvvetleri, Motrik mmtaka· 
smdaki bati ileri harClketlerine devam et· 
mektedirler. 

Katalonya maden mrntakast 
ihtilalcilerin elinde 

Salamanka 4 (A.A.) - Diin milli
yetperverler Teruel cephesinde Montai· 
ban yakmmdaki Utrillas mevkiini zaptet
mi§ler ve bu suretle Katalonya maden 
bolgesini tamamen ellerine alml§lardtr. 

Alman seliri de itimadnamesini 
General Franco'ya verdi 

Salamanca 4 (A.A.)- Yeni Alman 
sefiri General Von Faupel, itimadname· 
sini General F ranco'ya takdim etmi§tir. 

Bu merasim, ispanyol • Alman dost· 
lugunun tezahiiriine vesile te§kil etmi§tir. 
Bu merasime §ehrin ve civarmm bi.itiin 
ahalisi i§tirak etmi§tir. 

General Franco,nun beyanatt 
Diin §ehrimize gelen Daily Mail ga· 

zetesinin hususi muhabiri Salamanca' da 
General Franko ile konu§mU§tur. Bu mi.i· 
lakatm entresan kJSJmlanm ahyoruz: 
«- Ancak insani ve adil bir idare -

nin birle§ik bir ispanyanm refah ve sa· 
adetini kafil oluguna inanmaktay1z. 

Burada Salamanca' dan harbi idare e
den biz milliyetperverler, unutmuyoruz 
ki Burgos'tan ispanyanm yansmdan faz· 
lasmt idare ediyoruz. 

Kar§Jmlzdaki ktztl di.i§man saytlamJ -
yacak derecede cinayetler i§lemi§tir. Bu 

cinayetlerin c~zas1 mutlak verilecektir. 
Bu cinayetlere onayak olanlarla elini in· 
san kamna boyamt§lann cezas1 iiliim ola
cakhr. F akat di.i~man saflarmda bulu -
nanlara esas itibarile rahmetle ve mi.isa
maha ile muamele edecegiz. 

Bugiin arzulan hilafma ve kazaen 
dii§man tarafmda bulunanlar pek ~ok -
tur. Bir <;oklan da cehalet yi.izi.inden bun
lara alet olmu§lardtr. 

Bu itibarla «bize kar~I silah kullandi» 
diye oni.imiize geleni cani addetmiyece· 
giz. Bunu daha ziyade bir bedbahthk 
yahud delilik addedece~iz . 

Esasen bize bunlardan yiizlercesi da
halet etmektedir. Ciddi cinayetler i~le -
diklerinden ~uphelend iklerimizi divam 
harblerde muhakeme edece~iz. Hie; k!m
seyi muhakeme etmeden mahkum etmi -
yecegiz. Herkese §ahid bulmak fmahm 
verecegiz. 

$urasm1 da anlamaktay1z ki, umumi 
baktmdan harbi kazanmak bizim icin bi
rinci derece ve en kolay bir tedbirdir. 
Harbi kazamr kazanmaz zaferi kuvvet
lendirmek, memlekette asayi§ ve siikunu 
tesis etmek ve gayrimemnunlan memnun 
etmek i~lerine bakac<>RI7 .» 

Modrirl cok leci bir vaziyette 
Daily Express gazetesi tarafmdan 

Madridde, orad<~ki kadm ve ~ocuklarm 
vaziyetlerini tetkik i<;in yollanan kadm 
gazeteci Hilde Marchant lspanyadan 
donerek gazetesine ilk yaztyi yazmi§tlr. 
Bu yazmm enteresan kiSlmlanm hulasa 
ed:yoruz: 

«Madridde artJk tam manasile a<;hk 
ba§gostenni§tir. Muhasara ba§ladtgi za -
man esasen ~ok ktt bir halde bulunan yi
yecek bi.isbi.itiin azalmJ§hr. Bir a vue; fa
sulya veya birka<; lahana yaprag1 alabil
mek ic;in kadmlar uzun zaman ayakiistii 
beklemek mecburiyetindedirler. Yiyecek 
almak i<;in bekliyen kadmlar arasmda ar
bedeler zuhur etmektedtr. <;i.inki.i h<IZl 
kere bir oviin yemek alabilmek i<;in 26 
saat beklendigi vakidir. 

Bu a<;hga, ~ocuklarmm: yavrulannm 
a<;hk vaveyla~ma Madrid analarmm da· 
ha ne vakte kadar tahammiil edecek1eri 
kat'i olarak kestirilemezse de, muhakkak 
olan §ey, General Franco'nun Madridi 
a~hktan teslim olm3ga 'mecbur edinciye 
kadar muhasaramn devam edecegidir. 

Otellerde oturanlann da yiyecekleri 
pek calibi i§teha bir§ey degildir. Maama
fih bu, halkm yiyeceginden kat kat daha 
iyidir. Bazt zamanlar a~hk o safhayr bul
maktaptr ki yiyecek ekmek bulmak ic;:in 
halk bombardiman, tayyare ve bu gibi 
biiyi.ik tehlikeleri bile hi<;e sayarak can 
vermi~ bir milisin dagarctgmdaki ekmegi 
almak iizere arashrmalar yapmaktadtr.» 

Kiistah bir ahJaks1z tevkif 
edildi 

Dun, Yedikule tramvaymda c;:irkin bir 
hadise olmu§tur. Sabah saat 8,30 da mek 
tebe gitmekte alan 13 ya§larmda bir ki· 
za elle tecaviiz etmege kalkan Parseh 
admda biri tecavliziinli ileri giitiirmii~ 

ve tramvayda bulunan krzm babas1 ta
rafmdan polise §ikayet edilmi§tir. Mii -
tecaviz diin ciirmii rne§hud ii9iincii sulh 
ceza mahkemesinde bir ay hapse mah
kum olmu§ ve tevkif edilerek hapisane
ye yollanmt§tlr. 

kapadt ve yiiziini.i sol tara fa ~evirdi. Or-~ etti: 
hamn avcu i~indeki elinde kemiksiz ve - Desizif bir safha ge<;iriyor. Y apr
mukavemetsiz, 1hk bir yumu§akhktan lacak §ey yoktur: 1Iaclara devam. Ben 
ba§ka hic;bir canh madde hassastyeti yok- gece de gelirim. F evkalade bir§ey olursa 
tu. eve telefon edersiniz. 

Doktor ayaga kalkmt§, birka<; ad1m 1ki basamak indi; birdenbire durarak, 
uzakla§arak Orham bekliyordu. Asistan arkasmdan gelen Orhana dondii ve t1pk1 
aletleri topladt. Fa kat Orban kalkacagi biraz evvel asistan gibi: 
yerde yatagm kenanna oturmu§, Vedia- - Hasta size <;ok yakm m1? diye sor-
nm yi.iziine daha yakmdan baktyordu. du. 

Doktor biraz bekledi; sonra ag1r agu 1Ik basamagm iisti.inde, duvar tarafma 
kaptdan ~Ikarken, Orban da kalkarak dogru bir ad1m atarak, «evet» cevabmt 
onu takib etti. veren Orhanm gozleri gene karanyordu. 

Derdiven ba§~nda, camh kapmm oni.in- II 
de durdular. Doktor Orharun bir elini A 
tutarak: 

- Azizim, dedi, bir menenjit tiiber
kiilozden evvel dii§i.inecegimiz §eyler 
var. Vaziyet daha miiphemdir. Nab1z 
siiratli, yani tazyik az. Hastamn lehine· 
dir bu. Bir emorojiden endi§e etmiyoruz. 
F aJcat, bun a mukabil, hasta naho§ bir 
torp{jr ge<;iriyor. Umumi tablo hem iyi
lige ve hem vahamete dogrudur. Size 
haki'kati s.Oyleyim: Hastanm biiti.in istik
bali adeta bu gece belli olacakttr. 

Orhan tela§In1 gizlemege ~ah§arak 
sordu: 

- Ne gibi~ 
Doktor sesini al~altarak: 
- Bu gece kurtulursa iyi, dedi. 
Sonra Orhamn koluna girerek ilave 

Orban ,Sakir, Vediay1 Mi.itarekenin 
ikioci sencsinde, bir ki§ giinii tamdt. 

Bogazi~inde hususi bir lisenin ilk stmf
lan ba~uallimiydi. 0 giin, dordiiocii 

dersten ~tkmca, kiirsiide unuttugu tesbihi

ni almak i~in tekrar stmfa girerken, hava 

kuru oldugu i~in arka bah~ede oymyan 

~ocuklann her zamanki ~tghklanndan 
farkh bir haykm§ma duyunca hemen ge· 

riye donmii§ltii. Onu aramak i~in s1mfm 
oni.indeki divanhaneye kadar gelen bir 
ka~ ~ocuk, hadiseyi hep bir agrzdan, ba
glrarak haber verdiler: T ahsin bir ta§ 
atarak Cemilin ba§Jnl yarmt§tl. 

Orhan htzla yiiriidi.i. Bah<;ede, ikinci 

I I 

AI - Ala - Alaca 

K ii<;iik mekteblilerden bir okuyu
cu ho§uma giden bir soru yaptt. 
CevabJmJ, bi.iyi.ik bir hazla veri

yorum. Minimini yurdda~Imm ogrenmek 
istedigi §ey §Udur: Alaturka ve alafranga 
tabirlerindeki «ala» mn manas1! .. 

Ala, eger aldanm1yorsam, italyanca
dan almmadtr, ash, «a Ia» du. Ti.irk se
likast, aslmda ince okunan <<i» harfini 
kalmla§hrarak d ilimize mabsus olan a
hengi, bu ecnebi tabire de yamaytvenni§
tir. «Usuliince» manasm1 ifade ediyor. 

Fa kat oz tiirkc;: e bir ala daha vardtr 
ki nida edahdtr: (Ala hey a hey) tabirin
de ve eski vezirlerin, padi§ahlann oldiir
tecekleri adamlar i<; in cellada «ala bre» 
demelerinde gori.ildi.igii gibi!. 

Ala, gene ti.irk<;ede «alaca» mn kii<;i.il
ti.ilmi.i§ §eklidir ve arabca baras denilen 
hastahgt ifade eden bir kelimedir: Filan 
at ala getirdi, derler. Bu hastahga tutu
Ian hayvanlara da abra§ Itlak olunur. 

SOz, siizii a<;ar, derler (ala) dan bah
sederken «al» 1 ve «alaca>> y1 hatulama
mak kabil mi?.. AI, Farisiden almmak 
suretile halk dilinde kuvvetli bir yer i~gal 
etmi§tir. Parlak ve koyu ktnniZJ rengi 
gosterir: AI kadife, alyanak gibi. Bu ke
lime bir<;ok halk vecizelerinin mihverini 
te~kil eder: «Esmere al bagla, g~ kar~r
sma agla» , «AI giymedim ki almayun», 

«Kahpelik bir al gomlektir, ya yeni go

riiniir. ya etegi» sozlerinde oldugu gibi 1 .. 
Gene bu al kelimesi, at tonlarm1 ifade

de buyuk rol oynar: A~tk al, koyu al 
kiraz ah, kestane ah, yamk al gibi! .. 

Kadm zarafeti bu kelimeden «alhgt» 

<;tkarmt§tlr. Alaca, halis tiirk~e olmak· 

Ia beraber renge taalluk ettigi ~-in F ansi

den gelme olan (a!) ile bi.iyi.ik bir ya· 

kmhk gosterir: Alaca esvab, alaca kuma§ 

tabirlerinde oldugu gibi!.. Ukaladan ge

<;inenler «alaca» yerine «elvan» kullamr

lar ki giiliinc bir tasarruftur. 

«lnsanm alacas1 i~indedir, hayvamnki 

dt§mdadm> siizi.inde ahlaki ve terbiyevi 

bir ni.ikte vardtr. Gun battmile yats1 ara· 
smdaki ne a~;1k, ne karanhk devreyi ifa
de eden ve bu devredeki hafif esmerligi 
canlandtran «alaca karanhk» tabiri, 
tiirk<;emizin en kuvvetli rstdahlanndan 
saytlabilir. Onun tazammun ettigi mef
humu «ka~Jk c;altmt» tabirile de ifade 
eden yerler varsa da zarafet ve kuvvet 
otekindedir, ikincisi zaytfhr. ' 

«Karmakan§lk>> demek olan alaca bu
laca ile selim zevkleri incitecek surette 
yanyana getirilmi§ renklere tahsis olunan 
deli alacasmt da kaydettikten sonra arab
cadan drlimize ge<;en iki tiirlii ale g~e
lim: Bunlardan biri hile, hud'a, di.ibara, 
oyun, di.izen, dek mukabil veya miiradifi
dir, Osmanh ~airlerinin §iirlerinde stk stk 
gaze <;arpar. ikincisi soysop ve banedan 
manasma gelir: ali Sel<;uk terkibinde gO
ri.ildi.igii gibi 1.. B~ ikinci manada ve eski 
lehc;ede en me§hur misali «ali aha» s<izii
di.ir. Ali aba ls!am tarihinde ~ok kuvvetli 
bir yer almt§hr. T abir, Hazreti Peygam
berin bir giin klZI F atma ile damadt Ali
yi ve onlann <;ocuklan Hasanla Hiiseyni 
bir arada uyur gorerek yanlanna uzamp 
yatml§, abasmJ da iizerlerine ortmii§ ol
masmdan dogmu§tur. Gene eski eserleri
mizde bir ali Hamim sozii vardu, Kur
anda Hamim kelimelerile ba§hyan sure· 
lerin mecmuuna ttlak olunur. 

M. TURHAN TAN 

SJmfm penceresi oni.inde, on, on be§ ki§i• 

lik bir <;ocuk halkasJ ortasmda kalan Ce

mil, iki elini de birbirine ekliyerek yiizii· 

niin sol tarafma kapami§, a~tkta duran 

bir gozile yere bakarak. ikibi.ikliim, avcu

nun altmda stki§an agzmdan ulumaya 

benzer boguk sesler ~1kanyor, pannakla

nmn arasmdan stzan kan bilegine dogro 

yiiri.iyor ve yere damhyordu. Elleri ktp

klrmtztydt. <;ocuklar Orham gori.ince, 

bir an i<;in sustular ve on adlm uzakta, 

kestane agacmm altmda boynunu ktsmi§ 

ve omuzlanm yukan kaldtrml~, bir su~

lunun itirafa muadil hareketsizligi i~inde 
duran T ahsini gostererek, yiizlerini kt· 
zartan haykm§larla, ta§t onun atttgrm 
soylediler. 

Orhan, umumi bir siikun telkin etmek 
istedigi zamanlar yaptig1 gibi, tesbihini 
<;ocu'klann ba§Ina dogru havada salla
dJktan sonra ellerini arkasma koyarak 
Cemile dogru ilerledi ve onun yiiziine 
dogru igilerek sol yanagi i.istiine kapadt· 
g1 elinin parmaklan arasmdaki yanklar
dan felaketin derecesini anlamtya mi.isaid 
bir i§aret gormek istedi. Fa kat endi§e ve
rici bir bollukla akan kanlar parmakla
rm arasm1 doldunnu~tu. 

[Arka3t var' 
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eden bir kad1n 

Ameliyat olup erkekle, • 
mek i~in ugra,Iyor 

GONON BULMACASI 
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 

1P,: I I I \.1 ,., 
I I I 2 I 

«KosmOS» etiidiiniin sonu 
3 -r I ,., ,. 
4 I I I I 1•1 1•1 I 

!i 1•1•1•1 I I I 1•1 
Harmonia 

( I I I • • I 
7 I 1•1 I 

[Ba§tarat~ 1 inc! sahlfede] 

bir soz olmaga nas1l kabiliyet kazan
digl meydana c;1km1§, ondan ba§ka 
ayni fonetik terkibde bulunan tiirk
c;e, 

1 - Kasamak, 
2- Yusmak, 
3 - Ko§mak gibi kelimelerin de 
1 - Hakim olmak, 
2 - Nizam vermek, 
3 - T anzim etmek, giizel bir §e· 

kile sokmak manalarmm izah1 yapil
mi§tl. 

*** 
Biitiin bu misallerde iki esash nok

ta goriiyoruz: 
1 - Anakok ile kayna§ml§ bu -

lunan ve biiyiikliik, kuvvet, parlak -
hk gibi anlamlan temsil eden prensi
pal kok. 

2 - Bu anlamlarla miinasebeti o
lan objeleri i§aret eden (v. + s) eki. 

(S) unsuru bir ek mahiyetinde o
lunca, daha ba§ka mana terkibleri 
viicude getirmek ic;in bunun yerine 
diger eklerin de ge~ebilmesi tabiidir. 
Filhakika (S) nin izah edilen bura • 
daki rolii yerine, temerkiiz ve takar
riir vasfiyle (R) eki kaim olarak 
(kurmak), (karmak), (yarmak) ve 
(yaratmak) gibi sozlerin geli§tigi 
goriiliir. 

Bu kelimelerin a§ag1daki manalan 
hatulanmaga deger: 

Kurmak = Toplamak (D. L. T.), 
in§a etmek, tesis etmek, te§kil etmek. 

