
10 CUMHURiYET • 6 Nisan 1937 

-ve yags1z GCI badem, yags1z kar ve yar1m yagl• gece 

KRE LERi 
Cilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

Diinyada mevcud kremlerin en nefislcri, en s:thhileridir. Nazik cildli kadmlann hayat arkada!?uhr. ihtiyarlan gen cle!?tirir ve gencleri giizelle~tirir. insana ebedi bir taravet veren H A S A N 
ac1badem yagile yagsiZ giindiiz ve yanm yagh gece kremlerini unutmaym1z. Kutusu 50, tiip halinde 20. Tiirkiyede ya p1hp ta Avrupa etiketi yapJ~tnilan ve halk1 aldatan kremlere vesair 1tnyata 
aldanmaymJZ. H A S A N ismine ve markasma dikkat ediniz. 

... . ·. 

K1r1kl1k, esnemek ve rahavet -
Hastahklar1n pi,tar1d1r, fakat onlar1 

A.khisar 

• • '' le 
Kar,Ihyabilirsiniz 

GRiP iN 
Radyolin miiesseselerince ha
zirlanan ve Turk kimyevi 
miistahzarlarm1n en muvaf
faklarindan biri olan o ilac
dir ki viicudii nezle, grip, 
bron§it hastahklarma kar§I 
kale gibi miidafaa eder, ha
rareti siiratle dii§iiriir ve bii-

tiin agrdar1 ge~irir 

tercih ediniz 
Belediyesinden: 

1 - Akhisar kazas1 i<;in Band1rma - Kap1dag1 parkesi evsafmdan 60,000 
aded parke ta~1 kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Fenrii §artname Bandnma, izmir ve Akhisar Belediyelerinde go
'iilebilir. 

3 - ihale 19/4/1937 pazartesi giinii saat 16 da icra edilecektir. 
4 - isteklilerin ke§if bedelinin % 7,5 olan 450 liray1 teminat olarak 

yahracaklardrr. (1903) 

Fransada tertib edilen giizel dif miisabakasmda Bay Jilbert ile ka
dmlar arasmda birinci gelen Bayan Margrit miisabaka giinii hakem 
kiirsiisiinde seviferek nilianlanmtflardtr. Biiyiik opera binasmda hal
ka takdim edilen bu giizel ~ift seyircileri teshir etmittir. Alkttlar Bii· 
yiik opera binasmt sarstyordu. Herkes i~ten gelen bir arzunun ta -
hakkukunu ister gibi ~1lgmca alktfhyordu. Bu alk1flar arasmda Jil
bert ve Margrit biribirlerine sempati ile bakhlar. Teati edilen bu ba
kitlar, uzun bir hayat mukavelesini hemen oractkta akdedivermi\1-
ti. Bu mukavelenin noterligini de hakem yapb. Miisabiklartn ni,an
landtklartnt ilan etti. Fransada 1901 senesindenberi giizellik miisa
bakalarmt di,Ierinin sthhatine itina edenler kazanmaktadtr. Birle,ik 
antiseptikler usulile yap1lan Dentol di, macunu ve suyu sizi de bir 
giin mes'ud edebilir. Di, doktorunuz size bu dif palmi emniyetle tav
siye eder, damflDIZ. 

Naf1a Vekaletinden: 
Dahili tesisat i§lerinde c,;ahi;imak istiyenlere verilecek ehliyetnameler hak

kmdaki talimatname 25 mart 937 tarih ve 3563 sayll1 Resmi Gazetede inti§ar 
etmi~tir. 

Ehliyetnan:e. almak isti~enlerin Vilayetlere ve Naf1a $irket ve Miiessese
leri Ba9miifett1§hk ve Kom1serliklerine tamimen teblig edilmi!? alan mezkil.r 
talimatname hiikiimleri dahilinde miiracaat etmeleri c812• (1899) 
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20 Agustos • 20 Eylul 1937 

Kesan Belediye Riyasetinden: 
' 

A I 

Ke!ian kasabasmm mevcud .P.lamna gore .. yap~?"Ilacak elektrik tesisat1 
projesi 1 nisan 1937 tarihinden 1tib~ren 20 .~un ~udd~~le kapal~ eksiltmiye 
konmu§tur. isteklilerin Ke§an Beled1ye Encumenme muracaatlen. (1901) 

H A S A N D E P 0 S U: iSTANBUL, ANKARA, ESKi~EHiR, BEYOl'iLU, BE~iKTA$. 

Ti.irk Hava Kurumu 

Sizi mutlaka 

Zengin edecektir 
Galata, Karakoy, Postahane 
kar~ns1, No. 31 Tel. 40021 

iSTANBUL 

TUrk Emlak ~irketi 
T ashih ilan1 

Hissedarlar umumi heyeti 22 nisan 
1937 tarihinde saat on alttda i~timaa 

davet edilmi§se de 22 nisan ogleden 
sonra kanunen Ulusal Egemenlik bay -
ram1 ve genel tatil zamaru oldugundan 
mezkfu umumi heyet i<;timamm ayni 
giinde saat on birde vuku bulacag1 ilan 
olunur. 

iDARE MECL!St 

Corlu sul!h hukuk mahkemesinden: 
Corlunun Nusretiye mahallesinden 

Varnah Ahmed klZI Ferdane ile ayni 
mahalleden Varnah Ali oglu Ahmed 
beyinlerinde vaki sulh te§ebbiisii da -
vasmda miiddeaaleyh Ahmedin ikamet
gahl meyhul bulunmu§ ve mahkemece 
ilanen telbligat ifasma karar verilmi§ 
oldugundan mumaileyhin 6/4/1937 ta -
rihinde c;orlu sulh hukuk mahkemesin
de ispat1 viicud etmesi i<;in teblig rna -
kamma kaim olmak iizere ilan olunur. 

(1914) 

NASlQllACl 
KANZUK 

Ameri_kada uzun tetkikat neticesi 

olarak buldugu bir fonniildi.ir. 

KANZUK NASIR tLACI en 

eski namlan bile koki.inden c;tkanr. 

Ciddt ve §ayam itimad bir nam 

ilacrdtr. 

lNGILiZ KANZUK Eczanesi 

BEYOGLU - Istanbul 

Davetiyedir 
Band1rma sulh hukuk mah'kemesin -

den: 
Bandtrmanm Cabi mahallesinden Ah

med oglu Mehmed karlSl Haticeye: 
Band1rma Hazinesi tarafmdan aleyhi

nize agllan istirdad davasmdan dolayt 
yapilan muhakemesinde ikametgahmm 
meghul oldugundan ilanen tebligat ic -
rasma karar verilmi§tir. Muhakeme gii
nii olan 19/4/937 tarihinde pazartesi 
giinii saat 9 da Bandtrma sulh hukuk 
mahkemesinde bulunmamz beyan olu-
nur. (31620) 

Sahfb "e Baqmuharr1.11: Yana• Nadi 
Umttmt ne$111/atf tdare eden Ya22 /flen 

Milttflrll: Hikmet Miinil 

cumhuN7Jet matball32 

Ismail Hami Dani§mend, Re§ad Nuri Giintekin, Dr. Ali Siiha Delilba§I. Nurullah Ata~ 

taraflar1ndan tertib edilip i.i~ senedenberi biiyi.ik itina ile 
basllmakta olan ve 2200 sahife, 2700 resim, 50 

tablo, 720 Latin sav1n1 ihtiva etmekte olan 

Frans1zca- Tiirk~e Resimli 
•• •• • 

Grand Dictionnaire lllustre 
Fran~ais Turc 

adh 3 cildlik bi.iyiik Frans1zca - Ti.irk~e higatin ismail Hami 
Dani,mendin esash tetkiklerile meydana gelen 

3 iincii cildi ~1km1$l1r 
1 - Franstzcada kullamlan Latin vesair dillerdeki savlar1, 2 • Tiirk Dili Aratbrma Kurumunun 

kabul ettigi yeni tiirk~e kelimelerin frans1zcadaki tam kartihklanm, 3- Franstzca ktyasi ve gay
riktyasi fiillerin tasrif tekilleri ve terciimelerini, 4 - T arihi ve co grafi Tiirk adlartmn franstzca -
daki degi,ik ,ekillerini ihtiva eden bu ii~iincii cild, birinci ve ikinci cildler kadar ehemmiyetli ve 
degerlidir. Birinci ve ikinci cildlerin her biri dorder, ii~iincii cild 4,5 liradtr. Her' ii~ cild tak1m 
halinde 12,5 liradtr. 
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BiR CAZiBE VAR,' 

KANAAT KiT ABE VI 

Ever cici M.: 
PERLODENT oi~ MAcunu 
SA'iESiNDfDiR. 

istanbul Naf1a Miidiirliigiinden: 
12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirliigunde 

(102,833) lira ke§if bedelli Florya iltisak yolunda yapllacak (2500) metrelik 
asfalt §OSe inr;1aah kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu!?tur. 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i§leri genel, hususi ve fenni ~artnameleri 
proje. ke!?if hulasasile buna miiteferri diger evrak 514 kuru§ mukabilinde dai
resinde verilecektir. 

Muvakkat teminat c6392:o lirad1r. 
isteklilerin teklif mektublanm ve en az clOO,OOO:o Iirahk bu i§e benzer 

i~ yaptlgma dair Naf1a Vekaletinden alm1~ oldugu miiteahhidlik ve saire ve
sikalarmt havi kapah zarflanm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
istanbul N afta Miidiirliigiine vermeleri. (1474) 

KULAKLAR 
Giizel sesleri i§ittigi 
gibi, bazan parazitleri 
de ahr. Her ses sizi 
oyalamasm. 

KREM PERTEV 

Hakkmda dinledigi -
niz ve duyduklarlm
zm en biiyiik temina
tl, onun kararm1yan 

parlakhg1 ve hadiseler 

kar§Ismda unutulma
yan achdrr. 

istanbul ikinci iflas ul~:uaull!g 
istanbulda Mahmudpa§a 

Biiyiik c;orabc1 han strasmda 191 
marada manifaturacthkla i§tigal e! 
mekteyken mahkemece 14/9/936 tarl 
hinde iflasma ~arar verilen V 
Arzuyan hakklndaki iflas taleblerini 
lacakhlar geri almi§ olduklarmdan 
ve iflas kanununun 182 nci maddesi 
cibince ifHi.sm kaldmlmasma istail 
ikinci ticaret mahkemesince 3/4/937 
rihinde karar verilmi§ oldugu ilan 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di§ agrdari, Artri · 



BugOn Qlkan YedlgDnde: 
Halide Edip, Hil.seyin 
Cahid, Ibrahim Ala• 
ettin, M. Turban Tan 
ve Re§ad Nurinin en 

ISTANBUL - CAtALOtLU 
Onu~uncO Jll sayJ : 4632 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, istanbul. Posta kutusu: istanbul, No 246 Car~amba 7 Nisan 1937 

gil.zel yaz1lar1Dl okuyacak&JDIZ. (Yedi
giin} il.n hugiinkii say•••m size hararetle 
tavsiye ederiz, ~iinkii ( Y edigil.n ) Tiirk 
miinevverlerinin yegane mecmuas1du. 

Telefon: Ba~uharrlr ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. ±dare ve matbaa kl.sml 24299 • 24290 

Ba~vekilin Belgrad seyahati 
Ecnebi mehafil bu ziyarete biiyiik 

ehemmiyet atfetmektedir 

aasvekilin seyahatinde 
goze Garpan iki 

muhim nokta: 
Halktn, Biiyiik Onder Atatiir
ke ve lsmet lnonii hiikumeti· 
ne besledigi derin sevgi ve 
Karabiikte kurulan Turk -ln-

giliz endiistri i§ birligi ...• 

fLR arabuk demir ve ~elik fabrika· 
~ larmm temelatma torenile Ereg· 

li pamuklu mensucat fabrikasi· 
n~n ac;•lma merasimine i~tiralc dip donen 
b1r Turk gazetecisi ic;in, bu ~ok istifadeli 
seyahatin int1balarm1 okuyuculanna ar
zetmek, bir vazifedir. 

BQ.§vekilimiz Karabii.k fabrtkasmm teme
line konulan hattrayz imzalarken, ve Eergli 

taorikastnt a9arken I 
hareket Heyetimiz 

etmek iizere ... 
ismet inonii yar1n Anka· 

radan, pazar giinii de . 
,ehrimizden ayr1byor 

Ankara 6 (T elefonla) - Ba§vekil 
lsmet inonu Belgrada gitmek iizere sekiz 
nisanda Ankaradan hareket edecektiT. 
Ba§Vekil ile birlikte Hariciye Vekili T ev· 
fik Ri.i§tii Aras, protokol umum miidurii 
;levket F uad. Hariciye birlnri dllire 

mudiiru Cevad, Ba§vekalet kalemi mah
sus miidiirii Vedid, Hariciye V ekaleti 
kalemi mahsus miidurii Refik Amir ve 
iic; rnemur Belgrada gidecek!'!rdir. 

Ba§Vekilimiz 11 nisanda lstanbuldan 
Belgrad ic;in yola <,;Ikacak ve dost Y u -
go~av hi.ikumet merkezinde buyi.ik me • 
rasimle kar§tlanacakbr. Belgradda ika • 
metin dOrt giin surecegi ve bu miiddet 
zarfmda c;ok miihim • miizakereler olaca· 
g1 tahmin edilmektedir. Kii<,;iik Antant 

[Arka31 8{{. 7 siltun 2 de] 
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I§ kanununun tatbiki 

Cenub hududunda. · istisnai 
iedbirler alzgOruz 

5 inci Umumi MUfetti~lik kuruluyor 
Dahiliye V ekili bugiinkii Mecliste, hududda 
al1nacak tedbirleri izah edecek, yeni U. Mii
fetti,Iige cenub ve ,ark vilayetleri verilecek 
Sark mintakasin· 
' 
da genif idari 

degifiklikler 
Ankara 6 (T elefonla) - Cenub hu· 

dudlanndaki baz1 §ekavet hadiseleri ve 
hudud asayi~ meseleleri iizerinde F ukc1 
grupunda beyanatta bulunmu~ alan Da · 
hiliye Vekili ve Parti gene} sekreteri .5iik 
rli Kayanm yannki Meclis toplanhsmda 
bu mevzu iizerinde malumat verecegi an · 
la~Ilmaktadu. 

.5iikrii Kaya bu beyanatJ strasmda bu 
mmtakalarda asayi§ ve inz1bat vaziy,.ti 
ve ka~akc;1hk hakkmda alman ve almacak 
tedbirleri de soyliyecektir. Diger taraf. 
tan ogrendigime gore son cenub vilayet
leri seyahati dolayisile hamlam1~ oldugu 
rlporu bugi.inlerde Ba§vekalete verc • 
cektir. 

BeJinci Umumi Miileti1lik te 
kuruluyor 

Ankara 6 (A.A.) - Cenub hudud-

Dahiliye Vekili ~ukrii Kaya, son deta Umumi Miifetti~ler ve kumandanlarla 
birlikte yaptz~t f9ttmada 

larmda emniyet ve asayi§ bakimmdan 
miihim tedbirler almmakta oldugunu bil
dirmi§tim. Bu arada cenub vilayetlerini 
ihtiva eden bir mmtakaya hasri tekarriii 
eden birinci umum miifetti§lik te§kilatmm 
s•kla~tmlmasi ve takviyesi de vard1r. Di
ger taraftan birinci ve umumi miifetti§lik
lerden ahnacak baz1 vilayetlerle 5 inci u-

muml miifetti§lik te kurulmaktad1r. 5 inci 
umumi mufetti§lik birinci umuml miifet
ti§likten aynlacak Siird, Bitlis, Hakari, 
Mu§, Van vilayetlerile dordiincii umu -
mi miifetti§likten almacak olan Agn vi
layetinden ibarettir. 

Diger taraftan birinci umumi mi.ifet· 
[ArkaSt Sa. 7 siitun 1 del 
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Belgrad i~tim 1n1n 
A vrupada akisleri 

a I 
Y ar1n Mecliste gorii,iilecek olan kanunla 

I 

Ba§vekilin son seyahatinde iki nokta, 
bilhassa nazan dikkatimizi celbetti. 

Bunlann birincisi, ingiliz Buyuk El<,;i
si Sir Percy Lorraine'in Karabiikteki 
temelatma torenine i§tirak etmek suretile 
Ti.irk • !ngiliz dostlugunu pek kuvvetli 
bir surette tebaruz ettirmi§ olmasidJr. 
Ba§muharririmiz, iki giin evvel, gene bu 
sutunda, ayni mevzu etrafmda fikirlerini 
soy Iemi§, «Karabiikte tecelli eden I ngi
liz - .T iirk dostlugu iezahiirlerinin biitiin 
Tiirkiyede biiyiik memnuniyct uyandrra· 
cagmr tcmin cderiz.» demi§ti. 

Bir f k Aleyhte tefsirlere ragmen 
k1s1m miiesseselerin ve esna m, anunun d .. k 1 . • 

1 
ostane muza ere er 

miiessese adeta yeniden kurulmaktad1r 
Ankara 6 (Telefonla) - Meclisin "\ 

Ba,vekilimizin Ziraat vecibelerinden kurtulmak 1~1n yan 1' devam etmektedir yannki toplanhsmda <<Turkiye Cumhu -
riyeti Ziraat BankasJ» kanun projesinin 
gorii~iilmesine ba~lanacakhr. Bu proje 
<<bugiinkii dar kredi kaynaklanmiZI zi -
raatle, ziral istihsal ile fiJi hic;bir alakasi 
kalmaml§ olanlara, sadece toprak sahib1 
o~maktan ba~ka hi~ir sosyal rolii olmi
yanlara kaphrmamak» kararile ve huku
.metin bu esbab1 mucibesile haztrlanmi§ 
Meclise verilmi§tir. Metni hakkmda ev
ve;ce uzun uzad1ya tafsilat · verdigimiz 
proje Meclisin evvela ziraat, sonra ikt1 -
sad ve maliye ve biitt;e enci.imenlerinde 
baz1 degi§iklikler g~irmi~ yeni hiikumler 

!ngiliz Bi.iyuk El<,;isi, Karabi.ik fabri
kalarmm temelatma merasiminde, sadece 
bir seyirci misafir gibi ham bulunmakla 
hlmami§, bizzat kendisi, hatta kerimesi 
de temelatmaya bilfiil i§tirak etmi§lerdir. 
Karabukteki merasim bittikten sonra, Se
fir, Ankaraya avdet etmiyerek Ba§veki
limizle beraber seyahate devam etnU§, 
Kayseri fabrikas1m gezdigi gibi Eregli 
fabrikasmm a<,;Ilma merasiminde de bu
lunmu§tur. 

Cumhuriyet Ti.irkiyesinde, ilk defa o
larak bir btiyuk el<,;inin. bilhassa lngiltere 
Buyiik Elt;isinin Ba~vekille .beraber, bOy· 

·le bir torene ve boyle bir seyahate i~tirak 
E'lmi§ oldugunu kaydedersek hadisenin 
siyasi ehemmiyeti . kendiliginden tezahiir 
eder. 

Karabukte yalmz yedi demir ve <,;elik 
fabrikasmm temeli degil, bununla beraber 
Turk • lngiliz endiistri i§birliginin, hatta 
Turk ~ lngiliz dostlugunun da temeli a
tilmt§hr. demekte hata olmaz. 

Boylece, lsmet !noni.i hukumeti, Tiir
kiyenin sanayile§llle i§inde, !ngiliz serma
yesinin, ingiliz fen ve san' atmm, lngiliz 
tekniginin, ingiliz maliyesinin ve ingiliz 
siyasetinin muzaheretlerini temin etmi~ 
oluyor ki biitun bunlar, g~ici degil, an· 
cak saglam ve temelli bir dostluk saye
sinde temin olunabilen yardimlardir. 

Buyiik Elt;inin Karabiikte, memleke· 
.tin her smlfma mensub insanlardan mu· 

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 7 siltun 1 de] 

i<; SAHiFELERDE 

yollara sapbklar1 ania,Ildi 

Bun dan bir miiddet evvel lktisad V e
kaleti h Dairesi U<,;i.incu Bolgesine da -
hi! olan vilayetlerdeki i§ yerlerine dag1 -
hlrru~ bulunan (h Yeri Beyanname} le
rinden lstanbula aid olanlann heyeti u • 
mumiyesi, Bursa ve Kocaelininse bir kis
mi i§ Dairesine iade edilmi~ bulunmak • 
tan1r. 

Bu itibarla 1§ Dairesi §imdi, bir taraf
tan bunlann tetkik ve tasnif i§i, diger ta
raftan da beyannamelerine ( 1 0) dan az 
i§c;i c;ah§brdiklanm dercetmi~ olanlann 

i§ yerlerine miifetti§lerini gondermek su
retile beyanname mundericatmm sihhatini 
kontrol etmektedir. 

Bu tefti§ler esnasmda, mi.iteaddid de
falar yap1lan ikaz ve gazetelerde inti§ar 
eden ilanlara ragmen daha pek ~ok i~ 
yerlerinin meseleyi vergi ve saire gibi her
hangi bir mali miikellefiyet!~ ilgili sana
rak, veya beyanname doldurmakla behe
mehal i§ kanununa tabi olmak" kaygusile 
beyanname vermedikleri tesbit edilmi~tir. 

[Arkasz Sa. 7 siltun 4 te] 
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lhtililciler Bilbao'ya 
dogru · akin ediyor 

Baskta ilerliyen ihtilalci kuvvetler kumandan1 
loll~ Mola, mmtaka teslim olmasza 

zaptedilecegini soyledi kuvvetile 

3 iinciide: Yurddan yaz~lar -'-General Mola, General Franco ile birlikte Burgos sokaklartnUAAO 
Ismail Habib 

5 incide : Diinya niifus meselesi Saint • J ean-de-lu 6 (A.A.) - Bask riiliiyor ve Durango §ehri de tahliye olu-
M. F. T. cephesinde asi menabiden alman malu· nuyordu. Asilerin bir koluk tesli~l olba~ 

Bahk ihracatllnJZ tehlikeye matta Achandino'nun asiler tarafmdan Eibar'a girmi~ ise de hi.i umet<,;I er 11 

giriyor zaptedildigi teeyyiid · etmektedir. Bir baskm yaparak §ehre giren iki bin asiyi 
8 Dctda: : Spor muddettenberi Eibar §ehri ile San Sebas· oldiirmu§lerdir. ;limdi asiler Eibar\ mu· --------------•1 !ien yolu iizerinde beyaz bayraklar gq • / -...... IArkasl Sa, 7 siitun lS tel 

M. Benes•tn dun Yugoslavyada ztyaret 
etttOt Kral Aleksandr'm tilrbest 

Belgrad 6 (A.A.) - Reisicumhur 
Benes'le Naib Prens Paul ve Prenses 
Olga bu sabah Karayorgiyevit;'lerin aile 
makberesine gitm:i~ler ve Cekoslovakya 
Reisicumhuru, orada Kral Aleksandr'm 
kabrine bir yelenk koymu§tur. 

Benes, ogleden sonra da Avala tepe • 
sindeki Me~ul askerin kabrine ~elenk 
koymu§tur. 

V ali de Krali~e Marie ile N aib Prens 
Paul, Prenses Olga ve Benes, Cekoslo
vakya sefarethanesinde verilecek ak§am 

[ArkasJ Sa. 7 Bii.tun 5 te] 
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Vali-Hiiseyin Cahid 
aras1ndaki dava 

Diinkii celsede istanbul 
zahitasinJn tezkeresi 

okundu 
!zmit 6 (Hususi muhabirimiroen) -

Vali Muhiddin tl"sti.indag • Hiiseyin Ca
hid davasma bugi.in devam edildi. Mah
keme salonu gene pek kalabahktx. 

Valinin vekilleri, diger gazetelerin ve
killeri, Hi.iseyin Cahid ve Enis Tahsin 
mahkemede haz1r bulunuyorlard1. 

