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Tiirk bayra~1 imalatevinin 
piyasaya ~nkardi~l kanuni ev
saf! haiz (Ayyild!Zl kendin
den basma) rengi ve meta
nett garanti yerli mali ~all
den mamul Tiirk bayraklan
ru kullanmak her Tiirk ic;in 
milli bir vazifedir. Fiatlar 
rekabet kabul etmiyecek de
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Mekteb kitablar1 
Kultur Bakan1na ac1k mektub 

(E! aym Kiiltiir Bakam: 
i;;;;;J} Ben bir ~ocuk babas1y1m. <.;o-

cugum ilkokula devam ediyor. 
<;ocugumun tahsilile yakmdan ilgili ol
dugum i~tin, Bakanhgmiz tarafmdan tan
zim olunan program mucibince ve gene 
Bakanhgmiz tarafmdan tetkik edilmi~ o· 
Ian ders kitablanm da gozden gec;iriyo· 
rum. Cumhuriyet hiikumetinin kiiltiir me· 
selesinde atmakta oldugu geni~ ve feyizli 
adimlan her vatanda§ gibi ben de §iikran· 
Ia takib ve takdir etmekteyim. Ancak ders 
kitablarmdan baz1lan - bir c;ocuk babasi 
sifatile • bende hakiki bir teessiir uyan· 
dJrdigmdan bunu da yiiksek kahmza bil· 
dirmegi kendime bore sayd1m. 

Herhalde sizi temin ederim ki a§agi· 
daki sahrlar, ~tocugunun tahsil ve irfani· 
le yakmdan al.1kadar olan her babamn 
dii§iincesine ve duygusuna terciiman ola
cakhr. Binaenaleyh maruzahmm samimi· 
yeti ve hakikate mutabakati nisbetinde 
ciddiyet ve ehemmiyetle dikkat nazarma 
almacagmi iimid etmekteyim. 

Bahsetmek istedigim kitab ilkmektebde 
ilk jeometri dersine ba§hyacak olan I(O· 
cuklanmiz i~in yaziimi§ olan bir kitab
du. Bunun ad1: 

Hendese 
de ilk ad1m 

d1r, kitab1 yazanlar: «Mehmed lzzet -
Hasan F ehmi» kitabm yaz1hp ne§rolun· 
dugu tarih 1936 - 193 7 dir. Y ani kitab 
bu sene ic;inde mekteblere dagitJlmi§tlr. 

$imdi, izninizle, kitabm i~tinde geli
§igiizel intihab ettigim ornekleri size hirer 
hirer arzedeyim. Malumunuz oldugu ii
zere ornek, nazariyelerin karanbgml ay· 
dmlatmak i~tin hayattan ve hakikatlerden 
alman ac;1k, diizgiin ve anla§Ihr misaller· 
dir. Ben a§agida mahyacagim orneklerde 
bu aydmhg1 bulamad1m. Bilakis bunlar· 
a ~ocugun kafasm1 yormaktan ba§ka bir 

§ey yapilmadi~m gordiim. Mesela: 
Sahife iic;te cismin misali olarak tom· 

rukta~I denildikten sonra bir ha~iye ile 
tomrv.kta§I yap1larda istenildigi gibi 
i§lenilmek iizere ta§ocagmdan kesilmi§ 
kaba ve kocaman ta§lardir, deniliyor. So
ranm size· Bir c;ocuk tomruk ta§mdan ne 
anlar? Bu nas1l ornektir? 

Sahife be§te «eni, boyu, derinligi bir 
olan muntazam yapiimi§ bir biskiivi ku
tusunu tetkik edelim, bu §ekle mikab de
nir». 

Kitab okuyan ~tocuk koyliidiir. Om -
riinde biskiivi kutusu gormemi§tir. Hatta 
bir~tok §ehirlerde bile c;ocuklar biskiivi 
kutusunu tammazlar. 0 halde bu nasi! 
ornektir? 

Gene ayni sahifede mikaba misal ola
rak «tavla zan» gosteriliyor. l!k okulun 
dordiincii s1mfmda bulunan bir I(Ocuk 
tavla oyununu nerede ogrendi ve zan ne
rede gi.irdii? 

Sahife sekizde §Oyle bir fikra var: 
Bagdadi ~ubuklarla simfm ko§esinden bir 
metro mikabi yapimz. Bagdadi c;ubuk 
nedir? Bu c;ubuklar dershanede gozle 
goriilen bir §ey midir? <.;ocuk mektebe 
gelmeden evvel bagdad! diye kereste 

de olmasa dordiincii simftaki bir ~ocuk 
en c;ok mutfakla m1 me§guldiir? Ve ha • 
tiralan arasmda en ziyade mutfaga aid 
e§Yanm §ekilleri mi vard1r? 

Sahife 24: Miistatili ctizmege misal 
olarak evvela gaz sand1klan gosteriliyor. 
Her c;ocugun evine gaz sand1klan gelir 
mi ki bu &andigi goriir gormez I(Ocuk der· 
hal gaz sandigmi tahattur ve bundan 
miistatile intikal edebilsin? 

Miistatilin misalleri arasmda <<I~me 
tiiccar e§yasi konulan biiyiik sand1klar>> 
gosteriliyor. Bu misal ~ocuga miistatil 
hakkmda bir fikir verebilmek ic;in daha 
once ~ocugu ticarethanelerin ve giimriik
lerin depolanna gotiirmii§ olmak lazim 
gelmez mi? 

Sahife 25 te miistatili §ekilleri tarif e
derken kalaslar, aynahdolablar ve baz1 
kutular misal olarak gi.isteriliyor. Kalas 
ne demek oldugunu bilmiyen ve aynah -
dolabi hie; gormemi§ olan bir I(Qcuk bu 
laflarla miistatili §ekle nasi! intikal ede
bilir? 

Sahife 27 de gene miistatile misal ola· 
rak pencerelerdeki camlar gosteriliyor. 
Her pencere cam1 behemehal miistatil 
mi olur? Bu, pek umumi bir laf degil 
midir? 

Sahife 94 te Siileymaniye camisinin 
kubbesi diye bir §ekil mevcuddur. Haki
katte her caminin kubbesi bi:iyledir. An
cak istanbulu gormemi§ ve Siileymaniye 
camisinin kubbesini tanimami§ olan bu 
<;ocuga o resim bir fikir verebilmek i<;in 
c;ocugu Siileymaniyeye kadar giitiirmek 
icab eder. Halbuki onun yerine kasaba
daki caminin ku:bbesi denilse maksad ha
si! olurdu. 

Saym Kiiltiir Bakam, ilk okullar ic;in 
kitab yazanlarm azc;ok pedagoji ile il~ili 
olmalan laz1m gelecegi bir hakikattir ve 
bOyle olduguna gore yukanda kaydetti
gimiz misalleri, ornek diye ve <;ocuklan 
aydmlatmak kararile kitablanna koyan· 
!ann pedagoji ile hi~bir ilgisi olmad1gma 
hiikmetmek, bilmem ki, hata m1 olur? 

YukarJda ismini soyledigim kitabm e
sas metni fransizcadir ve ondan aynen 
kopye edilmi§tir. Bunlara kopye dedirt • 
memek i~in, yani bunlann aynen tercii • 
me olmayip bir telif oldugu fikri verilmek 
i~in eser sahibi olduklanm iddia edenle
rin kendi kitablanm boyle sulandirmalari 
acaba ne fayda temin eder? Bakanhgi· 
mzm bilgin uzmanlan bu noktalara dik· 
kat etmiyorlar mi? 

l§te, saym Bakanim, maruzatlm bun· 
dan ibarettir. Tiirk c;ocugunun tahsil ve 
irfam yiice BakanhgmlZin daiml nezare· 
tine mevdu olduguna gore bir c;ocuk ba
basi s1fatile yukar1da yiiriittiigiim miita· 
lealarm dikkat nazanna almacagmi kuv· 
vetle iimid eder ve derin saygilanmi su· 
narim. 

Bir ~ocuk babasr 
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Ba,bakan ismet 
inoniiniin yddoniimii 

Saibah gazetelerinden biri diin 
ismet inoniiniin Ba§vekilliginin 
12 nci YJldoniimii oldugunu yaz1 • 
yordu. Ak§am gazeteleri de ayni 
§eyi yazdilar. Hakikatte ise 1smet 

~ lnoniiniin ikinci defa Ba§Vekalete 
~ geli§inin yildoniimii 5 mart degil, 

3 marttir. 

~ark vilayetlerindeki ~eyh Said 
isyanJ iizerine, Biiyiik $ef Atati.irk, 
lsmet lnoniinii 3 mart 1925 tari -

1 hinde yeniden i§ ba§ma !;agtrmJ§tl. 
~ 0 giindenberi, ismet inonii, ink1labi 
1 dii~iinen ve yaratan Biiyiik Ba§m 

i§liyen kolu ve en kudretli mesai ar· 
kada§I olmu§tur. 

1935 martmda lsmet lnoni.iniin 
ikinci defa Ba§vekalete geli§inin 
1 0 uncu yildoniimi.inii kutlulamaga 
hasrettigimiz sayida, §iikranlarla an· 
lattlgimiz gibi, Ba§bakan y1lmak 

, bilmez bir gayretle biitiin varhgmi 
(, memleket i§lerine hasretmi~ ve Tiir

kiye, onun Ba§Vekaleti :lamamnda, 
m~deniyet ve terakki yolunda misli 
goriilmemi§ hamlelerle ilerlemek im
kamm bulmu§tur. 

Sevgili Ba§vekilimizin memlekete 
daha biiyiik hizmetler etmesini ve 
daha biiyiik muvaffakiyetler kazan· 
masim dileriz. · 

Alinanya- Avustur
ya birle,mesi 

Bir ingiliz gazetesi bunu 
bir emri vaki olarak 

k~bul ediyor 

Avusturya B~vekili Schuschnigg 

Roma 5 (A.A.) - Havas Ajansi 
muhabiri bildiriyor: 

Siyasi Romen mehafilinde soylendi -
gine gore, Ba§vekil Schuchnigg'in aglebi
ihtimal nisanda vukubulacak olan Roma 
seyahati neticesinde saltanatJn avdeti aley· 
hindeki resml ltalyan beyanat1 dolayisile 
ftalya ile Avusturya arasmda I(Ikan sui -

Mii~ahid heyeti diin gitti 
Suriyede Vatanilerle Frans1z idaresi 

taraftarlari birbirine girdiler 
Cenub vilayetlerinde tetkikler 
miz, Hatayla serbest~e ticaret 

yapan Dahiliye V ekili
ya:pdabilecegini soy edi 

Guzel Antak.yamtzdan bir k~ manzaras~ 

Hatay anaya~smi hamlamakta o • Dolmabahc;e sara)'lna giderek de£teri tanbul Vilayetine giderek Muhiddin Os.
Jan kQmisyonun oniimiizdeki pazartesi mahsusu imzalamJ§lardir. Mii§ahidler tiindag1 ziyaret edip 1stanbulda ken • 
giinkii toplantJsmda haZII bulunmak ii - sarayda, Riyaseticumhur Hususl Kalem dilerine kar§I gi.isterilen hiisniikabulden 
zere Milletler Cemiyeti tarafmdan tel - miidiirii Siireyya tarafmdan kabul edil • dola)'l te§ekkiirlerini beyan etmi§lerdir. 
grafla Cenevreye ~agmlan mii§ahidler mi§ler, kendilerine sigara ve kahve ikram Miiphidlerden Holandah Karon ogle 
diin ak§am akspresle §ehrimizden aynl • edilmi§tir. yemegini Holanda sefaretinde, isvic;reli 
mi§lardir. Mii§ahidler diin ogleden evvel Saraydan ~IktJktan sonra dogruca !s • [Arkast Sa. 4 siitun 4 tel 
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Fransa deniz kuv
vetlerini arttiriyor 

rlar medisinee bir 
dahili istikraz akdi 

kararla~hrildt 

Paris 5 (A.A.) - Naz1rlar Mec
lisinin tebliginde ezciimle §oyle denilmek
tedir: 

«6 milyar miktanndaki tenzilat, hiiku· 
metin bu sene ic;inde demiryollan i§letme· 
sinin a~Igl iizerinden yapm_aga karar ver
mi§ oldugu tenzilat ve 1 ikif!cikanundan· 
beri tediye edilmi§ olan 8 milyar hesaba 
kahlacak olursa, hazine ihtiyacatmm, 
hazinenin piyasaya para c;1karmak veya 
istikraz akdetmek kabiliyetini a§mamasi 
laz1m gelen bir miktara irca edilmi§ ol
dugu goriiliir, Bu ihtiyaclann takriben 
yansi, hiikumetin bir milll miidafaa is -
tikrazile kapatmaga karar vermi§ oldugu 
fevkalade teslihat kredilerine tekabiil et
mektedir. Bu istikraz, garantili ve kam
biyo almak hakki hiyarile akdedilecek ve 
hic;bir Fransizm medeni miikellefiyetin -
den ka~mmasma imkan birakmiyacak bir 

[Arkast Sa. 6 sutun 5 tel 

Baz1 haiD ~naddelerin 
giimriik resm · kalk1yor 
iktJsad Vekaleti taraf1ndan bu hu
susta ~ok miihim bir proje haztrlandt 

Ankara 5 (T elefonla) - Hii -
kumetin miihim istihlak maddelerini 
ucuzlatarak halkm i§tira kuvvetini 
artumak yolunda aldigi ve alacagi 
tedbirler arasmda ~nayiimizin d1 • 
§andan getirmek mecburiyetinde ol
dugu iptidai maddelerin memlekete 
sokulmasi s1rasmda muhte!if namlar 
altmda almmakta olan vergi ve re
simlerden muafiyeti meselesi en 
miihim bir yer tutmaktadir. Bir~ok 
yabanc1 memleketler yerli sanayiin 
tam inki§afi i~in ihtiyac gosterdigi 
ecnebi ham ve k1smen mamul ipti
dai maddelere mutlak bir muafiyet 

bah§eylemelerine mukabil elyevm 
mer'i olan tarifemiz bu gibi mad -
delere ag1r resimler koymaktad1r. 

Y erli sanayiimizin ekseriyeti iti • 
barile nisbeten basit imalat viicude 
getirmesinden mamul kiymetinde 
ham madde maliyet fiatmm rolii 
pek miihimdir. Y ani ham madde 
maliyeti indirildigi takdirde mamul 
fiatlanm da ehemmiyet!i bir tarzda 
dii§iirmek kabil olacaktJr. Bundan 
ba§ka sanayiimizin muhtac oldu~u 
ham maddeler muhim miktarda 
mevcudsa da bunlann birinci ve i -

f Arkast Sa. 6 sii.tun 4 tel 
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• nev'i tammi§ midir? 

ingilterenin yeni 
ha va biit~esi 

Gelecek sene 1 nisanda 
ingilterenin 146 hava 

filosu olacak 

Ayni mehafil, Vatican mehafilinin bu Bir 
meselede ftalya tarafmdan son zaman • 
larda ittihaz edilen hath hareketi tenkid 
ettiklerini, r;iinkii saltanat aleyhtarhgmm 

nutuktan ~Ikan 
hadise 

Kad1kOydeki yangin 
hidisesi kapand1 

Sahife 13: Bu sahifede 5 rakamile §U 
misali okuyoruz: Bir usturamn iki yii -
ziiniin birle§tigi yer nedir? 

Dordiinii simftaki ~tocuklar, hususile 
kiz l(ocuklar ne vakittenberi ve ne mii • 
nasebetle usturay1 tammaktad1rlar? U -
nutmamahdu ki jilet kullamlah beri ev· 
lerde usturay1 gormek miimkiin degildir. 

Sahife 14 te: «Murabba'>> §U sure tie 
tarif ediliyor: Eni ve boyu bir olan dort 
ko~e satJh. 

Ben jeometri hakkmdaki malumatnm 
'kan§hrarak soruyorum: Murabba' bu 
mudur? 

Bu ise, «mail» in tarifi nedir? 
Sahife 18 de bir mutfak resmi var -

d1r ve bunun altmda «bir mutfak ic;inde 
murabba1 hatJrlatan §ekiller» ciimlesi ya· 
z1hdir. 

Hangi mutfak? Y a ~ocugun evinde 
mutfak olma)'lp ta yemeklerini oturduk
lan ayni odanm ocagmda veya kap1 o -
niindeki mangalda pi§iriyorlarsa? Boyle 

i<; SAHiFELERDE 
3 iinciide : Yurddan yazllar 

ismail Habib 
S incide : Anado]uda san'at tetkikJeri 

· Mimar Sedad c;etinta§ 
G nelda : Spor haberleri 
7 ncide : (:ocuk Sahifesi 

Londra 5 (A.A.) - 1937 senesi ha· 
va kuvvetleri biit~te tahminleri gayrisafi 
88,588,600 sterlinge ve safi 56,500,000 
sterlinge balig olmaktad1r. Safi yekuna, 
miidafaa istikrazmm bir kismi alan 
26,000,000 da ilave edildigi takdirde bu 
yekun 82.500,000 sterlingi bulmaktadu 
ki, bu miktar 1936 senesi biitc;esindeki 
50,700,000 sterlingle mukayese edildigi 
takdirde arada 31,800,000 ingiliz lira
smi bulan bir fazlahk meydana c;1kar. 

Gelecek nisanm birinde hava kuvvet· 
leri Biiyiik Britanyada 1 00 tayyare fi • 
losile, deniz kuvvetlerinde 20 tayyare fi· 
losu ve deniz a§m memleketlerde 26 tay
yare filosundan miite§ekkil olacaktJr. 
Bu filolann zabitlerinin adedi 4,580 e 
ve tayyarecileri 51,000 e ~Ikanlmi§hr. 

6 tane motor fabrikasi in§a edilmekte· 
dir. Bunlardan 2 - 3 tanesi birka~t aya 
kadar haz1r olacakhr. Bilhassa muayyen 
tipte bombalar imal etmek i<;in yeniden 
birkac; fabrika daha yap1lacaktJr. 
lngiliz. Dahiliye Naz.rrrnrn nutku 

Londra 5 (Hususi) - Dahiliye Na
[Arkast Sa. 6 autun 6 dal 

[Arkast Sa. 3 siLtun 1 del 
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ispanya harbinde 
bir degi,iklik yok 

Hududlar bu gece yarisin
dan itibaren kontrol 

altma alm1yor 
Burgos 5 (A.A.) - Oviedo'dan bil

dirildigine gore, asi kuvvetler, hiikumet 
k1taatJmn §iddetli taarruzlanna ragmen, 
mevzilerini muhafaza etmektedirler. 
Santander'den Oviedo'ya yeniden be§ 
tabur sevkedilmi~tir. 

Madrid cephesinde 
Madrid 5 (A.A.) - Miidafaa ko • 

mitesi, diin ak§am bir teblig ne§retmi§tir. 
Bu tebligde hiikumet kuvvetlerinin 
Madrid cephesinde taarruza kalkan a -
sileri piiskiirtmii§ ve onlan ag1r zayiata 
ugratmi§ olduklan bildirilmektedir. Di • 
ger mmtakalarda i§'ara deger hic;bir ha
dise olmami§hi. 

ltalyaya don.en yaralrlar 
Londra 5 (Hususi) - Bir ltalyan 

vapuru bugiin N apoliye !spanyada yara· 
[Arkas& Sa. 3 sutun 6 da] 

Amerika, Almanyaya 
tarziye vermege 

mecbur oldu 
Londra 5 (Hususi) - Nevyork be

lediye reisi N evyork sergisinin kii§ad me
rasiminde bir nutuk soyliyerek Hitler'i 
kasdedip gri gomlekli bir adamm diin -
ya sulhunu tehdid etmekte oldugunu be
yan etmi§tir. 

Nevyork belediye reisinin bu nutku 
Almanyada biiyiik bir galeyan husule 
getirmi§, gazeteler Amerikan belediye 
reisine agi-r hiicumlar yapmaktadirlar. 

Diger taraftan Alman biikumeti de 
Amerikan hiik\imeti nezdinde protestoda 
lbulunmu§tur. Son haberlere gore, Hari • 
ciye Nazm Hull Nevyork belediye rei
sinin sozlerinden dolayi Alman sefirine 
tarziye vermi§tir. 

Va§ington 5 (A.A.) - Amerika 
hiikumeti, Nevyork belediye reisi La -
guardia'mn Hitlerin phs1 hakkmdaki 

[Arkas& Sa. 6 sutun 6 da] 

Turk Dili Ozerinde Tetkik 

yazimtz yannki sayimizdadir 

Paris mahallesinde bir yang1nla ~1kan vakada ne 
siyasi bir maksad, ne de esrarh bir cihet olmadigi 

anlasdd1 ve mevkuf kadmlar diin tahlive edildi 
' 

Kadtkoyunde yanan evin enkazt ve polis tarajmdan serbest b&rakz.lan ev sahibler. 

Kadikoyiinde Paris mahallesinde vu
kua gelen hadiseyi diin tafsilati ile yaz· 
mi§tlk. 

Dskiidar Miiddeiumumisi T ahsin ta -
rafmdan yap1lan tahkikahn esas1 sona er 
mi~tir. Buna gore hadisenin siyasi hi~bir 

taraf1 olmadigi anla§Ilma§Ihr. 
H adisenin i~ yiizii 

Bu suretle iki giindenberi §ehir hal -
kmi me§gul eden bu mesele de aydmlan • 
IDI§ bulunmaktadir. 

[Arkasl sa. 5 siitun 4 tel 



CUMHURiYET 
6 1\Iart 1937 

( ~ehir ve Memleket Haberleri) 

Tarlhi tefrika : 49 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktihas edilemez) 

Meydana ~Ikardan 
morfin kacakcdari 

---·..:.•_ .:a 

Fenerler idaresi 
satin abntyor 

!Deniz yollar1 tarife
lerinde tenzilat 

ingiliz politikas1 ve 
,arki A vrupa 

Agza siiriilen bir parmak hal 
Kanuni, ibrahim Pa~ay1, M1s1ra gondererek 

Emniyet ka~ak~1bk biiro- idare 1937 senesi i~inde 
su memurlarJ biiyiik bir hiikumete devrediimi, 
~ebekeyi ele ge~irdiler olacak 

Bu sene bilan~o a~•k 
vermediginden ihtimal 

dahilinde goriiliiyor 

D ngiliz parlamentosunda Hariciye N e~ 
D zareti biit.;:esinin miizakeresi miina "' 

sebetile lngiltere harici politikas1 ii"' 
zerinde uzun miinaka§alar yapiidi. Bu 
miinaka~alann, bu defa, biiyiik ehemmi~ 
yeti vardu. lngilterenin Umumi Harb • atlatmak tasavvurunda bulunuyordu 

Hiinkarm gozu oniinde §imdi Ibrahim 
yoktu, MISir yoktu, hatta taciitaht yok
tu, perde perde a.;:1lan bir alem vard1. Bir 
yandan 0 aJemin 1~1k!J Ve birdenbire ne
fis sahnelerini seyrediyor, bir yandan da: 
«F enafila§k» mertebesine yiikselmi~ ve 
hayatm biitiin icablanm, zaruretlerini .;:ig
niyerek, ezerek, hurdeha§ ederek yalmz 
sevgiJiJerine be) bag)amJ§ o]an iinJii a§Ik
)an dii§iiniiyordu. 

A§ktan ba§ka her§eyi unutmak... Bu, 
ne cihan deger bir haletti?.. Zihni, kal
bi ve ruhu tamamile a§ka verip ya§amak .. 
Bu, ne lahuti bir hayattl?.. hte kariSI, 
insanlar i.;:in en kamil bir ne§' e olan a§ -
km hakiki gayesini anlamJ§ ve o gayeye 
kilavuzluk yapmak istedigini - heyecanh 
bir talakatle - anlatmi§II. Ona, bu dilber 
k1lavuza uymamak, gene a§k bak1mmdan 
biiyiik bir su.;: olmaz m1yd1?.. 

A§ka boyun egen Padi~ahhk gururunu 
yeni bir tazyik ile s1kmak tehlike dogu
rabilirdi. Bunu keskin ferasetile sezen 
Hurrem, ibrahim Pa§anm Misira yollan
masi meselesini artJk kurcalamad1. Edir -
ne seyahati kararla§llktan sonra o i§in 
de nas1l olsa yiiriiyecegine emin idi. 0 -
nun i.;:in zekasm1 Padi§ahm zevkine hiz
metkar yapt1, k1sa bir te§ekkiirii miitea -
k1b §uhluk faslma ge<;ti, efendisine yeni 
b1r istigrak alemi daha ya§ath. Bu sefer 
Hiinkar esrarh hulyalar i<;inde degil, sar
ho~latan hakikatler arasmda yiiziiyor ve 
a§km be§eri cephesinde dola§Iyordu. 

i§te bu gecenin ertesi giinii Hiinkar, 
Mrsu meselesine aid dosyay1 getirtmi§ti, 
vali ile defterdar arasmdaki ge.;:imsizlik 
sebeblerini bizzat tetkik ediyordu. I bra
him Pa§a, devlet i§lerini tamamile kendi 
omuzuna yiiklemi§ olan efendisinin Mmr 
maslahatma gosterdigi alakamn sebebini 
kavnyamad1, tela§a kap1ldi. Acaba Hi.in
kar, herhangi bir gammazm soziine uya
rak i§lerin bozuk diizen gittigine kanaat 
mi getirmi§ti?.. Y oksa, devleti vezirine 
baglami§ goriinmekten huylanarak Padi
§ahhk vazifelerini bizzat gormege mi kal
ki§Iyordu? .. 

Emniyet kar;akr;rhk biirosu memur -
Ian tarafmdan §ehir dahilinde geni§ 
mikyasta ve te§kilatla s;ah§an bir mer
fin kas;akr;t §ebekesi meydana c;rkarrl -
IDI§hr. 

Vak'anm tafsilah §Udur: 

Emniyet kar;akc;rhk biirosu memur -
Ian Kadrkoyiinde oturan bir kan koca
mn harekatmdan 1jiiphelenmi§ler ve 
bunlan tarassuda ba§lamt~lardrr. Bii -
yiik bir meharetle ve belli edilmeden 
yaprlan bu tarassud sonunda bunlarm 
morfin kullandrklar1 anla~?Ilmi§t:Lr. 

Bu hal kar§Ismda memurlar kart ko -
cayt morfin kullamrken yakalamr§lar 
ve bu uyu§turucu maddeyi nereden te
darik ettiklerini tahkika ba§lami§lardtr. 

Hiinkar, kendini miitezayid bir taz -
yik ile saran zeka ve cilve halesi i.;:inde 
bir u.;:u§ dakikasJ ya§Iyordu, bir ufuktan 
ba§ka bir ufka ge.;:erek hayal eflakini do
la~Ip duruyordu. Bu u.;:u§ Sirasmda gor
diigii a§k, sezdigi a§k ve arad1g1 gene 
a§kti. Bazan T anny1 dii§i.iniiyor ve onun 
a§ki telkin, a§kl takdis ettigini hatuhya -
rak a§ka bir kat daha lSlmyordu. Bazan 
Peygamberi dii§iiniiyor ve onun kurdu
gu biiyiik din kadar a§ka da deger ver
digini gozoniine getirerek kendi a§kma 
yeni ba§tan sanhr gibi oluyordu. 

Bu a§ikane istigrak deminde ve fena -
fila§k mertebesine .;:Ilgmca tahassiir duy
ma anmda Hiinkar, ger.;:ekten derin ve 
esrarh di.i§i.inceler ge.;:iriyordu. Ezeliyet 
haremsaraymda uyuyup duran biitiin 
varhklann bu yokluk uykusundan nastl 
uyamp goz a.;:tJklanm, hayat denilen mu
amma gon.;:esinin nasi! belirdigini, kaina
hn yara!IldJgmi, varJ.k bagmda ilk a.;:1 -
I an giilii, sonraki tr · ·iilleri - vecid i.;:in
de, istigrak i.;:inde - tahayyiil ederken 
bunlara hep a§km saik ve daha dogrusu 
hayata da, kainata da anc- 1• a~km halik 

· olduguna iman getlriyor 've Hurremi o 
biiyiik kudretin yegane timsali sayarak 
benligini onun avucunda eritmek i§tiya -
kma kap1hyordu. ( 1 ) 

Zeki kadm, kendinden ge~mi§ goriinen 
kocasmm mukadder maglubiyete nefsini 
IS!ndnmak i .. in buhranlar ge.;:irdigini se -
ziyordu. Dii§iinen, k1vranan kalb degil, 
ruhdu. Padi§ahhk gururundan bir§eyler 
feda etmek tzl!ranm duyan bu ruh, ulu-

orta bu fedakarhgi yapamazd1, iiziiliip 

biiziilmeden, sikihp terlemeden yenilme

gi .kabul edemezdi. F akat a§ktan kudret 

alan kalb de bu miitereddid ruhu guru

runda serbest bnakmtyacakh., ne yap1p 
yap1p maglub edecekti. 

Hurrem, bu sezi§le iradesini bir kat 

daha kuvvetlendirdekten sonra hayal 

ic;inde dola§an kocasmm kulagma a§kmm 
sesini ta t1Ird1 : 

- Susuyorsunu aslamm. Y oksa Edir

ne SOZU ho§UDUZa gitmedi mi?.. 