Karmak = llave etmek (Vel.; D. 
B.), mezcetmek (Rad. «<;ag., 
Osm.»), tertib etmek (Miit.) 

Yarmak = Hiikmetmek (Rab.; 
Rad. «Uyg.»), tahdid etmek (D. L. 
T.). 

Yara.tmak = lbda etmek, in§a et
mek, tec;hiz etmek (Uyg. V.), te§kil 
etmek (Or.). 

Yukarda gec;en (Kasamak), (ko§
mak) ve (yusmak) kelimelerinin 
.«hakim olmak», «tanzim etmek» ve 
<<nizam vermek» anlamlanna muka -
bil bunlarda «hiikmetmek», te!lkil 
etmek» ve «mezcetmek» gibi mana -
lar buluyoruz. Bu iki kategorinin 
mefhumlan arasmda bariz bir fark 

goriilmiiyor. <_;iinkii burada (S) ile 
(R) unsurlan oynad1klan rol itiba -
rile birbirine c;ok yakla§ml§ bulunu • 
yorlar; birinin vasf1 «miinasebeti 
bulunmak», «taalluk etmek», digeri
nin daha kuvvetli bir fikir olmak ii
zere «temerkiiz ve takarriir».-

hte klasiklerin iddia ettikleri (R) 
ile ( S) nin tebadiil ii meselesi c;ok de· 
fa bunlarm, birbirinden uzak olm1 -
yan fonksiyonlannm, kelimelerdeki 
anakok mefhumunun tesiri altmda, 
bir samlacak derecede yekdigerine 
yakla§abilmesinden ileri gelir. 

*** 
Tiirkc;ede toplamak, tertib etmek, 

mezcetmek manalarma ve (prensi -
pal kok + R + tayin ekleri) formii-
1~ ile ifade edilebilen .(kurmak) 
(karmak) v. s. gibi sozlenn bulun -
dugu, dogum ve geli§im safhalanmn 
tamamile izah edilebilir oldugu dii -
§iiniiliirken ayni mana ve ses yaplSl
nl gosteren (Armoni) sozii kendi
liginden habra geliverir. 

Batl dillerinin hemen hepsinde 
zengin bir anlamla yerle§mi§ bulu • 
nan arsmlusal sozlerden biri de bu • 
dur. 

Armoni, frans1zcada, bilindigi iize
re (Harmonie) imlasile yazthr ve 
her dilde oldugu gibi orada da birc;ok 
i§tikaklan vardu: Harmonique, har
monieux, harmoniser, harmoniste v. 

s. 
ffade ettigi manalarm c;e§idi bir fi. 

kir has1l etmek ic;in (Larousse Uni -
versa!) den esashcalanm ahyoruz: 

I - Ho§ seslerin topla~masl veya 
ardarda gelmesi. 

2 - Tiim olan bir §eyin parc;alan 
arasmdaki uygunluk. 

3 - Duygulann uzla§mast (hiis-
nii mua§eret). 

4 - M1z1kanm biitiin aletlerini 
toplaml§ miizik tak1mi. 

Armoni'ye kaynak diye tamlan 
grekc;ede, bu kelimenin §ekli, ba§h
ca manalan ve kategorisi §Unlardir: 

~ekli: Ba§taki vokalden evvel a -
§Inml§ bir konson bu1unduguna i§a· 
ret olmak iizere (dasiya) h (A) ile: 

(Armonia) §eklinde yaz1hr. 

Kelime, latinceye (H) ile (Har -
monia) k1hgile gec;mi§tir. Bu (H) 
birc;ok dillerde telaffuz edilir. Rusc;a· 
da ise (h) sesi olmad1gmdan kelime 
{garmonia) §eklindedir. 

Manasl: (Railly' den) 
1 ___..: (Ajustement) bir takim par

c;alan miinasebetli bir tanda bir a
raya getirmek, tertib, uygunluk, top
la§ma. 

2 - T enasiib, ahenk, seslerin uy -
gunlugu. 

3 - Mecazen: Ruhig hassalarm 
terekkiibii (mizac, seciye). 

Kategorisi: 

1 - Harme: birle§me (union). 
2 - Harmos: iki §eyin birbirine 

girmesi; mafsal. 

3 - Harmoge: birle§me, biti§me, 
kavu§ma, terkib, nizam. 

4 - Harmozo: birle§tirmek; ter • 
kib etmek, telif etmek, tertib etmek. 

5 - Harmonia: (manalan yuka\. 
nda gec;ti.) 

v. s. v. s. 
Kategorinin en esash uzuvlan o -

Ian bu sozlere goz gezdirilince (Har
me) den ba§hyarak kelime §ekille -
rinin gittikc;e daha katl§lk; mef -
humlann da daha husust bir hal 
ald1g1 goriiliir. Binaenaleyh temanm 
(Harm-), esas manamn da ( derli 

toplu olma veya etme hali) oldugu 
anla§Ihyor. Tertib, terkib, nizam, uy
gunluk, tenasiib, mizac, seciye, ses -
le,in uygunlugu gibi anlamlarda 
mii§terek fikir hep budur. Biz analiz 
ic;in, en ktsa §ekil olan (Harme) y1 
alacag1z. F akat ondan evvel kelime
nin klasik etimolojisine bir goz gez• 
direlim. 

Prellwitz'in etimolojik "soz1iigiindc 
bu kelime yoktur. 

Gledat bunu (tec;hiz etmek» ma
nasma latince (armare) ile birle§ti

nr. 
Walde «Latincenin etimolojik lu

gat» inde (arma, armorun) sozune 
«alat, tec;hizat, silah» manas1 vererek 
§U kelimelerle alakah gosterir: 

Grekc;ede: 

Armenos: topla§ml~ 
Harmos: tertib, mafsal; 
Harma: araba; 
Artron: mafsal; 
Areti: liyakat, iktidar; 
v. s. 
Sanskrit: 

Arpayati: sokulmu§, perc;inlenmi§ 
Arah: tekerlek kutru · , 
Aram: Kafi, muvaflk; 
Avesta: 
Arante: saglam oturmak; 
Ermenice: 
Amem: yapmak; 
Ardium: yap1, biinye; 
Latince: 
Artus: mafsal; 

ismetin erkek ve kadm ktyafetlerind; 
almmt§ resimlert 

izmir (Hususi) - Burada, gayet garib 
bir kadmla kar§lla§bm. Sesi inee, ha • 
reketleri kadm hareketi, fakat hem er
kek elbisesi giyiyor, hem de erkeklik 
iddiasmda. Askerlikten, bir gene k1za 
a§lk olmaktan, kendisinin muhakkak er
kek oldugundan ve yakmda hastaneye 
yatarak ameliyat olacagmdan bahse -
diyor. Kendisi U§akhd1r. Adt ismet, ba
basmm ad1 Halil. ilk koeas1 Ahmed Hu
lusi, veremden olmii~tiir. Bunu miite -
ak1b Emin nammda biri ile evlenmi§tir. 

- Fakat, diyor, iiq ay kadar ge~;indik. 
N e o bana kocahk etti, ne de ben ona 
zevce olabildim. Bende kadmhk yok za
ten.. Kendimde, hi~; mi hiq, kadmhk 
hissi duymuyorum. Bilakis erkek tara
fim galib... <;ocugum da hig olmad1. 
Nihayet c;ok sevdigim bir gencle evle -
neyim, dedim. Evlendik amma, karde§ 
olduk .. Tam karde~? ... Giilsiime a~1k ol
dum sizin anllyaeagm1z. Esmer giizeli 
bir §eydir Giilsiim. Beni de kadm hili -
yor. Sinemada ona sigara verdim, hat
ta elimle i~;irdim. Gece, yamnda kendi
mi zor tuttum. Stkildrm, bir tuhaf ol -
dum. Herkes beni kadm biliyor. ~una 
buna bazan a~;1yorum; 

- Yahu, diyorum, benim iqimde bir 

s •1•1 I I I I• • ' 

91 I I I I •I ,. l I 

o1 I I I• l I • -1 

Soldan sa!!;a: 
1 - Eski Romanm me~hur hatibi, fra.n

siZca csiz•. 2 - Tavana asJ.lan, cinsl melle 
olursa. ~k iyiclir. 3 - Bi.iyiik bll(ak, baz1 
hayvanlarm ikametgahi. 4 - dtedenberl 
si.iriini.ip gelen Metler, viicuddeki §!§kin -
ilk. 5 ..:... Eskl Mklm. 6 - Bi.iyi.ik bir lnsan 
cemiyetl, pertavs1z. 7 - Nota, blr ~lt;ek. 
8 - degnegl alan. 9 - Ka.fkasya clvan 
milletlerinden biri, hem gi:iktedir, hem se
nenin it;inde. 10 - Bir eda.t memleketleri 
birbirlnden aymr. ' 

Yukandan allagiya: 
1 - tisti.iba.§I sem, A.~?lklann ~ekti~l §eY. 

2 - Eski Rus ~arlarmdan blri, frans1zcada. 
dl§l kellmelerin i:ini.ine gellr. alfabede bir 
ha.rfln okun~. 3 - Eziyet, kll? ba.h~esl. 

4 - Mi.isli.imanlar1 namaza ~ag1ran ses, 
ldman i§lerl. 5 - Nota, Eski M1sll'da rna -
bud olan bir hayvan. 6 - Uc;i.incu ~?ahsi 
gi:isteren zamir, hayvanlarm yiyeceklerin· 
den blri. 7 - Kuru sebzelerden blri, saha. 
8 - Vmlt1. 9 - Bir emir, ba§ka bir emir, 
i:iz ti.irkc;e cgiizel sanab. 10 - Ekmek yap
mak ic;ln lazun olan madde, e~e~in yav • 
rusu. 
Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 
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5 LIEI•IAINIK\IAI• t IL 1 
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i RI.IAI t I•IKIE IRIE M 
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Istanbul Horsast kapant§, 
fiatleri 4 - 3 - 1937 -erkeklik yabyor. p A R A LA R 

Fakat giiliiyor, aldlTl§ etmiyorlar. Sa- 1:,----__;;,.,.;,;;.,;;,;;,;;;-~:.::.:;;_ __ 
baha kaq1 evden saat dart buqukta 1;1-

1
1 Doste

1
rarl1D ~15' s::t~ . 

kar, gece bir bu~;ukta donerim .. Kimse- 124 60 1~4 50 I 
ye muhtac degilim. Hayatlrm kazam - ~~ ITr~ Fr gg w m 50 

yorum. Zabltaya da yardlm eder·im. 20 Belcika. Fr eo: 1:!4: I 

Bizirn erkek- kadm ismet, hastaneye ~~ &~~ Fr J~: ~:~~~· 
ba~vurmu~, miitehass1slara kendisini mu 20 Leva 1!0 23 
ayene ettirmii?. Ameliyat iqin vesika 1 1 FloriD 63: 66~ 
da almi§. Soziine §Oyle devam ediyor: 

2~ ~s~~ 81 ~~: 75 

- in§allah ameliyat olur, bir de er . ~ ~~k ~0.5. ~~. 
kek q1karsam yok mu ya! .. Bir annem, 1 Penlril <~1. ~~ 
bir de oglan karde§im var. Oglan kar - 20 Lev 11. u. 
de§imle aram1z, arazi meselesinden a- 20 Dinar 4S. 52, Ruble 
q1ld1. Erkekle§irsem o vakit, ben de in- 1 isve~ kuronu 00 
sanh~m1 gosterecegim. 1 TUrk altuu l0s5. 10~~ 

Askerlige bay1hyorum. Vatana hiz - 1 Banknot Os B 247. ~4!!. 
met etmek i~;in deli oluyorum. Askerlik ~ E K L E R 
§Ubesine ba§vurdum. 

- Beni asker ahruz! 
Dedim. cKadmsm» diye reddettiler 

beni. Adeta aghyarak §Ubeden 1;1kbm. 
Tayyareci de olurdum, her §ey de .. Bir 
iivey babam vard1, onu hi~; unutamam. 
Bana tasallut etmek istemi§ti. 

- Peki, dedim, ne i§ yaparsm? 
- Ne i§ mi, her ~ey ... Bahkc;thk yap-

tim, karpuz, kavun, keten helvas1, nane, 
her §ey, her §ey satanm. Kimseden per
vam yok.. Zorum, erkek olmaktlr. A§l -
k1m bayrm, a§Iktm i§te ... Keten helvas1 
satarken, kendimee maniler de soyle • 

A114 SatJ.t 
Londra 611 616. 
Ney Yok 0:1n2 ".7933 
Pa.rl.s 11.04 17,07 
Milltno 16,0567 15.076 
Bri.ikseJ 4. 7025 Ull 
At1na t:l8.~o~1S7 t!S 1175 
Oenevre S,47lil 3.474~ 
Sotva 64,35 64,44.80 
Amsterdam 1.4470 1,4488 
Pra2 ;.!2, 7311! 22,6615 
Vivana 4.~ l82 4.2~r>O 
Ma.drltt 1l.il91o 11,416\l 
BerUn l!l69~ 1,~725 
Va.rsova 4,li:H6 4.1883 
Budaoeste 4,3760 4 ~o~,u· 
Biikres 108.427a tos:6ob 
BeliO'ad 3~.6218 84.(>715 
Yokohama :!,77 :6 2,783ll 
Moskova 24.91 ~4.90 

rim. Stokholm 3.14M 9.1485 
Hulasa, gene kadm, erkeklik iddia - -----~E~S~H-A_M ___ ....:,::.::.:... 

smda, erkek ktyafetinde ve a§k pe~inde-111" ______ _;::;..:::.;.::-::..::.::... _____ J 

dir. Bakalrm muradma ereeek mi? J A~;lllt Ka.Pa.D16 

Teslihat yari,Inm 
azameti 

I 

Asian <:lmento H6U 14.60 

iSTlKRAZLAR 

Aolll4 K.ap~ 

18 9;) 18.96 
1860 1910 

Ars: san'at, intizam; 
Armentum: araba okiizii; 
Gymrique: Arf: orgii; 
Eski lrlanda: Arm: silah; [Ba§tarat~ 1 inc! sah!JedeJ 

Latince: Arma: silah. Meclis, M. Bottai'nin izahatlm dinle-

TUrk borcu I pe~to 
, • • I vadel1 
~ ~ n oestn 
• :. rr vade! 

• • moe 

18.20 18.20 
18.50 18.66 

Bu tablodan bir netice c;1karmak dikten sonra tevelliidat miktanm artumak 
laz1m gelirse, bu kelimelerin morfo • ve c;ok ~ocuklu ailelere yard1m etrnek i
lojisine sabit unsur olarak bir (ar-) c;in zaruri alan tedbirlerin almmasma ka· 
fonemi, anlam bakimmdan da «hir rar vermi~tir. 

• "' m vadeli 
, Enran1 
S1vas. Erzurum I 
Slvas - Erzurum 2 
!stikraz1 dah111 
% 2 HaZ1ne 

18,60 
18.20 
99, 
9a, 
95. 
95. 
7o, 

TABVtLAT 

18.60 
18.~0 
9\1, 
95. 
95, 
9;), 
75. 

araya getirme» fikrinin hakim o!du- ltalyada yeni tayyare meydanlart 
gu Roma 4 (A.A.) Halihazuda 

l - Tiirlii aletler (te.-hizat, silah, 2. 0,000 amele, yeni tayyare meydanlarl ~- Ac~ K.apa.w., '"' 1 d Anadolu I vadell 3~.20 39 16 
araba, kol), ln§a etmek ve yahud otedenberi talya a • n va.dell 39.20 S9:1, 

2 - <<kaliteler (liyakat, iktidar, ~evcud olan tayayre meydanlanm asri 1 "' mii. vadell 42.46 _ 42,!5 

kifayet, uygunluk, intizam, san'at), bdJr §ekle sokmakla me§gul bulunmakta- Manifaturacdar Ve Tuha-
3 

~ 

- Baglant1 (mafsal, per~in), fiyeciler Miistahdemleri 
4- Yap1 (orgii, biinye) Yumurta ihracab ba,hyor 

gibi bir mana tespit edilebilir. F akat Yumurta fiatlarmm dii~iik gitmesi Cemiyeti 
bunun nic;in boyle oldugu, klasikler· dolay-Jsile harie piyasalardan yumurta 6/3/937 cumartesi gecesi Beyoglun -
ce izah edilemez. talebleri ba~lami~?hr. Bu ciimleden ola- da ~1k Sinemas1 yanmda Beier otelinde 

[Arkast var] 

Dr. M. Ali Agakay 

rak dun italyaya dort yiiz kiisur sandlk senelik duhuliyesiz balosunu vere -
yumurta gonderilmi~?tir. cegini ve balon!lD ~;ok egleneeli olmas1 

Kim yager arantyor 
$iRKETLERiN 
zara dikkatine 

fstanbulda, Bah~;ekap1smda tram
vay caddesinde Anadolu hanmda 
9 oda bir salondan miite~ekkil bi
rinci kat kirahkhr. Mezkur kat her 
taraf1 a~Ik, her taraftan ~iine!l al· 
mak dolayisile gayet s1hhidir. isti· 
yenlerin mezkfir han odaba!iiSma 

i~;in miintehab bir heyeti tertibiye He 
heyeti idarenin gok ~;ali~hg1 ve bu me
yanda miikemmel bir biife haz1rlandig1 
ve fiatlanrun ehven olmas1 i~;in tedbir 
almd1g1 haber almm1~br. 

