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Sancakta son vaziye Macaristanda atlat1lan tehlike 
:Holstadt'1n miihim beyanat1Nasgonal sosgalisilerin ihii

liil hareketi akim kaldz «Hatayda samimi te~riki mesai, haz1rlanmakta 
olan a11a yasa sayesinde temin edilecektir)) ...................................... Ill................... . . 

~konomik istikbali · Rapor haftaya verilecek 
ltibarile diinya . . . . N . d. ? Heyet re1s1 sakin birakbklari Sancakta kendder1 

ereye gi tyor. ayrddiktan sonraki vaziyet hakkmda bir,ey soy-

v Viyana: 2 mart liyemiyecegini bildirdi ve Tiirklere te,ekkiir etti 
a batmaga, ya c;1kmaga dogru: 
T utumun §ekline gore. Gene! 
Sava§ sonu hayatmm milletler

arast ekonomik mi.inasebetleri fevkalade 
zorla§l!rarak iistuste anormal vaziyetler 
&'tgd1g1 malfundur. ~iddetlendirilen giim· 
riik kayidlerinden ba§ka c;e§id c;e§id kon
tenjantman tedbirlerile takviye edilmi§ 
olan bu vaziyetler her memleketi adeta 
yiiksek kale duvarlarile harice kar§t a§Jl
mast giic; engellerle tecrid ettigi kadar 
o kalelerin i<;:inde kalan milletleri kendi 
memleketleri ic;ine hapis dahi ediyordu. 
fthale mlisaade etmedigin kadar ihrac 
etmekten de mahrum kalacagm tabiidir. 

Boydanboya yapiiacak bir Avrupa se
yahatinde bu noktai naiardan sarfoluna
cak dikkat insam hayret verici neticelere 
gotiiriir. Giimriikliik e§yan var m1, iize
Tinde ne cins para ve paralar ta§Jyor 
sun? fki mevzu, ki on! an tetkik ve tatbik
la mlikellef memurlar kadar seyyahlan 
da bizar etmektedir. Vagonlide Bulgar 
levasmm 65 i Tiirk lirasJdtr, Sofyada ise 
85 i. H albuki hudud haricinde levaya 

· ir me 1 1 et v rmiyor. Di-
ger bir mektubumuzda Bulgaristamn ih
racl kabil ziraat mahsullerine ehemmiyet 
atfetmekte oldugundan bahsetmi§tik. Hal
buki burada ogrendik ki Bulgaristan da
ha ziyade merkezl Avrupaya ve daha 
yukanlanna sat!Jg1 bu e~yamn paralarm1 
tahsilde mii~kiilat c;ekmektedir. fnsana ne
rede ise altm istihsal etsen zor satacaksm 
gibi bir vaziyetle kar~1la~acak hissi geli
yor. Kontenjantmanm en serbest ve en 
salim §ekli olan klering bile yeryer i§le
mesi gii<;:, ag1r ve hatta bazan tehlikeli bir 
makine oluyor. 

Bu sistemin en tehlikeli noktalarmdan 
biri §Uradadu: Zaten Umumi Harbin 
altiist olacak surette kan§tiTdJgJ pazarlar 
bu sistemle daha ziyade kart§Jyor. Mem
leketler tabii pazarlanm kaybederek e§
yamza sun'i surette fazla k1ymet veren 
diger baz1 memleketlerin adeta inhisarla
tl boyundurugu altma giriyorsunuz. Sun'! 
surette fazla verilen bu k1ymetler gec;er 
akc;e ile odenmedik~e ziyanm nekadar bii
yiik olabilecegi dii§iiniilmege deger. En 
fenasJ tabii pazarlanmzi kaybetmi§ ol
mamzdir. 

Milletlerarasmdaki miibadele mu§kii
latmm anormal oldugu kadar mii§kiil ve 
muz1r bir§ey oldugunda arl!k kimsenin 
§iiphesi kalmami§ olmak lazJmdJr, ve §im
di bir tak1m memleketler bu zincirleri 
kmnak ic;in c;ah§tyorlar. Hususile Fran
SJZ frangile beraber diger baz1 paralann 
rayicleri iizerinde yap1lan son tadil ve 
tevzinden sonra bu fikrin hayliden hay
Jiye kuvvet bulmu§ oldugu goriilmekte
dir. Sima! memleketlerinin bu maksadla 
kendi aralarmda yeni bir konferans akd
edeceklerinden bahsolunuyor. fngiltere
den sonra Fransa Simali Amerika Birle
§ik Cumhuriyetlerile ayni meseleyi miiza
kere etmek iizere oraya bu i§ ic;in en ehil 
sayd1g1 bir zan Biiyi.ik Elc;i olarak gon
derdi: Eski Ticaret N azm Mi:isyii Bon
net'yi. 

Butiin bu c;ah§malar belki biiyiik bir 
diinya iktJsad konferansJ!}Jn toplanmasi
na sebeb olur. Belki de serbest miibade
lede anla~acak devletler kendilerince bu 
esaslann diisturiilamel oldugunu ilan ede
rek diinyayJ bir emrivaki onunde bJraku-

YUNUS NADI 
[Arkas, Sa. 3 sii.tun 6 claJ 

Milletler Cemi -
yeti tarafmdan Ha
taya gi:inderilen mu
§ahid heyeti reJsJ 
Norvec;li Holstad! 
refakatinde heyet 
katibi isvic;reli Mot
tier oldugu halde 
dun ak§amki T oros 
ekspresile §ehrimi · 
ze gelmi§ ve Sem· 
plon ekspresile dog· 
ruca Cenevreye ha· 
reket etmi§tir. 

Kad1ki:iy kayma -
kam1 lhsan, 1stanbu1 

V alisi namma mu -
§ahid heyet relSim 

Heyet retst Holstadt ve kc'itibt Mottier Strkect garmcla 

Haydarpa§a garmda selamlamJ§hr. 
Muhtelit Miibadele komisyon aza ve 

reisi s1fatile dokuz sene lstanbulda ika
met eden H"olstadt motorle Haydarpa -
~adan Sirkeciye gec;erken kendisile uzun 
miiddet gorii§en muharririmize §unlan 
soylemi§tir: 

«- Ani ha t hg1m yiiziinden ark -
da§lamna refakat edemedim. Bu ak~am 
derhal Cenevreye hareket edecegiL. V ak
tim mlisaid olsayd1 birkac; giin Istanbul
da kalarak eski meslekta§ ve dostlanm1 
ziyaret etmek isterdim. Bunu yapama 
d1g1mdan cidden muteessifim.» 

Hatayda vaziyet 
Holstad! vaktile Mubadele komisyo • 

nunda beraber ~ah§tlgt Turk meslekta§ 
ian hakkmda malumat istedikten sonra, 
sozlerine §U suretJe devam etmi§tir: 

«- Bu sabah saat alii buc;ukta An· 
karadan gec;tik. iki sene evvelkine nis~e
ten §ehri <;:ok bi.iyiimii§ ve inki§af etmi~ 
bir halde gordlim. Ancak c;ok erken ol
dugu i<;:in arkada§lardan kimseyi gar~ -
medim. 

Milletler Cemiyeti tarafmdan bize tev
[Arkast Sa. '1 sutun 1 del 

Cenevredeki ko
mite tekrar faa

liyete ba,Iadt 
f"-

Umumi kanaat 
tezi lehindedir 

Cenevre 6 (Hususi) - Hataym te§
kilah esasiyesini ve statiisi.ini.i hazrr· 
hyacak olan muhtelit komisyon bu· 
giin topland1. Komite hiikfunetimi
zin verdigi proje uzerinde 'iah§mak
tadir. Burada hakim olan kanaat 
Sancak mukadderah hakkmda Turk 
tezinin tamamen muvaffak olacag1 
ve Suriye tarafmdan, Milletler Ce • 
miyeti Konseyi kararlanna da taa • 
ruz eden menfi hareketlerin aka • 
metle neticelenecegi §eklindedir. 

Maahaza miizakerelerin bir hayll 
'ietin olacagm1 saklamaga da imkan 
yoktur. $irndilik cereyan sakindir. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllflr\ 

Franstz istikraz1 iyi bir 
§ekilde kar§IIandt 

Bu istikraz neticesinde Frans1z sermayesinin 
tekrar memlekete donecegi iimid ediliyor 

Paris 6 (A.A.} - Rueff ile ba§hca 
bankalann direktiirleri diin ak§am Ma
liye Nezaretinde toplanarak miidafaa 
istikrazmm muhtelif ahkam1m te:;bit et
mi§lerdir. 

T ahvilat frank, sterling ve dolar ola
rak tertib edilecektir. Hamiller, tahvilat 

faizlerini ahrken bu iic; dovizden hangi

sini isterlerse, onu intihab edebilecekler

dir. Sermayenin iadesinde de ayni su

retle hareket edilecektir. 

F ransada hamill ere tediyat F rans1z 
frangile yap1lacak ve hamiller, arzu elti
gi takdirde dolar ve sterling mukabille

rini frank olarak alacaklardJr. Bununla 
beraber fngiliz ve Amerikan piyasalarm

da ecnebi sermayedarlar kendi dovizle

rini alabileceklerdir. Bunun i~in lngiliz 

ve Amerikan sermayedarlannm miihim 

miktarda tahvilat satm alacaklan iimid 
edilmektedir. 

Paris Borsasrnda yiikselen tahviller 

Bugun bir nutuk soyliyecek olan Franstz 
Cumhurreist Lebrun 

Fransrz Cumhurreisinin 
soyliyecegi nutuk 

------------- Paris 6 (A.A.} - Diin Nazular 
j~ SAHiFELERDE Meclisi tarafmdan ittihaz edilen karar

Paris 6 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 
yarm milleti, milli miidafaa istikrazma 
i§tirake davet edecek olan Reisicumhu
run radyoda soyliyecegi nutka nazan 
dikkati celbederek, ~imdiye kadar hic;bir 
Cumhurreisinin siyasete dogrudan dog -
ruya bu §ekilde miidahale etmemi§ oldu
gunu kaydetmektedirler. 

Ayni mahfiller, bu tam hareketin, 
Reisicumhurun derpi§ edilen tedbi.rlere 
ne kadar ehemmiyet verdigine bir delil 
tr:§kil ettigini ilave eylemektedirler. 

~ iinciide: Hikaye 
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G 
incide : Bir memleket kuran adam 

nc1da : 1937 de binbir gece masallan 
Spor haberleri 

lar, borsada pek miisaid bir §ekilde kar· 
§JlanmJ~br. Diin c;ok miktarda endustri 
tahvilleri, Franstz rantlan ve beynelmilel 

esham satm ahnmJ§Itr. Bu esham ve tah
vilatta mahsus bir yiikseli§ kaydedilmi§-
tir. 

Radyoda nutuk soyliyecek 
,ahsiyetler 

Paris 6 (A.A.} - Pazartesi giinii 
[Arkast Sa. 3 sutun 1 de] 

Daranyi hiikUmeti vaziyete hakim 
T unusta patl1yan amele ihtilali kanla bastiriidi, 

halkta A vrupaiiiar aleyhine galeyan var 

. . . 
Buclape~teden bir manzara: Saray ve Macar Ba~vekili Daranyt 

Ankara milli 
bankalar kongi-esi 
iplik ihtikarlnln oniine 
g~mek i~in abnan 

tedbirler 
Ankara 6 (A.A.) - 1ktJsad Ve-

l r Ia n 
1Milli Bankalar gene! direkilirleri !stan· 
lbul haric; olmak ii.zere Mersinden ba§hya
rak memleketi.n belliba§h biitJiin ihracat 
ove ticaret merkezlerinde tesis ed1lecek u
mum1 magazalar mevzuunu tetkik etmit
ler ve bu maksadla §imdilik iki milyon !i
ta sennayeli bir Tiirk Anonim §irketi te
'Sisini karar alhna almi§lardir. 

Osmanh BankasJ, bu §irkete kendisinin 
de i§tiraki ~in merkezinden talimat iste
digini bil dirmi§tir. 
Di~r taraftan fstanbulda bu nevi ma

[Arkas; Sa. '1 sutun 3 tel 
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Dahiliye V e~ili 
Adanaya dondii 
Vekil bu sa bah 
Dortyola gidecek 

Adana 6 (Hususi muhabirimizden)
Dahiliye Vekili Siikrii Kaya bu ak§am 
saat dokuzda Mersinden §ehrimize av
det etmi§tir. V ekil bir muddet istirahat 
ettikten sonra Himayeietfal ve Maarif 
Cemiyetleri menfaatine Halkevinde ve
rilen baloya gelmi§tir. 

Dahiliye Vekili yann sabah Dortyo
la giderek ak§ama donecek ve §ehrimiz
de be§ altJ gun kalacaktJr. 
I 1111111111111111111111111 IIIII I Ill IIIII I 11111.1111111111111 

Buharin ve Rikof 
Komiinist partisinden 
~Ikardmalarina karar 

verildi 

Rtko! Buharin 

Moskova 6 (A A) - Ne§redilen 
bir tebligde, son giinlerde mesaisini biti • 
ren Sovyetler Birligi komiinist partisi 
merkez komitesinin umlll.Pi toplantlsmda, 
yeni kanunu esasiye gore yap1lacak olan 
sec;im dolayisile parti te§kilatJ meselesinin 
tetkik edildigi ve Buharin'le Rikof'un 
partiden c;tkanlmasma karar verildigi 
bildirilmektedir. 

Budape§te 6 (A.A.) - Havas · A -
jansmm muhabirinden: ' 

Resmen teyid edilmemekle beraber 
Macaristanda Ba§vekil Daranyi'nin §id-

detli miidahalesi sayesinde pek vahim 
neticeler verebilecek olan siyasi bir ka ·
Tl§tkhgm onii almabilmi§ oldugu §imdi 

[Arkas~ Sa. '1 sutun 1 del 
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Madrid, ihtililcilerin 
hiicumunu bekliyor 

F c vvet erinin ,ehrin etraf1nda 
biiyiik tah,idat yaphg1 ve bir f~rkan1n tamamile 

makinele~tirildigi bildiriliyor 

BClmbardzmandan sonra evleri '/!'etlan ve sokak ortastnda 
kalan bir Madrid ailesi 

Madrid 6 (A.A.) - Havas Ajan
Sl muhabirinden: 

Hiikumet kuvvetleri, J arama cephe -
sinde Morata del Tajuna ve Perales de 

T ajuna mmtakasmdaki mevzilerini tslah 
etmi§ler ve asilerin mukabil taarruzlannt 
tardetmege muvaffak olmu§lardJr. 

I Arkasz Sa. 5 sutun 1 de) 
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Tiirk Dili Uzerinde J TETKiKL~ 

<<Kosmos» etiidiiniin sonu 
-4-

• Harmonia 
Yazan: Dr. M. Ali Agakay 

~imdi meseleyi, kelimelerin her ele -
mamm ayn ayn ele alarak ara§hran, on
lann dogum ve geli§imini ad1m ad1m ta· 
kib ederek her inki§af devresini ana dilde 
ya§Iyan veya ya§amJ§ reel ornekJerJe 
tevsik eden Giine§ - Dil metodiyle hal -
letmege c;ah§ahm. T ahlil edecegimiz or
negin (Harme), anyacagJmJz anlamm 
da ( derli toplu olma veya etme hali) o!
dugu anla§Jlmt§h. 

Harme etimolojik formiilii: 
(I) (2) (3) (4) (5) 

Ag + ah + ar + am + eg 
I ve 2. - Ag + ah: (Kosmos) ke· 

limesinin tahlilinde bulundugumuz ve 
buyiik, kuvvetli ve parlak varhk manast 
verdigimiz (Og + ok} terkibine muadil 
bir te§ekkiildi.ir. 0 zaman bunun anlami· 

m tevsik ic;in «Ogek», <<Giik», <<Kok» 
gibi misaller getinni§tik. Simdi de «A -
ga», <<Aya», «Ege», «Eke», <<lke» ve 
«ige» s<izleri one suriilebilir. Bunlar Al
lah. sahip, efendi, reis, azametli gibi rna· 
nalariyle biiyiikliigiin; hami, satvetli, tii· 
vana anlamma da gelmek suretile kuvvet 
ve kudretin; ve nihayet akuh, alim, ho§
sohbet, muhterem, kamil ve dahi gibi de
laletleriyle de parlakhgm ve t§tgm ifade
si oluyorlar. Burada, evvelce de i§aret 
ettigimiz bir hadise iizerinde biraz dur • 
mak gerek. Bu yazmm ba§mda (kos • 
mos) soziiniin analiz sonuncunu hulasa 
ederken kelimenin §ekli, basitten kab§tga 
gittik~e. anlamm da §iimulden hususilige 
dogru inki§af ettig)ni kayde.tmi§tik. Bir-

[Arkas1 Sa. '1 sutun :S tel 
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Tarihi tefrika : 50 Yazan : M. Turhan Tan 
(Tereiime ve iktibas edilemez) 

Hurremi ciidirtan bir hadise! 
..a 

CUMHURIYET 
7 Mart 1937 c ~ehir ve Memleket Haberler.i J ' ' ' 

Siyasi icmal 
Kad1kOyiindeki / 

yanginin esrar1 yok 
Ciirmii meshud 

' 
kanununun tesiri 

I Emlak satiflarinda Yugoslavyanm politika 
koJayiJk gosteriJiyor (E:! on senelerde Avrupa~~n orta 

ii;;;J} smda ve cenubu §ark1smde ar 

C • J • Ol 20 Jd E • d "' b" ma Yugoslavyanm politikasl eza I' erl /0 aza I, mniyet ~San Igl lr~ok gir basmakta ve siyasi vaziyet iizerind 

Y a vuz Selimin oglu, para ile satm ahp ta ii~ be' 
yd i~inde ba,vezir edindigi kolesini ugurluyordu 

Hi~ bir siyasi kasd ol
madJgi da ania,IldJ -

Kad1koyiinde Paris mahallesinde vu-
kua gelen yangm hadisesinin biitiin es ~ 
ran ~;oziilmii~. vaziyet aydmlanmi~hr. 
~imdi yalmz bir meselenin halli ile ugra
§Ilmaktadir. Bu da, yak1lan evde oturan 
Diruhi ailesinin kac;ak~;Ihk yap1p yap ~ 
madJgidir. 

S, ile hapisanesinde evleri taksitle sabyor derin tesir!er blrakmaktad!T. ~iteku 
1934 senesmde Avusturyada katohk pa1 

mevkuf kaJmad1 fstanhul Emniyet Sand1g1 icra vas1ta ~ tisinin amlardanberi haiz bulundug 

Be§ aydanberi tatibik edilmekte olan 
ciirmii me§hud kanununun c;ok faydah 
neticeleri belirmege ba§laml~hr. 

sile miizayedeye c;1kard1g, emlak hak • mevkii muhafaza kaygusu ile diktatZ 
kmda mii§terilerine yeni bazi kolayhklar yaptlg1 Dollfuss Avusturyah Hitlercilf - Ferman efendimindir, hemen yola j Bununla beraber miiteessirdi. Edirnede 

c;IkaYJm. gec;irecegi a§k hayatmda 1brahimin ~ a- tarafmdan oldiiriildiigii zaman ltalya gos~ermektedir. Miizayedeye i§tirak e ~ 
ordulan Brenner gec;idinde taha§~ud e 

denier arasmda pe§in para ile muamele derek AvusturyaYJ i§gal etmege haz1r 
- 0 kadar acele istemem, ilkin ha - rama olsun ~ sesile tath bir degi§iklik 

mlan, sonra yola diiziil. Dairen miikem- katmasm1 §imdiden ozleyip iiziiliiyordu. 
mel olmah. Mimhlar, senin debdeben - F enafila§k olmya1 candan istiyordu, fa~ 
den benim tantanamm kemalini sezmeli kat o mertebeye yiikselirken bile kula ~ 
ve seni, eskiden tamd1klan hiikiimdarlar- gmda nediminin kivrak na~elerini bul-
dan iistiin bulup §a§Irmah. mak dileginden kendini kurtaram1yordu. 

- Ferman efendimindir. Hurremin arzusile bu dilegi uygunla§hr~ 
- Deniz yolu kisadir, c;abuk a§Ihr. maya ise imkan yoktu. Ondan otiirii ka· 

Sen de gemi ile git. DonanmaYJ dahi ya- rannda sabit kaldl, zevkini a§kma feda 
nmda gotiir. Y olda heniiz bizim olm1yan etmek yolundan donmedi. 
adalara da ugrarsm, saltanat1mm §amm Lakin ibrahiroe candan bagh oldugu-

tamhrsm. nu biitiin cihana kar§J gostermekten de 
1brahim MISlr i§lerinden kendi ic;in geri kalmad1, onun biiyiik bir donanma

agu bir akibet kuruntularken haYJr l;lk - mn ba§mda olarak istanbuldan aynldlgl 
hgm1 goriiyor ve gene kan§Ik hulyalar giin ~ an'aneyi, tarihi ve padi§ahhk gu ~ 
ge~;iriyordu. !mparatorlugun biitiin deniz rurunu ayak alhna alarak ~ te§yie <;Ikll. 
kuvvetlerinin ba§mda Akdenizi dola§a Sadnazamlan, t1pk1 bir kole gibi. s1k s1k 
dola§a MISlra gitmek ve orada bir hii - tokathyan ve onlan gene s1k s1k divan~ 
kiimdar gibi davramp diledigini yapmak, dan kald1rtarak zincirler ic;inde Y edikule 
yann i~;in dii§undiigii i§lere §erefli bir ba§- zindanlanna atan Y avuz Sultan Selimin 
!angie; olacakb. F akat Padi§ahi lstanbul- oglu, para ile satm ahp ta iic; ~ Yil ic;in
da yalmz koymakta muhatara vard1. Ve-

Y an an evde, Adliye ve zab1ta tara • 
fmdan yap1lan ara~thrmada siyasi bir 
meseleye temas edecek hi~;bir emareye 
tesadiif edilmemi~tir. Y almz evde bulu
nan tiitiinler ile iistiinde <;ann armas1 bu· 
lunan sigaralar ve eski reji tiitiinleri ii
zerinde tetkikat yap1lmasma liizum go · 
riilmii§ ve bunlar eksperlere tevdi olun • 
mu§tur. Eksperler, tiitiinleri tetkik etmek
tedirler. T etklkat neticesinde Diruhi i!e 
k1Z1 Hayganu§un kac;ak~;Ihk suc;ile hak • 
lannda takibat yap1hp yapilmiyacagi 
belli olacaktu. 

Bu ciimleden olmak iizere her zaman 
mahkfun adedi 30 u bulan ,Sile hapisane~ 
si diin bo§almi§ ve ne mevkuf ne de mah~ 
kfun olmak iizere bir tek ferd kalmami~ ~ 
hr. 

<;ok sevindirici mahiyet:te olan bu 
vak' adan ba§ka dun lstanbul Adliyesin
de yap1lan bir istatistige gore ~hrimizde
ki asliye ceza mahkemelerinin i~leri 
yiizde yirmi azalml§, sulh cezalarm i§le
ri yiizde elli hafiflemi§ ve me~hud cii ~ 
riimler de ilk giinlere nisbetle yiizde yet~ 
mi§ nisbetinde dii§mii~ti.ir. 

Evvelki giin Beyoglu mmtakasmda 
hi9bir vak'a olmadigi gibi, bundan be§ 
ay evvel giinde 40~50 vak'aya bakan 
Istanbul me§hud suc;lar miiddeiumumi~ 
ligine de ancak bir miiracaat vaki olmu§· 

goremiyecek kimseler, yiizde yirmi be§i lanmJ§ ve bun a kar§l da y ugoslavya de1 
pe§in verilmek §artile, 2000 liraya kadar hal kendi ordulanm 1talya hududun 
olan emlak i~in sekiz senede ve sekiz tak~ yJgarak italyan ordulannm sag cenah111 
sitte verilmek iizere bir kuntrat imzahya~ da tehdidkar bir vaziyet alml§h. 0 za 
bilmektedirler. Hatta bu taksitleri bazan man Yugoslavyamn, orta Avrupada bell 
ayhga baglamak bile miimkiin olmak ~ ren tehlikeyi hemen kavnyarak alml§ oldu 
tad1r. Emniyet Sand1g1 bu i§ler ic;in yal
mz yiizde be§ faiz almaktadir. 2000 li
radan fazla muameleler i~;in ise faiz 

miktan yiizde yediye c;Ikanlmakta ve 
taksit seneleri de be§e indirilmektedir. 

Bu gibi vaziyetlerde bankalar yiizde 
otuz be§e kadar ikraz yapmaktad1rlar ki 
bu da miizayedeye i~tirak edeceklerin 

yiizde allml§ be§ nisbetinde para sahibi 
olmas1 demektir. Bankalar aynca yapa
caldan ikrazat ic;in yiizde 11 ~ 12 ye ka
dar faiz ve kumusyon istemektedirler. 

gu bu tedbirler AvrupaYJ yeni bir umum 
harblerden kurtarmJ§tl. Simdi de Yugos 
lavya Ba§Vekil ve Hariciye Nazm Dr 
Stoyadinovic; bu memleketin parlamen 
tosu olan Skup§tina'da kendi kabinesi 
nin harici politikasm1 izah ederken Habs' 
burg hanedam hakkmda soyledigi mii 
him sozlerle ikinci defa olarak Avrup 
sulhunu tehdid eden Avusturya mesele
sini kokiinden halletti. 

Evde bulunan mektttblar da terclime 

edilmektedir. ,Simdiye kadar yap1lan ter· 

ciimelerde bunlann aile mektublan ol • 
dugu anla§Ilmi§hr. Maamafih terciime tur. 

i§ine devam edilmektedir. 
de ba§vezir edindigi kolesini, kendisile bir zirler, kendi yoklugundan istifade ederek 

entrika c;evirebilirlerdi. seviyede imi§ gibi, ugurluyordu. 
Y angzmn •ebebi Gazi kopriisii 

Emniyet Sand1gmm miizayedeli em ~ 
laki gazetelerle on defa ilan edildikten 
sonra bir ay zarfmda satihga ~1kari! ~ 
maktad1r. 

Mumaileyhin Avrupadaki vaziyeti bir· 
denbire aydm!atan sozleri §UnJardir: 
«- Yugoslavya, Habsburg haneda 

nmm Avusturya tahtma tekrar oturma ' 
sma mutlak ve kat'i surette muhaliftir.» 

Viyanada yeni diktator Dr. Schuschnigs 
Muhteriz vezir, 0 sevincli dakikada bu Bu, yalmz Osmanh tarihinde degil, 

noktaYJ da dii§iindii, Dimyata pirince gi- biitiin §ark milletleri tarihinde e§i mu • 
derken evdeki bulguru kaybetJnekten kayyed olm1yan bir hadise idi. F atih Sul-
korktu: tan Mehmed, o mada heniiz muteber o~ 

lb h. k 1 Ian kanununa bir madde koyarak vezir • - ra 1m u un, dedi, efendime hiz-
met ic;in M 1ma degil, diinyamn son ko- lerin kendi sofrasma oturmalann1 bile ya-

. d hi 'd ' " sak etmi§ti. Siileyman, nedimile, her gece §esme a gi er. ukin velinimetimin 
h · b · h 1 k beraber yiyor, ic;iyor ve egleniyordu. Fa· asreh em e a eder diye endi§eleni -
· M 'b k kat bu s1k1 temas, saraYJn yabanc1 goz ~ nm. u are yiiziinii gormemeg~ e, aya-

~ · Jere kapah bir ko§esinde vukua geliyor ~ gm tozunu goziime siirmemege ben nice 
h 1 d · du. Su ugurlam.a i§i ise ocaklmm ve bii-

ta ammii e enm? Yiice e§iginden ayn]- tiin Istanbul halkmm gozii oniinde cere~ 
digim giin, canSJZ kahba donecegimde i§- yan etmi§ti. lnsanhkla uluhiyet arasmda 
tibah edilmez. 

S It S"] bir mevki i§gal ettigine inamlan Padi•a~ u an u eyman, teessiiriinii saklami- ' 
ya c;ah§h, ka§lanm ~;at II: hm Sadnazamla ayni kaYJga binerek ba§~ 

- Devlet i§i miisamahaya gelmez, §a- tardeye gidi§ini, onunla birlikte merdive· 
ka gotiirmez. Ben de seni goziimden irak ni tJrmanarak gemiye giri§ini, Adalar o-

1 k · t niine kadar yo! ah§ml ve orada nedimile ey erne IS emem aroma, 1ztJrar var. Gon-
liimiin seninle bile oldugunu bilip giile birkac; kere kucakla§Ip vedala§hgmi go -
giile git, yiiz akhg1 gosterip gene giile gii- ren ve duyan halk, bu hale parmak mnp 
le don. SaYJh giinler c;abuk gec;er !bra - kalmi§tl. ( 1 ) 
him!.. Hele Hurrem, k1zgmhktan S:Jid!rma 

Ve onun endi§elerini gidermek ister gi- tehlikesi gec;iriyordu. Kocasmm 1brahime 
bi davranarak ilave etti: gosterdigi bu yiiksek tevecciih, hu~;m ka-

- Be~ de' Edirneye gitmek, biraz ha- dmm yiiregine katmer katmer yara ac;t-
va ahp dmlenmek isterim. yordu. fyi saz c;almaktan, guzel konu§· 

Bu haber, muhteris vezir ic;in biiyiik bir maktan ba~ka bir hiineri olm1yan ve dev~ 
miijde oldu. T asadan kurt~ldu ve has ~ lete heniiz agza almm1ya lay1k bir hiz -
r~t teker~emelerini buakarak devlet i§le- meti goriilmiyen bu kolelikten gelme ve
rme gec;tJ, parlak miilahazalar yiiriittii, zirin ~ kendinden evvelki Sadnazamlar 
uzun projeler ~izdi, sonunda Padi§ahJ gibi ~ harbler yap1p zaferler kazanmasi, 
sofra ba§ma davet etti. Arhk giilerek, kaleler devirip iilkeler almas1 halinde el
nii~teler miibadele ederek i~iyorlardJ, de edecegi mevki acaha ne olacakt1?. 
nagme ve ~arab §elaleleri i~inde mesto • Hurrem, ic;ini kemiren k1skanchk ate§i 
luyorlardJ. arasmda i§te bu noktayt da dii§iindii ve 

Hiinkar, ne karanm teblig ederken ibrahimin tek ha§ma bir zafer kazanma~ 
ne de ned!mile ba§ba§a eglenirken §U M1: mas1 ic;in elinden geleni yapmak karanm 
Sir ve Ed1rne seyahatlerini kendine Hur· alch. Kiindeden atmak ve ilk firSatta yok 
remin telkin ettigini sezdirmemi§ti. <;iin ~ etmek istedigi bu ba~ii~mamnm her ad1~ 
kii, daha once eni§tesini MISirdan getir~ mm1 tarassud etmek ve ettirmek arhk ona 
tirken oldugu gibi, bu sefer de kansmm mukaddes bir erne! olmu§tu ve T opkap1 
sozile hareket ettigine inanmaktan ~ok u~ saraymm bir ko§esinden, Padi§ahla lb ~ 
zak bulunuyordu. Onun zu'miine gore rahimin vedalan §erefine ablan toplann 
bu i§ler hissi muvazene meselesine bag ~ sesini dinlerken bu emele uygun planlar 
l1yd1. Hurremi logusabk haftalannda il~ tasarbyordu. 
tifanndan mahrum birakip gecesini ve 
giindiiziinii ibrahime tahsis etmi§ti. ;lim ~ 
di nedimini MISira yolhyarak giinlerini 
~ gene bir devir ic;in ~ Hurreme verecek
ti. Bu suretle a§k ile zevk arasmda bozu
lan muvazeneyi yeni ba§tan kurma yolu
nun ac;Ilmi§, arada ihtiyar olunan hakSJZ
hgm da tamir edilmi§ olacagma mam ~ 
yordu. 