Hiinkann yalmz gozii degil, gonlii de 

a .. 1ldt ve dudaklarmdan §U §en ciimle sa

.;:J!dJ: 

- Ho§umami gitmedi? Nasi[ olur bu, 

Hurrem. Seninle ba§ba§a kalmak i~in ben 

neler feda etmem ki?.. 

Her iki ihtimal, iyi bir akrbet vadet -
ll"ezdi ve kendi hulyalarma oliim getire
bilirdi. Bu sebeble vakit ge~irmeden Pa
di§ah nezdinde bir te§ebbiis yapmak is -
tedi, MIS!r dosyasmm almdigi giiniin ak
§amt huzura .;:1kar ~rkmaz sordu: 

- Kas1m Pa§ayla defterdarm den -
sizligi efendime de iiziintii mii oldu L 
Divanda duramadJID, azab i.;:inde kal -
d1m. Maslahatm degeri yok. Korkum e
fendimin iiziilmesinde. 

Hiinkiir, giilerek cevab verdi: 

- Y ok be Ibrahim. Dii§iindiigiin gibi 
degil. Bu i§in bir <;ekirdek dahi doldura
miyacagrm biliyorum. F akat MIS!ra iyi 

bir <;ekidiizen vermek gerek. Orada ver

gi i~leri kan~tk, halk muztarib ve mii§ -

teki, kanunJanmJZ, orfiimi.iz, t6remiz J\-1J
SJra aykm dii§iiyor, yiiriimiiyor. Onun 

ic;in dii§iindiim, seni M151ra yollamay1 ta
sarladim, 

[Arkast var} 

(1) Sultan Siileymanla Hurremin bu mu
ha.vereyl yaptiklan tarlhten yirmi dort 
yll sonra dogan biiyiik blr §air, Hindlstanll 
Feyzl de cMerkeziiledvar~ admr ta§Iyan r;ok 
nefis bir manzumeslnde soflyye ltikadma 
gore tekvin mebhasrm izah ederken ~iiyle 
dlyor: cEzel hariminde derin uykulara 
dalm1~ olan cmevcudat1 miimkiine~ bu yok
luk uykusundan uyamp goz ar;ryorlar, lead 
konca.<>mm bellrip meydana gelecegl, fey
yaz ve muattar riizgarlarm esecegi tutu -
yor, cg!zll hazlnh a§lkar oluyor, kalnat 
yaratllryor. Bu varl!k bagmda ilk ar;rlan gill, 
akli kiil oluyor. Sonra Berki nur blr daha 
r;akJyor, ondan da nefsi ki.il zuhura gellyor. 
Daha sonra ctab'l kiilla nature iinlverselle 
viicud buluyor. Sonra ezel deryasmm dal
galan gene ka\lanyor, viicud sahlline ef -
lak dediglmlz dokuz sadefi atryor ve onlara 
a§k maya.<>r kat1yor. Dokuz kiire, a~kla diin
mekten, seyretmekten o kadar JSlmyor, a
te~lenlyor k1 felek, a§k mabedln!n ate§ -
gedesine doniiyor ... > 

Biz, Sultan Si.ileymamn da bOyle di.i
§iindii~iinii, &§k1 bOyle kabul ettigln! belll 
etmek lstedlk. M. T. T. 

Ankaradan E. U. riimuzile mektub yolli
yan muhterem okuyucuya: 

lltifatmiza te~ekki.ir ederlm. Giizel duy
gularile ben! gerr;ekten miiftehir eden og-
lunuza da selamlar. M. T. T. 

Ortakoyde fakir talebelere yard1m 

Ogleleri szcc •. 'c ve be.•leyzct yemege kavu§an fakir talebelerle Fzkaraperver Ku
rumu ba~kanz Mt.gtaja (1), Kurum iiyesi ve hallc miimessili Mehmed (2), 

Kumm iiyest Osman (3) ve ba§dgretmen Zeki Kafal (4) 

Ortakoy 39 uncu mekteb Ba§muallimi takoy haytrsever halkma ve 10 ayn 
Zeki Kafaldan §U mektubu ald1k: yoksul ~ocugumuzu 4/1/937 den itiba-

cOkul himaye kurulumuzun kudreti- ren doyurmaga ba§hyan (Be§ikta§ Kr -
ni de kendi htikmi ve yiiksek varhgm- z1lay) kurumlarma kar§l - bu yoksul 
da tophyarak 50 yoksul ~ocugumuzun yavrulanm namma - borclandigim te -
klasor ve saire gibi yllhk ders arar;la - §ekkiirlerirrlin duyurulmasma saym ga
nm teminle beraber bunlarm k1rkmr da zetenizin yiiksek tavassutunu rica eder 
7/12/936 gtinii denberi ogJeJeri Slcak ve otcdenberi bu yoJda yaptlg1 te§Vik
ve besleyici yemeklerle doyurmakta o- kar nc§riyatile himaye i§lcrinin bugiin
lan ve bu yavrumlanm1z i9inden 13 ta-
nesini de ba§tan ayaga giydirmi~ bulu- kii inki§afmda miiessir olan iinlii gaze
nan Ortakoy Ftkaraperver kurumile bu tenizi de bu haytrlt vesile ile sayg!la • 
yiiksek kurumu sinesinde ya§atan Or - nm.t 

Tahkikat sonunda Karyosya admda 
bir kadmm Kadrkoydeki aileye morfin 
tedarik ettigi meydana c;rkml1jhr. Me -
murlar derhal bu kadm1 da takibe ba§
lami~lar ve Karyosyanm BeyoglUTida 
bir sinemada filim oynarken mii§teri st
fatile gelen bazr kimselerden morfin a
lip sathgmr tesbit etmi§lerdir. 

Emniyet kac;akr;1hk biirosu memurlan 
tarafmdan sinemada tertibat almmr~ 
ve kar;akr;r kadmm gelip mal ahrken 
ciirmii me§hud halinde yakalanmasr i~in 
beklenmege ba~lanm1~tlr. 

Memurlarm c;ok beklemesine vakit 
kalmadan Karyosya sinemada goriin -
mii~ ve r;antasmdan para r;tkararak mer
fin almak is;in kar;akr;Ilarla temasa gec;
mek iizere iken memurlar tarafmdan 
yakalanmi§hr. 

iki erkek olan bu kar;akr;Ilar da Em -
niyet kar;ak~thk biirosuna sevkedilmi~ 
ve haklarmda tahkikata ba~lanmt~tlr. 

Bundan iki ay evvel Fatihte bas!lan 
eroin imalathanesinde de morfin ima -
Iinde kullamlan maddeler bulunmu§, 
fakat §ebekeyi meydana r;tkarmak kabil 
olamam1~h. Zab1tamn geceli giindiizlii 
c;ah§masile bu §ebeke de meydana r;tk -
mak iizeredir. 

~imdiki halde yakalananlar ilti ka • 
dmla iir; erkektir. 

KOLTUR ISLER! 

EkaUiyet 1iselerinin 
programlar1 

$imdiye kadar ekalliyet liselerinden 
Beyoglu Musevi lisesi, Galatasaray li -
sesi programrm, Bakrrkoydeki Bezazyan 
lisesi de resmi liseler programtru tatbik 
etmekte idi. Halbuki Maarif Vekaleti, 
biitiin ekalliyet mektelberine §ami! ol
mak iizere umumi bir talimatname ka
bul etmi§ bulunmaktadtr. Bu talimat -
nameye gore her hangi bir hususi lise, 
kendisine hususi bir mevki vererek ta
limatname haricinde her hangi bir prog 
rami tatbik edemiyecektir. Bunun ir;in 
Maarif Vekaleti bu hususu gerek isrni 
ger;en bu liselere, gerekse diger biitiin 
hususi liselere bildirmi§tir. Vekaletin 
bu son tamimine gore, gerek Bezazyan 
Iisesi, gerekse Musevi lisesi, oniimiiz -
deki ders senesi ba§mdan itibaren hu • 
susi mektebler talimatnamesine tevfi -
kan tiirkr;e olarak tedrisat yapacaklar -
chr 

Efganistana gidecek 
muallimler 

Maarif Vekaleti, Efganistanda bir 
Maarif mii~?avirligi, bir psikoloji ve 
pedagoji miitehassisile bir de muallim 
mektebini idare etmek iizere tecriibeli 
muallimlerin ser;ilmesi ir;in talib olan -
!arm isimlerini bildirmelerini biitiin li
se ve yiiksek mekteb muallimlerine ta
mim etmi§ti. Vekaletin bu tamimi iize -
rine birc;ok muallimler, bilhassa Fen, 
Hukuk, Edebiya ve T1b Fakiiltesinden 
birs;ok d~entler bu i~e talib olmu§lar
dir. 

Ancak Efganistan hiikfuncti, Tiirkiye
dcki Efgan sefirinin tavsiyesi iizerine 
Tiirkiyeden Efganistana gidecek olan bu 
miitehassislara 35 - 50 ingiliz liras1 ara
smda bir maa~ verilmesini kararla§br • 
IDI§hr. Halbuki talib olanlar, bilhassa 
doc;entler kendilerine 60 - 80 ingiliz Ii
rast arasmda maa~ verildigi takdirde 
gidecelkerini, §art olarak tekliflerine 
koymu§lardtr. 

MALIYEDE 

0~ ayhklar veriliyor 
Miitekaidin, eytam ve eramilin iir; ay

hklarmm tevziine bugiin maliye tahsil 
§Ubelerinde ba§lanacagi gibi avans su
retile para alanlara da Emlak ve Ey -
tam Bankas1 bugiin para verecektir. -···-Evlenme 

Gene; ve giizide doktorlarmuzdan 
Muglah Fuad Koseoglu ile Bayan Ne -
rimanm dligiinleri evvelki ak§am Park
otelde, Vali muavinimiz Hiidainin da 
dahil bulundugu davetlilerin i~tirakile 
icra edilmi§ ve sabaha ka.dar eglenil -
mi§tir. Genclere saadet dileriz. 

F enerler idaresinin satmalmmas1 kin 
evvelce ba§lanmi§ olan miizakerelere ya
kmda devam edilecektir. Ilk miizakere· 
Jerden alman neticeler iizerine F enerler 
idaresi keyfiyeti Paristeki merkezine ya
zarak talimat istemi~tir. Bu talimat gelir 
gelmez murahhaslar Ankaraya giderek 
alakadarlarla temaslara ba§hyacaklar -
drr. 

Kabotaj hatlarimiza aid yeni yiik ve 
yolcu navlunlanm tesbit edecek olan ko
misyon diin de Deniz Ticaret miidiirlii· 
giinde toplanmi§IIr. 

Komisyonun diinkii toplanl!sma An -
karadan gelmi§ olan Deniz N akliyat 
Umum Miidiirii Ayet te i§tirak etmi§tir. 

Diinkii toplanl!da Denizyollan idare · 
sinin ahiren hazirlanmi§ olan son bir se
nelik bilan~osunun tetkikine ba§lanmi§ -
t1r. Ge.;:en sene bilan.;:osu, eski seneler 
gibi a~1k vennediginden ve vaziyet De
nizyollan i§letmesinin tedricen kar etme· 
ge ba§ladigmt gosterdiginden bu seneki 
navlunlarda balk, tiiccar ve nakliyatt;IIar 
lehine miihim nisbetlerde tenzilat yapil
masi muhtemeldir. 

denberi ilk defa fevkalade silahlanmakta 
olmas1, miinhama~. beynelmilel politi "' 
kamn son gidi§inden ileri geldiginden bu 
devletin, bundan sonra, daha ziyade ken .. 
di silah kuvvetine dayanarak takib ede~ 
cegi siyasetle biitiin cihan <;ok yakmdan. 
alakadar bulunmaktadirlar. 

lngiliz efkan umumiyesi nastl alaka "' 
dar olmasm ki bu silahlanma ugurunda. 
ingiliz milleti alelade masarif haricinde 
be§ senede, F rans1z parasile yiiz elli mil· 
yar frank, yani her sene k1rk milyar franlt 
vermek mecburiyetinde kalacakhr. lngiliz 
imparatorlugunun, Britanya adalanmn 
haricindeki kiSimlarmm yapacaklan fev~ 
kalade masraflar bu hesabm haricindedir. 
Silahlanmak i<;in iptidal hamhk ge~en 
senenin sonlarma dogru ba§lami§ti. 

Hiikumet~e F enerler idaresinin 937 
y1h i<;inde devir ahn~as1 mukarrerdir. Bu 
idarenin elinde buiiman 100 kiisur fe -
nere aid tesisat i.;:in de bir k1ymet konul
mu§tur. Tediye meselesinde kolayca an
la§tlacagt umulmaktadir. 

Devir ve sah§ i<;in de itilaf hast! olduk
tan sonra F enerler idaresi hissedarlar u· 
mumi heyetini tophyarak usulen tasfiye 
karan alacakttr. 

Hiikumet mevcud fenerleri T ahlisiye 
Umum Miidiirliigiine verecek ve bunla· 
rm idaresile buras! me§gul olacaktir, 

Tahlisiye Umum Miidiirliigu limanla
nmJZda yeniden bir~ok fenerler in~as1 i
<;in bir program hamlami§tlr. Mevcud 
fenerler de tamir ve takviye edilecekler
dir. 

Gerek yeni in§aat, gerekse tamirat i~in 
bu sene biit~esine icab eden tahsisat ko
nacakllr. 

HALKEVINDE 

Y Ilanlar operas1 

<;iinkii, hiikiimetin bilan.;:olan miisaid 
olan biitiin miiesseselerin tarifelerinde ik
IIsadiyatimizm inki§afi babmmdan ya -
p1lmast zaruri olan tenzilatm derhal ic -
ras1 hakkmda verilmi§ bir prensip karan 
vard1r. Bununla beraber, Denizyollan i
daresi erkam tarifelerde bir tenzilat ya
pilmasma taraftar goriinmemektedirler. 
Bunlann iddialanna gore idarenin elin • 
deki vapurlarm kaffesi eski ve srk s1k ta
mire muhtac gemilerdir. Bunlann tamir 
masraflan yiiksektir. Bu vaziyet gozo -
niine ahmr ve amortisman hesablan d'i 
dii§iiniiliirse yap1lacak tenzilath tarife -
!erie a~Iksiz bir bilan~o hamlamaga im· 
kan kalmiyacakttr. 

Bu yiizden ge~en sene i<;inde, harb sa" 
nayii i.;:in seksen kiisur milyon lngiliz li· 
rahk ham madde haricden celbedilmi§ti. 
Bu fevkalade ithalat lngilterenin tediye 
muvazenesini altiist etti. Evvelki sene te
diye muvazenesinde otuz iit; milyon fn· 
giliz lirahk fazlahk vard1. Y ani haric ~ 
den gelen para harice ~1kan paradan bu 
kadar fazla idi. 

Halbuki ge.;:en sene, lngilterenin ha· 
rici ticareti ~ok geni§lemi§ oldugu hal -
de, tediye muvazenesi 19 milyon lngiliz 
lirahk a~1k vermi§tir; yani giren paraya 
nazaran memleketten ~1kan para bu ka
dar fazla olmu§tur. 

F evkalade silahlanma haml1gmin ilk 
ba§langict, !ngilterenin ikhsadi vaziyeti· 
ni bu kadar sarsmi§ olduguna bakarak 
bu sene ve oniimiizdeki Yillarda hakiki 
silahlanmamn ingiliz milletinin kesesine 
ve refahma vuraca!b darbelerin deh§e • 
ti kolayca anla§Ilabilir. Silahlanma bu 
kadar masrafh olursa, bunun sonunda 
Gikacak bir harbin diinyamn en zengin 
bir milleti olan ingilizleri bile yere ~ar -
pacag1 muhakkak saYJiabilir. 

Per§embe giinii ak§am1 Beyoglu Hal
kevi ar kolunun Ytlanlar adh bir per
delik operay1 temsil edecegi evvel • 
ce yazllmt§tl. Genclerimizin yoksul -
luk ir;inde yaratt1g1 bu eser opera saha
Slnda bir tccriibe mahiyetinde oldugu 
halde hakikaten biiyi.ik bir muvaffaki -
yet kazarum~hr. Bunun da ni§anesi, tern 

Bu vaziyete gore T a rife komisyonun· 
da iki noktai nazar t;arpi§acak demektir. 

Komisyon §imdiden sonra yapacag1 
diger toplant!larda bilan<;o tetkika tin dan 
alacag1 neticeye gore yeni tarifelerin tes
biti i§ini gorii§ecektir. 

SOSYETELERDE 
sil bittikten sonra halkm operaJI yazan Esnaf cemiyetleri bir binada 
gene §air Kemal Baki UluathYI ve bes-
teliyen Miifid Hiisniiyii de miiteaddid toplamyor 
defalar sahnede gormek istemesi ve al- 9ehrimizdeki esnaf cemiyetlerinin 
kJ§lamaSl.dlr, hepsinirl'lbl¥ bihada toplanmas1 fikri ni-

HaJkevinde diin verilen hayet tahakkuk etmektedir. Mii§terek 

konferans .. ES'l:ld CWit~tleri biirosu Tica.ret Oda
smm da tavassutile Tiirbede Umumi 
Harb senelerinde Hilaliahrper merkezi 
olan binamn sahibile anla~ml§hr. Yirmi 
odah olan bu binada biitiin cemiyetler 
yerle§ecek ve esnaf yard1m te§kilatl 

Eminonii Halkevinin tertib ettigi fel
sefi konferanslar serisinin onuncusu, 
diin ak§am, doktor Ziyaeddin Fahri ta. 
rafmdan verilmi§tir. Nasyonal sosya -
lizm mevzuu iizerinde verilen bu kon
feransta Ziyaeddin Fahri, bugiinkii Al
manyada tatbik edilmekte olan sosyal 
siyaset tedbirleri, Almanyadaki i§ ka • 
nunundan ve koyliiye toprak tevzii hu-. 
susunda ahrum~ olan kararlan izah et
mi~, Alman naztrlarmdan doktor Scha
cht'la Dorre'nin son zamanlarda biiyiin 
bir ehemmiyet kesbeden ikhsadi fikir· 
Jeri iizerinde uzun uzadtya durmu§tur. 

Konferansc;I soziine devamla bizde de 
halkr;t, milli bir ir;timai siyasetin dog • 
mu~ oldugunu soyledikten sonra !stan -
bul Universitesinde yeni tesis edilmi§ 
bulunan ikhsad Faktiltesinde de sosyal 
siyasete aid yeni kiirsiilerin ar;Ild1gmi 
i§aret etmi§tir. 

burada kurulacakt1r. Binanm alt katl 
esnaf dispanseri olacakhr. 

Bu bina, bir taraftan Belediyeye, di

ger taraftan Sthhiyeye yakm oldugu i
r;in tercih edilmektedir. 

Makara hirsizhgi 
Eminoniinde Cumhuriyet caddesinde 

175 numarah diikkanda tuhafiyecilik e

den Mihailin diikkanma diin sabrkall -

lardan Zehra ile karde§i Raife mal al • 
mak bahanesile gitmi§Ier ve diikkancr
mn me~guliyetinden istifade ederek 11 
tane makara r;ahp kar;ml§lardrr. 

Polis her iki kadm1 da yakalami§tll'. 

Ankarada yapdacak radyo istasyonu 

/ 
I 

. Ankarada in~as1 takarriir etmi~ olan biiyiik radyo istasyonunun ihalesinin 
yaprlmi!? oldugunu diin ?ildirmi~ti.k. Yukandaki resiml~r in!?aatt~n so~ra 
radyo merkezimizin dahih ve hanc1 manzaralarmm ne §ektlde olacagm1 gos
termektedir, 

Bunun i.;:in lngiliz efkan umumiyesi 
silahlanmagi arhk ~ekinmek miimkiin ol· 
mtyan bir zaruret saysa da bunun sonu 
bir harb o masm1 hi~ te istemiyor. lngiliz ' 
milleti, Avrupada yeni yeni taahhiidler 
altma girerek kendisini bir giin harbe su
riiklemesi muhtemel sebeblerin ~ogalma
smdan korkuyor. Lordlar ve Avam ka -
maralarmdaki miinaka§alarda, lngiltere 
hiikumetinin, kendi memleketinin ve lm ~ 
paratorluk yollanmn miidafaci.I i~in e) • 
zem olan Fransa ve Bekika topraklan 
haricinde ve bahusus orta ve §arki Av -
rupada, ingiltereyi harbe siiriikliyecek 
taahhiidlerde bulunmamas1 iizerinde ~ok 
durulmu§tur. ingiliz efkan umumiyesini 
en ziyade sinirlendiren mesele, Fransanm 
Sovyetlerle akdettigi kar§Ihkh yard1m 
muahedesidir. 

Bunu Frans1zlar tedafiii bir ittifak say
salar da lngilizler, F ransanm bir giin 
Sovyet Rusyay1 miidafaa i~in harbe gi
receginden ve i§in ucu ingiltereye doku
nacagmdan <;ok endi§e etmektedirler. Ha
riciye Nazmna Lordlar kamarasmda ve· 
kalet eden Lord Halifax bu endi§elerc 
i~tirak ederek demi§tir ki: 

«Garbi A vrupaYJ bugiin en ziyade teh· 
did eden tehlike, F ransa ile Sovyetler 
Birligi arasmdaki misak yiiziinden Av -
rupamn §arkmda ~Ikmasi muhtemel bir 
ihtilaft!r. Bizim orta ve §arki Avrupa ah· 
valine kar§I alacagimiz vaziyet Milletler 
Cemiyeti misakmm vecaibini ifa etme.k o
lacaktir. Bu vecaib sarih olarak tesbtt e
dilmemi§ ise bunun kabahati bize degil 
misakm kendisine aiddir.» 

Bu sozleri Hariciye Nazm Eden de 
Avam kamarasmda tekrarlami§tlr. Fran
sJz gazeteleri bu sozlerden lngilt~renin 
Rhin (Ren) nehrinin ote taraf1 yan1 Sov
yetlerin ve <;ekoslovakyanm mukadde -
ratile alakadar olmiyacagi manasml ... -
kanyorlar. Bu istihrac yanh§ degildir. 
<;iinkii. Austen <;emberleyn <;eklerin. ~e 
diger §ark devletlerinin miidafaasl 1~m 
tek bir fngiliz silaha sanlmiyacagml a~1k 
olarak soylemi§tir. Y ani Almanya ile 
<;ekoslovakya ve Sovyetler arasmda bir 
barb vukuunda, lngilizler Milletler Ce
miyetinin miiphem ve gayri sarih oldugu 
lngiliz devlet adamlan tarafmdan da te
yid edilen misakm tevil ve tefsiri ile ikti
fa ederek seyirci kalacaklardir. 

MuharTem F ey:::i TOGAY 
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Almanya ile Avusturya 
yak1nda birle~iyorlarmi~ 
Bir ingiliz gazetesi bunu bir emrivaki addederek 

birle,menin ingiltere menafiine hi~bir zarar 
getirmiyecegini ileri siiriiyor 

[Ba§taraft 1 inc! sahtjedel alacagm1 yazmakta ve ezciimle §Unlan 
Avusturyada bir Nazi ni.ifuzu tesis etme- soylemektedir: 
sinden korktuklanm ilave etmektedirler. iki memleketin birle§me fikri Hitler'in 
Bununla beraber Vatican, hi~bir vec;hile iktidar mevkiine geldigi tarihlerden c;ok 
Avusturya siyasetine kan~mak isteme • evveline aiddir. Bir Avusturyah olan 
mekte ve saltanat meselesinin ne lehinde, Hitler ise bunu tesri etmektedir. Avus -
ne de aleyhinde bulunmaktadJr. turyahlar da Almanya ile birl~meyi 

Avusturyada Habsburg §iddetle arzu etmektedirler. Bu iki mem-
almanaklarz leketin birle§I11esi bizi alakadar etmeme· 

Miinih 5 (A.A.) - Avusturyadan lidir. Bu tabii inki§af1 men ic;in esasen e • 
getirildigine ~iiphe edilmiyen «Habsburg limizde bir kuvvet te yoktur. Ayni za -
almanaklan» birkac; zamandanberi, manda birle§me hi~bir vec;hile lngiltere 
Habsburg'lann avdeti lehinde propagan- imparatorlugunun hayati menafiine mu
da yapmak maksadile cenubi Almanya· gayir degildir. Bu itibarla bu meseleye 
mn baz1 §ehirlerinde elden ele dola§mak- kar§l ahnacak vaziyete tamamile bigiine 
tad1r. Bu almanaklar, Kraliyet taraftan olmahdrr. 
bir Avusturya te§kilatJ tarafmdan dagJtJI- Ayni gazetenin ~a§ka bir siyasi mu -
maktad1r. harriri de Baron von Neurath'm Viya -

Cenubi Almanya siyasi mehafili, bu nay1 ziyareti esnasmda Dr. Schuschnigg
hadisenin ziihiren Almanyanm cenubuna le yapug1 mi.ilakatta Habsburg hanedam 
da goz dikmi§ olan Habsburg'lann bir meselesi degil, iki memleket arasmda si
«katolik Almanya» vi.icude getirmeleri yasi ve ikusadi birle§me esaslan konu · 
lehinde bir propaganda mahiyetinde oldu- §uldugunu yazmaktad1r. 
gunu beyan etmektedirler. Bu birle§meye Musolini'nin de taraf-

Bir gazetenin Avusturyaya tar oldugu kat'i olarak soylenebilir. Hit-
girmesi menedildi ler'le Musolini arasmda Akdeniz me • 

Viyana 5 (A.A.) - Gazette de selesine clair bir gorii~ fark1 yoktur. AI -
Francfurt'un Avusturyaya girmesi, me • manya, ltalyaya Akdenizdeki ni.ifuz da
nedilmi§tir. Bu tedbirin, Neue F reie iresini tevsi hususunda hic;bir muhalefet
Presse gazetesinin Almanyaya girme - te bulunmamaktad1r. 
sinin menedilmesine kar§l bir mukabele· Berlinle Roma arasmdaki te§riki me -
bilmisil oldugu zannedilmektedir. saiyi tesri eden mesele Haile Selassie'yi 

* * * fngiltere Kralmm tac; giyme merasimine 
An,luz har,rsmda lngiltere vaki davet olmu§tur. 
Daily Mail gazetesi Almanya - A Bundan ba§ka fspanyada milliyetper· 

vusturya miinasebatma clair yazd1g1 bir verlerin nihai zaferi bu devleti de ltal • 
ba§makalede, iki memleket arasmda bir ya - Almanya cephesine imale etmekle 
birle~menin yakmda bir emrivaki halini neticelenecektir. 
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Amerika Cumhur- Tunusta grevcilerle 
reisinin nutku jandarma ~arp1,t1 

Amerika halktntn ii~te 

biri fena serait albnda • 
ya,Jyormu' 

Va§ington 5 (A.A.) - Cumhur Ba~· 
kam Ruzvelt, bir merasim esnasmda soy
ledigi nutukta ezciil'Tile demi§tir ki: 

«- 4 mart 193 7 -Cumhur Ba§kam • 
nm iktidar mevkiine geldigi tarih· bir 
devrenin sonunu ve yeni bir devrenin ba§· 
langJcmJ gosterir. Ge~;en te§rinisanide 
memleketin her tarafmda 27 milyon se • 
c;ici bu yeni cereyana taraftar olJ:luklan· 
m bildirmi§lerdir.» 

Cumhur Ba§kam en sonra demi§tir ki: 
«- Biiti.in esash meseleleri hallede· 

bilmek ic;in, memlekette oldukc;a kuvvetli 
ve liizumu olan salahiyetlere malik bir 
hiikumet laz1mdJr. 

Ahalinin iic;te birinin yedigi, giydigi 
gayrikafi ve ikametgah1 gayrimiisaiddir. 
Binlerce koyli.i, sattJklannm ipotek faiz -
lerine yeti§miyecegi endi§esi ic;:inded1r. 
F abrikalarda c;ah~an binlerce erkek ve 
kadmm i.icreti gayrikafidir. Mekteb era • 
gmda binlerce c;:ocuk, madenlerde ve fab· 
rikalarda c;ah~Iyor. Her sene grevler mil
yonlarca dolara mal olmaktad1r. Her ilk
baharda tugyanlar ovalanmJZI tehdid et· 
mektedir. Siddetli riizgarlar miihim hasa· 
rata sebeb olan toz bulutlan kaldJrmak
tadJr. Milletin itimadma mukabele et • 
mek istiyorsak, vakit kaybetmeden hare
kete gec;meliyiz.» 

Londra Belediye intihabmda 
amele partisi kazand1 

Londra 5 (A.A.) - Londra Beledi· 
ye meclisinin yeni 6 azahg1 ic;in yap1lm1§ 
olan intihabatm neticesi bu sabah ilan e· 
dilmi~tir. 

fntihab edilen azamn altJsJ da amele 
f1rkasma mensubdur. Bu suretle amele 
f1rkasJ, belediye meclisi ekseriyetini te -
min etmi~ bulunmaktad~r. 