Bir Amerikan miiessesesi gene bir TUrk kimyageri aramak· 

tadtr. lngilizce bilenler ve mensucat boyacthgmdan anhyanlar 

tercih edilecektir. "Amerikan, rumuzile tahriren ve bir fotograt 

ilsakile 1st. 176 posta kutusu adresine miiracaat. 
miiracaatleri. 

Satthk biife taktmt 
Akajudan yap1lrnl§ komple bir biife 

tak1m1 sablacaktlr. Arzu edenler saat 
on altldan on sekize kadar Ayaspa§ada 
Barh apartlmammn 5 numarah daire
sinde gorebilirler. 

,~ 

I ~ 
Tehlikeyi 
Biiyiimeden 
•• 
Onleyiniz 
B iiyiik, kiic;iik birc;ok hastahk

lar soguk algmhgile ba~lar. 

Mikroblar ii~iiyen viicude hiicum 
ederler. Nezle ve kmkhk ba~gos
terir. Hararet yiikselir. Arhk en 
korkulacak hastahklar ic;in bile 
zemin hazulalDl$ demektir. 

Kendinizi u~uttuounuzu hisse
der etmez derhal bir ka~e 

GRiPiN 
ahntz 

GR!PiN sizi gripe kar~1 korur 

GRiPiN en ~iddetli ba~ ve d.i§ 
agrllarlDl gec;irir. 

GRiPiN ii$iitmekten miitevel· 
lid bel ve sinir a~lar1ru, bit· 

\.. tiin SIZI ve sancdan dindirir. 

GRiPiN 
ka~elerl 

icabmda giinde tic; ka&e ahnabilir. 
Biitiin eczanelerde sabhr. 

Zingal firketi 
Idare Meclisinden : 

~irketimiz hissedaran umumi heyeti 
adi surette 24 mart 1937 qar§amba giinii 
saat 14 te idare merkezimizin bulundu
gu !stanbulda Bah~;ekap1da Ta§ han -
da toplanaeakhr. 

Bu iqtimada gerek asaleten ve gerek: 
vekaleten hissedarlarm nizamnamemi. 
zin 8 inci maddesine tevfikan ya asgari 
eski ve heniiz tebdil edilmemi§ 1200 
hisseye ve yahut 1934 haziranmda ye -
niden ihrac ve bedeli tamamen tesviye 
edilmi§ bulunan 400 yeni hisseye sahib 
olmalar1 rn\Lktezidir. 

Gerek tiearet kanunu ve gerek §ir • 
ket esas nizamnamesinin bu i~;tima i~;in 
aradl~ nisab1 ekseriyeti tesbit etmek 
iizere hissedarlarm hisselerini i~ima 
giiniinden laakal 10 giin evvel §irket 
kasasma ve yahut Galatada Osmanh 
Bankasma tevdi etmeleri muktezidir. 

Miizakerat Ruznamesi 

1 - !dare meclisi raporunun okun • 
mas1. 

2 - Murak1b rapor!lD!lD okunmas1. 
3 - 1936 senesi muamelat devresine 

a·id bilanqo, kar ve zarar hesablaruim 
tasdikl. 

4 - !dare meclisi azalarile muraklbm 
ibras1. 

5 - Nizamnamenin 16 net maddesi 
ahkamma tevfikan idare meclisi azas1 
intihab1. 

6 - Ticaret kanununun 372 nci mad
desi ahkamma tevfikan meclisi idare a
zalarma 1937 senesi zarfmda verilecek 
huzur haklarmm tesbiti. 

7 - 1937 senesi igin bir muraklb inti
habl ve senelik tahsisahrun tesbiti. 

Ankara ~ehri imar 
1 - Eksiltmiye konulan i§: 
A- 6075 M2 yol 
B- 1381 mtl. bordur 
C - 3400 M3 yol tesviyesi 

7 

TUrk Bira Fabrikafan 
(BOMONTi- NEKTAR) 

T iirk Anonim ~irketi 
iIi n 

Ticaret kanununun 361 ve §irketimiz 
esas rni.J.kavelenamesinin 47 nci mad • 
delerine tevfikan hissedarlar 25 mart 
1937 per§embe giinu saat 11 de !stan -
bulda, Galatada, Agobyan hamndaki 
Y~Zlhanesinde adiyen toplanacak umu
mi heyete gagmlrrlar. 

Miizakere Ruznamesi 

I - !dare meclisi ve muraktb rapo ., 
runun okunmas1. 

2 - Bilan~;o ve kar ve zarar hesabla
rmm tasdikl, idare rneelisinin temettii
iin tevzii sureti hakkmdaki teklifi ve 
ibras1. 

3 - !dare meclisi azalarmm intihab1 
ve huzur iicretlerinin tesbiti 
4- Muraklb intihab1 ve ii~etinin tes

biti. 
Laakal 250 hisse senedine sahib alan 

hissedarlar tiearet kan!lDunun 371 mci 
maddesine gore hisse senedJerini umu
mi heyetin toplanma giinunden bir haf
ta evveline kadar §irket merkezine bl
rakmahdtrlar. 

Hisse senedlerinin depo edildigine cla
ir mali miiessesat~;a verilecek makbuz
lar hisse senedlerinin umumi heyet i~;in 
tevdii mahiyetinde saYJhp muteber ola
eaktlr. 

istanbul: 10 §Ubat 1937 

" Meclisi !dare 

Feshane Mensucat 
Tiirk Anonim ~1rketinden 
F.esh~e Mensucat Tiirk Anonim ;~ir

ketl h1ssedaran heyeti umumiyesi 937 
senesi mart aymm yirmi doku=cu 
pazartesi giinii ogleden evvel saat onda 
!stanbulda Bah~;ekap1 civarmda Mey -
dane1kta Birinei Vaklf handaki §irket 
merkezinde a§a~da yazlh muzakerat 
ruznamesile adiyen toplanacagmdan i~;
tima gi.iniinden on giin evvel hissedara
mn ha.rnil bulunduklar1 hisse senedle -
rini §irket veznesine tevdi ederek i~;ti
mada haz1r bulunmak i~;in duhuliye va
rakast almalar1 ilan olunur. 

Ruznamei Mnzakerat 

1 - Meclisi idare raporunun okun • 
mas1 ve 936 yllmm bilan~;o ve kar ve 
zarar hesab1run tetkik ve tasdi.la.. rr 

2 - Murak1b rapoT!lDun okunmas1 ve 
meelisi idare azasmm ibraSI. 

3 - Temetti.ii.in tevziine aid teklif. 
. 4 - Muddeti hitam bulan azanm ye • 

rme aza se~;ilmesi. 
5 - Murak1blann segilmesi ve tahsi

satlarmm tayini. 