[ArkaS1 varJ 

Bu ailenin otedenberi mahalle sakin • 
lerile iyi gec;inmedikleri, daima kavga 
ettikleri ve bu arada hakaretamiz so1ler 
soyliyerek kom§ulanm zab!taya §ikayet 
etmege mecbur biraktJklan t~bit edil ~ 
mi§tir. 

Kom§ularla yaptJklarJ kavgada: «Biz 
sizi buradan attlracagJZ» diye tehdid'er~ 
de bulunduklanndan vaki ihbar iizerine 
polisler evi aramaga gelmi§lerdir. 40 
ya§lannda, asabi bir kadm olan Mer ~ 
yem de: 

«- Hah .. Polisler geldi. Bizi bura~ 
dan atacaklar>> zehabma dii§erek kork • 
mu§ ve akli muvazenesi tamamen bozu ~ 
larak evdeki petrolu ate§lemi§tir. Bu yiiz· 
den ev yanmi§, bu arada Meryem de bir 
sinir buhram ile ne yaphgmi bilemiyerek 
olmii~tiir. 

EvJeki paralar 
Evde bulunan altm paralann da mn 

ogrenilmi§tir. Bu aile evde hah doku ~ 

mak, bal1k a~ ormek gibi i§ler yaparak 
para kazamrlar ve kazand1klan paralar1 
altma tahvil ederek biiyiik bir kiipe ko~ 
yarlarmJ§. Bu ailenin bir an'anesi de hie; 
bir §eyi israf etmemektir. Bu yiizden ev
de yiizlerce §i§e, bo§ konserve kutulan, 
pac;avralar bulunmu§tur. 

tlskiiJar MiiJJeiumumisinin 
beyanatr 

Bu hadisenin tahkikatmi idare eden 
Oskiidar Miiddeiumumisi T ahsin, bir 
muharririmize demi§tir ki : 

«- V ak' anm gizli hic;bir taraf1 kal
maml§hr. Biitiin ara§hrmalar sonunda 
evde bomba bulunmamJ§tJr. Hadisl'nin 
siyasi mahiyeti yoktur. Akli muvazene ~ 
sinde bozukluk olan bir kadmm harekah 
ile bu hadise vukua gelmi§tir. 

,Simdiki halde evde bulunan tiitiinler 
iizerinde tetkikat yap1lmaktadir. Bu tet
kikat sonunda serbest bulunan kadmlar 
hakkmda bir takibat yap1hp yapilmi ~ 
yacag1 bel]i 'olacakhr. 

Hukuku amme davas1 ac;mak ic;in de 
viicudii laz1m olan Meryem olmii§tiir. 
Bu yiizden amme davas1 ac;JiamJyacak • 
llr .» 

SEHIR ISLER/ --Kaldirdacak mezarhklar 

iki tarafb tecriibe 
kaz1klari ~aktbyor 

Gazi kopriisiiniin Unkapant cihetiniie 
yap1lmakta olan tecriibe ameliyatma de~ 
vam ed.ilmektedir. Burada c;akrlan on be§ 
metro derinligindeki demir tecriibe ka -
z1klan kafi gelmemi§; hunun on sekiz 
metro derinlige kadar indirilmesine Iii ~ 
zum has1l olmu~tur. Y eni kaz1klann be ~ 
tonlan yarm dokiilmege ha§lanacak ve 
hir hafta sonra da bunlar yerlerine kona· 
caktrr. Unkapam cihetinde Halic sahili 
fazla batak oldugu ic;in buradaki direk
ler on sekiz metroya kadar inecekse de 
Azabkapl tarafmda sahil o derece ba ~ 
takhk olmad1gmdan on be§ metro derin ~ 
ligin kifayet edecegi tahmin olurunakta~ 
dn. 

ADLIYEDE 

Bir beraet ve bir mahkumiyet 
Beyaz1dda di§ tabibi Muhsin N ezihi 

bundan bir miiddet evvel muayeneha -
nesi.ni.n bir klsrmm Jirair admda bir fo
tografc;Iya 15 lira ayhkla kiralanu§trr. 
Jirair iki ay kira vermemi§ ve ayrrca 30 
lira alarak Muhsin Nezihiye 60 lira ka
dar borclanmr§trr. Fotografc;r borcuna 
mukabil, di§ tabibine ~ir fotograf ma.
kine9i.le 500 mumluk b1r ampul verrnl§ 
ve bu ~yalan verdigine aid bir de se
ned imzalaml§br. Muamele bittikten 
sonra dort gi.i.n kadar evvel fotografc;1 
bir sabah atolyeye gelerek giiriiltii yap
maga ba§larm§ ve di~ tabibinin kapr -
srm 1zorla ac;rp kendisine haber vermek
sizin fotograf makinesini aldlgrm iddia 
etm~tir. 

Bunun iizerine mesele ciirmu me~hud 
mahkemesine aksetmi~tir. Muhakeme 
srrasmda bir arahk mahkemenin kaprsr 
oniinde fotografc;r Jirairin karde§i Ke -
gam, Muhsine hakaret etmi§ ve Muhsin 
de bir ciirmii me§hud yaptrrarak Ke -
gam1 mahkemeye vermi§tir. Her iki 
vak'aya aid dava diin neticelenmi§ ve 
9ahidler dinlendikten sonra Muhsin Ne
zihinin hakh oldugu anla~1larak hera • 
etine ve ona hakaret eden Kegamm 3 
giin hapsine ve bir lira para cezasma 
mahkfun edilmi§tir. 

Komiinistkrin muhakemesi 
ba§hyor 

Avusturya hududuna kadar gelip mem• 

MOTEFERR/K lekete girmek i~;in dahili ve harici poli • 
tikada miisaid hava beklemekte bulunan 
Habsburg hanedam varisi Ar§idiik Otto· Tiirkku§u dersleri 

Tiirkku~u derslerine Giine~ kuliibiin
de devam edilmektedir. Burada nazari 
ders goren talebe martm on be~inden 
itibaren tJniversite meydanmda pla -
norciiliik tatbikatma ba~hyacak ve mu
vaffak olanlardan bir grup ta yazrn 
!nonu kampma ~tirak edecektir. 

Diger taraftan Tiirkku~u igin yaptr -
nlacak olan para§iit kulesi ic;in en mii
nasib yer olarak Beyaz1d se~ilrni§tir. 
Maarif Vekiileti miisaade ettigi takdir
de Universite meydarundan istifadeye 
kalki§Ilacag,. anla~llmaktadrr. 

Ege gecesi 
!zmir mahsullerini raklam etmek 

maksadile her yll Universitede okuyan 
i=i.rli genctet tarafmdan tertib edilen 
Ege Gecesi bu sene martm 20 sinde ve
rile~ktir. 

Bu maksadla diin Ege Yurdunda tz~ 
mir K1z ve Erkek Liselerinden Yeti -
~enler kurumlanmn idare heyetleri bir 
toplanh yaprm§lardrr. 

Ege gecesi bu sene her iki kurum ta
rafmdan mii§terek olarak verilecegin -
den her sene'kinden daha parlak olma -
sma c;ah§Ilacaktrr. 

Bayram tatili dolayrsile izmire git -
m~ olan izmirli talebeler beraberlerin~ 
de izmir mahsullerinden kiilliyetli mik
tarda getirmi§lerdir. 

Bu yll tJniversiteli laz ve erkekler ~ 
den miite§ekkil muhtelit gruplar, Ege 
danslarm1 beraber oymyacaklardrr. 

Kabata§ Lisesinden mezun 
olanlarm toplanbsi 

Kabata~ lise9i. mezunlan diin Emino
nii Halkevinde toplanarak dort ay ev
vel s~tikleri idare heyetinde bazr degi
~iklikler yaparak idare heyetinin c;ah§
malarrm kolayla§hracak baz1 tedbirler 
almrl)lardrr. 

Toplantada bundan ba~ka mezunlar 
ic;in bir rozet teminile oniimiizdeki ha
ziranda Fransaya bir seyahat tertibi me
seleleri de gorii§iilmii~tiir. 

Bir diizeltme 

nun i§ ba§ma gelmesi Avusturya halkmm 
karanna bagh oldugunu son nutkund 
beyan ed~rek bu hanedanm Avusturya 
tahtma tekrar oturabilecegini anlatml§h. 
Buna kar§I Almanya derhal muhalif bir 
vaziyet almi§ ve Hbsburg hanedanmm 
iki Alman devletinin birle§mesine mani 
olabilecek yegane bir tedbir olarak baz1 
devletlerin te§viki ile Avusturyada i§ ba~ 
§Ina gelmesini Almanyaya kar§t derhal 
kendisinin bilfiil miidahalesini icab edc· 
cek bir hareket olacagm1 Viyanaya an • 
latmi~tJ. 

Ayni zamanda Almanya Avrupa po~ 
litikasmda birlikte yiiriidiigii, niifuz ve 
faaliyet mmtakalanm tayin ettigi ltalya• 
mn dahi Habsburg hanedammn i§ ba§ma 

elmesine kar 1 1 ir vazi alm•otnJ 

istemi§ti. i talya dahi resmen Habsburg~ 
!ann A vusturya tahtma oturmalan hem 
vakitsiz hem de tehlikeli bir i§ olacagm1 
ilan ederek muhalefetini bildirmi§ti. 

Lakin i§ bununla bitmemi§ti. F ransa, 
<;ekoslovakya ve bunlann arkalannda 
bulunan diger devletler her ne pahasma 
olursa olsun iki Alman devletinin birle ~ 
§erek Almanyamn niifusunun birden yedi 
milyon artmasma ve biiyiik Almanyanm 
sma mani olmaga azmettiklerinden Habs~ 
burg'lann i§ ba§ma gelmesi ic;in bir em· 
orta Avrupanm gobegine kadar sarkma • 
rivaki yapmaga c;ah§Iyorlard!. 

Tam bu mada Dr. Stoyadinovir; 
Habsburg hanedammn Avusturya tah ~ 
tma tekrar oturmasma kat'i surette mu • 
halif oldugunu ilan ederek Almanya ile 
italyanm mu§terek davasmi takviye et " 
mi§ ve bu suretle Avusturya yiiziinden 
yeni bir umumi harb ~Ikmasma meydan 
b1rakmamak gibi Avrupa sulhuna gayet 
miihim bir hizmette bulunmu§tur. 

Yugoslavyanm bir~;ok defalar, yalmz 
Yugoslavyamn menfaatlerini gozeten 
miistakil, serbest ve uzag1 goren politi • 
kas1 Avrupa i§lerinde hayuh tesirler ya
pan miihim bir ami! te§kil etmektedir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

istanbul 

( 1) CeliU!zade, Ferdl Ali Solakzade ta
rlhlerlnde bu te~yi merasimr mukayyed
dir. Hammer onlardan iktibas ederek va
klaYJ. yazarken c donanmanm azimetlnde 
Padi~h. istanbul kurbiindeki adalara ka
dar Ibrahime re!akatle pek miiveddetkil.ra
ne. b!r surette veda eyledi kl ~ark mlllet
lermde l§lt!lmemi§ ve Osman!! Padi§ahlarr 
tar!hincte ba~ka misali goriilmemi§ bir 11~ 
tlfatttt) diyor. 

Erkek Lisesinde miisamere 

$ehir ic;inde kaldmlmasr Hl.zrm ge • 
len mezarhklarla muhafazasr icab eden 
mezarhklar hakkmda Mezarhklar mu
diriyeti tarafmdan yap!lmakta olan tet~ 
kikat bitmi~tir. Bu hususta bir proje ha
nrlanarak Heyeti Fenniye mudiriyetine 
verilmi~tir. Fen i§leri, bu i§in miistak _ 
bel plana uygun olup olmadrgr cihetini 
ar~trracak, liizum goriirse bazr tadilat 
yapacaktJr. Kaldirrlmasr kararla~an me
zarhklar arasmda tarihi kiymeti olan 
yerler ayrrca muhafaza edilecektir. 
Kalkacak mezarhklar ic;in yeni biit~;e _ 
ye liizumu kadar tahsisat konmu§tur. 
Hazirandan itibaren i~e ba~lanacakhr. 

Bundan bir ay kadar evvel komiinist
lik tahrikatr yapmakla maznun olarak 
yakalanml§ olan §air Nazrm Hikmet, 
Dr. Hikmet ve daha 11 ki§inin Agrrce -
zada muhakemelerine 17 martta b~la
nacaktrr. Nazun Hikmetle Dr. Hikmet 
diin tevkifhaneden Ag,.rceza kalemine 
getirilerek muhakeme giinii hakkmda 
tebligatta bulunulmu§tur. 

G~en giin Ankara kii11iik san'atlar 
sergisinde miikafat kazananlarm liste -
sini ne§rederken 2,000 lirahk Atatiirk 
miikiifabm kazanan luymettar san'atka
rumz kundurac1 ismail Kemalin ismi 
maalesef ismail Hakk.l olarak basrlml§· 
br. Diizeltir ve oziir dileriz. 

Orman F akiiltesi talebesinin 
kongresi 

Orman Fakiiltesi !stan bul losmr ta -
lebe cemiyeti diin 1937 ilk kongresini 
akdederek yeni idare ve murakaba he
yetlerini se~;mi§tir. 

Atatiirkiin, s1hhatile ala
kadar oldugu sandalc1 

iyile,ti 
Bundan birkac; giin evvel fstanbulda 

k1sa siiren bir kamga olmu§ ve Dolma ~ 
bahc;e saray1 civarmda bulunan giimriik 
sandalcJlarmdan Ahmed sandalm bat • 
mas1 iizerine denize dii§mii§ ve tam bo -
gulmak iizere iken kurtanlml§h. Bu man• 
zaray1 saraYJn bahc;esinden seyretmi~ bu
lunan Biiyiik Onderimiz Atatiirk, Ah • 
medin derhal saraya ahnarak tedavisine 
dikkat edilmesi hakkmda emir vermi§ler· 
di. Ahmed zatiirrieye yakalanmak teh~ 
likesi gec;irmi§ oldugundan ilk miidavat
tan sonra hastaneye kaldmlmi§'!Ir. 

Dilnku temstlden btr manzara 

1stanbul erkek lisesinde Ye§ilaym lise- oglu» piyesi temsil edilmi§tir. 
deki azalan tarafmdan diin bir miisame- Y eni nesil mektebi kiic;iik talebeleri 
re verilmi~tir. Giizide bir kalabahk ve i~;ki tarafmdan da kelebek ve zeybek oyun
aleyhtarlan cemiyetinin erkam oniinde Ian oynanmi§ ve bundan ba§ka lise ta· 
muvaffakiyetle ba§anlan miisamereye lebeleri aynca kazaska ve zeybek oyun· 
istiklal mar~ile ba§lanml§ ve bilahare E- Ian ile de misafirlere ho§c;a vakit gec;irt
dirnekapi s1hhat i§leri murakabe §efi dok- mi§lerdir. Bugi.in sabah saat onda ayni 
tor Kutsinin s<iylevinden sonra «Himmetin miisamere talebelere tekrar edilecektir. 

~ehir plamna dair rapor 
~ehrin miistakbel plam hakkmda Be

lediye riyaseti, Ticaret Odasmdan bir 
rapor istemi§ti. Oda, bu raporu ikmal 
ederek Belediyeye gondermi§tir. Bele
diyenin alakadar ~ubeleri rapor iizerin
de icab eden tetkikatr yapmaktadrrlar. 

MALIYEDE 
Dul ve yetimler maa§I 

veriliyor 
Diinden itibaren miitekaidin, eytam 

ve eramilin iic; ayhklarmm tevziine ba~
lanmr§hr. Emlak ve Eytam Bankas1 a
vans suretile haziran iic; ayhklarrm, rna~ 
liye ~ubeleri de mart ii~ ayhklarrm ver
mektedir, 

• yen1 bir Filoya abnan romorkor 

Romorkor vapurdan ~tkanllrken 

Dun Kitarna vapurile, donanmamJZm hizmetinde kullamlmak iizere Bre
mendt>n 60 tonluk bir romorkor gelmi§tir. Saatte 12 mil siir'ati haiz olan bu 
romorkor diin ogle iizeri alakadarlarca teselliim edilmi~tir. 

Haber aldlglmlza gore Ahmed kald1~ 
nld1g1 hastanede tamamen iyile,mi§ o! -
dugundan diin Dolmabahc;eden bir oto~ 
mobil, hastaneye giderek Ahmedi alm1~ 
ve vazifesine iade etmi~tir. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye Hart~ 
l'riD l'riD 

Senelik 

Alb ayhk 
u._ ayhk 

Bir aybk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 
150 • 

2700 Kr 
1450 • 

800 • 

Yoktur 
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TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

F rans1z istikraz1 iyi bir 
§ekilde kar§dandi 

• • sermayes1n1n Bu istikraz neticesinde Frans1z 
tekrar memlekete donecegi iimid ediliyor 

[Ba§taraft 1 inci sahifede] Frans1z Namlar Meclisi tarafmdan ah
lllilli miidafaa istikraz tahvillerinin pi - nan tedbirlerin Fransaya altm getirecek 
Yasaya <;1kanlmas1 miinasebetile Harbiye ve miidafaa istikraZJmn muvaffakiyetini 
Nazm DaladJer, A.yan Meclisi Reisi temin edecek mahiyette oldugunu kay -
Jeanueney, Meb'usan Meclisi Reisi Her- detmektedir. 
riot ve ayan r.Kclisi maliye enciimeni re- Times gazetesi, bu hususta ~oyle ya • 
isi Caillaux, radyo vas1tasile memleketi z1yor: 
'Vazifeye davet edeceklerdir. «Ba~vekil Blum'la arkada~lan, istik -
Amerikadan Fransaya yeniden raza i§tirak edenlerin ve bilhassa kiir;iik 

alttn gelecekmi, sermayedarlann emniyetini kazanmanm 
Va§ington 6 (A.A.) - Mali me - bir ihtiyac oldugunu anlamJ~lard1r. Kam

hafil, Fransa tarafmdan verilen mali ka- biyo muvazene sermayesi miidiriyetile 
rarlardan dolayi memnuniyet gostermek- devlet istikraz1 piyasa kontrol servisi hiir
tedirler. met ve itimad telkin eden bir komitenin 

Bu mehafil, Fransanm iir; tarafb iti - idaresine tevdi edilmi§tir.» 
laflara sadakatini alk1slamakta ve serbest lstikraz ~arfambadan evvel 
altm ticaretinin F rans1z bankasma yeni - b_a,lryamryacak 
den altm getirecegini ve Amerikada r;ok Londra 6 (Hususi) - Paristen bil-
rniktarda bulunan altmm bir k1smm1 dirildigine gore, baZJ kanuni zorhrklar 
F ransaya r;ekecegini ilave eylemektedir - yiiziinden F rans1z dahili istikrazma r;ar-
ler. §ambadan evvel ba§lanamiyacakhr. 
Gazeteler kararr iyi karftladrlar Blum'un nutku 

Paris 6 (A.A.) - Frans1z mat - Paris 6 (A.A.) - BaFekil Blum, 
buatl, miittefikan Blum hiikumetinin diin ibu ak§am radyoda biitiin Frans1z istas
'Verdigi liberal kararlan alkl§lamakta - yonlarmm yaydJgl bir nutuk wylemi§tir. 
d1r. 'Blum, bu nutkunda hiikumetin yeni bir 

Le Populaire gazetesi, meseleyi ar;1k- milli miidafaa istikraz1 yapmas1na saik o-
~a ortaya koyarak diyor ki: Ian sebebleri izah etmi~tir. 

«Hiikumet, liberalizmin bi.itiin vas1 - Blum, hazinenin 40 milyar frank tah-
talarmdan istifade ederek tecriibeyi yep- min ettigi ihtiyaclanm anlattiktan sonra 
Yeni bir sahaya intikal ettirmi~se de bu ezciimle demi§tir ki; 
tecriibeye miitemmim imkanlar vermi§ - «Bu istikrazm yans1 milli miidafaaya 
tir ki, bunlann da sonu yeni bir sisteme tahsis edilecegi ir;in buna milli miidafaa 
rniincer olur. Diinkii esash kararlar, sa- istikraz1 ad1 verilmi§tir. Bu istikraz garan
rahaten hiikumet reisi tarafmdan s1k !lk tilidir. Ve harir;te F rans1z, fngiliz ve 
tarif edilen «tecriibe» ~er~evesi dahilin - Ameri.kan parasile de bu istikraza kayid 
de ittihaz edilmi~tir.» muamelesi yapiiacaknr. Binaenaleyh. 

Londrada miisbet mii!alealar 'kapital sahiblerinin bu istikraza kaydo -
Londra 6 (A.A.) - Matbuat, diin lunmamalan ic;in hic;bir sebeb yoktur.» 
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Sovyet Rusyada i'~i Polonyadaki Alman 
kad1nlar ~ogabyor ekalliyeti 
inkdabdanberi 
doktorlar1n 

kad1n 
miktar1 

yirmi misli artm1' 
Moskova 6 (A.A.) - istatistik merkez 

idaresi tarafmdan ne~redilen mah1mata 
gore, i§~i kadm adedi 1929 dan 1931 e 
kadar 5 milyon artmJ§br. 1936 d:t ~ah -
§an kadm adedi 8,492,000 i yani biitiin 
i§r;ilerin yiizde 34 iinii bulmu§tur. Bii
yi.ik sanayide 929 da 939 bin kadm r;a -
h§Iyordu. 1936 da ise 2 milyon 908 bin 
kadm ~ah§maktadlr. Bu rakam biitiin 
li§t;i adedinin yiizde 38,8 ini te§kil et -
mektedir. 

1936 y1lmm ba§lang1cmda Sovyctler 
Birliginde 15,338 ilim kadm1 vard1. 1936 
kanunsanisinde biitiin Sovyetler Bir -
ligi doktorlarmm yarmsmdan biraz ek
sik ve inlulabdan evvelki adedden 20 
misli fazla olarak 42,353 kadm doktor 
mevcuddu. 

!§~i kadmlara mahsus yiiksek mektcb
lerle fakiiltelere devam eden kadmlarm 
adedi 1928 de 129 bin ikcn 1936 da 585 
bin 973 ii bulmu§tur. 

Kadmm devlet idarcsine i§tirakini, 
1936 da toplanan Sovyetler Birliginin 
sekizinci fevkalade kongresinde 919 de
lege bulunmas1 gostermektedir. 1923 
kongresine ise, temsil nisbeti ayni ol -
dugu halde 49 kadm delege i§tirak et • 
mi§ti. 

lzmir panay1r1 i~in 
bir kolayhk 

!zmir 6 (A.A.) - lzmir enternasyo
nal fuan miinasebetile Ti.irkiye dahilin
den yatakh vagonla lzmire gelecek yolcu
aarm gidip gelme biletleri i.izerinden yiiz
de yirmi be§ tenzilat yap1lacagi Y atakh 
Vagonlar ~irketinden fuar komitesine 
lbildirilmi~tir. 

Kudiiste yeni kari§Ikhklar 
Londra 6 (Hususi) - Kudi.iste A· 

rablarla Y ahudiler arasmda yeniden ba
Zl hadiseler c;Iktlgmdan askeri tedbirler 
almak mecburiyeti hast! olmu~tur. 

Kudiiste orli idare 
Kudiis 6 (A.A.)- Gece saat 21 den 

ertesi giinii §afaga kadar ~kaga r;1kmak 
yasak edilmi§tir. Askerler ki§lalarda ala
konulmu§ ve sokaklarda askeri kamyonlar 
'devriye gezmege ba~lamJ§tlr. Y eni kan
~~khklar olmasmdan korkuluyor. Bugi.in 
bir Arab olmii§ ve bir Arab ile bir yahu
'di de ag1r surette yaralanmi§tlr. 

Marlen Dietrich Aro"'\rika 
tabiiyetine giriyor 

Los Anjelos 6 (A.A.) - Sinema y1ld1-
Zl Marlen Dietrich Amerika tabiiyetine 
ger;mek ir;in mahkcmeye miiracaat et -
mi§ ve bu hususta ilk muameleler ya -
pilmi§br, 

Mecliste eski kanuni 
haklarini resmen 

taleb ediyor 
Var§ova 6 (A.A.) - Biitr;enin umumi 

muzakeresi esnasmda ayan azasmdan 
Habsbach, Alman grupunun §imdiki 
mli§kiil vaziyetini nazan itibara alarak 
Polonyamn kanunu esasisinin ilam si
rasmda kendisine verilen haklan iste
mekte oldugunu ve haklan almak ir;in 
de her tiirlii kanuni vas1talara miiraca
at edecegini beyan etmi§tir. 

Hasbach demi§tir ki: 
c- Alman grupu, bu hususta Alman 

ailelcrinin Polonyada as1rlardanberi 
r;ah§arak elde ettikleri tarihi hakka is
tinad etmektedir. Alman grupu, yeni 
milli Polol\ya grupunun Polonyadaki 
Alman ekalliyetine kar§I ne gibi bir si
yaset kullanacagm1 gormedigi miiddet
r;e, miralay Voc'un programma kar§l 
muteyakkiZ davranacaktJr, 

Alman grupunun meclisi, Polonya ka
nunu esasisinin kendisine vadettigi hak
larm milli Polonya partisi tarafmdan 
verilmesine intizar etmektedir. Bu inti
zar, Polonya hiikumet adamlarmm ka
nunu esasisinin Alman ekalliyetine ver
digi haklan teyid eder mahiyetteki be
yanatma istinad etmektedir.~ 

Meb'uslanm1z Selanikte 
Atatiirkiin evinde 

Atina 6 (Hususi) - Tetkikat ir;in Yu
nanistana gelmekte bulunan baz1 Tiirk 
meb'uslan Selanikten ge<;erek Tiirkiye 
Cumhurrcisi Atatiirkun dogdugu evi zi
varet etmi~lerdir. 
Amerikada yakalanan afyon 

ka~ak~1lar1 
Londra 6 (Hususi) Amerikan 

polisi Mevyork limanma giren bir lngi
liz vapurundan yi.iz bin sterlin k1ymetinde 
afyon bulmu§tur. Vapurda bulunan dort 
<;:inli yakalanmi~hr. 

Belgradda yap1lacak tuz 
miinakasasi 

istanbul 6 (A.A.) - Belgradda yap1 • 
lacak olan tuz miinakasasmm tarihi, bu
giinkii gazetelerde 23 mart olarak gos
terilmi§tir. 

Bu miinakasa, 23 martta degil, 18 
mart 937 de yapilacaktJr. 

lngiliz filosu dondii 
Londra 6 (Hususi) · - Anavatan fi. 

losil~ Ak~e~iz filosunun i~tirakile .f\t -
lantik demzmde yap1lan biiyi.ik mahev • 
ralar bitmi§tir. 

Manevradan diinen 16 gemi 1spanyol 
sahillerinin kontroluna i~tirak etmek iize
re bugiin Cebeliittank' a muvasalat et -
mi§tir. 

CUMHURiYET 

Bulgaristan1n 
dahili vaziyeti 

Belediye intihabab mii
nasebetile Bulgar parti .. 

lerine bir bak1~ 
Yarm Bulgaris -

tanda Belediye in
titihablanna ba§ -
lanacaktir. Bu inti
hablar yeni kanun
la yapllacagmdan 
partiler bu intihab
larda resmen nam
zed gosteremiye -
ceklerdir. Ferdler 
dogrudan dogruya 
namzedliklerini va 
zedebileceklerdir. Bu.lgaristamn en 

Hiikumet te in - kuvvetli parti bU§-
tihablarda bitaraf kant (:ankof 
kalacaktir. <;iinku kendi namzedlerinin 
kazanamamas1 halkm hiikumete itima
dmm olmamas1 demek olacagmdan hii
kumet bu feci vaziyete dii§memek ir;in 
intihablarda kendi namzedligini vazet
memektedir. Fakat her ne de olsa hu
susi §ah1slar gizliden gizliye muhtelif 
partilere mensub olduklan ir;in intihab
lar da eskiden oldugu gibi gene partiler 
arasmda olacak demektir. 