Celse a~Ilmca, Enis Tahsin, mahke • 
mede huzurdan vareste tutulmasm1 ta
leb etti ve bu taleb kabul edildi. Bundan 
sonra !stanbul Emniyet mi.idiirli.igu i
kinci §Ubesinden gelen tezkere okundu. 
Bu tezkerede hulasatan §U~lar yaz1hyd1: 

c cBiriken para~ ba§hkh yazmm ki -
min tarafmdan yaz1ldig1 Ak§am gaze -

[Arktr..n sa. 'l siitun 4 tel 

Bankas1na gosterdigi 
tevecciih --Ankara 6 (A.A.)- C. H. Par· 

tisi Kamutay Grupu Ba§kanhgmdan 
teblig edilmi§tir: 

«Cumhuriyet Halk Partisi Ka -
mutay Grupu bugiin, sah 6/4/1937 
ogleden sonra Antalya saylaVJ dok -
tor Cerna! T uncanm reisliginde top
land!. 

ilave edilmi§ veya kaldmlmi§tir. Projenin Ziraat Bankasmm ikt1sadi ve zi • 
ald1g1 son §ekle gore birinci madde §OY • rai hayatta memlekete yaphg1 mii • 
ledir: him hizmetlerden ve banka memur • 

Turk c;iftc;ilerinin · zirai istihsallerine, larmm yuksek mesaisinden takdirle 
zirai mahsullerin siiriim ve satl§ma zira· [Arkast Sa. 7 siltun s tel 

f Arkasz Sa. 7 siltun 6 da] \.~:::::::===~~-· __ :.,_ ___ __,) 
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F ram~ada sag partilerin 
tasfiyesine mi gidiliyor? 

Sosyal 
ceza 

firkasinin reisile bes azas1 
' 

mahkemesine verildiler 

Franstz sosyal partisi reisi De la Rocque 

Paris_6 (AA)- Frans)Z sosyal fn-~leceklerdir: 
kasmm Icra kom1tesinin a§ag_Ida isimleri Sebebi, feshedilmi§ alan birlikleri y~ 
yazth azas1, ceza mahkemesme sevkedi • [Arkasz Sa. 3 sutun 1 de] 
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Tarihl tefrika : 81 Yazan: M. Turhan Tan 
(Tereiimo ve iktibiUI edilemez) 

Cok yaman bir sa vas 
' 

A~dan gedikler, Tiirk kanile, Tiirk 
ve Tiirk sehidlerinin cesedlerile 

' 

etile 

g~ilmez bir hale 
Y enic;eriler, gediksiz bir kaleye hii -

cumun faydas1zhgma kanaat getirerek 
ve ki§tn da olanca §iddetile yakla§hgmi 
dii§linerek k1~laya avdet fikrine temayiil 
ediyordu. Sipahiler, yemsizlikten )agar • 
la§mi§ atlanm ya§atmak kaygusile harbin 
miisbet veya menfi bir neticeye erdiril • 
mesi dilegini ileri siiriiyorlardt. 

hte bu mada iki . lagim patlattlabildi. 
Karintiye kaplSlnm sagmda, solunda iki 
kuc;uk gedik ac;Ildt ve Tiirkler, bardaktan 
bo§amrcasma dokiilen bir yagmur altmda 
ileriye ahldt. Cedikler, ancak on, on be§ 
ki§inin yanyana gec;ebilmesine miisaid bir 
geni§likteydi ve her gedigin arkasmda 
binlerce du§man siper ahp durmadan ok, 
kur§un ve ta§ yagdmyordu. Buna rag -
men Tiirkler iil( gun hiicum ettiler, onar 
onar gedikleri a§miya sava§hlar. 

Bu, oliime mahkum saYJSIZ masumla
nn taktm tak1m kur§una dizilmelerini an
cliran bir manzarayd1. Ecel yagmurunu 
_,a~abilen Tiirkler onar onar gedik agizla
nna vard1k~a gogiislerine dogrulmu§ yuz
lerce tiifegin birden bo§almasile en azm· 
dan yirmibe§er otuzar yara ahp oliiyor ve 
onlarm yere kapanmasile beraber on iki 
oliim mahkUmu daha gedik agzmda ayni 
alubete gogus ac;Iyordu. 

Bu yaman saldm§m ilk yarattlgt neti
ee, gediklerin §ehid cesedile kapanacak 
bir bic;ime girmesi oldu. 0 dar delikler 
yava§ yava§ Turk kanile ve Tiirk etile 
oriildii, dii§manla muhacimler arasmda 
mukaddes bir sed yiikseldi. Viyanahlar, 
kor bir gayz ve derin bir korku i~inde 
gece giindiiz o seddi de ate§e tutuyorlar· 
d1, §ehidleri on kere, yiiz kere daha §ehid 
ediyorlard1. F akat Tiirkler, arhk sende
lemi~lerdi, onlerinde yiikselen miibarek 
irtifa1 c;ignemekten ~ekiniyorlardt. 

Manzara Hiinkan da heyecanlandu • 
mt§t!, tacSIZ ~ovalyelerle harbetmegi 
ziil aaytp muhasaradan vazgec;megi dii
§Uniip dururken gedikler agzmda 
Turk §ehidleri cesedinden iki ehram vii
cude geldigini goriince hicaba kaptlmi§ 
ve olenlerin ociinii almak kaygusuna ka
pllffil§h. Bu sebeble lagtmcilan te§vik etti, 
askerlere miikafat vadinde bulundu ve 
gene orada gedikleri iki§er, iic;er adun 
geni§letecek bir infilak temin ettirdikten 
sonra hiicum emri verdi. 

Netice gene oyle oldu, §ehid cesedleri 
dii§mam koruyan bir siper ve dostu sen • 
deleten bir engel rolii oynad1. Hucumda 
daha fazla JSTar etmek igne deliginden 
zincir gec;mesi, bir musluktan Tunamn 
• biitun geni§ligile - akmasmJ istemek gibi 
delice bir hareket olacaktl. 0 dar gedik
ler, Turk giiciiniin dalgalana dalgalana 
akmasma miisaid degildi. Zinciri iplik 
yapmak, bir nehri dar bir musluktan aktt· 
mak miimkiin olamtyordu. 

0 yaman atth~lar masmda Viyanah • 
!ann ba~bugu Nikola do Salm da aibr 
bir yara almi~h. son dakikalanm ya~1yor· 
du. Sultan Sii!eyman, paYJtahtt buak1p 
ka~mt~ olan Kral F erdinandm miimes • 
siline oliim §erbeti sunulmu§ oldugunu 
- bir tutsagm ifadesini dinliyerek • ogre
nmce ne§' elendi, ba~kumandam olum do
~egine dii§iiriilmii§ ve on yedi giindenberi 
korkunc kabuslar il(inde iligi kurutulmu§ 
olan bir ordu ile daha ziyade ugra§mayi 
gereksiz buldu, hiicumun durdurulmasmi 
ve c;adulann kaldmlmasmi emretti. 

Onun bu iradesini gok te teyid edi -
yordu, soguk bir htrc;mhkla kar dokiip 
yakacak odunu, yiyecek ekmegi kalm1 • 
yan askerlere oradan uzakla§mamn ge • 
rekli oldugunu anlatlyordu. 

Viyanahlar tabiatin insafstz cilveleri 
yiizunden kendilerine nasib olan kurtulu§ 
saadetini, Tiirk karargahmda ta~mmast 
miimkiin olm1yan agirhklann yakilmasm· 

dan dogan yangm delaletile anlami§lar
dJ. 1529 te§rinievvelinin on dordiincii 
gununii takib eden gece, direk direk yiik
selen alevler, Viyana etrafmda Turkle
rin yaratt1g1 o rengin papatyeligin kay ~ 
boldugunu ve yerine beyaz bir ortii seril
digini Viyanaltlara tema§a ettirmi§ti. 

F akat, yalmz goriiyorlardt, gozlerin • 
den ruhlanna dokiilen saadetle iktifa edi
yorlardi, kunildanmaYJ hatirlanna getir
miyorlardi. {_;iinkii Tiirklerin yenilerek 
degil, tabiate gucenerek c;ekildiklerini bi· 
liyorlardJ. Ondan dolay1 da duvarlannm 
ardmdan aynlmayJ ahmakhk sayiyorlar
lardi, korkulu riiyalann yava§ yava§ bit
mesini seyreder gibi bir vaziyette kahyor
lardi. 

Tiirkler, on bin de Alman esiri gotu· 
riiyorlardi. T oplarm ince filoya ve ag1r· 
hklann ileriye ta§mmasJ, metrislerin b1 -
raktlmast, ftrkalann ma ile yola l(Ikanl
masJ, Turklere has olan nizam ve intizam 
il(inde cereyan etmekle beraber herhangi 
bir dii§mam hiicuma te~vik edecek birer 
fmat demekti. Viyanahlar, bu fmatlara 
kar§I iltizami bir korliik ta§IyorlardJ, yer
lerinden kimtldamiyorlardt. Hatta c;ogu 
gene ve bir ktsmi da kadm olan esirlerin 
vaveylalanna da kulaklanm tikamt§lar
di, kendilerinden yard1m dilenen bu yurd
da~ feryadm1 duymaz goriiniiyorlard1. 

Hunkar, tacs1z §Ovalyelerle harbetme
gi §anma yaki§hramamt§ ve geri c;ekil -
megi • muhasara ba§hyahdanberi • istiye
gelmi§ olmakla beraber Viyanahlara te
fahiir hakki da vermek istemiyordu. 0, 
kovuklarda gizli bir dii~manm degil, yag
mur ve kar gibi iki miiz'i~ silah kullanan 
tabiatin bile oniinde boyun egmiyecegini 
Viyanahlara giderayak hissettirmek az
mindeydi. Bundan otiirii c;ad1rlan kal -
dJrtttgt, askere hareket emri verdigi hal
de kendisi otagim bozdurtmad1. lki giin 
daha Simering'de kald1. 

Ibrahim Pa§a da orduya diimdarhk 
yapmak ic;in kendi karargahmt muhafaza 
ediyordu. Viyana mahpuslan i§te o otag 
ile o karargahm biiyiiledigi bir kiitle ola
rak bannd1klan ko§ede bi.iziiliip duruyor
lardi. Onlar, biiyi.ik bir kism1 koylere c;e
kilmi§, toplan gemilere gotiiriilmii§ olan 
Tiirk ordusunun HiinHr ile vezirini ko
rumak i~:in yerinde kalmt§ ktsmma taarruz 
ciir' etini gosterseler ve top tan kale hari
cine <;Iksalar ~iiphe yok ki vaziyet anslZln 
degi~ecekti, Hunkann otag1 Simerig' den 
Sen istefani kilisesi avlusuna gel(ecekti. 
Acaba Sultan Siileyman, Viyanahlann 
sevinc buhram i~inde bOyle bir delilik ya
pacaklarmi umup ta m1 otagmda kah • 
yorduL Oyle de olsa aldanmi§ demekti. 
<;iinkii bekleyi§i beyhude idi, §ehirde ka
pananlar bo§almt§ Tiirk metrislerini i§gal 
etmege, arhk enraYJ derlemege bile he
ves etmiyorlard1. 

Hunkar, bir avuc; askerle iki giin Si
mering' de kalarak gururunu memnun et • 
tikten ve dii§manm kimildiyamiyacagma 
kanaat getirdikten sonra otagm1 dev§irtti, 
Latya suyu istikametinde yiiriiyii§e gel(ti, 
yirmi giindiir belli edip durdugu sabu -
sJZhga ragmen agtr yiiriiyordu, kucriik bir 
tela§ gostermiyordu. 

Cok gene hirc;mdJ, kar kamgalan piis
kiiri.ip duruyordu. Siirekli yagmurlarm 
viicude getirdigi batakhklar §imdi beyaz 
hirer ~ukur halini ahyordu, oliimden kur· 
tanlabilmi§ develeri aglahyor, mandalara 
ve okiizlere ikide bir diz c;oktiirtiiyordu. 
Bu vaziyette gidi§, Viyana hendeklerine 
ve burc;lanna saldm§ kadar zahmetliydi. 
Avusturya pay1tahtmJ himaye eden ta • 
biat §imdi Tiirklerin geri donmesini de 
istemiyor gibiydi, ~e§id c;e§id densizlikler 
yap1yordu. 

(Arkast var> 

izmitteki fakir~ ~ocuklar1 himaye eden heyet 

izmit (Hususi) - ~ehrimiz <;ocuk 
Esirgeme Kurumu 23 nisan c;ocuk bayra· 
mmm haztrhklanna ba§lami§ ve bunun 
ic;in .hir program tesbit etmi§tir. Bayram· 
da gurbiiz ~ocuk miisabakas1, ~ocuk ba-

losu yapilacak, kimsesiz ve fakir yavru
lara elbise ve ayakkabJ dagittlacakttr. 

Y ukanki resim <;ocuk Esirgeme Ku • 
rumu idare heyeti azalanm bir toplanh 
esnasmda gost,ermektedir. 

CUMHURiYET 

( ~ehir ve 
Miihim bir eser 

Bir sene zarf1nda cereyan 
eden bazine dav~lart 
Maliye Vekaleti 

istanbul Maliyesi 
Muhakemat mudur· 
liigii 1936 senesi 1§ 
Birligi Dergisi na -
mile bir sene zar -
fmda yap1lan i§le -
rin, takib edilen da
valarm cins ve rna • 
hiyetini bildiren mu

him bir eser ne~ret- Muhakemat miidiiril 
mi§tir. All Galib 

Bu eserin mukaddemesinde Maliye 
Vekaletine verilmi§ muhim bir rapor var· 
dtr. Bu raporda Hazine avukatlannm va
zifeleri ve c;ah§I§ tam izah edilerek: 

Soziin kisasaJ ve ozii §Udur ki gerek 
Hazine avukatlanna ve gerek idaremiz 
mustahdemlerine teminat ve miikafat u • 
suliinii kabul etmek gereklenmi§tir.» de • 
nilmekte ve §oyle devam edilmektedir: 

«1§lerimizin haricde tesadiif ettigi mu§· 
kiiller mahkeme kalemlerinde ve icra da
irelerinde goze c;arpacak mertebededir. 
Adliye yangmmdan sonra l(ok dar ve sJ
kt§Ik vaziyette kalan mahkeme kalemle • 
rindeki evrak ve dosyalan «;tkartmak, mu
ameleye koydurmak buyiik bir hiiner ve 
marifet eseri olmaga ba§lami§tlr. Avukat
Ianmiz ve takib memurlanmiz bazan ta -
hammiilsuz haller kar§tsmda mufetti~lere 
miiracaat etmek Jshranm duymaktad1rlar. 
Sultanahmed sulh hukuk mahkemeleri ka
Iemleri i§ yapmaga asia miisaid degildir. 
Hazinenin biriken i§lerini «;1karmak ic;in 
ekseriya makamimiZdan memur ve dak· 
tilo gonderilmektedir. 

icra i~lerine gelince icradaki takibi 
derdest i§lerimizin seneba§mda adedi 
1160 t1r. Bu kadar i§i olan bir muekkil 
tabiidir ki bu kadar icra dairesinde i§i o· 
!an bir kimsenin hemen miiracaat ederek 
i§ini gorduriip avdet etmesi i§ miktanmn 
azhgt sebebile daima mumkiin oldugu 
halde Hazine vekili maya girerek miite
addid ve pek ~;ok olan i§lerini bitirip ~;e
kilmesi giinlere, haftalara muhtacdu. Ne
ticede bunun ic;in baz1 tedbirlerin almma
SI istenmektedir. 

Bu esere gore 936 senesinde Muhake
mat miidiirliigune 2860 clava gelmi~tir. 
1935 senesinde gelen davalann adedi 
4215 ti. Bunlardan 1705 davada Hazine 
miiddei ve 1155 davada Hazine miidde
aaleyhtir. Davalann ekserisi kira ve ecri
misil, alacak, istihlak ve kazanc vergisi 
davalandu. 

Bu davalardan cezal ktsunlanmn 
( 114) ii vazifeyi suiistimal, (55) i giim
riik davalandtr. 

Sene ic;inde (750) ~ura davast gelmi§ 
ve gec;en seneden miidevver (750) clava 
ile bunun adedi 1537 ye balig olmu§tur. 
263 dava Devlet $urasmca Hazine le -
hine, 220 clava da Hazine aleyhine ka • 
rara baglanmi§tir. 

Derginin bir k1smma Hazine avukat • 
lannm ald1klan i§lerle neticelendirdikleri 
i§leri gosterir bir cetvel eklenmi§tir. Ha -
zinenin gel(en sene ac;tlgi davalarla muh
telif kimse ve muesseselerden 5, 794,136 
lira taleb etmekte, kendisinden de 
7 48,609 lira istenilmektedir. 

G~n sene bu davalarla 2,253,751 
lirahk clava kazamlmt§, 671,821 lirahk 
clava da kaybedilmi§tir. 

Eserin bir ktsmi Maliye Vekaletile ce
reyan eden baz1 muhaberelere, bir ktsmt 
da bir«;ok kimseleri alakadar eden T em
yiz ve Devlet $urast kararlarmm hulasa
lanna tahsis edilmi§tir. 

idare ettigi miihim bir dairenin tekmil 
i§lerinin bir bilan~;osunu yalmz bagh ol
dugu dairelere degi], bir kitab halinde bii
tiin efkan umumiyeye arzeden Muhake
mat §Ubesi miidiirii Bay Ali Calibi bu 
muvaffakiyetinden dolayt tebrik ederiz. 

ADLIYEDE 
Bir berber mahkum oldu 

Kadlkoyiinde KUl"bagahderede ber • 
berlik eden Ali, tuvalet yaphrmak ti.ze
re diikkamna gelen Leman isminde bir 
ktza: 

c- Gel seninle sinemaya gidelim. di· 
ye bir teklifte bulunmu§ ve k1zm: 

c- Sen ne hakla beni sinemaya davet 
ediyorsun, gitmiyecegim. demesi iize
rine kizml§ ve tabanca ile kiZI kulagtn~ 
dan yaralamt§tlr. Alinin muhakemesi 
diin Agtrcezada bitmi§ ve miitecaviz 
berber, bir sene alb ay hapse mahkum 
olm~tur. 

MUZELERDE 
Miizede mahkukat paviyonu 

1staillbul Mi.izeler idaresi mlizemizde 
bir mahkukat paviyonu agmaga karar 
verdiginden bu hususta laz1m gelen pa
ramn temini i~in Maarif Vekaletine mii
racaat etmi~tir. Maarif Vekaleti bu ka
ran tasvib etmi§, istanbul Mi.izeleri U
mum mlidiirliigiine 10 bin lira tahsisat 
gondermi§ tir. 

Memleket Haberleri ) 
Gtdastz ~ocuklar Pierre Benoit 

15 bin ~ocuga yaptlacak Maruf Frans1z romanciSI 
yard1m ,ekli kararla,b diin ,ehrimize s:reldi 
Ilk mekteblerdeki yoksu] c;oeuklartn 

g1dasmi ve tedrisat levaznmm temin et • 
mek maksadile her mektebde bir cemiyet 
kuruldugu malumdur. Bu himaye heyet· 
Jeri otedenberi mekteblerin bulundugu 
muhit halkmdan temin ettigi yard1mla bu 
maksad1 temin etmege c;ah~makta idiler. 
Cumhuriyet Halk Partisinin de g1das1z 
c;ocuklarla alakadar olmaga karar ver • 
mesi iizerine Maarif idaresi biitiin mek • 
teblerdeki gidas1z c;ocuklarm adedini ve 
bunlara ne suretle yard1m edilmekte o] • 
dugunu tesbit etmi§tir. Hazulanan rapo· 
ra gore istanbul vilayet hudud dahilinde
ki 450 ilkmektebde 15 bin c;ocugun yok
sul oldugu ve tahsile devam etmek ic;in 
her§eyden evvel asgari bir g1daya muhtac 
bulundugu tesbit edilmi~tir. Fa kat 15 bin 
c;ocuktan yalmz 7000 c;ocuga mehmaem • 
ken yard1m edilebilmektedir. 

Y ap1lacak yard1mlann her semtte bir 
olmasmi istiyen Parti, bugiine kadar bu 
hayJTh i§lerle ugra§an heyet ve kurum• 
!arm i§tirakile esash bir yard1m kolu kur· 
maga karar vermi§tir • .;;imdilik mekteb • 
Jerde mevcud himaye heyetleri olduklar1 
gibi kalacak ve faaliyetlerine devam ede· 
ceklerdir. Particle kurulacak umumi he· 
yet ise balolar ve musamereler vermek ve 
otedenberi biitc;elerine hayJr i~leri u;m 
tahsisat koyan miiesseselerden temin ede
cegi para ile, varidatlan noksan olan hi· 
maye heyetlerine yard1m etmek suretile 
gtdasiz c;ocuklara verilecek g1danm her 
tarafta roiisavi olmasma c;ah§tlacaktu. 
Belediye bu i§ ic;in butc;esine bu sene 
5000 lira koYJ)lU§tur. Evkaf ldaresine de 
miiracaat edilmi~tir. Bundan b~ka bilu • 
mum mali ve ikhsadi miiesseselere mi.ira· 
caat edilerek yardtmlan temin edilecek • 
tir. 

K1Z1lay Kurumu, <;ocuklan Esirgeme 
Kurumu, Halkevleri de badema yapa • 
caklan yardtm ic;in ayud1klan parayt, 
Particle te~ekkii!l eden heyetin emrine ve
recektir. Bu heyet yann Vali ve Parti 
Reisi Muhiddin Ostiindagm riyasetinde 
toplanarak faaliyetinin son §eklini de tes
bit edecektir. 

MUTEFERRIK 

Hamidiye mekteb gemisi Yu
goslavyaya gidecek 

Hamidiye mekteb gemisinde staj go
ren bahriye zabitlerimizin Yugoslav li
manlarile diger baZl limanlan ziyaret 
edecegini evvelce yaznn~hk. Hamidiye
nin may1sta hareket edecegi haber ve
rilmektedir. 

Maden piyasaa1 ~ok yiikaeldi 
Son hafta iginde §ehrimiz maden pi

yasasmda biiyiik bir yiikseli§ olmU§tur. 
Kur§un, ~ivi fiatlan kilo ba§tnda 10 - 12 
kUI'Ul} artrru§br. 

Kalay piyasas1 ise yiizde 45 yiiksel • 
mi§tir. Bakrrm kilosu da §imdiye kadar 
gorillmemi~ bir raddeye c;1ktl~ndan ba
klr fabrikalarmm bin;ogu c;ah§mamaga 
ba§lann§tlr. 

SOSYETELERDE 

Elektrik §irketinin vaziyetini 
tetkik eden heyet 

Elektrik ~irketi tesisatJ. ve §ebekenin 
fenni vaziyeti, ihtiyac1 ne dereceye ka
dar kar§Ihyabildigi, fenni tesisatta mu
kavele hiikiimlerine riayet edilip edil -
medigi gibi meseleleri bir miiddetten -
beri tetkik etmekte olan heyet i§ini bi
tirmi~tir. Heyet azalarx burada tetkikat
tan almarak neticeleri tesbitle me§gul 
bulunmaktad1r. 

N af1a heyetinin bu tetkikatl sayesin
de §irket ~ebekesinin asH vaziyeti ve 
klymeti tamamen ogrenilmi~tir. Heye
te riyaset eden N aft a tefti§ heyeti reisi 
9efik, heyetin mesaisi etrafmda Veka -
lete izahat vermek ve yeni direktif al
mak iizere Ankaraya gitmi~tir. 

Fransamn tanm
mi~ ediblerinden 
Pierre Benoit diin 
kansile beraber 
Fransadan §ehri -
mize gelmi~ ve §eh
ri gezdikten sonra 
Suriyeye gitmi§tir. 
Pierre Benoit diin 
kendisile gorii§en 
bir arkada§Irniza 
~unlan soylemi§ -
tir: Pierre Benoit 

c- Karrmla beraber balaJl seyahati
ne c;Iktirn. $ark memleketlerini c;ok sev
digim ic;in §arki Akdenizi tercih ettim. 
Son ziyaretimdenberi 1stanbulu c;ok de
gi§mi§ buldum. Her tarafta yeni terakki 
eserleri gaze c;arpmaktad1r. 

Glizel istan~bulda daha uzun miiddet 
kalmak iizere yakmda tekrar buraya 
gelecegim. F1rsattan istifade ederek 
haZirlamakta oldugum yeni bir roman 
ic;in tetkiklerde bulunmak ve Tiirk ede
biyatl ve i~imai hayatile yakmdan 
me§gul olmak isterim.• 

SEHIR ISLER/ 
Ol~iiler tekrar muayene 

edilecek 
Ol~ii ve ayarlar hakklnda Marmara 

mmtakas1 olc;iiler ve ayar miifetti§ligin
den Belediyeye bir tezkere gonderilmi§
tir. Bu tezkerede birgok olc;iilerin, bil
hassa pazar yerlerinde kullamlan olc;ii
lerle el terazilerinin fazla kullanmak 
neticesi a§mmakta olduklan, hatta bun
lar arasmda kiloluk olc;iilerden 978 gra
ma inenlerin mevcud oldugu bildiril -
mektedir. Bunlar Belediye tarafmdan 
ani bir tefti§e tabi tutulmak suretile 
musadere edilecektir. 

Bundan ba§ka bir klstm olc;iilerin de 
damgalan a§mmt§ bulunmaktadtr. Bun
lar da yeniden damgaya tab! tutula -
caktlr. 