Paris borsasmm kapah 
giinleri 

Paris 5 (A.A.) - Esham borsas1 
:I 93 7 senesinin mart ve nisan aylan zar
lfmda cumartesi giinleri kapah buluna -
cakt1r. 

lsvi~re Hitleri alki§hyor 
Berne 5 (A.A.) - Liberal partisin· 

den 37 aza bir istizah takriri vererek, 
Schultness'in Hitler tarafmdan kabulii 
hakkmda federal meclisten izahat iste • 
llli§ler ve Fiihrerin fsvic;renin bitarafhg1 
hakkmdaki beyanatm1 alkr§lamJ§Iardu. 

Neticede 13 ki,i oldii. Ba,. 
ka bir grev de Marsilya 

limanJnJ tehdid ediyor 
Tunus 5 (A.A.) - Cenubi Tunusta 

Meltaoui' de komi.ir madenlerinde zuhur 
eden vahim hadiseler esnasmda ameleden 
13 ki~i olmi.i~ti.ir. Bu mevkide maden ku
yulanm i~gal etmekte bulunan grevci a
mele, kendilerini kuyulardan c;1karmak i
c;:in gelen jandarmalan rovelverle kar§I -
lami~lard!r. Aynca 3 jandarma ve 12 
amele yaralanmi§tlr. 

Paris 5 (A.A.) - Bordo limanm
da demirli gemiler tayfasmm grevi Mar
silya limanma da sirayet etmi§tir. Diin 
ogleden sonra yolcu ve pasta ile Mada
gaskar' a ve Reunion adasma hareket et
mesi lazun gelen iki vapur hareket ede
memistir. 

Maliye V ekili geliyor 
Ankara 5 (T elefonla) - Maliye 

Vekili F uad Agrah bu ak§amki ekspres
le 1stanbula hareket etti, istasyonda te§
yi olundu. 

Maliye Vekili tedavi ic;in Avrupaya 
gitmektedir. 

Denizyollarmm yeni gemileri 
Ankara 5 (T elefonla) - Denizyol

lannm yeni gemilerinin in§aSI Krupp 
miiessesesine verilmi§ti. Miiessese mukave
lesi mudbince teminat mektubunu vere -
rek in~aat bedelinin ilk taksitini ald1. 

lzmit koylerinde sesli sinema 
izmit 5 (Hususi muhabirimizden) -

Bugiin Maarif miidiirliigii tara:fmdan a
lman sesli sinema koyliilere gosterilrni§, 
bu miinasebetle Vali Hamidin soyledigi 
nutuk hararetle alkl§lanmi§tlr. Sinema 
her koyde gosterilecektir. 

lngiltere, Adis-Ababadaki 
memurlarim geri ~agtrdi 

Londra 5 (Hususi) - !ngiliz hiiku -
meti Adis-Ababadaki !ngiliz sefareti 
memurlanm kamilen Londraya c;a~r • 
mi§tlr. Hariciye Nezareti sefaret me -
murlanmn geri c;a~nlmasmm Habe§iS
tanm ilhakmm tanmmasma muadil ad
dedilemiyecegini ve bu mesele ile ala -
kas1 bulunmad1grm beyan etmi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 5 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugi.inki.i kapam§ fiatlar1 §Unlardrr: 
Londra 105,14, Nevyork 21,54, Berlin 

866, Bri.iksel 363,62 1/2, Madrid -, Ams
terdam 1178,75, Roma 113,30, Lizbon 
95,75, Cenevre 491,50, bakrr 73 1/2 -
75 1/2, kalay 256,2,6, altm H2,6 1/2, gi.i
rnii§ 20,13,6. 

CUMHURiYET 3 

Hadise!er aras1nda 

Ayzb ve giinah I 
1[9} esbelli ki hadise alelade bir 
{g) polis vak'asr, bir mahalle 

faciastdrr: Fakir, bedbaht 
ve sinirli bir aile vardrr, ko111§ularile 
kavga etmi~tir, polise dii~erler, tahki
kat i!fin kaprya gelen memurdan iir -
kerek i!feriye sinerler, evin yan !fdgm 
ktzt merdivenba~rnda polisle maraza
ya girer, elindeki br!fagi hem kar§I -
smdakine, hem de kendine saplarken 
(§u veya bu tarzda: Bir!fok ~killer 
miirnkiindiir), son giinlerin dava ve 
miinak&§alMile zaten fevkalade bir 
teheyyii~ i!finde bulunan ihtiyar ka -
dm da, lozr gibi, etrafmt !feviren 
dram havas1 i~inde muvakkat bir de
lilik hamlesile evini tulu§turmaga 
kalkail'; polis yaralarnr, k1z oliir, yan• 
gin da ba§langrcmda sondiiriiliir. 
Emniyet miidiirliigii ve Miiddeiumu
milik te boyle soyliiyor. Diin hadise 
kapanmt§ ve kadmlar serbest buakal
ma§lardn. 

Fa kat baz1 gazetelerimizin biitiin 
bir sahifeyi soldan saga ve yukan • 
dan a§agr yanbeline kadar kaphyan 
sevlevhalarla avazlar1 !fikbgi kadar 
haykm§larma bakarsamz, gizli bir 
te,kilatm, suikasd !fetelerinin Anka -
ra trenirni havaya U!fua·mak i!fin pusu 
kurmU§ olmalarmdan ciddi surette 
endi§eye dii§ersiniz: Bombalar, yan
gmlar, alevler i!finde yanan krzlar, 
muhaciretler, bir ailenin cema.ziyiil -
evveli, §iipheli temaslar, suikasd ha
Zirhklan... gibi serlevha ve fotograf 
edebiyatile kii!riik bir §iiphenin bii
yiik ihtimaller serisi halinde §i§irildi
ginin farlona varmazsmrz. ~iinkii 
ufa~erk bir imkan zerresi, biiyiik bir 
tahakkuk alemi i!finde dogurmu~. 
boy atmt§, dalbudak salmt§, bir polis 
vak'ast, ilk sahifelerin ta tepesine, 
diinya harblerinin ve ihtilallerinin, 
yahud da en biiyiik milli davala.rrmi· 
zm yerine kondurulmu~tur. 

Herhangi bir zab1ta vak'asmdan 
siyasi manada §iiphe edilmesi pek 
tabiidir. Polisin ve Adliyenin vazife
si de hertiirlii ihtimale gore tahkikat 
yapmaktrr ve bu da yaptlmi§llr. Fa -
kat, heniiz bir netic;,eye vanlmadan, 
masum veya alelade su!flu olmalart 
pek miimkiin, fakir ve talihsiz bir 
aile iizerine - temkinli ve basiretli. 
imalarla iktifa etmek dururken • agu 
§iipheler yagd1rmak, yaygaralar ko • 
parmak, okuyuculara kar§t ay1b, rna· 
sumlara kar§I da giinah olur. Ancak 
bir tahkikat sonunda ve herhangi bir 
suikasd te§ebbiisii meydana !ftkarrl -
drktan sonra gosterilmesi laz1m gelen 
heyecan, kii!riik ~iiphelere istinad 
ederek, ilk giinde ve ilk safhada iz -
har edilemez. Zaten biiyiik bir tak -
siri yokken sefalet, cinnet, yangtn ve 
oliim kederi i!rinde bunalnu§ felakel· 
zede bir ail.e iistiine - tahkikat bitme· 
den! - agrr §iipheler ve isnadlar yag
dJrmak, mahalle dedikodulanm hirer 
delil ve ispat mahiyetinde stralamak 
Tiirk gazeteciligine yalo§maz. 

Tiirk gazeteciligine yaki§an, hila • 
kis, ortada iftiraya ugramt§ bir aile 
varsa, onu polise jumal ederek neti
cede felaketine sebeb olan miifteri -
lere kar§l adalet istemektir; yoksa. 
hadiseye yalmz iftira zaviyesinden 
bakarak halk1 bo§ yere tela§a vermek 
ve hem evi, hem de cigeri yanan bir 
ihtiyar ana ile bedbaht k1ztntn iistii
ne Amerika gangsterlerinin, yahud 
lspanya anar§istlerinin biitiin mari -
fetlerini kondurmak degil. 

Ayrb ve giinah! 
PEYAMI SAFA 

Miistakbel lzmir Iiman1 i~in 
haz1rhklar 

lzmir 5 (Hususi muhabirimizden)
Y eni yap1lacak liman i§inin teknik taraf· 
lanm tesbit etmek ic;in iki lngiliz miihen· 
disi gelerek derhal tetkiklere giri§tiler. 
Mi.i!takbel liman hakkmda fikir almak 

•• 

URDDAN 
AZILAR.. 

Yazan: ismail Habib 

u~ Erzurum 
---------.---------

E vvelki yaz Ba,vekilin Dogu 
beyaz ba,J Doguya nurdan bir 

seyahati. 
kiire gibi 

Onun 
dogdu 

Onikinci ve Oniic;i.incii amlardayJz.j sma ragmen bu evler hep yere yatml§Ur. 
Carbin §imdiki bi.iyiik mamurelerinden ~ehir ayakta degil yatakta gibi. 
Berlin heni.iz dogmamJ§ bir isim, Paris Maziden kalma giizelim abideler de 
taslak bir beldecik, ve Londra sisler ic;in- bile aks1yan ve aghyan bir hal var: ;3eh
de mec;hul bir fesanedir. Halbuki Erzu· rin ilk eseri olan Oc;kiibendler yan bel
rum; hem ticaret hem askerlik yollanmn lerine kadar topraga gomi.ilii. Minaresi· 
diigi.imlendigi yer; hele Hi.ilagunun nin iist k1smr uc;mu§ Y akutiye medresesi· 
Bagdad! yakip y1ki§mdan sonra oramn ni de sonra yap1lma kl§la ile hapse aim!§· 
ticareti de buraya gec;ince §ehir, §imdiki Jar. Son bir himmetle oliimden kurtulan 
Kiremidlik tabyalarma kadar, alabildi • o harikulade <;ifteminarelerin arka bsm1 
gine biiyiiyi.ivermi§ti. Daire claire iic; kat gene topraga gomiilii. Sinan devrinden 
sur, mama iistiivani bi.irc;ler, ve yer yer kalma Lalapa§_a camisinin mermer si.i -
altml§ yetmi§ kadar kulenin tunc; endam· tunlan ve kitabeleri yeniden gene bada • 
Ian; Erzurum yerden fl§klrml§ gibi sert nay a ve boyaya bogulmu§. Minaresiz ka· 
sert goki.i hrmahyor. Ian Kuyucumurad camisinin kubbesi yo-

Bu surlar ic;indeki §ehir: Sincabi kub- sun tutmu~ bir takke halindedir. Mazinin 
beler iistiindeki c;inili mahrutlarile giiliim· dine abideleri bile halin dermanSIZhgJ i · 
siyen Selc;uk hamamlan; mermer revak- c;inde tJknefes gibi soluyor. 
Jar i.izerine geni§ sac;aklanm yaymi§ en- ~ehrin ni.ifusu Bi.iyi.ik Harbden once
damh saraylar; tuglamn yak utile oriile- kinin yansma inmi§. Hicretler, tehcirler; 
rek aralanna laciverd i§lenmi§ minareler; yangmlar, yJhmlar. Y almz T a§nak ko
hep boyle mermerin nurundan, c;mmm mitacJ!an son c;ekili§te on iki bin silahs1z 
riiyasmdan ve tuglanm l§lgmdan yap1lma Turk kesiyorlar. Biiyiik Harbin o biiyiik 
medreseler rengarenk bir §ehriayin ha • Sankam1~ faciasma en c;ok kurban giden 
Iinde fagfurlar diyan gi)?i pmld1yan bel- Erzurum yigitleridir. 0 harbin hala ka
de. panm1yan feci muhasdbesini en ziyade 

Dort cephede dort ha§metli kap1; bii· orad a gorebilirsin: Transit c;ekildi, tica
yiik degirmi ta§lann kavisli oluklan ic;in· ret sondi.i, hayat durgunlad1. Devlet me§· 
de maniveliiyla harekete getirilen demit gul, deva mii§kiil, Erzurum uzak. P '
govdeli agtr kanadlar tunc; giiriiltiiler c;t· beldenin giindiizi.i ISSIZ, gecesi elektr 
kararak sabahlan ac;1hp ak§amlan ka • ve .... 
pand1g1 zaman; ya Hindden, <;in den ge- ;3imdiki Erzurum ac1 bir hakikattir. 
len, ya Hinde, <;ine giden bitmez tiiken· * * * 
mez kervanlann, ya §ehrin heyobetli ker· Evvelki yaz BaFekilin Dogu seyahati, 
vansaraylannda konaklamak ic;in ic;eri gordii ki bu metriikiyet ic;inde insanlar 
giri§leri, ya konaklad1ktan sonra c;Jk!p ya§Jyorsa hava ve su sayesinde ya§Jyor. 
yola revan olu§lan ... Sehirde refah hava Onun beyaz ba§J doguya nurdan bir kii
gibi dalgalamp albn su gibi abyor. re glbi dogdu. Maziden aldJgimlz vatan 

Bu Erzurum hayal olmu§ uzak bir ha- sadece mesafeydi. Vatanda kayboldugu-
kikattir. muz ic;in vatam kaybediyorduk. Simendi-

* * * fer siyaseti dedigimiz §ey mesafenin elin-
Her taraf1 ayn ayn gezdikten sonra den vatam fethedi§imizdir. 

saat kulesine c;1karak §ehrin umumi pa • 0, dogudan doner donmez, mesafeyi 
noramasma bakryorum. Kule ic;hisarda, hirer mmak gibi tepeliyen raylar Stvas
hisar §ehrin gobeginde, ve §ehir her ta • tan Erzuruma hareket emrini ald1. Ora
rafmdan bu kulenin nazarlan altmdad;r. dan istanbula k1rk be§ giinde gelen kasab 
Dort bakl§la biitiin Erzurumun tablosu- hayvanlan iki y1] sonra iic; giinde gele • 
nu tamamhyabilirsin: Palandogen etek· cek. 0 taraflann §arkhhgl gi.ine§ o taraf
lerinde, cenubdan §imale inen hafif bir tan dogdugu ic;in degil giine§i bizden on
maile iizerinde, devetiiyii daglarm kaba- ce goren yerlerin bize uzakhgmdand1. 
nk kavsi ic;ine benekli boz bir golge ha- $arkta §arb boguyoruz. 
Iinde damgalanarak yapl§tmlml§ bir bel· 0, dogudan gelince doguya hemen 
de. Umumi Miifetti~lik te§kilatJ gitti. Giden 

HEM NALINA 
MIHINA 

Z1rva! 
lf::! uriye Cumhuriyetinin sabtk Ma· 
;;;;;J} liye Veziri devletlu Hasan Ceb-

bare hazretleri - pa~ahgt var 
m1 bilmem? - Cenevreye gitmek iizere 
fstanbuldan g~erken Tiirk gazetecileri -
ne bayanatta bulunmu§. 

;3imdi, lskenderunda maliye miidiir -
liigii eden Hasan Cebbareyi, kendi riva· 
yetine nazaran Milletler Cemiyeti, tek .. 
nik malumat almak ic;in Cenevreye c;agtr 
mi§ imi§. 

Sab1k vezir ve lahik mi.idi.ir, Cenev -
reye nic;in c;agmlmi§ olursa olsun, bunun 
bizce ehemmiyeti yoktur. Biz, yalmz bu 
zatJ §erifin, Tiirk gazetelerine soyledigi 
sozlerden bahsedecegiz. 

Hasan Cebbareye gore, Hatay halk1, 
heniiz Cenevrede verilen kararm mahi • 
yetini bile bilmiyormu§, gazeteler de taf· 
silatm1 yazmami§iarmJ§. iskenderun • An
takya halkt, §imdiki idareden memnun .. 
mu§ ve onun devamm1 istiyormu§ l <;lin· 
kii Sancagm esasen istiklali varml§ l 

ilahi Cebbare: bu ZJrva sozleri beya· 
nat diye Tiirk gazetecilerine soyliyece -
gine dilini tutup Haydarpa§adan Sirke " 
ciye gec;seydin ve sessiz sadas1z Cenevre 
yolunu tutsaydm c;dk daha iyi ederdin. 

Hatay halkmm hic;bir §eyden haberi 
yokmu§ l Hatay halk1 uykuda ml ki hi~ 
bir §eyden haberi olmasm. Cazeteler hie; 
bir §ey yazmamJ§; tabii yazamazlar. Ca
zete yok ki yazsm. Memleketin yegane 
tiirkc;e gazetesini kapathmz; Y ani sesini 
c;Ikartmamak ic;in Tiirk Hataym boga • 
z1m s1ktJmz. Arap<;a gazetelere gelince, 
bunlann, Ti.irkiye aleyhinde ag1zlanna 
geleni yazmaktan vakit bulup ta Cenev
rede verilen karan yazmaga vakitleri mi 
var? 

Cebbarenin fskenderun - Antakya 
halkmm §imdiki idareden memnun oldu
gu iddias1 ise z1rvamn Zlrvastdlr. Cebba
relerin cebbar idaresi altmda inliyen ta· 
Iihsiz soyda§lanmiZln feryadm1 medeni • 
yet alemine i§ittirmemek ic;in, tek bir 
tiirkc;e gazeteyi bile susturanlarm insaf1 
olmad1gllll biliyorduk; fakat boyle soz
ler soyliyebildiklerine gore onlarda yal "' 
mz insaftan degil; hicabdan da eser ol
madJgJ anla§Jbyor. 

Bir mi.iddet evvel, «sab1k Suriye Rei
sicumhuru kerimesi Abidzade ~erife» 
imzah bir mektub almJ§tun. Su anda, o· 
niimde duran bu mektubda Bayan Seri· 
fe, Suriye idaresinin ic;yi.iziinii apac;1k 
gosteriyor ... Cebbarenin sozlerinden son· 
ra, bu mektub muhteviyatmm kamilen 
hakikat oldugunu anlad1m. 

Cebbare, kendisi, Hataym bugiinkii 
cebbar idaresinden memnun olabilir; fa· 
kat hududun iki tarafmdaki Tiirkler, bu
giinkii idareden aslen memnun degildir
ler ve Cebbarelerin bi.iti.in gayretlerine 
ragmen, Hataym hakiki istiklalini temin 
edeceklerdir. 

't:rr-tSs 

lc;hisarla Esadmuhlispa§a mahallesi mi.ifetti~in nakarat halindeki emeli Erzu
§ehrin gobegini kabartml§: garbda <;ay - rumun binbir kara giini.ine bir ak giin ver
karanm §mltJh derinligi, §arkta <;ar§Jic;i • mektir. Bu, c;ekilen bin aha bir oh ver • 
nin suyu ahnml§ bir kana] gibi uzamp mek degil. T abiatin giindiizii ba§ka te -
hvnh§l; ortas1 tiimsek, yanlara dogru i · rakkinin ba§ka. T erakkide ak giin bir 
nik; bu halile Erzurum yere abandml • kere dognuya gorsiin, aydmhgmm tapu-
IDI§ kulplu bir sahan gibi duruyor. Saba- su ebediyete uzanml§hr. ispanya harbinde bir 
mn etekligi eskiden ikinci surun c;evrelen· Umumi Miifetti§ biironun i.izerine ser· 
digi yerdir. digi pafta pafta planlar i.izerinden, ya - degi,ikJik yok 

En garbde lise, Muallim mektebi, pilacak yeni Erzurumu izah ediyor. ;3eh- [Ba§tarajt 1 tncf sahtfede} 

hastane, Vali konag1, ve Hususi Muha· rin garbindeki saha; miilkiye ve askeriye- lanan 540 italyan getirmi§tir. Erkam • 
sebenin lie; be§ ni.imune evinden miirek • ye aid sekiz on tane resmi claire; miifet· harbiye reisi General Russo bizzat ge • 
keb bir tutamhk mamure. Kendisi yeni ti~ik, kolordu, ve mevkii miistahkem ko- miye giderek yarahlan selamlamt§hr. 
oldugu ic;in §ehirdel) ayn, fakat kendisi naklan; bankalar, evler, miiesseseler; Fransrzlar lspanyol Fast hududuna 
§ehir olamadJgJ ic;in §ehre muhtac. Eski- mektebi, oteli, parklan, havuzlan, sine • tecaviiz etmi,ler 
yi begenmiyen ve yeniyi tamamhyam1yan mas1, tiyatrosu; bir iki milyonluk i§. Sim- Londra 5 (tJususi) -General Fran-
bir yer. Belli, ba§lanan bitmeden taka • di orada bir tohum gibi duran mamure co'nun gazeteleri Fransizlann lspanyol 
timiz bitmi§. bir iki sene de dalh budakh bir agac gibi Fast hududuna tecaviiz ettiklerini yaz • 

Sehrin garbinden ortasma dogru is • fl~hracak. maktad1rlar. Paris gazeteleri bu ne§riya-
timlakler filan yap1larak ac;Ilml§ oldukc;a Hele §ehrin istasyon semti; as1l bin a- ta cevab vererek, General F ranco'nun ls
geni§ bir Cumhuriyet caddesi var, fa kat dan ba§ka, biiro, atelye, hastane, silo, ve pan yo! F as1 hududlannda Alman mi.i ., 
kaldmm1 yok. Caddelere direkler dikilip sair otuz knk kadar yap1 ile oras1 da ay- henc!isleri tarafmdan viicude getirilmek • 
ampuller asJlmJ§, fakat elektrik yok. Be· n bir alem olacak. Biiyiik su deposu, §e· te olan tahkimatJ hakh gostermek ic;in 
lediye ve Hiikumet oniindeki meydana laleden alman bol elektrik; yalmz De • Fransay1 itham ettigini yazmaktadnlar. 
bir abide dikmi§ler, manas1 yok. Oteli • miryollan idaresi istasyon semti ic;in iki Kontrol proje&inin nihai fehli 
nin konforu han, ahc;1smm yemegi yavan: buc;uk milyon ay1rd1. Mamurenin nuru Londra 5 (Hususi) - Bitarafhk ko-
hele paytonlan; c;ogunun arabasJ teka • Erzurumu §imalden garbe giirbi.iz iki mitesi yarm top] anarak lspanyada tat -
i.idliik, beygirleri iskelet, ve arabacJlan kol gibi kucaklamak iizere: Bu sadece bik edilecek kontrol projesini miizakere 
liyme liyme. bir imar degil, lokomotif ve transit kam - edecektir. Salahiyettar mehafilden alman 

Kuleden bakarken §U dort tara fa se • yonu; ticaretin hareketi, hareketin bere- malumata gore, projenin ba§hca esaslan 
rilmi§ evlerin goriini.i§ii: Hepsi boyas1z, keti, bereketin §etareti; eskinin inmeli gi- §Unlard1r: 
kahn duvarh, boz renkli, damlan top • bi yere serdigini yeninin pazusu dipdiri a· Y abanc1 vapurlan kontrol komitc:si 

ic;in depolan, antrepolan, istasyonlan raktan evler. Hemen hepsinin govdeleri yaga kaldmyor. Y eni Erzur~ yakla§an tarafmdan listesi ne§redilecek oldn li -
gezdiler. Y akmda diger miihendisler de kargir aroma kurumu§ kerpic; kahplan gi- ray gibi yakm bir hakikattir. manlar haricinde herhangi bir 1spanyol 
gelerek projeleri hamhyacaklard1r. bi duruyorlar. {_;ogunun iki kath olma • ISMAIL HABIB limanma giremiyecektir. Muayyen li -

-- -~ manlara girecek vapurl:trda muhakkak v 0JJ fffill\Jifr (C @.\ g 0 fl) ffi) (UJ ~ ft [b) 0 0 k 0 ~ fr 0 bir mii§ahid bulunac:JktJr. lngiliz, Fran· 
SJZ, Alman ve ftalyan donanmas1 lspan· 
ya sahillerinin kontroluna i§tirak edecek, 
limanlara yakla§acak vapurlara sualler 
soracak, fakat taharriyat yapam1yacak • 
hr. Sovyet donanmasJ kontrol i§ine i§ti • 
rak etmiyecektir. 

Karada 130 lngiliz zabiti Portekiz 
hududunda kontrol vazifesini gorecek, 
130 ki§ilik beynelmilel bir kontrol heye
ti 1spanya - Fransa hududunda c;ah§a • 
cak, Cebeliittankla lspanya arasmda da 
5 ki~ilik bir kontrol heyeti bulunacakhr. 

Kontrol bu gece yarrsr ba,lryor 
Londra 5 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore, kontrol, cumartesi giinii geceyan • 
smdan itibaren tatbik edilecektir. 
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II ~~~~~~ Anne, beni koynuna al Feshane fabrikasi Mii§ahid heyeti diin gitti 
~ 1936 senesinde imalab 

Suriyede V atanilerle F r ans1z idaresi 
taraftarlari birbirine girdiler 

Zerrin Emineyi k1skamyordu. Evet, 
zengin bir ailenin biricik klZI olan Zer· 
rin, fakir ve zavalh bir dul kadmm kiZinl 
kiskamyordu. . 

ikisi de sekiz ya§mda ... Ayni mekte
be gidiyorlar, ayni s1mfta hatta ayni ma
da yanyana oturuyorlar. 

Zerrin her sabah, yanmda <;antasmi 
ve yemek sepetini ta§ryan kap1cile birlik
te mektebe giderken, kar§tdan, eski ve bol 
ayakkab1lanm siiriiyerek Eminenin ko
§a ko§a gel digini goriirdii. 

Onda c;ocukken biiyiik bir kadm gibi 
diisiinmek mecburiyeti kar§Ismda kalmi§ 
ol;n kimsesiz kiZiara mahsus bir kendine 
giiveni§, bir nefsine itimad, s1caga ve so· 
guga aldm§ el!niyen oyle bir hal vardi ki. 
yakas1 kiirklii paltosuna, ic;i fanilah [as
tiklerine ve elindeki yiin eldivenlere rag
men titriyen Zerrin, hayran gozlerle ona 
bakar ve k1skamrd1. 

Zerrin ic;in Emine, ba§ka bir alemden 
gelmi§, kudretli ve iistiin bir insand1; o
nun yanmda konu§maktan hatta nefes 
~lmaktan bile c;ekinirdi. 

Bah<;ede bir oyun oynad1klan vakit, 
en mii~kiil ve ~etin i§leri kolayca goren 
gene Emine idi. Bir salmcak m1 kurula -
cak? Ayagmdan iskarpinlerini atarak c;e
vik bir maymun gibi agaca t1rmamr, ipi en 
saglam dala gec;irerek baglard1. Kar to
pu mu oynanacak? Herkes ayagma las
tiklerini, ellerine eldivenlerini giyerken o 
arkasmdaki y1pranm1§ paltoyu iliklemege 
bile liizum gormeden bahc;eye fular, kii
c;iik ayaklanna c;ok biiyiik gelen ayakka
hlanmn sJrsiklam olmasmi bile miihim -
semiyerek bir geyik gibi SI<;nyarak karla
rm ic;inde yuvarlamrd1. 

Zerrin Emine ile konu§maktan da c;e
kinirdi. 

- Diin gece derslerime iyi c;ah§ama
dim. Annemle babam baloya gidecekleri 
i<;in evde tela§ vard1. Ben de matmazelin 
elinden kurtulup annemin odasma kac; -
t1m. Gorsen ye§il ipek elbisesi anneme ne 
kadar yara§m!§l!. Uzun etegine basma -
dan aynanm kar§Ismda gidip gelirken o
nu seyretmege doyamryorum. Sac;lann -
dan ta ayaklanna kada~ ba§ka bir kadm 
olmu§tu o ... Hele yiizii oyle giizeldi ki ... 

0 ayna ba§mda pudrasmi si.irerken 
ben yatagm iizerindeki parlak beyaz c;an
ta ile, yerdeki giyilmemi§ lame iskarpin
lerle oynad1m, onlan sevip ok§adim. 
Gorsen nasi! pml pml parhyorlard1! 

Y almz anneme biraz danldrm. Onu 
kar§Imda gelin gibi siislii goriince boynu
na sanlmak istedigim vakit elile beni itti. 

- T uvaletimi bozma kmm! dedi. 
F akat annemin odasmm levanta, pud

ra ve krem kokulanm yata!bma yattig1m 
vakit bile hala duyuyordum. 

Zerrinin bu sozleri Emine ic;in ba§ka 
diinyadan gelen manas1z §eylerdi. Bun
Ian alaka ile dinlemek §oyle dursun, Zer
rinin boyle §eylere ehemmiyet verdigine 
§a§Iyormu§ gibi ona bakard1. 

- Annenin giyinmesini seyretmek ic;in 
dersine c;ahqmadm demek. Allah sana a
k!llar versin, Ben, ak§am eve gidince a
te§i yaktim. Annem c;ama§Irdan yorgun 
gelecegi ic;in oday1 s1cak bulmasm1 isti -
yordum. (:orba tenceresini mangalm iis
tiine koydum. Ekmekleri ve ka§Iklan ba
kir tepsiye dizdikten sonra hemen dersimi 
c;ah§maga ba§ladim. Annem geldigi za
man boynuma sanld1. 

- Aferin benim hamarat kmm. Ka -
ranhk diinyayi bana aydmhk eden sen
sin, dedi. 