Bu intihab arifesinde Bulgaristandaki 
partilerin vaziyetine bir goz gezdirmek 
her halde faydadan bali olmiyacaktir. 
Resmen kapahlmi§ olduklan halde bu
giin Bulgaristanda partiler gene ya§a -
makta ve biiyi,i.k bir faaliyet goster -
mektedir. Bulgaristandaki partiler §U 

iir; grupa aynlmaktad1rlar: 
Sag cenah, merkez ve sol cenah. Sag 

cenahm en kuvvetli partisi profesor 
<;ankofun partisidir. Bu parti bugiin 
Bulgaristanda en r;ok faaliyet gosteren 
partidir ve yarmki idareye en fazla 
namzed olamd1r. 

Bu partinin program! Alman nazi 
programile italyan fa§ist program1 ara
smda olup fa§istlige daha ziyade yakm
dlr. Partiye bir~ok zabitler de taraf -
tard1rlar. Sag cenahta profesor <;ankof 
partisinden maada sab1k Hariciye Na -
zm Biirof partisi de vard1r. 

Bulgaristamn hemen biitiin zengin -
leri, i§ adamlan ve profesorleri bu par
tiye mensubdurlar. Biirof miistakbel 
bir milli temerkiiz kabinesinin ba§ve -
kili olarak ortaya siiriilmektedir. 

Merkezde en kuvvetli parti be§ler 
grupu denilen c;iftc;i, liberal, radikal, 
sosyalist demokrat ve Zgovor partilerin
den miite§ekkil gruptur. Bu grup ta is
tikbalde hiikumeti ele almak i~in biiyiik 
bir faaliyet gostermektedir. 

Bu grup iki defa Kral Borise bir muh
hra vererek memleketin bugiinkii feci 
vaziyetini izah etmi§ ve serbest intihab
lar yaptlmasmi ve kanunu esasinin ia
desini istemi§tir. iki defa da halka hita
ben gizli beyannameler l!le§retmi§tir. 
Bu grupun haricinde Malinof ve Musa
nof'un demokrat partisile gene r;if. _., 
liberal, radikal, sosyal demokrat ve 
Zgovor partilerinin kiic;iik h1zibleri var
dir. Demokrat partisinin bugiin arbk 
Bulgaristanda bir luymeti kalmaml§tir. 
<;iinkii taraftarlan hir;e mmi§tir. 

Sol cenahm en kuvvetli partisi ko -
miinistlerdir. Komiinistler bugiin Bul
garistanda en iyi te§kilah ve en fazla a· 
zas1 olan partidir. Hiikfunetin biitiin 
tazyiklerine ragmen Bulgaristanda ko
mi.inist partisi oldiiriilememi§tir. Bila -
kis bu tazyikler onu daha ziyade kuv -
vetlendirmi§tir. Sol cenahta komunist -
lerden maada sol c;iftc;i ve mahud as -
keri birligin mensub oldugu 19 may1s 
taklibi hiikumetini yapan Zvenocular 
vard1r. 

Sol r;iftr;ilerle Zvenocular umumiyet
le beraber hareket etmektedirler ve ol
duk~a da kuvvetlidirler. 

i§te Bulgaristandaki partilerin bu -
giinkii vaziyeti. Goriildiigii gibi be§le~ 
grupu baric olmak iizere partilerin heps1 
kendi ba§larma han~ket etmektedirler. 

Hiikfunet her nekadar Belediye inti
hablarma husus1 bir ehemmiyet vermek 
istemiyorsa da bu intihablar Bulgaris -
tanm dahili hayatmm mustakbel inki -
§afmda c;ok biiyiik bir rol oymya ~ 

caktlr. 
Bulgaristan bugiinkii dahili vaziye -

tinden mli§tekidir ve i§in ir;erisinden 
~1kmak istemektedir. <;iinkii Bulgaris -
tanda bugiin idarenin bi.itiin mcs'uliye
tini Kral uzerine alml§ bulunmaktad1r. 
Ve §imdi bu vaziyetten kurtulabilmek 
ir;in mes'uliyet, her ne suretle olursa 
olsun, milletin intihab edecegi mumes
sillere devredilmek istenmektedir. 

Memduh Tezel 

Avrupada siyasi faaliyet 
Almanya Lokarnoyu bir garb itilaf1 

halinde yenilemek • • tsttyor 

Kii~iik Antant devlet reisleri de 5 nisanda 
Belgradda toplan~yor. Schuschnig Romaya ha
reket ediyor, Musolini 15 martta Trablusa gidecek 

Londra 6 {A. 
A.) - iyi haber 
alan mahfillere go
re, sefir von Rib-
bentrop, Lokarno 
meselesi hakkmda 
Alman cevabm1 Ber 
linden Eden' e ge -
tirdikten sonra ln -
giliz ve Bel~tikah 
siyasi liderler top -
!anarak Bel~ikanm Solda M. Benes, ortada ve sagda degi~tirllecekleri soylenen 

bitarafhk statiisii ton Ribbentrop ve ton Papen 

meselesini miimki.inse bir garb itilah r;er- ~~§meier, ger;en sene Biikre§te yap1lmi§tl. 
r;evesi dahilinde miizakere edeceklerdir. Oniimiizdeki toplanh ise, Tuna iizerinde 
Ayni mahfiller, Eden'le von Zelad'm a- yapilacak olan Romanya - Yugoslavya 
rasmda Londrada veya Briikselde vuku kopri.isiiniin ilk ta§Inm konulmas1 merasi
bulacak bir miilakattan bahsetmekte ve mi dolayJsile, Turn - Severin' de yap1la -
Kral Leopold'un bir golf ma~1 yapmak cakhr. Bu takdirde Benes'in Belgrada 
bahanesile fngiltereye gelecegini ilave gidecegi ve Kiir;iik Antant konferansmm 
eylemektedirler. da bu ziyareti takib edecegi rivayet edil-

$u~nig'in Roma seyahati mektedir. 
Roma 6 (A.A.) - hi malumat a- Von Ribentrop degi,iyor mu? 

Ian italyan mehafilinde soylendigine go- Londra 6 (A.A.) - Manchester 
re, Avusturya Ba§vekili ~U§nig'in Roma- Guardian gazetesi, Almanyantn Londra 
ya nisanda yapacag1 seyahat, iki memle- sefiri von Ribbentrop'un yerine von Pa
ket devlet adamlan arasmda daima vu- pen'in getirilecegi hakkmdaki haberi ih
ku bulan miilakatlar gibi, Roma proto - tiyatla kar~Jlamaktadu. 
kollan ~ter~evesine dahil bulunmaktadu. Bu gazete, von Ribbentrop'un, tac 
Binaenaleyh baz1 ecnebi mehafilin yap - giyme merasiminden sonra fngilterenin 
hklan haberler kat'iyyen tekzib edil - harici siyasetinde hi~bir degi~iklik olma
mektedir. dJgml sarahaten gordiikten sonra, vazi -

M. Benes Belgrada geliyor 
Belgrad 6 (A.A.) - Benes'in 5 ni

sanda Belgradda bulunmasma intizar e
dilmektedir. 

Kii~uk Antant reisleri toplanacak 
Bi.ikre§ 6 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 

Benes'in Yugoslavya seyahatinin Ki.i -
r;iik Antant devletleri reisleri arasmda 
yakmda yap1lacak olan miilakatm he • 
men akabinde vukubulacagm1 zannedi • 
yorlar. 

Bu ii~ devlet reisi arasmdaki ilk go -

T ekzib edilen bir 
suikasd haberi 

~ang • Su - Siang'1n 
katli dogru degilmi' 
Tokyo 6 (A.A.) - Peiping ve Tien

tsin' den alman ve heni.iz teeyyiid etmi -
yen haberlere gore Mare§al <;;ang-Su
liang, di.in F enghahein' de katledilmi§tir. 

,Sangay 6 (A.A.) - Mare~al <;;ang
Su-Liang'm katli hakkmdaki haber, res
men tekzib edilmi§tir. 
lngiliz kabinesinde degi§iklik 

Londra 6 (A.A.) - News Chronicle 
gazetesi, Krahn tac giyme merasimin -
den sonra kabined.e vukua gelecek de -
gi§iklik neticesinde Runciman'm Ma -
liye Nazm, Neville Chamberlin'in yeri
ne gec;ecegi hakkmdaki §ayiay1 tekrar 
etmektedir. Bu gazeteye gore, Sir John 
Simon, §imdi rahats1z bulunan Lord 
Hailshau'm yerine, Lord Chancelier ta
yin edilecektir. 

F a§ist meclisinin kararlari 
Roma 6 (A.A.) - Biiyiik fa§ist mec -

lisinin u~iinci.i ve sondan bir evvelki ic;
timai, diin ak§am Venedik saraymda 
akdedilmi§tir. 

fesinden aynlacagml zannetmektedir. 
Du~enin Afrika seyahati 

Roma 6 (A.A.) - Ba§vekil Mus -
solini, 12 martta §arki Libya hududu 
tniintehasmda kain Dobruk limanmda 
vapurdan inerek bir tefti~ seyahatine ba§
l!yacaktJr. 

Ba§vekil, MlSlr hududundan T unus 
hududuna giden yeni yoldan gec;ecektir. 

Duc;e, Mare~al Balbo tarafmdan ka· 
bul edildikten sonra bilhassa Berma, 
Bingazi ve Trablusu ziyaret edecek ve 
aglebi ihtimal bir nutuk siiyliyecektir. 

Litvanya Lehistana 
emin olam1yor 

Hariciye NaZJrl a~1k~a 
endiselerini izah etti 

' 
Kaunas 6 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Lozaraitis, parlamentoda Polonya • Lit
vanya miinasebetlerini tefsir ederek de
rni§tir ki: 

c- Beck, Polonya efkan umumiyesi
nin Litvanyanm istiklalini tan1maga ha
Zlr bulundugunu, fakat Litvanyadan bir 
hareket belkedigini beyan etmi§tir. Na
zir, iki memleket arasmda asger1 bir 
dostJuk mevcud oldugunu soylemi§Se de 
hakikatte bu dostluk mevcud degildir. 
Polonya da dahil oldugu halde biitiin 
ecnebi devletlerle sulh hakk1 esasma 
mi.istenid mi.inasebetler tesis etmekte -
yiz. Fakat Polonya, 1920 senesinde mem
leketimiz hakkmda bu asgar1 dostlugu 
gostermemi§tir.~ 

Naz1r, 1920 senesinde Polgen ve Jeli
govski tarafmdan Vilna'da yap1lan hii
kumet darbesini hahrlatarak §1iyle de -
mi§tir: 

c- Biz emri vakileri bir hak olarak 
tamyanlardan degiliz. Hath hareketimiz 
hukuk ve ahlak prensiplerine istinad 
etmektedir. Beynelmilel sulh muvaze -
nesini bozmaga niyetimiz olmadigmi 
soylemekle beraber sulh prensiplerile 
telifi kabil olm1yan Polonyamn emelle-

ikhsad1 ve mali vaziyet hakkmdaki 
raporlan dinledikten sonra meclis, Ma
liye Naz1n Ahaon Direvel'in idaresini 
tasvib etmi§ ve yeni bir vergi ihdas et -
memege karar vermi~tir. 

Hazine eskisi gibi, liretin istikran fer- rine diinya efkan umumiyesinin nazan 
dasmda ihdas edilen ve emlak Iuymet- dikkatini celbetmek mecburiyetinde 
lerinin yiizde 5 i nisbetinde akdedilen bul~nuyorum. Polonya makamah tara
mecbur1 istikrazla takviyc edilecektir. fmdan tazyik edilen, hatta mahvedil • 

Bu husustaki rapordan anla§Ild1gma mek istenilen Litvanyanm acikh vazi-
gore, 20 §Ubat 1937 tarihindeki ihtiyat t' · d" .. .. k p 1 h"k~ t' 
alt 'kt , '1 21 '1 k ye mi U§unur en, o onya u ume 1-m m1 an .. m1 yar m1 yon JY - . . . 
metindedir. 24 mart 1936 da ihtiyat al - nm, Iki memleket arasmdaki miinasebet 
tm miktan 5 milyar 142 milyon k1yme- meselesini tetkik etmege hazu bulun -
tinde idi. duguna dair bir emmare goremiyorum.~ 
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!_tlCtJ K Kti$E 

Y ar1nki Tiirkiyeyi yeti,. 
tirenleri dii,iinelim 

l"f:9} ir r;ocuk babasmm, diinkii sayi
{g) mJZda ~tikan Kiiltiir Bakamna 

yazd1g1 ac;1k mektub, §iiphesiz 
bi.itiin ~ocuk babalanmn hislerine tercii
man olacak kadar hakh ve samimi idi. 

Evet, mekteb kitablan i§i, Cumhuriyet 
hiikumetinin gosterdigi candan alakaya 
ragmen senelerdenberi halledilemiyen bir 
mesele olarak kar§IIDJZda durmaktadu. 

Senenin yansmt kitab beklemekle ge
r;iren c;ocuklar, diger yansm1 da ekseriya, 
di.inki.i niisham1zda muhterem '<ocuk ba
basmm yazd1g1 gibi, teknik ve pedagojik 
bak1mdan kusurlu eserler iizerinde bo§U 
bo~una kafa yormakla oldi.iriiyor. 

Kiiltiir Bakanhgmm meseleyi kokiin
den halletmek iizere i~e esash bir surette 
sanlmasm1 beklerken, bugiin, r;ocuk ba
balanm daha az alakadar etmiyen diger 
bir meseleden bahsetmek istiyoruz: 1Ik 
mekteb muallimlerinin vaziyeti meselesi. 

Malumdur ki r;ocuklanmizi yetl§tlre
cek olan her§eyden once onlan «eti se
nin, kemigi benim» diyerek ellerine tes• 
lim ettigimiz ilk mekteb muallimleridir. 
Ogretmek ve yeti§tirmek ise bu i§i yapan 
tarahndan maddl manevi biiyi.ik bir gay
ret istiyen bir yi.iktiir. Bu yi.ik, ancak za
rurl ihtiyaclann tatminile ta§mabilir. 

Bizim ilk mekteb ogretmenlerinin he
men hepsinde tiikenmez bir vazife a§ki 
bulundugundan §iiphe edemeyiz. Fa kat 
bu fedakar vatanda§lann, bugi.in ya§a• 
d1klan §artlar i"inde kendilerinden bek
ledigimiz semereyi vermelerine kolay ko
lay imkan yoktur. 

Bir ogretmen, meslegine dair <;I an 
ne~riyatJ takib i<;in bi.it<;esinde her ay en 
az be§ alb lirahk bir masraf ayJrabilmeli
dir ki onun yeti§tirecegi ~tocuklara 
<<hakkile yeti§mi§tirler>> diyebilelim. llk 
mekteb ogretmenlerinin kazancl, bu as
gari bilgi ihtiyaclanm tatmine mi.isaid 
degildir. 

Onlann terfihi, yannki nesillerin kiil
tiir seviyesi iizerinde mi.ihim bir rol oym
yacakttr. 

"'* 
Ekonomik istikbali 
itibarile diinya 
Nereye gidiyor? 

[Ba~makaleden devam) 

lar, ve herkesi bu emrivakie i§tirake da
vetle iktifa ederler. Bizce milletlerarasl 
ekonomik miinasebetleri itibarile hamlan
makta olan istikbal buradad1r, ve bi.itiin 
memleketler itibarile §imdiden biitiin bir 
ehemmiyetle tetkik ve takib olunmaga 
de[..er mahiyettedir. 

Zahmet c;ekmeksizin yeni rejime intJ
bak etmenin kestirme mi.iessir c;aresi mali
yet fiatlarmm tanzimindedir. Gerek zirai, 
gerek endiistriyel istihsali diinya mar~esi 
itibarile rekabete goglis gerebilecek bir 
seviyeye irca etmek ba~hca i~tir. Hatta 
bunun ic;in serbest miibadele devrinin gel
mesini beklemege hacet bile yoktur. Mil
letlerarast ekonomik miinasebetlerinin bin 
mi.i~kiille mahmul oldugu devirlerde bile 
ucuza mal edilmi§ mahsulat ve mamulah
mzm her yerde altm degerile k1ymet bu
lacagma §iiphe yoktur. 

Turkiyemiz ir;in vaziyetin oyle samla
bilecegi kadar zor olacagm1 hir; zannet· 
miyoruz. Biz memleketimizi bugiinden 
yanna tam manasile, yani ba§tanba~a ve 
tepeden tunaga endiistriyel bir memleket 
haline koymag1 hic;bir zaman iddia etme
dik. Bu vadide yaphgimlz ~eyler memle
kette milletin medeni seviyesi itibarile 
zaruri ve elzem baz1 sanayii kurmaktan 
ibarettir. Y oksa Ti.irkiyemizin oldumola
sJya bir ziraat memleketi oldugunu ve 
oniinde sonunda olanca inki§afml bu sa· 
hada gostermege namzed bulundugunu 
hepimiz pek iyi biliyoruz. Bizim mahdud 
surette yaphgimlz elzem ve zaruri endiis
trilerin biiyiik bir k1smt iptidai maddele
ri itibarile gene memleketimizin zirai ve 
tabii hayatma istinad edecektir: Pamuk· 
lu ve yiinlii mensucat i§lerinde oldugu gi· · 
bi. Onun ir;in milletlerarasJ ekonomik ha• 
yatm istikbali hesabma hamland1gmi his· 
settigimiz serbest miibadele bizi pek faz• 
Ia iirkiitemez. Mahsulat ve mamulahmiZ• 
da bizi yarur degil, hatta bugiinden, 
fakat tela§SIZ, biitiin bir sogukkanhhkla 
i~ga] edecek tek mesele maliyet fiatm· 
dan ibarettir. 

Ba§ta hiikumetimizin nurlu tetkik ve 
tedbirleri oldugu halde biiti.in milletc;e 
omuzlanacak olan bu meselenin nihayet 
mes' ud bir hal neticesine gotiiriilmesi 
muhal olmadJgma hepimiz olanca itmi· 
namm1zla inanmi§ olahm . 

YUNUS NADI 

Yurdda~! 
Yann yabanc1ya el ar;mak istemez

scn bar vurup harman savurma. Her 
gun kazancmdan artlr ve bankada 
hesabma yatlr. 

Ulusal Ekonomi ve Artttrma Kurumu 
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KUc;:Uk 
hikiye 

Cambodge'den donU§Umde Gerin'le 
kar§lia§tJgam zaman onu be§ senedenberi 
gormemi§tim. Beraber yemek yemek i~in 
sozle§tik. Pek s1k1 f1k1 d~gildik ve Cam
hodge' e gidi§im dostluga ink1lab etmek 
Uzere olan bir arkada§hgJ inlntaa ugrat
IDJ§h. 

0 ak§am, sozle§tigimiz lokantaya git
mege hazulamrken Gerin bana telefon 
etti. Gripe yakalanmJ§h, sokaga c;1kamJ • 
yaeakll, bir hastanm yanmda bu!unmak
tan ~ekinmiyordisem beni eve yemege 
c;agmyordu. 

Yirm.i dakika sonra Gerin' deyd;m. 
Gene ayni aparhmanda oturuyordu. Bu 
aparllmana bir kere gitmi§tim, bu sefer 
gidi§imde dekoru degi§mi§ buldum. So -
fasmda bir kadmm yatak odasJ gibi gi.i
zel kokularla me§bu bir hava esiyordu. 
Beni kabul ettigi oda da yen!lenmi§ti. 
Odasma yeniledigini giiliimsiyerek hahr
lathm. Hie; beklemedigim halde, yiizUnii 
ek§itti, mustarib oldugunu bissettim. Has
sas bir teline dokunmu§ olmaktan korka
rak sustum. Cammm sakJ!dJgmm farkma 
vard1, koluma girerek: 

- Dinle, dedi. 
Ba§ml egdi ve kendisini dinlemege 

gelmi§im gibi anlatmaga ba§ladt: 

«-'- Bir sabah (ge~en seneydi) bir 
duvara yapl§hnlmJ§ bir ilam mihanikl o
larak okudum. Elle yaZJlmt§ kii~iik bir 
ilanda, hani gazetelerde, §Urda burda i§ 
arama, kirahk oda, satJhk e§ya ilanlan 
vard1r ya, onlardan. Satahk e§yadan bah
sediliyordu. Bir bir saytlan e§ya ve veri
len~dres dikkatimi celbetti. 

Eski e§ya}'l daima sevdim. Ayni giin 
Artois sokagma gittim. Miirebbiye kahkla 
biri beni ic;eriye ald1, daha ilk baka§ta 
koltuklan, son derece san' atkarane i§len
mi§ bir oyun masasmt, minyatiirleri far -
kettim. Bilhassa hangi cins e§yanm satahk 
oldugunu rehberime sordum. <<Bu oda -
larda her §ey sattlaktar» dedi. 

Bilmem neden bu cev.ab beni hiiziin • 
lendirdi. Birkac; parc;a kiic;iik e§ya sec; -
tikten sonra oyun masasma yakla§tim. 
E fendinizi gormem laztm, dedim. Ken-

disinin her §eyi yapmaga salahiyettar ol· 
dugunu soyledi. Israr ettim ve ancak bu 
§artla satm alabileeegmi bildirdim. T e -
reddiid etti, dJ§an c;1kh; birkac; dakika 
bekledim ve kapt tekrar ac;thverdi. Ha -
reketsiz kaldam. Bir gene kadm ic;eri gi
riyordu; mustarib bir c;ehresi vardt ve 
asia giilmiiyordu. Birdenbire kendimi 
zalim, menfur hissettim. 

- Affedersiniz madam, diye keke -
ledim. Bilmiyordum, fakat sizi gorme -
den satm almagt ... 

<;ok uzaklarda olmak isterdim. E~ya
YI ald1rmak ic;in adam gonderecegimi 
soyliyerek miisaade isteyip c;tktJm. 

Ertesi. giin tekrar oraya gittim. Bu se
fer o gene kadm beni ic;eri ald1. Fiatlar 
iizerinde pazarhk yapam1yaeak kadar 
mU~kiilat ic;indeydim. Ba~ka §eyden bah
settim, gene kadm da ferahlamt§ gorii -
niiyordu. 

Ondan !onra, haftada birka~ defa Ar
tois sokagma geldim. D aima ayni ahval 
cereyan ediyordu. Konu§uyorduk, sonra, 
gitmeden evvel, neler ~ldiracagJmt mii -
rebbiyeye firarl bir surette gosteriyor -
dum. Yaziyetin garibligini farketmiyor • 
dum bile. 

Bir giin, c;oktandtr beni i§gal eden ka
ba ve miinasebetsiz suali sordum : 

- Hakikaten biiti.in bunlan satmaga 
mecbur olacak vaziyette misiniz ~ 

Hayret etmi§ gibi yiiziime bakh ve 
ba§Jnl oniine egdi. 

- Y a hepsini sathktan sonra?.. 
Sualimi oldugu yerde kestim. Ne hak

ktm vard1? Fa kat o .anladt ve: 

J 
- BUtiin bu e§yayt ba§Imdan sav -

dtktan sonra, bir koye c;eki!mek istiyorum, 
yahud, dedi. 

- Demek yalmzsmaz, dedim. 
<;:ok alc;ak ve beni ta ic;imden sarsan 

bir sesle: 
- Kimsem yok, dedi. 

Bununla beraber, beklenmez bir su -
rette dogan bu arkada§hk benim ic;in bir 
zaruret halini ahyordu. Bu ziyaretlerden 
kendisinin de ho§lamr gibi oldugunu his
sediyordum. Bu vaziyetler! Bu ziyaret -
lerin kesildigi giin hayatm manaSJZ, ka -
ranhk bir §ey olacagma kendi kendime iti
raf mecburiyetinde kaldtm. AldJgtm e§
yamn, biblolarm ordaki vaziyetini bura -

da da muhafaza ettim. Duvarlan ayni 
kuma§larla kaplad1m. Bu romantik fikir 
beni, her ~eyi soylemekten menediyordu. 

Artak pek te delikanh saYJlmam. Her 
§eyi itiraf etmek saatinin c;almasJ beni iir

kiitiiyordu. Ye bununla beraber, c;ok 
gec;meden, Therese'i buraya getirecegi -
mi ve ba§ka §ey soylemek liizumunu his .. 
setmiyecegimi dii§iinUyordum. 

Fakat bana olan itimadmm, alakasmm 
azaldigmt farkeder gibi oldum. Bana 

kar§J muamelesini degi§tirmi§ti. Siikutu • 

rnun daha fazla devam edemiyecegini 
hissettim. Sarstlmaz bir kararla, bir sa
bah, Artois sokagma gittim. 

Daha kap1 oniinde sandtklar, yiiklii 
gormiyeyim mi? Bo§ .apartJmanda kapi
lar ac;thp kapamyordu. Uzun miiddet, 
sersemlemi§ gibi oldugum yerde kald1m. 

Gitmi§ti. N ereye gittigini kimse bil -
miyor, yahud kimse soylemek istemiyor-

du. Onu bir daha gormedim. ManaSJZ 
bir macer a, degil mi ?» 

F akat Gerin, ba§Inl egmi§, in ad etmi§ 
gibi kaldtrmayordu; elleri titriyordu ve 
ben hic;bir §ey soylemek cesaretini ken -
dimde bulamadtm. 

<;eviren: 

CEVAD SADIK 

Alman kleringi 
Giimriiklerdeki Alman 
e~yas1 tesbit ediliyor 

T iirkofis 1stanbul §Ubesi merkezden 
aldigi emir i.izerine §ehrimizde mevcud 

Almanyadan gelen mallara aid stoklarla, 

giimriiklerde ve yolda bulunan Alman 

e§yasmm miktarma tesbite ba§lamJ§hr. 

Ogrendigimize gore Alman kleringinin 

kesilmesile ihraeatc;tlar kadar alakadar o
lan ithalat tacirleri de Tiirkofiste topla -

narak mevcud vaziyeti tesbit edecekler -

dir. 
Hiikfunetimizin Alman klering kredi

sini kesmek hususunda verdigi hakh ka • 
rardan sonra bu vaziyeti icab ettiren se-

btblerin izalesi ic;in baza esaslar bulun • 
mu§tur. Bu hususta Alman biiyiik el~i -
sinin lkhsad Vekilimizle iic; saat siiren 

miilakatmda ve bunu miiteak1b Ba§veki
limizin gorii§meler;~den alakadar meha
fil iimidli goriinme'ktedir. 

D iin sabah §ehrimize gelen Alman bii
yi.ik elc;isi Yon Keller'in derhal Berline 
hareket edecegi bu miilakatlar neticesin
de tesbit edilmi§ olan bazt noktalann Btr· 
line iblag1 IUzumuna hamledilmektedir. 

Frns1zca dersleri 
Diplomah ve pratik metoda malik bir 

Franstz bayam ktsa zamanda miikem -
m~l surette franstzca ogretmektedir. 
Muracaat ic;in gazetede (F.) riimuzuna 
yaztlmak lanmdtr. 

Paris vaktinde a~tlam1yor 
• • serg1s1 

CUMHURiYET 

Bibliyografya 

Bahkesir Cografyast 
Vilayet B. - Baltkesir 1936 - Fiat~ 

yaztlt degil. 

Mahalli tetkiklerin giin g~tikc;e art
makta ve ozlenmekte oldugunu gorme
nin bizi aynca memnun ettigini kay • 
dettikten sonra Cenab Refik Orkonun 
cBahk€sir Cografyasr. adh eserini size 
tamtayun. 