Eski sistem baskiil ve saire gibi 938 
senesi nihayetinde tamamile ortadan 
kaldmlmasi lbtrn gelen olc;iiler igin de 
§imdiden sahiblerine tebligat yap1la -
cakbr. 

Caddelerde ge~id yerleri 
Caddelerdeki gec;id yerlerinin sabit 

beyaz boya ile boyanmas1 ic;in bundan 
bir miiddet evvel Belediyeye bir grup 
tarafmdan miiracaat yapllrni§tl. 

Bu teklif lizerine birkac; yerde tecrii
beler yap1lm1§ ve fakat bu tecrti.beler -
den matlub netice almamann~Ir. Gec;id 
yerlerinin ne suretle gosterilmesi muva
fik olaca~1 tekrar tetkik edilmektedir. 

Gazi kopriisiiniin tezyinah 
imar Biirosu mi.i§aviri Vagner, Gazi 

kopriisiiniin iki ba§mda yapllacak tez -
yinat hakkmda, mlitehass1s Prost'un ha
Zirladlgt esaslar dairesinde tetkikat 
yapmaga ba§lann§tir. Yakmda buna a
aid projeyi tanzim edecektir. 

Seferden menedilen 
otobiisler 

$ehirde i§lemekte olan otobiislerden 
yirmi tanesi muhtelif sebeblerden do -
laYJ seferden menedilmi§ ve pl§.kalan 
sokiilmii§tiir. 

Bir yolcudan 40 para fazla alan bir 
otoblis biletgisi ylizlinden otobti.sti.n pla
kalarl wkiildiigii gibi bir ki§ilik fazla 
yeri olan otobiisiin de seferden mene -
dilmesi Belediyenin harekete gec;mesi 
ic;in ileri siiriilen sebebleri te§kil et • 
mektedir. 

!§in garib tara£1, mal sahibleri Bele
diyeye miiracaat ederek ne miktar o
lursa olsun para cezaSl vermege haz1r 
olduklarm1 ooylemi§lerse de Belediye 
ne para cezasm1 alm1~, ne de otobiisle
rin ·i§letimesine izin vermi§tir. 

Bu vaziyet kar§lsmda otobiis sahib
leri Devlet $fuasma miiracaat etmi§ -
lerdir. 

Manisa Vilayet Meclisi toplanbsinJ bitirdi 

Manisa (Husust) - Vilayetimi:z; u
mumi meclisi il(tima devresini bitirerek 
dagtldt. Y eni sene biit«;esi i~;in varidat bir 
milyon 298 bin lira olarak kabul edildi, 
daimi enciimen azahklarma da F ahriye 

Ak§it, Mehmed, Mazhar Yazar, Etem 
Polad sec;ildiler. 

Gi:inderdigim resim umumi meclis aza
lanm Vali Lutfi K1rdarla beraber gos , 
termektedir. 

7 Nisan 

Kii~iik itiiaf 
('E3} elgradda toplanan Kii~Uk ~~ 
l,g) Hariciye N amlan konferaJII 

nm Avrupanm garbmda 'fe 
kmda yaphgt akislerin arkas1 kesiJrne 
<;ekoslovakya Cumhurreisi Benes ~1 
lavyamn payitahtmt ziyarete geldt. 
~uk itilaf konferansmm akislerile bU 
yaret arasmda stki bir irtibat goriih111 

dir. <;unkii Kiic;iik itilafm §imal aza' 
devlet §efi Cumhurreisi olmadan VJII 
Harbden sonraki Hariciye Naztrla~ 
en k1demlisi ve en fa ali idi. Y a! nit D 

Avrupamn degil buli.in AvrupanlliJ 
tikast uzerinde mumaileyh kadar tesll 
pan pek az diplomat vard1. 

Buglin bile Hariciye Nazm bul~~; 
makla beraber memleketin d1§ poh~. 
iizerinde tesir yapmaktad1r. Binaeo• 
Bene§'in Bel~grada gelmesi, Kiic;~k~ 
laf ziimresinde arkada§ bulunan ikl 
letin §~fieri arasmda kuru bir netr 
icabt ziyaret say1lamaz. 

Bunun ic;in Kuc;iik !tilaf konfera~ 
dan fevkalade i§ler bekleyip te ink1~ 
ugnyan haricdeki mii§ahidler ve bilhl 
F rans1zlar <;ekoslovakya Cumhurf 
Bene§'in Hariciye Nazm Krofta'yl ~ 
ben Belgrada gelmesinden pek c;ok Jel 
timid ediyorlar. 

Kuc;uk itilafm yeni konferansJ, o~ 
k~z senedenberi devam eden bu z~JIIl 
mn esas maksadma uygun dii§mii§tur· 
ziimrenin hikmeti viicudu her biri : 
Macaristandan Macar nufusunun ke! 
larak ya§adtgt yerleri almalanndan d 
YI bir giin bu devletin yalmzba§ma Yj 
haricde bulacag1 muttefik ve muzahir.e 
yard1mile harekete gec;mesine kar§l bl 
te mukavemet ve miimaneat etmek dil, 
cesidir. 

F ak<U diger devletlere kar§t meof3 

leri icab1 vaziyet almakta serbest kal~ 
lard1r. Mesela Romanya, (:ekosloV~ 
ile Lehistan arasmda ztddiyet bulull, 
gu halde Lehistanla askeri bir itll 
yapmi§hr. Ahiren tecdid olunan bJI 

tifakla Romanya kendisinin Sovyet B 
yaya kar§I §ark hududlanm ve Be' 
rabia'y1 emniyet altmda bulundll 
gayesini giitmektedir. 

Gene (:ekoslovakya, Almanyaya 
§I kendi hududlanm emniyet altmd• 
lundurmak ic;in Sovyetler Birligile kl 
hkh yardun §eklinde bir ittifak akde 
tir. Kiic;iik itilafta arkada§J bulunan 
goslavya Sovyetleri heniiz resmen 1 

madtgl halde bu ittifaka razt olmu§t 
Ahiren Yugoslavya dahi halya il~ 

dettigi muahede ile Adriyatik denitJ 
ki sahillerinin, ve Arnavudlukla olaP 
ra hududlannm emniyetini saglamla~ 
mi§hr. Yugoslavyanm ltalya ile ya 
bu muahede, Romanyanm Lehistan 
<;ekoslavakyamn Sovyetlerle yapt181

1 ahedelere benzemekte olup Kiic;iik. 
fin esas maksadmJ ihia! etmemektedtr 

Maahaza Yugoslav - ltalyan ani 
mas1 §U zamanda Avrupa devletl 
ac;1ktan ac;1ga iki ordugaha aynlmtt 
lunmasmdan dolaYJ Fransa ile taraf 
!anna ve billiassa Sovyetlere fena 
etmi§tir. Bunun izalesi maksadile fr 
Ku~i.ik ltilaf azalarmdan her birile 
baglanm birle§tirmek ve kendisile b 
arasmda kar§Ihkh yard1m §eklinde r/ 

tifak yapmak ve ayni zamanda ~ 
itilafm tic; azasmm kendi aralannd. 
bOyle bir ittifak tesis etmelerini tekl 
mi~tir. 

Bu teklif Kiic;iik 1ti!af konferan 
tervic edilmedi. Ayni zamanda Ms. 
tanm ve Avusturyanm i§tirakile 
Avrupada bir ikttsadi birligin vucu~ 
tirilmesine aid <;ekoslovakyamn ile 
diigu proje de bir karara bagllln 
Her iki meselede en ziyade Yugosl 
muhalefet gCistermi§tir. Bene§ Belgt 
iken bu meseleler yeniden mevzuu b 
dilecektir. 

Muharrem Feyzi TOG 

ECNEBI MEHAFI 

General Tauahend'in k~ 
§ehrimizde 

Umumi Harbde Irak cephesinde 
giliz kuvvetleri Ba§kumandanl 
Kutiil'emmarenin muhasarasmda 
tngiliz askerile beraber esir dii~ 
miitarekeye kadar Biiyi.ikadada 
hayatlm ge~iren General Taush 
kanst Lady Taushend, lstanbula g 
tir. Lady Taushend kocasmm BiiY 
da oturdugu evi ziyaret etmi§ ve 
de bir gezinti yaparak diin a 
ekspresle Ankaraya gitmi§tir. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraltl r Tur~iye 
Y 1 t~:m 

Senelik 
Alb ayhk 

Ot; ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

150 • 

811 
i~i 

2700 
1450 
soo 

to"-
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F tansada sag partilerin 
gidiliyor? • tasfiyesine m1 

Sosyal f1rkastn1n reisile be~ azas1 
ceza mahkemesine verildiler 

[Ba§tara!l 1 inc! sahttese] aleyhinde ikame olunan davayt protesto 
niden ihdas etmektir. ederek demi§tir ki: 

Larocque, Harnegaray, Vallin, Ri • «- Halk cephesi hiikumetinin bugiin 
che, Ottaveif, Verdier.. bizi kaldtrmak i~in giri~tigi te~ebbiis par· 

istintak hakimi Beteille, de Ia Ro· timiz i~in en miikemmel bir propaganda
cque'un Franstz sosya) partisinin icraah dtr. Franstz sosyal partisi eski <<Ates 
hakkmda ac;tlan tahkikatt bitirmi§ ve Ha<;» cemiyetinin diger bir §ekli degildir. 
tnezkur parti reisi de Ia Rocque ile par - <;iinkii, azasmdan yiizde sekseni Ate§ 
tinin parlamento grupu reisi lbarnegaray Ha~ cemiyetine asia mensub olmamt§tJr. 
Ve diger birka<; idarecisini mefsuh bir ce· Esasen parti BaFekil Blum'iin sosyalist 
tniyeti tekrar tesis etmek ve halkt tecem- partisini omek tutarak teessiis etmi§tir. 
tniie davet etmek ciiriimlerinden ceza y almz §U farkla ki, bizim partimiz stmf 

tnahkemesine vermi§tir. miicadelesi yapmaz !» 
Bu suretle Seine mahkemesi F ransada Gazeteler ne diyor? 

ilk defa olarak mefsuh bir cemiyetin tek- Paris 6 (A.A.) - FransJz sosyal ftr· 
rar tesisi i§ile me§gul olacaktJr. Binaena· kasJ §efi albay de Ia Rocque aleyhine 
leyh bu babda verecegi hi.iki.im de hukuki ikame edilmi~ olan dava miinasebetile 
bir em sal te§kil edecektir. Herrilis, Echo de Paris' de diyor ki: 

10 kanunusani 1936 tarihli kanun mu- «Hiikumetin amele sendikalan tara -
cibince mefsuh bir cemiyeti tekrar tesis fmdan yaptlan tazyik oniinde serfiiru et· 
etmek ciirmii on be§ giinden iki seneye mi§ oldugu bedihidir. Boyle bir teslimi • 
kadar hapis ve bir franktan be§ bin fran· yet, diger bir taktm teslimiyetlerin mu • 
ga kadar da para ile cezalandmhr. Es • kaddemesinden ba§ka bir§ey olamaz. 
baht muhaffefe takdirinde biitiin ceza De Ia Rocque'un kanuni bir ftrka te§· 
sadece 16 franga kadar da dii~ebilir. kil etmesi, strf biiyiik bir milli ftrka te§kil 

T ecemmiie tahrik ciirmii ise 7 haziran etmek kabiliyetinde oldugunu ispat eden 
1848 tarihli kanun mucibince bir aydan yegane adam olmast sebebile menedilmi§· 
iic; aya kadar hapisle cezalandmhr. tir. 

Miralayrn protestosu So! cenah gazeteleri, bilhassa Le Po-
Paris 6 (A.A.) _ Franstz sosyal pulaire ile Humanite, son derece mem • 

partisi reisi de Ia Rocque hususi Radio • nuniyet izhar etmekte ve F ranstz sosyal 
Cite istasyonundan soytledigi bir nutukta fukasmm yakmda feshedilecegini tahmin 

kendisi ve partisi erkamndan bir c;oklan eylemektedirler. 
'""""""'""""'"""""""'""""lllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU""'""""""'"'""'""'-

deniz 
• 

ingilterede 
i,~ilerinin grev1 

F ransada Lyon ~ehri de 
grve tehlikesi albnda 
Blascow 6 (A.A.) - John Brown 

bahriye tezgahlarila diger iki deniz sa
nayi firmalannda <;ah§an 1,000 kadar 
amele yamagt grev ilan etmi§lerdir. Bu 
suretle Glascow' da grev yapan amele 
Yamaklanmn miktan 6,000 i bulmu§tur. 
Grev halinde bulunan 3,000 dokmeci bu 

tniktara dahil degildir. 

Queen Mary transatlantik gemis;ni 
in§a eden John Brown tezgahlandtr. 

Clascow'un bahriye tezgahlannda a· 
Jnele yamagt kalmamt~hr. Hiikumetin i§e 
n1i.idahale etmesinden bahsedilmektedtr. 

Lyon grev tehlikesi altrnda 
Paris 6 (A.A.) - Fransanm iic;i.in

ci.i biiyiik §ehri alan Lyon havagazsiz, 
elektriksiz ve susuz kalmak tehlikesine 
maruzdur. Bu sabah havagazi ve elek • 
t~ik i§<;ileri grev ilan etmi§ler ve su ser -
Vtslerindeki i§<;iler de bir tesaniid grevi 
yapmak tehdidinde bulunmu§lardtr. 

RhOne valisinin te§ebbiisii iizerine sa
at 11 .30 da i~e tekrar ba§lanmt§ ve elek
trik cereyam iade edilmi§tir. 

3 F akat pazartesi giiniine kadar i§<;ilerin 
J talebleri is' af edilmezse, greve tehar 

ba§lanacaktu. 

!1, Bir k1s1m kagtdlar klering 
Iistesine ahnd1 

e Ankara 6 (Tele£onla) - Sargthk ka-
gtdlarla gazete kagtdlarmm ve adi 
matbaa ka~dlannm memleket dahilin
den temini kabil olmadtgmdan bu mad
deler mer'i ithal rejimi kararmm kle -
ring listesine ahnmt§tlr. 

Celal Bayarla lngiliz Ticaret 
Naztrl arasmda telgraflar 
Ankara 6 (A.A.) - Karabiikte de

mir ve c;elik fabrikalarmm temelatma 
merasimi miinasebetile 1khsad Vekili Ce· 
Ia] Bay aria !ngiliz Ticaret N azm Wal
ter Runciman arasmda a§agtdaki telgraf· 
lar teati olunrnu§tur: 

J(l~ Walter Runciman 

Ticaret N az1ri 
Karabiik dernir ve <;elik fabrikalanmn 

temelatma merasimi miinasebetile bu i§ -
teki ktymetli alakamzt anar ve derin say· 
gtlanmt sunanm. 

lktrsad Vekili Celal Ba.r;ar 
Ekselans Celcil Bayar 

iktJsad V ekili 

Diyarbekirde 
Atatiirk giinii 

Evvelki giin Diyarbe
kirde biiyiik merasim· 

le kutluland1 
Diyarbekir 6 (A.A.) - Ulusal 

Onderimiz Atatiirkiin fahri hem
§eriligimizi kabul buyurduklan 5 
nisan giiniinii biitiin Diyarbekir -
liler candan gelen bir heyecanla 
kutlularru§ ve Atatiirke baghhkla
nm bu vesile ile bir kere daha iz
har etmi§lerdir. Yeni Halkevi sa
lonunda yaptlan torende Birinci 
Umumi Miifetti§ Abidin Ozmen, 
bu tarihi giiniin ehemmiyetini izah 
ederek Diyarbekirlileri mazhari
yetlerindcn dolay1 tcbrik etmi§tir. 
Gece ve giindiiz halk, §enlikler ve 
fener alaylan yapmt§hr. 

Hindistandaki isyan 
tehlikeli bir hal aldt 

Londra 6 (A.A.) - Hindistanm §i
mali garbi hududunda isyan hareketleri 
evvelki gibi devam eylemekte bulundu • 
gundan lngiliz makamatl a§agtdaki be
yannameyi ne§retmi§tir: 

«Kaisher, Shektu, Alged ve Arsslot 
mmtakalarmda bulunan biitiin ~ahtslara 
6 nisandan itibaren, tayyare ile hiicum e· 
dilecektir ve bu hiicumlara, gece giindiiz 
miitemadiyen devam olunacakttr. 

<;ocuklannt ve hayvanlanm kurtar : 
mak istiyenler, bu mmtakalan terketmeh 
ve isyanm bitirilmesine kadar bu mmta -
kalara donmemelidir. Vaziristan' daki l n 
giliz valisi kabileler ~eflerine lpi fakirinin 
harekatmdan biitiin Tore • Khle kabtle
sinin mes'u) tutulacagm1 bildirmi§tir.>> 

S1vasta bereketli yagmurlar 
Stvas 6 (Hususi muhabirimizden) -

Ki:iyliiniin sabtrSJZhkla bekledigi yag -
mur, nihayet yagmaga ba§lamt§ttr. Meb
zul miktarda yagan yagmur bilaistisna 
herkesi sevindirmi~tir. 

Konyada yagmur 
Konya 6 (Hususi muhabirimizden) -

Konya ve civanna faydah yagmurlar 
yagmaktadrr. Halk seving i!rindedir. 

Ege mrntakasrnda faydalt 
yagmurlar 

T0RK1YE 

Karabiik demir ve <;elik fabrikalarmm 
temel ahlmast miinasebetile lutfettiginiz 
t~lgraftan dolay1 pek ziyade miite§ekki -

f nm. Bu te§ebbiisiin inki§afmm iki mem
leket arasmdaki dostlugu ve te§riki me -r f) s~iyi aynca takviye edeceginden de emi-

, Dim. 

Aydm 6 (A.A.) - Biiyiik Mendires 
mmtakasmda havalar gok miisaid git -
mektedir. Bilhassa birkag giindenberi 
devam eden bol yagmurlar pamuk ve 
tiitlin ziraati yapan glft!riyi sevindirmi§· 
tir. Buglin dahi hava gline§li olrllasma 
ragmen klime kiime yagmur bulutlarl 
vardtr. 

Bur sad a 
Bursa 6 (Hususi muhabirimizden) 

Bursaya bol miktarda yagmur yagmak
ta, Uludaga da kar dii§mektedir. 

Iran Sahin§ahl T ahranda 
Tahran 6 (A.A.) ~ $ahin§ah ile Veli

ahd, bir aydanberi garb ve cenub eya
lctlerinde yapmakta olduklan seyahat
ten avdet etmi§lerdir. ~ 

~ , 
~tl 

Ticaret N azm Runciman 

CUMHUR1YET 3 . 

HAdise!er aras1nda 

islam diinyastnin uyani~1 
I'E' ransada yeni ~1kmaga ba§hlr yan Paris - Orient galletesi-

nin ilk sayiSmda §U sattrlari 
okuduk: «lslamm mukaddes §ehri 
Mekke asrile§iyor. Miisliiman miite
hassiSlar tarafmdan orada bir radyo 
istasyonu in§a edilmi§tir. Bu istasyon 
yalmz dini ne§riyat yapm1yacak, ay
ni zamanda biitiin islam alemine 
Arab kiiltiiriinii ve Arab §airlerile 
filozoflarmm sesini yayacakbr.» 

Mekkei Miikerremenin Avrupah
la§mast, biitiin Arab ve islam diinya
smm ronesans1 demektir. ~arkta bu 
biiyiik uyanl§ devresini kim a~tl? 
Biitiin Tiirkler bir agtzdan cevab ve
receklerdir: Atatiirk. Fakat biz su
sahm, gene o Paris - Orient gazetesi 
-ki Pariste galiba Arablar tarafmdan 
~Ikanhyor- ba,ka bir sahifesinde ce
vab versin. T erciime ediyorum: 

«Bugiinkii Arab hareketi Mustafa 
Kemalin biiyiik tesirinden dogdu. 
!ran, lrak, Efganistan, Misir, Hicaz, 
Yemen ve manda altmdaki memle
ketler, miisliimanhk ~er~evesi i~inde 
asrile§tiler. Hepsinin programmda 
istiklal vardt ve ~ogu buna kavu~tu. 
Gazi Mustafa Kemal tarafmdan tat
bik edilen laikle§tirme politikasi bir 
miiddet i~in islam alemini §a§Irbr gi
bi olmu§sa da, muzaffer Tiirkiyenin 
biiyiik tesiri, ondan gozlerini aynmt· 
yan milletlere enerji dersi verdi. 
Tiirk Reisicumhurunun miistakil po
litikasi biiyiik bir alaka ile takib edil
di; biitiin memleketlerin Arabian 
anladilar ki Akdeniz havzasmm §ar
kmda biiyiik bir kuvvet dogmu§tU.» 

Islam diinyasmm itirafile de sabit 
ki bu biiyiik ronesans hareketi, dini 
kabemiz alan Mekkeye, milli kabe
miz olan Ankaradan gitmi~tir. ~ark
taki biitiin miisliimanlann ibadet 
ktbleleri Mekke oldugu gibi medeni
yet lnbleleri de, bundan bOyle, An
kara olmak lazrm gelir. Atatiirkten 
istiklal ve inlnlab dersi alan biitiin is
lam diinyasi, onun §ahsmda bu yeni 
kurtulu§larmm ve kalkim§larmm ilk 
ve en biiyiik miir~idini selamlamah
dular. ~iinkii telkinin ve irtadm en 
tesirli tekli ornek olmakttr. 

PEYAMJ SAFA 

((Logaritma)) sozii de 
oz tiirk~edir 

Profesor Hilmi Ziya orta. 
ya yeni bir hakikat 

~1kard1 
Ankara 6 (A.A.) - Tiirk Dili Ku

rumu Gene! Sekreterliginden: 
Logaritma soziiniin istorik erijinini is

tanbul Oniversitesi Tiirk tefekkiirii tarihi 
doc;enti Bay Hilmi Ziya Ulken buldu. 
Logaritma denilen hususi hesab usulii ilk 
olarak Harzemli Musa oglu Mehmed a
dmda bir Turk alimi tarafmdan Doku • 
zuncu amda ortaya konrnu§tur. Meh • 
med, o mada, matematigin mucidlerinden 
saytlan ii<; karde~ten biridir. Me'mun za
mamnda msfmnehar kavsini Sincar ve 
KUfe sahralannda ol<;en bunlardtr. 

Mehmed, memleketine nisbetle «01 • 
harzerni» yahud arabcada kullamldtgt 
gibi «Elharzem!)> denmekle maruftur. 
Tiirkc;e <<ol» u Arab leh<;esile «eh> ve 
latincede ve latinceden tiireme dillerde 
«al, el, il» olarak goriiyoruz. Bu yiiksek 
Tiirk aliminin eseri ancak Onikinci aSIT· 
da garbde latinceye terciime edilmi~tir. 
Bu terciimenin tek niishast Kembri<;'tedir. 
0 amlarda esere ti.irlii isimler verilmi§tir. 
Algorismus, Alchoarismus, Alkaures -
mus, ve Algorithme, Logaritme. Bu son 
kelimelerde gori.ilen «rh» bilindigi gibi 
«t» degil «z» veya «~ »dir. Larousse du 
Vingtieme Siec!e dahi logarithme keli • 
mesinin Dokuzuncu am ba§langtcmda ya
~amt~ olan matematisiyen Musa oglu 
Mehmed Alkharezmiden gelmi§ bir ke
lime olarak gostermektedir. 

Bay doc;entin bir dilegini daha bildir· 
meliyiz: 

Logaritma cetvellerinin ba§tna hilr
zemli koymak. 

Ti.irk Dili Kurumu bunda biiyi.ik isa
bet goriir ve do<;etin fikrine tamamen i~
ttrak eder. 

Bu istorik bilgi kar§tsmda arttk loga
ritmanm icadtm lskoc;yah Baron (Jean 
Neper) e medyun olmadtgtmtZI soyliye
biliriz. Bu yiiksek 1ngiliz matl'matisiyeni 
( olharezmi) den yiiz sene sonra di.inyi1ya 

gelmi§tir. 
T. lJ. Y.:urumu 

Genel sekreteri adma 
H. R. Tankut 

lzmir sergisine kolayhk 
lzmir 6 (A.A.) - lzmir enternasyo • 

nal fuanna gelecek yolculara Alman 
devlet demiryollanntn yiizde yirmi be§ 
tenzilat yapacag1 Berlin biiyiik elc;imiz· 
den fuar komilesine bildirilmi§tir, 

•• 

URDDAN 
AZILAR.·. 