Ana k1z kar§Ikar§rya c;orbamm ic;tik. 
Annem bugiin c;ama§Ir yikadigi konakta 
kendisine verilen tathy1 yememi§, onu da 
yanyanya payla§hk. Sonra ben gene 
dersime dondiim. Annem kaplan yikadi, 
yatag1 ac;t1 ve ikimiz koyun koyuna uyu
duk. 

Eminenin kendi fakirligini bukadar 
ne§' e ile anlatmas1 Zerrinin kiic;iik ba§Imn 
ic;inde yeni ve mes'ud bir diinya yaratl
yordu. Artik annesinin zengin tuvaletle
rinin, sofralanndaki en giizel yemeklerin 
onun ic;in tad1 ve tuzu kalmami§tl. Sabah
lcyin tereyag ve rec;el siiriilmii§ ekmegini 
yerken Eminenin k1zarm1§ kuru ekmegini 
hasretle hatlrhyor, geceleri bakn tepsinin 
iistiindeki tahta ka§Iklan gozleri an -
yordu. 

Fa kat Eminenin anlattrklanna bu fev
kalade gu.,.e!ligi veren §ey biisbiitiin ba§

yursun. 
Ah.. Bir gececik olsun annesmm s1 -

cak gogsiinde yatsa ne rahat uyuyacakt1. 
Ertesi sa bah Emineyi goriir gor!'lez ona: 

- Bu gece ben de annemle beraber 
uyudum. diyebilmek nasi! diinyalara sig
miyan bir saadet olacakl!. 

*** Bir gece kat'i karanm verdi: Annesi-
nin koynuna girecekti ... Dersleri bitince 
onu elinden tutup gotiirmek istiyen mii -
rebbiyesine: 

- Benim uykum yok.. Hem bu gece 
ben annemle yatacag1m. dedi. 

Her zaman munis bir kiz olan Zerri -
nin agzmdan <;Ikan bu sozler herkesi §a• 
§Irtmi§ti. Annesile ba;basi yiizyiize baki§
tllar. Matmazel hayretle yutkundu. 

- Evet ben bu gece annemin yata -
gmda yatacagim. 

Babasi yanma gelmi§, sac;lanm ok§u
yordu. 

- Benim uslu kiZima ne oldu bu ge
ce? 

F akat Zerrin soz dinliyecek hal de de
gildi. Sandalyesinden fulami§, ba§Im an
nesinin gogsiine saklami§h. 

- Anne, beni koynuna al! 
Nureddin Bey ka§lanm c;atarak mat

mazele dondii: 
- Bu §Imankhk yeni bir§ey matma

zel. ·. Zerrin geceleri rahat uyumuyor 
mu yoksa? 

- Y atagma yattlgi vakit bazan uy -
kusunun gelmediginden §ikayet ediyor 
amma bir iki dakika sonra uyuyor efen
dim. 
-0 halde? 
Zerrinin gozya§larile bogulan sesi tek

rar duyuldu: 
- Anne, beni koynuna a!! 
Bu, marazi bir aglayi§II. Neriman 

Hamm merakla kocasma bakt1; fakat 
N ureddin Bey de, matmazel de bu gibi 
§Imankbk sahnelerine meydan vermeme
ge ve ilk defasmdan buna mani olmaga 
karar vermi§lerdi. 

- Haydi klZim yatagma git... Senin 
gibi mektebli k1zlara bOyle §eyler yaki§-
maz. 

Ve matmazel onu ald1, gotiirdii. 

*** Zerrin o gece sabaha kadar ic;ini c;e -
kerek aglad1. Fa kat ertesi giinii mektebe 
ogittigi vakit art1k Emine ile ayni mada 
oturmiyacagml hocasma soyledi: 

- Benimle birdiiziye konu§uyor; der
si dinliyemiyorum. 

0 giinden sonra Emine ile Zerrin bir
birlerine danlrni§Iardi ve bu dargmhk se
nelerle siirdii. T a .. Zerrin zenginligin ve 
refahm k1ymetini takdir edecek bir yaii-a 
.gelene kadar ... 

Muazzez Tahsin Berkand 

lRTlHAL 
Merhum Yusuf Bahaeddin oglu ve 

Malatya saylav1 Mihri Bekta§m agabe
yisi mutekaid Bay Ziver Baha duc;ar 
oldugu rahats1zhktan kurtulam1yarak 
tedavi altmda bulundugu $i§li <;ocuk 
hastanesinde vefat etmi§tir. Bugun og
leyin Bebek camisinde cenaze namaz1 
krlmdrktan sonra Rumelihisarmdaki 
kabristamna defnedilecektir. Kendisine 
rahmet diler ve ailesine taziyetler ede
riz. 

• sea~~ao~ 

Bah~e Mimari ~ 

~ Doro~~v~:~, !~y:!~unou ~ kat, 18 numara, telefon 22537 

···············"········································ , Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
Anxt, meydan, ~ocuk parklar1 ve 
villa bah~elcri i!;in modern proje 
ve P_lanlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazidc 
tatbikatmt deruhde ve taahhiid 
eder. 

~~essesat ve vi11a bab~elerinin 
daiml nezaretini kii~riik iicretlerle 
kabul eder. 

~i~ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; siis, meyva agac; ve agac
clklan; bah~e alat ve edevatl ve 
ehliyetli vah~1vanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru(itur. 
Alakadarlara parasrz gonderilir. 

iiziiliiyordu. S i N E M A 

yiizde 24 artb 
Sermayesinin en miihim kism1 Siimer 

Banka aid olan F eshane yiinlii do kuma 
fabrikas1, 1936 yilm1 c;ok miisaid bir va
ziyette bitirmi~ ve bu y1l zarfmda, gec;en 
senelere nazaran c;ah~malarmda kuvvet
li bir inki~af kaydetmi§tir. F·abrikalanmn 
biitiin imalatmda gec;en seneye nazaran 
goze c;arpan yiikselis bunun bariz deli -
lidir. · 

F abrika 1936 mn ilk II ay1 zarfmda 
gec;en y1lm ayni devresine nazaran yiizde 
18 noksan olarak 5 71 ,066 kilo yerli ya
pagi satm almi§, fakat kamgarn ipligi mu
bayaasi bu esnada yiizde 228 arti§la 
72,116 kilodan 236,725 kiloya yiiksel
mi§tir. Bu da, kamgarnla dokunan . IYI 
kalitf! mallara piyasada giinden giine rag
betin artmakta oldugunu ifade eder. Bur
sada kurulmakta olan Merinos yiin, iplik 
fabrikasi <;ah~maga ba§ladigi zaman, F es
hanenin ~imdi haricden getirmek zorun -
da kald!g1 kamgarn ipligi o zaman Sii -
mer Bankm bu yeni fabrikasmdan temin 
edilecek ve harice giden miihim bir para 
tasarruf edilmi§ olacakhr. 

F eshane fabrikasmm yerli yapagmdan 
ima] ettigi iplik miktan 1936 mn ilk 11 
aymda, ge<;en y1hn ayni devresine na -
zaran yiizde 11 bir yiikseli§le 800,000 
kiloya <;Ikmi§tir. Bu miiddet zarfmda fab
rika ip]iginden kuma§ imali yiizde 2 ar
II§la 548,448 metroya, Avrupa ipligin
den kuma~ imali ise yiizde 3 7 arh§la 
205,661 metroya yiikselmi~tir. Bu onbir 
ay zarfmda fabrika 90.424 lin.bk bat -
taniye yapmis.ttr ki gec;en sene ayni miid
det zarfmdaki imalattan yiizde 215 bir 
fazlahk vardu. Aynca fabrika 86,548 
lirahk kilim de imal etmis.tir. 

Bu suretle 11 ayhk umum imalat ye -
kunu 1,870,213 liray1 bulmu§tur. Ge
c;:en seneye nazaran bu rakam yiizde 24 
nisbetinde fazlad1r. Bu imalat kesafe -
tini temin i«in fabrikada vasati olarak 
binden fazla i§«i <;ah~ml§hr. 

T etkik ettigimiz 1936 mn ilk 11 ay1 
zarfmda fabrikanm umum satis.lan ge -
c;en senenin ayni devresine nazaran yiiz-

de 0,66 nisbetinde bir arl!§ arzetmekte-

dir. F akat dogrudan dogruya piyasaya 

yap1lan satl§larda bu arh§ nisbeti yiizde 
40-50 dir ki, as1l sevinilecek rakam bu -
dur. (:iinkii fabrikamn piyasada gitgide 
kendine daha miihim bir itibar temin et

tigine delalet etmektedir. Bu ra~bet faz

lasmm tabii bir neticesi olarak fabrika -

nm piyasa i<;in hamlami§ stoklannda ge

«en seneye nazaran vasati olarak yiizde 
40 nisbetinde bir azah~ kaydedilmi§ -

tir. 
F eshane fabrikas1, milli endiistrimiz i

c;inde kendine temin etmis. oldugu §erefl" 

mevkii hergiin biraz daha takviye ede -
cek bir muvaffakiyetle c;ah§masma de -

vam etmektedir. 

Mev lid k1raati 
Haydarpa~a hastanesi ba~ka

tibliginden miitekaid merhum Cer
rahpa~ah Hakkmm ruhuna hediye 
edilmek iizere martin yedinci pa
zar giinii ogleden sonra (Cerrah
patta camiinde) mevlit okutulacak
hr. Arzu eden dostlarm tettrifleri. 

T ~ 
N 

A:;, 

Hergiin ilk seansta 

Son 
ve dij{er seanslarda 

A 

N ~ DENiZLER PERiSi 
Miki 1\'Javs- Foks Jurnal 

[Ba§taraf' 1 tnci sahifedel 

miralay Wattwill de isvic;re sefaretinde 
yemi~ler ve ogleden sonra §ehirde bir ge
zinti yaparak miizeleri, camileri, c;ar§IYI 
gezmi§ler, gece, 9,45 te de Semplon 
ekspresile Cenevreye hareket etmi§lerdir. 

Mii§ahidler trenin hareketinden evvel 
Sirkeci garmda kendilerile gorii§en bir 
arkada§lffi!Za ~unlan soylemi§[erdir: 
«- Hataya giderken ve donerken 

Tiirkiyenin her tarafmda bize kar§I gos
terilen hiisniikabulden fevkalade miite -
hassisiz. Cumhurreisi Atatiirkiin istan -
bulda bulunmalarmdan istifade ederek, 
bugiin Dolmabahc;e sarayma gittik ve 
defteri mahsusu imzalad1k. 

V azifemizin mahiyeti itibarile sizleri, 
gazetecileri tatmin edemedigimizden de 
~ok miiteessiriz. Y almz §UnU Soy)iyeJim 
ki, baz1 gazeteler vazifemizi muhtelif §C

kilde tefsir el!nektedirler. Halbuki bizim 
seyahatimiz Hatay hakkmda Milletler 
Cemiyeti tarafmdan verilen kararla ala
kadar degildir. Malfununuz oldugu vec;
hile biz Hataydaki vaziyeti tetkik I<;m 
Sancaga gittik. Bu itibarla hamhyaca -
g1m1z rapor Hatayda bulundugumuz 
miiddet zarfmda gordiiklerimizi ve i§ittik
lerimizi mulhtevi bulunacakhr. Bu itibar
la zannedildigi gibi Hataym mukadde
rah ve yaihud Milletler Cemiyetinin ka
ran iizerine tesir yapmak meselesi mev
zuubahs degildir. Daha dogrusu Sancak 
meselesinin esas1 halledilmi§tir. Cenevre
de toplanan komisyon da evvelce verilen 
karar mucibince istiklaline kavu§acak 0 -

Ian Hataym anayasasm1 hazirhyacakl!r. 
Bu miinasebetle komisyonda ihtila£ ~rk
hgi zaman reyimize miiracaat edilmeo;.i 
muhtemeldir. Esasen biz Hataya gayn
tabii bir vaziyet olup olmad1gmi tetkik 
i<;in gitmi§tik. Y oksa ortada ihtilafh mc
sele kalmami§IIT. 

Dun de soyledigimiz gibi bu giizel 
memle'kmi gordiikten sonra orada ya§I -
yan insanlann miireffeh ve mes'ud bir 
hayat ge~irmelerini arzu ediyoruz.» 

Dahiliye Vekili Mersinde 
Adana 5 (Hususi muhabirimizden) 

Dahiliye Vekili ve Halk Partisi G enel 
Sekreteri .)iikrii K aya, M ersine geldigi 
giindenberi bilhassa ~ift~i . bah~ivan ve 
tiiccar gibi muhtelif halk tabakalarile te
mas etmektedir. Bugiin ogleden sonra sa
at 17 de Mersin Ticaret Odasmda ihra
cat tacirlerinin de ham bulunduklan bir 
toplanh yap1ld1. T oplanhda bilhassa ih
racat~Ilann Almanya ile olan klering va
ziyeti iizerine konu§uldu. Vekil, tiiccar -
lanmizm menfaatlerinin azami derecede 
gozetilecegini ve vaziyeti derhal iktisad 
V ekiline bildirecegini vadetti. 

Tiiccarlar bundan c;ok memnun oldu
lar. Tiiccardan baz1lannm Hatayda c;a -
h~1p ~ah§amiyacaklan sualine iki tarafm 
Hatayda ve memleketimizde serbestc;e ti
caret yapabileceklerinin gayet tabii ol -
dugunu soyledi. T oplanhdan sonra Za -
hire Borsasm1 gezdi. Y ann ak§am Ada
naya gelecek, burada bir hafta kadar ka
larak tetkiklerine devam edecektir. 

S1hhiye V ekilinin de iskan vaziyetle -
rini tetkik etmek iizere bu hafta buraya 
gelecegi haber verilmektedir. 

V atanilerle F ranszzlarrn arasz 
a~zlzyor 

;>am 5 (Hususi) - Suriyede Fran -
s1z taraftarlarile Vatanilerin arasi gitg1de 
sogumaktad1r. Y er yer miinazaalar vuku 
buluyor. Arab Pmarmda iki taraf sopa 
ve bic;aklarla birbirine girdiler. Arablar 
silahlandiklan gihi F ranSIZ taraftarlan 
da silahlanmaga devam ediyorlar. 

Halkla Vatanilerin arasrnda 
ihtilal 

Haleb 5 (Hususi) - Elcizre mm -
takasmda Vatanilerle yerli halk arasmda 
ihtilaflar gittikc;e arhyor. Bilhassa son 
zamanlarda Arablar arasmdaki muha -
lefet yeni §ekillerde tebelliir etmege ba§
ladigi gibi V atanilerin yanh§ hareketle -
rinden dolayi Arab olm1yan unsurlar da 
Arablarla i§birligi etmekten <;ekiniyorlar. 

Suriyede yeni bir hulya 
Lazkiye 5 (Hususi) - Hizbetul 

amelul kavmi partisi mensublan gizli be
yannameler dag1tmaga ba§lami§lardir. 
Beyannameler biiyiik bir Arab impara -
torlugu hulyasm1 beslemektedir. 

SEHIR ISLER/ 
OI~ii resmi 

Esnaftan i:il~u resmi ahmp almmarnas1 
hakkmda Belediye ile esnaf arasmda 
~1kan iht.na£ Devlet $fuasma intikal et
rni§ti. Devlet $U.rasi bu resmin almma
sma karar verrni~ ve bu karan Beledi -
yeye bildirmi§tir. Binaenaleyh, haziran
dan itibaren her sene iptidasmda butun 
esnaf ol~ii resmi verecektir. 

Belediye memurlarmm 
maa§I 

Belediye memur maa§larmm tahak -
kuk muamelesi evvelce Zat i§Ieri tara
fmdan yap1lmakta iken sonradan bu i§ 
muhasebeye verilmi§ti. Fakat tahak -
kuk muamelesinin Zat i§Ierince yaprl
masi, muamelede daha fazla selameti 
mucib oldugu goriildiigiinden bu i§le 
gene ayni dairenin me§gul olmas1 ka -
rarla§tlnlmi§tlr. Bunun i~in hazrrlan -
makta olan yeni te§kilat, hazirandan iti
baren i§e ba§hyacakt1r. 

Belediyede degi§iklikler 
Maliye te§kilat kanununun Belediye

lerce de tatbik edilmesi hakkmda icra 
Vekilleri Heyeti tarafmdan ver ilen ka
rar, istanbul Belediyesine bildirilmi§ -
tir. Buna nazaran yap1lacak degi§iklik -
Ier araslflda bilhassa bmiin tahsildarlar 
iicretli olacakhr. 

Ekmeklerdeki gluten miktari 
Ekmeklerdeki gluten rniktanmn in -

dirilmesi hakkmda S1hhiye Vekalet.in • 
ce tetkikat yapllmakta oldugunu yaz -
mi§tlk. istanbul Belediyesi, Srhhiye Ve
kaletine otuz muhtelif bugday niimunesi 
gondermi§tir. Bu otuz niirnuneden bir 
tanesi aynlarak yeni ekmek ~e§nisine 

esas tutulacaktir. ····-Tiirkku§U ta yyareleri §ehri
mize de gelecek 

Ti.irkiye dahilinde hava turnuvasma 
~Ikan Tiirkku§U tayyareleri, havalar 
miisaid gittigi takdirde, i:inumuzdeki 
cumartesi giinu §ehrimize de ugnya -
cakhr. 

Diger taraftan §imdiye kadar katedi
len mesafe ve seyahat safahat1 filme 
c;ekilmi~tir. Bu filimler, sinemalarda 
halka gi:isterilmektedir. 

GECE Y ARISI YILDIZI 
( Frans1zca sozlii 1 Yddtzlar : 

Dans krali~elerinin krali~esi : GiNGER ROGERS 

ve y•ld•zlarm en parlag1 WILLIAM POWELL 

Y akmda SA KARY A sinr:mastnda 

.,__ Kad1koy SilREYY A • Bu ak,am -•• 
•~•••••••••••••••·~· Sinemanin 10 uncu yJidonlimu ,eretlne 

$AN KONSERi Ga1a Gecesi: BOLBOLLER OTERKEN E~~RE~~~ 
Kolonya Konservatuanndan Bayanlara siirprlz ve ayrJCB 1;ark Pazarlndan 25 klymetll hedlye 

Yarm pazar mat ine 2 - 4 - 6 gece 9 da 

CELiLE ENiS OZA 
12 mart cuma 21 de 

Unyon Frans e z salonlarmda 

Piyanoda: 

Prof. K ARL M A L LY 

Bu ak~am TURAN tiyatrosunda 
TUrkiye komikleri bir sahnede 

San'atkar Na,id Dumbullu ismail ko
mik ~evki, R1fk1-Hakk1 kar~1 kar~tya 
Ana~oludan yeni gelen ku~uk SEMiHA tarafmdan konser 
Yem var yete, kanto, diiet, program. El ilaolarm1 okuyuouz• 

( 8u aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Ti.irk musikisi - 12,50 hava ~ 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,00 §e
hir Tiyatrosu komedi krsnu (I.smarlama 
Koca) - 21,00 fasrl saz heyeti - 20,30 Orner 
R1za tarafmdan arabca siiylev - 20,45 fas1l 
saz heyeti, saat ayan - 21,15 orkestra -
22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gii
niin program! - 22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parc;:alan - 23,00 son. 

1 - Ogle ne~riyatmda saat 13 ten 14 e 
kadar Giine~ Kuliibiinden naklen giine~ 
koro.su. 

2 - Ak§am ne~riyatmda saat 18,30 dan 
19 a kadar Giine~ Kuliibiinden naklen Bay 
Bedri Rahmi tarafmdan konferans (Re
sim ve ressam). 

viYANA: 
18 konser (gramofonla) - 19,15 halk §ar

ikllan, bir aylrk havadis, spor, hava ve sa
ire - 20,15 OPERET YAYINI, sonra gra • 
mofonla dans musikisi - 22,50 filimlere da
ir, haberler, hava ve salre - 23,25 Buy(h{ 
l;\AN KONSERi - 24 gramofonla ingiliz 
dans musikisi - 24,35 son haberler. 

BERLiN: 
17,05 kan~rk yaym - 19,05 spor, gramo -

fon, roportaj - 20,05 hikaye - 20,20 PiYA
NO KONSERi - 20,50 giiniin akisleri, ha ~ 
berler - 21,15 §ARKILAR - 23,05 haberler, 
spor ve saire - 23,35 GECE MUSiKis± -
1,05 DANS MUSiK:i:Si. 

BUDAPE§TE: 
18,05 SALON ORKESTRASI - 19,05 mek

tub klutusu - 19,35 KONSER - 19,55 konu§
ma - 20,25 CAZBAND TAKIMININ KON
SERI - 22,25 haberler - 22,45 QiNGENE 
ORKESTRASI - 23,45 BUYi.iK ORKESTRA 
KONSERi - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 ASKERf BANDO • 19,05 haberler, 

konu§ma ve saire - 19,15 EGLENCELi KON
SER - 20,20 konu§ma - 20,40 RUMEN §AR
KILARI - 21,05 mektub kutusu - 21,20 
DANS MUSiKis± - 22,35 spor, haberler, ha
va ve saire - 22,50 GECE KONSERi. 

LONDRA: 
18,05 kan~rk yaym - 19,05 c;:ocuklarm za

mam - 20,05 BUYi.iK ORKESTRA VE §AN 
KONSERi - 21,05 haberler, hava ve saire -
21,35 Orta ±ngiltere istasyonu - 23,10 ope
ra yayrm: Madam Butterfly - 23,55 PiYA
NO KONSER:i: - 24,05 konu~ma, spor, ha ~ 
berler ve salre - 24,30 DANS ORKESTRA • 
Sl - 1,35 haberler, hava ve saire - 1,45 gra
mofonla dans havalan. 

Paris [P. T. T.l: 
18,05 nasihatler - 18,15 KEMAN KON -

SERI - 18,35 gramofon - 18,50 KONSER -
20,50 haberler, hava - 21,43 gramofon, ko
nul}ma - 22,05 si.irprizler - 22,35 OPERA 
YAYINI - 24,35 son haberler - 24,50 DANS 
MUS:i:K:i:Si. 

ROMA: 
18,05 haberler. dans musikisi, kr§ haber

leri ve saire - 20,10 turizm propagandasi, 
yabanc1 dlllerde haberler - 21,10 hava ve 
saire - 22,0$ FEDORA OPEB.AS Ujtir 
esna.smda konru9ffia ve haberler. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtellf semtlerinde 

niibet<;i olan eczaneler ~unlarld1r: 

istanbul cihetindekiler: 
Eminiiniinde (Hiiseyin Hiisnii), Beyazid· 

da (Belkis), Kii<;iikpazarda (H. Hulftsi) 
Eyiibde. (Mustafa Arif), §ehremlnind~ 
(Hamdr), Karagiimriikte (Suad), Samat
yada (Erofilo.s), §ehzadeba§mda (Asaf), 
Aksarayda (Etem Pertev), Fenerde (Hiisa
meddin), Alemdarda (Abdiilkadir), Bakrr
koyde <Hil2.D . 

Beyoglu cihetlndekiler: 
istiklfi.l caddesinde <Della Sudal, Tepe -

ba§I, Asmalrmescidde (K!nyoli), Galatada 
(Hiisey!n Hiisnii), Takslmde (Limonciyan), 
§i~lide (Nargileciyan), Kasrmpa§ada (Va -
srf), Haskoyde (Barbut), Be§ikta§ta (Ali 
Rrza), Sarryerde (Osman). 

U&kiidar, Kaidrkiiy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Ittihad), Kadrkoy, Modada 

(Slhhat), Biiyiikadada (§!nasi Rrza), Hey
belide (Halk). 

Caonlar, konteranslar. kongreler 
Galatasarayhlar cemiyet i 

umumi i~timai 
Galatasarayhlar cemiyetinden: 
20 §Ubat 937 tarihindeki heyeti urnu

miye i~timamda ekseriyet has1l olma -
d1gmdan 6 mart 937 cumartesi gilnu sa
at 14,30 da butun Galatasarayh arka -
da§larm, i~timada hazlr bulunmak uze
re mezkfu tarihte cemiyete te§rifleri ri· 
ca olunur. 

D avet 
Toros Gencler Blrll~i Ba§kanl!gmdan: 
7/III/937 pazar giinii saat 2 de Eminonii 

Halkevi salonunda senelik kongremlz! ya
paca~rmrzdan Toroslu azalarrmiZm gelme
lerlni saygrlanmrzla dileriz. 

Davet 
istanbul Hungarya Macar Cemiyeti Hay

riyesinden: 
Cemiyetlmiz nlzamnamesinin 15 inci 

maddesl muclblnce akdl !cab eden umumi 
ic;:tima mahihalin 20 nci cumartesi giinii 
saat 21 de Cemiyet merkezinde !era edi
leceg!n<ien bilumum azamn te§rlfi rica olu-
nur. Umumi katiblik 

kaydi. Zernn asi! onun hasretini c;ekerek r Bugiin gidiiecek 

- Annem yata~ ac;tt ve koyunkoyu- ALKAZAR'dir. 
na uyuduk. N A k 

Geceleri beyaz karyolastnd .. .. ru··nku·· : s 0 . ~ ·_ H . . eyecan - iki dii~man aras1nda kalan bir milletin 
mu§ gibi yorga.nl .. ~nmn i<;inde ~u~~rrr~e~ ';" ISh~l~h - Miicadelesi. Muvaffak olmak, yahud olmek 
Emineyi annesml~ Sicak koynunda uyu - lstanbulda ilk defa olara k gosterilen emrinl !llan casuslar - Nefis ve zengin sahneler - Rus 
mu§ tahayyiil ediyor ve onun fakirligini EDDiE CANTOR'un baletle R "k" • M h 
onun sefaletini bskamyordu. · B U G ·u· N n - us mus1 lSI - l u te~em ve muazzam mizansen = ~~~~o~~~:~~eFerrin? enEgRiizel tGilmu~· N u·· • A L = ~:r;;::' .. Uykum h.,u, ,o~. Z A f I P E K 
~d~ozlerini iyice yum, yava§ yavali u. - gosteriliyor. SinemaSindA a P REtNd~ TE hMbU~~ER 2- k GEIOkRG AI LEXANDR. GRETE WEiSER. WALTER FRANCK 

yr.ca: aramoun unya a er eu ve JSim 1 reok i komedi Bugiin saat 1 de talebe matinesi 

TURK sinemas1nda goriiniiz• 
Saat 1 de matine 



6 Mart 1937 

Anadoluda -
San'at tetkikleri 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 9 

BiZ iNSANLAR 
~============== Yazan: Peyami Safa =r::Q 

Or han hem en ~ocugu kucaklad1, kol- mu§tu. F akat pamukla bol bir kan taba
lanmn iistiinde en yalun s1mfa tattd! ve kasm1 aldtktan sonra tattn goze dokun
bir aandalyeye oturttu. C1ihklar kopa- madtibm ve bir parmak a§agtda yanagt 
tarak ar'kasmdan gelen c;ocuklardan iki- deldigini gordii. Parnugu yaranm iistiine 
'ine mekteb miiduriiniin ikamet ettigi ha- bastmrken bu §iddetli nedin oniine ge~e
rem tarafmdan pamuk ve tentiirdiyot is· memekten korkuyordu. Muide, civardaki 
temelerini, birkac; tanesine de biiyUklerin askeri mektebe telefon etmes1ni ve bir 
teneffiishanesindeki muidlerden birini ~ocugun panSlmam yap1lmak i~in oraya 
';ag1rmalanm emrettikten sonra geride gonderilecegini haber vermesini rica ·et· 
~alan ~ocuklan d1§anda b1rakml1 ve ka- ti. 
lllyJ kapamt~!:J. Y araya tekrar tampon yapt!ktan sonra 

Cemil sandalyede, yiiziinii yere dogru tentiirdiyod &Urdu, iistiine kahn bir pa· 
Sar!(ltarak iki kat oturmu§, ulumaya ben· muk tabakas1 kapatt1 ve '<ocuga elile ya
~er boguk sesler ~Jkarm1ya devam ederek, nagmtn iistiine kuvvetlice bastmnastm 
<lctdan ve korkudan, bir ayagile yeri e§e- tavsiye ettikten sonra, onu tekrar kucagi
liyordu. Orhan, pamuk ve tentiirdiyod na alarak mektebden r;1kard1. 
ielinciye lcadar, r;ocugun nede bir de· Aekeri idadi yakmch. Baz1 muallimler 
teceye kadar mani olacagm1 umdugu eli- her iki mektebde de dera verdikleri ir;in 
ni yiizilnden ~ekmesini istemedi. Bekle- Orhamn bu mUrac:aatinde kom§uluktan 
digi gelince hemen pamuk paketini ar;tl gelen cesareti arttyordu. Cocugu mekte
're Cemilin batml yukan kaldudt. ic;eriye bin hastanesinde panstman odasma aldt· 
~uid de girmi~ti. Onun yard1mile {focu· lar. Mektebin doktoru yarasmt temizle· 
~un bilegini tutarak ellerini yiiziinden di, di]Qti, sardt. 
II.Ytrdl, llk bakl§ta, Cemilin yumulu go- T ahsinin atttgt ta,, Cemilin sthhatin
~iinii de kan i~inde g()rdiigii i~1n kork· den ziyade, Odaamn mektebdeki vaziye-

CUMHURiYET 

Habsburglar 
arasmda rezalet 

ti i~in tehlikeliydi. Bah~ede ~ocuklarm 
ba§mdan aynld1g1 i~in bOyle bir inllhat 
vak' asma meydan vermesi, mektebden 
~JkarJ!masma kadar varacak naho§ bir 
tak1m hadiselerin ba~langtcJ olabilirdi. 
Bunlar arasmda miidiiriin bir tiirlii ma
zur gormiyecegi §ey, ailesi tarafmdan 
~ocugun bir daha mektebe gonderilme
mesi rhtimaliydi. Orhanm Slmfta kaybol
masml istemedigi tesbihin k1ymeti, idare
ce, §iiphesiz bir {focugun ktymetinden da
ha a§ag1 goriilecekti ve bu, tesbihin baba 
yadigan olmas1 gibi bir hakikatin maze
ret yerinde kullamlmasma imkan venni
yecekti. 