Bahkesir Halkevi yaymlarmm on i
kincisi olan bu kitabl miiellif §U SOZ

lerle takdim ediyor: cilimizin tabii, be
~eri, hayatl yanmda hayvanlar ve ne · 
batlar, aleminin miitaleasmda da bir -
birlerile stralanan, yerle~en ve birc;ok 
sebeblerle kan~an ve daha ba~ka hadi
selerin meydana getirdigi sonuc;lan 
cografyanm tarif ve izahmm hallettigi 
vaktalar Slrasmda olmakla insanlar U-

Fransada feyezan bitmedi 

' ~ ~ 

~~~.~)I 

Fransada Seine nehri hala inmemi~tir. Fotograf Rouende tamamen 
sular altmda kalan bir mahalleyi gi:istermektedir. 

zerinde hastl olan akislerin yerle~tigi ========-....,=========-===~==~--=~~ ..... ,-= 

A§k, ihtiras dolu halihazar vak'av• musavver film 
Ba~ r olle r d e : JOAN BLONDEL ve E. ROBiMSON 

de goriilmektedir. Tabiat ve insanlann NEMASJN N 
birbirlerine yaphg1 ilgilerden dogan ye- ~---•SARA Y Si ( ••••• 
ni hadiselerin ahenktar olarak meydana 
getirdigi imtizaclan ve miinasebetleri Bugiinl!ii zengin ve miitenevvi progra mmt mutlaka gi:iriiniiz. 

de arayarak ve bu yolda giderek kitabt- 1 C 1• N A Y E T E H A R B 
mm tertibini ve yiiruyii§iinii tanzim -
ettim.~ 

2· KIZLAR MEKTEBi 

7 Mart 1937 

RADY0 
( Bu ak~amki progr~m .-

isTANBuL: 
12,30 plakla Tiirk mu.slkisl ... 12,50 hava 

dis - 13,00 Beyoglu Halkev. gosterlt kol 
tarafmdan blr temsll - H,OO son - 18,l 
varyete miizigl Ambas9.1or'den naklen 
19,30 konferans, Ordu saylavt Sellm Strl 
Tarcan (Roma) - 20,0tl Miizeyyen ve arka 
d:l..\llan tarafmdan Tiirk muslklsl ve hal 
§avk.!lan - 20,30 C,.ner R1za tarafmdan a 
rabca soylev - 20,40 Miinlr Nureddln v 
arkada§lan t:tr.afmdan Tiirk muslklsl v 
halk §arktlarr, saat ayar1 - 21,15 orkestra 
22,15 Ajans ·~e Borsa haberlerl ve ertesl gii 
niin prog~'ami - 22,30 pHi.kla sololar, oper 
ve oper~t par~alan • 23,00 son. 

ViYANA: 
18,7,5 EQLENCELi BUWK KONSER 

20,CY.:i spor, konferans - 21,15 PiYANO KON 
SY.Ri - 21,45 ~?arktlar • 21,50 haberler-22,0, 
immedl - 23,15 haberler, spor ve salre ' 

1 23,35 DANS MUSiKiSI • 24,35 haberler. 
BERLiN: 
17,05 pazar program1 - 20,05 SERE • 

NADLAR KONSERI - 20,45 spor • 21,05 ka• 
n§tk yaym - 23,05 hava, haberler, spor · 
23,35 DANS HAVALARI. 

BUDAPEI;lTE: 
18 askeri bamio, konferans, Macar hal 

musikisl - 20,35 spor - 20,45 MUSiK · 
PIYES: HAI;lMETPENAHIN BUSESI • 23,1( 
~?Bnla blrllkte CAZBAND KONSERI - 23 ,5( 
BUYUK ORKESTRA KONSERi • 1,10 son 
haberler. 

BUKREiiJ: 
18,05 EQLENCELi KONSER, lstlrahat es

nasmda konul?ma - 20,05 mllletlerln za• 

Kitabda vilayetin mesahast , toprag,, 
sulan, denizleri, hayvanlart, nebatlan, 
be~eri durumu hakkmda malumat mev 
cud oldugu gibi merkez ve kazalarm u
mumi vaziyeti hakkmda da esash iza • 
hat vardtr. Bu umumt malfunatla be
raber vilayetin mahsulleri hakkmda ay
nca tafsilat mevcud oldugundan kitab 

f mam - 20,25 KORO KONSERi - 21 plyes • Hafta mn mu vaffakivdi Frans1zca sozlii ilm 

herkes i~in istifadelidir. 
Bahkesirin madenleri, steak su kay

naklart, sanayii hakkmda da malfunat 
unu~ulmamt§hr. 

Klsa olmakla beraber kitabm ktyme
tini tayin edecek olan bu sabrlardan 
sonra birc;ok resimlerle zenginle§tirilen 
bu eserin tab'mm pek itinah olmadtgmt 
kaydetmek, bu hususa da biraz di.kkat 
istemek bir hak olabilir. <;i.inkii Bahke-
sir Vilayeti Basrm Evinin daha baz1 

eserlerini gormii~ ve takdir etmi§tik. 
Bu kitab c;ok resimli oldugundan resim
lerinin daha iyi bas1lmas1 ayrtca bir ka
zanc, bir muvaffakiyet olurdu. 

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

derecede piyano c;alan kiic;iik san'atkar 
Cilinka Lebovitch 7 mart 1937 pazar 
gi.ini.i saat 16 da tl'nyon Fransezde bir 
piyano konseri verecektir. 

Konser programmda Bach'm, Mo -
zart'm, Scarlatti Tausig'in Chopin'in ve 
diger bir~ok tamrum~ bestekarlarm 
miintehab parc;alan vardtr. 

~i§li Sthhat Yurdunda yapbgt ameli
yatla camm1 kurtaran operator M. Ke
mal, Dr. Marko, Hasan, asistan ~inasi 
ve hastabaklCllarla yurdda gi:irdi.igum 
intizam ve miikemmeliyetten dolay1 
miidiir Bayan Saniyeye alenen te • 
~ekkiir ederim. 

Arto Y. !sakidis 

MARLENE 
DIETRICH 

ve 

G A R Y 
COOPER 

Ayuca Paramount diinya haberreri 

ve Serseri ku': Renkli komedi 

E T 22,35 hava, haberler ve salre - 22,45 filAN· 
13a ~ roller de: SiMONE SiMON ve HERB R MARSCHALL LA BiRLiKTE GECE KONSERi - 24 son 

2 biiviik filim birden gi:iriiniiz ve allmJia ylntz. haberler. 
1 d 'I I t' LONDRA: 

ll••••••••liBi.uil~ilii•n•s•aa•t•l••e•t•e•n•z'•a•t•l•m•a•m•e•••••••••l l 18,05 KORO KONSERi • 18,35 ~ocukla-

_ Pek yak1nda T U R K Sinemas1nda ~ 

SAVOY OTEli 217 I 
Me~hur artist 

HANS ALBERT' in 
En son ve biiyiik filmi 

BUyilk a,k ve ihtiras roma
n• zengin mizansen, mUte· 
addid, figUranlal' ,ark1l ar, 

danslar, Balalaika. 

rm zamam - 19,05 ORKESTRA KONSERi • 
20,05 ORG KONSERi - 20,35 PAZAR GUN
LERINE MAHSUS BUWK KONSER - 22 
dln! yaym ve salre • 23,10 muslki - 24,35 
soh. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,50 BUWK KONSER: WAGNER'IN 

ESERLERI - 20,50 haberler, sonra KON -
SERIN DEVAMI - 21,35 haberler, hava 
ve salre - 22,35 !?AN VE ORKESTRA KON
SERi - 24,35 hava, haberler • 1,05 DANS 
MUSIKISi. 

ROMA: 
18.05 radyo sahnelerl - 21,10 haberler, 

konferans ve salre - 21,45 KARII;!IK MU • 
SiKi KONSERI - 22,45 KONSER • 23,25 
fillmlere dalr konu~ma - 23,35 KORO KON· 
SERi - 24,05 hava, haberler - 24,20 DANS 
MUSiKisi - 24,35 Bar! lstasyonlle blrllk
te DANS MUSiKISI - 24,55 hava. 

Bugiin S U M E R sindmasmda 
FREDERIC MARCH • WARNER BAXTER ve LIONEL BARRYMORE 

NOBETCiECZANELER , 
tara h ndan fevka lade bir surett«' temsil edilen 

z A F E R y 0 L u 
Fran .. l:z; • Alman cephesi - Kanh siper harbleri - Altl armda la~1m 
kazddlj(JDI duyduklan hal de ... Miithi§ dakikalar - Baba ogul ayni safft 

harbde - Bu bogou§malar nicin ? - Saf bir a~k maceras1. 

.. ______ Saat 11 de tenziUit' • matlne --~---•• 

Yann ak~amdan itibaren S A K A R Y A sin~mas1nda 
En tazta alk1~ toplayan GiNGER ROGERS 

dans ilahesi ve WiLLiAM POWELL 
in ovnadaklan franstzea sozlii en giizel bir a~k faciast ... Cinai bir dram 

GECE Y ARISI YILDIZI 

SEVi$MEK 
ARZUSU 

FranSIZCa soziU Paramount filmi 

MELEK sinemas1nda 
Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

Bu ak~am ~ehrln muhtellf semtlerlnde 
nobet~l olan eczaneler ~unlardtr: 

istanbul clhetlndekller: 
Emlnoniinde ( Be~lr Kernan, Beyaztdda 

CHaydar) . KU~iikpazarda (HI-kmet Cemlll, 
E yiibde (H !kmet Atlama.z), ~ehremlnlnde 

(Nazun Sadlk), Karagiimrti.kte (Arlt), s a.
matyada <ErotilosJ, §ehzadeb:l..\lmda (Un1-
verslteJ, Aksarayda (Zlya Nur!J, Fenerde 
(VItam, Alemdarda (Srrn Rasim), Baktr
koyde (Merkez). 

Beyoglu cihetlndekller: 
i stlklal caddesinde (KanzukJ, AltmCida.

lrede (Giine§), Galata, Top~ularda (Spo
ridls), Takslmde (Nlzameddln), Tarla.ba.· 
~mda (Nih ad), ~l~llde (Halk), Kastmp~a.
da (Miieyyed), Haskoyde (Nisim Aseol, 
Be§ikta§ta CSiileyman Receb), San yerde 
(Nurll. 

Uskil.dar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda (Ahmedlye), Kad1koy, Pazar· 

yolUIIlda (RlfB.ltJ, Biiyiikadada (Halk), 
Heybellde (Tana§). 

Te§ekkiir 
Biiyiik actmtzt yiiksek duygularile 

payla~mak ve ktymettar varhklarile 
bizleri teselli etmek lutfunda bulunan 
blitiin dostlanmtza alenen beyani te~ek
kiir ederiz. 

Ordu valiliginden miitekaid merhum 
N az1m Akyiirek 
Km Oglu 

Seniha Mithat 

MAZURKA ve BiTMEMi~ SENFONi rejisorU: WiLLY FORST'un son eseri 

Ko .. REB E RENATE MOLLER 

BUyUk MUjde! ••• -
Diinyanm en muazzam filmi 

ADOLF VOHLBRUK 
JENNY JUGO 

MUAZZAM- .MOTHi~ - NEFiS BiR ~AHESER GELiYOR 

LiN C KANUNU 
SiLViA SiDNEY - SPENCER TRASY 

RUS. JAPON 
Muharebesi 

PORT - ARTHUR 
Tiirk~e sozlii fimi pek yakmda 

I Milli 
T ~ 

SiN EM ADA 
oosterilecekti r. -Hergiin ilk seansta 

r Gaby Morlay ·VIctor Francen • Elvir Popesco • Raimu • A. Lefaur 
A 
N 

N 
E 
M 
A 
s 
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Son U~u§ 

Serginin ileride alacat}t §ekil 

Paris 6 (A.A. ) - D evam eden tug
yan ve 40 saatlik haftanm tatbik1 dolay1-

sile c;tkan ihtilaf yiiziinden sergi in§aatJ, 
yeniden sekteye ugramJ§hr. Serginin, 2 

< may1sta ac;tlacagi ~iiphelidir. 

r 

ve DUvalles gibi biiyiik ytld1zlann temsili olan 

A c K 5 ·u· K R A N 1 (Le Roi·) filmini heniiz gorme~.i§ 
., • olanlar, hemen bugun 

S A K A R Y A sinemas1na 
g 'tmtlidirler. Bugiin saat 11 de tenzilath matine 

Pek yakmda S U M E R sinemast 
LLOYD DOUGLAS'•n me,hur roman1ndan muktedes 

KADINLIGIN SIRRI 
FransJZ ca sozlii biiviik film ini gostl'rt'eektir. Balj rollerde ; 

JonprlSmyelerin en dahakar1 ve en sehhar1 

ROBERT TAYLOR 
ve sevimli ve giizel artist i R E N E D U N N E 

ve di ger seanslarda 

DENiZLER PERiSI 
IY. iki avs . Foks Jurnal 

$AN KONSERi 
Kolonya Konservatuanndan 

CElilE ENiS OZA 
12 mart cuma 21 de 

Unyon Fransez salonlannda 

Piyanoda: 

Prof. KARL MALLY Sergi komiseri, ac;dt§ tarihini tehir et
il mek imkanlanm aramaktad1r. Baza me-

hafiller, serginin muhakkak 2 maytsta 
ac;alacagmJ, faka t halkm sergiyi ancak a
ym ortasma dogru gezebilecegini beyan 
etmektedirler. Hiikumetle amele sendi
kalan arasmda bu hususta yaptlan miiza
kereler, heniiz miisbet bir netice verme
mi~tir. 

Filmin ktymetini fcl21alaljhran bu iki bii vilk artist , seyircileri ba~tan 
•••••••- sonuna kadar biiyiik bir ahlka ile takib ettiriyor . •••••• =••••••••••••••• 

T iirk sinema alemin· TU-RK 
deen ~ok alkJ~I anr.n 

• 
I KILABINDA TERAKKi HAMLELERi TUrk~e soziU bUyUk 

Milli filmini TURK sinemas1nda gorUnUz· 
Saat ll de tenzilath mat ue . 



7 l'tfart 1937 

Madrid, ihtililcilerin 
hiicumunu bekliyor 

General Franco kuvvetlerinin sehrin etraf1nda • 
biiyiik tah,idat yapbg1 ve bir f1rkanm tamamile 

makinele,tirildigi bildiriliyor 
[Ba~tarat' 1 tnct SfZhifede l 

Haber verildigine gore, Madrid o ~ 
'nde asiler, miihim miktarda tah§idat 
pmaktadtrlar. T alim ve terbiye gor • 

U§ efraddan miite§ekkil olan bu asi fiT
lardan biri, tamamile makinele§tiril • 
'§tir. Asilerin, yakmda biiyiik bir ta • 
tuza gC911elerine intizar edilmektedir. 
Avila mmtakasmda hiikumet~iler, Na· 
I Peral de Pivars istikametinde bir ki

etro kadar ilerlemi§lerdir. 
Diger cephelerde piyade ate§i teati e
mi§tir: 

Ademi miidahale komitesinde 
yeni gii~liikler 

Londra 6 (A.A.) - Tali ademi mii
ale komitesinin diinkii toplantiSl saat 

.30 dan 20,25 e kadar devam etmi§ • 

lyi haber alan mehafile gore, Fran • 
• fspanyol hududunun kontrolii ile 

ortekiz sahillerinin muhafazast mese • 
lerinin mlizakeresi esnasmda bliyiik 
~liikler ~1km1~hr. Murahhaslardan 
ztlan, bu gii~liiklerin bu ak~am gece
nst tatbikt kararla~mlan kontrole ma
olmasmdan korkmaktadular. 
Frans1z murahhaslan, ademi miidaha· 
hakkmdaki itilafnameye tecaviiz vuku 
dugu takdirde Franstz • 1spanyol hu

dunun kontroliinden sarfmazar edil • 
esini istemi~lerdir. Portekiz murahhas • 
n memleketlerinin limanlannda Sovyet 
rb gemilerinin demir atrnasm1 isteme • 
klerini beyan ederek Portekiz limanla
m kontrol altma ahnmasma itiraz et-

i~lerdir. 
Ademi miidahale komitesi, ancak ha
aztrda miizakere edilmekte olan ba§h
noktalar hakkmda itilaf husule geldik-

n sonra heyeti umumiye halinde top • 
nabilecektir. 
Kanarya adalarrnda kontrol 

istaayonu teaimi 

Cazete daha a§agtda §U sattrlan yazt· 
yor: 

«Olduk~a niifuzlu bazt F rans1z ve ln
giliz politikactlan Franco'yu Londra ve 
Paris tarafma ~ekmek ve satm almak 
miimkiin oldugunu zannediyorlar. Bu 
zihniyet, ban§ i~in ~ok vahim ' bir tehlike 
gostermeseydi, heyeti umumiyesi itibarile 
eglenceli bir §ey olurdu. 

Ciddi hi~bir kimse, bir muzafferiyet 
halinde, mlidahalecilerin kendi ajanlan o
lan General F ranco'nun ba§ka hiiku • 
metlerle anla~masma miisaade edecekle

rini arzedemez. ltalyan ve Alman i~gal -
ciler 1spanyol ~hirlerini zaptedecekler 
ve General Fran co lngiliz ve F ranstz 
diplomasisinin dikte ettigi bir siyaset ta
kib edecek. Ne giiliinc §ey.» 

fzvestiya, makalesini §U suretle bitir • 
mektedir: 

<<Avrupanm burjuva politikactlan a
demi mlidahale fikrile bunun neticeleri 
hakkmda ztd tefsirlerinde bocaladtlar. 
Londra komitesinin son kararlanmn ve 
hilhassa bunlann tatbik mul!erinin mli· 

tearrizlarm gayretlerini hakikaten gayri

miiessir bir hale koyacagml zannetmek 
im.kanSJZdtr. hte bunun i<(indir ki, ispan
yada askeri mi.idahaleye nihayet vermek 

ve bir Avrupa harbinin online ge~mek 
i~in zafer politikastm btrakmak ve ban

§tn tahkimi davasmda kuvvet gostermek 
laztmdtr. Sovyetler Birligi bOyle bir si
yasete muzaheret etrnege amade ve bu • 

nu yapabilecek kabiliyettedir. Soz, hala 
bizzat kendi hayal ve tuzaklanmn te§kil 
etti~i tuzaklar ic;inde bulunanlanndu.» 

Madrid · Valencia yolunda 
100 lngiliz olmiif 

Londra 6 (Hususl) - ingiliz ko ~ 
mlinist partisi tarafmdan ne§redilen bir 
teblige gore, Valenci~ • Madrid yolu li· 

zerinde cereyan eden muharebelerde yiiz 
lngiliz olmii§tiir. 

CUMHURiYET 

Karga miicadelesi 
Bir karga getirene he, ku· 
ru, miikafat verilecek 

Karga ile miicadele §imdiye kadar §e· 
hir haricinde yaptlmakta idi. Halbuki 
kargalar §ehrin haricinde attlan silahlar
dan korkarak §ehrin dahiline ve bilhassa 
camilerin yanmdaki agaclann iizer:nt: 
konmaktadtrlar. Bu ylizden camilerin ve 
d.iger bliylik binalann sac;aklan Bo
zulmakta, bazt kimseler bunlarm gliriiltii
lerinden rahatstz olmaktadtr. V aki o • 
Ian muhtelif §ikayetler lizerine vilayet 
ziraat miidiriyeti bunlarla da miicadele
ye karar vermi§tir. ilk karar olarak bir 
karga getirenlere be§ kuru§ verilmesi mu· 
vaftk goriilmii§tiir. 

Avcliar Emniyet Miidiirliigiiniin tayin 
edecegi saatlerde kargalan vurabilecek -
ler ve bir kazaya meydan verilmemesi 
i~in bazt tartibat alacaklardtr. Bu suret· 
le §ehir dahilindeki kargalann azalacag1 
timid edilmektedir. Her nekadar bi1 atJm· 
hk sac;manm ktymeti verilen bu paraya 
muadil ise de usta avdarm bir atl§la bir 
~ok karga vuracaklan §iiphesizdir. 

ijlJiiriilen domu:zlar 
Istanbul vilayetine bagh kazalarda ge

c;en ~ubat ayt zarftnda yaptlan siirek av
lannda ;lilede 78, Y alovada 42, <;atal
cada 23, Beykozda 19, Silivride 10 Sa
nyerde 5, Oskiidarda 2, Kartalda 2 do
muz oldliriilmii~tlir. 

Galatasarayhlar cemiyetinin 
toplant1s1 

Galatasarayhlar cemiyeti, dun, yllhk 
i<;timam1, cemiyetin Beyoglundaki mer
kezinde akdetmi§tir. Toplanhda heyeti 
idare ve muralnb raporu okunmU§, he

yeti umumiye tarafmdan tasdik edil -
rni§tir. 

Bir memleket kuran adam! 
I 

<;ekoslovakyanin banisi 
Masaryk 87 ya§Inda 

Kendi kendini yeti,tirerek ~ekoslovakyay1 kurta· 
ran ve cumhuriyeti kurarak 17 sene yurduna 

reislik yapan Masaryk'in ~ok merakh hayab 
Bugiin. biitiin <;ekoslovakya, fahri 

Cumhurreisi unvamm verdiig eski Reisi· 
cumhuru M. Masaryk'in dogumunun 
87 nci ytldoniimiinii kutluluyor. 

<;ekoslovakyaya istiklalini iade eden, 
<;ekoslovak Cumhuriyetiriin temelini a -
tan ve 14 te§rinisani 1913 te, biitiin <;e
koslovak· milletinin iradesile ilk Reisi • 
cumbur intihab edildigi giinden bu vazi
feyi bugiinkU Cumhurreisi M. Benes'in 
eline tevdi edecegi gline kadar memle • 
ketini yiiksek bir dirayet ve biiyiik bir 
yurdseverlikle idare eden Thomas Ma • 
saryk'in hayah, gerek hususi, gerek siyasi 
noktai nazardan c;ok ~ayam dikkat safha· 
larla doludur. 

hmi, tarih sahifelerine, devlet bani -
Jeri safmda yaztlacak olan M. Masa • 
ryk'in babas1 Marovia'mn Hodonin ka
sabasmda arabac1, annesi, Viyanada sa
raya mensub kadmlardan birinin yanmda 
oda hizmet~isi idi. Bu kadar mlitevazt bir 
ailenin ~ocugu olan M. Masaryk'in, se· 

nelerce memleketinin mukadderatmi elin
de tulmu§ ;e bugiin, yalmz <;ekoslovak 
milletinin degil, bi.itiin dlinyamn hiirme · • 
tini kazanmt§ olmas1, mi.istesna fttrahnm 
en bliyiik misalidir. 

M. Thomas Masaryk, 1850 senesin • 
de, babasmm arabacthk ettigi Hodonin 
kasabasmda diinyaya geldi. Oglunu 
yiiksek mevki sahibi gormek istiyen her 
baba gibi, M. Masaryk'in babast da, ev
ladt i~in iyi bir meslek aramt§ ve ona, 
o tarihte arabacthktan tam bir derece 
yiibek bir paye olan nalbandh~ muna • 
sib gonnii§tii. Masaryk, ilk mektebi biti
rir bitirmez, kasabamn nalbandt yanma 
~Irakhga, oradan, gene babasmm te~b
biisile, bir ~ilingirin, daha sonra da bir 
demircinin yanma girdi. 

hte, ic;timai seviyelerin en miitevaznn
dan ba§laYJp en y_iiksegine kadar ~tkan 
M. Masaryk'in hayatmdaki merhalelerin 
en mucizelisi buradadn. 

Sab!k Qekoslovakya Reisicumhuru 
Thomas Masaryk 

bitirince Viyana Oniversitesine girdi, o
rada <;ek talebenin te§kil ettigi bir grupa 
dahil oldu ve az bir zaman sonra bu gru
pun riyasetine g~ti. M. Masaryk, Harbi 
umumide, kendisile elele vererek, <;ekos

lov ak istikiali i~in milli bir §UTa kuran 
§ahsiyetlerin dostlugunu, i§te bu grupa 
riyaset ettigi tarihlerde kazanmt§ltr. 

M. Masaryk'in bundan sonra, Leip • 
zig Oniversitesinde felsefe tahsil ettigini, 
oturdugu aile pensiyonunda Mir Gar • 
rigue ile tam§arak evlendigini goriiyoruz. 
Fa kat, kocasma, siyasi hay a tJnda c;ok 

kuvvetle muzahir olan bu mlistesna ka • 
dm, Harbi Umumide, merkezi Avrupa 
devletleri aleyhindeki miicadelelerine bir 

mukabele olmak iizere Avusturyahlar 
tarafmdan tevkif ve hapsedilmi§ti. Vii • 
cudii, bu yiizden ~ok zaytf dii§.tiigii i~in 
1923 senesinde vefat etti. 

Leipzig Oniversitesinden sonra M. 
Masaryk'in hayab, <;ek istiklali ugrunda 
mi.itemadi bir miicadele ile gec;mi§tir. 

<;ekoslavak istiklalini kurtarari M. 

5 

Ayakta oliim 

0 tuz sene muharebesine ba§lan
gtc te§kil eden Bohemya isyam 
strasmda protestanlara Kont 

Mansfeld kumanda ediyordu. Bu ada
mtn hayatl degil, oliimii tarihin hayretle 
kaydettigi vaktaiardand1r. <;:linkli o, Bos
namn bir koylinde hastalamp yatarken o· 
llimiinlin yakla§hgmt sezer sezmez adeta 
canlanmt~h. Y orgam bir yana fnlahp at· 
bktan sonra ayaga kalkarak giyinip ku· 
~anmt§, silahlanm takmt~ ve ml:!m du
vara dayaytp «bir asker oliimii boyle kar4 

~tlar>> diye ayakta gozlerini hayata kapa· 
IDI§tl. 

*** 
Vaktile tutuldugu Rachitisme'in iyi te· 

davi edilmemesi yliziinden son giinlerde 
topuk kemikleri yanmda bir takun ~i~-

kin1ikler peyda olmu~ ve doktorlar eline 
dii§mli~ olan 'bir c;ocuk tamyorum. Zeki 
bir yavru, ~ah§mayt da <;ok sevdigi i~in 

bu mustarib halinde mektebini btrakma· 
IDI§hr, kundurasma konulan makineli ko
selelerin ag1rhgmt ta§tya ta§tya dersine 

devam etmektedir. hte bu ~QfukcagiZI, 
talebesinden bulundugu ecnebi mektebin4 

deki jimnastik mualliminin beden terbi
yesi temrinlerini yapmaga zorladtgmt 

duydum ve yavrunun kendisine sordum: 

- Hastahgmt soylemedin mi. hatta 

kunduram ~tkanp i<;indeki makineli kose· 
leleri, ayagmdaki yumrulan gostermedin 

mi? 

Cevab verdi: 
- Soyledim de, 

aldtn§ etrnedi. 

- Ne dedi? 

gosterdim de, fakat 

• 
- Bir insan, elile kravahm taktp ~~

karmaga muktedir olduk~ basta saytl· 
maz, dedi!.. 

Anladtm ki bu hocada bir Kont Mans

feld ruhu var. Beden terbiyesi verdigi ~o
cuklann hasta olanlanm bile ip iistiinde 
veya top altmda stc;rarken oldlirmek isti
yor!.. 

Londra 6 (A.A.) - AC-emi mi.ida • 
le komitesinin deniz eksperleri tara • 

ndan yaZilan raporda bilhassa §Oyle Maliye V ekili teda vi i~in Bundan sonra cemiyetin elveri§siz o- Ilk mektebi yeni bitirmi~ kli~lik bir ~
cuk olan M. Masaryk, demircinin yanm· 
da c;trakhk ettigi tarihte, bir giin ~e~e
den, elinde su dolu kovalarla diikkana 
avdet ederken, yolda birdenhire, eski mu
allimlerinden M. Ludwig onu tanUDI§, 
derhal annesine miiracaat ederek, zek.il
smt, ogrenme merakml, okuma kabiliye
tini mektebde iken ~ok yakmdan gordii • 
gii bu ~ocugu daha ba~ka bir istikbale 
h'azulamak lazun geldigini s<iyliyerek ka· 
dmt ikna etmi§ti. Masaryk o giin, mual • 
limle birlikte, Cejkovice mektebine gitti, 
tale'beye nezaret etmek iizere mubaSSir • 
hga tayin edildi. 

Masaryk, <;ekoslovak Cumhuriyetini 
Miittefiklere kabul ettirdikten sonra 14 
te§rinievyel 1918 de bu Cumhuriyeti res
men ilan ederek Versailles muahedesine 

dercettirmi§ ve birka~ gun sonra, 14 te§" 
rinisani 1918 de ilk <;ekoslovak millet 
meclisi tarafmdan alkt§larla Cumhurreis
ligine intihab olunmu§tur. <;ekoslovak b
nunu esasisi, her reisicurnlhurun, yedi sene 
ic;in intihab edilecegini ve iki defadan faz

la intihab edilemiyecegini kaydeder. Bu 
hiikiimden, yalmz o Cumhuriyetin banisi 
olan M. Masaryk, miistesnadtr. Kanunu 
esasinin buna dair olan maddesinde« M. 
ThQmas Masaryk, hayal:!nda ka~ intihab 
giinii varsa o kadar defa intihab edilebi
lecektir.» diye yazar. 

Bu, belki medeni bir tecelliiddiir. Fa
kat ba§kalannm yavrulan iizerinde degil. 
onu gostermek istiyenin kendi §ahsmda 
tecelli ettirilmek §artile takdire laytk go
riilebilir bir tecelliid l 

enilmek tedir: 
<<l<anarya adalannda kontrol teslSl 

Viyanaya gitti lan §imdiki binas1 yerine daha mlisaid 
bir yer bulunmas1 etrafmda miizakere 

in bir milyon lngiliz lirasma ihtiyac 
rdu. Bundan da anla§tldtgma gore, 
anarya adalannm kontrolii, biitiin is · 
nyamn kontrolu i~in ihtiyar edilecek 

asraf Hdar yliksektir. 

lzvestiyamn bir makalesi 
Moskova 6 (A.A.) - T as Ajansi 

ildiriyor: 
lzvestiya gazetesi, «ademi miidahale 

e Avrupa ufku» ba~hgt altmda ne§ret • 
gi bir yaZJda, ademi miidahale hakkm

. aki kontrolde muvaffakiyeti,n §iipheli 
ldugunu bildiriyor ve diyor ki: 

«F a§ist taarruzu kar§tsmda ilan edilen 
demi mi.idahale fikrinin maruz kaldtgl 

:ehlikeler ve fa§ist devletler tarafmdan 
demi mlidahale meselesine yaptlan sa • 
taj iizerine hast! olan zorluklar bugUn

ii vaziyette de bakidir. lspanya mesele
i evvelce oldugu gibi beynelmilel siya
etin umumi meselelerile kar§tla~maktadu. 
vrupa diplomasisi lspanyol meselesin -

He, zafm a§ikar bir neticesi olarak, ka • 