Yazan: ismail Habib 

U~ kUmbetler 
ve ~ifte minare -

insan sadece bu ~ifte 
degil istanbuldan; 

minareyi gormek i~in 

~inima~inden gelse 
~ektigi biitiin emekleri helal eder 

Zelzelelere, yangmlara; i~gallere, is -~ hem biitiin Anadoludaki Sel<;uk medre -
tirdadlara; ihmallere, bakJrnS!Zhklara s~~~ri.nin e~ ~iiy~gii, he~ kli~.halinde ver· 
ragmen Erzurumda, Saltuklardan, Sel- dtgt tfade Jhbanle en yuksegt, hem tefer
c;uklardan, ilhanlardan ve Osmanhlar • ruttaki ziynet baktmmdan en siisliisii, ve 
dan kalma epeyce abide var. Giizel ol - yalmz bizim degil biitiin kesme ta§ mi -
makla beraber emsali c;ok oldugu i~in marhk san' atmm da on safta ~erefi olan 
Lalapa§a camisi gibi Osmanh eserlerini bir harika. insan sadece bu <;ifteminare
ge<;iyorum. ~ehrin en eski mabedi olup yi gormek ic;in, degil lstanbuldan, <;ini • 
Saltugun oglu K1Z11 Asian tarafmdan ma<;inden gelse <;ektigi biitiin emekleri 
Onikinci asnn dordiincii <;eyregi ba§mda halal eder. 
yaptmlan Ulucaminin k1ymeti dahi san· Y er yer, mermer levhalar, <;inili c;em
atmdan <;ok ya~mdadtr. Yedi bin ki~i a- berler, burmah pervazlar, ve ttrttllt o • 
lacak kadar geni§ olan caminin ic;i yirmi luklarla i~lemeli ktrk metroya yaktn muh
sekiz kadar kahn kahn siitunlarla dolu. te~em bir cephe; cephenin ortasmda, ya
Heniiz bu c;aptaki sahalarda tek kubbey· n ktsmmt dt~an vererek bir taktzafer 
le bo~lugu fethetmeyi bilmiyoruz. methali gibi gerilen, derin duru§lu, c;u • 

Ondordiincii asnn ba§larmda, Olcay- kur istilaktitli, ve iist ktsmmda agu kadi
to Sultan Hiidabendenin iki kanst tara • fe perdelerin kanadlan gibi miisellesli 
fmdan zamanm biiyiik alimi Gazanh bir arahk btrakmt§ giranbeha bir kapt; 
Y akut namma yaptmlan dokuz hiicreli kapmtn iki yamnda, boy! an yirmi alh§ar 
Y akutiye medresesi de <;ifteminarenin metroluk, bina hizasma kadar alan k1 • 
kii<;iik bir kopyesidir. Y almz mavi, ye§i- s~mlan men§uri, binadan yukan klSlmlan 
limttrak, vi§ne<;iiriigii <;inilerle bezenip i.istiivani; ba§tanba~a mermer safihalarla 
klZll tugla ile i~lenerek yiikselen minaresi yaptlan men§uri ktstmdan sonra binadan 
sahiden yakut bir siitun gibi duruyor. yukanki kahn iisti.ivaneli siitunlan ktrml· 

Erzurum abideleri ic;inde, yer yer ve Zl tugladan oriilme yanm iistiivani oluk
semt semt, halkm «kiimbed» dedigi eski !ann dilimli uzunluklarile orterek govde
tiirbeler, mahrut kubbeleri, boz veya ba- lerdeki kalmhgt saklaytp, ezan okunmak
ktrlmsl govdelerile, mazinin tahacciir et· tan ziyade hirer zafer slitunu halinde di
mi~ hirer hahrast halinde, §ehre hususi bir kilmi§ gibi yiikselen iki minare ... Daha 
c;e§ni veriyorlar. Bunlann ic;inde en .J?e§· dt§ manzaradaki bu zenginlik insana bir 
hur olam Saltuklann tiirbesi alan Uc; • biigii gibi c;arptyor. 
ki.imbedlerdir. Bir demet gibi ahenkli bir Minarelerin alt klSlmlarile yekparele§· 
mecmua te§kil eden bu ii<; kiimbedin biri mi§ kapmm mevzun bir <;tkmtt yapt§l, bu

biiyiik, ikisi kiic;iik. Ki.i~iikler sade ve bii- nun yanlanndaki iki duvann iki kanad 
yiik harikulade. gerginligile duru§u, ve iki minarenin de 

KraiiJ.k ingiltere 
hanedanini dava 

Bir giimriik memuru 
George'un torunu ol
dugunu iddia ediyor 
fngiltere adliyesi, bugiinlerde oldukc;a 

kan§tk bir davanm riiyetine ba§hyacak • 
hr. Dava, O'Leary isminde bir giimriik 
memuru tarafmdan ac;tltnl§hr. Bu adam, 
dordiincii George'un siilalesinden oldu • 
gunu iddia etmekte ve 1837 de diinyaya 
gelmi§ olan biiyiik anast Marie Shea'nm 
Dordiincii George ile, onun morganatik 
zevcesi Mrs. Fitzhebert'in torunu oldu· 
gunu soylemektedir. 

Giimriik memuru O'Leary, bu iddia -
smt, Mrs. Fitzhebert'in medfun bulundu
gu Brighton §ehrindeki Bristol-Road ki
lisesinin dogum ve vaftiz defterinden ko· 
panlmJ~ bir sahife ile isbat ediyor. An -
cak bu sahife meydanda yoktur ve gene 
miiddeinin iddiasma gore, Dordiincii Ge
orge, bunu, miihiirile memhur bir c;ek • 
meceye, izdivac; kagtdile birlikte sakla • 

1§, c;ekmeceyi de bankerine emanet et
mi§tir. Bu banker bulunursa ve c;ekmece
nin iistiindeki miihiiriin fekkine nza gos
terirse, O,Leary, biiyiik annesinin anne
sinden intikal eden ve halihamda 250 
milyon franktan fazla bir degerde bulu
nan mirasa sahib olacaktir. 

O'Leary'nin tasarruf iddia ettigi mi • 
ras, Londrapm Doklar mmtahsmda son 
derece ktym.etli ve halihamda lizerine 
koca koca antrepolar ve fabrikalar in§a 
edilmi§ alan muazzam bir sahadtr. 

Mi.iddei, Dordi.incii Ceorge'un res -
men evlendigi Prenses Caroline'i ta<; g1y
me merasimine kabul bile etmedigini ve 
Mrs. Marie Anna Fitzhebert'in adm1 
son nefesinde dahi agzmdan di.i§iirmedi· 
gini soy]iiyormU§. 

O'Leary, davastm kazanacagmdan 
emin bulunmaktadtr. 

Beyoglu Vak1flar 
Miidiirliigii 

Halim Baki, terfian daha 
yiiksek bir memuriyete 

tayin edildi 
Beyoglu Vaktf -

lar mii.diirii Halim 
Baki Kunterin Ev-

Biiyiik ki.imbed iistiiste dart <;e§id hen· hava bo§luguna yakut bir «U» harfi c;i -
des en in istifile bedialandmlmJ•. Alt k1 - zerek uzant§l: Biitiin cephede bir san tim 

' kaf Umum miidlir-
SIID sekiz cepheli bir mudalladtr. Her tenazursuzluk yok. liigii muamelat ve 
cephenin ortasmda <;ift kemerle yaptlma Fa kat tezyinat hususunda da hie; te • miilhaka miidiirlii _ 

gline terfian tayin 
edildigi memnuni -
yetle haber aim -
rnt§hr. Halim Baki 
Kunterin yerine 
Vaktflar Umum 

levha gibi hirer pencere var. Cephelerin nazur yak. Sagdaki bir si.is murab -
birbirile birle§en yerlerini, keskin ko~e ha· bah bir <;erc;eve i<;indeyse soldaki dairem· 
Iinde b1rakmamak i<;in, ortasmdan kesil • si bir c;e!Pber ic;indedir. Minarelerden bi
mi§ bir men~urun rahle oyugu §eklindeki rinin kaidesinde <;ifte kartal resmi, dige • 
tath <;ukurlugile uzunlamasma derinle§ • rinde sadece <;i<;ek demeti. Sag sol cep • 
tirmi~ler. Satthlardan kayan goz o c;ukur· helerin pencere korni§leri hep ayn ayn. 

M . 1 · ~I 1 kl • k miidiirliigrii varidat Halim Baki luklarda bir yataga raslaml§ gibi dinleni- mare erm tug a o u u iistiivam mm-

yor. Ianna bir kuma§ garnitiirii gibi i§lenen c,:i- miidiirii Cemal tayin edilmi§tir. 
Muvaffakiyetlerile tamnm1~, biiyiik -

ikinci kmm, her cephe Ustiindeki mii· niler bile birinde baklava bi<;imi, otekin- lerinin sevgi ve takdirlerini kazarum~ 
sellesli alm!tklarla sekizleme bir <;embe· de ise ince miistatil §ekli almt~. Belli, cep- alan Halim Baki Kunterin istanbulda
rin keskin zikzagmt yaparak, iistiivant bir henin yapt i§inde ahengin vahdeti, siis ki vazifesi bir sene gibi pek kisa bir 
toparlakhkla duran i.i<;iincii ktsmJ kaba • i~inde de tenevviii.in zenginligi; dinlendi • miiddete miinhastr oldugu halde blitiin 
nk bir c;er<;eve gibi kucaklarken, kiit bir ren vahdetle eglendiren tenevvi.i ne iyi vak1f i;;lerinde yiiksek ba§anlar elde et-
sag~ tr halinde kalmasm diye govdesinde birle§iyor. mi§, ark ada birc;ok giizel eserler ve c,:a· 

B . · · 0 b b' .. · h"ma yollan b1rakmt§tlr. 
sekiz pen cere derinligi ac;tlan iistiivani mamn J<;l: oo, u ayn tr surpnz. -; -

0 d k. d h k k 'k' d k'l d $ehrimiz, estetik ve arkeolojik bakun· 
k1sm1n iisti.ine dahi, en songaki dordi.incii rta a I a a yii se , 1 1 yan a 1 er a· 

- h b bb 1 1 dan kendisinden daha c;ok bliyiik hiz • 
klSlm ta§tan bir c;adtr mahruthgile aban· a astk, ii<; iistiivani ku e i ho ii gee,: • metler bekliyordu. 

tikten sonra, ortada bir avlu bo§lugu bt· Halim Bakinin yeni vazifesi Tlirk v ffil§. 
Mahruti kubbe basit bir kapak gibi 

ttpattp gelmesin diye, mahrutun altmt, 
tabaka tabaka ii<; ziynet <;emberile besle
mi§ler. Ostteki ttrttlh, ortadaki halat 
burmast bi<;iminde, alttaki da taneleri yas
stlattlmt§ bir te:;bih dizisi §eklinde alan 
bu iic; ziynet <;emberinin mahruta verdigi 
golgeli ta§kmhk sayesinde kubbe, ke<;e -
ki.ilahlann hafifliginden kurtularak, kal
lavi serpu§larm agtrhgml kazamyor. 

rakan, elli altml§ metro derinliginde ve o- lofgthgt igin bir kazang, fakat istanbul 
tuz ktrk metro enliliginde bir '!_lustatilin §ehri igin bir kaytbdtr. 
uzun dthlan iizerine kurulmu~ iki kath DegeTli bir ilim ve idare amiri oldu
ve otuz yedi odah medresedeki kar§thkh gunu k1sa bir zaman ic;inde istanbul • 
iki cephe, sepet kulpu kemerler, kaideleri lulara tamttlran Halim Baki Kuntere 
ve ba§hklan comertc,:e i§lenmi§ siitunlarla, yeni vazifesinde muvaffakiyetler dile • 

gozleri doyura doyura uzamrken, miista- riz. 
tilin dibini boz ehramh bir fon halinde 
kap1yan kiimbedli mescid endammm bii

T opt an baktlmca, dort hendese §ekli
nin ilk ikisini ortadaki iistiivani ktsma se
kizli bir kutu mahfazas1 gibi dolandmp, 
iisliivani ktsmt o kutudar. c;tktyor gibi gos· 
tererek, mahruti kubbeyi de ihti§amh bir 
eda ile onun i.istiine orten mimarm boyle 
yadtrgah dort hendeseden yadtrgastz bir 
vahdet viicude getiri§i kar§tsmda hakka
kin kalemtra§t da vecde gelmi§ olmab ki 
miisellesli zikzagm hvnm diblerindeki 
kabartma resimleri canh bir san' at heye

ti.in binadan a§ktn levendligile bir otag 
gibi geliyor. 

Kerner iizengilerinde, siitun ba§hkla • 
rmda, ve pervaz <;emberlerindeki i§leme
lerin hic;biri digerine uymamaktadtr. Dt§
taki goriinii§te oldugu gibi i<;teki duru§ta 
da yaptda tenazur ve tezyinde tenevviiii 
kendine diistur edinen mimar, alt kattn 
siitunlanm iisttekinden daha fazla ve alt 
katt iisttekinden daha boylu yapmak su· 
retile, ta~tyan alta daha kemikli bir kuv· 
vet, ta§man i.iste de daha hafif bir eda 
vermi§: N e ta§tyanda yorulma, ne ta§l -

• . nanda yorma ar. 
Garb tarafmda gergm gergm kanad lki cephenin ortalarma dii§en kar 1 k-

canile i§lerni§: 

ac;anb.bir kartal, otedbed kulbaklanml uza~k~ • h iki biiyiik methal dahi kendi ba§l!~~~a 
mJ§ tr tav~an, cenu a oynuz an 1 1 ayn bir dilberlik ta§tmaktad!T. Derir.lik • 
taraftan dolamp yukartda birle§en bir Jeri binanm enince, yiikseklikleri de bina
okiiz ba§l, §arkta agtz agza vermi~ iki nm boyunca yaptldtgt lc;tn medreseyi 

kertenkele, ~imalde viicudleri birbirine dorde boJen, geni§ kavisli, c;ifte kemerli, 
sarma§ml§ iki ytlan ... Ah sonra medrese- iistiivani kubbeli bu iki methalin ikinci 
nin kuru taassubu Tiirki.in elinden o ka- kemeri iic;iizlii bir t;ember §eridile c,:evre
lemtr~~~ a.tmtyaydt; btrak •. bir kere dokuz lenmi§ olup alttaki §eridin dibe dogru ktv
asnn otesmde yaptlana btr de dokuz as- nlarak kalkml§t cepheye oynak bir mana 

~~? i<;inde yaptmlmtyana bak, yap1.l~n veririken, ic; kubbeyi viicude getirmek ic;in 
l<;m duyulan hayret yaptmlmtyan tc;m dort taraftan dart miisellesi c;ukurlu ~ un 

duyula~ hiddetin. alh~da boguluyor. bukiiliip k1vnlara~ yukanda ucuca b~r • 
Yerhlerce «C1ftemmare» denen Hun· le§meleri de bu elbirliginden meydana 

dihatun medresesine gelincP, bu arhk bir gelen kubbeye dalgah bir hiiviyet · • 

abide degi\ bir harikadtr. Onii<;iincii aSJT yor. Daln ki seyya) harekettir do::~~l
ortasmda ~iiyiik Alaeddin Keykubadm sa dahi, i§te bak, ktmtldamyor, gibi. 

klZJ Hun9t Hatun hrafmdan yaptmlan, Bu harikalar harikast binamn Dordiin-

lngiliz Krahntn tetevvii~ 
merasimi 

Londra 6 (A.A.) - Krahn tac giy· 
me merasimi i<;in yap1lmakta alan haztr• 
hklar ilerlemektedir. Davetiyeler bile 
bastlrnt§ bulunmaktadtr. Kral bu mi.ina • 
sebetle tac giyme merasiminde bulunmalt 
i.izere dart iKi miimessilini de davet et • 
mi§tir. 

cii Murad devrinde tophane yaptlarak i· 
<;inde biiyiik toplar doklildi.igiinden bah • 
seden Evliya <;elebi «eger bu bina tamir 
edilirse kiireiarz iizerinde misali bulun -
maz bir eser olur» der ve <<Allah tamiri
ni miiyesser eyliye» diye dua eder. Bu 
i.ic; astrhk duamn ancak ge<;en sene ve an
cak bir parc,:actgt kabul edildigi i<;in yt -

blmak tehlikesi gosteren minareler c;ok 

~i.ikiir oliimden kurtanlmt~. F akat bala 
binamn arka taraft metrolarla topraga 
gomi.ili.i. Holde <;athyan kubbe, avluda 

uydurma havuz, dibde iistii u<;mU§ ke • 
mer ... V e hele 0 nadide bir kafes gibi 
yi.ikselen camm kiimbedin iki yamndaki 
<;irkin iki duvann giizellige saldtrrnt§ di§" 
lek cadtlar gibi smttp duru§u. 

Millet olmak y1gm olmak d~gil yara

hcl olmaktlr. Serefimiz yarahcth~tmlz " 
dan geliyor. Bu gibi eserlerdir ki teces• 
slim etmi§ bir belagat halinde o §erefi 
haykmr. $erefimizi kurtarahm. 

ISMAIL HABIB 



CUMHURIYET 

~[:=K=ii=~u=.k===K=u.=.="=-U.=.=k==========~~ ( Kitablar aras1nda) ingiliz ordusunda u~an motosiklet~iler 
hikAye ~ Di§aDh Maltepe Askeri Lisesinin 

Y eni Albiimii ( Bu ak~amki progra~ 
<;uha piiski.illii kadife perde, yumu§ak I Leylaklan kenardan kopardigi bir 

k1vnmlarla agtr agtr toplanarak a~tldt. sazla baghyarak kumral delikanhya u
Sahnede, dekor oldugunu di.i§iindiirmi ~ zatuken, sordu: .. 
yecek kadar giizel, canh bir bahar var~ - N ereye g~d1yorsunuz ~ 
dl. Dallan, beyaz, pembe ~ic;eklerle or~ ~~ral ~elikanh, gi.iliimsiyerek, kar~t 
ti.ili.i agaclarda ku§lar c!V!ldtyordu. K~~ dagt gosterd1: 
lar yava§ yava§ sustular. Uzaklarda a ~ - Sunun tepesine c;1kmak istiyorum. 
kan bir su §Inltisim andnan, tath bir ka- - Ah ne glizel! .. 
dm sesi duyulmaga ba§lad1. - 0 daga ~Ikmak benim en biiyi.ik 

Seyirciler k1p1rt!Slz, soluksuz gibi du- isteklerimden biridir. Amma sizinle ge ~ 
ruyorlar, agachkh yola bakiyorlard!. Ka. lemem. 
dm sesi yakla§tl, yakla§h. Agaclardan - Neden~ 
birinin ~i~ek dolu. ince dallan oynad1. - iki sebeb var. Birisi sizi tamm1yo~ 
J\rdmdan, mavi ipekten yerlere kadar rum, annem buakmaz, ikincisi hie; sev • 
uzun entarili, beli giimii§ kemerli, ekin medigim ve bilmedigim hesab imtihamna 
xenldi sa~lan sayislz orgiilerle omuzlarm· ~ah§JYOTum. Beni ~ah§tlrmak ic;in birini 
dan inen, ~ic;ek yiizlii, gi.il dudakh, deniz tutmu§lardl. Onunla ge~inemedim. Ba ~ 
gozli.i bir gene k1z, ellerinde iki baku sitil bam k1zd1. Kendi kendine c;ah§ dedi. 
ta§1yarak, ortada goriindii, Halbuki hic;bir §ey anlam1yorum. 

Baku sitil [~] leri yere b1rakn. Din- Kumral delikanh, giiliimsedi: 
leniyordu. Fakat sesi, hie; yorulmadan a- -Ben riyaziyeciyim. Daha yeni Av-
kan bir pmar gibi ak1yordu. Derdli bir rupadan geldim. lmtihanlarda hep birin
a§k tiirki.isii soyli.iyordu. Y an an yiiregi, ci c;tkiyordum. Size ders verecek. olsam, 
kendini buakan yavuklunun derdile • • s1mh birincilikle gec;ersiniz. Hangi simf
te§lenrni§ti. Onun ardmdan gitrnek isti ~ tas1mz? 
yor, fakat ara:larmda, tozlu uzun yo! - - Dokuzdal .. 
lar, suyu co§kun ak.an dereler, uc;urumlu - Oyleyse gelin bera~r gidelim. Si-
daglar vardi. Ay§e k1z, bunlan hio;e sa~ ze, §U kaT§! dagm tepesinde dersinizi o;a· 
y1yor, onun pe§inden gidecekti. Agac h§t!raylffi. 
dallanndaki c;io;ekler dii§ecek, yemi§le • Gene k1z, bir ko§ke, bir de delikanh-
rin benekleri belirecek, olgunla§acak, nm gozlerine bakh: 
'dallardan kopanlarak, ye§il yapraklar - Geliyorum. Smifiml birinci g~er
kuruyacak, dokiilecek, <;lplak kalan dal- sem babam bir bisiklet alacak. Beni bek· 
lar riizgann kamc;Ilan gibi §akhyarak ~ leyin, anneme bir arkada§lma gidiyorum 
tecek, uguld1yacak; kar yagacak, tozlu diyecegim. 
yollan ortecek, tiP.i her yam saracak. Gene k1z stc;nya s1c;nya, agaclann a ~ 
/\y~ k1z ytlmlyacak, yorulmtyacak, gi~ rasmdan ko§arak ko§'ke girmi§ti. Biraz 
"decek. ·• sonra ba~mda kenarh bir §apka, elinde 

Gene k1zm sesi, yiiregini soylerk.en a- ucu ~ivili bir baston geri donmli§tii. Bah
te§; uzun yollan anlat!rken yalmzhk, su- o;e kaptsmdan c;1karken yava§C<a delikan
larda ii§iiyii§ duyuluyor; goz online re· hya fisildadJ: 
sim gibi, sonbahan, k~I ve yavuklunun - Siz onden gidin de beraber oldu~ 
ardmdan gidi§i gosteriyorou. gumuzu k.imse anlamasm l Sonra k1ya • 

Sarkis! tiikenirken, kovalarmi alarak, met kopar .... 
geldigi gibi c;ic;eklerin arasma dald1. Sesi Daga tJrmamrlarken delikanh sordu: 
ya:Va§ yava§ uzakla§arak dinince, ku§ • - isminiz nedir? Kac; ya§mdas1mz? 
lann §arklSl ba§ladi . .-. - An.e Giill .. On be§ ya§mdayim. 

S1rma piiski.il1ii, kadife perde, agu a- y a sizin? 
g1r YUIDU§ak biikliimleri c;ozi.ilerek, ba • - Benim, Hasan .• -. Yirmi be§ ya • 
har dolu bahreyi gozlerden saklaymca, d ,.. §In ay1m ..• 
bir alki§ yagmuru bo§andt. Ay§e Giille, Hasan arkada§ olmu§ • 

Y an localardan birinde oturan, siyah 
lardt. Hesab c;ah§Iyorlar, arama dagla-

elbiseli, kumral erkek, yerinde kiputlSlz ra tJrmamyorlardi. Ay§e Gul, s1mftm bi-
duruyordu. Ba§J doniiyor, kalbi biiti.in rincilikle gec;mi§, babas1 ona bir bisiklet 
kuvvetile gog~ s.iinii vuruyordru. alml§h. Yiyeceklerini ahyorlar, Hasan 

AlkJ§lar susmuyordu. Perde yeniden da bisikletine biniyor, beraberce uzaklara 
ac;Jldt. Gene k1z, gi.ilerek, kendini alkt§· giderek brlarda yemek yiyorlardt. 
hyanlan selamlad1. 

Kwnral erkek, halk1 selamlamak ic;in Eylule dogru, bir giin Hasan, Ay§e 
i&ilirken, ekin renkli, ince orgiilii uzun Gi.ile, Anadoluya gidecegini sayleyince, 
sadan omuzlanndan sarkan gene kiZln, gene k!Zin gozleri yatlarLa dolmu§, hic;
giilen yiiziine bak1yor, §a§maktan kendini klrarak. delikanlmm gog&iine ba§ml sak
alannyarak mmldamyordu: lamt§, onu sevdigini soylemi§ti. Hasan, 

- Evet o ... , 0, benim kiic;iik ni§an- bunu hi~ yadugamami§b. Ciinkii yiire • 
, ginde tahlil edemedigi hislerle, gene k1za a1m ••. 

Sahnenin onii sepet sepet c;i~ekler, 
gene ktzJn kollan buketlerle dolmu§tu. 
Halkm dinmiyen alk1§lan ic;inde gozden 
kayboldu. 

Kumral erkek, artJk sahneyi, halk1 
gonni.iyordu. Gozleri gec;en ytllann ha
tlralanna dalmi§h. Biiti.in tazeligi, can • 
hhg1, giizelligile o giinleri yeniden Ya§t~ 
yordu. 