Yak' ay1 ogrendigi and an ~ocugun ba
§1 sanlmc1ya kadar g~en zaman i~inde, 
karanhk bir tahminden aydmhk bir idra
ke (flkan biitiin mer'haleleri htzla ge'<erek 
bunlan dereee derece sarahatle dii§ii· 
nen Orhan, {focugu ailesine bizzat go
tiirmege ve hadisede kazamn kendi ihma
)inden fazla ro) oynadigttn izah ederek 
oziir dilemege karar verdi. Biliyordu ki 
bu yiizden kendisinin mektebden {fikanl
rnasi, tekrar sefalete dii~erek, birka'< giin 
daha ya~Iyabilemek ic;in belki paltosunu 
da salnuya mecbur olduktan sonra, kt§ 
ortasmda sipsivri kalmasJ demekti. Dok· 
tor i!ini bitirdikten sonra {focugun ba,tn· 
daki sargmm iistiine bir {fenogeligne ge(fi· 
rirken Orban bunu dii~iiniiyor ve l_!lek-

Kad1kOydeki yang1n 
hidisesi kapand1 

Ermeni n1uhacirleriiBalkan hava hatlar1 
Diin Sovyet konsoloslu

guna hiicum ettiler 
Sovyetler Birligine Turk tebaas1 alan 

Ennenilerin ve sair baz1 kimselerin mu -
hacir olarak kabul edildikleri hakkmda 
bir §ayia ~JkmJ§hr. Bu §ayia iizerine, Sa
matyadaki Muhacirhanede oturan Er • 
meni muhacirleri grup halinde Sovyet 
konsoloshanesine miiracaatle Sovyetler 
Birligine gonderilmelerini 1stemi§lerdir. 
Diin de 25 - 30 ki§ilik bir grup, giiriiltii
lii bir §ekilde konsoloshaneye miiracaat 
etmi§tir. 

1stanbul Sovyet Ba§konsoloslugunun 
bize verdigi malumata gore, ~1kanlan ~a
yiamn kat'iyyen ash yoktur ve Sovyet 
Rusyaya bu §ekilde hi~bir muhacir kabul 
edilmemektedir. 

Konsoloshane bu miinasebetle §ehri -
mizdeki ermenice gazetelere hirer tavzih 
gi:indenni§tir. 

Oiger taraftan Ermeni Muhacirin ko
misyonu da Erivana muhacir gondermek 
salahiyetini haiz bulunmadJgmJ bildire -
rek, bu maksadla kendisine miiracaat e • 
dilmemesini ilan etmi~tir. 

Buna ragmen, Ermeni muhacirleri. 
Beyoglu kilisesi dahilindeki Muhacirin 
komisyonuna diin de kalabahk bir kiitle 
halinde miiracaat etmi§ler, fakat §ayia • 
nln a~J)SJZ oldugunu ogrenerek dagaiJmJj• 
lard1r. 

tebden acele r;tkmak rnecburiyetile ken
disinin de, Cemilin de giymege vakit bu
lamadiklan paltolanmn getirtilmesi i(fin 
bir nefer kotturulmasl1U da rica ediyordu. 

istedigi geldikten sonra, ¥ocukla be
raber, askeri mektebin bi.iyuk kapmndan 
agn agtr ~1ktllar ve sol taraftaki deniz 
ktytsl boyunca birkac; ad1m atttlar. Kara
denizden kalkan ve kuma~ nev'inden bir 
miidafaa tammadan dosdogru elbiselerin 
ve c;ama§ularm altma ge~erek viicude so
guk bir rnu§amba gibi yapi§an sert bir 
riizgar esiyordu. <;ocuk arkasma dogru 
kayan fesini iki elite birden tuttu, sonra 
bir avcunu sanh yana~nm- iistiine kapa
dt. Riizgar Orhantn saglam yiiziinii bile 
tnmahyor, {finko rengi baghyan denizde 
yumu§akhgmJ kaybeden dalgalar, lizer
lerinde siipiirge gibi dikle§en kopiiklerile 
sert ve keskin se!ler !;Ikararak birbirini 
ftr~ahyorlal'dJ. 

Y ahlar ba§laymctya kadar, bir kelime 
konu~rnadan, htzla yiiriidiiler. Riizgann 
kesildigi bir noktada, Orban ~ocugun 
yiiziine dogru igilerek sordu: 

- Ac1yor mu? 
Cemil agzmtn yarlSlm kapatan pamu· 

gun ucunu bir parmagile kalduarak ce· 
vab verdi: 

- Riizgar eserse daha fazla actyor. 
[Arkast var] 

Yakmda bir tayyare 
servisi i'e ba,byor -

Y unan Hava cemiyetinin te§ebbiisile 
yakmda Balkan devletleri merkezleri a
rasmda rnuntazaman itliyecelt bir tayya· 
re servisi kurulacakbr. Diger taraftan 
Yunanistanla lnogilizlerin inpezial Air -
ways tayyare §irketi arasmda imzalanan 
yeni mukavele ahkam1 mucibince bu §ir
ketin deniz tayyareleri Atinamn tayyare 
istasyonu olan F aliro ile Y e§ilkoy arasm
da yevmi gidi§ - geli~ seferleri yapacak -
lardtr. Ancak Yunan Hava cemiyeti de 
Balkanlararast bir hava hath tesis ede
ceginden, lngiliz tayyarelerinin seyriise
feri baZJ §artlara tabi tutulacaktu. 

Bu hususta Yunan hiiki'imeti tarafm -
dan hiikfimetimizle diger Balkan dev -
letleri nezdinde te§ebbiislerde bulunul -
rnu§tur. Y akmda bir Yunan heyeti bu 
i§le me~gul olmak iizere rnernleketimizi 
ve diger Balkan merkezlerini ziyaret e -
decektir. 

Hilmi Ziya F elsefe 
profesorii oldu 

K1ymet'li felse -
fecilerimizden do
t;,ent Hilmi Ziya 
Ulkenin, dun Uni . 
versite, Edebiyat Fa 
kiiltesinde profe -
sorliik imtiham ya
pllmi§tlr. Felsefe • 
cimiz, muvaffaki -
yetle verdigi bu im 
tihan ·ic;in (Tiirk 
islam ruhiyatmda 
tekamlilun garb or- Hilmi Ziya Ulken 
ta zamamna tesiri) ismi altmda mu -
azzam bir tez haz1rlamt§ bulunuyordu. 
Hilmi Ziya bu tezini ikmal edip Fakiil
te Dekanhgma verdikten sonra §imdiye 
kadar ne§retmi§ oldugu ve adedleri 19 a 
balig olan felsefi eserlerinin de bir lis
tesini yaparak imtihan komisyonuna 
venni~tir. Bundan sonra da Universite 
RektOrii Cemil, Fakulte Dekam ibrahim 
Hakkt ile felsefe §Ubesi Turk ve ecnebi 
biitiin profesi:irlerin huzurunda ibni 
Sinamn ruhiyati hakkmda, bir saat o
tuz be§ dakika devam eden bir ders 
yapmi§hr. Gerek bu derste, gerekse 
hazirlami§ oldugu son felsefi eseri iize
rinde profesi:irler ve imtihan heyeti ta
rafmdan vaki alan istizahlara mukni 
ve musarrah cevablar verrni§tir. Saat 
17 ye kadar devam eden imtihan neti -
cesinde imtihan komisyonu k1ymetli fel· 
sefecimizin mesaisini ve felsefi eserle -
rini §ayani takdir bulmu§ ve proferor 
agrejelige terfiini muvaf1k gorerek key
fiyeti Fakiilte Dekanh~ vasttasile Rek
torliige bildirmi§tir. 

K1ymetli felsefecimizi tebrik ederiz. 
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Zarif bir mukayese 
~'?:!!!!!. e<;enlerde ve gene bu sii~nda: 
~ «Nerede o atlar, nerede o bi-

niciler ?» ba~hkh bir ftkram {ftk
ffil§h. Atseverlige taalluk eden bu yaztyi 
okuyan atseverlerden bir bay, beni diin 
Kopriide yakaladt: 

- Ftkram okurken, dedi, gene at mev
zuu iizerinde yap1lan zarif bir rnukayese
yi habrladtm. istersen anlatayim. 

Ben te~ekkiir ettim, o da hikaye etti: 
- Ge~en seneki Oil bayrammda 

Konyada bulunuyordum. Vali Cerna! 
Bardak~Imn Halkevinde bir konferans 
verecegini duydum. Malum ya, bu zat, 
ger~ekten olgun ve gerc;ekten sec;kin bir 
idareci oldugu gibi iinlii bir ilim adam1· 
du da. Birka~ lisan bilir, ic;timai ve fel
sefi ara~tumalarla me~gul olur, bu sebeb
le hitabesini dinlernek fusahm ka~1rmak 
istemedim, Halkevine gittim. Salon, ~§i
ge kadar doluydu, herkes ilbaym hitabet 
kiirsiisiine ~Ikmasmi i~tiyakla bekliyordu. 
Cerna! Bardak~I rnuayyen dakikada gel
di, «bir ~iir okuyacag1m. lutfen cankula
gile dinleyiniz» sozile konferansa ba~Ia· 
d1. Okudu!!,u manzurne, ~air N ef'inin 
pek me~hur alan «rah~iyye» lerinden biri 
olup ~u beyitleri ihtiva ediyordu: 

Zehi semendi milldyim kt hilsni rettan 
Unutturur dili U$fuka cilvei yarz! 
Olurdu halkt cihan sern!hadet revt$! 
Ger olsa bir sanemi di!rilbada etvarz 
Nigdhi gamzei huban gtbi tecessii.s eder 
Hirami dill:e~tme dtl veren glrittan! 

Salonu dolduran halk, melul bir tevek· 
kiille hatibi dinlerken o, <<~u okudugum 
sozlerden bir mana ~1karan varsa parma· 
gmt ka1dirSm» dedi. Herkesin eli sirnsi
kt kapahyd1, tek bir parmak oynamJyor
du. Cerna! Ba1dak~1. biraz bekled1kten 
sonra «bir ~iir daha okuyacag1m, bu da, 
~imdi okunan manzurne ~ibi at vasfmda
dlr, lutfen dinleyiniz>> diyerek balk ~a
irlerinden Dada) oglunun ~u beyitlerini 
okudu: 

Yalancz dflnyaya geldlm gelel1 
Bir atz severtm, bir de gilzeli 
Degip on be~ine kendim bileli 
Btr atz severim, btr de gii::elt 

At ko§u tutmalt, t;zktzgz zaman 
Yele kirpi gibi diktigi zaman 
At dort, ktz on be ine uirdi!li zaman 
Bir att severim, blr de giizelt 

Atm hOyiik sa{Jrt, kalkan d6$liisii. 
Kalem kulakl'I.Sz, t;ekit; ba$ltst 
Gilzelin dal boylu. samur sat;lzsz 
Bir att severim, bir de giizeli 

Hatib, ~iiri bitirince eski teklifini, ter
sine c;evirerek tekrarladt, «bu sefer sun 
anlamtyan parmagm1 kaldiTSm» dedi. El
ler gPne kaoalt kaldt ve Cerna) Bardak· 
c1: «hte diinkii ve bugiinkii dilin farkt. 
Diin anlamadan konu~uyorduk. Bu~iin 
anhyarak konu~uvoruz>> deyip kiirstiden, 
a]k,~lar icinde indi. 

Gerc;ekten giizel ve zarif bir muka· 
yese de gil mi?.. 

M. TVRHAN TAN 

Cocuklart Kurtarma Yur
dundaki hadise 

D~. dart gun evvel Cocuklan Kurtar~ 
rna Yurdunda bir hadise olmu§, talebe· 
den biri tarafmdan ahlan bir yumrukla 
bir rnuallimin gozii ~i§irilmi~tir. Mezkur 
muallim Belediyeye miiracaat ederek 
mektebin vaziyetini ~ikayet ve baz1 ihbar· 
larda bulunmu§tur. 

Bu ihbar ve hadise iizerine Belediye 
iki ki§iden miirekkeb bir miifetti§ heyetini 
Yurdun hesabah ve muamelatm1 tetkike 
ve hadiseyi tahkika memur etmi~. bu rnii
fetti§ler de Y urda giderek kasayt, am
harlan miihiirliyerek tefti§lerini yaprnl§ -
lardtr. 

Miifetti§lerin tefti§leri dun ak§am ni -
hayet bulmu§tur. Bugiin hamladtklarl 
tefti§ raporunu Belediye Riyasetine ve -
receklerdir. Mektebde idaresizlik olup 
olmadtgJ, suiistimal bulunup bulunmacL • 
g1 bu rapora gore verilecek karar netice· 
sinde anla§tlacaktlr. 

Mulazimin 
Romani 

Nak1li 

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

kitabm fiati 100 kuru§tur. 



Milli kiime 
ma~lartna haztrltk 
Galatasaray istanbul., 

sporla kar~da~1yor 

. Ktskan~ bir zihniye
te son bir cevab 

Antrenorlerin 
Hakemligi 

Mill! kiime ma~lan i~in ~ah~maga ba§
lami§ olan Galatasaray takimi, gelecek 
hafta yapacagi mae<a hazirlanmak mak
sadile pazar giinii istanbulspor tak1mile 
hususi bir miisabaka yapacakt1r. T aksim 
stadmda yap1lacak olan bu miisabakaya, 
Be§ikta§ - Giine~ ma~mdan evvel yani 
sa at I 4 te l!la§lanacakhr. 

Askeri liselerin futbol 
§ampiyonasi 

Askeri liseler futbol §ampiyonlugu i<;in 
uzun miiddettenberi tehir edilmi§ olan 
Kuleli - Maltepe liseleri futbol miisaba
kas! pazar giinii T aksim stadyomunda 
yapdacaktir. Biiyiik bir alaka ile bekle
nen ma~m <;ok heyecanb olacagi iimid 
edilmektedir. Ma<;a saat yanmda ba§la
nacaktir. 

Milli kiime ma~larmrn 
fikstiirii 

Milli kfune mac;lanmn fiksttiru §U 
§ekildedir: 

14 martta istanbulda Fenerbah~te _ Be
~ikta~. Giine§ - Galatasaray, Izmirde Al
tay - Giiztepe, Ankarada Ankaragiicii _ 
Genclerbirligi. 

20 mart: izmirde Be~ikta~ - Altay, An
karada Fenerbah~te - Ankaragiici.i. 

21 mart: Izmirde Be§iktll.\l - Giiztepe, 
Ankarada Fenerbah!fe - ~nclerbirli~i. 

27 mart: Istanbulda Altay - Fenerbah
~te. Ankarada Goztepe - Genclerbirllgl. 

28 mart: ~stanbulda Altay - Be~ikt~, 
Ankarada CJ:oztepe - Ankaragiicii. 

3 nisan : Istanbulda Giine~ _ Ankara -
giicii. Izmirde Genclerbirlig! - Goztepe. 

4 ni~an: Istanbulda Be§ikta§ _ Ankara
giicii, Izmlrd~ ~nclerbirl!~i - Altay. 

17 n!san: Izmil'de Galatasaray - G6z
tepe. 

18 nisan: istanbulda Giine§ - Be~lktalj, 
Izmirde Galatasaray _ Altay. 

24 nisan : Lstanbulda Genclerbirligl -
Be~ikta~. Ankarada Ankaragiicii - Altay. 

25 nisan : _istanbulda Fenerbah'<e -
Genclerblrligi, Izmlrde Ankaragiicii - Goz
tepe. 

1 maylS: istanbulda Be~ikta§ - GOz -
tepe. 

2 maylS: istanbulda Fenerbah<;e - Goz
tepe. 

8 ma}'ls: izmirde Fenerba.h<;e - Gcizte
pe, Ankarada Giine~ - Genclerblrll~i. 

9 may1s: istanbulda Be~lkta~ - Gala -
tasaray, izmlrde Fenerbah~te - Altay, An
karada Gtine:;; - Ankaragiicti. 

15 maylS: istanbulda Galatasaray - Al
~.Y· .. Ankarada Genclerbirllgi - Ankara -
gucu. 

16 mayis ; istanbulda Giine:;; -Altay. 
22 may1s: Ankarada Galatasaray - An

karagiicii. 
23 _maylS: Istanbulda Fenerbah<;e-Gii

nel/, Izmirde Altay - Goztepe, Ankarada 
Galatasaray . - Genclerblrll~l. 

29 mayu;· Istanbulda Fenerbah~e - An
karagiicii. 

30 maylS: istanbulda Galatasaray _An
karagiicii. 

5 haziran: istanbulda Giine§ - G6z -
tepe. 

6 hazlran: istanbulda Galatasaray -
Goztepe. 

12 haziran: istanbulda Giine~ - Gene _ 
lerblrli~l. 

13 haziran: istanbulda Galatasaray -
Genclerbirli~l. 

20 haziran: istanbulda Besiktas - Gii
ne~ . Fenerbah<;e_ - Galatasa~ay. · 

27 hazlran: Istanbulda Fenerbah~e _ 
Besikta~ . Galfl.ta..~arav - Giine~. 

3 temmuz: Istanbulda Fenerbah<;e - Gii-
ne~. Besikta~ Gfl.!atasaray. 

Galatasaray basketbolda 
galib 

Di.in Calatasaray lisesinde, Iisenin 
basketbol takimile italyan mektebi taki
ffil arasmda yap1lan basketbol ma~Im 
Galatasarayhlar 28 - 11 kazanmi~lardir. 
Bu ma«ta gene Galatasaray tak1m1 ~oyle 
~Ikmi~hr: F erda, Kesim, Sevki, Saded -
din, ilhan. 

Ostiine ~ullandi, fakat ayni zamanda 
Hasan Azm1 de firlaml§, F erdinin im -
dadma ko~mu§tu. iki ki§i bu ya§hca, 
kudreti giic; halle zaptedebiliyorlar, elin
den silah1 almaga <;ah§Iyorlardi. Onu 
mtiistii ~evirirlerken miithi~ bir tarraka 
ile silah bir kere daha patlad1 ve bir sa
niyeden az bir miiddet zarfmda Rizkul
lah bo§ bir <;uval gibi yere yibldi. 

£linden kurtulan bu iri viicude baka
rak Murad F erdi: 

- Bu da iyi! dedi. 
R1zkullahi arkai.istii uzatarak nabzm1 

ve kalbini muayene ederken i«eriye ya -
ziliane memurlanndan birc;ogu girdiler. 
Hepsi hayret ve deh§et i~inde Rizkulla
ha, bir de Murad F erdiye bakiyorlardi. 

Miidiir bey, kemali siikunla telefon 
ba~ma ge<;mi§,. Galata me'rkezine: 

- Buras! Istanbul Milli Ti.itiin §ir -
keti ... Ben miidiir Hasan Azmi 1.. Y az1-
hanemde bir intihar vak'as1 var. Memur
gonderir misiniz '> 

Diye soruyordu. Murad Ferdi memur-

Giire~~ilerimizin Fin· 
aldtklart landiyada 

neticeler iyidir 
Giire§~ilerimizin Finlandiyada yaptJk

lan muvaffakiyetli miisabakalan ve bu 
Turk ~ocuklannm kazand1klan muvaf -
fakiyetleri bir tiirlii ~ekemiyen bir spor 
yaziCISJ gene bir~eyler karalamJ§. Yap
tlgl hakSIZ tarizlerin sporculuk faziletine 
yaki§miyacagmi kendisine tavsiye etti -
gimiz ve giire§~ilerimizin kazand1klan ga
libiyetleri ve maglubiyetleri suasile yaz -
digimiz halde, o, hala bunlan hi<;e sayJ
yor, iistelik bizi de yalanc1 ~1karmaga ug
ra§Iyor. 

Giire§ takimlmiz, Finlandiyaya_ sadece 
Greko-Rom en rna<;! an yapmaga gitme
mi§tir, Finlerin ge<;en sene memleketimize 
yaphklan ziyareti ayni §ekilde iade et -
mek ve ayni ~artlar altmda miisabaka 
yapmak i<;in gitmi~tir. 

Finlandiyahlar ge<;en sene §ehrimizde 
dart gece miisabakalar yapt1lar. Bu dart 
gecede Greko-Romen ve serbest olmak 
iizere 32 rna<; yap1ldi. Bunlardan 19 zu
nu giire§<;ilerimiz 13 nii de Finler kazan
di. Buradaki miisabakalann birinci ge -
cesinde yedisi Greko-Romen, birisi ser
best, ikinci gecesinde ii<;ii Greko- Rom en, 
be§i serbest, ii<;iincii gecesinde a! he I Gre
ko-Romen dordii serbest, son gece de 
dordii Greko-Romen ikisi serbest ola -

rak icra edildi. 
Birinci gece, yap1lan miisabakalar 5-3 

Turk tak1m1mn lehine, ikinci gece S-3 
Fielandiya tak1mmm lehine, ii~iincii ge
ce 6 - 4 Turk tak1mmm lehine, ve son 
gece de 3 - 3 berabere bitmi~ti. 

Finler, burada Yusuf Aslam, Kenan!, 
Hiiseyni, Sadigi, Salihi, Ahmedi, Ve -
figi, Ankarah Habibi ve. Mersi?li Ah -
medi maglub etmi~lerdi. Ostelik Istanbul~ 
gelen tak1m da Finlandiyamn en kuvveth 
tak1m1 degildi. Nitekim i~lerinden yalmz 
biri agiTS1klet olam - ~imdi <;obanm yen
digi J ervinan - Olimpiyadlarda serbest 
giire~te FinlandiyaYl temsil etmi~ti. 

Giire~<;iler ayni ~erait altmda gi.ire§ -
mek i.izere Finlandiyaya gittiklerine go -
re, orada da miisabakalar, burada oldu
gu gibi serbest ve Greko-Romen olarak 
muhtelit bir §ekilde yapiimi~. Evvelce de 
yazdJgJmiz gibi, 42 ma~tan 27 sini bizim
kiler kazanmi§tlr. Greko-Rom en giire§ler 
icin konulan §ildi, Finler almi§, buna mu
kabil en iyi serbest giire~i kupasJ Y usuf 
Aslana, en iyi Tiirk giire§c;isine v~ril~c~k 
tablo da Biiyiik Mustafaya venlmi§hr. 

Burada giire§c;ilerimizin ~ok idmanh 
bulunduklan bir mada Finlerin almi§ ol
duklan bu netice ile bizim orada zay1f 

izmirdeki ingiliz Antre
noriin giiliin~ bir hatasi 

lzmirde Altay ile Alt:mordu kuliib -
Jeri arasmda milli kiimeye girecek taki
ml ay1racak miisabakanm hakemligini 
yapan ingiliz antrenoriin degil futbol, 
en basit mant1k kaidelerine de uygun ol
miyan bir kararla Altmordu takimim mil
li kiime harici b1rakmi~ olmasi, bu siitun
larda bir~ok defalar yazmi§ oldugumuz 
gibi, ingiliz antrenorlerin bu i§teki bilgi -
Jeri hakkmdaki §iiphelerimizi biisbiitiin 
takviye etmi§ bulunuyor. Altmordu kale
cisinin topun iizerine fazla yatarak oyu
nu kasden ink1taa ugratmasi bir «serbest 
vuru§la» tecziyesi icab eden bir hareket 
olmakla beraber; serbest vuru§ almuken 
has1m oyunculannm topa herhangi istika
mette olursa olsun 9 yarda dahilin~e so
kulanuyacaklanm ezberlemi§ olan Ingili~ 
antrenor bu kaidenin hasimlann kend1 
kale ~iz~ileri iizerinde 9 yarda ~ayid v~ 
§artma tabi olmakslZln durab1leceklen 
istisnasmi bilmemesi yiiziinden Altmor
du oyuncularmi, kaleci de dahil oldugu 
halde saha ve oyun harici b1rakarak Al
tayhlara a~1k kaleye, serbest vuru§ ~ek
tirmek garabetini gostermi§tir. 

Boyle miihim bir ma~ta bariz bir hak
sizhga ugnyan Altmordu takimmm hu
kuku F ederasyona miiracaatle yerine ge
tirilebilirse de, kendi hakemlerimizi be -
genmemek ve tek bir ma<;taki idarelerini 
gormekle ecnebi hakemleri goklere <;Ikar
manm yanh§ bir gor~§ oldugunu isbat e
den bu vak' a yann Istanbulda da ba§ka 
bir §ekilde cereyan edebilir. 

Sab1k ba§antrenor Mr. Booth' a bir 
giinde iki rna<; idare ettirmek gibi hataya 
dii§enlere ~urasmi da soylemek isterim ki 
Mr. Booth'un idaresi ikinci ve ii~iincii 
mat;larda hi<; te birinci kadar miikemmel 
degildi. Galatasarayh bek Re~ad1 gog -
siinden elile iti§i futbol kaidelerine taban 
tabana z1d ve sahada hakeme sille tokat 
fashmn a<;!labilmesine miisaid bir hare
ketti. 

Pazar gi.inii oynanacak dostluk kupasi 
ma~lanmn finalitsleri olan Be§ikta§ - Gi.i
ne§ tak1mlarmm ma<;lm F enerbah<;e an
trenorii Mr. Elliot'un idaresine tevdi de 
gayet aykmd1r. Bu rna<;, vaziyete naza
ran, her halde epey sert olacag1 1<;m 
Mr. Elliot'un ba§Jm derde sokmak yan
h§tir. Yatm milli tak1m antrenmam veya 
bu gibi i§lerde antrenorliik bilgi ve tek
niginden istifade edilmesi melhuz bir a
dam!, harcamanm en kolay yolu budur. 

Ma<;lann antrenorler tarafmdan ida -
resi memleket futboliinde <;ok sakat bir 
<;Igir a~maktad1r. Bu usule nihayet veril
melidir. 

bir kadro ile yaphgimlZ miioabakalard_an NOZHET ABBAS 
soma aldigJmiZ neticeler mukayese ed1 - ----~~---------~ 
!me Tiirk takimmm Finlandiyada, bura-
dakinden daha fazla muvaffak oldugu 
kendiliginden meydana c_;1kar. 

Diger taraftan giire~ilerimiz, buradan 
giderlerken Greko-Romen giire§ler i<;in, 
giire§<;isi de, antrenorii de, idarecisi de 
hatta F ederasyon reisi de 4 - 3 maglub 
olursak iyi netice almi§ oluruz; demi§ler
di. Bu tahminleri de dogru <;Ikacakt!; e
ger, Ya§ar hakim giire~irken kolundan 
sakatlamp miisabakayi terketmek mec -
buriyetinde kalmasaydi, 4 - 3 netice ala
caklardi. 

Hem giire§<;ilerimiz, bu giire§lere biitiin 
diinyayi yenecegiz diye gitmediler ki ... 
Mesele, mutlaka, her giire§te galib gel
mekte degil; iyi giire~mektedir. F utbol -
culann son Sovyet Rusya mac;larmda 

I an teskin etmek istiyerek: 
- T eessiif edilecek bir hadise, diyor

du. Fa kat biiti.in ham ayaga kaldirmaga 
liizum yok. Simdi polis gelir, i§e vaz1yed 
eder ... Prens RIZkullah hazretleri borsa
da mi.ihim miktarda para kaybetmi§ti. 
Simdi burada, telefondan da fena bir ha
ber daha ald1. Anla§Ilan elinde avcunda 
bir§eyler kalmad1. Araya bir de aile fela
keti girmt§... Bunlarm neticesinde haya
tma nihayet verdi. Maamafih, kimbilir ... 
Belb kur§un kalbinin kenanndan gee; _ 
mi~tir. Acele doktor ... 

Derken F erdi bir taraftan da tekrar 
cesede dogru igiliyor, nabz1 ve kalbi din-
]emege ~ah§Iyordu. . . 

- Hayn, hay1r ... Olmemi§ ... Nabz1 
atiyor ... degil mi Azmi Bey? Siz de bak

maz miSimz? .. 
Azmi de igildi, muayene etti. BiT§ey 

anhyamiyarak F erdinin yiiziine bakh. 0 
Mia: 

- Evet, evet... Muhakkak hala iimid 
var. Belki kurtulur. Hemen bir otomobil. 

9 - 0 maglub olmak gibi hezimetlere ug
rarken seslerini <;Ikarmiyanlann giire§~ile
rimizin aldiklan iyi neticelere tahammiil 
edemeyi§leri §a§Iiacak §eydir. 