rarsl!Zhk, mukarreratmda yanm tedbir • 
er ittihaz ve riya eseri gostermektedir.» 

Maliye Vekili Fuad Agrah diin sabah 
Ankaradan '§ehrimize gelrni§tir. Vekil 
hasta oldugundan tedavi edilmek iizere 
diin geceki ekspre!le Viyanaya hareket 
etmi§tir. 

Motosikletin ~arpbg1 ~ocuk 
oldii 

Bundan ii<; gtin evvel ~hzadeba§m -
dan motosikletle ge~mekte olan Dikran 
isminde bir §ah1s ayni caddede bakkal -
hk eden Recebin oglu 9 ya§larmda Ah
med ~ocuga garpm1§ ve tehlikeli suret -
te yaralaml§tl. Yarah gocuk ald1g1 ya -
ramn tesirile olmli§tiir. Suglu kazay1 
miiteakib firar etmi§se de nihayet diin 
yakalanml§tlr. __ _.,.., . .,, ....... _ 

Bir gene miihendisimizin 
muvaffakiyeti 

Merhum Herant Bezazm oglu Edvard 
Bezaz, Almanyanm Mittweido §ehrinde
ki miihendis mektebini bitirmi§ ve im -
tihanlarmda parlak bir muvaffakiyet 
kazanarak elektrik miihendisi §ehadet
narnesini ahm§ ve !stanbula dorunii§tiir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 10 

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

Orban ~ocugu durdmdu, paltosunun 
~akasml kaldndt ve oniinii iyice kav~tur• 
duktan sonra, dogrularak, sordu: 

- T ahsin sana ni~in ta~ attt? 
I. <;ocuk cevab vermedi. Elini yliziin· 
~eki sargmm iistiine gotiirerek bir adun 
feri kalm1~1. Orhan bekledi. Cevab ala· 
rnaymca, onu miidafaa vaziyetinde btra

arak bir§ey soylemege mec.bur etrnek 
c;m: 

- in~an insana sebebsiz bir~ey yap -
maz, dedi, mutlaka bir sebeb vardu, 

avga m1 ettiniz? 
<;ocuk eli hep yiiziiniin iistlinde: 
- Hayrr 1 dedi. 
- Sen ona bir§ey mi say Iedin? 
<;ocuk gene cevab vennedi. Orhan 

israr ediyordu: 
- Bir§ey soylemedin mi? Bak, gene 

susuyorsun. Mutlaka sen de bir§ey s<iy· 
Iedin. Hem de fena bir§ey ... Ha? Ciz
leme I Ben mektebe gidince arkada§lann· 
dan ogrenirim. Evvela sen ooylersen da-

- Haydi I dedi. 
<;oculc ba~mt online igmi§ti. Elini yii

ziinden c;ekip tekrar sargmm iistiine koy· 
du. Bir tereddiid ge~iriyordu. Orhan ona 
dogru igilerek ve sesine onun itiraftm te§· 
vik eden bir miisamaha yumu§akhgt ve· 
rerek dedi ki: 

- Ben size her vakit ne derim? Bi
liyorsun ki bir kabahat gizlenirse biiyiir, 
s()ylenirse kiic;iiliir. 

Cemil ayagm1 kii~lik bir ta§a bash -
rarak topugunu onun listiinde ~evirmege 
ba~ladt. Stkml:!h bir teneffiis omuzlanm 
kaldmp indiriyordu. Birdenbire dogrul
du: 

- F aht o da ban a teneffiishanenin 
oniinde ko§arken dirsek vurdu. 

- Evet. 
- Peki, sen ne yaptm? 
Cemil o am hattrlamt§ gibi silkinerek 

yutkundu: 
- Ben bir§ey yapmadun, dedi, ama .. 

ktzdtm ben de ... 
- Peki? 

ve miinaka§a olmu§tur. 
Miiteakiben §imdiki heyeti idarenin 

vazifesine devamma ve muraklbm da 
aynen ipkasma karar verilmi§, miinhal 
olan reisi sanilige !nhisarlar Fabrikalar 
miidiirii Saim Parnir ve yedek azahga 
da Rasih s~ilmi§lerdir. 

Mulazimin 
Rom ant 

Naktli 

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

kitabm fiab 100 kuru§tur. 

M. Masaryk'in, ilim ve felsefenin en 
yiiksek derecahna yiikselmesinde ilk 
merhale olan Brno lisesi, onu, memleke
tinin en yiiksek riyaset mevkiine yiiksel • 
ten yurdseverlik duygulanmn da inki~afa 
ba§ladtgl ilk entelektiiel muhit olmu§tur. 
M. Masaryk, tahsilini almanca olara'k 
yapmaga mecbur bulundugu Brno lise • 
sinde, bir <;ek vatanperveri olmanm icab 
ettirdigi arkada~ hakaretlerine maruz 
kaldtk~. Boheme denilen yurdunun 
1620de gaspedilen istiklalini ona iade et· 
menin liizumunu ilk defa olarak ~ddetle 
duymu§tU. M. Masaryk, orta tahsilini 

Bununla beraber, M. Masaryk, haya
tlnt va'kfettigi <;ek istiklalini kurtardtktan 
ve onu ideal rejim olan cumhuriyete ka
VU§turduktan sonra, sonsuz didinmelerle 
yorulan viicudlinU diglemek ihtiyac1m 
duymu§ ve Riyaseticumhur makammt, 
lbiitiin siyasi hayatmda en ktymetli mesai 
arkada§t olan M. Benes'in kuvvetli eUe
rine biTakmt§ttr. 

M. Masaryk'e, dogumunun 87 nci ytl
doniimii miinasebetile, istiklaline kavu§
turdugu milletinin arasmda daha uzun se
neler mes'ud bir omiir temenni ederken, 
dost <;ek milletine de, §imdiki Cumhur • 
reisi M. Benes'in y\iksek idaresi alhnda 
refah V'e saadet dileriz. 

ralmt§ ve dt§aTJ ~tkmak .i~in genzinden I oniinde durahk tahta bir kapmm c;mgtra-~ mege ~h§ttktan sonra hareketsiz durdu 
yo! bulan kapah bir sesle itiraf etti: gmt ~ekti. ve yutkundu: 

- Ben de ... ona ... e§ek Turk decEm. Ayak sesleri yakla§mciya kadar, sa· - M~ktebden geliyorum, dedi, pede-
Orhan kulagmt birdenbire ~ocugun btrSJZhk i~inde kundurasmm ucunu e§ik rini gormek isterdim. 

agzt hizasma yakla§l:!rarak: tahta¥;tmn kenanna vuruyor, kanadt yum- - Ba;bast yok ki ... oleli hanidir ... ha-
- N as1l? diye bagudt. rumluyordu. Sargmtn iistiinde kli~iilen mmefendi evde... gidip haber vereyim ... 
Cemil tekrar edemedi. Orban o kadar ve igreti duran fesi arkaya dogru kaymt§· kaptda dunnaym, i~eriye girin. 

~a§ml§h ki ikibiikllim duru§u i~inde kah· ti ve dii~mek iizere idi; Orban bir tered- F akat Orhana yol gostermeden, hiz • 
la§arak bir miiddet kamldamadt. Onun diidden sonra bunu dlizeltti ve ~mgtragm met<;i terlikli ayaklarmdan umulmtyacak 
bu hayreti, c;ocuga yaphgt hatanm mes· halkasmt kuvvetle ~ekti. bir htzla dar yoku~an indi. Kap1y1 kapa· 
uliyetini bir tekdirden fazla hissettirmi§· Kaptyt a~an hizmet<;i kadm, Cemili d1ktan sonra agtr agtr ayni yoldan yiirii
ti. Birisi tarafmdan hakaretle itilmi§ gibi goriince, ba§mt yan tarafa ~evirerek bir yen Orhan, birkac; adtm ara ile online 
uzakla§an Cemil hem en aglamaga ba§· ~1ghk kopardt; bir <;ocuga, bir de o isti- ~tkan iki seddin merdivenlerini de inince, 
ladt. kamete bakarak haykmyordu: sag tarafma gelen tek kath bir ta~ bina 

Orltan dogruldu. Bir ~ocugun kendi • - A!.. kiic;i.ik bey ... ne oldu sana? ile sol tarafmdaki bi.iyi.ik ah§ab yah ara~ 
liginden bu iki kelimeyi yanyana getire· Dii§ti.in mii? smda kaldt. Mutfaga veya u~ak dairesi· 
bilecegine inanmtyordu; ba§ka birinden . I Cemil kendisini himaye eden birinin ne benziyen bu ta§ binamn oniinde, iistii· 
duymadan, dokuz on ya§lannda bir ~o- kucagma ko§ar gibi a~tlan kaptnm bo§lu- ne bo§ bir komiir c;uvah atllmt§, bir baca
cugun, degil mensub oldugu, hatta ya· gu i~ine ahld1 ve sola dogru ktvrtlan dar gt kmk, demirden bir bah~e kanapesi 
banct milliyete §ami) bir hakaret savur· bir yoku~tan a§agt htzla inmege ba§ladt. vardt. <;aktlta§larile do§enmi~ iki yoldan 
mast -mahalle ~ocuklan arasmda «ga· Arkasmdan birka~ adnn ko§an hizmet~i biri, yalmm ko§esinden, sag cepheye mu
vur» soziJe tezyif an'anesi istisna edilirse- durmU§, hem ona, hem de e§ikte bekJiyen Vazi oJarak deniz klYJStna, oteki de soJ• 
hk duymadtgi biT§eydi. Orhana baktyordu. Ceriye dondli ve al- da ve biraz uzaktaki arka kaptya gidi-

Cemil duvann dibine kadar gitmi~. mnm ortiisii altmdan fnhyan kara ~atJk yordu. Orhan o tarafa dogru birka« adtm 
ba§tnt online igerek h1zla yiiri.iyordu. Or- ka§lanm kalduarak ve z.aytf esmer yii- attt; yahnm altkat pencereleri, tam ba
han ona yakla§ti: ziinde, kii<;iik, evhamh ve oynak, siyah §tnm hizas1na geldigi i~in, deniz iistiinde-

- Dur, dedi, saylesene bana: E§egi gozlerini Orllana dikerek yakla§tl: ki cephenin pencerelerinden giren t§tkla 
anladtm, fakat Tiirk ne oluyor? Sen - Ne oldu? Sen de mektebden mi aydmlanml§ biiyiik bir yemek salonunun 
Tiirk degil misin? geliyorsun? Ba§t m1 yanldt c;ocugun? ic;.ini gorliyordu. Hemen geri ~ekildi ve 

<;ocuk gene cevab vermiyerek. adimla- Dii~ mi.i? Cozii niii ~1ktt? ta§ binamn oni.ine kadar giderek durdu. 
nm daha fazla stkla§tlrdt. Ko§mtya ba§· Orhan soru§ tarzma kar§l duydugu Denizden ba§ka ses veren hi« bir~ey 

Latife bertaraf. Mesele, gerc;ekten 

miihimdir. <;iinkii fenne, ilme, asri terbiye 
usullerine aykm bir telakkiyi gosteriyor. 
Bizim kanaatimize gore doktorun hasta 
dedigi bir adama bir muallimin sthhat is· 
nad etmesi sa~madu. Bu, miihendisin teh· 
likeli gordligli bir yap1 durumunu bir ~a

irin veya ressamm saglam gormesine ben
zer. 

Admt ve mektebini yazmak istemedi

gim jimnastik muallimi, bahse mevzu yap

hgJm ~ocugun raporsuz oldugunu soyli

yecektir. Evet. 0 ~ocuk, • kendisinden 
sorup ogrendigime gore - mekteb idare

sine rapor gotlinnemi~tir. Lakin rapor, 

zavallmm hem ayaklannda, hem kundu
ralannda yazth duruyor ! ... 

M. TURHAN TAN 
H: 
Lisell bir ik.J.z imzaslle mektub yolllyan 

okuyucuya: 
Evvelce gtinderd!ginlz mektubdan babe

rim yoktur. Hangi dersler veya kitablar 
hakkmda tenevviir etmek lstediitinlz1 de 
elime degen mektubunuzdan an1Iyamad1m. 
Dileginizi a~1k yazarsamz ben de cevab1~ 
m1 sunanm. M. T. T. 

hafif bir yagmur serpiyordu. Havaya 
kirli bir gri ton hakimdi ve ortahkta 
-kaplama tahtalan kararmt§ yalt, ~mur· 
lu toprak, sagdaki ta§ binamn tozlu pen• 

cereleri, boyastz ve tebe~r lekelerile dolu 
kap1s1 ... • hic;bir s1cak ve sevimli renk bt4 

rakmtyordu. 

Orhan i~eriden kimse ~tkmadtgtm go· 
rlince denize giden ~aktllar iistlinde biraz 

yiiriidli, geriye dondii ve yalmm altkat 

pencerelerine kadar geldi. Hayreti nis

betinde artan bir s1kmtt i~inde saatine 

bakn. T alebe be§inci dersten c;1kmak ii· 

zereydi. Leyliler ktrk be~ dakikahk bir 

teneffiisten sonra miizakereye girecekleri 

i~in Avninin ge~ kalmamas1 lazundt. Be§ 

vapurile gelmesi ihtimali olan, miidiir -

den evvel mektebde bulunmak istiyordu. 
Gidip yalmm arka kaptsml vunnaga 
karar verdi. · 

0 tarafa dondiigii zaman, hizmet~i -
nin de e~ikte durarak: 

- Buyurunuz, geliniz! diye ellerini 
salladtgml gordii. 

Acelesi oldugu halde ag1r adtmlar ati· 
yordu. Kap1ya yakla§mca durdu. Ka~
lanm ~atmt~tt. 

Hizmet~i e§ikten ~ekilerek: 

<;ocuk, bir korku i~inde mahpus, da-
"• iyi olur. 

Elini Cemilin omzuna koyarak: lamt§tl. Yiiksek bir bahc;e duvannm memnuniyetsizligi evvela susarak belli et- yoktu. Damlalanm riizgarm dagtthgt 
- Buyurunuz! diye tekrarladt. 

[Arkasl varl 
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Okspor kuliibii 

Dostluk turnuvasm1n son ma~I bugiin 
Taksim stadyomunda oynanacak 

En eski ve en temiz bir Tiirk sporu o
lan ok<;ulugun ihyast ve tamamen kuvvet 
esasma dayanan bu sporun yeniden· 
taammiim etmesi i<;in «Okspor» is • 
mile bir kuliib kurulmak iizere oldugunu 
memnuniyetle haber aldtk. Bu giizel i§in 
miite§eb'bislerinin ba§mda Beyoglu Ev • 
kaf Miidiirii Halim Baki, eczac1 Vast£, 
Giizel San'atlar Akademisi tezyini san
atlar profesorii Necmeddin, Beyoglu 
Parti idare heyeti azasmdan Safi bulun
maktadn. 

Dart kuliib arasmda kurban bayra ., 
mmm arife giinii ba§hyan dostluk kupas1 
turnuvasmda finale kalan Be§ikta§ ile 
Giine§ tak1mlan bugiin T aksim stadyo • 
munda kar§tla§acaklardu. 

F enerbahc;enin antrenorii Elyot'un 
idaresinde oynanacak olan bu iki tak1m 
evvelce lik mac;1 i<;in kar§tla§hklan vakit 

Siyahbeyazhlardan Rtdvan ile Enver 
oynamaml§lardt. Buna mukabil Giine§ 
tak1mmda da o gun iki golii atan Rasih 

de merkez muhacim olarak bulunuyordu. 
Bugiin ise vaziyet aksinedir. Be§ikta§ ta· 
ktmmm hiicum hath k1ymetli iki oyuncu 

ile takviye edilmi§ bulunmasma mukabil 
Giine§ hiicum hath da Rasihden mahrum 
olarak oyntyacakhr. 

Rasih filhakika son oyunlarda taktm· 
da as oyuncu olarak parlamtyordu, fakat 
muhakkak alan bir §ey varsa, iki i<; oyun
cu onun mevcudiyetinden, ak1lh oyunun
dan, zeki gi:irii§lerinden istifade ediyor • 

lar, hie; olmazsa pas almasmt, pas verme
sini bilen bir merkez muhacimle oynuyor
lardt. 

Bugiin Rasihin yerinde oynat!lacak 
olamn hi<;bir suretle onun yerini doldu • 
ramtyacagmi ve falsolarile Rebii ile Sa
lahaddinin de oyununu bozacag1m zan
nediyoruz. Melihin merkez muhacim oy
natJlmasi ve daima derin e§apelik pas • 

larla beslenmesi akla en uygun gelen hal 
suretidir. Hakkmm merkez muavin mev
kiinin istilzam ettigi vazifelerden bilhassa 

rakib merkez muhcimi marke etmek va
zifesini yadtrgayarak Melihin serbest kal
masl miimkiin ise de Hiisnii ile F arugun 
enerjilerile bu gedigi kaptyacaklanm ve 
enerjik oyun kar§Ismda ytlgm hareket e

den Melihi tehlikesiz bir vaziyete soka
caklanm tahmin ediyoruz. 

Be§ikta§ hucum hath Rtdvanla Enve
rin iltihakile takviye edilmi§ olmakla be
raber Giine§ miidafaasmm kar§tsmda mu· 
vaffakiyet derecesi §iiphelidir. ~erefle 
E§Tef bu mevsimde eski §ohretlerine \a • 
y1k bir oyun gosteremediler. -5eref, En
ver, R1dvan kombinezonu ise adeta yep
yeni bir haldedir. Bunlann, aralannda 
<;abucak anla§malan biraz §iiphelidir. Ha
yati ise saga<;tk yerinde adeta tecrid edil
mi§ bir haldedir. 

Velhasii bugiinkii ma~ta iki taktmm 
miidafaalan hiieum hatlanna nisbetle da· 
ha iyi bir vaziyettedir. Giinei daha id • 
manh olmasma ragmen enerjik oyun kar· 
§Ismda ktymetinden ~ok kaybetmektedir. 
Be§ikta§ idman noktasmdan rakibi derece
smde hamhkh olmamakla beraber, ciis
seli ve enerjik oyunculann c;oklugu ken· 

dileri i<;in miihim bir avantaj saytlabilir. 
Bu miihim ma~tan evvel askeri mek • 

tebler arasmda devam eden futbol mac;
lanmn finalini Kuleli ile Maltepe liseleri 

tak1mlan oyntyacaklardu. Bundan son· 
ra da Galatasarayla 1stanbulspor arasm
da hususi mahiyette bir mac; yaptlacaktu. 

V oleybol ma~lar1 
Istanbul voleybol ajanhg1 tarafmdan 

tertib edilen voleybol turnuvasma Gala • 
tasaray kuliibii salonunda devam edil . 
mi§tir. 

Anadolu - Genclerbirligine 15 - 8, 
15 • 3 galib gelmi§tir. 

Eyiib, Ortakoye, F eneryi!maz, Top . 
kaptya hiikmen galib gelmi§tir. 

Galatasaray • lstanbulsporu 15 • 12, 
15 - 12 maglub etmi§tir. 
2 

- l§itiyor musunuzL. Size miijde, 
arhlc Samoilof veya Prens Rtzkullah de· 
nilen hayduddan siz de kurtuldunuz, biz 
de. Herif bu sabah kendisini oldiirdii. 

Hasret, sevinc ve heyecandan baygm· 
hk ge<;iriyordu. Dizleri titriyerek telefon 
elinde, yandaki iskemleye oturdu. Gayet 
zaytf bir sesl e : 

- lmkam yok! .. 
Diyebildi. Hasan Azmi ne§' eli ve tat· 

minkar: 
- Evet, evet ... Bizim biiroda benim 

gi:iziimiin oniinde oldii. Cesedini hastane
ye kaldtrdilar. Daha emin olmak ister -
seniz Beyoglu 1ngiliz hastanesine tele -
fonla sorunuz. 0 art1k gitti, sen sag, ben 
selamet. Hasan Nuriye de meseleyi an
lahntz. Belki kararm1z iizerinde muesm 
olur, diye telefon ediyorum. 

- T e§ekkiir ederim ... 
- y alniZ garib bir §ey soyliyeyim. 

Bunun sebebini ~iz bilirsiniz. Herifin ce
sedi hastanede muayene edilirken dok -
torlar yiiziinde garib izler ve i§aretler 
~ormii§ler. Dikkat ettikleri zaman bv yii· 

' Bugiinkii ma~Iar 
Taksim stadyomunda: 
Saat 12,30 da Kuleli - Maltepe 
- askert §amplyona flnali -
Saat 14 te Galatasaray - istan
bul.spor - husus1 -
Saat 15,30 da Be§lktl!.$ - Giine~ 
- dostl uk kupa.s1 final! -
,Seref stadyomunda: 
Saat 11 de Galata Gencler -
Davudpa.§a 
Saat 12,35 te Beylerbeyt - Do
~anspor 

· Saat 14,10 da Anadoluhisar -
Feneryllmaz 
Saat 16 da Ka.sunpa§a - Kara
giimriik 

Hakova tak1m1 geliyor 
Hakova takunmm §ehrimize getirilme· 

si etrafmda yaptlmakta olan miizakereler 
bitmi~ ve taktmm gelmesi kesbi kat'iyet 
eylemi§tir. 

Hakova taktmi 20 marM:a Giine§le, 
21 martta da Galatasaray taktmile T ak· 
sim stadyomunda iki rna~ yapacakhr. 

Halkevinin tertib ettigi 
ma~lar 

Eminonii Halkevinden: 
7 j3j937 pazar giinii Evimiz spor §U· 

besine bagh kuliiblerin a§agtdaki progra
ma gore futbol lik mac;lanna devam edi· 
lecektir. Alakadar kuliiblere teblig olu • 
nur. 

PROGRAM 

Balorkoy sahast: 

Saba komiseri : Cevdet. 

Baktrkoy • ,Simendifer saat 14,30 da 
hakem Kerim, taktm B. ,Silt Fi. 

Aksaray • Linga saat 15,30 da ha • 
kern Nuri takun A Lik. 

F ransada herkes spor 
yapacak 

Paristen bildirildigine gore hiikumet 
bir karamame ile 6 ya~ ile 18 y~~ ara • 
smdaki biitiin <;ocuk.lar i<;in beden terbi-

yesini mecburi ktlmt§tlr. 18 ile 20 ya§ 
arasmdaki gender i~in de askerlige ha
Zirlaytci idman ve sporlar mecburiyeti 
ihdas olunmu§tur. 

Kuliibiin esas nizamnamesi hamlan • 
mi§ttr. Bugiinlerde vilayete miiracaat e
dilerek resmi muamelesi yaptmlacaktir. 

Eskiden okatma talimleri yaptlan Vt 

halen Evkafa aid bulunan Okmeydam, 
bu kuliibiin idman sahasi olarak kulla • 
mlacakttr. Burada badema her tiirlii 
zer'iyat menedilecek ve Okmeydam eski 
haline ifrag olunacakttr. Bu hususta mii
zeler idaresi de biiyiik muzaherette bu -
lunacaktu. 

Askeri liselerimizin boks 
§ampiyonasi 

lstanbuldaki askeri mekteblerimizin 
boks birinciliklerine dun de Heybelideki 
Deniz lisesinde devam edilmi§tir. 

Galatasarayh Siiheyl, Melih, $iikrii ve 
F ahrinin hakemlikleri altmda yaptlan 
boks miisabakalan c;ok heyecanh olmu~
tur. 

Gene boks<>rlerimizin mesleklerinin hu
susiyetlerile miitenasib bir gayret ve e • 
nerjile gosterdikleri bu ktymetli ~ah§ma· 
Jar alkt§larla takdir edilmi§tir. 

Diin yap1lan miisabakalarm ekserisini 
Kulelili sporcular kazanmi§ ve Kuleli ta· 
kim! en ba§a gec;mi§tir. 

Kuleliden sonra on puvanla I:>eniz li
sesi gelmektedir. Neticede Kuleli taktml
mn boks §ampiyonu olmas1 kat'iyet kes
betmi§tir. 

Miisabakalara gelecek hafta Maltepe 
askeri lisesinde devam edilecektir. 

Bursa stadyomu tanzim 
ediliyor 

Bursa (Hususi) - ~ehrimizdeki Ala· 
tiirk stadyomunun tanzim ve tevsii i§i 
ic;in bu sene hiikumetimiz 5,000 lira tah
sis etmi§tir. Ankaradan bu tahsisat gel· 
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Darii,~fakablarm Adapazar1nda yapbg1 ma~lar 

Kurban bayram1 tatillerinden istifade 
ederek Adapazanna bir seyahat tertib e· 
den Darii~~afaka lisesinin futbolculan o
rada ii<; mac; yapmi§lardiT. 1Ik iki rna<;! 
Gen<;ay ile yapan ve her iki kar§IIa§ma· 
Y1 da 4-1 ve 4-0 kazanan Darii§§efaka-

ziin kahn bir yag tabakasile kaph oldu -
gunu anhyarak bu tabakayt baz1 mayi
lerle silmi§ler. Altmdan ba§ka bir deri ve 
ha§ka bir yiiz c;tkmt§. Ben bu ,kinci suratl 
da gordiim. Hie; te hayret etmedim. <;iin
kii herifin kah Rtzkullah, kah Samoilof 
oldugunu biliyordum. Amma Rizkulla
hm surah alhndan c;1kan Samoilofa hie; 
benzemiyor. hte beni §a§trtan bu oldu. 
N e dersiniz? 

- Bilmem efendim ... Olabilir ... 
- Evet, olabilir ... <;unkii muhakkak 

yiiziinii degi~tiren mayi icab ettigi kadat 
kuvvetli degildi... Ancak ktsmen miies· 
sir olabildi. Degil mi?.. Her ne hal 1se 1.. 
Size ve bize laztm alan Rtzkullahm ge -
bermesidir. Size bu haytrh haberi vermek 
ic;in telefon ettim. 

- T e§ekkiir ederim. 
- Allaha tsmarlad1k. Dostum Hasan 

Nuriyl! c;ok c;ok selam ... 
T elefon kapand1. Fa kat Hasret hal a 

ahize elinde bekliyor, bu inamlmiyacak 
haberi tahkik etmek istiyordu. lngiliz has· 
tanesini aradt, buldu. Nobetc;i hekimine 

ltlar son mac;lanm da Adasporla yapmt~
lardtr. iki miisavi kuvvetin <;arpi§masJ 
i<;inde zevkli ve heyecanh bir §ekilde ce· 
reyan eden rna<; 1-1 e neticelenmi§lir. 

Yukanki resim Rariinafakahlan A
dapazar ~ahasmda gostermektedir. 

sordu: 
- Bu sabah, Prens Rtzkullah intihar 

etmi§; kendisini hastanenize yabrmt§lar. 
Dogru mu? ... 

- Maliimahm yok. ldareye sorahm. 
Cevabmt almca Hasret birdenbire in

kisara ugradt. Bu haber dogru olsaydt 
nobet<;i hekimi duymam!§ olabilir miydi ~ 

F akat bu inkisart bir dakika siirdii. 
Hastane idaresi kendisine haberin dogru 
oldugunu teessiifle bildirerek teb§ir edin
ce Hasret te§ekkiire bile muktedir olama
dt; telefonu btrakh. Ellerini <;trparak ve 
bir deli gibi sevinerek kar~tdaki atelyeye 

ge<;ti. Artik pahrd1 yapmaktan c;ekinmi • 

yerek lambayi yak h. F akat birdenbire 
oldugu yere mthlandt. Beyninden vurul· 
ffiU§ gibi dili tutuldu. Biitiin viicudii, mu
hakemesi felce ugraml§h. 

Odamn ortasmda, siyah elbisesinin 
ic;inde bir heyula gibi Samoilof dimdik 
duruyordu. Gozleri ate§ piiskiirtmek isti· 
yor gibi Hasretin gozlerine dikmi§ti. Bir 
dakika, iki dakika hie; bir§ey si:iylemek • 
sizin dimdik durdu. Bu iki dakikac1k, 
Hasretin biitiin kuvvetini kokiinden im· 
haya kafi geldi. Gene kadm bir y1gm ha
linde minderin iistiine dii§tii, ht<;ktrmaga 
ha§ladi. 

Arbk yalan 
soylenemiyecek! 

Yalan soylenildi/1ini ke~jeden dlet 
boyle ~ali4JYOr 

Amerikada, yalam meydana <;tkaran 
bir alet icad edildigi, hatta bu aletin, ba· 
Zl miicrimlerin su<;lanm itiraf ettirmek 
iizere istifadeli bir §ekilde kullantldtgi 
mah1mdur. Bu alet, bundan ii<; giin ev • 

vel, ,Sikago hapisanesinde gene tecriibe 
mevkiine konulm~ ve <;ok ~ayam dikkat 
lbir netice vermi§tir. 

Uyu~turucu maddeler ka<;ak<;thgmda 
ihtisas sahibi Joseph Rappaport isminde 
bir haydud, azas1 bulundugu biitiin bii • 
yiik §ehirlere dalbudak salmi§ <;ete efra· 
d~ndan birini oldiiJtrnek SU<;ile idama 
mahkum olmu§tu. 

]iiri, bu haydudun miicrimiyetine itti
fakla karar vermi§ oldugu i<;in Rappa • 
port'un idam1 mu'hakkakh. 

Amerikada, idam cezalannm afn, 
miicrimin muhakerne edildigi eyalet vali
sine verilmi§ bir hakttr. 

Bu itibarla, lllinois va.Jisi N orner, 
miicrimin kendisine havale edilen dosyas1 
iizerinde tam ii<; ay, uzunuzadtya tetki • 
katta bulunmU§, hatta en mahir sivil me· 
murlar vasttasile §ahsan tahkikat bile 
yaphrmi§ti. F akat, bu tahkikat, mahku
mu idam sandalyesine gotiirecek kadar 
kuvvetli delaili meydana koyamamakla 
beraber, onu bu aktbetten kurtaracak
mahiyette de netice vermemi§, hulasa, 
1llinois valisi, mii§kiil bir mevkide kalmi§· 
h. Bu hal, kanuni miiddetin nihayet bu· 
lacagt, yani kat'i bir kMar vermenin me§· 
rut oldugu giiniin arifesine kadar bOylece 
iirdii. 

1~te o mada, Oniversitede Kriminoloji 
profesorii olan Keller valiye miiracaat e· 
derek, yalanlan meydana <;tkaran me§ • 
hur aletin bir defa teoriibe edilmesi tev • 
siyesinde bulundu. 

Alet hamlandt. Mahkfimu getirdiler. 
Clektrodlar ve kontaktlar yerlerine kon· 
duktan sonra profes<>r Keller, aletin nastl 
i§liyecegini mahkuma uzunnuzad1ya izah 
etti. Mahkiirna ma ile muhtelif sualler 
sorulacaktt ve mahkfim da bunlara cevab 