F eshane Mensucat 
Tiirk Anonim ~irketindcm 

Feshane Mensucat Turk Anonim §ir
keti umumi heyeti B.§a~daki ruzname
de yaz1h hususlan miizakere igin 29 
mart 937 tarihine musadif pazartesi gii
nii ogleden evvel saat on birde §irket.in 
merkezi idaresi olan !stanbulda Bahge
kaptda Birinci Vak1f hanmdaki dairei 
mahsusada fevkalade olarak i~;tima ede
ceginden butiin hissedarlarm mezkfrr 
giin ve saatte igtimada hazu bulunma
~~~ ve i~timaa tekaddiim eden on giin 
19mde htsse senedlerini ibraz ve duhu
liye kag1ch almalar1 ilan olunur. 

Miizakere Ruznamesi : 

1 - ~irketimizin i§lettigi fabrika sa
hibi Si.imer Bank tarafmdan diger bir 
te§ekkiile verileceginden §irketin fesih 
ve tasfiyesine karar verilmesi. 

2 - Tasfiye memurlarmm intihabile 
iicretlerinin tesbiti. 

Miidiirliigiinden: 

D - 2734,50 M3 arazi tesviyesi. 
olup Ankara Mezarh~ icinde yapllacakhr. Ke# bedeli de c20119,. lira 60 
kuru§tur. 

2 - Bu i.§e aid evrak §Unlardu: 
A- Eksiltme §artnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Hususi §artname, 
D - Ke§if cetveli, 
E- Plan 
F - N af1~ i§leri gene! ~artnamesine bakllaeak. 

.. .~~~~yenler bu evrakl 110 kuru§ bedel mukabilinde Ankara !mar Direk -
torlug!lDden alacaklardu. 

.. .~w::- Eksiltme 8 mart 937 pazartesi giinii saat 17 de Ankara !mar Direk
torlugunde yap1lacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olaeaktu. 
5 - E~siltmiye gire?ilmek iSi.n isteklilerin c1508» lira c97,. kuru§ mu • 

vakkat temmat vermelen ve a~ag1daki vesikalan haiz olup Eksiltme Komis
yonuna gostermeleri laZ1md1r. 

A- Cari sene Tecim Odas1 vesikas1, 
B- Ehliyeti fenniye vesikas1, 
C- 937 miiteahhidlik vesikas1, 
D- En az1 ve bir par~adan 5000 lirahk yol ve toprak i~i yapml§ oldugu· 

na aid vesika. 
~ - Teklif mektublar1 madde 3 te yazll.1 saatten bir saat evveline ka

dar Imar Direktorlugune getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak -
buz mukabilinde verileeektir. 

Posta i~e gonderilecek mektublar nihayet ii~iineii maddede yaZlh saate 
kadar gelmt~ olmas1 ve du~ zarfm mi.ihi.ir mumile iyice kapatilim~ olmast. 

Postada olaeak gecikmeler kabul edilmez, (1029) 
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Milli kiime ma~lann1n 
esaslar1 tesbit edildi 

Ma~Jarm muntazam yaptlmas1 i~in bir~ok miieyye
deler kondu, seyahat edecek tak1mlara 

900 er lira verilecek 
F utbol F ederasyonu tarafmdan hazu

lanan ve gelecek hafta ba§hyacak olan 
milli kiime mac;lan ic;in fstanbul, Ankara, 
lzmir ajanlannm i§tirakile Ankarada ya
ptlan toplanh nihayetlenmi§, bu hususta 
haztrlanan talimatname de tesbit edil -
mi§tir. 

Haztrlanan talimatnameye gore: 
1 - lstanbuldan; Galatasaray, Fe -

nerbahc;e, Be§ikta§, Giine§. Ankaradan; 
Ankaragiicii. Genclerbirligi. hmirden; 
Altay ve Goztepe taktmlan bu mac;lara 
i§tirak edeceklerdir. 

2 - Mmtaka dahilindeki kuliiblerin 
birbirlerile yapacaklan mac;lann hastlat 
ve masarifah kendilerine aiddir. 

3 - ~ehirler arasmdaki mac;larm mas
raf ve varidah F ederasyona aiddir. Y al
mz safi kar hast] olursa, buna istanbul, 
Ankara, fzmir §ehirlerinin niifus nisbeti 
esas tutularak kuliibler arasmda taksim 
edilecektir. 

4 - Milli kiimeye i§tirak edecek ta
ktmlar bu mac;lara kendi nizami kadro -
larile gireceklerdir. 

5 - Milli kiimeye girecek oyuncula· 
ra F ederasyon yeni lisans verecektir. 
Lisans ibraz edemiyen idmanctlar ha -
kern tarafmdan oynahlmtyacak ve lisan· 
siye oyuncular hakkmda hic;bir itiraz ka
bul edilmiyecektir. Lisanslann numara -
Ian ve sporculann isimleri her mac;tan 
s~nra hakem taraftlJdan F ederasyona ve
nlecek rapora raptedilecektir. 

6_ -.- Ayni mevsim zarfmda hir spor
cu Ikt mmtakada milli kiime mac;lanna 
i§tirak edemiyecektir. 

_!. - ~ehir deplasmanlanmn mast gel
dtgl halde icabet etmiyen veya kendi 
§ehriade miisabakaya i§tirak etmiyen ve
ya mac; esnasmda sahaYJ terkeden, mii -
sabakayt sekteye ugratan kuliib hakkm
da a§agtdaki hiikiimler verilecektir. 

A - ~ehir deplasmamna i§tirak et · 
miyen kuliib 150 lira para cezast verir. 
T ekerriirii halinde miiteak1b mac;iara 
girmek hakkmt kaybeder ve hiikmen mag
lub saYJhr. 

B - Kendi §ehrinde haricden gelen 
kuliible yaptlacak mac;a i§tirak etmiyen 
kuliib gene miiteaktb miisabakalara i§h
rak hakkmt kaybeder ve hiikmen mag -
lub say1hr. Ayni zamanda 250 lira para 
cezas1 verir. 

C - Mi.isabakaYJ yanda buakan ta
klm maglub addedilir ve o giinkii mac; 
has1lat alamaz. (Bu madde mahalli 
rnac;lar ic;indir.) 

D - Sahayi terkeden veya hakemin 
sahadan c;tkardigi oyuncular evvelemir
de otomotikman miiteak1b miisabakaya 
gtrmek hakkim kaybeder, hakem raporu 
iizerine F ederasyon bu idmanc1 iizerinde 
resen ceza tayin eder. 

8 - Esbab1 miicbire olmad1k<;a fiks
tiir her ne suretle olursa olsun tebdil ve 
mac;lar tehir edilemez. Esbab1 mi.icbirenin 
takdiri yalmz F ederasyona ve o giin ma
<;I idare eden hakeme aiddir .• 

9 - Milli kiime birinci ve ikincisinc 
te§kilat tarafmdan hirer kupa verilecektir. 

1 0 - Milli kiime mac;! an ajanlarca 
F ederasyona isimleri veri! en hakemler ta
rafmdan idare edilecektir. 

A - istanbuldan; Nihad. Said Sa 
lahaddin, Sadi Karsan, ~azi T ezcan, 

Ankaradan; Alaeddin, ibrahtm, emal 
Halim, Salahaddin, izmirden; Mustafa 
Esad, Sabri, Mustafa ~enkal. 

B - Yan hakemleri, hakemler lara
fmdan sec;ilecektir. 

C - ~ehirler arasmdaki mac;lan ida· 
re edecek hakemleri F ederasyon sec;ccei.:
tir. 

D - Mmtaka dahilindeki mac;lann 
hakemleri kuli.iblerin muvafakatleril~ 
set;ilecek. anla§ma basil olmadigJ tak -
dirde mmtaka hakem komiteleri bu ha
kemleri tayin edecektir. 

E - {,;ekilen kur' aya gore: F ener . 
bahc;e I, Be§ikta§ 2, Giine§ 3, Galata . 
saray 4, Altay 5, Goztepe 6, Ankara -
giicii 7, Genclerbirligi 8 numaralarla oy
myacaklardu. 

Mali ferait 
Mahalli mac;lann has1latt dogrudan 

dogruya oymyan kuliibler arasmda tak
sim edilecektir. 

A - Deplasman macrlan ic;in behe1 
kuliibe Ankara - istanbul mac;1 ic;m BOO 
lira. Ankara - lzmir mac;1 ic;in 900 lira, 
1stanbul - izmir mac;t icrin 900 lira ve · 
rilecektir. 

B - istanbulda cumartesi ma~lan 
kapt hasilatt ic;in stadlara % 15 pazar 
giinleri ir,:in de % 20 kabul edilmJ§tJr. 

C - Cumartesi giinleri yaptlacak 
mac;lar Taksim stadmda oynanacaktn. 

Giire~~ilerimizin Stok. 
holm' rle ,.ra'lbg tmaclar 

St.,kholm 4 (Hususi muhabiri
mizden) Giire, taktmtmtz 
Stokholm muhtelitile vaphvt 12 
mactan besini kazandt, yedisin
.J .. mJJi7liJb oldu. 

Pazar giinleri her kuliib mac;lanm kendi 
sahasmda yapacakhr. 

D - Ankara ve izmir stadlan hisse
Ieri de F ederasyonca tesbit edilecektir. 

Milli kiime haricinde kalan 
. kuliibler i~in 

istanbul Futbol Ajanhg1 mil!l kiime 
haricinde kalan tabmlar ic;in yeni bi1 
program hamlamaktadJr. Bir devreli itk 
ma<;I §eklinde yap1lacak bu oyunlara iJi
rinci likte bul unan biitiin tak1mlar i§tir ak 
edebileceklerdir. 

Milll ki.ime mac;lan dolay1sile stad va
ziyetleri tesbit edilir edilmez bu mac;lara 
nisan bidayetinde ba~lanmi§ olacakhr. 

Eski sporlar hakkmda mii
him bir konferans 

Beyog]u Evkaf Mi.idi.iri.i Halim Baki 
Kunter tarafmdan, Eminonii Halkevmde 
eski Tiirk sporlan ve spor sahalan i1ak -
kmda miihim bir konferans verilmi§•ir. 
Halim Kuntrr, binicilik, yay, ok, in!Ic, 
kalkan, giirz, kamc;J, siklet ka!dJrma, 
atlama ve mtzraktan ibaret olan ~~ki 
Turk sporuna aid inki§afm, hemen ls -
tanbulun fethi ile ba§ladJgmi ve Fatih 
devrinde, bugiinki.i spar kuliibleri ycrine 
kaim olmak iizere birc;ok ~por tekkeleri 
tesis edilmi§ oldugunu. biiti.in tahmaticu1 
devlet tarafmdan temin edilen bu Lekke
lerden en me§hurunun Okmeyd'inmda 
oldugunu, burada spor ve miisabal..alar 
ic;in tesis edilen sahada daimi olarak ya
n§lar yap!larak rokorlar tesis edi\digini, 
her rokor knan namma bir kitabe dikil -
digini soylemi§, tarihe, vesikalara ish.1a
den Tiirk sporunun bir kronilojisim yap· 
mi§hr. 

Konferansc;I, bilhassa ok ve yay sp·"r
lan iizerinde durarak kuvvete ve bedcnl 
tekamiile istinad eden bu sporun pek cski 
devirlerden itibaren Tiirklere has bir 
san' at haline geldigini soylemi§tir. 

Bundan sonra Halim Baki, Tiii-klere 
has olan bu sporun ihya edilmesi laz1m 
geldigini beyan etmi§ ve konferanst& ha -
z1r bulunan dort okcrwnuzu dinleyi -
cilere takdim ederek bunlar marifetile bir 
okun nas1l kurulup attlacagmi gostermi§
tir. 

Y apbrdacak vapurlarm fenni 
§artnameleri 

Yeni posta vapurlanm1n in§a edecek 
olan Krupp fabrikasmm miimessilleri 
imzalanan mukaveleye merbut fermi 
~rojel~r lizerinde Denizyollan ve Akay 
Idarest fen memurlarile mtizakerelerde 
bulunmaktad1rlar. Denizyollan vapur -
lanmn fenni §artnamelerine aid tefer
ruat iizerinde giirii~meler bitmi§tir. 
~alzeme haz1rhklan bittikten sonra ye
m posta vapurlanmn in~aatma derhal 
b~§lanacakbr. Alman miihendisleri §im
?1 ya~tlan iki Akay vapuru i~in Akay 
ldaresJ memurlarile muzakerede bu
l~maktadlrlar. Akay idaresi yaptJra
cagt. vapurlarm ~ok suratli olmas1m is
temektedir. 

---···--Bir tashih 
_ _Muhterem gazetenizin 2 mart tarihli 

nushast~da, Karadeniz Ereglisi a~tkla
nnda bir Yunan gemisinin .. d" "ld" ___ d . yuz uru u-
gune a1r ~1kan bir haberm· ba k , Zl lSlffi• 
Ian haktkate uygun olmadig~Ind k 
f
. . . _ an, ey-
Iy~ett, a_rm s.ahifenin ayni siitununda a-
~agidaki ~ekllde tashih etmenizi rica e
derim: 

Erinoula ismindeki mevzuubahs va _ 
pur, ugrad1g1 bir hasardan sonra Lon _ 
drada, Yunan konsoloslugu nezdinde u
sulii dairesinde kayidli, ve Tiirkiyenin 
Londra Ba~konsoloslugu tarafmdan 
musaddak 202/78 numarah bir tasarruf 
senedi mucibince satm alinmi§hr. Ya _ 
ni, bu gemi, eski sahiblerinin elinden 
bugiinkii sahibi bulunan grupun eline 
gegmi§, hukukan onun mah bulunmu§ 
ve hi~bir zaman terkedilmemi§, bilakis 
vaziyetin icab ettirdigi ihtimam1 gar -
mii~tiir. Bu itibarla. mezkur grup, ta • 
sarruf hakkm1 ispat etmek igin higbir 
makama miiracaate mecbur degildir. 

$unu da zikretmek zazuretindeyim ki 
gemi, istanbuldan Eregliye 19 §Ubatta 
yalmz Osman f?evki Kaptan tarafmdan 
Yunan bandirasmi hamil oldugu halde 
getirilmi§ ve dalgt.«; ismail tarafmdan 
tahlis edilmi~tir. 

Geminin accntahgi namma direktiir 
G. BuramellG-

CUMHURiYET 

izmirde yapdacak 
hava bayram1 

izmire giden Tiirkkusu fi-, 
losu sevincle kar.dandJ 

izmire giden Tiirkku~u filo sunun muvasa
latznda alznml$ miiteaddid resimler 

izmir {Hususl} - Tiirkku§u filosu -
nun geli§i ve oniimi.izdeki pazar gi.inii ic;ii; 
biiyiik hava sporlarmm hazulanmi§ ol -
mas1 halk ve genclik arasmda biiytik bir 
sevinc ve alaka uyandtrmJ§hr. 

lzmir gencligi, memlekette havac1hk 
terbiye ve sporunun teessiisii ve i;'lki§afi 
hareketlerini ad1m ad1m takib etmekte -
dir. Bu sene, Harbiye mezunlanmJZdan 
ii<; yiiziiniin tayyarecilige verildigi, ya -
kmda kadromuzun 1000 tayyare ve 
15,000 tayyareciye yiikselecegi haberleri 
memleket miidafaasmm manasm1 isabct 
ve §uurla kavnyan Ege halk1 iizerinde, 
tahminin fevkinde izler bJrakmi§, sevinc
ler tevlid etmi§tir. Haberin inti§an giin\;, 
hemen her yerde sadece bu mevzu konu· 
§Ulmu§tur. 

Tiirkku§u filosu, Bursadan sabahm sa
at 8,50 sinde uc;mu§, k1sa bir zamanda §e

hir afakma gelerek bir cevelan yapml§ ve 
lzmirlileri selamhyarak Gaziernir tayy1· 
re meydanma inmi~tir. Burada hiikume~, 
ordu ve §ehir namma kar§IlanmJ~hr. Filo 
kumandam yiizba§J Zekidir. Filo :ki mo
torlii tayyare ile bir tane G. 9 planoriin
den miirekkebdi. T ayyarelerden birini 
Zeki, digerini de muallim V ecihi idare 
etmektedir. Planar, Vecihinin tayyarcsi
ne baglanmi§h ve Tiirku§u uc;uculann • 
dan F eridin idaresinde idi. Filo BUi'sad-l.n 
hareketinde, binlerce kt§i tarafmdan u -
gurlanmi§hr. Pazar giinii, ya Guiemir 
tayyare meydanmda, yahud miisaid n~r 
hangi bir sahada hava sporlan yapila -
cak ve lzmirde bulunan bz, erkek para
§iitcriilerimiz grup halinde para§iitle yere 
ini§ hareketleri gostereceklerdir. Y akm
da, §ehrimizdeki Tiirkku§U tedrisatJ da
ha kuvvetlendirilecek, tatbikata ba§lan::~
caktJr. Para§iit kulesi in§asmm ba§iama
SI da yakmla§IDI§tlr. 

SEHIR ISLER/ 

Diinkii ;;ehir Meclisinde 
$ehir Meclisi diin ikinci reis vekili 

Tevfigin riyasetinde toplandt. Muhte • 
lif i§lere aid baz1 mazbatalar okuna -
rak aid olduklan enciimenlere gonde • 
rildi. Bu arada ehliyetsiz bir klstm san
dalcilarm kazaya sebebiyet verdikleri 
nazari dikkate ahnarak bunlarm men'i 
i«;in zabttai belediye talimatnamesine 
bir madde ilavesi hakkmdaki teklif Miil 
kiye Enciimenine, temizlige riayet et
miyen ba21 pastaneler hakkmda takibat 
yaptlabilmesi igin enciimence haz1rla -
nan bir talimatname de S1hhiye Encu -
menine verildi. 

Vergi i§leri, bilhassa bina ve arazi 
v,ergileri de Belediyeye intikal ettikten 
sonra vergi dairelerinde i§ler gogaldt
gtndan kadroya alb veznedar, on altl 
icra memuru ve 68 katib ilavesi hak • 
kmdaki makam teklifi kabul edildi. Pa
zartesi giinii igtima edilmek iizere celse 
tatil olundu. 

Kemal Rag1b miifetti§ oldu 
Belediye Turizm §Ubesi mudiirii Ke -

mal Rag1b miifetti§lige nakledilmi§tir. 
Turizm §Ubesi te§kilatmm degi§tiril -

mesine karar verilmi§tir. Bu hususta 
tetkikat yap1lmakta olup yeni bir te§ -
kilat projesi hazirlanacakhr. 

Ekmeklerde gluten miktar1 
Ekmeklerde esas tutulan yiizde on 

nisbetindeki gluten miktarmm azalttl -
mast hakkmdaki tetkikata devam edil
mektedir. Belediyece bu hususta tanzim 
edilen rapor S1hhiye Vekaletine gonde
rilmi§tir. Vekalet Belediyeden muhtelif 
bugday numuneleri isterni§ ve bu nii -
muneler yollanmi§tir. Gluten miktan -
nm nisbetini Vekalet tayin cderek Be
lediyeye bildirecek, ondan sonra da yeni 
nisbet tatbik edilec~ktir. 

~isman Bertanm esran 
Miithi§ bir tarraka oldu, 
Crepy orman1ndan 129 

top birden giirledi 
130 kilometrodan u~up gelen mermiler Paris sokak
larini altiist ediyordu. ~i~man Berta harb bitinciye 

kadar Parise ate~ a~makta devam etti 
-2-

Krupp jabrikasznzn §i$man Berta'y~ ya
sahibi Dr. Krupp panlardan protesur 
von Bolen-Holbah Rausenberger 

iki giin sonra, tecriibe mahallindeki 
toprak tesviye edildi. Burada cereyan e