Y az1larmm §ekline bak1hrsa, bu spor ya· 
Z!CISI, giire§<;ilerimizin Stokholm' da yap
IIklan 12 mas:tan yedisini kaybedip ya)
mz be§ini kazand1klanna adeta memnun 
olacakhr.. K1skanc;hgm bu derecesi de 
goriilmii§ §eY degildir I 

Son soz olarak §Unu soy[iyelim ki 
sporda iyi ve temiz bir miicadeleden 
sonra maglub olmak ay1b degildir. 
As1! ay1b olan kendi §ahislaruniZla 
alakadar olan maglubiyetleri goklere <;1-
kararak i§imize gelmiyen galibiyetleri ye
rin dibine sokmaga ugra§maktu. 

diyordu. Doktor c;agmnak iizere bir ha
demeye emir venni~ olan claire miidiirii: 

- Prens hazretlerinin otomobili he -
niiz kap1da bekliyor l dedi. 

F erdi hademelere amirane: 
- Haydi, dedi. Derhal, vakit kay -

betmeden Prensi l)tomobiline ta§Iymiz. 
En yakm hast~neye gidecek. Doktor ge]i
yor mu? 

Hademe cevab v~erdi: 
- Kap1da buluruz I 
- Onu da beraber ahmz. Otomobil-

de Prensin yanmda bulunsun. 
Bu mada Hasan Azmi etrafma ba -

bnd1. Memurlann ve hademelerin ara
smda birisini ar1yordu. Bulamaymca: 

- ismail, dedi. !&mail nerede? 
Hep ara§hrdilar. fsmailden eser yok -

tu. Ortahk b~ahp F erdile Hasan Az.mi 
yalmz kalmca Azmi: 

- Ismail onlarm adamiydi. Demek 
abbeti karanhk goriince o da SIVI§IDI§. 

F erdi, Azminin omzuna elini koya -
rak: 

- Her§ey yoluna girdi, dedi. Bu he· 
rif ya§asaydJ ba§!mJza bir y1gm belalar 
getirebilirdi. T evkifi bile bir mesele ola
cak, mahkum olmasi i<;in gayet giic; deli! 
bulacakhk. Arhk endi§e edilecek hkbir 

Bir ktstm ham mad
delerin giimriik 
resmi kalktyor 

i\:tJsad Vekaleti tarafin
bir proje haZirlandt 

[Ba§taratJ 1 inct sahifede] 

kinci san~yi ve ziraat programlarma aim
mas! ve yakm bir zamanda memlekette 
yeti§tiriltnesi mukarrer bul undugu ve~ -
hile muafiyeti cihetine gidilmemi§tir. 

f§te bu miihim esbab1 mucibe ile 1k -
hsad Vekaleti giimriik tarife kanununun 
ihtiva ettigi pozisyonlardan bazilarile gi
ren e~yamn 193 7 mall y1b ba§mdan iti
baren giimriik muafiyetinden faydalan -
malan hakkmda bir proje haZJTlami§ttr. 
Heniiz taslak halinde bulunan proje mii
talealan ahnmak iizere Vekaletlere gon
derilmi§tir. 

T eklif edilen ham mad de muafiyet -
lerinin kanunla§mas! halinde husule ge
lecek istihsal <;oklugu muafiyet noksanb
glm telafi edecegi muhakkak goriiliiyor. 
Programlara dahil olmakla ileride elde 
edilecek maddelerden muafiyet tatbik e
dilemiyecekler §Unlardir: 

Boyasiz yiin iplik, boyah yiin iplik, 
sun'i ipek, sodapik, profil demir, kahn 
ve ince sa<;lar, ve teneke sac;lar, bak1r ne
ma <;ubuk, baklr tahta, ~inko kiil<;e, ya
pagi (Merinos kirli) yapag1 (Merinos 
yJkanmi~) sud kostik ve hamiZI azot. 

V ergisiz girmesi dii§iiniilen maddeler 
§unlardir: Sanayide kullamlan ve tarife
nin ha§ka yerlerinde zikredilmiyen hay -
vani yaglar, yag asitleri, domuz k1h ve 
dokiintiileri, levha, yaprak ve saire §ek
hnde kemik ve t1rnak, mevadd1 saire Ile 
miiretteb veya gayri miiretteb kem1k, hr
nak ve boynuzdan mamul e§ya, ham ger
kedan boynuzu ve mamulat1, hayvan di§
leri ve mamulatmdan fil. deniz aygm, 
gerkedan di~leri, sair hayvan di§leri (i§
lenmemi§) baline kemigi ve c;ubugu, 
(miirekkeb bahg1 kemigi ve mamulatmm 
ham ve dokiintiileri) baga ve mamulati
mn ham ve dokiintiileri, hayvanatl naime 
kabuklan ve mamulatmm ham ve doklin
tlileri, ham mercan ve mamulati, jelatin 
levha s:ubuk ve toz halinde tutkal gama
lata, 18 kilo ve ondan yukar1 ya§ deriler, 
tiiylti veya tiiysiiz i§lenmemi§ tuzlu veya 
kesilmemi§ IS kilo veya ondan yukan 
ti.iylii veya ttiysi.iz kuzu derileri, hah or
mege mahsus tugra halinde ipek iplik -
leri, kabuklu ve kabuksuz kakao, yam 
yag1, kiil~e levha ~ubuk, yaprak halinde 

sel!uloid, galait ve emsali ve bunlarm ma
mulal!, odun, komi.ir ladin, binek agac1, 
miidevver §irin, abanoz, maun, pelesenk, 
demirhindi ve sair miimasili gayrimevcud 
aga<;lar, ag1 ipligi, ham ezilmi§ kabuklan 
<;Ikanlmi§ marine kendiri, servet, Remi ve 
sair iplik imaline mahsus nebatl madde
ler, kasarh keten ipligi, ham kau<;uk, fa
nala, feldispat, kiil<;e ve ktitiik halinde 
hernevi demir, aliiminyom, ve halitas1, 
salon ve tezyinat i§i ~ zikrolunm1yan 
diger aliiminyom halitasi e§yaslndan yal
niz lame ktil<;e, ~ubuk, (lehim dahil) 
kiil<;e nikel. tahta, c;ubuk, kiil<;e ve sair 
§ekilde antimuan, kobalt, uzvi ve sun'i 
boyalarla komiir katram yagmdan mils
tahsil alevinler, albizarinler, Syanur de 
Sodium, boraks ve sair emlahi, kibrit 
niihas, kiikiirt ve miirekkebatt, smai ve 
kimyevi miistahzarat. 

Giine§ kuliibiinde konferans 
Giine§ kullibunun tertib ettigi fay -

dah konferanslar devam etmektedir. 

Bu hafta da cumartes.i. giinli Ressam 
Bedri Rahmi tarafmdan resim ve res
sam mevzulu bir konferans verilecek 
ve bunu bir c:;ay takib edecektir. Giine§ 
kullibii bu konferansa aza ve dostlan -
mn te§rifini rica etmektedir. 

engel kalmadt. Y armki gazetelere malu· 
matt bizzat ben verecegim. Havadisin 
serlevhasi, §U olacak: «Ac1kh bir aki· 
bet I» 

Sihirli minder 
Bir telefon muhaveresln

den sonra f&fllacak 
bir baskan 

Y e§ilkoyde Prens R1zkullahm ko~ 
ktinde o gun yalmz kalacagmi bilen 
Hasret biiyiik bir tela§ ve heyecan i<;inde 
idi. Bir yerde oturup dinlenemiyor, k'lh 
tuvalet masasmm oniinde, kah karyola -
smm ucunda, kah bir §ezlongda uzanarak 
haZIThgmm eksikleri olup olmadlglnl dii
§iiniiyordu. T ozu ahnml§, anahtan mua
yene edilmi§ biiyiicek bir bavul gardro -
bun iistiinde heniiz bo§tu. Fa kat bu ba
vula yerle§tirilecek her§ey gardrobun mu
ayyen gozlerinde toplanm!§h. Bavula 
her§eyi yerlf§tirmek bir baskm oniinde 
nazan dikkati celbedebilirdi. 

Hasret saatine bakt!: A lily! c;eyrek 
ge<;iyor I 

!ki, nihayet lie; saat sonra artJk ne bu 
ko§kle, ne bu mel'un ev ile alakas1 kal· 
mami§ olacakt!. Hayatl btisbiitiin ha§ -
ka bir yola donecek, sevmek §Oyle dur -
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F ransa da deniz kuv· 
vetlerini arbnyor 

Bir dahilf istikraz akdi kararla$fl 
Naz1rlar Meclisinin toplanbs1ndan sonra ne,re .. 

tebligde F ransan1n ingiliz - FransiZ .. 
para sistemine sad1k oldugu bildirildi 

dilen bir 
Amerikan 
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tak1m ~erait altmda yapi!acakhr. Hazine 
ihtiyaclarmm fazlasi, bsa vadeli piyasamn 
normal muamelelerile kolayca kapahla -
cakttr. Bu tedbirler, eczas1 arasmda vah
det ve irtibat bulunan bir heyeti mec -
mua te§kil etmektedir. Bu tedbirler, mil
Jete mali emniyeti temin eyliyecek mahi
yettedir.~ 

T eblig, hiiki'imetin vazifesini yapmt§ 
olduguna kani ve her F ranslZln kendisine 
dii§en vazifeyi yapacagma emin bulun
dugunu beyan etm~k suretile hitama er
mektedir. 

Fransamn mali meseleleri 
Paris 5 (A.A.) - Naz1rlar meclisinin 
bu sabahki toplanhsmm sonunda ne§re -
dilen bir tebligde, g~en eylul aymm 
25 in de aktedilmi§ olan ingiliz - F ransiz
Amerikan para itilafmm F ransanm ma
li siyasetinin esasm1 te§kil etmekte her -
devam oldugu beyan olunmaktadir. Bu 
sebebden dolay1 kambiyolann her ne su
retle olursa olsun kontrolu keyfiyeti her
tara£ edilmi§tir. Hiikumet, Bank do 
Frans'tan memleket altmmm serbest~e it
haline ve serbest~e ahmp sahlmasma ruh
sat vermesini istemektedir. Bu aym 8 in
den itibaren Bank do Frans, altmi, gii
niin fiah iizerinden satm alacakhr. 

Labeyrie, Rist, Baudolin ve Rueff'ten 
miirekkeb bir komisyon, frankm miidafa
asim temin etmek ve devlet esham1 piya
sas!m murakabe altmda bulundurmak 
maksadile kambiyolann miisavile§tiril -
mesi sermayesini idareye memur edile -
cektir. Biit<;eye munzam hic;:bir kr~di ko
nulmiyacaktiT. Y almz milli miidafaaya 
laz1m olan para temin edilmek iizere bir 
istikraz aktolunacaktu. , 

Blum yann ak§am saat 19,30 da, bu
giin N amlar meclisi tarafmdan verilmi§ 
olan kararlar hakkmda bir nutuk soyli -
yecek ve bu nutuk radyo · ile ne§redile -
cektir. 

Milli miidafaa istikraz1 tahvilleri, pi -
yasaya pazartesi giinii ~IkanlacaktJT. Bu 

i§ yap1lmadan evvel, pazar gi.inii saat 19 
da Reisicumhur Lobriin, radyo ile bii -

tiin Fransaya hitaben bir nutuk soyliye
cektir. 

r ·ansi.Z Jeni.z kuvvetleri artrrrltyor 
Paris 5 (A.A.) - Hi.ikumet, muh · 

telif deniz kuvvetlerinin artmlmas1m is -

tihdaf eden kanun layihasm1 meclise ver

mi~tir. 

Fransr.z orJu enciimeninin rsrarr 

Paris 5 (A.A.) - Parlamentonun 

ordu enciimeni toplanarak Daladier' nin 

miitaleasi hilafma, milli miidafaa i<;in bir 

tek kumandanhk ihdas1 ve bu mevkie ge

tirilecek zatm da ~imdiden tayini husu -

sundaki kararmda 1srar etmi§tir. Dala • 

dier, kara, deniz ve hava ordularmm ~ef

leri arasmdan bir ba§kumandan se~me -

den evvel muhasamatm ha§lamasuu 

beklemek ve harbin hafif noktasmt tesbit 

ettikten sonra bu i§i yapmak laZim gel -

digi kanaatini izhar etmi§ti. 

Komisyon, bundan maada, memleke

tin hava miidafaasmi Ba~vekilin otorite

sine tevdi etmegi ve Ba§vekilin had> vu

kuunda hukukan Hava Miidafaa Nazm 

sun nefret ettigi bir adamm huzuru yeri
ne haftalardanberi c_;IldirasJya sevmege 
ha§ladigi bir adam kaim olacakh. Hem 
de miireffeh, bulutsuz, lekesiz bir ge<;im 
i~inde. 

Ortabk karardl; bir hizmet<;i onu ye
mege ~ag1rd1 ve Prensin geimiyecegini 
haber verdi. Hasret, heyecamm gizleme
ge ~h§arak: 

- Biliyorum I dedi ve yemek odasi
na ge~ti. Burada tek ba§ma nekadar za
man mahzun, miikedder, dii§iinceli ye -
mek yemi§ti. Bu ak§am gene ayni halde, 
gene yalmz ve dii§iinceli idi. F akat par
lak hulyalar, iimidlerle dolu bir dii~iince ... 

Sevinc ve iimidle kaTJ§Ik heyecan i<;in
de pek az yiyebildi. Hatta hi~ yiyemiye
cekti. Fa kat ilerisini dii§iinerek karmm 
doyurmaga liizum goriiyordu. 

Sofradan kalkhgl zaman vakit epeyce 
g~mi§ti. Ka~mak zamam yakla§Jyordu. 
Artlk bavulunu yava§ yava§ hazuhya -
bilirdi. ilk i§i Hasan Nurinin bir zaman
lar hapis ve tedavi edildigi atelyeye ge<;
mek oldu. Orada yiizleri i<;in her ay 13.
Zlm olan pikiirii alacakh. T oprak altm -
daki yoldan biti§ik ko§ke ge<;ti. Merdi -
venleri ~Ikarken U§aga ve hizmet<;iye ras
gelmekten c;ekinerek etraft dinledi. Tam 

tayin edilmesini teklif etmege karar veY 
mi~tir. Bu teklife gore, Ba§vekil bu hu• 
sustaki sal,ahiyetini ba§kasma da devre· 
debilecektir. 

KabineJe Jegifiklik yap1lmryacak 
Paris 5 (A.A.) - Salahiyettar me• 

hafil, kabinede degi§iklik olacag1 hakkm• 
daki §ayialan kat'iyetle tekzib etmekte• 
dir. .:?imdiki namlar listesine yeni bir 
nam ilave etmek veya bu listede bir de• 
gi§iklik yapmak mevzuubahs degildir. 

Paris 5 (Hususi) - Cumhur Reisi 
Albert Lobriin.iin riyaseti altmda top "' 
lanan kabine fngiltereyi imtisalen tesli· 
hat i<;in biiyiik bir dahili istikraz akdine 
karar vermi§tir. istikrazl derhal akdet• 
mek i~in tedbirler almacakllr. Ba§vekil 
Leon Blum yann ak~am bu hususta rad· 
yoda miihim bir nutuk soyliyecektir. Cum· 
hurreisi Lobriin de pazar ak§aml radyo· 
da nutuk verecektir. 

ingilterenin yeni 
biit~esi 

hava 
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zm John Simon bugiin hava tehlikesi hak• 
kmda radyoda bir nutuk soyliyerek, bu 
tehlikeye kar~I almacak tedbirleri izah 
etmi§tir. N az1r ezciimle demi§tir ki: 

«- Sulhu muhafaza i<;in sarfedilen 
gayretler suya dii§tiigi.i takdirde mem " 
leketimiz bilhassa hava hiicumlarma kar""' 
~~ esash tedbirler almak mecburiyetinde 
kalacakhr. Halk1 hava hticumlanndan 
korumak i~in 250 - 300,000 ki§ilik bir 
goniillii te§kilah viicude getirecegiz. Ha· 
va goniilliileri teskilah tehlike altmda 
derhal halkm ya.rdimma ko§acaklard:r. 
Gontilliiler vazifelerinde muvaffak ol .. 
mak i~in muntazam talim goreceklerdir. 

Birinci gayemiz sulhu muhafaza et "' 
mektir. Ancak sulhun muhafazasmt te "' 
min i<;in her§eyden evvel hava tehlikesi• 
ne kar§t esash tedbirler almahy1z.» 

Naztr bundan sonra halkt hava •• ··1 

lii leri teskilatma kayde davet etmi~tir. -·-·.-.-.... 
Bir nutuktan ~1kan 

had~se 
[Ba§taraf1 1 inct sahifedel 

sozlerinden dolay1 Almanyaya tarziye 
vermi§tir. Bu tarziye Hariciye Nezareti 
Garbi Avrupa hleri direktorii Dunn ta• 
rafmdan Alman el<;iligi miiste§an ThomA 
son' a §ifahi nota halinde verilmi§tir. 

Dunn, Alman hiikumetini rencide e " 
den sozleri takbih ettigini ve bu sozlerin 
kat'iyyen Amerika hiikumetinin gorii~u· 
ne makes olmadigml si:iylemi§ ve fakat 
Amerikada soz hiirriyetinin te~kilatt e .. 
sasiye kanunile her vatanda§ hakkmda 
'garanti altmda bulundugunu ve bu hiir• 
riyetin milli bir miras olarak aziz tutul• 
dugunu ehemmiyetle kaydetmi§tir. 

---·-·~ 
~i§li • Biiyiikdere yolunda 

iki kaza 
Buyiikdereden ;;i§liye gelmekte ola11 

Sovyet konsolosile katibinin rakib bu· 
lunduklan 1239 numarah otomobil Zin4 
cirlikuyuda devrilmi§, fakat her ikisi -
ne de bir ~ey olmamt§hr. 

Gene $i;?liden Biiyiikdereye gitmekte 
olan 1444 numarah §Ofor Abdullahm i
daresindeki otomobil de devrilmi§, ot~ 
mobil hasara ugrami§, ba§ka bir §ey ol4 

mami§hr. 

!1-telyeye girecegi sJTada bir telefon sesi 
i§itti. 

T elefon atelyenin kar§Ismdaki odada 
idi; ko§tU, a<;tl: 

- Allo... Buras! profesor Samoilo .. 
fun ko§kii .. . 

- Evet ... Kimsiniz) 
- Ben Davud... Profesortin mua .. 

Vtnl. 

Ala... Profesortin muavini. Fa • 
kat profesor hazretleri nerede acaba) 

- Bilmiyorum, daha gelmedi. 
T elefonla bir kahkaha i§itildi: 

- Davud, yahud Hasret ... Y avrum; 
ben yabanci degilim. Ben Hasan Azmi· 
yim. Hakiki Hasan Azmi. Tabii sen 
hakiki Azmi ile muvakkat Hasan Azmi 
arasmdaki itilah biliyorsun. Nitekim ben 
de sizin ka<;mak iizere oldugunuzu hili -
yorum. ~imdi sana ve sevgiline <;ok mti4 

kemmel ve pek sevinilecek bir haber ve• 
recektim. Sevgilin, Hasan Nuri orada 
yok mu? 

Hasret bir lahza tereddiid i<;inde dur
du; bekledi. Cevab veremedi. Zaten he· 
yecandan elleri dudaklan titriyordu. 

- Allo, allo, Hasret Hamm ..• 
- Allo .• , 

[Ar1e4tt var) 
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---Hi KAYE·~ 
Dordiincii 

R a i f Levend. 
dordiincii doneme -
~in oniinde, eli c;e
nesinde tecriibe ya -
pan ekiplere hayran 
Ve emdi§eli bak1yor • 
du. iki giin 

U!udagm bu tehlikeli 
nuntakasmda Bal ~ 
kan hzak miisaba -
kalan yap1lacaktJ. 
Donemec; c;ok kes • 
kin oldugu ic;in Raif 
Lev~ndi derin bir 
dii§iinceye sevketmi§ti. Resmi, gayrires
mi diger seyirciler burasile pek alakadar 
goriinmiiyorlar, daha kolay yollardan 
gidildigi cihetle biraz yukandaki klSlm -
da toplanmJ§lar, onlerinden htzla gec;ip 
giden klZaklan ne§e ve memnuniyetle sii
ziiyorlardJ. 

Raif Levend ise elindeki kronometre 
ile her ekibin ne siiratle gittigini ve mu -
ayyen mesafeleri ne miiddet zarfmda 
katettigini olc;rnege gelmi§ti. 

Evet, bu dordiincii donem~ c;ok kes -
kin ve tehlikeliydi. Nas1l olmu§ ta bu 
mahzur miisabakayt tertib edenlerin goz· 
l.erine c;arpmaml§tl. Oraya ytldmm htzile 
gelecek k1zaklann, en kuvvetli kayalar 
kadar sertle§mi§ buz duvanna birdenbire 
c;arp1p hattan d1§an <;1kmas1 ve bu suret
le bU.yiik bir kazaya sebebiyet vermesi 
hie; te uzak bir ihtimal degildi. 

Raif Levend, biraz gee; kald1g1 ic;in 
resmi ve gayriresmi diger seyircilerle 
birlikte hareket mahalline gidemt:mi§ti. 

e de 'bu, hir cihetten pek haylrh bir 
gecikme olm~tu. Y almz ah~ma idman~ 

donemec ., 

hyan olmu§ muydu? Buz duvanndaki 
rahne diizeltilmeden kaymaya tabiatile 
miisaade etmemek lazimdi. Vaktile do • 
nemec;lere hirer kontrolor konmu§ ve on· 
!ann ellerine de hirer boru verilmi§ ol
saydl, bu mahzur kendiliginden ortadan 
kalkmi§ olacakti. Kontrolorler boru ile 
yolun ac;1k veya kapah oldugunu hare • 
ket yerine hildirebilirlerdi. Boyle §eyler 
mevcud olmadtgma gore ko§Up gitmesi, 
onlan tehlikeden bizzat Raifin haberdar 
etmesi icab ediyordu. Acaha buna im • 
kan olacak m1ydl? Y ukanya vak~inde 
yeti§ehilecek miydi? 

~u anda dakikalar amlar kadar kty • 

larmm hir kiSffilnl kac;Ird1gma c;ok miite- met ve ehemmiyet kesbetmi§ti. Hemen 
essirdi. Hele Turk ekibinin gec;i§ini gore· ko§mahyd1; yoksa sussa daha nu iyi o -
medigine yamp duruyordu. Elindeki lacaktl? <;iinkii Bulgarlarm arkasmdan 
programa nazaran bugiinkli entraine - bizim ekibin en kuvvetli rakibi Rumen -
mentlerda evvela Tiirkler, sonra Arna • ler gelecekti. Kafasmm ic;inde yaktlgt ko
vudl~r. daha sonra Y ugoslavlar, Bul - caman hir ate§in etrafmda dans etmekte 
garlar, Rumenler kayacaklard1. <;ok eski olan kara§eytan ona bir tak1m fena fi • 
ve tecriiheli bir k1zakc;t olan Raif onun i- kirler ilham ediyordu: 
c;in teessiifle kendi kendine soyleniyor • _ Sus, sesini ~tkarma, Rumenler ka-

du: zaya ugrasm, pazar giinkii miisahakayi 
- Y aztk, Talatm §am, §ohreti ve o Tiirkler kazansm I 

nihayetsiz cesaretile nasil gec;tigini gore- Evet bu da bir fikirdi. Lakin ruhunda 

medim I bir ba~ka ses daha yiikseliyordu: 
T a! at, Tiirk ekibinin yeni kaptam ve _ Haytr, bOyle bir hiyanet yap1la • 

Raif Levendin talebesiydi. maz, bizimkiler miisabakayt kahramanca 
Tam o suada miithi~ bir Vljllh Raifi kazanmahdular! 

daldlgl dii§iincelerden uyand1rd1. Yuka- lleri dogru yiiriidii. Fakat birka<; a • 
nya dogru hahnca ekiblerden hirinin ha- dim atar atmaz ayagmda miithi§ bir tstl· 
reket yerinden bir ytldmm h1zile kopup rah duyarak yere 11k1Id1. Kaypak karlar 
gelmekte oldugunu gordii. Kizak etrafa iistiinde bo§ bir yere basi§! muvazenesini 
koca koca kar parc;alan fulatarak <;u - §a§utrnl§ ve topugunun burkulmasma se· 
kurla§tmlml§ yolda uc;uyordu. Dordiincii bebiyet vermi§ti. Y enid en kalkmak iste
donemec;e vas1l oldugu vakit ha§taki spor· di. F akat muvaffak olamad1. Eger yu -
cu ktzaga oyle bir fren yapt1rd1 ki o tahta kanya kadar gidemezse Rumen ekihinin 
ve demirden yaptlml§ canstz cisim, sanki mukadderati kendi kendine halledilmi§ 

· anide canland1 ve sahibine korii koriine alacakti. 

itaat eden ehli hir hayvan halini ald1. Raif Levend siiriine siiriine de bir hay

Fakat buna ragmen ucu hirdenbire onii- li mesafe aldl. Lakin gene hareket yerin
ne c;1kan buz duvanna saplanmaktan ge- den epeyce uzaktl. Hmmdan aglama de· 

ri duramarni§, orada miithi§ hir gedik a<;- recesine gelmi§ti. Arhk tipki bir harh ya
ffil§tt. rallSI gihi son gayretlerini sarfederek met-

Bunlar Bulgarlard1. Raif Levend, o ro metro ilerliyordu. 
Entrainement •efi elindeki boru ile: 

lahza ic;inde oniine serilecek feci manza- ' 
- Bulgar ekibi son donemec;i hiraz 

ray1 gormemek ic;in gozlerini kapad1. Kir- giic; gec;ti aroma, tehlikeli hir vaziyet ol· 
piklerini tekrar birbirlerinden ayudtgl za- mad1g1m zannediyoruz .. Binaenaleyh id-
man Bulgarlarm oliime c;ok yakmdan manlara devam edehiliriz! 

siirtiiniip gec;tiklerine, muvasalat yerine Hareket yerine ancak 20 metro uzak· 

uc;up gitmekte bulunduklanna §ahid ol- hkta hulunan Raif Levend hmldtyan se· 

da illek~ili: 

Bulgarlar tehlikeyi atlabm§lardl. Fa • - Durunuz, ekibi durdurtunuz!.. 

kat bun dan sonraki ekip ic;in felaket mu· T ehlike var!. 

hakkakti. Acaba, yukandaki resmi ve Ve ciimleyi bitirir bitirmez deminden

gayriresmi seyircilerden bu vaziyeti an- heri c;ekmekte oldugu maddi ve manevi 
__ ...,..... tshrablann tesirile 

kendinden gec;ti. Y al 
mz, hareket edecek 
ekihin Tiirkler ol -
dugunu gozlerini ka 

pamazdan evvel gor 
mii§tii Herhangi hir 
mechuriyet o giinkii 
idman programmi de 

gi§tirmi§, Tiirklerin 
yerine Rumenleri ve 
Rumenlerin masma 

da Tiirkleri koydurt 
rnu§tu. 

izmir, yurdun her zaman 
En giizel ko~esidir! .. 
Ktyrstnda duyulan 
Akdenizin sesidir! .. 

:to 

Gorenler imreniyor 
T opragrna, suyuna! .. 
Ne hadar begeniyor 
Giden «Kordonboyu» na! .. 

:to 

C ennetten !;Ok giizeldir 
Hele «Karftyaka» st! .. 
Engin, ziimriid bir eldir 
Daglartnrn arkasr! •• 

:to 

Yemi~ aga~larrndt:tn 
Ba~ka birfey se!;ilmez! .. 
M evsim geldigi zaman 
lncirlerden ge~ilmez! .. 

:to 

Oziim dolu baglara 
Git seyret salkrmlart: 
Kiminin rengi kara, 
Kiminin rengi sarr! •. 

:to 

Bence yrllardanberi 
Diinyamn gozii kaldt! .. 
Bize giizel lzmiri 
Atatiirk geri aldr! •• 

lmerakh ~eyle~r] 
Afrikamn en viiksek yolu 
Cezayirde Tru -

· dant mmtakasm . 
daki hir yol Afri -
Ita ' lht'asm1n · en 
yiiksek g~ididir. 

Atlas daglanm a. 
~arken gec;ilen bii -
yiik denizden tarn 
2645 metro bir yiik 
sekliktedir. 

Diinya iizerinde 
de bundan daha 
yiiksek olarak yal
mz tek bir yol mevcuddur. Cnubi Ame
rikada $iii hiikumeti dahilinde Santi -
ago yakmmdad1r. 0 yolun yiiksekligi 
denizden 2870 metrodur. Aradaki bu 
25 metroluk £ark Trudant mmtakasm • 
daki Afrika yolunu ikinci derece yiik • 
seklikte b1rakmaktadtr. Bizde de Toros
lardaki Kiilek bogaz1 ve Trabzon civa • 
rmdaki Zigana gcc;idi denizden 2000 
metro kadar yiiksekliktedir. 

T arih dersinde .• 
Muallim - Oglum Napolyonla ingi

lizlerin Waterlo'da yaphklan harb na
stl bitti? 

Ercan - Stftra kar91 1 le !ngilizlcr 
galib geldiler bay muallim! 