*** Bir ilkbahar saba'hi, mtma kiic;iik ge~ 
:~:inti ~antasmt vurm~. eline, ucu ~ivili 
bastonunu a!IDI§, k1rlann yolunu tutmu§tu. 
Yliriiyecek, papatyadan kar yagrm§ gibi 
goriinen ye§il kularm sonlanndaki dag ~ 
lara ~1kacakti, ta tepelerine tlrmanacaktt. 

Bah~esinde leylaklar a~mi§ bir ko§ ~ 
kiin oni.inden gecrerken, durmu§, leylak~ 
lart koklamak ign, bah~enin parmakh -
gmdan. hafifc;e uzanmi§tl. 

- lsterseniz koparm! .. 
Kumral delikanh, ba§tm ~evirince, yan 

tarafta bir agacm govdesine dayanarak 
otur~~ kii~iik bir ktzla goz gaze gelmi§ti. 

~une§ vurmu§ deniz gibi parhvan goz~ 
len, taze pembeligini, omuzlanna dii -
§en, ~ugday saplan gibi san l~llhh or • 
glilen var~I. !'iizii, gozlerinin io;i, du • 
daklan, di§len, sesi giiliiyordu sanki. 

- Duymadmn rn1? lsterseniz kopa ~ 
no! 

Kumral delikanh, birdenbire gordii~i.i 
kii~iik kiZln sesi, gozleri, sao;lan, dudat 
larile, giine§ vurmu§ gibi, gozleri karar
mi§h. Titremesi~den korktugu yava§ bir 
sesle cevab verdi: 

- Siz kopamsamz daha ~ok sevini • 
• nm. 

Kiic;iik gene ktz, bir oglak c;evikligile 
yerinden f1rhyarak., leylaklann yamna 
gelmi§ti: 

- Hangilerden istiyorsunuz~ 
Cevab beklemeden en iri giizel dal • 

lard an kopanyordu: 
- Demin, sizi uzaktan gelirken gor

mli§ti.im. Muhak.kak Turk degil demi§ • 
tim. Tiirkc;e konu§tugunuzu duyunca ~a
§trdtm, Boyle gezinti elbisesi, arkada yi
yecek ~;antas1, ucu c;ivili baston Tiirk er
keklerinde gormedim. Ben kiic;likken h
vic;reye giden babam, donli§te sizin el • 
biseniz, t;;antamz, bastonunuz gibi §eyler 
de getirmi§ti. 

bagh oldugunu, hatta onu sevdigini an~ 
hyordu. 

0 giin oractkta Ay§e Giilii k.ollari a -
rasma alarak kulagma flSI!damt§tl: 

- Ay§e Giil, ben de seni seviyorum. 
Benim ni~anhm olacaksm. Mektebi bi -
tirince, ge]ip seni aiacagtm ..• 
Ay~ Giil, gozlerinde gozya§lan par -

ltyarak gi.ilmii§, ye§il otlardan iki yiiziik 
yaparak birini kendi, obiiriini.i delikanh
nm parmagma gec;inni§, ni§anlanmi§lar~ 
di. 

Aradan be§ y1l ge~mi§ti. Hasan, A • 
nadoluda daglan delerek tiineller ac;mt§, 
~orak ovalara raylar do§eyerek §ehirleri 
koylere baglamJ§, c;ah§mt§b. Biitiin bu 
yorucu, ve tath didinmeler arasmda Av· 
rupa doni.i~li istanbulda ge~irdigi ' yaz, 
Ay§e Giil, bir bahar hahrast olarak kal~ 
bine gomiilmii§ kalmt§h. 

Biraz once, elinde bak1r sitilleri, ince 
orgi.iJi.i aJtm Sa~Jan, SITtmda mavi ipek • 
ten entarisile, onu, Ay§e Giilii bir kay 
klZI gibi kar§Ismda goriince, be§ y1l bir ~ 
denbire geri donmii§, Hasan, kendini ~a
glran §arhyla uyanmi§h. 

Locadan fuhyarak, tiyatro adamla • 
nndan birine, gene artisti sordu. Sarkisi
m soyleyince tiyatroda durmadiginl, is
tinyedeki yallS!na gittigini soyledi. 

:(.~~ 

Ertesi sabah Hasan, mtmda gezmh 
elbisesi, yiyecek r;an tas1, elinde c;ivili 
bastonu, Ay§e Giiliin bahc;esine yak • 
l~§ti: Hasan, bah~e ka Ismt iterek ic;eri 
g1rdi. Y almm iist kat pencerelerinden bi
ri ar;tkti. Piyano sesi ve Ay§enin §atklSI 
ta§Jyordu . 

Hasan, yalmm ac;1k kaptsmdan dala • 
rak, merdivenleri tlrmandi. Ay§e Giiliin 
bulundugu odamn kap1sm1 ac;h. 

Gene k1z, piyanonun oniindeki notaya 
bakarak ~ali§Iyor, §arb okuyordu, 

- Ay~e Giil ! .. 
Hasan, ana yakla§mi§tl: 

k -k Ay§e Gi!l!.. Kiio;iik ni§anlJm, ar~ 
n arim olacaksm degil mi ~ 

Gene kiz, ellerini uzatml§h. Kumral 
erkek bu elleri dudaklanna "t" d"' S I r 'k. . go ur u. 0 
e -~n .. I Inc! parma!bnda kurumu§ ottan bir 
yuzuk vard1. 
______ CAHiD VCUK 

[•] Sitll: Kova 

Maltepe Askeri lisesinden feyz al!p 
c;1kan gender, o irian yuvasma kars;1 
besledikleri sevgi ve saygtya mucessem 
bir sima vermek ic;in bir album tertiib 
etmegi adet edinmi§lerdir. Her y1l, li
senin son s1mfi bu nec~b an'aneye ria
yet eder ve bir album hazrrlaYJp bas
tlnr. 

$imdi Harbiyenin ilk siruflru te;;kil 
eden gec;en YJl mezunlar1 da is;te bu asil 
yolda yuruyerek c;ok nefis bir albUm 
bashrmi§lardir. <;ok nefis diyoruz. Kul
landlitJmiz tabiri, bu bedii eserin gi.izel
igini hakkile ifade edecek kadar kuv
vetli bulmuyoruz. 

A1bum, her §eyden once bariz bir te
kamiile i§aret etmektedir. Evvelki sene
lerde tanzim edilip te bizi ger~ekten 
mahzuz eden allbiimlere gore bir kade
me daha miiterakkidir. Biz bu terakki 
i§aretini, bizzat gene liselilerin ruhla -
nnda ve irian seviyelerinde vii.cud 
bulan tekamiilun de ni§anesi sayarak 
miiftehir olduk. 

Sonra albiim, pek olgun bir zevki se
limin parlak tezahiirat.Im ihtiva etmek
tedir. Hemen her sahife nefis bir tabla 
hissi vermektedir. Talebe, resimden §iir 
ve §iirden resirn vucude getirir gibi be
dil bir itina ile bu eseri tertib etmi§ 
ve biiyii.k bir san'at eseri yaratmt§tiT. 

Hazz1mlz1 ~ogaltan eserin baslh§mda 
da hiinerverce davranilmastdir. Miiba -
lagas1z denilebilir ki baSI san'atmm bu-
tun incelikleri bu albiimde mevcuddur. 

<;elik iradeli, c;elik bazulu genclerin 
dimagi olgunluklarile beraber ruhi za
rafetlerini de §U albumde gostermeleri 
bii.yi.ik bir muvaffakiyet te;;kil eder. Bu 
kanaatimiz·i izJb.ar ederken askerl kud~ 
retin remzi saYJlan kavi ellerin yarattl
itt- bu zarif san'at demetini samirniyetle 
takdir etmegi borg biliriz, 

Oskiidar- Beykoz 
sosesi ikmal edildi 
' 

otomobille Bu yolda 
seyahat etmek 

oluyor 
kabil 

Oskiidardan Beykoza kadar diiz bir 
§OSe yoktu. Amlardanberi yap1hmyan bu 
§Ose muhtelif yerlerdeki bozukluklann ta~ 
miri suretile temin edilmi~ gibidir. Bu y~ 
lun Oskiidardan Kuzguncuga kadar a. 
Ian hsm1 ufaktefek tamirata muhtac ol • 
makla beraber ni~beten iyidir. Beylerbeyi 
ile <;engdkoy arasmdaki 560 metro tu~ 
li.inde ve 2238 metro murabbamdaki yo~ 
lun in§aatina Belediye temirah mutema

diye heyetinden Tahir <;avu§un idare ~ 
sinde 11 amele memur edilmi§ ve bu yol 
gi.izel bir §OSe haline getirilmi§tir. lkinci 
bir kistm olarak ta Vanikoyde 750 metro 
tuliinde ve 2600 metro murabbamdaki 

k1smm da in§aatl gene bu grup tarafmdan 
ikmal edilmi§tir. Belediye bu yolun <;u
bu:kluda!i P a§abahc;eye kadar olan k1s~ 
mlmn in§asmt bir ~iiteahhide vermi~tir. 

Bu yol da yakm zamanda ikmal edile • 
cek, sahile r.abn bir istikamet takib et • 
mek iizere Oskiidardan Beykoza kadar 

giizel bir otomobil yolu viicude getiril -
mi§ olacaktJr. Bilhassa tenezZJi.ih otomo • 
billeri i~in bu yol pek faydah olacaktu. 

Bir tashih 
Gec;enlerde Bahkh hastanesinde rek

zedilen Atatiirk abidesinin a~tlma me -
rasiminde Eski§ehir meb'usu Ozdama
rm nutkunda camma ne dereceye kadar 
muvaffak olundu, §eklinde bir climle 
yaZilmi§tl. Ozdamarm nutkunda boyle 
bir ciimle sarfedilmedigi anla§Ilmi§tlr. 
Tashih ederiz. -···-Deri fabrikatorlarmm 

toplanbsi 
Deri falbrikatorlan dun Sanayi Birli

ginde toplanarak ithal rejiminde yapila
cak degi§iklikler dolay1sile tarife uze
rinde gorii:;;mii:;;ler ve kendilerini alaka
dar eden tarife maddelerini tes:bit et -
mi§lerdir. 

r 

ingiliz motorlii k1taatmda bir motosikletQi bir maniadan atlamak suretile 
on be~ arkada§mm iizerinden ileri athyabilmektedir. Motosikletin ustiindekinin 
cesareti ne ise ama, altmda rahat rahat oturanlara ne dersiniz? 
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Hindistanda devam eden karisikhklar 
' 

Hindistanm ~imal hududundaki kan§Ikhklarda ikisi ingiliz ve ikisi Hindli 
olmak iizere 4 zabitin ve 19 Hindli askerin maktul dii§tiigii ajans haberi ola
rak yazilmi§tl. Resmimiz harbin cereyan etmekte oldugu Waziristan arazisin~ 
deki birbirinden uzak siperleri gostermektedir. ikinci bir siper okla goste • 
rilmi§tir. 

-·---------~-----------------------· K1r1m harbinin oiUm ve ate, yagd1ran cephelerinde 
hayat ve fifa dag1tan ve 

K A Y F R A N C i S ' in 
Harikulade bir kudretle canlandudtgt 

BEYAZ MELEK 
( Florence Maktingal ) I ~ 

Bu hafta SAKARY A sinemasmda mutlaka goriiniiz. 

iliveten : Renkli Miki Mavs ve Paramount Jurnal 

TURK'te $EHiRLER ALEV i~iNDE 
Artistler: GEORG RIG I.\ UD ·GABRIEL GABRIO • JOSELIN GAEL 

SUZI VERNON ve MAXUDIAN 
Gorenleri heyecan i~inde buakan buyiik film. 

22 NiSAN tarihine DiKKAT! 

Bu tarihte SARAY • stnemast 
Senenin en giizel filimlerine aid 

Biiyiik Film Miisabakast 
3 biiyiik ve k1ymetli miikafat vardn. 

DAYAN GENERAL 
BugUn matinelerden itibaren 

Gen~lik, ne~'e, miizik 
Frans1zca operet filmi 

S U M E R sinemastnda 
Miithif artist ••• Ate, adam 

BORiS KARLOFF'u 
Muazzam ve miithi§ Franstzca sozlU 

•• •• 

OLUM~UAI 
Filminde Bela Lugosi ile F ranees Drake 

ile beraber goreceksiniz. 
Goriinmiyen oliim §Uamm ta§lan eri • 

ten, heykelleri dakikasmda mahveden 
§eytani hadiseleri, heyecan1\ manzara ~ 
lar kerisinde goriilecektir. 

Biiyiikleri alakadar eden ve klic;iikleri 
hayrette b1rakan muazzam ve miithi§ bir 
film. 

iSTANBUL: s· 
12,30 plakla Tiirk musiki.sl - 12,50 lla\. 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~?riyab ~ 14 ;~ 
18,30 plakla dans musiklsi - 19,30 ma tal 
lin orkestras1 - 20 Nezihe ve arkadai , 
tarafmdan Tfuk mu.siki.si ve halk ~ar~1 1 
lan - 20,30 Orner RlZa tarafmdan ara~. 
soylev - 20,45 Bimen ~;len ve arkll.dM1 r' 
tarafmdan Turk musiki.si ve halk §arlt!la ~ 
saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 ~jan.l . 
borsa haberleri ve ertesi giiniin progr:~nJ.I, 
22,30 plakla .sololar, opera ve operet par 
<;alan • 23 son. 

ViYANA: 1J1 
18,20 l;lAN KONSERI - 18,35 KEl\IJ\N 

PiYANO KONSERi - 19,05 blr san•a.t~ 
ziyaret, konu§ma ve salre ~ 20,35 fi?P.l'' 
BiRLIKTE BUYVK SENFONiK KONSE , 
22,10 konu~ma - 22,25 EC.LENCELi J{O~ 
SER - 23,25 MUSiKi - 24,35 haberler. 

BERLiN: ~t' 
18.05 ORKESTRA KONSERi: - 19,05 e& 4 

lenceli yaym - 20,05 konu~ma, gramofo!111' 
20,45 giiniin aklsleri, haberler • 21,20 111

11 
sal yaym - 22,05 gramofon - 23,05 b~:, 
haberler, spor - 23,35 EC.LENCELi J{O•• 
SER VE DANS MUSiKist 

PE!?TE: fe' 
18,05 PiYANO KONSERi: - 18,35 koll S 

rans - 19,05 f;!ARKILAR, konferans ~ 19,5, 
QiNGENE ORKESTRASI - 20,20 gramofo!l, 
21,15 ORKESTRA KONSERi - 23,20 gr~ 1 
mofon - 24,05 frans1zca, italyanca haber , 
ler ~ 24,15 CAZBAND TAKIMI - 1,10 bll 
berler. 

BUKRE!;l: j) 
18,05 gramofon, hava, konu11ma • 19,05 EC.LENCELI ORKESTRA KONSERf • 20. 

konferans - 20,25 QiNGENE ~ARKILARl ' 
20,50 gramofonla dans havalan, konfe ' 
rans - 21,35 OPERET: ELVEDA GE:N"C' 
LiK! ~ 22,50 GECE KONSERi - 23,50 frail' 
s1zca ve almanca haberler • 24 son habet' 
ler. 

LONDRA: 
20,05 ORKESTRA KONSERI • 20,05 Jlll' 

berler, hava, konu~ma ve salre ~ 20 ,55 gra; 
mofon, ill§ad, gocuklarm zamam - 22.0 
ORKESTRA KONSERi - 21,20 varyete nll' 
maralarl - 22,05 ORKESTRA KONSERi ' 
22 ,25 ri:iportaj - 23.05 haberler, .spor, kO • 
nW}ma ve saire - 23,50 DANS ORKESTRb' 
sr ~ 24 .35 haberler, hava - 24,45 gramofoll• 

PARIS: 
18,25 gramofon, konferans, ha.berler "' 

19.20 PIYANO KONSERi • 20,05 ViYOLO:N"' 
SEL KONSERi - 21 ,05 siirprlzler ~ 22,05 IC35 
r1~Ik yaym - 22_35 ODA MUSiKiSi - 23,3 
Amerika haberlerl ve salre. 

ROMA: 
18,20 QA YLI DANS MUSIKiSf • 18,55 

haberler, blr tayyareden nakil ve saire ~ 
21,45 HAFiF MUSiKi: - 22,o5 kome<!i # 
22,45 SENFONiK KONSER - 23,45 DANS 
MUSIKisi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak§am §ehrln mUihtel!f semtlerilllde 

nobe~i olan eczaneler ~unlard1r: 
istanbul cihetindelkiler: 
Eminoniinde (Mehmed Kazrm>, Beyaz1d· 

da (Belki.sl, Kiigiikpazarda (Yorgi), Eyilb
de (Mustafa Arif). f;lehreminlnde (HamdD• 
Karagiim.riikte (Fuad), Samatya.da (Teo # 
filos), §ehzadeba~mda (Asaf), Ak.sara.ydilo 
(Etem Pertev), Fenerde (Ernilya.di), Alem· 
darda CE11ref Ne~et), Bakirkiiyde (Merkez) • 

Beyoglu cihetlndekller: 
Galatasarayda (A. Cevad), Bostanba§m· 

da (Garih), Galatada Top<;ularda (Hida " 
yet), Taksl.mde (Kemal Rebiil), Kurtulu3# 
ta (Galopulo), Ma<;kada (Feyzll, HaskoY .. 
de (Nesim Aseol, Haskoyde (Mtieyyedl, 
Be9ikt~ta (Nail Halid), Sar1yerde (Os .. 
man). 

Uskiidar, Kad1koy ve Ada-lardakiler: 
U.>ikiidarda (im.rahor), Kadlkoyde Mu .. 

vakkithane caddesinde (M. Tevflk), Bti " 
yiikadada (~inasi Rlza), Heybelide (Halk). 

T s Hergiin ilk seansta 
i 

Kazino De Paris N 

A E 
M ve diger seansla1da 
A SAADET 

N s 
I Miki Mavs ve Foks Jurnal 

DANS DERSLERt - Husus1 ve mi.in
feriden (asri dans dersleri) Bey-oglu 
Karlman kaq1smda eski Polonya Nur 
Ziya sokak No. 3. Muracaat saatleri: 
(12-14), (17-20) ye kadar profesor Pa· 

YILDIZ 
SiNEMADA 
BUyiik artist 

S i L V i Y A S i D N E Y ' in 
En giizel ~aheseri 

Gonul Yaras1 
METRO • GOLDWYN ·MAYER ~irketinin ROMEO ve JULIET'ten sonra yapt101 ikinci ve bu mevsim gosterecegimiz son bUyUk ~aheserler ~aheseri 

D A N S Filmi yaratan: Ger;en sene BRODW A Y MELOD1 

iCiN 
YARATILMI$ 

( Mes'ud insanlar kuliibii) 
YARIN AKSAM Y ALNIZ 

M E L E K sinemas1nda 
ve cuma matinelerden itibaren izdihamm online ge~mek, ve 
halk1m1zm bu emsalsiz filmi rahatc;a gorebilmesini temin ic;in 

iPEK ve MELEK sinsmalannda birden 

. filmile sinema diinyasmda hemen YILDIZLAR 

E L E 
YILDIZI 

A N 
p 0 

olan 

0 
w 

R 
E L L 

Ve Bradway Melodisi fflminin me~hur komik ve dansorleri 
GOZLERi KAMA~TIRAN BiR ZENGiNLiK 

VE LOKS... MUHTE~EM VE AZAMETL1 
SAHNELER 

NEFlS VE EMSALSiZ MUSiKi. YDZLERCE 
SE<;ME DANSOZ 

Son senenin en me§hur 14 DANSI ve 7 ~ARKISI 
GOROLMEMi~ DERECEDE GOLON<;LO VE 

NE;.~ELi BiR MEVZU 

DiKKA T: Romeo ve J uliet'in ilk g osterilme gecesi MELEK sinemasmd a c;ekilen ve bi.itiin gelenleri miikemmel surette gosteren biiyiik filim Y ARIN 
AK.$AM MELEK sinemasmda programa ilave edilmi§tir. Ve biitiin hafta MELEK ve iPEK sinemalannda gosterilecektir. 

Y erlerinizi evvelden aldmmz. T eldon: MELEK 40868 ••••••••••••••-••• 
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DUnya nufus meselesi 
Harbler hangi sebebler 
yiiziinden vukua gelir? 
Bugiin biitiin diinyan1n 

Rusya, Fransa 
devletin elinde 

i~giltere, 
dort 

yiizde elli yedisi 
ve Amerika gibi 
bulunmaktad1r 

• 1r103fl~ Te~prolt.lcato 

rm f•caa''' : ~ 
• A ..,cr11< o. • ~ 
01 soqet Ruaycr. .: 

ingtltere, Fransa, Amertka ve sovvet Rusva gtbt dart devlettn dunya uzerlnde 
malik oulunduOu bii.!liik arazt 

.. Diinya politikas1 iizerinde siyasi dii - dma ve her ~ocuga alh bu~uk hektar a· 
~unce ve miinasebetlerden sonra, ve ihti· razi isabet edecektir. 
ma~ bunlar kadar kuvvetli tesir yapan iki Avrupanrn niiluau 
~tl .va:dtr: Biri diiya ni.ifusu meselesi, Kiiremizin en kesif k1t' as1 Avrupad1r. 
b~gen c1han ikhsad i§leridir. Bunlardan Sathmm takribl mesahas1 10,180,700 ki· 

tlhassa son zamanlarda niifus i§leri ~ok lometro murabba1 ve ni.ifusu 517 milyon 
ehemmiyet kesbetmi§tir. Her biiyi.ik dev· ki§idir. Her kilometro murabb.tma 51 nii· 
le-t kendi niifusunun artmas1na yahud al fus isabet eder. 
zal~as1na gore politikasma bir yo! ver • Avrupanm kilometro ba§Ina isabet e-
mege ~ah§Iyor. den ni.ifus itibarile en kesif memleketleri 

Niifusu haddinden fazla azalan dev • masile §unlardir: 
~~tier artrk daha ziyade geni§lemegi de - Kilometro ba§Ina Bel~ikaya 269,2, 
g•l, yalmz mevcud yerlerinin muhafazas!· nefsi !ngiltere ve Gale 263,4, F elemen • 
ni dii§iiniiyor. Niifusu pek ~ok artan dev- ge 253,5, Almanyaya 139,8, halyaya 
letler ise bu fazla niifusu beslemek i<;in 136, 9, Cekoslovakyaya I 04,4 ni.ifus 
bir taraftan zirai ve smal istihsaallerini isabet etmektedir. 
arhrmaga ve bunlarm mahreclerini geni§· Aayanrn 1athr ve niilusu 
letmege, diger taraftan da fazla ni.ifusu- Asya k1t'asmm mesahas1 42,530,000 
nu yerle~tirecek yeni yerler temin etmege kilome.tro murabba1d1r. Niifusu 1 milyat 
~ah§Iyor. 154 milyon ki§idir. Y ani biitiin Kiireiar-

Cihan niifus meselesinin son vaziyeti zm niifusunun yansmdan ziyadesi Asya 
hakkmda yap1lan tetkikler hakkmda rna- k1t' asmda ya~all1aktadn ve vasatl olarak 
)umat edin[llek, cihan politikasmi takib e- kilometre ba§ma 27 ki§i isabet etmekte
den herkes i<;in faydah olacagmdan en dir. Asyamn en kesif memleketleri ba§ID· 
yeni tetkikatm neticelerini naklediyoruz: da kilometre ba~ma 172,8 niifusla J a • 

Diinyanrn satht ve niilusu ponya yer ahr. Daha sonra (::in niifus 

Kiireiarzm umum sath1 kabataslak kesafeti. itibar.ile ! a?onya yer ahr. Daha 
tahmine gore 500 000 000 kilometro mu- sonra <;m gehr ki kilometro ba~ma 115, I 

LIL d E ' h ' v f 1 niifui isabet eder. raooa1 1r. n me~ ur cogra yael ar ve 
tabakatiilarZCllarm tetkiklerine gore de- Bu kesafet dolay!Sidir ki biitiin diinya 
nizler, diinya sathmm yiizde yetmi§ ikisini niifusunun yansma yakm1 ve muhakkak 
kaplamaktadir. Kara kismi ise umum olarak be~te ikisi <;inle Hindistanda ya • 
sathm ancak yiizde yirmi sekizini te§kil ~amaktadir. Muayyen hi.ikumetler degil, 
eder. y ani 140,000,000 kilometrosu ka· muayyen eyalet ve iilkel~tr itibarile niifus 
rrad1r. kesafetinde <;in ile Hindistan birinci de

recede olmakla beraber ~ok temerkiiz et
mi§ sanayi mmtakalan itibarile birincilik 
gene Avrupada ve Amerikadad1r. 