den hadisenin ne oldugunu kimsenin an· 
lamasma imkan yoktu. Top tekrar Es -
sen' e gotiiriildii. Profesor, or ada, in ad ve 
tsrarla ikinci hir top «P. 2» yi imale ba§
ladJ. Muvaffak olmak niyet ve azmin -
deydi ve muvaffak olmast da ~arth. 
(:iinkii, vaziyet vahametini muhafaza e· 
diyordu. 

P. 2 nin muvallakiyeti 
,Simdi, durup dinlenmeden c;ah§Ityor

du. Erkamharbiye reisi Noelden evvel 
miispet bir netice elde edilmesini istiyor
du. 

Rausenberger'in kafasmda bu kat'i ve 
kemirici emirden ba~ka bir§ey yoktu. 

1917 te§rinievvelinde, ayni devasa a
meliyeye Cuxhaven' de tekrar ba§landJ. 
Binlerce c;uval crimento getirildi. Bet-:>n 
makineleri gece giindiiz c;ah§maga ba§
ladJ. Alii ameleden miirekeb her tak1m 
miitehassts miihendislerin nezareti altmda 
<;ah§Iyor, kasa tura)ar proj ektorJerin !§!k
lan altmda kiVIlcJm sa~Iyordu. P. 2, e
lektrik cereyanile rnah!Jlul manialarm ar
kasmda ~ekil a1rnaga, biiyiirnege, yiik -
selmege ba~lad1 ve nihayet ameliye bitti. 

Arhk tecriibe ah§lan ba§lamJ§h. Bu 
sefer, i§ muvaffakiyetle neticelenmi§ti. 
I 20 kilometroya, 1 00 kilometroya, I 1 0 
kilometroya ah§lar yap1ldt. Hic;bir defa
smda, 200 metrodan fazla fark goriil -
medi. 

Dordiincii giin, hedef vazifesi goren 
sahil muhafJzi kohne gemi be§ mermi ile 
denizin dibine gonderildi. 

Profesor Rausenberger sevinc ic;in -
deydi. Artlk P. 3 iin yerle§tirilecegi nok
tayi tesbit etmekten ba§ka yapacak i§ 
kalmamJ§ti. Ciinkii P. 2, otuz tecriibe 
ati~mdan sonra ku!lamlmaz bir hale gel
misti. 

P. 3 i.i yerle§tirecek yer bulmak erka
mharbiye ic;in bir mesele oldu. Nihayet, 
topun, Parise 130 kilometro mesafede 
bulunan Crepy ormanma yerle§tirilmesi 
tarakkiir etti. 

N oelin akabinde i§e ba§landi. T opun 
mesnedini te§kil edecek olan beton ka -
ide, beher dii'I dort metro olan bir mi -
kabd1. T opragt kazmaga ba§ladilar, fa
kata iki metro derinlige inince su <;1ktJ. 

Berlinden miitehasSISlar geldi, kaide
nin yerini degi§tirdiler ve ameliye, tekrar 
biitiin siiratile ba§ladJ. ,Subat ba§langi -
cmda kaide tamam olmu§tu. 

Ertesi gece, topa aid malzemenin yiik
lii bulundugu mar~andiz treni geldi. Tre
nin ho§altJlmasi, profesor Rausenberger'in 
bizzat idare ettigi yirmi dort zabitin ne -
zareti altmda olarak tam alt1 saat siirdii. 

Bundan sonra, gece giindiiz devam 
etmek §artile montaj i~ine ba~landJ. Crepy 
ormam i.izerinde uc;an Frans1z ve lngiliz 
tayyarecileri bir§ey goremiyorlar, bir§ey
den ~iiphe etmiyorlardt. Ciinkii, arazi, 
istihkam efradmm haftalarca siiren c;ah§
masl neticesinde ba§tanba§a pec;elenmi§ti 
(Camouflago). 

Ormanm iistiinde binlerce metro mu
rabbaJ kuma~ ortiilii idi. Alman tayya -
recilerinin ald!klan yiizlerce fotograf, 
pec;eleme i~inin miikemmel oldugunu gos
teriyordu. Crepy ormamnm tepesi muaz
zam bir tiyatro dekoru idi. Altmda, Pa
risin, kanh sahnelerini ya§Iyacagi bir 
dramm birinci perdesi haztrlamyordu. 

Top ate§ etmege ham bir hale gel in -
ce, orada ham bulunan birkac; ki~iden i
baret seyirci, bir ej derden kac;ar gibi ge
rilediler. Namlunun boyu 34 metro, yani 
iistiiste konulmu§ herbiri iic; kath iic; ev 
yiiksekliginde; c;ap1 21 santimetro, namlu 
kalmhgl I metro ve ag1rhgt 40.000 kilo 
idi. Aynca ikinci ve iic;iincii namlular da 
hazulanmt~h. Ciinkii profesoriin hasab -
Ianna nazaran bir namlu ile ancak 65 
defa mermi ahlabiliyordu. Ah~ esnasm -
daki tazyik l 00,000 atmosfer oldugu i-

Parisi di:igen batar- §i$man Bertalar'dan 
yanm kumandant birinin kumandam 
Vis Amiral Rogge deniz: binba$1st Kurt 

c;in, bu tazyika en miikemmel c;elik bile 
tahammiil edemezdi. F azla olarak, her 
al!~tan sonra, crap, inti§ar eden gazlerin 
tazyikile geni~liyordu. Gerc;i, bu suretle 
hasJ] olan fark birkac; milimetrodan iba -
retse de, mermilerin crap! tamamen muta· 
b1k olmadJgJ takdirde namlunun infilak1 
tehlikesi mevcuddu. Bu sebeble, her all§ 
ic;in ayn bir obiis yapmak icab etmi§, 
I den 65 e kadar numaralanmJ§, 65 tane 
mermi imal edilmi~ti. Her ah§tan sonra 
kutur inceden inceye olc;iiliiyor, ondan 
sonraki ah~a tahsis edilmi§ olan mermi 
namluya yerle§tiriliyordu. 

Diger taraftan, namlu o kadar uzun
du ki, her al!§tan sonra k1vnlmast, bii -
kiilmesi ihtimali vard1. En ufak bir inhi
raf, hatta milimetronun kesri kadar ufak 
dahi olsa bir felaket tevlid edebilirdi. Bi
naenaleyh, topun agzma yakm bir nok -
taya bir vine; yerle§tirilmi~ti. Bu vine;, cre
lik penc;elerile namlunun ucunu tutuyor 
ve at1~ esnasmda geri c;ekiliyordu. Her aJ 
h§ ic;in 30 kilo baruta ihtiyac vard1. 

Mermilerin boyu 90 santimetro, agJr
hgi 200 kilo idi. Her ah~ 35,000 marka 
ll).al oluyot'clu. (Q zamanki hesabla 1750 
lira). 

T opun he yeti mecmuas1 150,000 kilo 
agJrbgmdaydi ve bu muazzam s1klet, her 
metro murabbama 1250 kilo isabet etmek 
iizere yap1lan c;imento kaide iizerine 
yerle~tirilmi§ti. 

P. 3 iin, Paris i.izerine ilk mermiyi at
mast zamam gelince, ortaya miihim bir 
mesele <;Ikt_J. Crepy ormammn pec;elenme
si, topun Itilaf kuvvetlerinin goziinden 
gizlenmesine kafi degildi. Ciinkii topc;u
luk ilminin yeni terakkiyatJ dii§mamn bu
lundugu mevkii ke~fetmek hususunda c;ok 
miikemmel vas1talar bulmu~tu. Ezciimle, 
ses olc;en alet, top ate§ ettikten sonra, a -
II§tn hangi mevkiden yapildigtnJ kat'iyet
le hesab ediyordu. Bu tuzaga dii§memek 
ic;in, itilaf kuvvetlerinin, top sesini i§it -
memsi laz1mdi. 

Bunun ic;in de, Crepy ormamna, muh
telif c;aplarda 32 batarya top nakledildi. 
P. 3 her ate~ ettik~e. biitiin bu batarya
lar, yani I 28 top birden onunla birlikte 
ate§ edecek ve bu miithi§ giiri.iltii ara -
smda, P. 3 iin sesini tefrik etmege im -
kan kalmJyacakh. 

Dii~man memleketinde atr~r 
tarassud 

Halli icab eden son bir nokta daha 
vard1 ki, o da, ah§m tarassudu idi. Bu 0 

kadar kolay bir i§ degildi. P. 3 iin ah§l
m takib etmek ic;in, rasJdtn hedefe yakm 
bir noktada, vani Pariste bulunmasJ ~art
h. Fa kat, bizzat rastd merminin isabetile 
yaralamr, hatta oliirse vaziyet ne olacak
tJ. Bu miilahaza ile, Parise bir ras1d he
yeti gondermek, ve daha mii§kiilii, bun -
larla Alman umuml karargah1 arasmda 
seri bir rnuhabere tesis etmek laz1m gel -
di. 

Bu hususta, Almanlann ikinci biiro -
sunun ~ok mi.ihim hizmetleri goriildii. Pa
riste, ah§I tarassuda memur sekiz ajan 
vard1. Bu servis te§kilatJ isvic;reden gec;i
yor ve haberler iic; saatte Almanyaya va
nyordu. Atl~tan yiiz seksen iki dakika 
sonra, ali§ neticesi Alman umumi karar
gahma vas1l olmus bulunuyordu. 

Ale$ 
Paris iizerine ilk mermi 18 mart 1918 

de atJlmt§br. Sabahm saat dordiinde, Al
man avct tayyarelerinden miirekkeb iki 
filotilla Crepy ormam iizerinde s1k1 bir 
c;ember c;evirmek iizere havalanmish. 

Saat 6,30 da harekata ba§landJ: Ba -
tarya kumandam Amiral Rogge kuman
dayJ deruhde etmi~ti. Ba~kumandanhkla 
arasmda hususl bir hat vardt. T elefoncu
nun kulaklan da, P. 3 iin sesini ortmege 
memur 32 bataryaya 32 ayn hatla bag
lanmt~b. 

Mes'ul zabitler topun ba§mda duru -
yorlard1. Profesor Rausenberger biitiin 
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italya hiikumeti 
Malta civar1nda bir adayt 

tahkim ediyor 

. 
l .· 

Tahkim edilen italyan adast 

Diin §ehrimize gelen Daily Mail ga • 
zetesinin Roma muhabirinin yazdtgtna 
gore, Sicilya ile Tunus arasmdaki Pan .. 
telleria adas1 iizerinden tayyarelerin u~
masi, Kral tarafmdan tsdar olunan bil' 
emirname ile menedilmi§tir. Bu, mezkfu 
adanm tahkim edlimekte olduguna dair 
deveran eden §ayialan teyid eder rna .. 
hiyette telakki edilmektedir. 

Mahkumlara tahsis edilmi§ alan bu 
ada kolayca tahkim edilebilecegi gibi 
Sicilyadan Afrikaya kadar s1g sulara 
torpil koymak hususunda fevkalade 

miihim bir lis te§kil etmektedir. Boyle
ce garbi Akdenizle ~arki Akdeniz ara • 
smdaki seyriiseferi sekteye ugratmak 

kabildir. 
Adada miikemmel bir liman mevcud 

olup, adamn merkezinde kain Monte 
Grande admdaki dag da 900 metro irti· 

famdad1r. 
Bu ada ile Malta arasmdaki mesafe 

150 mil olup, burada tesis edilecek bir 
hava ussiiniin Maltayt tehlikeye dii§iire

cegi §iiphesizdir. 

cihazlan muayeneden gec;irmi~ti. Gayet 
asabi bir hal de kumanda mevkiine <;Ikh: 

- Ekselans, dedi, P. 3 ate§e ham • 

d1r. 
Ba§kumandanhktan gel en: «Ate§» 

emrini kumandan ve telefoncu tekrar et
tiler. 

Miithi§ bir tarraka oldu. 129 namlu, 
bir tanesi rnustesna olmak iizere F rans1z 
hatlan arasmd ka o 
mennileri kustular. Ve bu tek mermi d~ 
Parise dogru uc;mu§tu. Profesoriin hesa
bma nazaran iic; buc;uk dakikada oraya 
vasll olmus bulunmasi lazimdJ. 

0 zarnan intizar ba§ladJ. Kumanda 
mevkiinde profesorle kumandan Parisin 
bir haritasJ iizerine igilmi§lerdi. Bourbon 
saray1, hiikumet binalarmm bulundugu 
mahal, harita iizerinde kirmiZI bir hac; 
i§aretile gosterilmi§ti. Merminin buraya 
isabeti lazJmdi. 

Saatler gec;ti, giin gec;ti, haber gelmi
yordu. Muhteri tela§a dii§mii§tii. Acaba 
ihtira1 akamete mi ugrami§li? 

Dordi.incii giinii, beklenen haber ni -
hayet geldi. Ajanlardan hic;birisi, biiti.in 
ara§hrmalara ragmen mermiden eser bu
lamami§li. P. 3 iin ilk mermisi Paris ci· 
Varma dii§memis., kiire iizerinde kaybol -
mu~ gitmi~ti. 

Her yirmi dakikada bir mermi 
F akat be makus netice Alman umumi 

karargahmm cesaretini kirmami§, Parisin 
ne olursa olsun bombard1manma karar 
verilmi§ti. Martm 23 iinde ate§C tekrar 
ba§landJ. 

0 giin, sabahm 7 sini 3 gec;e, P. 3 ilk 
oldiiriicii darbesini vurdu. 

Bu ilk mermi Seine nhllmi i.izerine dii§
mii~tii. Miithi§ bir infilak havay1 yirttJ, 
iki ki~i oldii ve birc;ok kimse yaralandt. 

Hadise belediyeye heniiz haber veril
mis.ti ki ikinci bir infilak Dordiincii Hanri 
bulvanm altiist etti. Onun hemen arka -
smdan $ark istasyonu civarmda S1vasto • 
pol bulvan bir infilaka sahne oldu. Bun
dan sonra, bir c;ekic darbesi intizamile, 
her yirmi dakikada bir, miidafaasJz §eh

rin iistiine bir mermi inmege ba§ladJ. 
Hiikurnet hayret ic;indeydi. Evvela bu

nu tayyarelere atfettiler. Yiizba§J Coli -
nin idaresi altmda en miikemmel pilot • 
lar tayyarelerile yiikseldiler. Gokte hic;
bir ~y. bir tek Alman tayyaresi yoktu. 

Nihayet, Frans1z ba§kumandanhgl, bu 

mermilerin, Paris iizerine ate~ eden bir 
topun mermilerinden ba~ka bir~ey ola -
miyacagmJ dii~iindii. Fa kat 128 kilo -
metro uzaktan boyle bir ah§a imkan var 
mJyd1? · 

Laon civan cephesi ba~tanba§a hare • 
kete gec;ti. Gerc;i P. 3 iin mevkiini sis ten 
tayin etmege imkan bulunamami§Sa da, 
ah§m Crepy ormanmdan yaptldigJ anla • 
§JimJ~h. T opc;u bataryalan, biitiin bu 
mmtakay1 yelpaze §eklinde ate§ altma 
ald1lar. Fakat P. 3, harbin sonuna ka • 
dar durup dinlenmeden Paris iizerine a• 
te§ ac;makta devam etti ve hic;bir zaman 
ke§fedilemedi. 

[Bitti] 



BU KOLAY ve YENi TEDBIR 

SAYESiNDE 

1/2 Y AS I N I Z D A 

GORUNEBiliRSiNiZ 

30 ya~mdan sonra, I 00 kad1nda 99 u 
hemen yari olmii. - beslenmemi~ 

cildleri vard1r. 
Buru$ukluklar, solmu~ tenler, zaytflamt~ yiiz adaleleri, sarktk 

:vanal.Jar,, Bu halin bazt aHimetleridir. 

Viyana Universitesi profesorii 
Dr. Stejskal, kadmlan gencle§tir
mek i~in yeni bir tedbir ke~fe
diyor. 

Cild i~in bu yeni unsurda, gene 
h~yvanlardan istihsal edilmi~ 
Bwcel vardrr. Cild hiiceyrahm 
canland1ran bir cevherdir. 

40 - 50 ya~larmda binlerce ka
dm, bu sayede hemen bir gene 
klZlnkine mii~abih bir cild ve bir 
ten temin etmege muvaffak ol
mul;tur. 

Bu Biocel cevheri ~imdi pembe 
rengindeki Tokalon kreminin 
terkibine kanl;tmlmi~?tir. Yal -
mz bir gece zarfmda cildinizi can
landiracak ve genclelltirecektir. 

Giizelim; bilafastla sizi kemali 
hayretle seyrediyorum. Teniniz 
l;ayam hayrettir. - Ni~in diinlii 
sualime miisbet bir cevab vermi
yorsunuz. 

- Bir aya kadar evlenebiliriz. 

Terkibinde cildin yegane unsuru olan 8iocel cevheri bulunan 
P E M 8 E R E N G i N D E K i Tokalon kremini gece 
yatmazdan evvel kullammz ve 8 E Y A Z R E N G i N-
O E K i yags1z Tokalon kremini sabah kullanm1z. Pem
be rengindeki krem, cild tt;;m gayet besleyicidir. Fakat 
beyaz rengindeki yagstz krem, giindiiz i~;in en giizel krem· 
dir. Cild ic;in miikemmel bir unsur olduktan ba~ka pud
rayt goriinmez ve son derece yap1~kan kdar. Hemen tee· 
rubesine ba§laymu, son derece memnun kalacaksmiZ. 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiinden: 
<;amalti tuzlasmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuz degirme

ninde slhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlar1 yanm§ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da c50~ ~er kiloluk i~i ka
gid kaph c;uvallar i~inde sah!?a c;Ikanlmi~trr. 
, . Sofra tuzlan c64o ve c128~ er paketi havi sand1klara konarak amba

la]lanrni§tlr. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu Kabata~ ambarmda 
c9,50~ ve mutfak tuzlarmm beher kilosu c5,25· kuru~ fiatla satilacaktir. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzTan bir sand1k veya bir r;uvaldan 
daha a.~ sat~lamaz. Sand1k ve GUval bedelleri tuz fiatma dahil oldugun
dan mu~tenlerden aynca sand1k veya ~uval bedeli aranm1yacaktrr. 

Tuz satlcilarmm inhisarlar istanbul ffia~miidiirliigii Merkezinde 
Kabata§ ambaona miiracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 

T ekirdag Belediye Reisliginden: 
1 - E~siltmeye konulan i§: Tekirdag §ehrinin tahminen 250 hektarhk mes

kun vc. 70 hektarhk. gayrimeskun ki cem'an 320 hektarhk erinin haliha-
zir hantasmm tanz1m ve tersimi i!iidir. y 

2 - Muhammen bedeli: Meskun arazinin 17 5 gayrimeskun arazinin 10 li-
radan muhammen bedcl yekfulu 5075 lir~dir 

3 - Bu i$e aid evrak $Unlardrr: · 
A- Hususi §artname. 
B- ~ehir ve kasabalarm halihaz1r haritalarmm ahnmasma dair N afia Ba-

kanligmm umumi ve fenni !i?artnamesi. 
C- Mukavele projesi. 
4 - istekliler bu evrak1 Tek~.rd.~g Belediy~sinden par~siz alabilirler. 
5 - Eks1lti?~ ~3/3/937 sal_I gunu s~~t 16,5 .ta Tekirdag Belediyesinde Beledi

ye Re~smm ba!?kanhgmda mute§ekkil Belediye Enciimeninde yaplla
caktJr. 

6 - Eksiltme: Kapah zarf usulile yapllacaktir. 
7 - Eksiltmeye girecekl7rin 381 lira muv~kkat t.eminat vermeleri ve a$agi