M iikemmel doktor! 
- Annenin hala eskisi gibi sinirleri 

bozuk mu? 
- Hay1r .. Oyle iyi bir doktor buldu 

ki as a biyeti derhal gec;ti.. 
- Doktor ne ilac verdi? 
- !lac vermedi. Yalmz dedi ki: cSi-

nirlilik ihtiyarhk alametidir! :o 
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<;ocuk portreleri 

Ankarada kil!;iik Astm Komuralptn 
§frtn btr pozu 

10 senelik terakki 
Makinelerdeki te 

rakkinin son sene 
ler zarfmda fabri 
ka i§c;ilerinin ran 
cl!manlarmi c;ok ar 
hrml§ olduguna 
~iiphe yoktur. B: 
Amerika istatisti 
gine naazr an baz 
i~lerdeki amele ra 
dtmanlarmm arb• 
§U §ekildedir: 

Yiizde 177, oto 
mobil sanayiinde. 

Yiizdc 218 kauc;uk sanayiinde. 

Yiizde 85 petrol tasfiyesi sanayiinde. 
Fakat i§ bununla kalm1yor. Her gi.in 

yeni makineler icad ediliyor. Randl -
man fazlala~1yor, arnelenin rolii ehem
miyetsiz bir dereceye iniyor. BunWl 

Namtk ve kii~iik kard e<:i Birsen bir arada sonu ne ola k? n · kt.. t k b Y ca . tre or, e a§ma 
( !!?ubat ve Mart Bulmacas1 ) koca £abrikayl idare ediverecek galiba! 

~-----------------~------------------------------------------------------------- Pompeiharabelerinde. 
~u gordiiguniiz 

b b
. !talyadaki Pompei ve Herkulanum 

yer ir sergi ma-
stdlr. Farzedin ki harabelcrinde yapllan tetkikler alim -
otomobilin kaplSI leri her gi.in yeni yeni siirprizclerle kar-

§Ila§hrmaktadir. Son kazllar, o vakit 
a~1hyor ve i~inden in§a edilmi§ olan bir fenere aid bir ta
siz iniyorsWiuz. Bu 
sergide gormedigi • k1m bronz parc;alarmm meydana c;1k -
niz, ge~mediginiz masma sebeb olmu§tur. Bu fenerin eni, 
hi~bir oda ve salon boyu nekadard1r? Ne ile yanardt? Ne 

ic;in kullamrlardt? Bunlar heniiz mal fun 
kalm1yacakttr. Yal- degildir. !talyan antikac1hk miitehassis
mz §U §artla ki her 
yerden ancak bir Ian §imdi bu cihetleri halle me§gul ol-

maktadirlar. 
defa gec;ecek, ora -
ya bir kere daha Uyutucu gaz sa~an kasalar 
donmiyecekisiniz. Almanyada Essen §ehrindeki fabri -

kalardan biri zenginler ve tiiccarlar i
Bu yolu yukan-

~in ~ok faydah, ayni zarnanda htrstz -
ki resmin iisti.inde lar ic;in de c;ok tehlikeli kasalar viicudc 
ktrrruzi kalemle c;i- getirmege ba§laml§tlr. Bu kasalar som 
zip gosteriniz! c;elikten delinmez, kesilmez olduktan 

Bu bilmeceyi 
dogru c;ozenlerden 
birinciye 5, ikinci

ye 2, iic;iinciiye 1 li
ra miikafat verile -
cek ve diger 100 ki-
' ~iye miinasib hedi-

yeler dag1tllacak -
hr. 

Cevablarm martm sonuncu gunu 
ne kadar cCumhuriyet <;ocuk Sahifesi:t 
adresine gonderilmesi laztmd1r. Gee; 
kalanlar hediye alamazlar. Bilmeceyi 

dogru c;ozenlerden bize 
derenlerin resimleri de 
mp kazanmad1klarma 
gazeteye bas1hr. 

fotograf gon 
miikafat kaza

bakilmaksizm 
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Bilmeceyi ~Ozenler 

~ilmeceyi dogru c;ozenlerden bize fo-j 15 - Elaziz topc;u taburu kumandam 
tograf gonderenlerin resimlerini bas - Ulvi oglu Selc;uk. 
m1ya devam ediyoruz. Fakat burada 16 - Goztepe be~inci ilk okul 67 Mii-
resmi c;1lanak mutlaka hediye kazanm1~ nir Erlay. 
olmakhga delalet etmez. Mlikafat kaza- 17 _ Beyoglu istiklal caddes' 282 • 
nanlann isimleri her aYJn ilk haftasm- marada Nureddin y 1lgor. 

1 
nu 

da ne§rol~an b~ylik listeye yazihr. 18 - Manisa orta okul 598 H" . 
Soldan saga s1ra 1le: useym 

1 - Kayseri hath eczactsl ~evketin Erdem. 
oglu Miinib Emre. ···•··•·······•··•·••····•···•••·•··••••·••••···•··••·•••••• 

2 - <;atalca Ferhadpa§a mahallesinde Garibeler 
Mehmed oglu Faik. 

3 - Gemlik miiskirat bayii Hasan 
Fatura klz1 Perihan. 

4 - Biiyiik Yozgad polis memurla • 
rmdan M. Anburnu k1z1 Hadiye. 

5 - Kabata§ erkek lisesi 842 Cemal. 
6 - Bursa 23 temmuz ilk okulu 118 

Ay§e Tiirkel. 
7 - Afyon Yenicami 19 No. da Ta -

ceddin. 
8 - Beyoglu 44 i.incii ilk okul Ali 

Oyal. 

9 - Osmaniye tiiccardan Mansur oglu 
Mehmed Ali. 

10 - Kayseri orta okul 324 Kadir. 
11 - Kayseri orta okul Orner. 

12 - Adana Kumluk Re9adbey ma
hallesi 7 No. da !lhan Scvinc;. 

13 - Galata Yiiksekkaldmm Kii<;iik 
Feridman aparhmani Danyal. 

14 - Uskiidar ilk okul talebesinden 
izzeddin. 

Bu bir Romanyall terzidir. Her elin
de bir gayritabiilik olmamak §artile altl 
parmag1 vard1r. inanmazsamz, resme 
bak1p kontrol ediniz! 

maada, usulii bilinmeden a~1lm1ya te -
~ebbiis edildigi takdirde muayyen baz1 
tertibat sayesinde etrafma uyutucu gaz 
sac;maktad1r. Hrrs1zlar bunu yutunca 
derhal bayilacaklar ve gaze merbut di
ger tertibat ta en yakm polis mcrkezin
deki zili harekete getirecektir. Polisler 
hemen vak'a yerine kO§Up kendinden 
ge<;mi~ htrs1zlan hirer olmu§ armud gi
bi tophyacaklardtr. Fakat hirer gaz 
maskesi taktp gelmek §artile ... Yoksa 
uyutucu gazin bol bol sac;Ilml§ oldugu 
yerde onlarm da ayni akibete ugrama -
lan muhakkak! 

Dalg1cm ba§ma gelenler 

Antil tak1m adalann 
dan biri olan Barbadr 
adasmdaki Mortlok 

korfezinde otuz metre 
derinl&te slinger av
cthgr etmekte olan <;itkleas ismindeki 
dalgl~ miithi§ bir turna bahgi - soylen
digine gore kopek bahgmdan daha kor
kunc; bir hayvarun1§ - tarafmdan hiicu
ma maruz kalm1§ttr. <;itkleas sivri di§· 
lerile dalgt<; elbisesini parc;ahyan tur -
na bahg1mn agzma kolunu sokarak ken
disini parc;alarnaktan kurtarm1~, kolu 
ta omuz ba§mdan kopmu~, lakin dalg1~ 
bundan istifade ederek kendini suyun 
yiiziine atabilmi~ir. Ne yaZik ki, zaval
hctk c;ok ya~amami§, derhal nakledil -
digi hastanede lie; saat sonra son nefesi
ni vermil1tir. __ .......... , .... __ 

Mektub yazarken .• 
Giinerle Mustafa iki karde§. Arkada§· 

lanna mektub yaz1yorlardL Bir arahk 
Giiner dedi ki: 

- Hey Yarabbi, ~imdi dilimin ucWlda 
idi, kayboldu gitti!. 

Mustafa cevab verdi: 
- Biraz dii§iin ge e bulursun! 
- Kelime, ciimle filan degil yavrum, 

dilimin ucundaki alt1 kuru~luk puldu. 
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,, Istanbul J:5orsas1 kapam~ 
fiatleri 5-3- 1937 I -PARALAR 

--, 

\ 
Ah~ Sah, 

1 SterllD oliS 50 ~HI 50 
1 Dolar V3. Lt 6. 

20 Fran= Fr. 114 !17. 
20 Llret 1~0. 125, 
20 Belc1ka Fr ·o. IS4. 
20 Drahml 18, 2:!. 
20 L.'Vicre Fr 65, 675 
20 Leva ~0. 23. 

1 Florin 63. 66, 
20 Cek ltronu 70. 75. 

1 A vusturva Sl . 0. 23 . 
1 Mark ~ 5. 28, 
1 Zlotl 20. 22 
1 Penl!il il. 2o. 

20 Lev ll. a. 
20 Dinar 48. 52, 
Ruble 
1 isve~ kuronu dO. 3~. 
1 Tiirk altrm lOS5. !036 
1 Banknot Os 8 <146, ~41. 

(:EKLER 

AlL$ Sat!.$ 
Londra bl7, ti19 
Nev Yok 0,7909 .7916 
Parl..q 17.041> 16.'3875 
Milano 15,0~75 14.97~0 
Briiksel 4.6910 I 6 ·5 
A tina S8 .• 75 ~8 ~875 
Cenevre s.4soo 3.4500 

· Sofva 64.50~ 64.2975 
Amsterdam 1.44~ 1.4412 

Prall J2.71 22.6715 
Vivana 4 . . 82 4.2 65 
Madrl,. L1.41 Ll.il71& 
Berlin LY6b7 U6 
Varsova 4.11!2.) 4.1680 
Budaoeste 4.3760 I, !3618 
Biikres 108 265 ll 7. 9160 
Belllra.d iH.5225 3>.41 
Yokohama U7 6 ;! 76 6 
Moskova 24.9 ' 60& 
Stokholm '\.1435 a.H32 

ESHAM 

, A«;IJL, KapallJ& 
Asian l)lmento 11 Bo 14.55 

tSTiKRAZLAR 

Ac;~ Kap~ 
riirk borcu 1 vadell 19 30 ,. ,. n oestn 19.4.0 

:. ,. n· vade! 19.10 
Er2an1 ~9. 
Stvas _ Erzurum I 9;,, 

TAH VtLAT 

Ac~ 
3J.J(J 
39.20 
4<!.40 

20 
19 60 
19.60 
99. 
95. 

Zahire 'borsasmda 
diinkii muameleler 

1 - ithalat: Bu~day 240, ~avdar 90, ar -
pa 60, bulgur 15, kepek 15 ton, ~aka! 1959, 
ked! 716, kokarca 26, kunduz 98, kurd 5, 
sansar 1577, tav~an 103089, tllk.i 11807, var
!13\t 30, zerdeva 313 aded. 

Ihracat: Yapak 59, razmol 149, 1~ fmd1k 
2 ton, tilki 10806, sansar 246, ~aka! 1669, 
zerdeva 241, tav~an 136000 acted. 

2 - Satt~lar : 
Bu~day yumu.'lak kllosu 6 kuru~ 2 1/2 pa
d'an 6 kuru~ 14 paraya kadar, bu~day sert 

kllosu 6 kurU§ 5 paradan 6 kuru§ 12 1/2 
raya kadar, arpa kilosu 4 kuru~ 27 1/ 2 

paradan 4 kurU§ 31 paraya kadar, ~avdar 
kilosu 4 lmlru~ 27 1/2 paradan 4 kuru~ 30 
paraya kadar, mtsJr san kilosu 5 kuru§ 5 
paradan, susam kilosu 17 kul'IL$ 20 para -
dan 18 kurU§ 5 paraya kadar, yapak Ana
dol kilosu 60 kuru~tan 64 kurU§a kadar, 
peynlr beyaz kilosu 41 lmlru§ 7 kuru~tan 42 
kurU§ 3 paraya kadar, zerdeva derisi ~If -
ti 4900 kuru~tan 5100 kurU§a kadar, san -
sar derlsi ~!fti 3300 ikuru~tan kunduz de
risi <;ifti 1500 kllnl§tan 1800 k~ru§a kadar 
tilki derisi ~!fti 500 kuru~tan 350 kuru~ 
kadar, <;aka! derisi ~ifti 20g kul'IL$tan. 

3 - Telgraflar 4/ 3/ 937. 
Londra mtsrr Laplata mart tahmil! kor

teri 24 ~. 10 1/ 2 pe. Ki. 3 Kr. 51 San., Lon
dra ketentohumu Laplata mart tahmill to
nu 12 setr. Ki. 7 Kr. 27 San., Anvers arpa 
Lehistan mart - nlsan tahmili 100 kilosu 
12~ B. Frank Ki. 5 Kr. 47 San., Llverpul 
bugday mart tahmi!! 100 !lbresi 8 §i. 7 5/ 8 
pe. Ki. 5 Kr. 86 San., l;llkago bugday Hart
vinter mayts tahmili bu~eli 133 1/4 sent 
Kl. 6 Kr. 17 San., Vinlpek bu~day man! _ 
toba may1s tahmili bu~li 127 1/ 8 sent 
Ki. 5 Kr., 88 San., Hamburg ic fmdJk G1 _ 
re~un derhal tahmil 100 kllosu 155 R. Mark 
Kt. 78 Kr. 57 San., Hamburg 1<; fmdik Le
van derhal tahmil 100 kilosu 155 R. Mark 
Kl. 78 Kr. 57 San. 

izmit icra memurlugundan: 

Mahcuz ve sattlmast mukarrer Derin
cede bulunan takriben 900 ton mikta _ 
rmda krom madeni cevheri mahallin _ 
de teslim edilmek iizere Derincede 1937 

senesi martmm 15 inci pazartesi giinii 
saat 13 ten 15 e kadar apk artttrma ile 
sattlaca~ndan istekli olanlarm yevmi 

ve saati mezkfu-da mahallinde haztr bu
lunacak memuruna miiracaat eyleme -
Jeri ilan olunur. (30763) 

Fatih sulh ii~iincii hukuk hakimligin
den: 

Mahkememizce terekesine vaztyed e
dilen komiircli Osmanm Yenikap1da 

Ta§~tlarda 11 sayth komiircii magazast 

10/3/937 tarihine tesadiif eden ~ar~am
ba gi.inii saat 15 te kiraya verilecegin -

den talib olanlarm mezkfu- gi.in ve sa

atte mahallinde hazu bulunmalan ilan 
olunur. (30761) 

F atih Sulh ii'riincii 
Hukuk Hakim1iginden: 

Mahkememizce terekesine vaztyed e

dilen Sarnatyada Alifakih mahallesin -

de ve caddesinde 36 sayth diikkan ve li

zerindeki evin mutasarnf1 iken vefat e

den bakkal !smailin alacak vc borclu -

lanntn bir ay, iddiayt veraset edenlerin 

ii~ ay zarfmda mahkemeye miiracaat et

meleri, aksi takdirde terekenin hazine1e 

devred:ilecegi ilan olunur. (30752) 

GONON BULMACASI 
2 a 4 ~ t1 , s 9 10 

LIP=' 
2 I I 

rTITill 
I I 1lilll 

a -, I 1•1 I I I I I I 
4 I I I 1•1 1•1•1 I 
5 1•1 I I I I I I I• 
fi I 1•1 I I I I 1•1 
7 I I I I 1•1 I I I 
8 I I I 1•1 I I I 
9 

10 
1•1 I 1•1 I •l•l I II 
I_L I L IJ j_j .. I•L 

Soldan sa~a: 
1 - Tatll yenen blr deniz hayvaru. 2 -

Erkek hlzme~i. cemi edatl. 3 - Di.§i evl§.d, 
eziyet ve ba~a kakma. 4 - Hiicum, sonra
dan Have edllmi§ par~a. 5- Me§hur bir Rus 
imparatoric;esi. 6 - iran dilinde c su:., deh
§etli sert. 7 - Ustanm yardtmctst. aki!h. 8 _ 
Maymuncuk ve anahtarm va.sft, tarz. g _ 
Kif! miktarda degll, bir dilde ceveb bir 
edat. 10 - Qift yapmak. ' 

Yukandan a~ag1ya : 

1 - Me~hur bir fillm ism!. 2 - Ayakta 
bir kemik, kesme 1\;inde onu esa.s alrrlar. 
3 - Eyvahm mukabili, muvafakat eden. 4-
Bir renk, <;aresiz. 5 - ~almz b~ma, bir e
d~t'? ktsalti!mi§l. 6 - I~aret, Suriyenin en 
buyuk ~ehrl. 7 - Frans1zca giil, Karadeniz
d~ ?,lr lskelemiz. 8 - <?z tiirk<;e cseciye:. , ii
kuzun ma-dam!. 9 - Iran dilinde ckadm 
blr c!ns toprak. 10 - Uzak, tavugun mah ~ 
dum ve kerlmesi. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 

1 2 a • 5 6 , ~'~ 9 10 

~j 1 vl i lvfE IRiofNT•Ivlul 
2 AIVI i IZIEI•IoiDIUIN 
a PIAILIAI•IAIHI I IRI• 
4 ~INIEINIEI•IuiRI•Is 
~ <;I•I•I•IKIAIDI I 1•1 I 
UILIUisi•IRI•ILIUIP 

I LIAI•IPIAIPIAITIYIA 
8 

9 

10 

•l•lsloiPIAILI I 1•1• 
IAIZIEIRii I•IAI•IAIYI 
HIEIRI•IsiiiNI t IRI• 

( __ Y_EN_i _E_SE_'RL_E_R _) 
Moda Albiimii 

Tiirk kadm!I~mm, biricik gazetesi ola -
rak, blr ytldanberl muvaffakiyetle ~tkmak
ta olan Moda Albiimii bu ay ~tkan 12 net 
saytslle birincl YJlmt tamamlami~tir. Teb
rlk eder ve gelecek yi!larda da muvaffaki
yet dileriz. 

istanbul, Beyoglu ve 
Yenikoy daireleri 

Tiirk Anonim Gaz ~irketi 
Umumi heyet adi ic;timam1 1937 se -

nesi 24 mart ~ar§amba glinli saat 11 de 
!stanbulda Dolmabahc;e §irket merke -
zinde akdeyliyeceginden hissedarlar bu 
toplanbda haztr bulunmaga davet olu
nurlar. 

Umumi heyet i~timama i§tirak ede -
bilmek i<;in hissedaramn toplanttdan on 

gi.in evvel hisse senedlerini Dolmabah-

Biitiin ne~esile giiliiyor 
<;iinkii agzmda ~iir kadar 

giizel di!ileri varl 

En klSa zamanda size de avm parlak 

neticeyi k azand1rabilir. 

RADYOLiN 

-

tr.s~ bt~akfan 

TURK PiY ASASINDA mevcud 

5 ve 10 kuru~luk bt~aklardan, 

U STUN ve Tiirkiyemizde yegane 

tlZ TORK mahdtr. TURKtYE'nin 

her tarafmda tanesi, 5 • 10 tanesi 

40 kuru~tur. 

S1nai Tatbikat 
Tiirk Anonim ~irketi 

Umumi heyet adi i~timatm 1937 se 
nesi 24 mart <;aqamba giinii saat 11,30 
da istanbulda Dolmabahc;ede Havagaz~ 
§irketi merkezinde akdeyliyeceginden 

h issedarlar bu toplan hda hazrr bulun • 

maga davet olunurlar. 

Umumi heyet i~timama i§tirak ede
bilmek i~in hissedaramn toplanbdan on 
gi.in evvel hisse senedlerini Beyoglun -
da istiklal caddesind,e 101 numarada §ir
ket merkezine tevdi etmeleri laztmdtr. 

Denizyollari 
ISLETMESI 

Acentalan: Karakoy Koprliba§l 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 ------11 
Trabzon Postalar1 

Pazar, salt 12 de, per§embe 16 da 
cYalmz bu hafta pazar postast 

yaptlmtyacakbr.» 

izmir Siir'at Postas1 
Cumartesi 1~ te 

Mersin Postalar1 
Sah, Per~embe 10 da 

kalkarlar. 

Diger Postalar 
BARTIN Cumartesi, 

Carliamba 18 de 
IZMiT Pazar, Sah, 

Per~embe 9,30 da 
MUDANYA Pazar. Sah, 

Per~embe, Cuma 
8,30 da 

BAND IRMA - Pazartesi, Sah, 
Car~amba, Per
~embe, Cumar
tesi 20 de 

KARABiGA Salt, Cuma 19 da 
A YV ALIK Sah, Cuma 19 da 
iMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin Postalarma 
kalk1 iinleri "k almmaz. 1228 

APANDiSiT 
Hastal1g1n1n 

S E BE B i 
Apandisit hastaltgmm ~imdiye kadar 

neden ileri geldigi bilinememekte idi. 
Bu hususta bir taktm faraziyeler ileri 
siiriilmekte ise de hi~biri riyazi bir 
kat'iyetle bunu izah edememekte idi. 
Bogazdan g~en haztm cihazlarmda gay 
rimiinhal bir taktm sivri ve kah cisim
lerin kor barsakta bk1hp kalmast ve il
tihab yapmas1 farziyesinin yerine bu -
giin bakmtz di~lerin binnetice apandi -
sit yaptlgt nazariye6i kaim olmu§tur. 
A~z gibi a~tk bir kaptdan haztm kana
hna giren mikroblarm yalmz apandisit 
degil, daha mlihlik hastal!klara sebebi
yet verdigi bugi.in ilmi bir hakikattir. 
Agzt, di§leri ve di§ etlerini ve bogazt 
mikroblardan masun btrakmak i~in alt
nacak tedbirler arasmda, birle§ik anti
septikler usulile yapllan profesor Res
pautnun Dentol di§ macunu ve suyunu 
kullanmak en yerinde bir tedbirdir. Bi

rer mikrob yuvast olan agrzlar1 Dentol 

sthhatle fetheden bir mlistahzardtr. Mik 
roblart itlaf ederken mineleri ve di§ et
lerini tahrib etmez, kefeki yapmaz. Di§ 
doktorunuz Dentolii size emniyetle tav
siye eder, dam§tmz. 

~ede §irket kasasma tevdi etmeleri la- Miiessesatt maliye tarafmdan hisse se
ztmdtr. Miiessesatl maliye tarafmdan nedattrun tevdiine dair verilecek olan 

Fatih kazast Karagi.imriik Niifus me
murlugundan: 

Karagi.imriik - Kar·iyei Atikalipa~a hisse senedatmm tevdiine dair verile -
cek olan tasdiknameler dahl muteber -
dir. 

Ru znamei MUzakerat 
1 - Meclisi idare ve muraktb rapor

larmm okunmast, 

2 - Bilan~o ve kttr ve zarar hesabah
nm ve hesab senesi neticelerine dair 
meclisi idare teklifatmm tasdikt, mec
lisi idarenin ibrast, 

3 - Meclisi idare azast intihabt, 

4 - Meclisi idare azalarmm hakkt 
huzurlarmm tesbiti, 

5 - Muraktb tayinile aidatmm tes
biti, 

6 - Meclisi idare azasma ticaret ka
nununun 323 ve 324 iincii maddelerinde 

zikredilen mezuniyetlerin verilmesi i~in 
meclisi idareye salahiyet itast. 

Meclisi !dare 

Kad1koy Sulh icra 
Dairesinden : 

Bir borcun temini tahsili i<;in mah -
cuz bulunan bazt ev e~yasmm resmi 
tellaliyesi mii§terisine aid olmak iizere 
a~tk arthrma ile 19/3/937 cuma giinli 
saat 13 ten 14 e kadar Kadtkoy Koltuk
~ular pazannda sahlacagmdan talible -
rin haztr bulunacak memura miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. (30746) 

r Operator " 

RIZA UNVER 
Dofium ve kad1n hastahklar. 

mDteh&SSISI 
Cag"aloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
\ T elefon 22683 

Evinde hocas1z kendi kendine 
bi!;ki, diki§ ogrenmek istiyenler 
i!;iD yaziimJ=lhr. 

Kadm elbiselerioe aid olan hi · 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira · 
du. Ta~raya posta paraSJ ahnmaz. 
Sah§ yeri yalmz Be~ikta~ Diki~ 

I Yurdudur. Akaretler numara 87 

,. Telefon 43687 

tasdiknameler dahi muteberdir. 

Ruznamei MUzakerat 
M. San Yanko sok. 34 H. 1/27 iizerine 
kaytdh ve Edirnekaptda Aya Yorgi ki
lisesi i<ttisalinde 34 No. h hanede mu -

1 - Meclisi idare ve muraktb rapor- kim Nikoli ktzt Marika, istanbul 5 inci 
larmm okunmast, hukuk mahkemesinin 936/1592 No. h 

2 - Bilan~o ve kar ve zarar hesabatl- ve 7/10/1936 tarihli ilamt mucibince 
nm ve hesab senesi neticelerine dair isminin Eleniye tashih ktlmdt~ m.n o-

meclisi idare teklifatmm tasdikt, mec- l_u_n_u_r_. :::=::;;:::::::=::::::~=;---
lisi idarenin ibrast, 

3 - Meclisi idare azalarmm hakk1 
huzurlarmm tesbiti, 

4 - Meclisi idare azast intihabt, 
5 - Murak1b tayinile aidatmm tes

biti, 
6 - Meclisi idare azasma ticaret ka

nununun 323 ve 324 iincii maddelerinde 

zikredilen mezuniyetlerin verilmesi i~in 
meclisi idareye salahiyet itast. 

Meclisi idare 

Cumhuriyet in~aat 
Turk Anonim ~ir ketinden: 

A§agidaki i§lcri gorii§iip konu~mak 

ve karara baglamak i~in 30 mart 937 
sah giinii saat 16 da §irketin idare mer
kezi bulunan Ankarada I§tklar caddesi 
Saylavlar sokagmdaki yazthanesinde 
hissedarlar umumi heyetinin senelik 
alelade toplanbst yap1lacakttr. $irket 

mukavelesinin 24 ve 26 net maddeleri
ne tevfikan umumt heyete girmek i~in 
asaleten veya vekaleten yirmi hisseye 
sahib hissedarlarm hisselerini toplantt 

gliniinden on glin evveline kadar ~ir -
ket veznesine yazdtrmalan ve kar~th -
gm da girme kagtdlan almalart Han o

lunur. 

Konu,ulacak i~ler 
1 - !dare meclisi ve muraktb rapor

lanmn okunmast ve onaylanmast, 2 -
1936 yth hesabma aid bilan~onun onay

lanmasi ve idare meclisinin tebriesi, 3 -
Muraktb se<;imi, 4 • Esas mukavelenin 

12 nci maddesi mucibince eksiklik iti -
barle a~tlacak iki iiyenin yerlerine di
gerlerinin se<;ilmesi, 5 - Muraktb ve i

dare meclisi iiyelerinin iicretlerinin ta
yini, 6 - $irketin vaziyeti haztrasma go
re hatti hareketinin tayini ve tesbiti. 

Kimyager Doktor 

Cevad Tahsin Tin nezaretinde 

ARIK SU 
LAboratuar1 

Akiimlator ir;in en fenni suret
te hanrlanml§ asid solfrik mahluiU 
biitiin §Ofor ve garajlara tavsiye 
olunur. Her yere gonderilir. Leylek 
markasma dikkat ediniz. Unkapam 
Fabrika soka~ numara 7/9 Tele • 

fon: 22773. 

DAKTiLO ARANIYOR 
Tiirkc;:eden ba§ka miikemmel fran
slzca bilir ve seri daktilo yazan mil
liyet ve tabiiyeti Tiirk tercihan be
kar bir erkek daktiloya ihtiyac var
dir. !steklilerin Galatada ;;arab is

kelesi sokak Muradiye hammn 5 in-J 
ci katmdaki F ethiye ~irketine hergiin 

saat II ile 12 arasmda miiracaat. 

Acele Satlhk 
Fatihte !skenderpa~a mahalle -

sinde Balipa§a caddesinde 18/5 sa
ytlt yeni yapilmi~? 6 oda, 1 mutfak, 
1 banyo ve bahGesi olan elektrik 
ve su tesisatlan mevcud bulunan 
hakir aparhman sisteminde ya -
ptlmt~, bir ev malsahibinin ta~raya 
~itmesi hasebile pek ehven fiatla 
acele sahhkhr. Taliblerin mezkO.r 
hanede oturanlara miiracaatleri. 
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SATI~ iLANI 
Istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
239J4 ikraz numarasile !>-y~e Belkis tarafmdan bore alman (11500) lira 

mukabilinde Vaktf Paralar Idaresine birinci derecede ipotekli olup tamamma 
yeminli iiG ehli vukuf tarafmdan (15940) lira ktymet takdir edilmi~ olan Uzun
Gariitda Bezzaztcedid mahallesinin $eftali sokagt eski 5 ve 5 miikerrer numa
rah, sagt 6 mrmarah Hoca Raif B. arsas1, arka taraft 124 numarah Eyiib Ef. 
veresesi arsast, solu 132 numarah Abdul B. arsast, onii tarikiam ile mahdud, 
kargir depo elyevm imalathane olarak istimal edilen gayrimenkul a<;tk arttrr-
mtya konmuf?tur. · 

Evsaft umumiyesi: 
Gayrimenkul betonarme bir binadtr. Zemin kati zemini Gimento salon 

halinde olup birinci kata merdiveni yoktur. Birinci kat keza salon halinde -
dir. ikinci kat ayni vaziyette olup iki halayt mii~temildir. Elektrik ve su tesi
sab vard1r. Halen numaras1 16 dtr. Binanm zemin katmda demir !;ift kanadlt 
b;r kap1 olup pencereleri demir parmakhkhd1r. ikinci kat pencereleri demir 
er<;evelidi:r. Binanm bir ve ikinci katlan Jan'a mahiye (80) liraya kirahdtr. 