verecekti. ,Sayed, alet, mahkumun lehin· 
de bir rakam kaydedecek olursa, vali af 
karan verecekti. 

Mahkumu, aletin yanma oturttular ve 
heyecanh bir isticvab sahnesi ba§ladt. 
Sorulan yirmi kadar sua!, idam hiikmii • 
nun hakh oldugu esasma istinaden tertib 
edilmi§ suallerdi ve bu suallerin i<;inde, 
mahkuumun yalan cevab verecegi sua! • 
!erie beraber, dogru cevab verebilecekle
ri de vardt. F akat yirmi dakika siiren is· 
ticvab neticesinde, alet «yalan» hiikmiinii 
vermi§ti. 

Y anm saat sonra da, Rappaport, 
elektrikli sandalyede son nefesini verdi. 

Y alan Ian rneydana <;tkaran alet, ilk 
icadi masmda, aleyhinde soylenen bii • 
tlin sozlere ragmen, Amerikada siiratle 
§Ohret kazanmakta ve Amerika adliyesi 
tarafmdan miihim bir yardtmct olarak 
kullamlmaktadtr. 

0 h~<;kmrken Samail of giiliiyordu: 
- Prens RIZkullah oldii! Zavalh 

Prens! ... Galiba kocamn oliimiine agh • 
yorsun, degi] mi kii<;iik hamm ~ 

Diye mmldand1. Hasret yiizii avuc • 
lannm i<;inde sarstltrken bu soze cevab 
verecek halde degildi. Samoilof ona 
dogru igildi. ,Seytanm miistehzi ve mel' a· 
netkar sesi ~mlad1: 

- Hasret, ba§In sag olsun, ne yapa • 
hm~ .. Prens R1zkullah oldiiyse sen sag 
ol... 

Hasretin hi<;bir mukabelede bulunma· 
dtgmt ve aglamakta devam ettigini go· 
riince omzuna dokundu, ag1r ve tehdid· 
kar bir dille: 

- Kalk bakahm, yeter arbk ... Oyna· 
dtgm oyunlarm bu sonuncusu olacak. 
Haydi, kalk diyorum. 

Diye bagmnca Hasret nemli gozlerini 
bu ihtiyar hayduda c;evirdi. Onun gozle
rinde art1k is~ihzadan eser kalmamt~tl. 
Hiddetten yanan, zehir sa<;an, rastgeldi
gini yaktp y1kmak istiyen bu gozlere 
Hasret bakamtyarak dogruldu. Mindere 
oturdu. Ellerini c;enesine dayadt ve yere 
bakarak: 

- Ne istiyorsunL dedi. Arttk ben· 
den ne istiyorsun ~ Camm1 istiyorsan al... 

F akat Nizam hususi 
hayabnda diinyantn 
en hasis adamidir 

Hindistan zenginlerinin efsanevi servet
leri hakkmda anlatilan hikayelerin had
di hesabt yoktur. Bir tahtada, milyonla
ra yiikselen yekunlan ortaya dokecek 
kadar azametli servetlere sahi'b olan 
Hind zenginleri arasmda, yalmz Hindis
tamn degil, biitiin diinyanm en zengin 
adam1 olarak tanmm1~ §ahsiyet Hayda • 
rabad Nizamldtr. 

Ge<;enlerde Haydarabad Nizammm 
on dart milyon niifusluk tebaanm hiikiim
darhgmi eline a!digi giiniin yirmi be§inci 
ytldoniimii tes'id edildi. Bu miinasebetle, 
diinyanm bu en zengin adammm serveti 
ve ihti§amt giiniin eq miihim dedikodu 
mevzuu haline gelmi§tir. 

Nizamm yirmi be§inci ytldiinlimlinU 
kutlulamak i~in yap1lan haz1rhklar go • 
rulmemi§ derecede ihti§amh idi. 0 gece 
atdan donanma h§ekleri ba~hba~ma be~ 
milyona malolmu~. hemen hemen buna 
yakm bir para sarfedilerek almacak bin
leree ampulle muazzam bir donanma ya· 
p!lmt~hr. F1karaya dagttmak iizere on 
bin okiiz, ve on bin koyun kesilmi§tir. 
Hindistanda cari bir adet mucibince, Ni
zam, §enliklerin devam1 miiddetince pa· 
yitahtmda bir tek a<; insan bulunmamaw 
na bizzat nezaret etmi§tir. 

Camideki dini merasimden sonra Ni
zam Hindistan naibini kabul etmi§, bunu 
miiteakrb giimii§ i§lemeli bir arabaya hi· 
nerek §ehirde dola§IDI§, halka, avu<; avuc; 
<;il sikke dagitmi§hr. · 

Biitlin bu ihti§am ve israfa pek benzi
yen comerdlikler haricde bulunanlara ga
rib gelmekle beraber, Nizamm tebaas1 
bu ballere ah~mt§ sayJ!abilirler. Nizam, 
idareyi ele a!dtgt giindenberi memleket
te, mekteb, hastane, fabrika gibi miies -
sesat durmadan artmaga ba§lami§hr. 1ki 
sene evvel, Osmaniyede bir iiniversitenin 
in§asma ba§lanmi§hr. Bu iiniversite mil -
yonlara malolacak ve bin be§ yiiz hek • 
lar geni§liginde bir saba i~gal edecektir. 

Haydarabad Nizam1, bundan iic; sene 
evvel, Delhide gayet biiyiik hir saray 
yaphrmi§hr. Saraym yalmz harem daire· 
sinde yiiz seksen odas1 ve iic; tane ic; 
bah<;esi vard1r. ]iibile miinasebetile bu 
sene Nizam her kasabaya hirer radyo 
hediye etmi~tir. Bu hediyelerin on mil -

Samoilof, inkisardan, iimidsizlikten 
dog an bu isyam c;oktan bekliyordu. Fa • 
kat kendisi de nefsine hakim olacak, gene 
kadmt itidale, siikuna davet edecek hal· 
de degildi. Onu aradan kaldtrmak elin • 
de iken bu miikemmel aleti kaybetmek te 
istemiyor, hala ondan bir§eyler bekliyor· 
du. Birden hire: 

- Bu ak§am ka<;acaktmtz, degil mi? 
Diye sordu. Hasret biisbiitiin §a§Irdt. 

Giinlerdenberi biiyiik bir sevinc i<;inde 
bekledigi saadetin daha biiyiik bir sevinc
le tamamJandlgiDI ogrenmi§ken birka<; 
dakikada hepsini kaybetmekten dogan 
yeisle: 

- Evet, bu ak§am! dedi. 
Sonra her an ya§lanan gozlerini onun 

kanh gozlerine dikerek: 
- Eger beni oldurmezsen behemehal 

ka<;acagtm!.. 
Diye ilave etti. Samoilof zehirlerini 

dokerek: 
- Kac;amtyacaksm, dedi. $imdi a§t· 

km1 elleri ayaklan bagh, yiiziinden mas· 
kesi <;tkanlm!§, maymun suratile ortaya 
<;Jkmt§ olarak kar§mda goreceksin. Sonra 
onu asia goremiyecegin bir yere, sem 
ba§ka bir yere hapsedecegim. 

[Arkast var] 
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Nizam, yenl yapttrdt/1t bir aTc,2dE!mlni~ 
kiL$ad merasimine giderTcen 

yon fran 

soyleniyor. 
Maamafih, biitiin bu COrnerdlikl 

ragmen, Nizam, hususi hayatmda, 
reti diinyaya yay1lan bir hasislikle mel 
tur. Kamyonlarla ta§man altm kiil<;ele 
dolu mahzenlere, sandtklar dolusu 
lantalara, ziimriidlere, yakutlara, san 
d1klar dolusu k1ymettar kuma~lara s 
olan Haydarabad Nizamt, miistesna 
val haricin2e, fakir bir insandan hi<; fa 
olmtyacak §ekilde giyinir. 

Haydarabad Nizammm serveti haK 
kmda bir fikir edinmek ic;in ~u ka 
soyliyelim ki, Prensin ktymettar ta§la 
mn bir katalogunu yapmak ic;in 1932 
nesinde Londradan celbedilen miiteha 
SIS!ar, bugiin i§i heniiz yanlamaga mu 
vaffak olmu§lardtr. Esasen Nizamm s 
veti o kadar stkt surette sakhd1r ki, k 
disi bile arasa tamamile meydana <;1ka 
rabilecegi §iiphelidir. 

Haydarabad Nizami tahta c;tktikt 
iic; sene sonra, Harbi Umumide, ingilte 
reye Hindli efraddan miirekkeb bir ktt' 
askeriye ve §ahsi servetinden de bir m 
yar hediye ehni§ti. 0 tarihtenberi, Ni 
zam 21 pare topla selamlanmak hakkt 
ihraz ehni§tir. 

Sadeligi, tevazuu ile tamnm1~ ol 
Prensin, bazan bu sadeligi ve hasisli 
giiliinc olacak derecede ileri gotiirdii" 
goriilmii~tiir. Onun bu haline dair ba 
vak' alar hi kaye ederler. 

Mesela bir giin Kalkiitada at yan§ 
lanm seyrettigi mada cam dondurma y 
rnek istemi§ ve ucuz dondurma bulma 
i9in c;tktp dola§maga ba§lami§. T esad"' 
ettigi seyyar bir dondurmac1ya, dondu 
manm fiatm1 sormu§, aldtgt cevab iizerin 
fena halde ofkelenerek dondurmac!~ 
bir temiz ha§lad1ktan sonra, dondurma y 
mekten vazgec;erek yan§ yerine donmii§ 

Eski mektublarm bo§ sahifelerini, y 
mege c;agiracagi kimselere gondermek · 
zere davetiye kagtdt diye kullandtgm! d 
rivayet ederler. 

Butlin bunlara ragmen, Nizam, sara; 
ymm altmdaki mahzenleri dolduran mi 
yarlar ktymetinde tiirlii tiirlii miicevhe 
rattan dostlanna daima hediyeler verill 
ve sangim 277 krathk bir p1rlanta il 
siisler. Yirmi be§inci y1hm kutlularken 
merasimin, hafiZalardan silinmiyecek de 
recede ihti§amh olmas1 ic;in ne laztms 
yaptlmasml emretmi§b.r. Haydaraba 
Nizammm tahta c;tkt1gmm 25 inci yil 
doniimii giinli be§ milyon frankhk donan 
rna fi~egi yaktlml§, ftkaraya 500,000,000 
frank atiye verilmi§tir. Biitiin bir memle 
ket halkma bir ay miiddetle hiikiimda 
rm kesesinden yiyecek ve i<;ecek dagtt!l 
mi§hr. 
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Sancakta son vaziyet 
Holstadt'zn miihim beganafz 

«Hatayda samimi te~riki mesai, haz1rlanmakta 
olan ana yasa sayesinde temin edilecektir» 

[Bagtaraft 1 tnct sahtfedel 
• J di edilen vazifeye gelince: Hatayda tam 
J' iki ay <;ah§arak her s1mf halkla temas et

tik. Mii§ahedelerimizi tam yaphk, her -
kesi dinledik. Her tarafta halk bi?e kar
§1 biiyiik bir sempati gosterdiginden, Ya
zifemizi kolayhkla bitirdik. Bilhassa Ha-
tay Tiirkleri bize kar§l fevkalade bir sem
pati gosterdiler. Sancagm biitiin §ehirle -
rini, kasabalanm, hatta koylerini gezerek, 
~ift<;ilere vannctya kadar herkesle go -
rii§tiik. Raporumuzu ona gore hamhya
cagtz. 

Hataya gittigimiz zaman vaziyette hi~ 
bir fevkaladelik yoktu. Evvelce getiril -
digi haber verilen Franstz kuvvetleri geri 
<;ekilmi§ti. Bu itibarla bizim orada bulun
dugumuz miiddet zarfmda vaziyet sakm
di. Daha evvelki Yaziyet hakkmda bir §ey 
bilmiyoruz. Esasen burastm ara§tirmak 
·bizim salahiyetimiz haricinde olacaktJ. 
Nitekim hareketimizden sonraki vaziyet 
hakkmda da bir §ey soyliyemeyiz. Ancak 
§Unu diyebilirim ki, bizim kanaatimize 
gore, Hatayda ya§Iyan insanlar arasmda 
samimi bir te§riki mesai viicude getirecek 
imkan mevcuddur. Bu da, Milletler Ce
miyetinin haz1rlamakta oldugu anayasaya 
sayesinde temin edilebilecektir. 

Biz anayasayt hazulamakta olan ko
misyonun mesaisine i§tirak edecek degiliz. 
Bizi, mf bazt noktalar hakkmda liizum 
hissedildigi zaman reyimize miiracaat et
mek iizere Cenevreye <;agirmi§Iardu. Ra
porumuzu gelecek hafta Milletler Cemi
yetine verecegiz. 

Hatayda vazifemizi ifa ederken Su ~ 
riyeye giderek Beyrut ve ;>amJ ziyaret 
ettik. Bu miinasebetle F ranstz fevkalade 
ikomiseri Kont do Martel ile Tiirk kon ~ 
solosu F eridun Erkini de ziyaret ettik. 
F eridun Erkin vaktile muhtelit miibade
le komisyonunda <;ah§ml§ bir akada§l -
rnJzdir. Bu tesadiiften ikimiz de memnun 
olduk. Suriyede bir giin kald1ktan sor.
ra, tekrar Hataya vazifemizin ba§ma 
dondiik. 

Bu sababki «Cumhuriyeb> ve «La Re
piiblik» gaze~sinde arkada§larlmlz 
tarafmdan yap1lan beyanah okudum. 
Ar ada~lanmm sozlerine ben de i~tirak 
ederek, seyahatimizin Milletler Cemiyeti 
tarafmdan evvelce verilen karar iizerine 
icrayt tesir edecek mahiyette olmadJgim 
soylemek isterim. Biz mli§ahid oldugu ~ 

muz i<;in raporumuzda siyasetten bahse -
decek degiliz. Sadece gordiiklerimizi, i§it
tiklerimizi aynen kaydetmekle iktifa ede
cegiz. 

Cenevrede verilen karar Hataydaki 
Tiirkler tarafmdan biiyiik brr sevincle 
kar§Jlanml§hr. Karardan memnun olm1 -
yanlar da vard1r. F akat umumiyetle sem
patik olan Hatayhlar arasmda s1k1 bir 

te§riki mesai viicude getirmek kabil ola -
cakhr. 

Hatayda bulundugumuz zaman el ~ 
yevm Cenevrede bulunan F rans1z dele
gesi Durieux'yii lskenderunda, makamm
da ziyaret ettik ve ona kar§J yap1lan ~i
kayetleri de dinledik. 

Hulasa Milletler Cemiyeti tarafmdan 
bize verilen vazifede hi~ bir kusur etme~ 
mek i<;in elimizden geleni yaphk. Bu ka~ 
naatle Cenevreye, vazifemizin hesabm1 
yapm1ya giderken, Milletler Cemiyetinin 
de Hatayhlara saadet ve refaha kavul
turacak tedbirler almasmt ve bu i~te mu~ 
vaffak olmasm1 candan dileriz.» 

Muhtelit Miibadele i§ini muvaffaki ~ 
yetle bitirmi§ olan ve bu gibi beynelmilcl 
piiriizlii i§lerin hallinde biiyiik yer kazan
mJ§ olan Holstadt'm Hatay meselesinde 
de muvaffak olacagmdan efkan umu -
miyenin emin bulundugunu kendisine bil
dirdik. 

Holstadt'zn tesekkiirii 
Bunun iizerine Holst~dt: 
«- Tiirkiyeden ~ok iyi intrbalarla ay· 

dmJ§hm. Bu sefer gidi§te ve donii§te 
Tiirkiyenin her tarafmda bize kar§l eski 
bir dost muamelesi yapildiglni biiyiik bir 
memnuniyetle gordiik ve miitehassis ol
duk. T e§ekkiirlerimizi alenen resmi ma
kamata ve efkan umumiyeye bildirme -
nizi gazetenizden rica ederim.» 

Haaan Cebbarenin vaziyeti 
Holstad! arkada§larile beraber ayni 

trenle seyahat ederek Cenevreye giden 
Suriye maliye memuru Hasan Cebbare
den bahsederek demi§tir ki: 

«- Hasan Cebbarenin Milletler Ce
miyeti tarafmdan ~agmbp <;agmlmadJ -
gm1 bilmiyorum. Her halde arkada§la -
nmla ayni trenle hareket etmesi strf bir 
tesadiif eseridir .» 

Mottier'nin beyanatt 
Mii§ahid heyetin katibi lsvi<;reli Motti

er de §UnJan soylemi§tir: 
«- Heyet i§lerini bitirdi. Hataya gi

deli iki ay olmu~tu. Bu miiddet, Milletler 
Ce,miyetinin gonderdigi mii§ahid heyet 
tecriibeli kimseler oldugu i<;in, meselenin 
ikmaline kafi geldi. Hataydan mufarakat 
tarihinin martm on be§i oldugu samhyor 
ve heyetin vaktinden evvel ~agmld1gl ze
habma vanhyor. Halbuki martm on be
§inci giinii, i§l erin bitmesi i<;in tayin edi
len son tarihti. Ondan daha ge<; kalmmJ· 
yacaktJ. Bereket versin Holstadt'in has~ 
tahg1 uzun siirmedi. <;iinkii baz1 anlar ~ 
da kendisinden hakikaten endi§e etmi§ -
tik. 

Pazartesi giinii Cenevreye muvasalat 
etmi§ bulunacagiz. Milletler Cemiyetinin 
i§leri uzun siiriiyorsa, bu, goriilen i§lerin 
dikkatle ifa edilmesi lazimgeldigindendir. 
F akat Hatay meselesi esas itibarile halli 
gii<; bir mesele degildir.» 

Macaristanda atlatdan tehlike 
[Ba§taraft 1 inci sahffedel 

anla§JlmaktadJr. 
dirmektedirler. 

Tunustaki amele ihtilali Nasyonal ~ Sosyalist olan «Oklu ha~» 
ile «Orakh ha<;>> gruplan ve « T urul» ve ve neticeleri 
«Move» isimlerindeki rasist te§ekkiilleri Marsilya 6 (A.A.) - Diin ak§am 
ecnebi bir memleketin mali yard1mile bii- Parise hareket eden T unus umumi valisi 
kfimeti ellerine almagt matuf bir hareket Guillom, Havas Ajansma, diin Met • 
tevlid etmege kalki§ffiJ§lardir. , laui'deki kanh hadiselere sebeb olan a~ 

Bu te§ekkiiller nasyonal - sosyalizme mele ihtilalini halletmek i<;in Gafsa F os
meyya) miifrit sag cenaha mensubdur • fat kumpanyas1 umumi miidiirii Bey -
Jar. narts ile uyu§acagmt Umid ettigini beyan 

Naz1rlar arasmda yap1lan bir gorii§ ~ etmi§tir. Mii§terek kuntratnamenin ak • 
meden sonra asayi§i muhafaza etmek i<;in dinde tesadiif edilen mii§kiilat yiiziinden 
laz1m gelen tedbirler ittihaz edilmi§ ve sah giinii ak~am1 kumpanyanm biitiin 
bundan sonra Ba§vekil Daranyi, milli maden ocaklarmda grev ilan edilmi§tir. 
birlik te§kilatmm Budape§te grupu men- Dun, Metlaui'de <;Ikan badiseler netice
sublarma hitaben bir nutuk irad etmi§ - sinde yerlilerden 9 ki§i olmii§, 27 yerli ile 
tir. 6 jandarma yaralanmi·§'tiT. Si.ikunet §im-

Ba§vekil demi§tir ki: ,dj iade edilm1~tir. Diger madenlerde va-
«- Memleketin dahili ve harici va- ziyet §oyledir: 

ziyeti sergiize§te atJimaga miisaid degil- Nudla'da siikunet hiiki.im siirmekte ise 
dir. Hiikumet, dahili inz1batJ temin etme- de hinihacette miidahale etmek lizere 
,ge karar vermi§tir ve bunu yapacak kuv- bir miifreze hazu durmaktadJr. 
vete de maliktir.» Mulares'de vaziyet gergindir. Asker! 

Macar polis miidiirii F erenczy 'nin is - kit' alar mad en i§letme idaresini i§gal et
tifasi, Almanyanm Macaristandaki sefiri mi§lerdir. Avrupahlara kar§I hala dii§ • 
'VOn Mackensen'in azimetile ayni zama· manhk eserleri gosterilmekte ise de asker! 
na tesadiif ettiginden bu hadise bir<;ok kJt' alar, Avrupahlar tehdid edilmedik<;e, 
ldukali mucib olmu~tur. miidahale etmiyeceklerdir. 

Siyasi mebafil, bu iki §ahsiyetin Mo - Tunusta olenler 16 yx buldu 
rova ismindeki rasist te§ekkiiliiniin reis ~ Paris 6 (A.A.) - Tunus komiir hav-
leri Marton ve Meeser ve miifrit bir zasmdaki kan~Ikhklar neticesinde olen -
sag cenah te§ekkiilii olan <<milli birlik» lerin sayisJ 16 ya <;Ikmi§IJr. Bugiin Pa • 
liderlerile s1k1 miinasebatta bulundukla • rise gel en T unus umumi valisi Hariciye 
nm ihsas etmektedirler. Miiste§an Vienot'la gorii~tiikten sonra 

$ayialar asrlarz mr? beraberce Ba~bakamn nezdine gitmi§ler-
Budape~te 6 (A.A.) - Birka<; giin- dir. 

denberi siyasi mahfillerde dola§an bazi Daranyi Dahiliye V ekaletini 
§ayialar, bazt siyasi gruplarm miifrit ic- ba~kasrna devredecekmis 
raat hamladiklanm bildirmekte idi. lvi Budape§te 6 (A.A.) - Pe§te Lloyd 
malumat alan mahfiller bu §ayialann ash gazetesinin siyasi mehafilden ggrendigi
'1/e esas1 olmadigmt, devlet idaresinin ne gore, Ba§bakan Daranyi, §imdi veH
kuvvetli ellerde bulundugunu ve hiiku - leten idare etmekte oldugu Dahiliye Ba
anetin muhtemel herhangi bir tahrikah kanbgmi muhalefetin de itimadm1 haiz 
hasllracak kadar kuvvetli oldugunu bil- bir §ahsiyete tevdi etmek fikrindedir. 

CUMHURi:YET 

Anakra milli 
bankalar kongresi 
iplik ihtikarJnln oniine 
g~mek i~in ahnan 

tedbirler 
[Ba§taraft 1 tncf sahf!edel 

.gazalan tesis vazifesi verilmi§ olan lstan
ibul Liman i§leri §irketinin me~i progra -
m1 lkhsad V ekaletince tasdik edilm~ bu
·lunmaktadir. 

Bu umumi magazalardan beklenen 
ba1hca iki biiyiik netice §udur: 

Birincisi: Re!!episse ve varand usu
lli tallbik edilerek mal sahibinin bu maga
"Zalara girmi§ mahm ktsmen veya tama· 
men kolayca ahara devir veya mukabilin
de avans almasm1 teshil etmek. 

lkincisi: Taze meyva, peynir, yag, yu
murta gibi bir~ok ihracat mallanmiZln istil
zam ettigi frigorifik veya diger teknik 
'§eraiti temin ederek ticari emniyet ve kJy· 
!meti artllrmaktir. Her memlekette kolay, 
lbol ve ucuz ticari kredi ~in en muhim 
·tesisattan say1lan bu magazalann ticari 
in'ki§af11mzda miihim bir mer'hale te~ktl 
edeceginde §iiphe yoktur. 

Ticaret Odalan hissesinden miitera~ 

'kim para da son Ticaret Odalan kongre· 
sinde verlirni§ tasvib karan ve odalar ni~ 
zamnamesinde yapilmi§ tadilata tevfikan 
lbu i~lere hasredilmi~tir. 
lplik •atr,larrnda ihtikara mani 

olmak ifin alrnan tedbirler 
Ankara 6 (A.A.) - lkt1sad Veka

let}nden: 23/6/936 tarihli ve 3337 sa
yih Resmi Gazete ile ilan edilen ve 1 tem
muz 936 dan itibaren mer'i olan iplik 
tiatlar fabrika teslirni pe§in &ali§ fiatla~ 
1nchr. 

T optanc1 tiiccar gizli bir surette ve bu 
•fiatlann ~ok fevkinge bir fiatla iplik sa
'tl§I yapml§OT. 

Bunun oniine ge~mek lizere endiistri
yel mamulatm maliyet ve sat!§ fiatlannm 
!kontrolii ve tesbiti hakkmdaki 3003 nu
anarah kanunun bah~ettigi salahiyete is
llinaden yerli fabrikalar mamulatJ iplikle
rin toptan sati§larmda tiiccar ve fabrika
torlerin riayete mecbur olduklan hiikiim
'ler a~ag1da formiile edilmi~tir: 

a - Gerek fabrika, gerekse ticaretha
ne sall§lannda bir paket dahi toptan sa
tl§ addolunur. 

b - F abrikasmm bulundugu ~ehirler
deki tiiccarlar fabrika fiatmdan azaml 
yiizde 1 yiiksegine toptan sah~ yapabi -
lirler. 
c- Fabrikasmm bulundugu §ehir ha

ricindeki tiiccarlar ilan edilen fiatlara ken
di kar ve masraflan olarak azaml yiiz -
de 3 fiat fark1 ilave edebilirler. 

d - F abrikalar ba§ka §ehirlerde sa
h§lanm sail§ magazas1 veya bi.iro a~mak 
suretile bizzat yaphklan takdirde o te
hirlerde a<;acaklan satJ§ magazast veya 
biiro masraf1 olarak fiatlara azml yiizde 
2 frk ilave edebilirler. 

e - llan edilen fiatlar azaml oldu -
gundan fabrikalar bu fiatlardan daha u
cuz sah§ yaptJklan takdirde yukanki fi
atlarda yalmz tiiccar kar ve masraflan· 
mn azami fiat iizerinden hesab edilme -
yip fabrikalarm bu ucuz sah§I iizerinden 
hesab edilmesi me§ruttur. 

f - F abrikasmm bulundugu §ehir ha
ricindeki sah§larda toptan fiatlara ayn
ca nakliye iicrelli zammedilir. 

g - Paket ambalaj masraf1 fabrika -
lara, balya ambalaj masraf1 mii§teriye 
aiddir. Balya ambalaj masraf1 hakiki 
masraf1 tecaviiz edemez. 

h - Gerek tiiccar ve gerekse fabri -
kalar depolannda iplik oldugu halde mu~ 
bayaa i<;i_n miiracaat eden rnii§terilere sa
t!~ yapmaktan istinkaf ettikleri takdirde 
kanuna mugayir harekette bulunmu§ o ~ 
lacaklarmdan kanunun cezai hiikiimlerine 
tabi tutulacaklardu. 

i - Gerek tiiccar ve gerekse fabrikalar 
magaza veya sat!~ biirolarma, kumusyon 
ve masraflarmm ilavesile tanzim edecek
leri iplik sah§ fiatlanm mahalli ticaret 
odalanna tasdik ettirdikten sonra Res· 
ml Gazete ile ilandan itibaren nihayet 15 
g~n zarfmda umumun gorebilecegi bir §e
kJ!de talik etmege mecburdurlar. 

lhtilaf halledildi 
!ngiltereye ihrac olunan ~yemi ve 

danlann hususi takas §eklile ihra~ olu
nup olunamryacaW. hakkmda bir ihtilaf 
<;:tkrni§h. Bu ihtilaf, kw~yemi ve dania· 
rm husus1 takasla ihrac edilemiyecegi 
§eklinde halledilml§tir. 

Bundan evvel ihrac olunan ku§yemi 
ve danlar ic;in hi.ikfunetimizle ingiliz 
hi.ikumeti arasmda mi.izakere cereyan 
etmektedir. -··· Kadmlar1 Esirgeme Dernegi

nin balosu 
Kadmlan Esirgeme DerneiF tarafm • 

dan terti'b edilen balo, rnartm 20 nci cu
martesi gecesi Tokathyan salonlarmda 
verilecektir. 

Balonun fevkalade cazib olmast ic;:in 
Dernek biiyi.ik haztrhklarda bulunmak
tadtr. 

ingilterenin 
yeni teslihab 

italya ve Almanyan1n 
aleyhine matufmu~ 

ingtltz ftlo3unun bii.yii.k cii.zii.tamlanndan 
Rodney dretnotunda stltihendazlann teft4i 

Berlinde inti§ar eden ve nasyanol sos
yalist partisinin resml mecmuas1 olan 
Deutsche Volkswirtchaft ismindeki iktJ -
sad mecmuas1, mi.i!him bir makale ne§ret ~ 
mi§tir. Bu ma~alenin ebemmiY.eti, yan 
resmi mahiyet ta§Iyan bir Alman mecmu
.asmm, ingiliz teslihatml yalmz ltalyaya 
kar§t degil, ayni zamanda Almanya a ~ 
leyihinde olmak iizere tasvir etmesidir. 

Bu makalede Almanyamn, lngiltereye 
kar§l tam bir miisavat elde etmek istedi
gi soylendikten sonra ezciimle de.niliyor 
ki: 

«Birka<; seneye kadar, Balkanlardan 
Anadoluya dogru giden yo! i§lemege 
ba§hyacak ve cenubu §arki memleketle • 
rinin ekonomik kuvvetleri o derece inki· 
§af edecektir ki art1k ingiltereye miifte ~ 
kir kalmiyacagJz. 

Maamafih, ingiliz siyaseti, mill! te~ 
ceddiidleri ve milletlerin ekonq_mik kal ~ 
kmmalanm silah kuvvetile durdurmak 
iimidini besliyorsa, bizim i~in muazzam 
zayiatla bitecek, hatta belki de mevcudi
yetimize malolacak biiyiik bir harbin 
vukuu muhakkaktJr. Fa kat, bu harbin, 
ltalya 1mparatorlugunun tam bir inbila~ 
line sebeb olacag1 da ayni derece mu ~ 
hakkakhr. 

Biz, beyu 1rk noktai nazanndan bir 
cinnet olan bu hedefi hi~bir zaman taktb 
etmedik. Fakat Almanya §U fikirdedir ki, 
Avrupa ortasmda kuvvetli bi.r Alman 
devletinin mevcudiyeti, Britanya impa -
•ratorlugunu zafa dii~iirmez, belki kuv • 
vetlendirir. 

hte bundan dolayJdJr ki, lngilterenin 
bizi!Jl aleyhimize silahlanmasJm teessufle 
kar~1hyoruz. Parlak nutuklar bu hususta 
hi~ kimseyi kandJramiyacagJ gibi vaziye
tin muslihane yoldan diizelmesini de tes· 