d_a yaz1h !i?artlan ha1z olduklarma da1r tasd1kli vesikalan gondermeleri 
lazimdir. 
Bu J~C ancak fenni ehliyet ve ihhsaslan Naf!a Vekaletince kabul e 
tasdik edilmi$ olan miihendis ve topograflar veya bu kabil miihendis v 
topograflarla bu i$e ortakhk yapacag1 Noterlikc;e musaddak miiteahhi;: 
ler girebilirler. 

8 - 'I'eklif mektublan yukanda be$inci maddede yaz1h ihale giin ve saatin
den nihayet bir saat evveline kadar Tekirdag Belediye Reisligine getiri-
1erek .~a.~buz mukabilinde vermeleri laz1:ndrr. Posta ile gonderilecek 
taahhudlu mektublar da ihale saatinden b1r saat evvel gelmi~ olmas1 ve 
zarflarm. miihiir mumu ile iyice kapatllmi§ bulunmas1 §artbr. Postada 
olan gec1kmcler kabul edilmez. (1190) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Kocamustafapa§ada Sulumanastlr mevkiinde halen Samatya ~?Ubesi ola _ 

rak .kulla~:lan e_:;ki. ah~ab itfaiye karakolu ile mii~temilatmdan maa§ tevzi rna-
. hall! v~. d.:ger karg1r harab binanm paras1 pe§in verilmek ve on be~ gun zar • 

fmda sokulerek ar~~ te~lim edilmek ~artile dokuz yiiz yirmi be~ lira 24 kuru§ 
muhamme.n. b.e~:l uzermden ac;1k artbrma usulile satilacaktir. Isteklilerin ve 
diger §era:tmi ogrenmek istiyenlerin 8/3/937 pazartesi giinii saat on dortte 
yiizde yed1 bu~uk pey akc;elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komis
yona gclmelen. eM.• (1002) 

izmir Fuart Komitesi Reisliginden: 
!zmir Enternasyonal Fuannda daimi c;ali~mak uzere diplomah bir mima

ra ihtiyacimiz vard1r. 
200 liraya kadar ayhk iicret verilecektir. 
hteklilerin terciimeihallcrile birlikte Fuar Komitesi Riyasetine mi1raca-

atleri. (1152) 

CUMHURiYET 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
Tiirki~e i~ Bankasma b~rinci derecede ipotekli bulunan gayrimenkullerin 

Tapu k~y1dlerme nazaran: Istapbul Vilayetinin Beyoglu kazasmm Kasrmpa
§a semtmde Hasanpa$a mahallesinde Degirmen sokagmda eski 4 yeni 6 numa
ra!I m~kaddema iradh arsa elyevm ambar olup sag taraf1 yeni 4 numarah 
Agnad1~maryanko ve harab H. ve Fuad Bey deposu ve sol taraf1 ::;;erifzade Ah
~ed Sureyy~ .':e Balc1zade Mehmed Adil degirmeni, arkas1 ambar meydam 
on taraf1 tanklam ve gene ayni mahalde ve sokak ve semtte kain eski 4 - 94 
ve yeni 8 · 8/1 numarah bir taraf1 balmumcu diikkam ve bir taraf1 muhterik 
Pr~!ino degirmeni ye tarafeyni tarikiam ile mahdud derununpa icareteynli 
deg1rmen fabrikasi gedigine miistakar icarei vahideli 94 numarah bir kit'a 
arsa elyevm yekdigerine maklub gedikab mezkureden miin~lib bir bab kar
gir maateferruat dakik fabrikas1. 

Uc; yeminli ehli vukuf tarafmdan verilen rapora nazaran gayrimenkuliin 
evsaf ve k1ymeti: 

Fabrika 2060 metro murabba1 arsa iizerine in~?a edilmi!? yedi kisimdan iba
ret olup birinci k1s1m un deposu, duvarlan kargir do~eme ve c;atis1 ah~ab ve 
do~eme demir siitunlar iizerine mevzu potrel ana kiri~lere miisteniddir. Dart 
kathr. Bu klSlrn 483 metro murabba1 iizerine mebnidir. Beher metro murab -
ba1 elli~er liradan 24150 yirmi dart bin yiiz elli lira kiymetindedir. 

ikinci kiSim: Bugday silolan dairesi olup do~emenin bir. k1sm1 potrelli ki
ri$ler iizerine ahllab do~emelidir. Bir k1sm1 betonarmedir. lki kat olup 606 
metro murabba1 iizerine mebni ve beher metro murabba1 40 liradan yirmt 
be!? bin kirk lira k1ymetindedir. 

Uc;iincii klSlm: <;uvallama kismi olup asma kat ah~?ab digerleri potrel ve 
betondur. (357) metro murabba1 iizerine mebni olup beher metro murabba1 
40 liradan on dart bin i)d yiiz seksen lira kiymetinde9ir. 

Dordiincii kiSim: Bugday ambarlan kism1d1r. <;atisi ah!}ab, zemin kah 
beton, iist .kat potrel volta ve $Optur. 109 metro murabba1 iizerine mebni ve 
her metrosu 50 liradan be$ bin dart yiiz elli lira k1ymetindedir. 

Be~?inci kiSim: As1l fabrika k1smid1r. <;atlSI potrel ve galvaniz sa<;hdu. 
Alb kattJr. Zemin kati betondur. Bir ila dordiincii katlar potrelli volta ve ~ut
tur vc lnsmen ah~ab do~emeli ve be~inci kat potrelli ve ah~ab do~?emelidir. 
206 metro murabba1 iizerine mebni olup beher metro murabbai seksen lira -
dan on alb bin dart yiiz seksen lira k1ymetindedir. 

Altmc1 k1s1m: Y1kama mahalli olup dart kattlr. Katlardan ikisi potrelli 
ve voltoya tiinelli olup asma kat potrelli ve ah~ab ve <;atlSI potrelli ve galva • 
nizli saGla ortiiliidiir. 111 metro murabba1 iizerine mebni olup beher metro 
murabbm altm1~ liradan alti bin iki yiiz altmll? lira k1ymetindedir. 

Yedinci k1s1m: Biiro k1smile bugday teslim mahalli ve bir arahg1 muhte -
vidir. Dart katlidir. Zemini beton birinci ve ikinci katlar potrelli ve voltolu 
ve betonlu riiri Ginili ve iiGi.incii kat ah~ab do~meli.dir. 168 metro iizerine 
mebni ve her metro murabbai doksan liradan on be$ bin yiiz yirmi lira k1y -
metindedir. Binamn zemini 2060 metro murabba1 ve bina ittisalindeki serbest 
arsa 577 metro murabba1 ve galvaniz sac;h ardiye zemini 193 metro murabbai· 
dir ki Cfm'an iki bin sekiz yi.iz otuz metro murabbai olup beher metro murabba1 
be:;; liradan on dart bin yiiz elli lira k1ymetinde ve 193 metro murabba1 iize
rine mebni ardiye beher metro murabba1 alb liradan bin yiiz elli sekiz lira 
ki, umum ebniye ve arsalar bu suretle cem'an (122,488) yiiz yirmi iki bin dart 
yiiz seksen sekiz lira kiymetindedir. 

Gene ii~ yeminli ehli vukuf raporuna nazaran ipotekli gayrimenkul deru
niinde bulunan ve fabrikanm mi1temmim ciizii ve teferriiatmdan say1lan rna
kine alat ve edevah sairenin evsaf ve k1ymet1eri: 

Temizleme kismmda hirer aded 15 ve 21 beygirlik elektrik mot1irii iki 
yiiz kiloluk otomatik kantar, vantilator, 800 ~ift c;op §asorii, yuvarlak elek, 80 
metro bandh transfor, iki aded siklon, ii<; aded elevator, iki nakliye vidas1 ve 
tram;misyon ve kayi~lan mevcud olup montaj masraf1 da dahil olmak iizere 
bu k1sma aid makinelerin k1ymeti 5675 lirad1r. Y1kama ve temizleme kismmda 
birer aded 77 beygirlik elektrik motorii, ~akuli tulumba, otomatik kantar 600 
r;iftli c;op ~asorii, bugday firGaSI, komple kondisyonor ve iki~r aded halez~nlu 
fiy ayirma aleti, evrika, ISlahp tavlama cihaz1, ta~ ayiklayiCI, ~alkama vidaSI, 
kurutma kolonu, Zirnpara bugday temizleme makinesi, emme havai toz filit -
resi, vantretOr ve iiGer aded karamuk triyorii, tasnif triyorii ve alt1 elevotor 
nakliye vidalan, transmisyon ve kaYI:;;lar mevcud olup montaj masraf1 da da~ 
hil, bu k1sma aid makinelerin k1ymeti 45040 lirad1r. Biiyiik degirmen kismmda 
hirer aded 105 ve 120 beygirlik elektrik motorii, ~ift deta!?or, tek deta~or, AGK 
val:n, 1200X250, otomatik kantar, un harman makinesi, otomatik 1slatma ma
kinesi, 60 beygirli elektrik motorii, ~asor 40 D.F., mahruti kepek fm;as1, san
trifus elek, plan~ister 4 M., 44 beygirlik elektrik motorii, tek data§or, kaskat
h bugday temizleme cihaz1, iki~?er aded AGK vals1 1000X250, yeni M!AG val
Sl, 125X250, 1000X300, ~asor N. 502, 4 aded tecdidi hava siizgeci ve iki san
trifiij elek, iic; aded AGK. vals1 1000X250, ~asor N. 302, plan§ister 4 ML. ve 5 
aded yeni MiAG. vals1 1500X250 ve 8 aded yeni MiAG. vals1 1000X250 ve 6 
aded plan~ister 6 ML. 4 aded vantilator, 9 aded c;ift detall1ir ve elevator, vida
lar, transmisyon ve kayu~lar ve montaj masraf1 da dahil olmak iizere bu ki
simda mevcud makinelerin k1ymeti 122500 lirad1r. Kii~iik degirmen k1smm -
da birer aded 60 be~girlik elektrik motorii, MiAG. vals1 1000X250, c;avdar 
yarma vals1, 30 H.F., ~?asor, kepek ~IrGaSI, otomatik kantar, santrifuj elek, filit
re, vantilator, ve iki~er aded MIAG otomatik vals1 800X300, 600X300, 
600X300 ve elevator, vida, transmisyon ve kayilllar mevcud olup montaj mas
rafi da dahil, bu k1sma aid makinelerin k1ymeti 27800 lirad1r. Atolye k1smmda 
birer aded 20 beygirlik elektrik motorii, torna tezga.Ju, mak'ab ve iki aded 
vals torna tezgah1, transmisyon, kayi~lar mevcud olup montaj masraf1 da da
hil, bu k1sma aid makinelerin k1ymeti 4560 lirad1r. Ozonla beyazlatma tesisa -
tmm kiymeti 2600 ve laboratuarm komple klymeti de 750 lirad1r ki, buna na
zaran bu klSlmlara aid tekmil makinelerin heyeti mecmuasma 208925 lira 
k1ymet t2kdir edilmi;;~tr. 

Yukanda miifredati ve evsaf1 yaz1h oldugu veGhile ipotekli maamii!?temi
lat gayrimenkullerin heyeti mecmuasma 122488 lira Vf! bu gayrimenkullerin 
deruniinde bulunup ciizii miitemmim ve teferriiat kabilinden madud alan bi -
lumum makine, alat ve edevat ve demirba!? ve teferriiah saireye 208925 lira 
kiymet takdir edilmekle gayrimenkul ve makineler heyti umumiyesinin ehli 
vukuflar tarafmdan konan kiymet 331413 liraya balig olmaktad1r. 

Yukanda gerek ayn ayn ve gerekse heyeti mecmua vaziyetinde evsaf, 
miktar ve k1ymetleri yaz1h olan ipotekli mezkf.tr fabrikamn biitiin gayrimen -
kulleri ve mii~temilah ve binalar dahilindeki gerek miitemmim ciizii ve ge • 
rekse teferriiat kabilinden bilumum makine, alat ve edevat ve demirba~ ve 
teferri.iab sairesile birlikte ac;1k arthrma ile paraya c;evrilmesine karar veril
mi~? olup bu hususa miitedair aGlk arthrma ~artnameJii 15/4/937 tarihine ras
hyan per~?embe giiniinden itibaren dairede herkesin gorebilecegi llekilde aGlk 
bulundurulacakhr. Birinci a~Ik artbrmasl 6/5[937 tarihine rashyan peq;embe 
giinii saat on dortten o~ alhya kadar tstanbulda Yenipostane binasmda Adli
ye k1smmda Dordiincii Icra dairesinde icra kilmacaktir. Arttirma bedeli kiy
meti muhammenenin 7o 75 ini buldugu takdirde mii~?terisine ihale edilecek • 
tir. Aksi takdirde en son arttiranm taahhiidii baki kalmak i1zere arthrma 15 
!tUn miiddetle temdid edilerek 21/5/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 
ten 16 ya kadar mezktlr icra dairesinde ikinci ac;1k arttmlmas1 yap1larak art-

. tJrma bedeli muhammen klymetin 7o 75 ini buldugu takdirde en GOk arttrrana 
ihale edilecektir. Aksi takdirde 2280 numarah kanuna tevfikan sati~ be~ se -
ne miiddetle tecil edilecektir. Arttum1ya i~?tirak edecek taliblerin mezkur 
fabnkanm tamamma takdir edilen 331,413 iiG yiiz otuz bir bin dart yiiz on iir; 
liranm yiizde yedi buGugu nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm te
minat mektubunu tevdi etmeleri lazimdir. 

Arttirma pe~indir. Miiterakim bina vergileri ve Vak1f icaresi, tanzifat ve 
tenviriye bedeli miizayededen tenzil olunacaktir. Tellaliye resmi ve yirmi se
nelik Vak1f icaresi mii~teriye aiddir. 2004 numarah icra ve iflas kanunun 126 
nci maddesinin 4 iincii f1kras1 mucibince bu gayrimenkuliin iizerine ipotekli 
alacakhlarla diger alacakhlar ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialanm ilan tarihinden itibaren yirmi 
gun iGinde evrak1 miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri ve aksi tak -
dirde haklan Tapu sicillerile sabit olmadtkGa sati!j bedelinin payla~masmdan 
haric birakilacaklan cihetle alakadarlarm i~;~bu maddenin mezkur f1kras1 mu
cibince hareket etmeleri ve i~bu gayrimenkuliin sair bilciimle hususati hak
kmda daha fazla malumat almak istiven;terin dairemizde mevcud 933/312 
numarah dosyasma J.niiracaat etmeleri ilan olunur. (30710) 

Erzurum Vilavetinden: 
Be~ nisan 937 .pazartesi ~nii saat 15 te Erzurum Vilayeti ~af1a M~.diir~ii

gii odasmda transit yolu Ekslltme Komisyonunda a!t_?li~ .altl ~~~ be(l yuz yi~
mi bir lira elli dart kuru~ bedeli ke~?ifli Erzurum Vtlayeti dah1lmde ve transit 
yolu uzerinde Horasanla SaGtepe arasmda miiteahhide ihale edilip te vakit ve 
zamanile yap!lamad1gmdan dolay1 mukavelesi feshedildi~ten. sonra geri kalan 
17+333 kilometro ~ose in~aah bakiyesi ve sekiz aded ek1p bmasmm nevakist
nm ikmali ve alb aded smai imalatm tamamlanmas1 i~lerinin kapah zarf 
usulile eksiltmesi yapllacakhr. 

Evrak1 ke~fiye, fiartname, mukavelenamesi ve buna miiteferri bi1tiin ev -
rak Transit Yolu !n~aat $efliginde goriilebilir. 

• Muvakkat teminat dart bin bes yiiz yetmii~ alb lira sekiz kurustur. !stek
liler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayll1 niishasmda Gikan talimatna
meve gore Naf1a Vek.3.letinden almmi$ vesikalan ihtiva etmek ~artile 2490 sa
Yili arttlrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki saranat dairesinde 
tanzim edecekleri teklif mektublanm 5/4/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
Transit Yolu tn~aat Komisyonuna vermeleri laztmd1r. (921) 
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Kapab zarf usulile eksiltme ilan1 
~ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Ankarada ~ocuksaray1. c~ddesin~e yaptmlacak aparhman, tiyatro, yiiz • 

me havuzu, gazmo ve garaJ bmalan m~aah; proje ve ke~?finde bazt tadilat ya
p~~mak suretile yeniden eksiltmey~ Gikanlmi$tlr. ihale 22/3/937 pazartesi gii • 
nu saat 15 te Ankarada <;ocuk Es1rgeme Kurumu Genel merkezinde yaplla -
caktir. Yeniden tanzim edilmi~ olan miinakasa dosyalan 15 lira mukabilinde 
<;ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez Hesab i~leri Direktorliigiinden veril
mekterlir. (1204) 

I Emlak ve Eytam Bankasi ilanlart I 
1 - ~ubemizden maal;lanm iskonto ettirmekte bulunan miitekaidlerin iize

rinde miiracaat edecekleri giinler yazi11 olarak gi~elerimizden aldiklan 
numaralarla tayin olunan giinlerde bankam1za miiracaatleri. Ve bu
nun haric~nde .v~ki olacak .. dileklerin y:rine getirilemiyecegi. 

2 - Harb malullenmn aym 4 une kadar vaki olacak mtiraca 
niine icra edilip ondan sonraki miiracaatlerinin Siraya tabi ol:cag1 ilan 
olunur. c465~ (1128) 

Esas No.s1 
229 

-
P AZARLIKLA SATILIK 

ARSA 
Mevkii ve nev'i 

Lalelide Laleli caddesinde tramvay yolu uze
rinde eski 102, 104, 106 yeni 114, 116, 118 numa-

Depozito 

rah 436 metro murabba1 arsa. 1050 Lira 
Tafsilah yukanda yazi11 arsa, pel/in para ile veya ilki pe~in olmak ve ka

lan yedi taksiti yedi senevi ve miisavi taksitte almmak iizere sekiz taksitle ve 
pazarhkla sattlacaktir. Taksitle satild1g1 surette geri birakilan yedi taksit ic;in 
faiz ve kumusyon almmaz. 

Taliblerin 8 mart 1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 da §ube-
mize gelmeleri. c466~ (1181) 

Esas No. 

c. 10/7 

c. 10/8 
c. 10/10 

162 

KiRALIK EMLAK 
Mevkii ve nev'i 

Beyoglunda Bedreddin mahallesinde Ortafiimal 