Bu kara k1smmm her taraf1 ya§amaga 
rniisaid degildir. 1klim, topografi ve fizik 
sebebler bin;ok miihim yerleri insanlarm 
ya§Iyamiyacagi bir hale getirmi§tir. Bu 
suretle daralmi§ olan 135,000,000 kilo
rnetroluk sahada ya~1yan niifusun yani 
erkek, kadm ve ~ocuk dahil oldugu hal
ode her tiirlii halkm yekunu son hesablara 
~ore 2,073,000,000 ki§iden fazlada. 
Diinyamn biitiin karalan iskan kabiliye • 
tini haiz oldug~ farzedildigi takdirde 
diinyamn kara k1smmm her kilometro 
rnura!Jbama vasatl 1 0 ins an isabet et • 

mektedir. 

Diinya kimlerin elind e? 
Devletlerin siyasl inki~aflanmn ba~ka 

ba§ka olmasmdan diinyamn yerleri mil -
letlerin niifusuna gore taksim edilmi§ de
gildir. Bunun neticesi olarak diinyadaki 
biitiin yerlerin yiizde altmi§ altm yani iki 
si.iliisi.i dokuz milletin eline ge<;mi§tir. 
Bunlarm as1l kendi ni.ifusunun oturdugu 
yerler diinyadaki karalarm ancak yiizde 
on dordiinii te§kil ediyor. Bu dokuz mil
let biitiin be§eriyetin yi.izde elli yedisi -
nin siyasl hayatl iizerinde az~ok miies -
sirdir. Kendi niifuslanmn mecmuu 1se 

- -~ - _--~ -- -- - ~- - - - - - - -
- - - - - - -- - -

CUMHURiYET 

Limanda bir komiir 
santrah kuruluyor 
Ecnebi vapurlar1na ~ok 
ucuz komiir verilecek 
fstanbul limanmm asrl te~hizatla tev

sii i~in yap1lan tetkikler bir hayli ilerle • 
mi§tir. Ba§vekilimizin en ziyade iizerinde 
durdugu komiir depolan hakhnda lngiliz 
miihendisler tarafmdan tetkikler yapilmi§· 
hr. istanbul komiir santrah i~in Londra
da bir proie hamlanmi§llr, bu proje bu 
giinlerde Liman umum mi.idiirliigiine ge
lecektir. 

Kuru<;e§mede kurulacak olan yeni ko
miir santralma ikt!sadl bak1mdan bi.iyi.ik 
bir ehemmiyet verilmektedir. Burada 
devlet tarafmdan satm ahnan Eregli o
caklan komiirii ecnebi vapurlanna Li • 
man idaresi tarafmdan Akdeniz havza
simn en ucuz komiirii olarak verilecektir. 
Bu fiat o kadar ucuz olacakhr ki Akde
nizde sefer yapan yabanc1 vapurlan pro
gramlanna 1stanbulu koymak pnecburi
yetini ihdas edebilecektir. 

Bu ~ekilde komiir alacak vapurlara 
meccanen su da verilecektir. 

Limamn diger k151mlan da lngiliz tek
nik heyeti tarafmdan tetkik edilmektedir. 
Bu tetkikler, miimkiin oldugu kadar sii
ratle ikmal edilecektir. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf cemiyetlerinin yeni 
binas1 

Mii~terek esnaf cemiyetleri te§kilatl
na dahil cemiyetler diinden ilibaren 
Tlirbedeki yeni cemiyetleri merkezine 
ta~mmaga ba§laml§br. 

Yeni binarun altkatmda esnaf dispan
seri kurulacakhr. Bu dispanserin daimi 
iki doktoru, bir hem~iresi ve bir ebesi 
olacakhr. Dispanserde esnaf ve aileleri 
meccanen tedavi olunacak, fakir olan -
lara bedava iHic verilecektir. Dispanser 
maylS ba§mdan itibaren ag1lacakhr. 

VILAYETTE 

Ramide bir nahiye kuruldu 
Eyiib kazasma bagh olmak lizere Ra

mide bir nahiye mlidiirlligii te§kil edil
mi~tir. Bu nahiyeye Kii<;iik koyle Ke -
mer):mrgaz nahiyesine bagh Cebeci koy 
de raptedilmi§tir. 

diinya niifusunun ancak yiizde yirmi ii<;ii
nii te§kil ediyor. 

Bu dokuz devletten dordii, yani lngil
tere, Rusya, Fransa ve Amerika diinya
nm kara k1smmm yi.izde elli yedisini ken
di idare ve kontrolleri altmda bulun -
duruyorlar. Bu dort devletin asian 
paym1 aim!§ olmalan niifusu ~ok ve yeri 
az olan ]aponya, Almanya ve ltalya 
devletlerinin memnuniyetsizligini celbet -
mi§tir. llerideki harblerin ba§hca tohumu 
budur. 

Dokuz devletin digerleri arasmda Ho
landa, Bel<;ika ve Portekiz bulunuyor. 
Niifusu <;ok ve yeri az olan devletlerin 
ugrad,klan zorluklann bertaraf edilmesi 
i<;in ortada yegane ~are harb vas1tas1 go
riiniiyor. Lakin bu vas1ta ekseriya ken -
disinden beklenen faydalan temin ede -
i!llemektedir. 

En iyi yo! ham maddelerin adilane 
surette taksimini temin edecek sulhperve
rane ~arelerdir. Bunlann arasmda AI • 
manyadan alman miistemlekelerin sahi -
bine iadesi de mevzuu bahsolabilir. Mil
letler sulhperverane ~arelere miiracaat 
ettik~e diinya niifusunun artmas1 yahud 
eksilmesi biiyiik tehlikeler doguramaz. 
Fa kat aksi takdirde bir~ok harblerin vu· 
kuu ~aresiz olacakt1r. 

M. F. T. 

Balik ihracatimiz 
tehlikeye • • g1r1yor 

ihracat i,ini inhisar albna almak istiyenler ~imdi 
de ba~ka tiirlii mii,kiilat ~Ikar~aga ha,Iaddar 

Torllc 'baltklan ihrac tr;tn kii.felere dolduruluvor 

Bahk ihracabmlZln son giinlerde bir diklerini kabule mecbur etmek icrin giin
takrm sebebler tahtmda maruz b1rakll- de 15 bin criftten fazla bahk almadiklan 
d1g1 mii§kiilat giiniin meselesi oldu. Ev- gibi diger al!Cllarm Bahkhaneden bahk 
velki giin, bu meseleyi ele alan bir ak- almasma da mani olmaktad1rlar. Bil -
§am gazetesi bahk<;llar arasmda ~1kan farz, Bahkhaneye 15 bin gift bahk gel -
ihtilaftan dolaYI ihracatm durdugunu digi ve bunun 4 bin c;iftini daha yiiksek 
ve ihracatc;1larm verdikleri dii~iik fiat- fiatla almaga talib olanlar bulundugu 
lar yiiziinden istihsalatm azaldigml kay- zaman: 
dederek alakahlardan birinin bu husus- c- Ba§kalarma sat!§ yaparsamz, geri 
taki miitalealanru yaZiyordu. kalamm da ben almam~ demektedirler. 

Bu zatm fikrine gore, bahkcr1lar tori- Bu vaziyette Bahkhanede serbest mil-
gin c;iftini 15 - 18 kuru§a vermege raz1 zayede usulii ortadan kalkmakta, bahk
degillerdlr. istihsalat ve ihracat bu se- c;Ilar bir tek miiesseseye bahk satmak 
beble durmu~tur. Eger bu vaziyet be§, meoburiyetinde brrakilmaktadir. Ayni 
on giine kadar halledilemezse !talyan zamanda fazla istihsal1H imkanlan da 
vapurlar1 bo§ olarak geri donecelker - kaldmld1g1 i<;in bahklarrm1za Yunan 
dir. Bahkg1larmnz istenilen fiata bahk piyasas1 kapanmaktad1r. 
vermezlese !talyanlar !spanyarun Kar- Halbuki, bu inhisar olmasa ttalyaya 
diks mmtakasmda cr1kan ton bahgm1 a- daha c;ok ve daha yiiksek fiatla bahk 
lacaklarm.I§. italyaya bahk ihracatm1 ii- satmak kabil olacag1 gibi Yunan piya
zerine alan firma, bahk mlistahsillerini sasma da mi.ihim miktarda ihracat ya
temsil eden dort miiessesenin iicrile an- p1lacak, binnetice bahk istihsalahmiZ 
la§IDI§hr. lhtilafm iyi bir ~ekilde halle- birkac; misli artacaktrr. 
dilmesine ve bu vaziyet sebebile !talya Buglin bahk<;Ihg1m1z ve bahkcr1lan -
piyasasmm bahklanm1z icrin kapanma- rn1z tamamen hususi bir cereyanm te
masma c;ah§Ilmaktad!r. sirine tabi ve zebun b1rakllmi§ vaziyet-

Bizim bu hususta yaphgmuz esash tedir. Hiikfunetin, inki§af1 i<;in bu ka • 
tahkikata gore, evvelce 1talyaya bahk dar hlisni.i niyet ve gayret besledigi ba
ihracab ycrli birkac; firma tarafmdan hk ticaretimizin bugiinkii ke§meke§li va 
yap!l1yordu. Bu sebeble hem c;ok, hem ziyetten kurtanlmas1 i<;in alakah rna -
de iyi fiatlarla mal sahhyordu. Bu fir - kamlarm derhal vaziyete mi.idahale et
malardan biri, !talyada konsorsiyom ha- meleri laZ1md1r. 
Iinde toplanan bahk konserve fabrika - ----------
larmm bahk sahcihgm1, bu i§in ticare- Taksiler tefti§ ediliyor 
tini kendisine hasretmek maksadile ve 
inhisar halinde iizerine almi§ ve fabri -
kalarla yaptig1 anla§ma iizerine bahk 
fiatlanm dii§iirmek istemi§tir. 

Memleketimiz ve bahk<;lhg1m1z icrin 
zararh olan bu vaziyeti hisseden bahk 

Son gi.inlerde baz1 taksi otomobilleri
nin taksimetrolarmda bozukluk oldu -
gu goriilmii§tiir. Bu yiizden Emniyet al
tmcl §Ube miidiirliigii tarafmdan biitiin 
taksiler Slkl bir tefti§ten ge<;irilmekte -
dir. 

miistahsillerimiz birle§erek bu firma - _..._ 
mn crifti 10 kurll§a bahk almak te§eb _ Tramvay • araba musademesi 
blisiine kal'§l koymU§lardir. Vatman Mehmedin idaresindeki $i§· 

Bahk<;1lanm1z bu sene c;ifti 40 kuru§a li - Beyaz1d tramvay1, Osmanbeyden ge
bahk almdigim, gayritabii §erait icrinde gerken ismailin 1883 numarah yiik ara
bazan 8 kur~a yap1lan sab§lann umu- basma <;arpml§hr. 
mi sab§lara esas olamiyacagm1, hakh <;arpma ani oldugundan arabada yiik-
olarak ileri siirmektedirler. lerin iistiinde oturan Nizameddin mu -

italya vapurlarmm, eger bahkcr1lar vazenesini kay<bederek yere dii§mi.i§ ve 
verilen fiati kabul etmezlerse bO§ ola- ag•r surette yaralanrru§br. 
rak geri donecekleri, haberinin ise bir Kaza hakkmda zab1ta tahkikata bQ§-
blof oldugu anla§Ilmu~br. <;linkii bu va- lami§trr. 
purlar Tiirkiye igin prim alml§lardrr. 
Ba~ak yerden bahk ithaline salahiyet -
leri yoktur. Beber vapurun giinde 50 
lira stalya iicreti vard1r. Bu vapurlar 
giftini 40 kuru§a bahk ald1klar1 zaman
larda bile bahgm kilosunu fabrikaya 
teslim 3 kuru§a mal etmektedirler. Ne 
ispanyada, ne ba§ak bir yerde bundan 
daha miisaid §eraitle ve bu evsafta ba
hk bulmaga imkan olmadigi da malum
dur. Nitekim, vapurlar gitmemi!?ler ve 
bu i§in inhisanm elinde tutan miiessese 
bahkcr1larm istegini kabul ederek c;ifti 
20 kuru§tan bahk almaga ba§lami§hr. 
Fakat, bu sefer de, italyan bbrikalarile 
kendi karlan pahasma bahk<;Ilan iste • 

-···-Camide kalb aektesinden 
olen adam 

Evvelki ak§am, Zeyrekte Piripa§a ca
misinde son cemaat yerinde namaz kl
lan bir adam birdenbire yere dii§mii~ ve 
olmii§ti.ir . 

Ollim badisesi zab1taya haber veril -
mi§ ve yap1lan tahkikat neticesinde za
valh adamm kalb sektesinden oldiigii 
anl!I§Ihm~hr. 

Oliiniin ceblerinde elli lirahk bir ka
gid para He bir lirahk ufak para ve Ah
med Aksu_ kli§eli kartvizitler vardir. 

Cesed Morga kaldmlmi§trr. Tahkika
ta devam edilmektedir. 
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Latife Iatif gerek 
~ udelilere parmak mrtacak ka
~ dar delilikler yapmi§ olan Sul

tan lbrahimin aklma bir giin 
Bursadan kar getirtmek havas! e M . ser. 