hi! edemez.1> 

CUMHURIYET -Alman gazete
sinin Anadolu hakkmdaki sozi.i sarih de
gildir. Eger maksad serbest ticarl miiba~ 
dele me~lesini telmihse bunu siyasi mev
zulardan aytrmak icab eder. 

Zu-h gibi defter! 
Mahalle bek~isi Sabitin 

hayabn1 kurtard1 
Evvelki gece <;emberlita§ta biiyiik bir 

facia ile netieelenebilecek mahiyette bir 
kavga olmu§ ve failleri dun ciirmii me~ -
hud mahkemesine verilmi~tir. Vak' a §U -

dur: 
Evvelki gece <;emberlita§ta Aile ka

zinosunda Hayn admda bir sab1kah §ar
b sCiyliyen kadmlara sCiz atmaga ba§la
mt~tJr. Hayri 1931 y1lmda birisini oldiir~ 
mii~, fakat ya§Jntn kii<;iikliigii ve diger 
baz1 sebebler dolayJsile ancak 3 sene a· 
g1r hapse mahkum olmu~. Bilahare af 
kanunundan itifade ebni§ti. 

Evvelki gece kadmlarla §akala§ffiaga 
devam ettigi bir mada diger mii§teriler • 
den Serefeddin, Haynya «aytbd~r bu 
yaphgm, burada aileler var» demi§ ve 
bundan mug:ber olan Hayn, Serefeddini 
takib ederek kap1dan ~tkarken sustah <;a
kl ile baldmndan yaralamJ§ ve ka<;maga 
ba§lami§hr. Hayn kac;arken birdenbire 
o civann bek<;isi Sabitle kar§Ila§ml~ ve 
sustahstm bek<;inin tam kalbi lizerine bii
tiin §iddetile yerle~tirmi§tir. Fa kat bir te· 
sadiif eseri olarak be<;ik o ~n ayhk top· 
lamaga mahsus olan kalm mukavya kaph 
defterini sol cebine koymu§ bulunuyor • 
du. Sustah bek<;inin kaputupu ve defterin 
kabmt ve yapraklanm delmi§se de 
etine kadar i~liyememi§ ve Hayn bu -
nu miiteahb ka~m~sa da giiriiltiiye ko -
§an Beyaztd m~rkezi polislerinden ;>iik
rii tarafmdan yakalanmJ§hr. 

Hayn evvela sulh ceza mahkemesine 
verilmi§, hakimin riiyete ademi salahi • 
yet karan vermesi iizerine dava dor • 
diincii asliyeye gonderilmi~tir. 

Mahkeme baz1 §ahidlerin dinlenmesi 
ve bek~inin hayahm kurtaran defterin 
getirilmesi i<;in davay1 pazartesi giini.ine 
bJrakmJShr. 

'1 

( Tiirk Dili Uzerinde J TETKiKLER 

«Kosmos» etiidiiniin sonu 
Harmonia 

[Ba§taratJ 1 fnct sahf!edel 

azdan bir daha mii§ahede edecegimiz bu 
hadisenin, <<Ana kok>> ~bi en sade bir 
fonemin bunca anlama nas1l anahk ede
bildigini izah edecek bir manasl var. Be
§eriyet, dii§iinmek ve dii§iindi.igunii s<iy
lemek hususunda bir emekleme devresi 
'Se<;irirken pek ktsa sCizlerle, ve donuk, 
miiphem, adeta dumanh ve o nisbette u
muml fikirlerle i§t ba§lamaktan ba§ka 
hir§ey yapamazdJ. Onun i<;indir ki idra· 
kini ilk kam~Ihyan Giine§e ve onun bii· 
tiin vas1flanna ancak (Ag) diyebilmi§ti. 
Bu (ag) soziine bir (ag) daha katmagt 
akii ettigi giin, zekas1 da giine§in bazt 
vas1f!anm digerlerinden temyiz kabiliye
tini X.azanmJ§ bulundu. Bu suretle bir 
taraftan eldeki kelimelere yeni unsurlar 
katJ!arak, diger yandan, seslerin mahreci 
degi§tirilerek soz hazinesi zenginle§tik~e. 
~mil ve vuzuhsuz dii§iincelerin, gi~ide 
stmflara aynhp tebellur etmesinden ha
st! olan daha hususi ve muayyen mef -
humlara da elveri§li ifade vasttalan bu -
lunuyordu. Onun i~indir ki mesela (kok) 
ve (gok) sozlerini meydana <;Jkaran lo
jik ve fonetik ilerleyi§ gokle tQPragJ, yani 
tabiatin bu iki sahasm1 birbirinden ayJr
maga hi:z.met ettigi g~bi yen ses ve fkir 
bamlelerile de <~ogiis», «koken ( 1) », 
«kokeg (2)» v. s. gibi daha hususi ve 
muayyen sahalar tefekkiir ve ifade edi
lebilmi§ti. 

Boylece, §ami! ve donuk mefhumlu bir 
sCiziin, ekler almak auretile nastl daha 
toplu ve vazJk fikirlerin ifadesi olabile -
cegi battrlandJktan sonra analize devam 
edebiliriz: 

3 - Ar: «Herhangi bir siije, obje 
veya pansenin belli, kesin bir nokta ve
ya sahada takarriir ve temerkiiz ederek 
olutunu, bulunu§unu, hareketini fark. ve 
temyiz ettirmege yanyan» bir itarettir. 
Bu unsur varhk, biiyiikliik, kuvvet, l§lk 
ve parlakhk gibi fikirleri kendinde top -
hyan (ag + ah) terkibine katttmca 
meydana ~1kacak (ag + ah + ar) ve 
bunun varyantlan, arhk bu fikirlerin, 
hepsinin degil, ancak bir i.ki tanesinin da
ha hususi, daha taazzuv etmi~ ve daha 
istikrar bulmu§ vekillerini anlatacakbr. 

FiLhakika (ag + ah + ar), fonetik 
icablar <k>layJsile (Ag1r) k1hgma gire • 
rek yalmz kuvvet ve biiyiikliik fikirleri • 
nin hususl birer ~e§itini ifade etmege el· 
veri§li bir soz olur. Bu s<5ziin; (gii~. e • 
hemmiyetli, pahalh, mi.iteenni, vakur, 
muhatarah, s1kmhh, dokunak.h) gibi rna· 
nalarda kuvvet ve bi.iyiikliigiin takarriirii 
a~tk~a goriiliiyor. Fonetik geli§imde ba§· 
ka bir yo! takib etmi§ olan (Giir) ve 
(Hor) kelimeleri de ayni kategoriye si· 
rer. Biri bol, yiiksek ve kuvvetli mana • 
!arm a gelir: Giir sa~. giir ses, giir talfu 
tabirlerinde oldugu gibi; ikineisi de kuv• 
vet demektir (Bal.) 

(Giir) ve (hor) daha hususi mef -
humlan ifade etmek i.yin fonetik gelit • 
melerine devam ederek kuvvet ve bii • 
yiikliik timsali, (kale) manasma (Or), 
(Or); ve (cesur, kahraman, mert) an • 
lamma da (Er) §ekillerine girmi§lerdir. 

Ana kokle beraber prensipal kokii de 

Fonetik tablo : 
-

I Aga, Ege, v. •· Aftr, gilr 

I 
Utur. 

Otnr. 

Semantik tablo 

tamamen a'§l1UJ1J~ bulunan bu tip, baz1 
ekler daha alarak §U <;e§idleri meydana 
getirmi§ bulunuyor: 

1 - Kuvvet anlamma, 
Oriik = manevi kuvvet (Rad. 

«Kaz.» ). 
Oriik = manevi kuvvet (Rad. 

«Kaz.»). 
Erk = kavi (B. T. L. «Uyg.»). 
Erik= kadir (D. L. T.). 
2 - Biiyiikliik anlamma, 
Or = yiiksek mevki ((:ag., Ktr.). 
Or = tepe (Anadolu). 
Ore = Yukan (Rad. «~or., Sag., 

Koyb., Tar., Ka~., (:ag.»). 
Orii = yukan (Rad. «Anadolu., 

<;a g.., Uyg.»). 
Oriik = yiiksek (B. T. L. «Uyg.») 
Orki = yiiksek (Uyg. «Ind.»). 
lri = muazzam (K, T.). 
Kuvvet ve biiyiikliigiin ifadesi olmak 

iizere, (ag + ah + ar) tipine uygun 
bir (Agu) sozii mevcud oldugu gibi ay· 
ni tipten ve abstre olarak parlakhgt anla
tan (Ugur) kelimesi de vardtr. (Ugur) 
takdis, saadet (P. D. C.), §ans (Der: 
A.) manasmad1r. Bu manalarda parlak
hgm abstre olarak takarriirii gayet mey· 
danda bir keyfiyettir. (Ogiir) de munis 
manasma kullamhyor. Sevinmek demek 
olan (Ogiirmek) (Uyg. «Ind., P. P.») 
kelimesinin delaletile ( Ogiir) sozunun 
aslmda (sevimli), binaenaleyth {ho§ ve 
giizel) gjbi, parlakhgm bir abstraksiyonu 
oldugu anla§Jbyor. 

Bu tip <;e§itlenmek iizere bir taraftan 
ba,mdaki vok.ali abnak, diger taraftan 
da ekler almak suretile §U §ekilleri al ~ 
mi~tlr: 

Gork = giizellik (D. L. T.). 
Kork = giizellik (P. D. C.). 
Goriik = giizellik (Kur. 1.). 
Kiirik = letafet (Rad. «Tob.»). 
Y arka = revnak ( Rad. «K. Ktr .») 
Yara§Ik = melahat (Bah.). 

((Ugur) kelimesi de (ogiir) \in tabi ol
dugu fonetik degi§imlere ve ge.ni§leme • 
I ere ugnyarak §U §ekilleri verir: 

Uraa = saadet (Rad. «Kiier.»). 
Uraz = saadet (Rad. «~g., 

Kaz.1>), 
Araz = aaadet (Der: Bursa). 
Ins = (Rad. <<Ku., Kom., Alt., 

Tel.» v. s.) 
lrg = §&ns (Der: Bolu). 
Konumuz olan (ag + ah +' ar) tlpi· 

nin, ~zelligi ses sahasmda takarriir etti
ren §U ornek!erini de kaydedeJim: • 

Y 11' = taganni, §arkt gazel (Rad.; 
B. T. L.: Der: A) 

lr = taganni, §&rkJ, miizik (Rad.: 
Bian.) 

Arandak = nagme (P. D. C.) 
(R) unsurunun radikale kau,masile 

meydana gelen fonetik ve semantik ay • 
nhmlan bir bakt§ta kavnyabilmek i~in §U 

tablolan 9zdikten sonra analize devam 
ederiz. 

[ArkaM varl 

Dr. M. Ali Aiakay ------(1) Koken, koken~, kokUn = Me~e. va-
tan (Q. L.: Rad; K. T.>. 

(2) Ktlke, k\ike = Dam, ~a.t1, tava.n 
(Kur. A.; Mi.ih,). 

Or; Ore, lrl v . s. I 

Er; Erk, QrQk v. •· I 
Uru, lfl!' v. •· I 

Gor (k) Goriik, yarka v. s. 

Ytr lr; Arandalc v. •· 

lf7evilkli1k + BllyilklGk + kuvvet Biiyiikdill 'II 

kuvvet + Kuvvet 
parlakhk 

Parlakhll Talih, ,ana 

Gilzellik 

Giizel se1. II 
_Ill 

Bu tablolann miitenazmm grek~e kelimelerle de yapmak kabildir. 

:1 
Ata : hayret, deh,et Aj'avr·os = azametli, Or-os = da~ J 

hayraohk matrur, kibirli Kra•tos = kuvvet I 

Atav-ol == hayran· Kllr-os = iktidar her·o• = efendi1 asil, · 
hk, uyand1ran, tef 

asil, muhtetem arh-01 = ,ef 

Ari·Os - parlak arg·Qrol = gOmOf 
hrii-1o1 = alho 

hor•aion = gOzel 
hor•aiote• -= gilzellik, 

tazelik, sill , 
hor-aizo = siislemek I 

ter-uo = yulamak, te· 
ganni etmek, ' 

Jl 

ayin yapmak. · 
oar•os = ytr, !jarki 



GUNVN BULMACASI 
1 2 a 4 5 6 7 s 9 10 

1 I I I I 1•1 I rTI 
2 _I I I I I I I I I• 
3 I I I I I 1•1 I I 
4 ,., I I I I I I I• 
r. I I 1•1•1•1 1•1 I 
f; I 1•1 I I I I I I 
~ 1•1 I 1•1 I I I I 
s I I I 1•1 1•1 1•1 
nl•l 

10 1 

Soldan saga: 
1 - Yakmda Ankarada sergisi a~1lacak 

olan ~ey, bir 1smma vas1tas1. 2 - Bir c;e~id 
konser. 3 - Arablarm ba~a giydikleri §ey
lerden biri , buyuk. 4 - Gaib zamiri, ekono
mi yapan. 5 - Yan karanllk, bir sua! edatl. 
6 - Bir hitab edat1, kli<;iik ve zarif bir hay
van. 7 - Bir nota, iranl1. 8 - Cereyan eder. 
9 - Buyuk delik, ev. 10 - Aptal, Avrupada 
bir unvan. 

· Yukandan a§ag1ya: 
1 - Yagmurda ba§a gec;irilen ~ey. 2 - Blr 

emir, fikir, uzuvlarumzdan biri. 3 - Arabca 
cyok! ~ . akrabadan biri. 4 - insan bununla 
ya§ar, ham iizum. 5 - Uykudaki sinema. 6 -
~rk dlllerinln birinde caltm, , !nee iplik 
gibi §ey. 7 - Nota, yapJ.lmt~ i§ , kaba adam
larm kullandtklan bir tabir. 8 - Mahdum, 
yakml.a$mllj bir mevsim. 9 - Malum, bir 
dilde chaYl!! ». 10 - Topraga. atJ.lan. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ r:;ekli 

1 2 a 4 5 6 1 s 9 to 

liKIAIYfAIBIAILI ITGiTI 
2 ul ~IAIKI•ILIAIRI•IR 
3 

4 

5 

KIIIzi•ITIAIKIAIZIA 
AIKIIINI•IMI•I•IEIK 
RI•IKIAITIEIRiiiNI• 

6 AIBI•IGIEITI i INI.IP 
j <;I 1 IRIAIKI•IziEIKI i 
s AIGIAIRI•I~IEIKil IL . 
91•1Aizl•loiAI•I•ILI 1 I 

10j IKiiiLIEIMIEIKI• <; 
Istanbul Horsasl kapan1~ 

fiatleri 6 - 3- 1937 
PARALAR 

1 Sterl1D 
1 Dolar 

20 FraDSIZ Fr 
20 L1ret 
20 Belclka Fr 
20 Dra.lum 
20 isvtcre Fr 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek tronu 
• I A vusturva Bl 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penl!il 

20 Lev 
20 Dinar 
Ruble 
1 isve~ kuronu 
1 Tiirk altlill 
1 Banknot Os B 

Ahll 
613. 
123. 
116. 
uo 
bO• 
18· 

~65. 
20 sa: 
70. 
zo 
25. 
20: 
21. 
ll. 
48. 

30, 
1035, 
:/46, 

~EKLEK 

Sabll 
b17. 
1•6. 
!16 
125 
ll4: 
2~. I 

o~5. • 
23. 
66, 
75. 
23. 
28. 
22. 
23. 
14. 
52, 

s l. 
1036. 

:l47. 

I Londra All~$ Sat~ 
N Y_.. 617, 616 50 

ev ""' o. 7911 1 '. 7949 
Par1s 17.0421> 17.125 
=~] 15,0275 15.1010 

~.6920 4. 7ooo 
Atina 88."75 89.0C65 
Cenevre 8.4665 3.4835 
Sofva 64.501> 64.81 
Amsterdam l.44f>S 1.4530 

Prasz J2. 71 22:8216 1 
Vlvana 4.~i82 Uo90 
Madrin 11.41 11.47;>7 
Berlin l !3633 1. o7BO 
varsova 4.1ll2;'> !l,202o I 
BudaDellte 4,3760 4 3n7-

i Biikres 108.26:'1 Lt8:79o
0 

: Bel2't'ad 84.5225 3U9 
1 Yokohama :l.77>6 2.7n5 
Moskova 24.9 • 24 82 
Stokholm 3.1434 3,1;.88 

----~E~S~H~A~M~----~~ 

I Al.l~ Kapailllj 
Asian l)imento 14 6o 14.55 

tSTtKRAZLAR 

I AI)~ Tiirk borcu I vadell 19 175 
~ ~ rr vade! 19.25 

S1vas - Erzurum I 9;,, 

TAHViLAT 

l All~ Anadolu I vadell 3~.20 
~ II vadel1 39.20 

Kapa,me 
19.725 
19.2o 
95. 

:istanbul asliye mahkemesi altmc1 hu
kuk dairesinden: 

Milmine tarafmdan Edirnekaptda E
dirneli kahveci Mehmed nezdinde Mus
tafa aleyhine ikame olunan bo~anma 
davasmm icra kthnan taHkikatmda: 
Mi.iddeaaleyhin ikametgahmm me~hu -
liyetine binaen davetiyenin on be~ giin 
mi.iddetle ilanen tebligine ve tahkika -
tm 1 n!san 937 per~embe gunu saat 14 e 
talikma karar verilmi§ ve davetiyenin 
bir ni.ishast mahkeme divanhanesine a
Silmt§ ~ulundugundan muayyen gi.in ve 
saatte Istanbul asliye altmct hukuk 
mahkemesinde bulunmas1 ve aksi tak
dirde gJ.yabmda tahkikata ba§lanacagt 
teblig yerine kaim olmak i.izere ilan o-
lunur. (30816) 

Istanbul 6 1nc1 icra 
Memurlugundan: 

Mahcuz olup a!Jtk arthrma ile paraya 

!<evrilmesine karar verilen bir aded a

pk renk kastoret ki.irk manto ile bir a

ded anyo roze kahve renkte ki.irk man

to 8/3/937 tarihine musadif pazartesi 

giinii saat 10 dan 11 e kadar Mahmud -

pa§ada Ki.irkt;i.i hanmda 47, 49 No. h 

diikkanda satihga 91kanlacagmdan al -

mak istiyenlerm o gun ve saatte mahal

linde haz1r bulunacak memuruna miira-

caatleri ilan olunur. (30812) 

GRiPiN 
Giren yere, Grip, 
nezle, ba, ve di' 

agrtlar1 girmez. 

GRiPiN 

Soguk alg1nhg1n • 
dan mustarib bir 
aileyi ihyakir tesi
rile iyile,tirmi,tir. 

GRiPiN 
Daima yan1n1zda 
bulunursa kendini
zi gripe, soguk al· 
g1nhg1na, nezleye 
karf• sigorta et -
mi' olursunuz. 

:istanbul asliye 2 nci ticaret mahke -
mesinden: 

Zingal Anonim ~irketi vekili avukat 
Halil Etem tarafmdan Petro Elefteri -
yadis ve Todori Askitoglu Kereste Ti
carethanesi, istanbul Cibali, Fener cad
desi No. 52 de mukim aleyhlerine ika

me olunan davanm cereyan eden tah -
kikatl srrasmda: 

Mi.iddeaaleyh Todori Askitogluna va
ki tebligat i.izerine gelmediginden gJ.yab 
karan ittihaz ve ilanen tebligine, tahki

katm da 6/4/937 tarih, saat 14 e talikma 
karar verilmi~ olmakla keyfiyet teblig 
makamma kaim olmak i.izere ilan olu-
nur. (30810) 

oPERATtiR 
Dr. Cemil ~erif Baydur 

Cerrahi hastahklar ve sinir 

Kapab Zarfla Eksiltme ilant 
iran Transit Yolu in~at ~efliginden: 
7/4/937 r,;ar~amba gi.ini.i saat on be§te Erzurum Vilayeti Nafta Miidiirli.igi.i 

odasmda Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda 99,889 lira 86 kuru§ bedeli ke
!;lifli Agn Vilayeti dahilinde Transit yolu i.izerinde Sac;tepe ile K1Z1lyoku~ ara
smda ktsmen haztrlanmu~ ve ktsmen haric;ten gelecek ta~la yeniden in§a 
edilecek 17 + 000 kilometrelik ~ose ile tesviye, imalah smaiye ve tamirah 
miitemadiye ekip binalarmm noksanlarmm ikmali i!;ilerinin kapah zarfla 
eksiltmesi yaptlacaktrr. 

Evrakt ke§fiye, ~artname, mukavelenamesi ve buna miiteferri bi.iti.in ev
rak Erzurum ve Agn Vilayetleri N~fta Mi.idi.irli.iklerin~e gOri.ilebilecegi gibi 
500 kuru!i mukabilinde Erzurumda Iran Transit Yolu In§aat ~efliginden de 
almabilir. 

Muvakkat teminat 6245 liradtr. 
!stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayth niishasmda ~tkan 

talimatnameye gore Na:fta Vekaletinden almml$ vesikalan ihtiva etmek ~ar
tile 2490 sayth artttrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat 
dairesinde tanzim edeceklcri teklif mektublanm 7/4/937 pazartesi gi.ini.i sa
at on dt:irde kadar Transit Yolu in§aat Komisyonuna vermeleri laztmdtr. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1062) 

istanbul Defterdarbgtndan: 
Cins ve mevkii Muhammen kirast 

Lira 
Bogazir,;inde Yenikoyde Koyba~t cadesinde Vapur iskelesi yanmda 
Ananof yahs1 denilen III No.h sahilhane: 600 
Ayni yer ve caddede 13 No.h sahilhane: 300 
Kadtkoyiinde Caferaga mahallesinin Yogurtr,;u<_;e$mesi sokagm-
da 9 numarah di.ikkanm yan payt: 75 

Yukanda cins ve mevkileri yazth emlakin hizalarmdaki bedeller i.izeri.n
den c>c;tk artt.1rma usulile ve bi.rer sene mi.iddetle kiraya verilme i;ili on giin 
uzahlmtllhr. Isteklilerin ve tedtye §eraitini ogrenmek istiyenlerin yiizde ye
di buc;uk pey akc;elerile 15/3/937 pazartesi gi.ini.i saat on dortte Milli Emlak 
Mi.idi.irliigunde toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (1259) 

Kadtkoy Vaktflar Direktorlii~ii ilanlan 

~----~----------------·-----------Ktymeti Teminah 
L. K. L. K. 

395 35 30 00 Vanikoyiinde ve caddesinde miikerrer 16 sayth 
sahilhane arsasmm tamamt. 

. Yuk&.rtda cinsi ve semti yaZih vak1f arsamn ihalesi 10 gi.in uzahlm1~hr. 
Ihalesi 8/3/937 pazartesi gi.ini.i saat 15 tedir. isteklilerin Kadtkoy Vaklflar 
Miidi.irli.igune mi.iracaatleri. (1270) 

Ktymeti 
muhammenesi 

Lira K. 
682 71 

271 66 

177 36 

150 00 

Teminati 
Lira K. 

51 21 

20 38 

13 31 

12 00 

Kad1koyiinde Osmanaga M. Yaz1c1 S. 31 Mi.i. 
sayth arsanm tamam1. 
Uskiidarda Selamiali M. Topaloskiyan S. eski 
~.3 yeni 31 sayth evin tamam1. 
Uski.idarda Pazarba§I M. Karamanh S. 22 sa -
yth di.ikkamn tamam1. 
<;engelkoyiinde Pazarkaytgi iskelesinde 6, 6/1 
sayth kaytkhane arsasmm tamamt. 

Yukanda mevkii ve cinsi ve kiymetleri yazth Vaktf yerler sattlmak i.ize
re .aGI.~ ~rthrmtya ~;;tkanlml§t~:· isteklilerin ihale gi.ini.i alan 22/3/937 pazar
test gunu saat on bei$te Kadtkoy Vaktflar Mi.idi.irli.igi.ine mi.iracaatleri. (1273) 

Posta T elgraf ve Telefon F abrikast Miidiirliigiinden: 
Deve boynu deitJ.irlerinin ambalajmda kullamlmak uzere 2300 aded 

2 X 28 X 400 santim eb'admda Gam tahtasile 575 tane 3 X 6 X 400 santim 
eb'admda pmar a~;;tk eksiltme ile satm ahnacaktrr. 

~unlarm muhammen bedeli 2133 lira ve muvakkat teminatt 160 liradrr. 
Isteklilerin §ar~ameyi gormek iGin hergi.in eksiltmiye i§tirak ic;in de 

teminatlanm vezneye yahrmak suretile 22 mart 937 tarihine rashyan pa
zartesi. gi.inii saat 16 da Fabrikada miltc ·ckkil Komisyona miiracaatleri. (1218) 

7 Mart 193'1 

MEMURiN KANUNU 
istanbul Vilayeti Daire Miidiirliigiinden: 

cMemur• un kitab1 unvam altmda ne~rine ba1;lanan ve bi.itiin memurlat 
alakadar eden kanunlar serisinin birinci kitabt olan «Memurin Kanunu 

gbrdiigii ragbet i.izerine ikinci defa bastlm1eyhr. Bu kitabda 788 numarah .mE 
murin kanunile vekaletlere aid memurin kanunlan ve tadillerile bunla 
h~kkmda Biiyiik Millet Meclisince itihaz edilmi§ kararlar ve tefsirler yaz 
hdtr. Fiatt posta i.icretile beraber 30 kurw~tur. Tevzi yeri Edirnede Mer' 
Kitabevidir. (125~ 

Defterdarbk istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
Fener Maliye ~ubesine 936 yth kazanc; vergisinden 76 lira 45 kuru 

1:-orGlu Htristo Mihalin i§bu vergi borcunun tahsilini teminen Balatta Kara 
ba~? caddesinde 117 sayth di.ikkanmda tahh hacze alman (Deutsch industr· 
Werke Aktiengesellschaft type B 70 fabri 1857) markah bt<;ki makines 
8/3/937 pazartcsi gi.ini.i saat 14 te Tahsili Emval kanunu hiiki.imleri daire 
sinde mahallinde sahlacagmdan gormek ve fazla izahat almak istiyenleril 
Fener ~ubesi Tahsil $cfligine miiracaatleri ilan olunur. (1252, I Devlel Demiryollan i,tetme Umum Miidiirliijtiinden 

Muhammcn bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve kahve rengi mw~am 
ba ile 1900 metre muhtelif eb'adda Lineleum mu~ambas1 24/3/937 <_;ar§amb! 
gi.inii saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Birinci i§letme Komis· 
yonu tarafmdan kapah zarf usulile satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 657 lira 30 kuru~luk muvakkat teminat ve ka• 
nunun tayin ettigi vesikalar1 ve Resmi Gaze ten in 7/5/936 gi.in ve 3297 nu· 
marah ni.ishasmda inti~ar etmiey alan talimatname dairesinde almmt~? vesik~ 
ve tekl~flerini ayni gi.in saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri. 1§.. 
z1mdrr. 

Bu ieye aid §artname ve mukavele projeleri Komisyon tarafmdan para· 
stz olarak dagttilmaktadtr. (1256) 

Beynelmilel Ticaret Odast Tiirkiye 
Milli Komitesi Kongresi 

Beynelmilel Ticaret Odas1 Ti.irkiye Milli Komitesi ikinci heyeti umumiye 
i~timatm 10 mart 1937 <_;ar~?amba gi.inii saat onda istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasmda aktedecektir 

Kongre ruznamesi !iUdur: 
1 - idare heyeti raporu. 
2 - Komitenin 1936 yth hesabatmm tetkik ve tasdiki. 
3 - Nizamnamenin sekizinci maddesi mucibince Meclisi idare azasmm ii!;te 

birinin yenilenmesi. 
4 - Kongr.e murahhas intihabt. 
5 - Teklifler. 

Komiteye dahil faal ve ferdi azanm kongreye gelmeleri rica olunur. 
(1253) 

Posta T elgraf ve Telefon F abrikast Miidiirliigiinden: 
idare ihtiyact il;;in on bin kilo 16 m/m eb'admda yuvarlak demir ve otuz 

yedi bin kilo 16 X 16 m/m eb'admda dort ko§e demir kapah zarf usulile satm 
ahnacaktrr. 

Bu demirlerin muhammen bedeli 5875 lira ve muvakkat teminah 441 li
radtr. Eksiltme 22 mart 937 tarihine rashyan pazarte~ guni.i saat on be§te 
yapt!acakbr. isteklilerin ~artnameyi gormek ic;in hergi.in eksiltmiye i§tirak 
i!;in de teklif mektubile Ticaret Odasmdan ahnacak yeni tarihli vesikayt ve 
mi.iteahhidlik ve ehliyet vesikalanm ve muvakkat teminat kar§Ihgl banka 
mektubu veya vezne makbuzunu havi zarflan eksiltmenin yaptlacagt gi.in 
nihavet saat on dorde kadar Komisyon Reisligine teslim etmeleri. ve muay
yen ·saatte de eksijtmiye i~tirak eylemeleri. (1217) 

Tiirk Hava Kurumu Karacabey ~ubesinden: 
Kurban Bayrammda §Ubemiz bolgesinden toplanan 1076 tane koyun de· 

risile 118 tane tuzsuz kurutulmu~ ke~i derisi a~tk arthrmtya konmu§tur. 
16/3/937 sah giinii saat 16 da ihalesi yap1lacaktlr. 
!steklilerin ~?Ubeye miiracaatleri. 

cerrahisi mi.itehasstsi 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar!ilSlnda Zorlu apartiman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 ya kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

SATILIK 
Erenkoy Kozyata,!P. Otobiis cad

desinde 4 doni.imi.i bag, i.ic; doni.imii 
fidanhk ceman 7 doniimliik arazi 
i.izerinde iki katlt kargir bir bina 
sa ttltktir. 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundanr 
Istanbul 5 inci icra 

Memurlugundan: 
Mahcuz olup paraya ~evrilmesine ka

rar verilen bir aded Flottman markah 

L. Z. tipinde 2923 numaralt ~ift silin -
dirli ve ~ift hava tulumbah Kombresori.i 
motOr ve teferri.iatl 10/3/937 tarihine 

tesadi.if eden ~ar~amba giinii saat 10, 

11 e kadar ikinci a<_;tk arttmna ile ih -
racat Gi.imrugiinde sahlacagxndan talib 
olanlarm mahallinde hazrr bulunacak 

memuruna mi.iracaatleri ilan olunur. 
(30811) 

Eminonii Eczanesi yanmda 
Dr. HORHORUN~i 

Hastalanm heroun kabul eder. 

r Dr.Suphi~enses 
idrar yollan hast; llkla 1 mutehasstst 

Bevoglu Y1lr IZ sin~mas1 kar~1s1 
Leklergo Apt, Mu yene 4 ten sonra 

Cumarlesl dklrlere paras1z 
• . t3924 ....... 

Muhim bir mtiessese 
Usuli.i muhasebe ve frans1zca li

samna bihakkm vaklf oz Ti.irk cid
cli bir memur aramaktadtr. Talible
rin ·Mi.ihim» rumuzile istanbul 176 
numarah pasta kutusu adresine 
mektu la mi.iracaatleri. 

Erenkoy Kozyatagt Otobi.is cad
desi No. (71) adresine miiracaat. 

Uskiidar icra memurlugundan: 
istanbul Yemi§ Vapuriskelesi soka -

gmda 34 No. h diikkil.nda Haci Nikola 