sokagmda 5 - 7 numarah Abuaf aparbmanmm 7 
numarali dairesi. 
Ayni apartlmanm 8 numarah dairesi. 
Ayni aparhmanm 10 numarah dairesi. 
Ni~anta~?mda eski Te$vikiye, yeni Harbiye soka
gmda 135 numarah eski ekmek fabrikasmm 

Dcpozito 
Lira 

42 
50 
5rf 

bodrum ve zemin kah. 225 
Mevkileri yukanda yaz1h emlak bir, vahud ii~ sene miiddetle kiraya veril

mek iizere aGik arttirmiya konulmu:;;tur. istekliler.in ihaleve musadif i5 mart 
1937 pazartesi giinii saat 10 da ~ubemize gelmeleri. c467~ (1185) 

imar Sehri . Direktorliigiinden: Ankara 

Istanbul Barosu 
Ba$kanl1g1ndan: 

Dahill nizamnamemizin 12 nci maddesine gore Baromuz Heyeti Umumi
yesi 20 mart 937 cumartesi giinii saat 15 te istanbul Ag1rceza mahkemesi sa
lonunda toplanacakhr. 

Arkada~?larm gelmeleri rica olunur. 
Ruzname: 

1 - Yeni kaydolunan arkadaslarm takdimi ve bu vesile ile ikinci ba!?ka
nm nutku. 2 - Yeni kanun layihast hakkmda malumat. 3 - Miiddeti biten 
birinci ve ikinci baskanlarla be§ iiyenin yerlerine yenilerinin ses;ilmesi. 4 -
Mali raporun okunmas1. 
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VENUS gibi giizel olmak is~ 

VENUS 
tiyorsamz; daima 
Kremi 

VENUS Pudrast 
VENUS Alhgt 
VENUS RJlju 
VENUS Rimeli 
VENUS Siirmesi 
VENUS Briyantini 
VENUS Esanst 
VENUS Kolonyast 
VENUS Gliserinli ve 

sabunu 
tuvalet 

Cam kokulu EREN kolon· 
yaa1 kullammz. 

VENUS miistahzarah nam ve ~ohretini soz ve !larlatanhkla degil ma
hru biitiin diinyaya begendirmek suretile isbat eden !ZHYaw itimad yegane 
markad1r. 

VEN'OS miistahzaratma: Tanmm1~ eczane, 1triyat ve tuhafiye magaza
Iarmda en k1ymetli yerler verilmi~tir. Deposu: Evliyazade Nureddin tica

rethanesi - istanbul. 

Kayseri Milli iktrsad Bankast Heyeti 
idare Riyasetinden: 

Kayseri Milli lkttsad Bankasmm 30/11/1936 tarihine miisadif pa
zartesi giinii toplanmt' olan heyeti umumiyede hankanm feshine 
dair verilmi, olan karar Jkhsad Yiiksek Vekaletince tasvib ve tas
dik kthnma' oldugundan mefsuh bankanm bilumum hissedar ve bore 
ve alacagt olanlarm 1 mart 937 tarihinden sonra mezkur bankaya mii· 
racaat eylemeleri Ticaret kanununun 444 iincii maddesi mucibince 
ii!riincii defa olarak ilan olunur. 

Heyeti ldare Reisi 
Re~id Sami Draz 

EKSiLTME iLANI 
Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Bir tayyare hangarile bir yatakhane binasmm Merzifonda in§aSl ka
palt zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Bu i~ aid proje, ke~if ve ~artnameler on lira mukabilinde Ankara
da Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve istanbulda Tiirk Hava Kuru " 
mu S.Ubesinden almacaktrr. 

3 - 1n~a edilecek hangar ve yatakhane binasmm ke~if bedelleri tutan 
(109.200) lira (32) kuru§tur. 

4 - Eksiltme 20 mart 1937 gii.nii saat 11 de Ankarada Kurum Genel mer
kezinde yapilacaktlr. 

5 - Eksiltmeye girebilecekler: 
1steklinin diplomah mimar veya miihendis olmasJ ve halen in§aat mii -

teaahhidi olduguna dair kayidli bulundugu Ticaret Odasmdan almmi§ resmi 
vesika gostermesi ve ~imdiye kadar bir defada en az yiiz bin lira k1ymetinde 
bir bina in~aatl i§ini muvaffakiyetle ba~armi§ oldugunu vesaikle isbat etmesi 
§arttir. 

6 - 1stekliler (8.190) lira muvakkat teminatlar1m Kurum Genel Mer -
kez veznesine yatlrarak alacaklar1 mn.kbuzu ve be~inci maddede taleb edilen 
vesaiki tekliflerini havi kapah zarfla birlikte 20 mart 1937 giinii saat 10 a ka
dar Tiirk Hava Kurumu Genel Merkez Ba~kanllgma teslim etmelidirler. 

(1219) 

Eyiib Tapu Sicil Muhaftzhgmdan: 
Kemerbu rgaz merkez nahiyesine bagh Agabuqak mevkiinde ~arkan Mor

.a ;;iftligine giden y~l, ~imalen Morka Giftligil'le giden yolla intepe c;-iftlik ara
ZISl, ~a~ben <;:avu~ koyiinde, Alibey koyiine giden yol ve dere, cenuben dere 
ve M1lh Emlakten Pa§abahGe Gaytrile r,;evrili ortasmdan dere ger,;en iki par -
Ga tahminen 149,000 metro murabba1 miktarmdaki Agabucak Gay1rmm sened
siz tasarrufata k1yasen Hazine namma tes\;ili istanbul Defterdarhgmdan is -
tenilmi~tir. 

Bu gayrimenkul tasarrufun tahkik ve tesbiti i~in 17 mart 937 tarihine 
tesadiif eden Gar~amba giinii ogleden evvel saat 10 da mahalline tahkik me -
mun, gonderileceginden bu gayrimen lmlle alakas1 olanlarm ve tasarruf ve -
ya ayni bir hak olmasmdan bulunanlarm delilleri miisbit vesikalarile birlik
te tahkik giiniine kadar Sultanahmedde Tapu Sicil Muhaf1zhgma veya tab -
kik giinii mahallinde tahkik memuruna miiracaatle itirazlanm bildirmeleri 
~= olunur. (1188)

1 1 lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden· 
5000 Kilo Yamall.k kanavi~e Ah1rkap1 Bak1mevinde 
3000 " " !;Ul ,. ,. 

400 ,. ,. guval ,.. ,. 
3500 ,.. iskarta ip ,.. ,. 
3000 ,. ,. kmnap ,.. ,. 

10000 ,. ,.. kanavi~ ,.. ,. 
20CO ,. ,. ~uval ,. ,. 
3500 ,. ,. r,;ul ,. ,. 

200 ,. ,. marka bezi ,. ,. 
8000 ,. ,. Bir metrelik kastntl ipi ,. ,. 

26 Kalem hurda otomobil yedek par~alan Cibali Nakliyat ~ubemizde 
2000 Kilo kanavige $emsipa§a i§letmeevinde 
~. ~ ,. ,. 

1200 ,. ip ,. ,. 
Yukanda cins ve miktarlan yazth malzeme 9/III/937 tarihine rashyan 

salt giinii saat 10 da pazarbkla satllacaktlr. isteklilerin maHan gormek iizere 
hergiin hizalarmda gosterilen mahallere, pazarbk i~in de tayin olunan gi.in ve 
saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata§ta inhisarlar Levazun ve Mu
bayaat $ubesi Miidiirliigundeki Satl§ Komisyonuna miiracaatleri. (884) --I- idaremizin Yav!San Tuzlas1 i<;in 9/III/1937 tarihinde kapall zarf usu-
lile satm almacag1 ilan edilen beheri (4750) lira muhammen bedelli iki aded 
lokomatifin eksiltme tarihi 10 giin temdid e:dilerek 19/III/1937 tarihine ras • 
hyan cuma giinii saat 15 e talik edilmi~tir. 

Jl - Muvakkat teminat (712.50) Iirad1r. 
III - $artnameler paras1z olarak hergiin inhisarlar Levaz1m ve Muba

yaat $ubesinden almabilir. 
IV - isteklilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel §artnamede gos

terilen esaslan ihtiva etmek iizere fiatsiZ ve mufassal tekliflerini inhisarlar 
Tuz Fen $ubesi Miidiirli.igiine vermeleri ve teklifl~rinin kabuliinii mutazam -
mm vesika almalan laztmdir. 

V- Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni vesikalari ihtiva ede • 
cek olan kapah zarflar en ge~ ihale giinii tam saat 14 e kadar Kabata§ta Le • 
vaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonu Reisligine makbuz muka -
bilinde verilmi~ olmahd1r. (1193) _, 
1 - idaremizin Tekirdag ~arab fabrikasma, ~arab fiGilarmm istifi iGin ~art

namesi mucibince c1500,. lira muhammen bedelli c2:o aded elavatorlii 
araba pazarhkla satm almacaktir. 

2 - Pazarhk 20/4/937 tarihine rasbyan sah gi.inii saat 15 te Kabata§ Leva -
z1m ve Mubayaat $ubesindeki Abm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

3 - $artnameler paraSIZ olarak hergiin SOZU geGen $ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin miinakasa tarihinden bir hafta evveline kadar fiats1z fen -

ni tekliflerini inhisarlar Miiskirat Fabrikalar Subesine vermeleri ve mii
nakasaya girebilmek iGin de miinakasadan azami iiG giin evveline ka -
dar verilen tek1iflerin muvaf1k bulunduguna dair mezkur ~ubeden ve -
sika almalan Iaz1md1r. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaikle yukanda yaz1h 
vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte tayin edilen giin ve saatte 
ad1 geGen Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1194) 

Tiirk Hava Kurumu Diizce ~ubesinden: 
Bu seneki kurban derileri muntazam tuzlattmlm1~ ve temizlenmi~tir. S1g1r 

derileri salamura halinde kilo hesabile, koyun ve keGi derileri kurutulmu~ 
olarak tane hesabile 26/2/937 de 20 giin miiddetle miizaycdeye konulmu~tur. 

Bu miiddet zarfmda pey siirecekler % 7,5 pey ak~elerile kurumumuza mii-
. (1103) 

CUMHURiYET t 

RO ATiZMA Pi hal ge~er. u,umek
bel, diz ve arkaya 

emen keser 

istanbul 7 nci icra memurlugundan: j••••••••••••••••••••••••••••••
Bayan Ay§enin uhdei tasarrufunda « » 

olup emvali geyrimenkule ve ikrazat 
bankasma birinci derecede ipotek ola -
rak Biiyi.ikadada Nizam mahallesinde 
Nizam caddesinde bir taraf1 Ziyapa§a 
soka,gi ve bir taraf1 kadimen Nizam cad

desi ve halen <;ankaya caddesi ve bir 
tara£1 10 ve 17 parsel No. h mahallesi 
ve diger taraf1 8 parsel No. h mahalle -
lerde mahdud 67 miikerrer cniimerotaj 
11 numaralh ve 2403 metro murabba 
deruniinde muhtelif cesamette 50 kadar 
~am agacile ve kargir kuyu motOr da -
iresi bulunan cephede kargir ve aynca 
tugla korkuluklan ve korkuluklar ara -
smda demir parmaklik ve demir kap1s1 
olan ve Ziyapa§a sokagmda ayr1ca de
mir parmakhk ve demir kap1s1 olan ve 
tamamma ii~ ehli viikuf tarafmdan se
kiz bin d6rt yiiz on lira 50 kuru~ takdir 
edilen arsamn tamam1 apk artt1rm1ya 
konulmu§tur. Arttlrma pe~indir. Art -
tirm1ya i§tirak edecek mii~terilen k1y -
meti muhammenenin %7,5 rusbetinde 
pey ak~esi veya milli bir bankamn te • 
minat mektubunu hamil olmalan icab 
eder. Miiterakim vergi, tanzifat, tenvi -
riye ve vaklf borclar1 borcluya aiddir. 
Arthrma §artnamesi 20/3/937 tarihine 
musadif cumartesi giinii dairede rna ~ 

halli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci arttlrmas1 19/4/937 tarihine mu -
sadif Pazartesi giinii dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecektir. Bi
rinci arthrmada bedeli k1ymeti muham
menenin %75 ini buldugu takdirde iistte 
birakihr. Alesi takdirde son artt1ramn 
taahhiidii baki kalmak iizere arttirma 
on be§ giin daha temdid edilerek 4/5/ 
937 tarihine musadif sah giinii saat 14 
ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci 
arttirma neticesinde en ~ok arttiranm 
iistiine b1rakilacaktir. 2004 No. lt icra ve 
iflas kanununun 126 nc1 maddesine tev
fikan haklan tapu sicillerile sabit olml
yan ipotekli alacakhlarla diger alaka -
daranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu 
haklanm ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialanm ilan tar·ihinden iti
baren 20 giin zarfmda evrakl miisbite -
lerile birlikte dairemize bildirmeleri la
zimdir. Aksi takdirde haklar1 tapu si -
cillerile sabit olm1yanlar satl§ bedelinin 
payla§masmdan baric kahrlar. Miitera
kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden i
baret olan belediye riisumu ve vak1f i
caresi bcdeli miizayedcden tenzil olu -
nur. Yirmi senelik vaklf icaresi taviz 
bedeli mii§teriye aiddir. Daha fazla ma
Ifunat almak istiyenlerin 935/142 No. h 
dosyada mevcud cvrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri klymet raporunu goriip 
anhyacaklar1 ilan olunur. (30706) 

• S1k1nt1 ve UzUntUiere, 
asabi bafl donmelerlne, 
mUtemadi qarp1ntdara 
gogus gererek vUcudU 

harab etmek 

DOGRU MU? 

KARDOL 
istimali kolay 

SiNiR DAMLASI 

istanbul 4 iincii icra memurlugundan: 
Galatada Orner Abid hanmda 3/4 

No. h yaz1hanede iken halen ikametga
hl m~hul Sotiriyadis biraderler tara -
fma: 

Refik Sabrini.n istanbul 
Borsas1 1933 senesi esas karar 10 numa· 
rah ve 17 T. evvel 933 tarihli hiikiim 
kararnamesi ve temy·iz ticaret dairesi -
nin esas 935/929 ve karar 3202 No. h ve 
15/10/936 tasdik kararile 574 lira 2 ku· 
TU§un faiz ve icra masraf1 ve iicreti ve
kalet tahsil edilmesi i~in icrai takibde 
bulunulmu§ ve tarafm1za gonderilen ic
ra emri arkasma miiba§iri tarafmdan 
verilen me~ruhatta ikametgahm1zm 
me~hul bulundugu bildirilmi§ oldugun· 
dan bu babda bir diyeceginiz varsa 20 
giin i~·inde bildirmeniz ve icra emri teb
lig makamma kaim olmak iizere ilan o-
lunur. (30704) 

Suvester Aran1l1yor 
Bir aile nezdinde yeni dogan bir 
~oeuk i~in mfirebbiye aramhyor. 

Acele Alman hastanesinde 101 
numaraya 

Dr. iHSAN 

Gonokok A,tsi 
Belsoguklugu ve ihtilatlanna kar~t 
pek tesirli ve taze a~1d1r. Divanyolu 

llllliSitliil tiaiinmiiiiaiiihiiimiiiuiidilitiiiilir biieiisiillllliNiiloiil. ~ 

Bayanlann candan arkada§l: Ayba§lannda kullandtklan 

''FE MiL,, TUVALET BEZLERiDi 
Her eczanede bulunur. Ti.irkiye ve umum Balkan 

hiimQmetleri iqin vekili : U~ Ecza Deposudur. 

Mersin Belediyesinden: 

I 

1 - Belediyeye aid plajm i~letmesi be~ yll miiddetle kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen yllhk kira bedeli 700 lirad1r. 

2 - Belediyede mevcud proje ve ~artname mucibince plajda miistecir tara
fmdan 3466 lirahk in~aat yapilacaktlr. 

3 - $artname ve proje paras1z olarak Fen Miidiirliigunden almacaktlr. 
4 - Arttlrma 23 mart 937 sah giinii saat 16 da Belediye dairesinde yapJ.la-

caktir. 
5 - Arttlrma aGik olarak yap1lacakbr. 
6 - Muvakkat temip.at miktarx 262 lira 50 kuru~tur. 
7 - Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklarma dair vesika ibraz edecek-

lerdir. (1125) 

istanbul Giimriikleri Baf?miidiirliigiinden: 
Ba~miidiirliigumiiz kadrosunda aGik (30) lira asli maa~h laboranthk i~in 

yap1lacak miisabaka imtiham, 15/3/1937 giinii saat (10) da Eminoniindeki Re
~adiyc cadde~~n~e ~ulu?an kimyahane .. Iaboratuarmda ve gene ayni giin saat 
(1.4). te Ba§mudurluk bmasmda olmak uzere iki yerde yap1lacakt1r. 

Isteklilerin: 
. A - Memu~in .. kanununun 4. iincii maddesinde ve 1cra Vekilleri Heyeti

nm. 10/10/1935 gunlu kararnaJt~esmde yazth ~artlan haiz bulunmas1 
B - Ya~1 otuzu geGmi~ olmamasi, ' 
C - Fen Fakiiltesinin fizik ve kimya lisansmdan umumi kimya sertifika

SJ almi§ bulunmas1 gerektir. 
.. I_s;:kl~!eri~ .Ba~m~d.iirliigumiize bir d}~ekGe ile miiracaatleri ve Ba~mii -

d~rlugumuz s1cil serv1~1.n?en alacak!an ~a~1dlarm muamelesini 14/3/1937 gii
nu saat 17,5 a kadar b1t1np belgelenle b1rhkte getirmiyenlerin imtihana gire
miyecekleri bildirilir. 1216) 

Mersin Beledivesinden: .. 
1 - Belediye bahGesinin i~letmesi be§ y1l miiddetle kiraya verileeektir. 

Tahmin edilen yllhk kira bedeli bin lirad1r. 
2 - Belediyede mevcud proje ve ~artname mucibince bahc;ede miistecir 

tarafmdan 3500 lirahk in§aat yapilacaktlr. 
3 - $artname ve proje paras1z olarak Belediye Fen IMiidiirli.igunden alt

nacakhr. 
4 - Artttrma 23 mart 937 sah giinii saat 15 te Belediye dairesinde yap1-

lacakttr. 
5 - Arttirma a~1k olarak ~ap1lacakbr. 
6 - . Muvakkat teminat miktan 375 1irad11·. 