evs1m, o zamanlar Ke§i§ dag1 diye am-
l~n Uludagda r~zga~larm cirid oynadigi 
b1r devre musad1f. Z•rvedeki kar kuyula
n.na cr1 1k~nlandn hazan yaprag1 gibi u<;up 
g•tme en yiiz e yi.iz muhtemel. Fa kat 
deli Padi§ahm fermam da soz gotiirmez. 
Zavalh Bursa kadiSI binbir Iahavle oku
yarak, binbir kiifi.ir savurarak Uludagi 
hrma~Iy?r• kar tedarikine giri§iyor. Halk 
ta, ailesile helalla§•P daga ~1kan molla
~~~ a~:ak o~iisiiniin donecegine inand!gl 
•<;m boyle bu kara haberin gelmesini bek
lemekte. Bu mada kiilhaninin biri paza· 
ra ~·kJyor, kulaktan kulaga fmld1yan bir 
tellal. gibi diikkan diikkan dola~'P kad,. 
mn bn u<;uruma yuvarlandigl haberini 
yayiyor. Bir yolcu da bu haberi fstanbu
la gotiiriiyor ve zavalh kad1 kar topla • 
makla me§gulken yerine ba§kasl tayin o
lunuyor. Artik ona, olmedigini ispat i~in 
mahkemelerde §ahid dinletmek vazifesi 
dii§mii§tii!.. 

*** 
Eski Sadirazamlardan Halil Rifat 

Pa§anm da buna benzer bir oyunu var. 
Bu zat lzmirde vali iken !iva kad1lann • 
dan birinin hmiZhgmdan son derece si· 
nirlenir. Lakin o devirde kad1lar iki yll
dan fazla bir yerde kalamazlard!. Bu 
mi.irtekib mollanm ise ipligi pazara <;Ikm· 
c1ya kadar bir y1l ge<;mi§ti. Vali, lstanbu
la yaz1p §ikayet etse i§ miifetti§e verile • 
cek, miifetti~in yapacag1 tahkikat evrak1 
me§ihate gidip incelenecek, ve neden son· 
ra herifin azline karar verilebilecekti 
Halb.uki herif o zamana kadar miiddeti: 
ni bitirip ve ~aldigi paralan sand1klara 
istif edip lstanbula donmii§ olacakt1. 
. Halil Rifat Pa§a bu ciheti dii§i.indii ve 
lstanbula 0 kadmm oldiigiinii telgrafla 
bildirdi. Me§ihat kap1smda a<;Ik yer bek
liyen bekliyene !.. 0 scbeble telgraf gelir 
gelmez acele edildi, hizmet istiyenlerden 
birinin eline memuriyet emri tutu~turul • 
du, hns1z kadmm bulundugu livaya yol
land!. 

Y eni kad1, olmii§ denilen selefini sag 
goriince akllh davrand1, onun azledildi
gini soyledi. Herif te buna inamp !stan· 
hula geldi ve azlinin sebebini ara§hrmak 
i<;in ayagmm tozile me§ihat kaplSlna gi
der gitmez vakiayi anladl, yaygarayl ko
pard!. Lakin yap1lacak i§, Halil Rifat 
Pa~adan ni<;n yalan soyledigini sormak
tan ba ka bir§ey olamazd1 ve yeni kad1 
geri <;agmlamazd1. -5eyhiilislam da, ken· 
dince manl!kl goriinen yolu tutlu, lzmir 
Valisine sert bir telgraf yaz1p ya§Iyan 
bir adamm oldiigiini.i ne sebeble i§' ar ve 
me§ihati ne cesaretle igfal ettigini sor
du. Zeki Valinin cevab1 gayet k1sa olup 
§U meal de idi: «Kadmm oldiigiinii te -
essiirle haber alm1 ve gene teessiirle bil
dirmi~tim. Bu haberin yanh§ oldugunu 
efendimi1in telgrafmdan anlad1m, sevin· 
dim. Allah size de, ona da uzun omi.ir· 
Ier versin!. .» 

*** 
San' atkar Bayan M elegin oli.imiini.i 

yazan gazete beni de miiteessir etmi§ti. 
Gene san' atkann hayatta ve kamil bir 
s1hhat i~inde bulundugunu ogrenerek 
-herkes gibi- sevindim. Fa kat hi~ te Iatif 
olm1yan bu 15.tifenin gazete siitunlanna 
ni<;in ge<;tigini anbyamadim. 

Bayan Melekten kime ve ne miras ka-
Iacakti ki?. M. TURHAN TAN Biitiin diinyamn karalan miisavat ii -

zere payla§Ilacak olsa her erkege, her ka-

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 40 

.BiZ iNSANLAR 

~ ye du§iindii. Necati de giiniin birinde Or-lmuhtac olmiyacak mly!Z?>> Gozlerini.~i- tiin omriiniin gecelerini kor petrol l§Igl al
hana muhtac olabilir. F akat ilk muhtac Ie kupmadan uzun uzun dii§iindii: «0 • tmda g~irdiyse, elektrikli tramvay ~~ • 
olan kim? tlk! N ecatinin bu «ilk» sozi.i liim var. dedi, en zengin adam oliim kar- kmc1ya kadar attan ve e§ekten ba§ka bir 
iistiindeki hassasiyetini hatirladi: llk se- §Ismda teselliye muhtacdir ve bu tesel • nakil vas lias! bilmediyse, mide bulandi-
heb, ilk tesir, ilk ... Siileyman goziiniin liyi verene minnet duyar. Riitiin insanlar riC! misk, amber ve hac1yagi kokularile 
oniine geliyordu. Hah, i§te, hi~ kimse- birbirlerine yalmz ikllsaden degil, her hu- sakahm taaffiin ettirdiyse, ah1r gibi bir 
nin kimseye minnet etmemesine ~ah§an susta tlpal!p miisavi olsalar gene baz1 evde dogup, biiyiiyiip oldi.iyse, hep ma
bir adam. Herkese kendi mesaisinin pay1- zaaf anlannda birbirlerine muhtac ve teryalist olmad!gl i<;indi; Orhan bi.iti.in 
m verdirmek istiyen adam. Tarihl m~>d- minnettar olacaklar.» Bu fatalite onun bu felaketlerden kurtulmamn mnm ma
decilik minnetle miicadele ediyor. Orhan son minnetinden gelen utancm1 yumu~at1- teryalist olmakta bulmu§tu. 

heniiz <;ocuktur. Kendi tecriibeleri de ona 
ispat etti ki bir~ok yerlerde gurur, men
f~.a tte~ daha yiiksek sesle konu§uyor; 
vucudun arSIZhklanm susturan ulvi i§ti
yaklanmlz var. Bunlar bile hirer menfa
ate irca edilebilseler ancak izzetinefis, 
gurur, nahvet gibi mancvi menfaatlere 
baglanabilirler. Koklerindeki madde ne 
olursa olsun dallanndaki mana inkar e· 
dilemez; ve bu manamn o maddeden iba· 
ret oldugunu zannetmek, hi<; bir§eyin 
kendi kendinden gayri bir§eye dogru te· 
kamiil veya istihale edemiyecegine inan· 
mak gibi kabasaba ve dasdarac1k bir id
rakin i~inde bocalamak olur. 

"============= Yazan: Peyami Safa =rfl 
ti. Hasbi bir sevgi degildi bu. Sonra adi
m da koydu: Minnet. Cocuklugun~_an -
beri bu kelimeden nefret ediyordu. Om -
riinde bir kere bile, hi~ kimseye «minnet
tarmizim I» dememi~ti, ~iinkii hi~ kimse
ye, babasma bile minnet etmemege <;ah~
mi§h. ,Simdi bu hissi kuvvetle duyuyor -
du, hem severek duyuyordu, §imdi min
net ediyordu. Minnet I Amcasma minnet 
etmekten ha§lami§h. Sonra arkada~ma. 
Bu nefret ettigi kelime ~imdi ona yaban
Cl gelmiyordu. $imdi yataktan athyarak 
Necatinin odasma gidehilir, «sana min
nettanm» diyebilirdi. Minnet! Minnetta

nm- Minnettarmlllm. MipnettannlZ!m e· 

Orhan yalmz kalmca hemen soyuna • 
rak yataga girmi§ti. Pamuklan kalbura 
donen eski do§egile bu §ilte arasmdaki 
fark1 dii~iiniirken, birdenbire, evinin ka
PISim a~1k b1rakm1§ oldugu hatmna gel
di. F akat ~almmasmdan endi§e edebile
cegi hi~bir §ey olmadigi i~in bunu daha 
fazla dii§iinmedi ve agu yorganla batta
niyeler altmda ~abucak biriken harare
tin i~ine gomiilerek uyumaga c;ah§h. 

Biitiin viicudii yufka nev'inden bir 
madde gibi yatakla yorgan arasmda ezi-
1erek diiz bir sahh intiba1 verecek bir 
tarzda yayiidigl halde Orhan gene uyu -
Yam1yordu: Tahmini dogru c;Ikml§h. 

Y atagm i~inde oturdu ve bir sigara 
~akh. l<;ini dolduran ilk biiyiik his Neca
hye ka111 sevgisiydi. T e§ekki.ir etmesine 
llleydan hiTakmadan onun biraz evvel o
dadan c;Ikl§l, Orhamn ic;inde, ifade edile
memi~ minnet hislerinin si.iratli tekamii • 
lile biiyiiyordu. F akat bu duygusu, ilk

once adm1 ondan gizlemi~ ve sevimli go -
riinmii§tii. Orban bu cazibeyi kontrol et-

,, 
fendim. 

Yiiziine ate§ bast!. 
Biitiin bun! an odiy~bilirdi. Fa kat min

net kalacak. Bitti. Gururunun tarihinde 
bu minnetin damgas1 kalacak. «Minnet 
etmemi§ adam var m1dlr ?» Dii§iincetinde 
teselli arad1. «Adam adama muhtac o • 
lur.:> sozii de hahnna gelmi§ti. Yiizi.inii 

buru§turdu. «Bu bir dilenci felsefesi» di-

bu akideye bir kat daha 1S1nd1. $iiphe • yordu. «Biitiin insanlar birbirlerine tam ,Sirndi? Boyle oldugunu da ancak 
siz bu fikirlerin goriinmez, yakalanmaz, bir surette miisavi olabilirler mi?» Ha • §imdi farkedebiliyor; ancak §imdi anh
gizli bir cazibesi var. Her §eyden evvel y1r I Miisavat fikri riyazl ve miicerrettir. yor ki medeniyetin adm1 materyalizm 
~ah~mak istiyen adam a i~ veren ve ~a - ~ akat b~tiin. b.u bahse kan§an materya- koymu~tu ve teknigin, madde bilgilerinin 
h~an bir adam1 her tiirlii minnetten kurta- hzm kehmesmm Orhan i~in gene bir ca• · inki§afile materyalizmi birbirine kan~tlr
ran bir nazariye! Oyle bir diinya kurmak zibesi vard1. Bu kelime hal a ona kurtu- ml§h. Bu kelimenin sevimliligi hakikatin
istiyor ki orada kimse kimseye «minnetta· lu§lar vadediyordu. Kii<;iikayasofyada- den degil, i.imid ettirdigi yeni i§tahlardan, 
nmz1m efendim», «kulunuz, koleniz ... » ki evlerinde kap1dan i~en girdigi vakit yeni zevklerden ve lezzetlerden geliyor· 
demiyecek. $imdiye kadar insanm ~erefi onu kiif kokusile kar§Ihyan rutubetli ve du. Babasma isyanmm mazereti de bu 
bu kadar miidafaa edilmi~ midir? Min· karanhk ta§bktan en i.ist kata kadar o kelime idi. Fakat Necatile mi.inaka§ala • 
neti ortadan kalduan bir cemiyet nizaml kohne binay1 tikabasa dolduran kasvet- rmdan ve tekba§ma yaptlgl hayat kazan
kadar ins~?m ~aysiyeti?i. a~lam1~ bir n~- ~.en. kurtulmak i~in bu kelimenin verdigi rna te~rlibelerinden s_9nra anlamaga ba§" 
zam olab1hr m1? «Bem t•5!Z b1rakan b1r um1dlere sanlmi§tl. Onun nazannda rna· lad! ki materyalizm, maddeye aid bi.itiin 
diinya kinde bulunma~ayd1m kimseye teryalizm, yalmz bir akidenin degil, bi.i- giizellikleri temsil elmekten uzak b'r 
minnet duy~myacakt1m.» . • tii_n m:_deni giize:lik~~rin. ad1yd1: Ele~- ~kidedir; hatta yalmz atom ve hiiceyr

1
e 

Orhan s1garasmdan son nefesm1 c;e - tnk :~Igl, otomobil sural!, gramofon ses1, 1zahma inhisar ettigi zaman biitii b'l ·• 
kerken dii~iindii: «Duymiyacak m1y • telefon kolayhg1, her§ey, her§ey, hatta miz vah§et devirlerindeki karanl/ 't. 
d1m? Herkesi.q birbirine ikllsaden miisavi bir kadmm giilii§ii, bir ipegin panlti<Sl, bir ner; aletleri goz kama~hncl pa galt 1 °1 
ld w f d I' K' k' . k' b VI 'f . ~ n I ar a o ugunu arze e 1m. 1mse 1msenm ;ta m sag am ve zan cildi. gi.izel bir zengin laboratuarlann saymaktan, aymp 

yardimlna muhtac o!m1yacak m1? 1~ lavanta kokusu, her§ey materyalizmdi. toplamaktan ·e ad ko kt b k 
d dd• f · 'b -. B G 'l'k · k' l'k yma an a§ a sa e rna 1 men aatten m1 1 aret r a~- en 1 ten, ~1r m 1 ten ve yoksulluktan yaphklan miihim bir i• y kt . · 

k I f .k. 1 · 11'1 · d f · · d ~ o ur, msan ve a armm 1 1r enne ve tese 1 enne e ne retmm a 1 materya1izmdi Babas1 bii- hayat bilgimiz egv er d w d v'l · , ogmarni§ eg1 se 

. F akat gene de bu materyalizm kel1me· 
s1, hala, bir§eyler, bir§eyler vadediyor. 
Siileymamn agzmda o, sekiz yiiz milyon 
§arklmm ekmegi, nimeti ve saadetidir. 
~u kad~r yiiksekten atma, bol vaidleri • 
nm heps1, teker teker yalan da olsa, rna· 
teryalizm ke1imesi, bu neviden bir alda
m~a olan ihtiyac!m!Zl kar§Iladigl i~in de 
sevimli. Hem bu iddiamn yalam neka· 
dar~ .. Orhamn §imdi bi.itiin merak1 bur a
da. Ogrenmek istiyor. Arhk bir daha 
kimseye kam minnet duymamak i~in ka-
ranm verme.k ve bir miicadeleye girmek 
istiyor. Siileymamn en biiyiik tesiri, onda 
sosyal miicadele arzusu uyand1rmak ol· 

du. 
<ArkaS1 var> 



Spor §Ubelerimize ayni 
yardtmi yapabm 

Bilhassa yurd miidafaastna yartyan sporlara 
fazla ehemmiyet vermenin zaman1 gelmi,tir 

Spor sevenlerin iizi.intiisiinii mucib o ·1 diyet vard1. Bugiin bunun yerinde yel· 
Ian dedikodulu spor tarzmm giinden gii· ler estigini goriiyoruz. Memlekette bun • 
ne inki§af etmekte oldugunu goriiyoruz. dan evvel boks diye bir varhk bulunu • 
Boyle bir spor mevcud olmamakla hera- yordu. Bugiin koskoca memlekette boks 
ber nev'i kendisine mahsus bu tarza ka- yoktur. 
blmaktan kendimi alam1yorurn. (:iinkii Spor Kurumundan bekledigimiz bir 
siikut ettik~e. dedikoduya kan§maktan nokta da bugiin biiyiik kuliiblerimizin 
korktuk~a gozoniinde giinden giine so - hepsini tefti§ ederek hepsinde ka~ spor 
nen ve daima hakk1 yenen hir spor §Ube- §Ubesinin tam olarak faaliyette oldugunu 
sinin feci ak1betini gorecegiz. Bu spor tahkik etmesi ve hatta biitiin degilse ek
§ubesi de su sporland1r. Pek yakmdan seri sporlarm tamamen faa! olmasm1 iste
alakadar oldugum hu spor §ubesinin bu- mesidir. Boyle bir tefti§ ne ile neticele
giinkii hali pek ac1khd1r. nir bilir misiniz? Her biiyiik kuliibde yal-

Her sporda oldugu gibi su sporlarmda mz bir tek §Ube vard1r. 0 da futboldur. 
da terakki veya tedennisine makes ola • Bugiinkii idarecilere: (Su sporlanna 
bilecek olan miisabakalan ele ahrsak bu nt'! diye yard1m etmiyorsunuz?) diye bir 
fena hali pek a~tik~ta goriiriiz. Mesel.a sua! sorsamz §oyle bir cevab ile kar§Ila • 
1927 ve 1928 de yap1lan Moda kay1k mmmz: 
yan§larile ge~en sene Ah1rkap1Sinda ya- - F utbol para getiriyor, su sporlan 
p1lan yan§lan mukayese ederseniz bu para getirmez. 
sporun nekadar zavalh bir hale dii§tii - Sonra guya efkan umumiye yalmz 
giini.i goriiriiz. futbolden ho§lamyorrnu§. Su sporlan ve-

0 tarihlerde yap1lan kay1k yan§lan ya atletizm ve yahud giire§ velhas1l fut -
o derece miikemmeldi ki hic;.bir spor §U - holden gayri sporlar ise sade futbolcula
bemizin bu kadar c;.ok seyirci toplamaml§ rm kazandJrd1klan paralan yiyorlarml§. 
oldugunu kuvvetle iddia edebilirim. 0 Bir kere bu zihniyet tamamen asi!sJZdir. 
zaman Malul Gaziler Cemiyeti bu ya - Bilfarz dogru oldugunu kabul etsek te 
n§lardan hinlerce lira para has1lat top - spor sahalan bir cambazhane sporcula -
lard1. Halbuki bugi.in istanbul su sporlan nmJZ da hirer camhaz m1du ki i§leri gii~
ajanhgi yan§ tertib etmek i~in laz1mge • Jeri buralarda sade para kazandumak ve 
len paraYJ bulmak ic;in c;.upm1p duru - para kazanmak olsun. Gelelim bu zihni
yor. yetin yanh§hgma: Eger futbole verilen 

Yiizme antrenoriimiizii biit~e darh _ emegin dortte biri kadar bugiin giire§e. 
gmdan bahisle memleketine yollamaga su sporlanna, atletizme, boksa, basket -
kalkhlar. Biit<;e darsa ni~in diger §Ube _ bola verilmi§ olsayd1, eger iyi organi -
lrrimizde liizumsuz masraflar yaplyoruz. zasyon yap1lmi§ olsaydi efkan umumiye 
Bi.itc;e darsa nic;in mesela futbol i<;in iki bu sporlarla da daha ~ok alakadar o -
ii~ antrenor kafi iken yanm di.izi.ine an- !urdu. Yukanda yazdJgJm gibi eski ka
trenor getirmege te§ebbiis ediyoruz. Biit- y1k yan§lan binlerce para kazandmrd1. 
<;e darsa ni<;in daha ucuza mal olabile _ Sonra hangi gi.ire§ miisabakasJ, hangi 
cek alan orta Avrupa antrenorlerini ge _ boks mac;1 hangi, hangi konkorapikte ef -
tirtmiyoruz da ille ingiltere diye Israr e- kan umurniye miizahir olmaml§tlr. De -
diyoruz. Avusturya, Macaristandan ge _ mek ki eger istense bu §Ubeler de para 
lecek antrenorlerin bizlere ogretecek bil- kazand!rabilir. 
gileri mi az? Y oksa bizim futboliimiiz Bu miifrit futbolcii gozlii zihniyet o 
orta Avrupa futboliinden ilerde mi? kadar her tarafa kok salmi§hr ki hayret 
F utbolcii karde§lerimizi klskanmamak etmemek kabil degil. Size ufak hir mi· 
miimkiin degil.. Buna ragmen sporun bu salle bunu kolayca gostereyim. Seneler
§ubesinde her halde pek geri oldugumuz denberi kendisini atletizme hasretmi~ olan 
herkesc;e malum. V e giindengiine de bo- Besim Ko§alay bugiin artik vaveylasm
zuldugunu goriiyoruz. Halbuki diger ta- dan bir haYJr ~IkmJyacagmi anlaymca o 
raftan hize ilk defa Olimpiyad §ampi - da ~arna~ar futbolcii zihniyetini kabul 
yonlugunu getiren giire§in olsun, ~anh etmi§ goziikmeye ha§laml§hr. Arhk erne· 
hayragirniZl zafer direklerine bir~ok de- gini bu §Ubeye hasrettigini gormekteyiz. 
fa <;ektiren kahraman siivarilerimizin ol - Eger sporda ilerlemek istiyorsak, eger 
sun ancak hirer hocalan var. Neden? sporu bir yurd meselesi addedecek kadar 

Ve nic;in?.. Yurdun miidafaasl noktasm- ilerledikse bu kotii zihniyetten biran ev
dan en miihim rolleri olan su, dag, hava 
sporlanmn neden inki§afmt temin ic;in da- vel uzakla§mahyiZ. 
ha fazla ~ah§mlYahm?.. Neden dag Nevin Hassan 
sporculanmn adedini fazlala§tlrmak Max Baer - Joe Louis'le 
~.i.i~.kiin iken yanm profesyonellige sii • kar§Ila§acak m1? 
rukhyen liizumsuz himayelerle bir tek 
spor ~ubesinde §lmank bir hava yarata -
l~m? Neden hala Spor Kurumumuz si
lah ah§l, binicilik, motorsiiz u~ak fede -
rasyonlanm tesis etmek meseleleri var -

ken filancaYI futbol topunda gosterdigi 

meharetini takdir edebilmek kaygusuna 
d" .. B U§sun.. unlar say1lmakla bitmez .. 

Memlekette atletizm diye bir mevcu-

Haber verildigine gore halen Lond!a
da bulunan eski ag1r siklet boks §ampi
yonu Max Baer, Londrada yapacag1 
ma~tan sonra 30 haziranda ,me§hur Zen
ci boksor Joe Louis'le kar§Ila§mayl kabul 
etmi§tir. 

Bu ma~m galibi Alman boksorii 
Schmeling'le diinya §ampiyonlugu 1<;m 
kar§Jla§acaktu. 

Amerikada berhava olan Kollej 

Gec;en hafta Amerikada New London'da bir kollej berhava olmu~ 700 ka
dar !;Ocuk ve muallim feci §ekilde i:ilmii§tii. Resmimiz enkaz altmda c~sedlerin 
araru§llll ve !;lkanli§IIU gostermektedir~ 

CUMHURiYET ? Nisali 1931 

Mayerling facias1 
nihayet esrartnt 
kaybediyor mu? 

' 

Hakikat ancak 13 sene 
sonra anlasdabilecekmis! . , 

Moravya'nin eski hiikumet merkezi a
lan Bmo §ehri belediyesi, elyevm Viya
nada bulunan Habsburg hanedan azasJ· 
na ibir mektub yazarak, belediyede, eski 
lmparatori~e Elisabeth' e aid gizli bir dos
ya mahfuz bulundugunu haber vermi§tir. 

Avusturya 1mparatori<;elerinden Eli • 
sabeth, esrarengiz ve romanesk bir kadm 
olarak tamnml§h. (:ok merakh safhalarla 
dolu gec;en hayatma aid tath veya kor
kunc bir tabm hat!ralan, gizli rnektub
lan ve evrakt, bir karton i~inde oldugu 
halde yaZJhanesinin gizli bir goziinde 
muhafaza ediyordu. Bu kartonun, olii -
munden sonra da gizli tutulmasml, ancak 
en son ahfadmm vefatmdan sonra a~Il -
masmi daha hayatmda vasiyet ettigi ic;in, 
imparator F ran~ais Joseph, lmparatori
c;enin katlinden sonra bu vasiyeti tutmu§ 
ve kartonu, saray nazm Prens Liechte -
ustein' e emanet etmi§ti. 

Prens, oliiniin emanetini Slkl bir mu • 
hafaza altma koydu. Esasen F ran~ais 
joseoh, Ar~idiik Rodolphe'lin, metresi 

Mayerling filminde Ar§idiik Rodolf [Charles 
Boyer], Mari Vetsera [Danielle Darrieux] 

Marie Vetsera ile ayni zamanda Mayer
ling' de vuku bulan oliimiinden evvel an
nesine yazd1g1 veda mektubunun da bu 
kartondaki vesaik arasmda bulundugunu 
haber verdigi i~in, Prens, emanetlerin 
rnuhafazasmda bir kat daha hskanc dav
ramyordu. 

Prens, oliimiine yakm kartonu bir ka
saya kilidlemi§ ve anahtan T unaya at -
tiktan sonra, kasay1 kendi dogdugu §ehir 
olan Brno belediyesinin muhafazas1 al • 
tma koydurrnu§tu. Kasa, ancak 1950 se
nesinde, Viyana fen akademisi tarafm -
dan, yedi ki§ilik bir heyet huzurunda a
<;IIabilecekti. Belediye memurlarmdan 
ba§ka da bu esrarh hikayeyi bilen yoktu. 

Elisabeth, lmparator Franc;ais Joseph
le evlendigi zaman 16 ya§tndaydi. im • 
paratori<;e mevkiinde olmasma ragmen, 
zevcinden uzakta, sukutu hayaller ve acl
larla dolu bir hayat ge~iriyordu. 1mpara
torla arasmda sebebi anla§1lam1yan bir 
aynbk vardt. 

Elisabeth, 1860 senesinde yalniz ba
§ma Madere'e seyahat etmi~ ve o tarih
ten itibaren de serseri bir hayat ge~irrne
ge ba§lamt§tl. Kont Andrassy ile miina
sebette bulundugu, hatta ondan bir <;o
cugu oldugu yolunda dedikodular i§itildi. 
Bu c;ocuk, en kiic;iik kiZl V a! erie idi. im
paratori~e. Macaristan Ba§vekili Kont 
Andrassy'ye ~ok benzedigi iddia eqilen 
bu c;ocuga kar§l oteki evladlanmn hep • 
sinden fazla muhabbet gosteriyordu. 

Bundan sonra imparatoric;enin, kuzeni 
Bavyera Krah Louis ile sevi§tigi rivayet
leri ortaya ahldt ve onun golde bogula
rak olmesi iizerine Elisabeth'in son dere
ce biiyiik bir yese dii§mesi de bu yoldaki 
iddialan hakh gosterecek bir deli! sayil
di. 

Nihayet, Elisabeth'in hayatinCia en 
biiyiik darbe olan Rodolphe'un oliirnii, 
onu her ac1dan daha fazla sarsb. 

Elisabe~. kendinden uzakta biiyi.iyen 
ve ya§IYan oglu Rodolph'u pek az tam
yor ve ahlakmdaki garabetlerden dolaYI 
oglu ic;in endi§e ediy_ordu. Onun, Mayer
ling' de, metresi Marie Vestera ile hera
her intihar ettigini haber ald1gt giiniin ak
§aml geceyans1 gizlice bir arabaya bine
rek kiliseye gitmi§ ve bir saat orada ka
larak miitemadiyen Rodolph I Rodolph I 
diye oglunu ~aguml§hr. 

Bunun neticesinde, lmparatori~enin 
itikadt bozulm~. oliirnden sonra ruhlann 
ya§ad1g1 iddiasmm yalan olduguna ka • 
naat getirmi§: «Boyle olsaydt oglum ba
na cevab verirdi.» demi§tir. 

1950 senesinde a~1lacak olan dosya· 
nm, Rodolph tarafmdan, oliimiinden ev
vel annesine yazthp lmparatori~enin eli
ne kilise gecesinin ertesi giinii ge~en mek
tubu da ihtiva ettigi §iiphesizdir. Birc;ok 
romandara ilham memba1 olan, bir~ok 
filimlere mevzu te§kil eden Mayerling 
faciasmm, o zamandanberi esrar perdesi 
altmda kalan sebebleri on ii~ sene sonra 
anla§llabilecektir. 

Ba,vekilin seyahati 
-------------.~--------------• • 

lsmet lnOnii Karabiik, Ka 
Konya Ereglisinde • serz ve 

« Cumhuriyet » objektifile inb balar 

Ba,vekilimiz Karabiikte halk oyun larrnt seyrediyor ve lngiliz sefirile konufuyor, Ekseliins Sir PercY 
Lorraine Karabiikte hatrra kagrdtni imzalryor, Karabiikteki merasime i!!tirak eden koyliiler, Ism~ 

'u_(lnii !Mill. lflKili~ sefirile kir: kag~dz tetkik ediyo_r: ve Sef~r.. !emel~ !af koyuyor.. _ 
------------------------~~---
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7 Nisan 1937 
CUMHURIYET ' 

Cenub hududunda istis· ihtilalciler Bilbaoya 
dogru akin ediyor 

I§ kanununun tatbiki I~CumhuriyetJII 
IF{! ~ 0 lk ~ lYl 1i: lYI D'iliYJ 

tedbirler ahyoruz " na1 [Ba~tara!t 1 inc! sahttedel 
hasara etmege ve iC<inde bulunanlardan 
birini kaC<IrmakslZin kihC<tan geC<irmege 
karar vermi§lerdir. 

Bir kisim miiesseselerin ve esnaf1n, kanunun 
vecibelerinden kurtulmak i~in yanh' 

yollara sapbklarJ anla~dd1 

Hala kitabstz mekteb mi var? 
Vi!;eli karilerim!zden Tahsin imzasile al

diglmiz mektubda deniliyor kl: cilkmek 
teblerm umumi tatlller!ne hlc;bir ~Y kal· 
madlgl halde Vic;e ilk merkez mektebl ta
Jebesl kitablarmm birc;oklarmi alamaml§ 
btll~nmaktadrr. Halbukl ders yllmm llk 
g~n erinde muallimler kitab para!arml k3.
milen ~plami11lardl. Bu hal merkezden 
ba11ka koy mekteblerinde de vak!dir. 

Dahiliye Vekili bugiinkii Mecliste, hududda 
ahnacak tedbirleri izah edecek, yeni U. Mii· 