Sahast: 198 metro murabbaidtr. 
Yukanda evsaf t ve hududu zikrolunan mezkur gayrimenkullin tamam1 

a<;rk arttlrmwa ~onmui? olup f?artnamesi 10/3/937 tarihinden itibaren daire
mizde herkes tarafmdan goriilebilecegi gibi 12/4/937 tarihine musadif pazar
tesi glinii saat 14 (on dort) ten 16 (on alb) ya kadar dairemizde a<;tk artttr
ma ile satilacaktir. Arthrma bedeli muhammen k1ymetin ylizde yetmi!? beiiini 
bulmadtgt takdirde en son arttiramn taahhiidii baki kalmak iizere 27/4/937 
tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yaptlacak olan 
ikinci artbrmasmda gayrimenkul gene muhammen ktymetinin % 75 ini bul
dugu takdirde en son artttrana ihale edilecek ve bulmadrgt takdirde 2280 nu
marah kanun hiikiimlerine tevfikan satl§ geri btraktlacakttr. Taliblerin mu -
hammen ktymetinin yiizde yedi buGugu nisbetinde pey akGesini veya milli bir 
bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan lazrmdtr. Miiterakim vergi
lerle Vaktf icaresi, taviz bedeli mu~teriye aiddir. Belediyeye aid tenvirat ve 
tanzifat riisumu sabii bedelinden tenzil olunacakttr. 2004 numarah icra ve if
las kanununun (126) net maddesinin dordiincli ftkrasma tevfikan bu gay
rimenkul iizerinde ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkt 
sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanm, 
ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gun iGinde evrakt miisbitelerile bildirme -
leri, aksi halde haklan Tapu sicillile sabit olmadtkGa sahli bedelinin payla~
masmdan haric kalacaklan cihetle alakadaranm i~bu maddenin mezkur ftk
rasma gore hareket etmeleri ve daha fazla mal~mat almak istiyenlerin 934/ 
1453 dosya numarasile miiracaatleri ilan olunur. 

iKTISAD VEKALETi 
UMUM 

i~ TiCARET 
MUDURLUGUNDEN: 

25 haziran 1927 tarihli, sigorta ~irketlerinin tefti~ ve murakabesi hakkm
daki kanuna tevfikan Tiirkiyede ili yapmaga izinli ecnebi sigorta ~irketlerin
den (Danlib Sigorta Sirketi) nin Tiirkiye umumi vekili bu kere miiracaatle 
21/6/1936 tarihli miizeyyel ruhsatname ile Gah~ttgt Kaza bran~m1 20/11/1936 
tarihinden itibaren tatil ile bu branlia aid bilciimle taahhiidahm ittihadt Mil
li Sigorta $irketine devreyledigini bildirmi~tir. itthadt Milli Sigorta ::;;irketi 
de Daniib ~irketinin akdettigi Kaza sigortalarma kar~t biitiin taahiidabm ay-

nen ve tamamen tekabiil ettigini bildirmi~tir. Daniib Sigorta $irketinin Kaza 
sigortasile alakast olanlarm Istanbulda Galatada Voyvoda caddesinde Unyon 
hanmda !ttihadt Milli Sigorta ~irketine ve icabmda ikttsad Vekaletine miira
caat etmeleri ilan olunur. 

Bursa cer, tenvir 
ve kuvvei muharrike 

TUrk Anonim Sirketinden : 
Hissedarlar, 30 mart 1937 sah giinli 

saat 17,30 da Bursada ~irketin idare mer 

kezinde, inikad edecek olan alelade ge

nel heyet toplantisma davet olunurlar. 

Miizakerat Ruznamesi 

1 - !dare meclisi raporunun okun -
mast, 

2 - Muraktb raporunun okunmast, 

3 - ~irket bilan~osu, mevcudat ve 
kar ve zarar hesabmm tasdikt ve buna 
miiteallik kararlar, 

4 - idare meclisi azalarmm se~ilmesi, 
5 - idare meclisi azalarmm hakkt hu

zurlanmn tesbiti, 

6 - 1937 hesab devresi i~in muraktb 
s~ilmesi ve iicretinin tesbiti, 

7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 lin

eli maddelerinde yazth salahiyetlerin 
idare meclisi azalanna verilmesi. 

Dr. IHSAN SAMi -

BAKTERtYOLOjl 
LABORATUARI 

Umum kan tahlilab, frengi 
noktai nazanndan 1Vasserman ve 
Kahn teamiilleri kan kiireyvab 
sayllmas1. Tifo ve lSltma hastahk
an t~hisi, idrar, balgam, cerahat, 

kazurat ve su tahlilab, iiltra mik
roskopi, hususi a11dar i.stihzan 
Kanda iire, ~eker, Kloriir, Kolles
terin miktarlanmn tayini. Divanvolu 

No. 311 Tel: '20981 

r Dr. Suphi !?enses • 
.drar yollan hastallklan mUtehass1s1 

l:!eyoglu Y •ld1z sinemas1 kar~un 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

I I••Ciiuiimiiaiiriitiiesl faklrlere paras1z 
ret •. 4~924 

Cioz Hekimi 
Dr. !?iikri.i Ertan 

Cagaloglt! Nuruosmaniye cad. No 
30 (Cagaloglu eczanesi yamnda) 

Telefon: 22566 

Sahib ve BMmuharr~n: Yunua Nad1 
Umuml ne$rtyatl td.are ed.en Ya21 lfterl 

Mild.ii.ril: Hikmet Miinil 

Oumhuri-ve' matoaa~t 
I 
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Siit Sabs1 ilan1 

' 
Karacabey Merinos Y eti,tirme 

~iftligi Miidiirliigiinden: 
Merinos Yeti~tirme <;iftligi koyun siitlerinin 1/3/937 tarihinden sa~1m 

sonuna kadar istihsal olunacak ova ve yayla koyun siitleri 10 mart 937 tari
hine musadif ~arfiamba giinu saat 15 te Merinos Yeti~tirme <;iftligi Mudur -
liigii dairesinde ac;1k arttlrma usulile sahlacaktrr. 

Beher litresine alb kurm~ muhammen k1ymet takdir edilmi!jtir. lstek -
lilerin 300 lira muvakkat teminatlarile birlikte arttlrma gi.inii Karacabey Ha
rasmda Merinos Yeti~tirme <;iftligi Miidiirliigii dairesinde te§ekkiil edecek 
Satlfi Komisyonuna muracaatleri ilan olunur. (1064) 

RV 
Sinir agrllar1, asabi oksiiriikler, aaabi 
zay1fhk, uykusuzluk, b&!f ve yartm ba, 
agr1s1, ba, donmesi, bayg1nhk, ~arp1nt1, 
ve sinirden ileri gelen biitiin rahatslz-

hklar• giderir. 
Giinde 2 - 3 kabve ka~1g1. Her eczanaden ara)'lDIZ. 1 

~ARK iSPENCiYARi LABORATUARI T. A. ~. 

Akay isletmesinden: 
' 1 - Yalova kaphcalarmda in~aatl ikmal edilmekte olan otelin ah~ab 

tnobilyasile perdeleri kapal! zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Eksiltmiye aid evrak §unlard1r: 
A - Mi.inakasa 1iartnamesi 

. B - Ah~ab mobilya listesi 
C - Perde listesi 
D - Ah1iab mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni ~artname 
F - Miifredah munakasa 1i~rtnamesinde yaz1h planlar. 
3 - Eksiltme Karakoyde !dare Merkezinde f}efler Encumeninde 22 

mart 937 ~arihli pazartesi giinu saat 16 da yapllacaktrr. 
4 - Ikinci maddede yaz1h evrak ve planlar iki lira mukabilinde tdare 

veznesinden almabilir. 
J - Taliblerin yaZlh gunde nihayet saat 15 e kadar tekliflerini Encli-

men Reisligine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri laz1md1r. (1049) 

Ordu BayJndirbk Direktorliigiinden: 
1 - Fatsa - Unye yolunun 0 +OOO - 12 + 198 kilometreleri arasmda ye•ii 

aded bir metrelik, dort aded iki metrelik, iki aded u~ metrelik, uc; aded 
be~ metrelik menfez ile bir aded 2 X 7 ve bir aded dokuz metrelik ve 
mecmu bedeli c32,799• lira 96 kuru~tan ibaret imalatt smaiye in~aatile 
0 + 000 - 9 + 509 kilometreler arasmda 7573 metrelik k1smm §ose 
olaral~ in§aSl c15,169:o lira c22• kuru~ ki ceman c47,969• lira c18• kuru§ 
bedelile ve 10/3/1937 ~ar~amba giinu ihalesi yapllmak iizere kapah 
zarf usulile eksiltmiye konulmu1itur. 

2 - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme 1iartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
D - :;lose, kargir ve beton in~aata dair fenni §artname 
E - Hususi :;;artname 
F - Kei$if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje, grafik. 
fstekliler bu ~artnameleri ve evraklan '250 kuru~ bedel mukabilinde 
Ordu N af1a Mudiirlugunden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10/3/1937 ~ari$amba gunii saat 14 te Otdu Encumeni Daimi 
kalf-minde yapllacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin c3598:o lira muvakkat teminat 

vermesi ve a~ag1daki vesikalan haiz olmas1 laz1md1r. 
A - Ticaret Odas1 vesikas1 
B - Naf1a Vekaletinden almm1~ ehliyeti fenniye vesikas1 

6 - Teklif mektublan ur;uncu maddede yaz1h saatten bir saat evveline ka
dar Encumeni Daimii Vilayete getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine 
verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet iic;uncu maddede 
yazll1 saate kadar gelmi!? olmas1 ve d1~ zarfm muhiir mumile iyice ka
-patllml§ olmas1 Iaz1md1r. Postada kalacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1052) 

istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
Evvelce ilan edilmi~ olap Kimya Doc,;entligi imtiham martm 15 inci pa

~rtesl giinu saat 10 da yap1lacakttr. 
Istcklilerin Rektorluge miiracaatleri. 

CUMHURiYET 

BAS RA HE 
A 

SELANiK BANKASI 
Alelade Heyeti Umumiye 

i~timatna Davet 
Selanik Bankast hissedarlar1, Ticaret kanununun 361 inci mad

desine ve esas mukavelesinin ahkiimma gore, 1937 senesi marttmn 
29 uncu pazartesi giinii saat 15 te Galatada Asikuraciyone Generali 
hanmdaki ldare Merkezinde sureti adiyede i!rtimaa davet olunurlar. 

RUZNAMEi MUZAKERAT 
1 - ldare Meclisi ve Murak1p raporlarmm ktraati. 
2 - Biliin~o ve kiir ve zarar hesabmm tasdikile Mec~isi ldarenin 

ihras1. 
3 - Miiddeti hitam bulan Meclisi ldare azasm1n yerine yeniden 

aza intihab1 . 
4 - Meclisi ldare azasma, ~irketle icray1 muamele edebilmeleri 

i,.:in Ticaret kanununun 323 iincii maddesi m~cibince laztm gelen 
mezuniyetin itast. 

5 - Muraktplarm intihab1 ve iicretlerinin tayini. 
6 - ~irket ldarei Umumiyesine memur Meclisi ldare azasma ve

ya miidiirlere verilecek tahsisahn tayin ve tesbiti z1mmnda Meclisi 
tdareye ita k1hnan salahiyetin teyidi. Meclisi ldare azasma verilecek 
hakkt huzurun tesbiti. 

Laakal 8,29 Tiirk lirahk 125 hisse senedine ["'"] malik olup ta he
yeti umumiyeye iftirak etmeyi veya temsil edilmeyi istiyen hissedar
lar, hisse senedlerini heye''ti umumiyenin i~timamdan laakal bir haf· 
ta evvel yani 1937 senesi marbmn 22 nci giiniine kadar: 

istanbulda ~irket Merkezine, 
Ve 15 giin evvel, yani nihayet 1937 senesi marbmn 15 inci giiniine 

kadar: 
Selanikte: Selanik Bankas1 tubesine. 
Pariste: Kanbon sokag1 4'3 numarada Kredi Fonaiye Daljeri e do 

Tunizi (Credit Fonsier d'Aigerie et de Tunisie) ye, 
Pariste: Bulvar Hosman (Boulvard Haussmann) 29 numarada 

Sosyete Jeneral (Societe Generale) e tevdi etmelidirler. 
MECLISI IDARE 

[*] Tadil edilen nizamname mucibince elyevm meydam tedaviilde bulu· 
nan beheri 100 frankhk iki hisse senedi biri reye i~?tirak hakkm1 bah~?eden 
•A• tertibi hi.sse senedile, diger reye i~?tirak hakkl olm1yan cB• tertibi senedile 
tebd1l Edilmek iktiza ederken miibadele muamelesinin yapllmaml§ olmas1 
hasebile Selanik Bankasx hisse senedatl hamillerinden 100 Frankhk iki his
se seuedi tevdi edenler, reye iiitirake hak veren bir aded cA• hisse senedi 
tevdi etmi~ ad ve itibar olunacaktrr. 

Istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 
Muhammen ilk 

Cinsi Miktan bedeli teminat !hale gi.inu 
11 kalem bez 15300 9177 688 lira 22/3/937 pazartesi 

ve kuma1i metre Lira 27,5 kuru~ saat 15 te 
Cureba hastanesine liizumu olan yukanda cinsi ve miktan yaz1h bez ve 

kuma$ kapah zarf usulile eksiltmiye konulmw,1tur. ihalesi yukar1da yaz1h giin 
ve saatte Ba~miidiiriyet binasmda toplanan Komisyonda yap1lacaktJr. Nii -
mune ve ~artnamesi hergiin Levaz1m kaleminde goriilebilir. istekliler tek
lif mektublanru c2490:o say1h kanunun tarifatl ve~hile haz1rland1ktan sonra 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis_yon Ba~
kanhgma vermeleri mecburidir. Posta ile gi:inderilecek mektublar gene ihale 
saatinden bir saat evvel gelmi~ bulunmalan ~artbr. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (1187) 

.-_:::·i.n:h:i·s.a:r:la:r::·u.·.m:u:m:::M::ii:d:ii:r•I.ii:g:i.i:n:d,:e•n.·.·:.·.·-~1 
Pa1iabah~e Muskirat fabrikam1zda mevcud c600:o aded bo~ bidon 16/III/1937 

tanhine rasbyan sah gunii saat 10 da pazarhkla satllacaktlr. isteklilerin 
bidonlan gormek iizere hergi.in Pallahah~e fabrikamtza ve pazarhk i~in . de 
tayin olunan gi.in ve saatte % 7,5 giivenme paral<\rile birlikte Kabata!jta In
hisarlar Levaz1m ve Mubayaat $ubesi Miidurliigundeki Sab~ Komisyonuna 
miiracaatleri. (1215) 

Tapu Sicil MuhafJZbg1ndan: 
Be~ikta§ta Ihlamur kasn kar§lSmda Ihlamura giden yol uzerinde iqinde 

meyva agar;lan bulunan ve Ihlamur ko§kunden Ni~anta§ma giden yol ve eski 
Te§v1kiye Dere soka,gt ve eski Ihlamur caddesi §imdi Kag1dhane caddesile ~ev
rili (2) No.h Bostan miilga Hazinei Hassadan Milli Emlake mudevver emlak
ten olmakla bazine adma tescili Defterdarhk~a istenilmektedir. Tapu kaydi bu· 
lunmamx~ clan bu yerin tasarrufunu tesbit ir;in bu aym 13 uncu gunii Be§ik
ta§ Tapu Sicil Muhaf1zhgmca mahallinde tahkikat yap1lacagmdan tasarruf id
diasmda bulunanlar varsa tahkikat giiniine kadar Muhaf1zhga ve tahkikat gii
nunde mahalline gidecek olan memura muracaat eylemesi ilan olunur. (1189) 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 
DOKTOR ARANIYOR 
Karabiikte tesis edilecek demir ve ~elik fabrikalart i~in 

dahiliye miitehasstst bir doktor abnacak ve kendisine (250) iki 
yiiz elli lira iicret ve ayr1ca ikametgah verilecektir. 

lsteklilerin atagtda yaztb Vf:saikle 15/3/937 tarihine ka
dar Umumi Miidiirliigiimiize miiracaatleri. 

1 - Hal tercemesi 
2 - Hiiviyet ciizdant 
3 - Diploma ve ihllsas vesikalan 
4 - tki vesika fotograft. 

SA 
9 

BiitUn dOnyanm en miiessir ilacid.r. 
Ameliyatstz memeleri mahveder, 

kam, agny1 derhal keser. 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden: 
Ba!?mudurlugumiiz kadrosunda a~lk (30) lira asll maafib Uboranthk ~in 

yapllacak musabaka imtihant, 15/3/1937 gi.inii saat (10} da Eminonundeki Re
~adiyc caddesinde bulunan kimyahane Iaboratuannda ve gene ayni giin saat 
(14). te Ba;1miidiirluk binasmda olmak iizere iki yerde yapllacakt:lr. 

Isteklilerin: 
. A - Memurin kanununun 4 iincii maddesinde ve tcra Vekilleri Heyeti

nJ!'l 10/10/1935 giinlu kararnalllesinde yazili §artlan haiz bulunmaSI, 
B - Ya1il otuzu ge~mi$ olmamaSI, 
C - Fen Fakilltesinin fizik ve kimya lisansmdan umumi kimya serlliika

Sl alm1~ bulunmast gerektir. 
Isteklilerin Basmudurlugiimuze bir dilek~e ile miiracaatleri ve Ba§mii -

dlirlugumiiz sicil servisinden alacaklan kag1dlarm muamelesini 14/3/1937 gii
nu saat 17,5 a kadar bitirip belgelerile birlikte getirmiyenlerin imtihana gire
miyecekleri bildirilir. 1216) 

inhisarlar istanbul Ba~iidiirliigiinden: 
' 

<;amaltt tuzlasmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuz. degirme
ninde slhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yaru'n§ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da c50:o §er kiloluk ic;i ka
jtxd kaph ~uvallar i~inde sa~a ~lkarllmt~lr. 

Sofra tuzlan c64• ve cl28• er paketi havi sand1klara konarak amba
lajlanml§trr. Paketli sofra tuzlanmn beher kilosu Kabata§ ambarmda 
c9,50• vt! mutfak tuzlanmn beher kilosu c:5,25~ kuru~ fiatla satllacaktrr. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sand1k veya bir ~uvaldan 
daha az satllamaz. Sand1k ve ~uval bedelleri tuz fiatma dahil oldu~
dan mli~terilerden aynca sand1k veya c;uval bedeli aranrruyacakt1r. 

Tuz sahc1larmm inhisarlar istanbul Ba§miidiirlugii Merkezinde 
Kabata§ ambanna muracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

istanbul P. T. T. ""iidiirliigiinden: 
!halesi 1/3/1937 tarihinde yap1lmak iizere a~1k eksiltmiye konulmu$ olan 

ve beher tabakas1 95 X 125 santimetre eb'admda bulunan 4000 kilo ambalaj 
kag1d1 ic;:in eksiltme gi.inu ve saatinde Komisyon muhammen bedel dahilinde 
talib ~1kmad1~ndan eksiltme 10 gun muddetle uzatllm1~hr. Eksiltme 12/3/ 
1937 tarihine musadif cuma gi.inu saat 15 te istanbul Buyiik Postane binas1 
dahilinde P. T. T. Vilayet Mudurlugunde mute~ekkil Ahm, Satrm Komisyo
~unda yap1Iacaktrr. Muhammen bedeli 1280 lira, muvakkat teminat g5 lirad1r . 
Isteklilerin numune ve §artnamesini gormek ve muvakkat teminatlarmx ya
brmak iizere eksiltme gun ve saatinden evvel mezkur Miidiirliik idari kale
mine muracaatleri. (1214) 

MiDENiZE 
dikkat ve tyt HAZIM ediniz. 
<;abuk, iyi ~ignemeden yemek 

yiyenler, fazla baharath ve biberli 
yiyenler, bilhassa ic;ki ic;enler mi
delerini tahri§ ederler. Ve EK$1-
L!K, HAZIMSIZLIK, a~rhk ve 
ba~ donmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~iliK ve 
I YANMALARINI GiDERiR. 

!NKIBAZI defeder. Bugiinden bir 
§~e MAZON ahmz. Hiqbir muma· 

sil miistahzarla k1yas kabul etmez. 

M A Z 0 N lsim, H 0 R 0 S markas1na dikkut. 

Betonarme koprii 
<;anakkale Vilayeti 

insaab 
' 

Nafta 

eksiltme ilan1 
Miidiirliigiinden: 

<;anakkale Vilayetinde Gelibolu - Ke1ian yolu uzerinde (22,800) lira ke
§if bcdelli Kavak betonarme kopriisii in$aatmm kapah zarf usulile eksiltme
si 15/3/1937 pazartesi gi.inii saat 15 te Naf1a Mudurliigu odasmda Eksiltme Ko
misyonu tarafmdan yap1lacakbr. 

Eksiltme 1iartnamesi ve b~na miiteferri diger evrak (114) kuru§ bedel 
mukabilinde <;:anakkale Naf1a Miidurliigunden ahnabileceiH gibi istiyenler bu 
~artnameleri Naf1a Vekaleti $ose ve Kopriiler Reisligi ve istanbul Naf1a Iv'/u
diirliigune muracaat ederek gorebilirler. 

Ekslltmeye girebilmek i~in taliblerin (1710) lirahk muvakkat teminat 
vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h niishalarmda c;1kan talimatnameye 
tevfikan muteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi lazul}dlr. isteklilerin teklif mek
tublt"nm 15/3/1937 pazartesi gunu saat 14 e kadar Komisyon Reisligine mak -
buz mukabilinde vermeleri muktezidir. (974) 

Oevlet Demiryollar. i,tetme Umum M~diirliiii:iinden_l 
Muhammen bedeli (13.000) li~ clan 200 ton mazut 2/4/937 cuma gi.inu sa

at 15 te kapah zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm almacaktlr. 
Bu i$e girmek istiyenlerin c975• firahk muvakkat teminatla kanunun ta

yin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numarah niishasm -
da intisar etmi1i clan talimatname dairesinde almml1i vesika ve tekliflerini 
ayni gu'n saat 14 e kadar Komisvon Reisli~ine vermeleri laZ1md1r. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa -
c"rl" Tpsellum ve Sevk f]efliginden dag1tllmaktadrr. (1086) 
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korkun~ dii~man ve 
En miikemmel silah 

Soguk algmhg, tehlikesine 
ka§elerile 

SOGUK ALGINLI(ll: Bat, dif, 
bel, kulak agrtlarma sebeb olur. 
GRIPIN: Biitiin agrtlart dindirir. 
SOOUK ALGINLIG: Nezle, 
grtp ve bir~ok tehlikeli hasta-

hklar dogurur. 

kar§t kendinizi 
koruyunuz. 

GRiPiN 

GRIPIN: o,utmeden mutevel
lid hastalrklara mani olur. 
SOGUK ALGINLIOI: Kmkhk, 
ne,'esizlik tevlid eder. 
G R t P t N : Kmkhgt ge~irir, 

nef'enizi iade eder. 
icab1nda gilnde ii~ ka,e ahnabilir. 

Antalya V aliliginden: 
1 - Antalya ViHiyetinin Akseki - Manavgat yolunda l551 metrelik ki

s~~~a yaptlacak olan 15986 lirahk tesviyei ti.irabiye i~i 20/3/1937 cumartesi 
gunu saat 12 ye kadar kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

. 2 - Te~Iif mektublarmm saat on bire kadar Vilayet makamma veri! -
mt~ olmast la:zamdtr. 

3 - Muvakkat teminat 1199 liradrr • 
.. ~al~b ol~nlarm ke~ifnamelerini Antalya ve istanbul Vilayetleri Nafta 

Mudurluklermde giirebilirler. (1160) 

KU~TOYO KULLANMANIZI TA VSiYE EDERiZ 
Hem sthhatinize faideli, hem de kesenize elwri!?lidir Ku t·· ·· tlk 100 kuru!?, ku§ti.iyi.i ve yatak taktmlan da ~ok ucuzdur 'K.u.,tuyu·· k§ uyulyas d . - . · ~ uma§ an var 1r. 

Fabnka ve .deposu: Istan~ul 9akmak~1lar Sandalyac1Iar sokak Tel. 2327. 
Sati~ yerlen: ANKARA, IZMIR, BEYOGLU Siimer Bank y I' M ll 
Pazarlan. er 1 a ar 

CUMHURfYET G Mart 1937 

• • • 
t1UZIK CIY,TinDE" . 

lM YliKS'K ft(RUBll( 
'RMiSTiR 

Pil ve akiimiilatorle i~leyen hususi model 

12 AY VADE i L E SAT I$ 

SAHiBiNiN SESi ve Acentalariitda 
ANKARA: Vehpi Koq Ticaretevi 
DiYARBEKiR: $erif Yard1mc1 
KONYA: Ahmed Mi.icip Dolen 
MERSiN: ]ori Satel 
BALIKESiR: Hi.iseyin Alganer 
ADANA: S. Rtza I§~en, Yeni magaza 

MUGLA: A. Adnan, Elektrik fabrikas1 sahibi 
SAMSUN: C. Celal Qzli.i- S. Kemal Sezen 
TRABZON: Dedeoglu ve Pulataneli karde§ler, 
ZONGULDAK: ismet Agartan - Ahmed Yiiksel 
AFYON: izzet Ozkara 

ESKi$EHiR: Hasan Alanya 
iZMiR: Artiir Vetter 
LULEBURGAZ: Hasan Dalca 
ANTALYA: Veli karde§ler ve 

fjerikleri 
ANTEB: Naci ve H. Ahmed Dai 

karde~ler 

KAYSER!: fsmaa ve oguiian 
Cmgtlh 

BANDIRMA: Ahmed ve Ba
haettin Bereket karde~ler 

AYDIN: Mehmed Gurer. 
EDiRNE: Muallim Hilmi 

Atakan BURSA: Mehmed Hi.izmen 

Akay i,Ietmesinden: 
1 - Akay i~letmesinin bir sene zarfmda getirecegi komiirlerinin fstan-

bula nakli a~1k eksiltmiye konulmu§tur. . 
2 - Eksiltme 3lmart 937 ~ar§amba giinii saat 15 te Idare Merkezinde 

$efle.- En~i.imeninde yapuacaktlr. 
3 - Istekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve ihalenin kesbi 

kat'iyet etmesini mi.iteakib bu miktar, bedeli ihale i.izerinden yi.izde on be~e 
iblag edilecektir. 

4 ---: ~artnameyi giirmek ve tamamlaytct malumat almak istiyenlerin 
hergiin !dare Levaz1m ~efligine miiracaatleri. (1167) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilitu 
(;ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Ankarada Gocuksarayt caddesinde yaptmlacak aparhman, tiyatro, yi.iz -

me havuzu, gazino ve garaj binalan in~aah; proje ve ke~finde baz1 tadilat ya
PI~rr.ak suretile yeniden eksiltmeye ~1kanlmt~tlr. ihale 22/3/937 pazartesi gi.i • 
nu saat 15 te Ankarada Gocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezinde yapua -
caktlr. Yeniden tanzim edilmi~ olan miinakasa dosyalan 15 lira mukabilinde 
Cocuk ~mgeme Kurumu Genel Merkez Hesab i§lleri Direktiirliigiinden verH
mektedU'. (1204) 

I Maliye Vekaletinden: 
1/6/1937 tarihinden itibaren tedavi.il mevkiinden kaldtruacagt evvelce 

ilan edilmi~ olan nikel 25 kuru§luklarla bronz 10 kuru~luklarm 1 kanunuev-
vel 1937 tarihine kadar tedavi.il mevkiinde kalmasmm takarrlir etmi§ oldugu 
ilan olunur. c443· (1108) 

0KS0RENLERE: 
KANZUK 
OKSOROK SURUBU 

' 
Gogiis nezlelerile had ve miizmin 

kasabat iltihablarmda, zatiirrie, 
zatiilcenb ve bogmaca oksiiriikle -
rinde ~ok faydah bir ilacdtr. Go · 
giisleri zaytf olanlara ayrtca tav · 
siye olunur. Bir ~ok profesorlerin 
takdirine mazhar olmu,tur. Kanzuk 
tlksiiriik fUrubu maruf eczane · 
Jerde bulunur. 
Umumi deposu: 

tNGILIZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu - Istanbul 