7 - Talil:fl.er Ticaret Odasmda kayidli olduklarma 'dair vesjka ibraz ede-

C'~klerdir. (1126) 

Tiir A oni 
1937 yli1 mart aymm 26 nCI ctnna gii· 

nii saat onda §irketin Bahgekap1, Ta§ 
handaki :merkezind adi surette topla
nacak olan heyeti umumiye i~timama 
~ketin hissedarlan davet olunurlar. 
l§bu ic;timaa. i§tirak etmek igin gerek a-

eten ve gerek vekaleten §irketin en 
az on hissesine sahib hissedarlarm mez
kUr senedatl veya bunu 'Imisbit vesatki 
yemvi i~timadan bir hafta evvel §irket 
merkezine tevdi le mukabilinde duhu
liye varak:as1 almalan 'rica olunur. 

Roznamei iiza'kerat : 
1- 1936 ~ yth muamelat ve hesaba

tma aid ida.re meclisi ve muraktb ra • 
porlarmm okunmaSI. 

2 - 1936 i§ yxh bilan~o ve .kar ve za
rar hesablanrun okunmas1, kabul ve 
tasdikile idare meclisinin "brast ve te • 
mettiiatm tayini, zaman w sureti tev -
zii hakkmda karar verilmesi. 

3 - Miiddeti biten. idare meclisi aza
larl yerine yeniden aza intihabile hakk1 
huzurlarmm ve 1937 y1h igin muraklbm 
intihabile tahsisatmm tayini. 

oPERATtlR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastahklar ve sinir 

cerrahisi miitehass1s1 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
ka~1smda Zorlu aparbman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 ya kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

Istanbul Be~inci icrasmdan : 

Miihim Satt~ 
K1S1kllda tramvay mevkiinde mey • 

danhga naz1r miistesna bir mevkide bu
lunan iki bab bane ve biiyi.ik babgeyi 
mii§temil bina 8 mart 1937 tarihine mu
sadif oniimi.izdeki pazartesi giinii saat 
2 - 4 arasmda bilmuzayede satilacagm· 
dan talib olanlarm ayni saatte 935/3549 

dosya numarasile istanbul be§inci icra 
dairesinde haz1r bulunmalar1. (30715) 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
Semti ve mahallesi 

149 Tarabya 

549 Y e~ilkoy Koyi<;i 

Aksaray Caktraga 

Bakla!tkemaleddin 

Silivrikapt F atihsultan

mehmed 

<;engelkoy Y enimahalle 

Heybeliada 

» 

Haskoy Hahctoglu 

Tur~ucu 

Cengelkoy 

Heybeliada Yah 

Kuzguncuk 

654 Y edikule Sultanmehmed 

Heybeliada 

» 

» 

Sokag1 Emlak No. Cinsi ve his. 

Hisseye gore 

muhammen K. 

E: Bostan Y: Bostan 

ve Beyoglu cad. 

E: 15-17~19~ 
21 y: 13-15~ 17 

mahallen: 1311, 15· 
17-1-13 

E: Kuyu ve Ayazma 

ve Kuyumeydam Y: 
Ciimbii§, Mirasyedi, 

«;;am<h;ii 

E: ve Y: 13-
15-17-2 

mahallen: 2-4-
6-2 

Altmda diikkam 2670 
olan ah§ab iki hane 

ve <;attst ytktlmt~ 
kargir hane 

Kargir dort diikkB.n 

ve listiindeki olann 

5 !24 hissesi 

Hayriyetiiccan cad. E: 31 61,03 metro arsa 1 000 Kapah zarf 

E: Veliefendi Y: Seyid- E: 1 Y: 9-
nizam cad. 9/1 

Abdioglu 

E: Berberoglu Y: 

hgiizar 

E: Saka Y: Ergen

<;tkmazt 

E: 24 Y: 32 
Y: 64, Ada: 27, 

Parse!: 4 

E: ve Y: 16 
Ada: 29, 

Parse}: 11 

E: Biikiicii Y: Biikliim E: 11 

Derebeyi E: 6 Mii. 6-1 
Y: 8-10~12 

Karanfil ve Karakol Y: 2, Ada: 19 

E: Arnavudc;tkmazt 

Y: Boyactc;tkmazt 

E: Y edikule Y: 

Belgradkaptsl 

Demirhaneyolu 

E: Sanyani Y: 
Karakol ve Ortayol 

E: Berberoglu Y: 
Karanfil ve Karakol 

E: Han Y: Orhan 

Par~l: 5 
E: 50-52 
Y: 10-12 

E: 27 Y: 1·1/1 

Y: 11. Ada: 22 
Parse!: 2 

Y: 37, Ada: 19, 
Parse!: 8 

Y: 57, Ada: 67, 
Parse!: 6 

kinde kuyusu ve 

ahm olan bostamn 

1/6 his. 

92 metro arsa 100 

81 metro arsa 70 

18,50 metro arsa 20 

86 metro arsa 1 00 

Bah~enin 1 /8 his. 200 

48 metro arsa 80 

345 metro arsa 180 

Kargir maa ah1r 720 
kulliheyi mii~temil 

c;ifte dolablt bostanm 

20/120 hissesi tam 

ve bir sehmin 3,50 
ve siimiin pul his. 

56 metro arsa 

• 
35 metro arsa 

105,50 metro arsa 

100 

60 

160 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

gayrimenkuller on gun muddetle satl~a c;tkanlmt§tlr. lhaleleri 17/3/937 tarihine dii§en <;ar-

~amba giinii sa at 14 tedir. Sat!§ miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 
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Kocaeli inhisarlar Ba~miidiirliigiinden: 
idar~7llizin ~·endek Mudiirliigu ile Akyazt Memurlugu ambarlarmda mev

cud kabth tezayud ve tenakus 274,000 kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan Mii
diirliigii am.barmcr.;,ve gene Hendek Miidiirliigu ambarlannda mevcud kabili te
~ayiid ve tenakus 100,000 kilo yaprak tiitiinlerin Adapazan tarikile izmitte 
Inhisarlar B~miidrriyeti transit amban iskelesinde bulundurulacak idare mo
torlerine teslim §artile yaptlacak nakliyah 2490 sayth kanunun 46 net madde· 
sinin c:L» fikras1 ve ~artnamesi mucibince pazarhkla eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - $artname suretleri Kabata~ta inhisarlar Ba~mudurlugu Yaprak 
Tiitiin ve Ziraat $ube:::;inden, Kocaeli Ba~miidi.irliigiinden, Adapazan, Hendek 
ve Diizce Miidiirliiklerinden bilabedel almabilir. 

2 - Eksiltmeye i~irak etmek istiyen taliblerin muhammen bedelin % 
7,5 u nisbetinde giivenme paralar1 olan 120 lirayt. !dare veznesine yahrarak 
mukabilinde alacaklan ezne makbuzunu veya hiikumetc;e muteber milli bir 
bankanm bu miktar1 ihtiva eden teminat mektubile beraber 8/3/937 tarihi -
ne ~usadif pazar;tesi giinii saat 15 te Kocaeli inhisarlar Ba~miidiirliigu mer
kezmde toplanacak alan Komisyon riyasetine miiracaat etmeleri. (1092) 

• 

Cunku ASPiRiN seneler
denberi her tUrlu sogukal

gml•kla n na ve agrdara kar~1 

tesiri ~a~maz bir il a ~ oldugunu 
isbat etmi~tir. 

A S P i R i N in tes irinden 

Ankara 

olmak i~in lutfen 
dikkat edin iz. 

Belediyesinden: 

mar-

1 - Su idaresine almacak font boru ve aksam1 on be~ giin miiddet1e kapah 
zarfla eksiltmiye konulmu$tur. 

2 - Muhammen bedeli (8913,40) liradrr. 
3 - Muvakkat teminatl (668,50) liradtr. 
4 - ~artname ve Iistelerini giirmek istiyenlerin hergiin Yaz1 l§leri kalemine 

ve istanbul Belediyesine miiracaatleri. 
ihale 12 mart 1937 cuma giinii saat on birde Belediye Enciimeninde ya

ptlacagmdan isteklilerin saat ona kadar teminatlarile birlikte teklif mek _ 
tublanm Belediye Enciimenine vermeleri. c:40h (1006) 

Erzurum Vila yeti Naf1a Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i$: Erzurum Niimune Hastanesinin kaloriferi. 
2 - Ke:;:if bedeli 12,700 liradir. 
3 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktrr. 
4 - Bu i~e aid evrak ~unlard1r : 

a. - Plan, 
b - Niimune ~artname, 
e - Bay~ndtrhk i$leri genel ~artnamesi, 
d - Ke~1f ve silsilei fiat cetveli. 

5 - Eksiltme 6/3/1937 sah giinii saat 14 te Nafla Miidiirliigii odasmda 
yaptlacakhr. 

6 - Eksiltmiy~ girebilmek i~in isteklilerin 953 lira dokuz yiiz e~li iic; 
lira muvakkat temmat vermcsi ve bundan ba~ka a~ag1daki $artlan hatz ol
masJ laztmdtr. 

7 - $imdi~e kada~ bu gibi i~leri yapttgma dair Naf1a Vekaletinden al
mt~ oldugu ehhyet vestkasm1 ibraz etmesi. 

8 - Ticaret Odast vesikas1m ibraz etmesi. 
9 - !~bu evrakt okumak istiyen istekliler Erzurum ve istanbul N afta 

Miidi.irliigiinde okuvabilirler. 

Sevilmek l~in 
Ho1ia gitmeli ve 

GUzel bir ten olmah 

Bir~ok kadmlar, eski usuller daire -
sinde yaptlmi§ olan adi giizellik krem
leri kullanmakla sukutu hayale ugrar
lar. En iyisi fennin en son terakkiyatrm 
takib ederek asrile§melidirler. Parisli 
me!?hur giizellik miitehasslSl J ean de 
Parys, iddia ediyor ki !?imdi, bii~~ 
kadtnlar, en son ke§fi olan G"ONDUZ 
KREM SiAMOISE't kullanarak nermin, 
yurn~ak ve bir c;ocuk cildi gibi ac;tk 
bir cilde malik olabilirler. Bu krem 
havada §effaftlr ve cildin mesamatrm 
kapamadan pudrayt. biitiin giin sabit 
tutar. Cildi, tozlardan temizlemek 1~m 
GECE SiAMOISE KREMi (Gold cream) 
kullanmtz. Be§erenizi bii.tiin gayrisaf 
maddelerden kurtaracaktrr. Muvaffaki
yet garantilidir. Mernnun kalmadtgrmz 
takdirde paramz iade edilir. 

Creme Siamoise 
Her yerde sabhr. 

Eczac1 aran1yor 
Erzurumda bir eczanenin mes' 

hiil mii.diir1iigiinii yapacak dip· 
lomah eczactya liizum vard1r. 
lsteklilerin §artlanru bildirm ek 
ilzere: Ayasofya c1vannda Dev
let Bas1mevinde ressam Bay 

Mam ud 'a miiracaatlan 

Tasfiye halinde bulunan 

Tiirkiye tiitiinleri 
M ii§terekiilmenf aa 

Reji ~irketi 
I LAN 

Tasfiye halinde bulunan Tiirkiye Tii.
tunleri Reji §irketi hissedarlan 26 mart 
1937 tarihinde ogleden evvel saat on 
birde istanbulda, Beyoglunda Tiinel 
meydanmda Metro hanmda toplanacak 
alan umum! heyete tasfiye memurlan 
tarafmdan davet olunurlar. 

Ruznamei M iizakerat 
1 - 1936 senesi i~indeki tasfiye i§leri 

hakkmda tasfiyedarlar tarafmdan ve
rilen raporla murak1b raporunun o -
kunmas1. 31 birincikanun 1936 t arihinde 
kesilen hesablarla bilanc;onun takdim 
ve tasdik1. 

2 - ingiltere hiikumetine yaptlan 
mii.racaatin vaziyeti hakkmda M. Weyl 
ve Salem tarafmdan vuku bulan tebli
gat, 

3 - 31 birincikfmun 1936 tarihine ka
dar alan zam;ma aid idarelerinden do
layt tasfiyedarlarm ve M. Weyl ve M. 
Salem'in ibras1. 

Umumi heyette bulunabilmek i~in en 
az 30 hissesi olan hissedarlarm nihayet 
15 mart 1937 tarihine kadar hisse se -
nedlerini: 

istanbulda: Osmanll Bankast merke-
zine. 

Londrada: 26, Throgmorton sokagm
da Osmanh Bankast §Uhesine. 

Pariste: 7, Meyerbeer sokagmda Os
manh Bankast §Ubesine. 6 ve 8 Hauss
mann bulvarmda Union Parisienne 
Bankasma. 

Berlinde: Behrenstr. 63 soka~nda M. 
S. BleichrOdere. 

Viyanada: 1, Schottengasse 6 soka~n-
da besterreichische Credit Anstalt 
Wiener Bankvereinde. 

Tevdi etmeleri laztm gelen istanbul
daki hissedarlar ic;in hisse senedlerinin 
tevdi miihleti Ti.irkiye kanunu muci -
bince nihayet 18 mart 1937 tarihine ka
dar uzahlmt§tlr. 

Risse senedlerini tevdi edenlere bir 
makbuz verilecek ve bu makbuzun giis
terilmesile umumi heyete girilebilecek
tir. 

Doktor 

BE3i R FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat 13ankaqt lcarstsm da 

10 - Teklif mektublart yukanda 4 uncii maddede yazth saatten bir -
saat evveline kadar Erzurum Naf1a Mudiirliigii odasmda te~ekkiil eden Ko- Sah!b ve B~muharrtrt : Yunu• Nadr 
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektublar dordiinci.i umuml nemyat1 tdare eden Yan 16ten 
maddede yaz1h saate kadar gelmi$ olmas1 ve dt~? zarflan mumla iyice kapa- MiZduril : Hikmet Munil 
hlm~ ve miihiirlenmi~ olmas1 ~artt1r. Postada vuku bulacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (994) Cumlt.ur&11et matbaaS1 

Londra, Paris, Nev • York ve Berlin'de giizellik ensliliilerinden takdimame ile 
tallif edilmif olup lteynelmilel sergilerin alhn madalyalartnl haizdir. 

Esmer, san~m, kumral, her tip i!tin muvaftkbr. Giizellik ve cazi
beyi artmr. Buru~ukluklart, ~il ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandudan Balsamin 

kremlerinin 4Nev'i vard1r. 
1 - Krem Balsa min yags1z beyaz giindiiz i~in 
2- Krem Balsam in yagh pembe gece i~in 
3 • Krem Balsam in Ac1 Badem giindiiz i~in 
4- Krem Balsam in Ac1 Badem gece i~in 

Balsamin kremindeki hassa hi~bir kremde yoktur; Balsamin 
maddesi mesameleri kapatan cildi genclettirerek beyaz, yumutak, 
mat ve nermin ktlan hesleyici bir cevherdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU .. 1ST ANBUL 

TiCARET 
Tiirk Anonim ~irketi 
idare Meclisinden : 

Alelade umumi heyet 
toplantJsi davetnamesi; 
Esas nizamnamemizin 57 nci mad _ 

desine tevfikan hissedarlar umumi he
yetinin 29 mart 1937 pazartesi giinii. saat 
15 te Ankarada l§tklar caddesinde !bra
him Hakkl apartrmarundaki merkezin _ 
de alelade toplantlsma karar verilmi~ 
oldugundan §'irket h issedarlanmn top
lanhda hazrr bulunmalan rica olunur. 

Esas nizanmamemizin 61 inci madde
si mucibince asaleten ve vekrueten as -
gari 25 hisseye sahib alan hissedarlar 
umumi heyete i§tirak edebilirler. An _ 
cak vekillerin de §ahsan hissedar olma
Sl icab eder. 

Toplantida bulunacak hissedarlann 
i~tima giini.inden laakal bir hafta evvel 
§irket merkezine miiracaatle duhuliye 
varakalartru almalart laztmdlr. Bilve . 
kale bulunacak hissedarlar sureti a§a -
g1da yazth salahiyetname ile miiracaat 
etmelidirler. Salahiyetnameler 1 lirallk 
pula tabidir. 

Salahiyetoame sureti : 
A~ag,.da numaralan yaz1h ...... aded 

hisse senedine sahib bulundugum Tica
ret Turk Anonim ~irketinin 29 mart 
1937 tarihinde inikat edecek olan umu
mi heyet i~timamda hissedarlardan 
.. .. ..... n beni temsilen bulunaca~na da
ir salahiyetnamedir. 

Ruznamei miizakerat : 
1 - i dare meclisi ve muraktblar r a

porunun okunmaSI, 
2 - 1936 senesi bilanc;o ve kar ve 

zarar hesablanrun tasdikt ve idare mec
lisinin ibrast, 

3 - Temettiiiin tevzii suretinin ve 
tevzi tarihinin tesbiti, 

4 - 1937 senesi it;in iki muraklb se -
~ilmesi ve iicretlerinin tayini. 

istanbul 6 nc1 icra memurlugundan: 
Bir alacagm temini ic;in haczedilip 

paraya c;evrilmesine karar verilen ev 
e~yast Beyoglu $i§li Bomonti istasyon 
Kazrmpa§a aparttman 6 No. h dairesin
de 12/3/937 cuma giinii saat 9,30 da bi
r·inci at;tk arttrrma ile sat1lacag1 ilan o
lunur. 

Haricen kullan1hr eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soguk 

alg1nhg1ndan ileri 
gelen !~iddetli 
agrllar1 teskin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araym1z. 

Miitercim AIInacakttr 
:--=c=...~~~-

Askeri F abrikalar 
Umum Miidiirliigiinden: 

Almancadan tiirk~eye, tiirk~eden almancaya terciimeye muktedir bir mii
tercim almacaktrr. tsteklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mii
diirliige miiracaatler i. (1010) 

•• 
SUMER BANK 

Umumi Miidiirliigiinden : 
Zonguidak c1varmda Karabiikte kurulacak olan demir ve 

~elik tabrikast i~in Avrupadan getirilecek mallano tahliye 
ve giimriik i§leri bir miiteahhide ihale edilecektir. lsteklilerin 
teklifte bulunmak iizere 10 Mart 1937 <;ar§amba giioii saat 
(10) da Ankarada Bankalar caddesindeki idare merkezimizde 
hazrr bulunmalar1 laZimdir. Bu hususa aid ~artoame Aokara
da umumi miidiirliigiimiizden ve lstanbulda Bankam1z ~ube
sinden tedarik edilebilir. 

lnhisar 

Piyasaya ~Iktt 

DAiMA 
iNC E 

Toptan sat•• yeri: 
Kabata§ Jnhisarlar 

Ba§ miidiirliigii amban l ___ l 

T optan fiatlar : 
M' utfak tuzlan : 50 kiloluk ~u -
valda kilosu: 5 kuru§ 10 para 
Sofra tuzlan : 64 kiloluk sandtkta 
(1 ve 1/2 kiloluk paket halinde) I 
kilosu 9 kuru§ 20 para. 

DAiMA 
KURU 