oglu Gavril veled Yorgiye: 

And1rya veledi Manula 1500 lira Tiirk 
lirast (11/11/938 tarihinden itibaren %5 
faiz i~lemek ~artile) borcunuzdan dolaYl 
adresinize ~tkanlan ve rehinin paraya 
~evrilmesi yolile takib taleblerine mah
sus odeme emri ikametgahmtzm mer,; -
hul bulundugundan bilateblig iade edil
mekle ilanen 'tebligat icrasma karar ve
rilmi§tir. 

i§bU odeme emrinin ilanmdan itiba
ren ( 40) gi.in i~inde borcu 1idemeniz ve 
bir itirazmtz varsa gene (40) gi.in i~inde 
istida ile veya §ifahen icra dairesine bil
dirmeniz, bu miiddet i<_;inde itiraz edil
medigi veya bor~ odenmedigi takdirde 
merhun Kadtkoyiinde mukaddema Ha
sanpa§a elyevm ibrahimaga mahalle -
sinde atik Aynhk<_;e§mesi, cedid Saray
arkasmda 49 E. 2-1 ye mi.ifrez tarlanm 
mstf hissesinin sablacagt teblig maka -
mma kaim olmak i.izcre ilan olunur. 

~vester Araml1yor 
Bir aile nezdinde yeni dogan bir 

o,;ocuk i~in miirebbiye aramhyor. 
Acele Alman hastanesinde 101 

•••• numaraya miiracaat. 

istanbul 
ve 

Miiesseseler 
Eksiltme 

Artbrma 
Komisyonundan: 

<;:emberlitas civarmda eski KGmprimehane binast mahzenlerinde bulu
nan 11 kalem hurda e~ya pazarhkla sattlacakbr 
1 - Arttirma Cagaloglunda Sthhat ve iGtimai Muavenet Mudi.irliigi.i bina _ 

smda kurulu komisyonda 10/3/1937 c;ar~amba giinii saat 15 te yaptla
cakhr. 

2 - 7'eminat 13 lira 50 kuru~tur. 
3 - Istekliler sahlacak mallan ve §artnameyi Dail:e Ambar Memurlugun

dan gorebilirler. 
4 - istekliler belli saatte teminat makbuzlarile komisyona gelmeleri. (1274) 

istanbul Giimriigii Ba,miidiirliigiinden: 
Gi.imri.ik sah~?mdan: 24100 kilo Manyezit kalsine, 12400 kilo alah ztratye, 

2803 kilo pamuk Ganta ve fi~eklik, 1025 kilo matbaa hurufatl, 970 kilo man
tar tapa, 70 kilo ipek ipligi, 15 kilo ipek kordela, 7.050 kilo telli - ipek men
sucat, 7 kilo ipekli elbise. Transit. 2995 kilo pamuk c;anta ve fi§eklik, 3158 
kilo hurda evrak dolabt, 1365 kilo sun'i ipek mensucat, 1450 kilo binek oto
mobili, 163 kilo Cin cir;ki», 144 kilo vidala deri, 6.400 kilo ipek masa ve yatak 
ortiisiiniin Miinakasa gazet~sinin 19/2/937 giinki.i ni.ishasile ilfm edildiP,ini 
ve ihale gi.inlerinde aynca ki.ir;i.ik sab~lar da oldugu ilan olunur. (966) 

1399 

1473 

1695 

Semti ve mahallesi 

Oskiidar !cadiye 

Bostanct <;atal~e1me 

Bostanci Catalc.<e§me 

Beyoglu Kamerhatun 

Aksaray Tiilbendci
muhiddin 

Yenikoy 

Kuzguncuk 

Oskiidar E: Yenima
halle Y: Selamiali 

Oskiidar Arakiyeci
hacJmehmed 

Yenikoy 
Bostanct <;atal~e§me 

Ferikoy 

Beyoglu Pangalh 

Y enikoy Ayanikola 

Kuzguncuk 

Beyoglu Yeni§ehir 

EdirnekapJ Cak1raga 

-~ 

Y e§ilkoy Umraniye 

Bostanci C:atalt;e§me 

Bostanci Catal~e§me 

Bostanct C:atal<_;e~me 

Sokagt 

E: Ham~mcr 
Y: Siirahici 

Dere 

E: Tevfik 
Y: Mavi 

Sepet~i 

Koyba§i cad. 
ve Malakof 

Ko~k 
E: Andonaki 
ve Gemici 
Y: T rablus ve 
Reisiilkiittab 

Nuhkuyusu 
cad. 

Saidhalimpa§a 
<;atal-;e§me 

Baruthane 
cad. 
Baruthane 
cad. ve F erah 
ve Kokino 
Kilise 

E : Y eni Y: Giil 

E: Pa~aci 
Y: Katmerli 

E: Kilise ve 
Y anaki Y: Kastm 
ve Ulubathkani Ef. 
E: Bostan 
Y: Kalayc1 

Catal!;e§me 

Hisseye 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

E: 37 111 metro arsa 178 T. L. 

E: 15 Mii. 
harita: 107 
E: 16 Mii. 
harita: 36 

E:15Y:I2 

E: 45 Y: 60 

E: 84 Y: 78 
ve 2 maklub 

No. yeni 74 
ve 2 mahallen 

76 ve 2 
E:6Y:4 

E: 6-52 
Y: 6 

E: 22-22 Mii. 
Y: 22 

E: 24 Y: 30 
E: 60-11-
34 Mii. 

harita: 34 
E: 135 Mii. 

harita: 7 
E: 137 Mii. 

12 
28 

E: 12 
Y: 20 

E: 7 ~ 29 
Y: 7 

E: 106 Mii. 

II - 15 
harita: 60 

II - 15 
harita: 61 

E: 11-15 Mii. 
Y: 99 

242.50 metro arsa 

207 metro arsa 

Arsamn 1 /2 his. 

Kargir hanenin 
1!10 his. 

44 metro arsanm 
maral151mn 9/14 
numarah arsanm 
his. 

84 nu· 
ve 78 
5/14 

Ah§ab barah ve bahc;e 

Bah!;eli ka~gir hanenin 
2/ 5 his. 

146 » 

208 » 

110 

120 

160 

150 
1000 

» 

» 

» 

» 
» 

1-;inde kuliibe ve kuyu· 140 » 
su ve bir masura mailezizi 
olan tarlanm 15/240 his. 

68 metr oarsa 11 0 » 
199 metro arsamn 3/4 160 » 
his. 

206.48 metro arsanm 154 » 
1/2 his. 
6201 metro arsa 3110 » 

188 metro arsa 200 » 
1 09 metro arsa 180 » 
57,50 metro arsa 175 » 

207 metro arsa 21 0 » 

I 07 metro arsa 220 » 

356 metro arsa 220 » 

3S6 metro arsa 220 » 

161 metro arsa 160 » 

Beyoglu Hiiseyinaga T av§anta§l I 69 metro arsa 280 » 
Yukanda evsaft yaz1h gayrimen kuller 19/3/ 93 7 tarihine tesadiif eden c uma giiniinden itibaren bir ay miiddetle 

pazarhkla satl§a <;lkanlmJ§hr. Pazar hk ic;in talib olanlann sah ve per~embe giinleri saat I 0 dan 12 ye ve 14 ten 

17 ye ve bu iki giinden maada hergiin sabahlan saat I 0 dan 12 ye kadar miiracaatleri. 
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CASING de PARiS 
ydd1zl ar1ndan 

A NIIRR PRLRSTR 
9iirUiecelrtl r 

Doktor Aran1yor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisii 

Genel Direktorliigiinden: 
Maden Tetkik ve Arama Enstitiisi.i Bolkardag kampmda oturmak, bura

aa ve civarmda madende ~ah~an memur ve ameleleri muayene ve tedavi ile 
me§gul olmak iizere diplomah ve tecriibeli bir doktora ihtiyac vardtr. 

ikametgah, hademe, tenvir ve teshin Enstiti.iye aid olmak iizere 200 lira 
ayhk iicret verilecektir. Talib olanlarm diploma ve diger vesaikile martm 
onuncu ~ar§amba ~iinii ak§amma kadar Ankarada <;ocuk Saray1 caddesinde 
Enstiti.iye miiracaatleri. (1056) 

Gerede Belediye Reisliginden: 
Bedeli ke§fi 19362 lira alan Gerede kasabas1 elektrik tesisah 19/2/937 tari

hinde talib zuhur etmediginden mezkUr tarihten itibaren evvelce Cumhuri
yet gazetesinde ilan edilen ~erait dairesinde 22 mart 937 pazartesi giiniine 
kadar bir ay miiddetle ve pazarhk suretile ihale edilecektir. 

azarh 22 mart 937 pazartesi giinii Gerede Belediye Enciimeninde saat 
15 te yapilacakbr. Tesisat ·. 'n ljartnamede evvelee gosterilen a10 -giinliik 
miiddet 300 giine .;;tkanlmt§tlr. Taliblerin maHimu almak uzere keyfiyet ililn 
olunur. (1104) , 

Bayanlarm can dan arkada$1: Ayba~lannda kullandtklart 

'' FE Mil ,, TUVALET BEZLERiDiR. 
Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan 

hUmOmetleri i~in vekili : 1$ Ecza Deposudur. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - 4/2/1937 giini.i ihalesi yaptlmak i.izere Han edilmi§ olan Trabzon • iran 

transit yolunun Trabzon vilayeti i~inde seylab tahribatma kar§I yap1-

lacak duvar anro~man, mahmuz vesair in§aat goriilen liizum i.izerinc 
tekrar eksiltmiye ~tkanlmi~hr. 
Ke!?if bedeli c 125,855• liradtr. 

2 - Eksiltme 15/3/1937 tarihinde pazartesi giini.i saat 16 da Nafta Vekale· 
tinde Sose ve Kopriiler Reisligi Eksntme Komisyonu odasmda kapab 
zarf usulile yapllacakhr. 

3 - Eksiltme ~?artnamesi ve buna miiteferri diger evrak (629) kuru!? bedel 
mukabilinde $ose ve Kopriiler Reisliginden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 7543 lirahk muvakkat teminat vet'
mesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h ni.ishasmda yazth talimatnameye 
tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdrr. 
!steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazth saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1057) 

Eski,ehir Orman Direktorliigiinden: 
1 - Eski§ehir !Iinde Mihali~~ik ilqesinde hududlan ~artnamede yaz1h 

Degirmendere Devlet Ormanmda numaralanm1~ ve ol~i.ilmii~ 558 adede mua
dil 1532 metre mikab 592 desimetre mikab dikili ve 416 adede muadil 377 met
re mikab 767 desimetre mikab devrik ki ceman 1910 metre mikab 362 desi • 
metre mikab gayrimamul muadil 974 aded numarah ~am agac1 20 giin mud -
detle ve kapah zarf usulile arttlrm1ya konulmu~tur. 

2 - Artt1rma 10 mart 937 ~ar~?amba giinii saat 15 te Eski§ehir Orman 
DirektOrli.igunde yaptlacaktlr. 

3 - Dikili ve devrik aga~larm beher gayrimamul metre mikabmm mu
hammen bedeli 457 kuru~tur. 

4 - Muvakkat teminatl 655 lirad1r. 
. 5 - istekliler teklif mektublanm teminatlarile birlikte muayyen giin
ne 2490 SaYJ.h kanunun ikinci ve ii~i.incii maddesinde zikredilen vesikalarla 
arttlrma saatinden bir saat onceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mu
kabilinde vermeleri meliruttur. 

6 - t§bu ihaleye aid ~artname ve mukavele projesini gormek istiyenler 
bu mi.iddet zarfmda hergi.in Eski!lehir Orman Direktorli.igiine ve Ankarada 
Orman Umum Direktorli.igiine mi.iracaat edebilirler. (1005) 

Edirne Valiliginden: 
Vilayet yollarmda kullantlmak iizere 2 ton agtrhk ta~?1yabilecek 2500 lira 

klymetinde kamyon a~Ik eksiltme suretile satm ahnacagmdan taliblerin ~art
nameyi g6rmek iizere Edirnede Nafta Miidiirliigune mi.iracaatleri ve ihale 
gi.inii olan 9/3/1937 sab giinii saat 15 te 187,5 lirahk teminat makbuzlarile bir
likte Vilayet Daizili Enciimenine gelmeleri. ~1004), 

YA~INIZ 
Hi~ Bir .Sey 
ifade Etmez 

Bir ~ok gene k1zlar, ihtiyar 
goriindiikleri halde •••• bir 
~ok anneler de gene;: gibi 

ls1nmak i~in biitUn kl$ kalorifer 
ocaklar1nda, salamandra ve 
kok sobalar1nda kulland1g1n1z 

goriiniiyorlar ... 
Bu meselede 
y~ mevzuu
bahls de~
dir. Asll rol 
oymya.n bel
kl cUdinJzde
ki cBioeeb 
haya.t hiicey
releri) nin 
miktandlr • 

•• 

i i' ni 
Yemeklerinizi pi$irmek i~in mutfak sobalarznda 

ve maltzzlarda da yakmalzsznzz. 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canlandirm•z ve her ne 
ya§ta olursamz gene 

bir ten temin ediniz. 
Cildinizdeki cBioceh nisbeti 

derecesinde yiizi.iniizde gene -
lik vardlr. Cildin tazeligini ve 
gencligini muhafaza ve idame 
i~in tabiatin cildde yaratbgt 
bu ktymetli cevherin kurwna
sma meydan vermeyiniz. Onu, 
gene hayvanlarda gizlenmi§ 
cild hiiceyratl merkezinden is
tihsal edil.rni§ saf ve taze Bio
cel ile besleyip canlandmruz. 
Bu §ayani hayret cevherin cil
diniz i~in bi.iyiik bir tesiri var
dir. Biocel'in tabii ihtiyatim ih· 
ya edecek ve bali takayyiizde 
bulunduracakhr. 0 zaman, cil
diniz, kendi kendine yB§m iler
leme alametleri olan buru~uk, 
~izgi, siyah benlerden kurtula
cak ve hakiki ve devamh bir 
genclik manzaras1 alacaktlr, 
Cild ic;in ya1mz bir ta cBio • 
ceh li unsur vardlr. 0 da (pem
be renkli) Tokalon kremidir. 
Hemen bu ak§am yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullarumz. Cazib ve §aya
ni hayret neticeler elde edecek
siniz. 72 ya§lanndaki kadmlar
da bur11§ukluklar kahmyacak 
ve 50 ya§larmdaki kadmlar an
cak 30 ya§larmda gi:iriinecekler
dir. Gene k1zlar da hi~bir vakit 
goremedikleri cazib bir giizel
likte bir tene malik olacaklardtr. 

Diger mahrukattan, 
kabili istifade kalori, 
kolay yanma, ~ok 
dayanma ve zayiat1n 
azl1g1 itibarile kat kat 

iistiin olan T · R K 
ANTRASiTi, 
bunlara nisbetle en 
ucuz ve en idareli ko
miirdiir. 

fslnmak i~in oldugu gibi yemeklerinizi pi$irmek i~in de 

TUrk Antrasitini Kullan1n1z ! 

r \ 
Binlerce T okalon mii~

terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarJD mu
tahedeleri kendiligin -
den gelen en ktymetli 
delillerdir: 

(Y agarz cildim daima 
~atlar ve krrrfrrdr. To -
kalon buna mcini oldu.) 

K. S ... M. E. Manisa 
( Diiz ve piiriizaiiz bir 

yiize ancak T okalon kre· 
mile malik oldum. Bii • 
tiin arkada,larrm yii • 
ziimdeki degi,ikliie hay
ret ettiler.) 
M.F. sokak No. M. Bursa 

MektublarJD asJllarl 
dosyalarJmJzda sakhd1r. 

TARlH 
Y ALAN SOYLEMEZ 
Vak'alan, aldugu gibi miita
lea edebilmek il{in, iizerinden 
biraz zaman g~elidir. Bu
nun gibi bir giizellik miistah
zarmm degerini anlamak i~in 
onun icadl iizerinden en B§ag. 
birka~ Yil g~i§ bulunmah
dlr. 

K"REM PERTEV 
Diin ortaya ablan bir giizel
lik mtistahzar1 olmad1gt i~in 
hakkmdaki hiikiim l{oktan 
verilmi§tir. 0, cildin g~.das1 ... 

Cildin hayab. 

Siizme Sozler 
Miitefekkir edibimiz Raif Nee· 

det Kestellinin nefis vecizelerinden 
te§ekkiil eden bu e§siz eserin iir;iincii 
cildi de r;Jkml§tlr. Birinci ve ikinci 
cildler tiikenmek iizeredir. Muharri
rin r;ak ragbet kazanmi§ olan «Se -
mavi lhtiras» ram anile « Y a§ayan 
M1sralar» eseri de bitmek iizeredir. 
Acele ediniz. 

«lKBAL» KIT ABEVl 

Doktor 

BE3i R FUAD TOPUZ 
Samsunda Ziraat Bankas1 kar$111nda 

-~~~~======~1 
inhisarlar Umum Miidiirliisliinden· 

--~-~----Aded Cinsi 
699 tspanya mamulatl 7,65 Brovning sistemi 
590 " .. 6,35 .. .. 
83 D. W. M. Markah 7,65 

1 7,65 Dreyze marka 
__! 6,35 Valter 
1372 .. 

Yukanda cins ve miktarlar1 yaz1h cl372:o aded tabanca §artname ve nu
muneleri mucibince 9/III/1937 tarihine rasllyan sall giinii saat 10 da pazar • 
llkla satdacaktlr. Bu silahlan allp satmaga mezun bulunan isteklilerin niimu· 
neleri gormek iizere hergiin ve pazarhk i~in de tayin olunan giin ve saatte 
% 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata~?ta !nhisarlar Levazrm ve Mubayaat 
Subesi Miidi.irliigundeki Sah~? Komisyonuna miiracaatleri. (999) 

~ 

5000 kilo 15/45 
12500 ~ 15/50 

8000 ~ 16/60 
10000 " 17/70 
35500 

I- Nev'i ve miktan yukanda yaz1h 35500 kilo c;ivi §artnamesi mucibin-
ce pazarhkla sahn almacakhr. 

II - Pazarhk 12/Ill/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kaba
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktl~ .. 

III - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden alu:l:ab!ltr. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guvenme 

paralarile birlikte adJ ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1035) 

ve 
S1d1ka Evcim - Noemi Asadoryan 

En son ve kalay Franstz metodile alb ay zarfmda bi~ki :ve diki§e aid her 
§ey biiti.in inceliklerile ogretilip devre sanunda Ki.iltlir DirektOrli.igunden 
t<>.sdikli ;~ehadetname verilir. Kaytdlara ba§lanmt§ oldugundan istiyenler pa
zartesi, l{ar;~amba, cuma giinleri saat 10 dan 16 ya kadar Yurd Direkt5rlii
giine miiracat edilmesi. 

B. 0. istiklal caddesi Agacami ko§esinde No. 1, 2 nci kat. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilant 
<;ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
Ankarada <;acuksaraYJ. caddesinde yaptmlacak apartrman, tiyatro, yiiz -

me havuzu, gazino ve garaj binalan in!?aab; proje ve ke~?finde baZl tadilat ya
pthr.ak suretile yeniden eksiltmeye Glkanlmiiihr. ihale 22/3/937 pazartesi gii -
ni.i saat 15 te Ankarada <;ocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezinde yaplla -
cakhr. Yeniden tanzim edilmi~? olan mi.ipakasa dosyalan 15 lira mukabilinde 
<;ocuk Esugeme Kurumu Genel Merkez Hesab i~?leri Direktorli.igiinden veril
mekteri!r. (1204) 

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

ninde s1hhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlar1 yarrm§ar 
ve hirer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da c50:o §er kiloluk i.;;i ka
gtd kaph ~uvallar i~inde satl§a ~tkanlml§tlr. 

Sofra tuzlan c64:o ve c128• er paketi havi sand1klara konarak amba
lajlanmi§hr. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu Kabata~? ambarmda 
c9,50» ve mutfak tuzlarmm beher kilosu c5,25» kuru§ fiatla satilacaktn·. 

Gerek mutfak ve gerek safra tuzlan bir sandtk veya bir ~uvaldan 
daha az sablamaz. Sandtk ve ~uval bedelleri tuz fiatma dahil aldugun
dan mii~?terilerden ayrtca sandtk veya ~val bedeli aranmtyacaktJ.r. 

Tuz saticllarmm inhisarlar istanbul Ba§mlidi.irliigii Merkezinde 
Kabata~? ambat:ma mi.iracaat etmeleri ilan olunur. (1184) 

Slhhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

Orta Anadolunun Konya, Nigde, Kayseri, Yazgad, <;orum, Tokad ve St· 
vasm Sarkl§la kazalarile diger yerlerde iskan edilen ve edilecek alan muhacir 
ler i~in 2500 r;ift (bell bin aded) okiiz pazarhkla satm ahnacakhr. 

Pazarhk 10/3/937 .;;ar§amba giini.i saat 15 te Slhhat Vekaletinde 
~~ak~ I 

idarl: ve fenni §artnameler istanbul, Kayseri, Stvas, Adana Erzurum ve 
Kars Vilayetleri lskan Miidi.irliiklerinde ve Ankarada lskan Umum Miidiir
liigunde mecvuddur. lstiyenler bu yerlerden ~?artnameleri alabilirler. 

Pazarhga girmek i~in her talib be§ bin okiiz i~in ~artnamede yazth mu· 
hammen fiatm yiizde yedi bu~ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye 
mecburdur. (947) 

istanbul Defterdarltgtndan: 
Cinsi ve mevkii Senelik kiras1 Miiddeti 

Lira 
Kag1dhanede Dereboyunda~i seyir mahalli kahve acaklarmm 
kiras1 pe§in verilmek §arhle 1/5/937 ila 31/10/937 tarihine 
kadar uz1yan bir mevsim i~in: 
Divanyolunda Sthhiye Miizesi altmda elyevm kahvehane 
olarak kullamlan eski 149 yeni 134 No.li diikkan: 

160 

90 2yll 

Tophanede eski Topr;ular yeni Necatibey caddesinde Kt!?la 
altmda eski 347 yeni 337 No.h diikkan: 240 2 ~ 

Yukartda cins ve mevkileri yaz1h yerler hizalar~ndaki b~del. ve miid~et
ler iizerinden a~1k artlrma usulile kiraya verilecek~tr:. !stekhlerm ~~ tedtye 
§eraitini ogrenmek istiyenler!n 18/.3/937 .. p:r~:I??e gunu saat 14 te .yuzde ye
di bu~uk pey ak<;elerile Milli Emlak Mudurlugunde taplanan KomiSyona gel-

mel en. •M.• (1143) 



11) CUMHURIYET 

D VA Li ~DE ... 

ile Mucehhezdir. 

GENERAL ELECTRIC 
RADYOLARI 

Biitiin Diinya Musiki ve Eglencelerini Yuvan1za Kadar Eri§tirecektir. 

Umumi Satl$ yeri : MUessesesi 

Satthk biife tak1m1 
Akajudan yaptlml§ komple bir biife 

taktmt sattlacaktrr. Arzu edenler saat 
on alttdan on sekize kadar Ayaspa§ada 
Barb aparbmamrun 5 numarah daire· 
sinde gorebilirler. 

KARDOL 
Siikun ve istirahat ve
riyor. Asabi buhranlan 
ge~iriyor. Her Eczane
den re~etesiz tadariki 

miimkiin 
SiNiR DAMLASI 

i~timai Muavenet Vekaleti 
iskan Umum Miidiirliigiinden: 

Muhacirler ic;in clOOO· bin aded araba pazarhkla imal ettirilecektir. Pa
za~hk 11/3/937 per~embe giinii saat 15 te Sthhat ve i<;tima1 Muavenet Veka
le:mde .. Y~Pt.~acaktrr. idari ve fenni !iartnameler istanbul, Izmir, Kocaeli is
kan 1M~durluklerinde ve Ankarada iskan Umum Miidiirliigiinde mevcuddur. 

sbyenler bu yerlerden !iartnameleri alabilirler. 
.. Pazar~Iga gi:mek it,;in her talib bin araba ic;in f$artnamesinde yazth fiatm 

yuzde yedt buc;ugu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecgurdur. (948) 

Tiirk Hava Kurumunun Motorlii Tayyare Mektebi 
1 - Ank.ar~da Tiirk Hava Kurumunun merkez binasmm arkasmda yap

tmlacak Motorlu Tayyare mektebinin in§ast kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - _Eksiltme 9 mart 1937 salt saat on altlda Ankarada Hava Kurumu 
Merkez bmasmda yaptlacakhr. 

3 - Ke~if bedeli •149 808. liradtr. 
4 - M~vakkat teminat (~7~0) lira (40) kuru~tur. 
5 - Munakasa ~~rtnamest, m~aat ~artlan, planlar (25) lira verilerek Ha-

va Kurumu merkez bmasmdan almacakttr. (1018) 

AD E M ~ i iKTiDAR 
ve BELGEV$EKLiGiNE KAR~I 

R 0 • 

Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

lN 
KENAN 

Sahfb ve Ba~muharrtn: Yunua Nadi 
umuml ne$11yatt tdare eden Ya21 l~len 

Mildilril: Hikmet Miinil 

cumh.ur&]le£ mutbe&a.n 

'i Mart 193'7 

Y almz giizel di§ degil, demir gibi 
saglam di§ yarabr. Bunun i~in da
ima Radyolin kullanmak ve giin-

de iki defa di§lerinizi onunla 
f1r~alamak kafidir. 

DAiMA RADYOLiN· 

istanbul Giimriikleri Ba~miidiirliigiinden: 
Ba~miidiirliigi.imiiz kadrosunda a~tk (30) lira asU maa~h laboranthk ic;in 

yaptlacak miisabaka imtiham, 15/3/1937 giinii saat (10) da Eminoniindeki Re
~adiyc caddesinde bulunan kimyahane laboratuarmda ve gene ayni giin saat 
(14) te Ba§miidiirliik binasmda olmak iizere iki yerde yaptlacaktlr. 

isteklilerin: 
A - Memurin kanununun 4 iincii maddesinde ve !era Vekilleri Heyeti· 

nin 10/10/1935 giinlii kararnallJ.esinde yaztlt §artlan haiz bulunmast, 
B - Ya§l otuzu gec;mi~ olmamast, 
C - Fen Fakiiltesinin fizi.k ve kimya lisansmdan umumi kimya sertiiika

Sl almt§ bulunmas1 gerektir. 
Isteklilerin Ba~miidiirliigiimiize bir dilekc;e ile miiracaatleri ve Ba~mii • 

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

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Karabiik Demir ve ~elik Fabrikas1 namtna Avrupadan ge· 
tirtilecek olan mallarm tahliye ve giimriik i,Ierinin bir miite
ahhide ihalesi hakkmda evvelce verilen ilan~mtzda yazth ta
rih goriilen liizum iizerine 15 mart 1937 pazartesi giinii saat 
on be,e tehir edilmi,tir. 

Taliblerin mezkur tarih ve saatte Ankarada Umumi u-
diirlii haztr hulunmalart. 

P. T. T. Levaznn Miidiirliigiinden: 
Taktm adedi 

1475 
875 
190) 

Muhammen bedel 
17700 

Muvakkat teminat 
1327,50 

Miinakasa §ekli 
Kapah zarf 

12250 918,75 " 
...1.W 5020 376,50 " 
2695 YekO.n 

1 - 27/2/1937 de eksiltmesi yaptlacagt ilan edilen elbiselere talib (;lkma
dtgmdan tekrar kapah zarfla eksiltmeye c;tkanlmtf$hr. 

2- Eksiltme 18 mart 1937 per§embe giinii saat (15) te ve her ktsmm ek
siltmesi ayn ayn olmak iizere Ankarada P. T. T. Satmalma Komisyonunda ya
ptlacakbr. 

3 - !stekliler teminatlarm1 idare veznesine yatmp alacaklan makbuz 
veya kanunen muteber banka mektubunu ve fSartnamede yazth vesikalarla 
3297 sayth Resmi Gazetede yazth m:i,iteahhidlik ehliyet vesikasmt ihtiva ede
cek kapah ve miihiirlii zarflartm saat'" (14) e kadar mezkfu Komisyona tevdi 
edeceklerdir. 

4 - :;;artnameler Ankarada P. T. T. Levaztm Miidiirliigi.inden, !stanbul-
da P. T. T. Ayniyat Sube Miidiirliigiinden bedelsiz verilecektir. c467» (1131) 

(KOmiir Sergisi) 
Komiir yakan vesait ve teshin 

aletleri beynelmilel sergisi 

} 9 3 7 martiDID 2 6 DCI 
cuma giinii Ankarada 

Sereievi ve sahas nda a~d1yor 

Sergiye i~tirak edenlere oldugu. 
gibi, Sergiyi ziyarete geleceklere de 
azami kolayhklar temin edilmi~tir. 

Her tiirlii malumat ve fazla izahat i~in 
~u adreslere miiracaat edilmelidir : 
Istanbul : Karakoyde Y atakh Vagonlar 

~irketinde Sergi memuru; 
Ankara : Sergi Komiserligi. 

Miitercim AIInacakttr 
skeri F abrikalar 

Umum Miidiirliigiinden: 
Almancadan tiirkc;eye, tiirkc;eden almancaya terciimeye muktedir bir mii· 

tercim almacakttr. !steklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mil
durliige muracaatleri. (1010) 