fetti~lige cenub ve ~rk vilaytleri verilecek 

Vittoria 6 (A.A.) - Havas ajansi
nm muhabirinden: 

Fran co k1t' alan di.in havamn fen a ol
masma ragmen kumandanhkC<a yapllan 
plan mucibince Biscaya cephesinde mun· 
tazaman ilerlemege devam ermi§lerdir. 

[Ba§taratt 1 tncl sahtfese] [ b'k d 
H lb k b b 

tat I atm an kaC<manlar hemen umumi • 
a u i ugiinkii eyanname tevziati · · · ·v: yet ihbanle kanunu hakkile anlamJyanlar 

herbir i§ yerinin beyannamesine dercethg! r d b k" "k • b 
malumata gore i§ kanununa tabi tutulu a asm a azi ur;u san at er abm1 ve Bundan sonra gelecek k!tablardan tale

ben_ln ne dereceye. kadar istifade edebile 
ceg1 husu.sunu alakadarlarm dikkat na 
zarlarma vazetmenizi rica ederlm.:o 

. . [Baqtara!t 1 tncl sahttese 1 
t1~~1k mmtakasmda Mardin vilayetinin 
DIVrik kazasmm ~emrah nahiyesile Ciz
:e. kazasmm Hazak nahiyesinde yeniden 
lkr kaza te~kil edilecektir. 

B itlis vilayetinin Kotun kazasJ merke· 
zi de Van goli.i civan Hatavana naklo . 
lunacaktu. 

Bu suretle halen geni§ bir mmtakada 
olan birinci umuml mi.ifetti§lik sahasi da
ralti!makta buna mukabil te§kilan tal: • 
vrye edilmekte, emniyet ve asayi§ bakt· 
nundan da ayn tedbirler almmi§ olmak
tadu. 

Birinci umuml miifetti§likle yeniden 
kurulacak be§inci umumi miifetti§lik ka· 
zalarma sicilleri itibarile tecri.ibeli kav • 
makamlar gonderilecektir. • 

M. Delbos selirimizle gorustii 
Paris 6 (A.A.) - Hariciye Nazm 

De!bos, bu sabah Tiirkiye Sefiri Suad 
Davas1 kabul etmi~tir. 

Suriye heyeti Adanadan ge~ti 
0-dana 6 (Hususi muhabirimizden)

Sunye Ba§vekili refakatindekilerle be • 
raber §ehrimizden ge~mi§tir. Heyet ga • 
zetecilere beyanatta bulunmami§tlr. 

¥-¥-¥-

Suriyede makbullikirler 
~am (Hususi muhabirimizden) -

So? zamanlarda bir kiSlm Suriye gazete
lennde Hatay meselesi etrafmda makul 
miitalealara ve yaZilara tesadi.i.f edilmege 
ba§lanmJ§hr. 

Bunlar arasmda Suriyede en fazla o· 
kunan Eleyyam gazetesinin I nisan tarih
li nushasmda gazetenin ba§muharriri N a
sub Babi! irnzah bir yaz1da §oyle deni • 
yor: 

«Acaba Cenevrede c;ah§an eksperler 
komitesi bir neticeye varmaz ve dag1hrsa 
Turkiye Cumhuriyetinin ittihaz edecegi 

hath hareket ne olacaktu'? 
Bir kiSim Snriye siyasi mehafili boyle 

bir ak1betin daha hay1rh olacagmi ve ne· 
tice itibarile Suriyeye fayda temin ede • 
cegini umuyorlar. Bunlara gore eger 
bOyle bir§ey olacak olursa Sancakta her· 
~EY eskisi gibi kalacak, Fran sa da her
hangi bir taaruza kar§I bura911H muha • 
faza etmek mes'uliyetini iizerine alacak, 

bOylece Suriye de kuvvetlenecek ve en 

nihayet bu i§in bir <;Ikar yolunu bula • 

cakhr. 
F akat hakikat §udur ki bu fikirde bu
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Hatay iizerindeki Tiirk noktai nazanna 
datr mii.him bir makale ne§reden 

Eleyyam gazetesi 

lunanlar Suriyenin bu suretle kaybede • 
cegi zamam ve tehlikeleri unutuyorlar. 
Bilhassa F ransJZ parlamentosunun Tiir -
kiye Cumhuriyetinin miitemadi talebleri 
kar§ISmda Suriye • F ransa muahedesini 

kabul etmesi beklenemez. 
Tiirkiyenin maruf Ba§muharrirlerin • 

den Y unus N adi «Cumhuriyet» gazete • 
sinde yazd1g1 bir yaz1da, Tiirkleri Arab 
ve Ermeni ~etelerinin taarruzlan kar§I • 
smda miidafaa etmek ic;in Ti.irkiyenin ica· 
bmda iskenderun Sancagmm herhangi 
bir yerine asker sevkedebilecegini ima et

mi§tir. 
V e bu, Cenevredeki heyetin heniiz bir 

netice elde etmedigi, Suriyenin C<ete te§· 
kilatmda parmag1 olmadigi ve Hatayda
ki Tiirklerin geni§ bir hiirriyete ya~a -
makta olduklan bir vakitte soyleniyor. 

hte bunun i~in biz, eksperler komite • 
sinin herhalde bir uzla§ma yolu bulmasmJ 
ve dagilmamasmi temenni ederiz. V e ii • 
mid ederiz ki heyetimiz Tiirkiyeden ge • 
~rken Tiirklerle bu i§in tasfiyesinde an • 
la§smlar. Zira biz Suriyenin tam bir 

istikrar i~inde ya§amasmm teminini, bu • 
nun i~in de ya ekspresler komitesinin bir 

hal ~resi bulmasm1, yahud da Tiirkler -
le dogrudan 'dogruya bir anla§ma yap1l· 
masm1 istiyoru~ 

Bu makale, Suriyenin her tarafmda 
bi.iyiik bir takdir uyandirmJ§hr. Macera • 
perets veya gizli emellere hizmet eden -
Jerden ba§ka herke~> bu fikri C<Ok makul 

bulmaktadiT. 

Franco tayyareleri Durango §ehrile 
cumuhiyetC<ilerin geride, toplu bir halde 
bulunduklan noktalan bombard1man et

mi§lerdir. 

General Molanr"n beyanah 
Vittoria 6 (A.A.) - Baskk'h ifti 

rakC<Jlann ugramJ§ olduklari ag1r hezimel 
dolayJsile General Mola, bir hitabe soy· 
liyerek cinayet amilleri milstesna olmnk 
ilzere silahlan b1rakarak dehalet edecek 
olanlarm kaffesinin hayat ve mallanna 
ili§ilmiyecegini beyan etmi§tir. General 
ila ve etmi§tir: 

«- Mukavemetten derhal vazgeC<il
medigi takdirde Biskaya eyaleti k1hC< kuv
vetile fethedilecektir.» 

Hiikiimet~ilere gore 
Bilbao 6 (A.A.) - Bask hiikumeti

nin matbuat biirosunun bildirdigine gore, 
diinkii harekat, hiikumet kuvvetlerinin 
lehinde cereyan etmi§ ve bu kuvvetle1 
baskmlar yaparak miihim zayiat verdir· 
mek suretile dil§mam iz' a~ etmi§lerdir. 

HiikumetC<iler, tayyare meydamnm 
Alman milfetti§lerini esir etmi~lerdir. Bu 
miifetti§ler asilerin radyo ile verdikleri 
yanh§ haberlere inanarak Urguiola'y1 
Franco kuvvetlerinin i§gali altmda zan • 
nedip oraya gitmi§ler ve yakalanmi§lar • 

dJT. 
Cervera ve bazi asi kruvazorleri As • 

turie sahillerini bombard1man etmi§lerdir. 
Hasarat, ehemmiyetsizdir. 

Milisler, Ovideo civannda asilerin pek 
§iddetli bir hiicumunu geri piiski.irtmu§ • 

lerdir. 
Asiler bu taarruzlarile Santo-Dome • 

ingo ile eski mezarhk arasmdan cepheyi 
yannak istemi§lerdir. N eticede asi kuv • 
vetler hareket mevzilerine kadar ric'at 

etmege mecbur olmu§lardir. 

Madrid cephesinde 
Madrid 6 (A.A.) - Carabanchel • 

Bajo mmtakasmda cumhuriyetC<iler iki 

giindenberi 220 ev i§gal ederek takriben 
1500 metro kadar ilerlemi§lerdir. 

Zaptedilen mevziler, Carabanchel • 
Bajo'yu hemen kamilen kurtarmakta ve 
1 7 binadan ibaret olan askeri hastaneyi 
dogrudan dogruya tehdid etmektedir. 

Burasi, asiler iC<in miihim bir mevzi • 

dir. 

P betahsis kunduracilan zikredebilirim. 
tutulm1yacagi maksadile degil, daha zi • B 1 un an en ziyade dii•iindiiren cihet i§ 
yade bir anket mahiyetini haizdir. k ' . anununun 35 inci maddesinin haftada 

l• Dairesi i§«ilerimizin kanun dairesin-' 48 saatlik mesai miiddetidir. 
deki haklanm korumakla muvazzaf ol - H albuki, bunlar unutuy:;rlar ki bu 
dugu kadar i§ sahiblerini kendilerine te • madde hiikiimleri derhal ve umumi ·bir 
retti.ib eden miikellefiyetler hakkmda ten· tarzda degil, iic; senelik bir miiddet zar· 
vir etmek ve bunlarm tatbik1 hususunu da f d d b m a te rici ir surette ve baz1 sanayi 
kolayla§tlrmak prensipinden miilhem ol - §ubeleri iC<in hususl usuller tesbit olunarak 
dugu cihetle heniiz beyanname vermiyen· tatbik edilecektir. Sonra esasen mahi • 
ler hakkmda kanuni takibata giri§meden yetleri itibarile mevsim temevvii<;leri gos
evvel keyfiyeti bir daha alakadarlarm na- teren kundurac1hk ve mumasil san' atla
zan itti!ama arzetmegi muvafik gormek- nn bu hususiyetleri gozoni.inde bulundu· 
tedir. 1 k 7 ru ara nci maddeye istinaden i§in icab 

istanbulda 5 ve daha yukan i§'<l C<Uak ettirecegi §artlara tabi tutuJmasl da mum· 
veya miistahdem C<ah§t!ran her tiirlii i§ • kiin olacaktJr. 
yerlerine dagJtilmi§ olan · i§yeri bey anna· Hal boyle iken, i§letmelerini parC<alara 
melerinin toplanma ve tasnifi i§i bitmi§ ay1rmak suretile kanun tatbikatma engel
oldugundan §imdiye kadar i§yeri beyan· ler ihdas etmek gayesini giiden i§ veren
namesi almami§ veya beyanname tevzia- ler hakkmda boyle alakad:n daireleri 
tmdan sonra <~<>_Ilmi§ yukanki tarife dahil yamltmaga matuf hareketleri dolayisile, 
i§Yerleri varsa en ge~ 7 nisan 193 7 tarih1- cezai takibat icrasma mecburiyet hasil o
ne kadar h dairesinden beyanname abp lacaktu. 
doldurmalan ve aksi takdirde beyanname h kanununun 2 nci maddesinin C fJk
vermiyenler hakkmda kanuni takibata ras1 mucibince ayni maddenin A f1kra -
geC<ileceoi alakadarlara bildirilmi§tir. smdaki vas1flara uyan mahiyette olm1yan, 

i§ Dairesi son giinlerde beyanname a!- yam hic;bir vakit «I 0 i§c;i c;ah~hrmagt 
mak istiyenlerin tehaciimii ile kar§Ilan • icab ettiren» mahiyette bulunmiyan i§ 
maktadu. Hatta bu sebebden dolay1 son yerlerinden liizum gori.ilenler hakkmda 
muh)et guni.iniin J5 nisan per§embeye aynca bir nizamname <;Ikanlacak, bun
kadar temdidi muvaf1k goriilmu§tiir. !ann da kanunun biitiin veya bir kiSim 

Bu tarihten sonra da beyanname ver • hiikiimlerine tabi tutulmasJ imkam daima 

miyen yerlere tesadi.if edildigi takdirde mevcuddur. 
bunlar hakkmda takibata giri§ilecektir. hte bu itibarla i§ yerlerini kiiC<i.iltmek-

Bu miinasebetle baZI miiesseselerin C<a· ten alakadarlann kendi zehaplan gibi 
h§hrmakta olduklan i§'<i saylSim azalt • fayda kazanmalan, yahud kanun hii • 
mak suretile h kanunu tatbikatmdan ka- kumlerinden kendilerini istisna ettirmeleri 
<;mmaga ~li§hklan hakkmda diin ken • gene miimkiin olam1yacagmdan bug\in 
disile gorii§en bir arkada§Imiza lstanbul giri§tikleri yanh§ harekette devamm !sa

h Dairesi a.miri Haluk §Unlan soylemi§• betsizligi a§ikardu.» 
tir: h kanunu meriyete ge'<er ge<;mez ls • 

tanbul mmtakasi memurlannm arttml • 
Istanbul I~ Dairesi amirinin mas! lazimgeleceginden, ileride ihdas1 dii-

verdigi izahat §i.ini.ilen i§ mufetti§Jik!eri i~in miitehass!S 

«- ~imdiye kadar bu hususta yap1lan kimselerin bu i§lere tayin edilmesi muhte
tetkikata naz:aran i§letmelerindeki i§'<i sa- meldir. Bu sebeble te§kil edilecek miifet

Y!Slni azaltarak zahiren kiiC<i.ik kiiC<i.ik cu· ti§liklere doktor, mi.ihendis ve saire gibi 

zU tamlara ay1rmak suretile i§ kanununun tcknik miitehassJslar s~ilecektir. 

Vali - Hiiseyin Cahid 
arastndaki dava 

~ ~· --
Belgrad i~tima1n1n 

Avrupada akisleri 
[Ba~tara!t 1 incl sahttese] [Ba§tara/t 1 tncl sahttese] 

tesi sahibi Necmeddin Sad1ga soruldu yemeginde hazir bulunacaklardir. 
Necmeddin Sad1k, kendisine bOyle bir l k Be ~i a gaz.etelerine gore 

~.ir .~apu ~uamelesinden ,ikayet 
Uskudarda Icadiye Bostan soka!\'mda 21 

numarada blnba.§l miitekaidi Miimtaz im
zasile aldigimiZ bektubda denil!yor kl: 
~Gayrlmiibadll kom!syonundan satm aldl 
gim blr arsanm tapu muamelesln! yaptir 
mak !c;ln miiracaatte bulundum. Evln on 
be~ seneden fazla blr zamand1r verilmlyen 
vergi borclan odenmed!kge tapu muamelr. 
slnin yapilamiyacagmJ soyledller. 

Halbuk! Maliye Vekaletlnin bundan alti 
yedl ay evvel c;Ikarttigi b!r kanun iizer!ne 
verdlg! emlrde bu g!bl borclar lstenmiyor 
du. 

Derdiml allikadar makllmlarm dlkkst 
nazarlarma vaz'ml rica eder!m.:o 
- -==-- . 
Ziraat Bankas1n1n 1slalu 

• • A rB.~§taratt 1 lnct sahttede] 
atm, Z1ra1 sanaynn ve bunlarla alakadar 
her tiirlii te§ebbiislerin milli ekonom 
prensiplerin~ gore yiiriimesine ve ilerle 
mesine liizumlu ve elveri§li kredileri tan 
zim, tedvir, tevzi etmek ve bu gayelerin 
elde edilmesini giiden §ekilleri kurmak 
ve bu hususlar ic;in kurulmu§ ve kuruh. 
cak te~ekkiil; yapilmi§ ve yap1lacak te
§ebbiislere liizum halinde i§tirak etmek 
ana gayesile ve faaliyetini ziral sahada 
teksif etmekle beraber bu kanuna ve bu 
kanuna miisteniden yapilacak nizamna -
mesine uygun diger her nevi banka mu
amelelerini de yapabilmek iizere «Tiir· 
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas1» adile 
bir banka tesis olunmu§tur. 

Merkezi Ankara olup Tiirkiyenin i~in· 
de ve dJ§mda luzumu kadar §Ube ve ajan 
aC<abilir .» 

Bu maddenin diger f1kralan bankanm 
hukuk ve hiikiimlerine dairdir. 

ikinci madde kiic;iik C<iftctiyi §Oy!e tarif 
etmektedir: 

<<Kendisinin ve ailesinin g~inmesini 
temin maksadile ve ziraati esas meslt•k 
edinerek sevk ve idaresile tatbikattaki bii
tiin i§leri aile reisi ve aile efradile temin 
ve if a olunan viis' at ve ehemmiyette zirai 
i§letmeyi bu esaslar dahilinde i§letene bu 
kanuna gore «ku~iik <;iftc;i» denir.» 

Bu layiha ile banka lkt1sad Vekaleti
nin murakabesine konulmu~tur. ····---Sovyetler altm ihra~ 

ediyorlar 

Ba,vekilin seyahatinde goze ~arpan miihim nokta: 
da, kadm erkek muazzam bir balk kiit • 
lesi, ayakta, geceyansma kadar lsmet 
lnoniinii getirecek treni bekliyordu. Rs
gele seC<iP gorii§ti.igiimiiz koyliilerin hep -
si, rejimin ve hi.ikumetin bir balk rejimi 

ve hiikumeti oldugunu, kendileri iC<in eta • 
h§t!gmJ anlami§Iardi; bunu, dilleri don -
diigii kadar, anlatmaga C<ah§IyorlardJ. 

Algesiras bombardrman edildi 
Cebeliittank 6 (A.A.} - HiikU.met 

ttyyareleri, bu sabah Algesiras iizerine 

8 bomba atmi§lardlr. 

sual tevcih edilemiyecegini, bununla 
beraber c:Ak§amw imzalarile Vala Nil· Briiksel 6 (A.A.) - KiiC<iik Antant 
reddin, Hiiseyin Cahid ve kendisinin buhranmdan bahseden «Libre Belgique» 

Paris 6 (A.A.} - Figaro gazetesi, 
cihan piyasasma miihim miktarda Sov -
yet altm1 gonderilmi§ oldugunu hah-::r 
vermektedir. 

Bu gazete, bu altmdan 4 milyar fran· 
gm dolar olarak piyasaya yatmlml§ oldu
gunu ve Sovyet Rusyanm bu suretle ec
nebi memleketlerde kendisi 1c;m doviz 
ihtiyah viicude getirmek istedigini ilave 
etmektedir. 

[Ba§makaleden devaml 

rekkeb, muazzam bir halk kiitlesi huzu
runda irad ettigi giizel ve dosta~e nutuk

taki ~U soz]ere bakmiZ: 
«Bugiin, biz lngilizler ve Tiirkler, 

sulh san'atlannda te§riki mesai ediyoruz 
ve Miillehid Krallrk, modern T iirkiyenin 
smai ve ikl!sadi hayatmrn yarattlt§tnda, 
giinden giine ~ogaltmakta oldugu hariku· 
lade gayretlerine karde§~e elini uzalJyor. 

«Azminin ve memlekefe olan a§ktnm 
kuvvetile milli hayatm her §ubesinde, 
biiyiik bir teceddiid i§ine sartlmt§ olan 
Biiyiik bir Adama, hi~bir kimse bir 
lngiliz kadar hiirmet edemez ve hay• 
ran olamaz. Devlet Sefinin mesaisine yar· 
drm etmek ve Onun dehasmm ~izdigi 
yoldan yiiriimek hususunda C umhuriyet 
hiikrimetinin ve bahusus dostum Ba§Ve· 
kilinizin, giizide bir ekip disiplinile ~alt§· 
masrm hi~bir kimse bir lngilizden 
lazla takdir edemez.» 

lngilizler, sakin ve sogukkanh adam • 
lar olduklan ic;in, sozleri ve medihleri de 
sakin ve sogukkanhdiT. Halbuki biiyiik 
el<;i Sir Percy Lorraine, nutkunda c;ok 
candan ve c;ok hararetli konu~mak sure • 
tile Tiirk • 1ngiliz dostlugunun kuvvetini 
ve . saglamhgmi gostermek istemi§tir. 

lngiliz biiyiik el~isinin merasime ve se
yahate i~tirakinden t;Ikan mana, lsmet 
1nonii hi.ikumetinin Karabiik i~inde, hem 
smal, hem siyasi ~ifte bir muvaffakiyc\ 

kazand1gmm delilidir. 

Seyahat esnasmda, dikkatimizi celbe • 
den ikinci nokta da, her tarafta halkm 
rejime, Biiyiik Onder Atatiirke ve lsmet 
lnonii hiikumetine karl}! besledigi derin 
sevgidir. 

Kafi amele bulamamak endi§esile on
ceden kii«iik tutulmu§ olan fabrikalann 
• mesela en ince pamuklu kuma§lar do • 
kumakta olan Eregli fabrikasJ gibi • da
ha aC<Ilmadan tevsilerine mecburiyet hasJI 

olmaktadu. Bunun sebebi, koy ve kasaba 
halkmm fabrikaya ko~masidiT. Halk, re· 
jimin ve devletin bi.itiin bu tesisatl kendi 

iyiligi ic;in yaptlgmi anlaml§, medeniyetin 
davetine ko§maga ba§laml§tlT. K1rda, yii· 
zunii SimSikl kapayan ve ortiis\iniin ara• 
hgmdan bir gozile etrah tarassud eden 
kadm, fabrikada, erkekler arasmda, yiizii 
aC<Ik, dokuma makinesinin ba§mda C<ah§ • 

maktadir. 
Memleketin endiistrile§mesi, halka yal

mz sap an ve c;apa ile degil; tezgah ba • 
~mda da mai~tlerini temin etmek miirn· 
kiln oldugunu gostermektedir. Bu kazanc 
ve refah imkanlan, rejimi ve hiikumeti 

halka sevcyrmektedir. 
Tiirkiyenin endiistrile§mesi, yalmz bir 

kiSlm sanayiin memlekette kurulrnakta ol· 
masmdan ibaret, alelade bir i~ degildir; 
bir temdin, bir medcniyeti yayma i~idir. 
Yurdun uzak ko~elerinde aC<Jlan bu fab
rikalar, c;ol ortasmda kurulmu§ birer me
deniyet vahasi, karanhklar ic;inde I§Jk 

saC<an birer medeniyet santralidir. 

ABIDIN DA V ER 

Ba,vekilin Belgrad 
seyahati 

lspanya Hariciye Nazrrt Madridde 
Madrid 6 (A.A.) - Hariciye Na • 

:z;ITI Delvayo, Valencia'dan buraya gel • 
rni§tir. Nam, Madrid mmtakasJ komi • 
serlerinin bir iC<timama riyaset ettikten 
sonra derhal Valencia'ya donmii§tiir. 

Y akalanan ka~ak goniilliiler 
Perpignan 6 (A.A.) - Seyyar mu

hafiz k1t' alan, daglardan keC<i yollanndan 
geyerek lspanyaya gitmekte olan 8 go -
niilliiyii tevkif etmi§lerdir. Goniilliilerden 
evvela bir tanesi tevkif edilmi§ ve ku§ku
lanan jandarmalann s1k1 bir nezareti ne· 
ticesinde dag yollannda 7 goniillii daha 

tevkif edilmi~tir. 

Ba~vekilimizin Ziraat 
Bankastna gosterdigi 

tevecciih 
[Ba~tarat1 1 tncf sahifedel 

bahseden Ba§bakan 1r.onii, bu banka 
i\in hiikumetin Meclise takdim ettigi 
kanun ]ayihasmm miizakeresinde, Zi • 
~aat BankasJ memurlannm tekaiid ve 

ikramiye haklarmm diger milli bankalar 
memurlan hakkmdaki mevzuata uygun 
olarak, tekrar tetkik ettirilmesini tebariiz 

ettirdi. 
Bu mesele iizerinde biryok hatibler ve 

ikhsad Vekili Celal Bayar soz alarak, 
Ziraat Bankasmm ehemmiyetinden ve 
bugiinkii saglam durumundan giivenle 
bahsettikten sonra Ba~bakan lnoniiniin 
teklifleri Gru~a ittifakla tasvib edildi.» __ ............ -
Mlslr Mantreux'siine haz1rhk 

yaZl yazchgm1 soyledi. Maamafih Em - gazetesi diyor ki: 
niyet mudiirliigiiniin yaphg1 tahkika - «Bu buhran Milletler Cemiyetinin ug
ta gore de mevzuubahs yazmm Hiiseyin rad1g1 muvaffakiyetsizlige ve bilhassa 
Cahid tarafmdan yazlldigmda §iiphe ol- kollektif emniyet siyasetinin iflasma at • 
madigi anla§Ilmi§tlr.~ folunmahd1r. Y ugoslavya hiikumeti Fran-

Tezkere okundktan sonra Valinin a- SIZ- Sovyet paktma o kadar giievnemiyor 
vukatlarmdan N ecati: F ve ransa ile c;ok sikJ bir ittifak yiiziin • C YENi ESERLER "'\ , ______ .). 

c:- Biraz hayret, biraz da teessiirle den sergiize§tlere siiri.iklenmekten rekini· 
goruyorum ki Necmeddin Sad1k bu su- "' Halk Bilgisi Haberleri 

yor.» 
ale kaqt cevab vermek istemiyor; bu M k 6 (A A ) Emlntinli Halkev! Dil, Tarlli ve Edeblyat 

os ova . . - Tass bildiri- i?Ubesl tarafmdan her ay ~Ikanlmakta o -
sual bana tevecciih etmez, diyor. Mu - yor: Jan (Halkb!lgisl Haberleri) nln 66 nc1 sa-
nevver bir insan itibarile pekalil. bil - B I yiSI c;Ikmt~tir. Bu say1da: 
mesi Iaz1m gelir ki, buna cevab vermek e gradda toplanml.§ olan KiiC<iik An- M. Hal!d Bayn, Nakl Tezel, Vehbi Cern 
meoburiyetindedir. c;unkii terbiyei me- tant konferansmm mesai bilanc;osundan A§kun, M. Abdiilkadlr inan, Vahld Lutfi 
deniye ve i"timaiyesi bunu amirdir bahseden Pravda gazetesi diyor ki: Sale!, 0 · Bahadirlloglu gibi tanmrru§ im • 

:r zalann yazilan vard1r. 
Vaziyet, yiiksek mahkemeniz tarafm . «KiiC<iik Antantm kuvvet bulacagl u- Halkbllgisi Haberlerl memleketimlzde 
dan tamamile tavazzuh etmil~ bulunu . midleri bo~a <;Ikmi§!Ir. Yugoslavyanm c;1kan yegane ve c;ok k1ymetl! folklor mec
yor. Biz, laz1m gelir ki bu yazmm Hii- Milletler Cemiyeti paktma ve Fransaya muasldlr. Bu ilml. mecmuayi biitiin tarlh -
seyin Cahid tarafmdan yazllchgml §a • k I hh dl ~Here, edebiyatc;tlara, dilcllere tavs!ye edc-

ar§l o an taa i.i erine sadakati hak • r!z. 
hidlerle ispat edebiliriz~ dedi. k d k' .. h b d C k 1 k d m a I mup em eyanatm an memnun e os ova ya aki Almanlar 

Bunun iizerine Hiiseyin Cahid sOZ a- olmaga ihtimal yoktur. Ki.ic;iik Antantm Qekoslovakya Harlclye Nazm Kamil 
larak §Unlan soyledi: geC<irdigi istihaJe ]afla kollektif emniyete Krofta c:Qekoslovakya.da Almanlar:. admda 

c- !stanbul Emniyet miidiirliigviinden d k Jd kl · d miihlm blr eser nellretmll}tir. Qekoslovakya sa 1 o u anna yemm e en ve fakat Har!clye Naz1n bu eserinde son zamanlar-
gelen resmi mektub pek §ayani dikkat - h k'k tt k" "k d ] 1 · b a I a e uc;u ev et enn u prensip - da giiniin meselesl halinl alan Qekoslovak-
tir. Tahkikat evrakmm evvela !stanbul !ere olan itimadm1 baltahyan bazi dev • yadaki Alman eka.lliyeti meselesin! a~1k bir 
zabitasma gitmesine liizum yoktu. Ma • letlerin siyasetinden ileri gelmi§tir. llsanla izah etmektedir. 
dem ki gitmi§, matlub olan tahkikatti. M f k b . Hacze Muhalefet 
H lb k

. I' t b l b t uva I ir yardimm kendilerine ya- Ic.ra ve ifla·s kanunumuzdaki istihkak 
a u 1 s an u za 1 as1 tahkikat yap· 1 

k 
. . .. 

1 
PI acag1 ve ilhak~1 planlara kar<I da ted- ldd!alan ve Temy!z mesalllni gO.steren 

mami§, anaatm1 soy emi§ ve c:bu ya- b I y (B ir er almacag1 hususundaki §i.ipheleri ore l<;!n taklb hukukundan hacze mu -
zmm Huseyin Cahid tarafmdan yaz1l - k k d halefet iddialr1·1e T · ) d T d ii<;il evlet1eri hpki biiyi.ikler gibi sela- emylz a.dm a urgu 
d1gmda §iiphe yoktur» demi§tir. Bu, Genya tarafmdan <;1kar1lan biiro§tir Cihan 
Emniyct miidiirliigiiniin filzuli bir gay- meti, miitecavizle anla§makta aramaga klitiibhanesinde 25 kurul?a satllmaktadir. 
retidir. Bir vali aleyhine dava ac;lldigl sevkediyor. Kiic;iik Antant bir doniim Biitlin hukukc;ulara tavslye olunur. 

zaman, kanun, yi.iksek adalet mefhumu- noktasmda bulunmaktad1r. Onun hakikl Y eni Tiirk 
na halel gelmemek ic;in mahkc:melerin bir kuvvet olarak ileride de bekasi yalmz Emlnonii Halkev! tarafmdan her ay ~~-
b

't fl • d k d Ku" ru"k Antant devletler!.nJ'n mu"stacel 51. • kanlmakta olan (Yen! Turk) lin (52) ncl saYJ.Sl c;lkmil?tir. Bu sayida: 1 ara 1gm a zerre a ar tereddud ca- .,. 
iz olmadigt halde davay1 civar vilayct - yasetlerin degil fakat ayni derecede bii- Zlyaeddin Fahrl. H. Nam1k OrkUn. Na -
lerden birine naklediyor. Valinin mai- )Lik devletlerin de ve bilhassa geleck ih- hid Snn, R~id GOkdem!r Sallh Miinir 
yetindeki bir zab1ta memurunun Vali- t'!Afl d K" "k A G~rlu, Naci Yiingiil, Ta~in Banguoglu, 1 a ar a UC<U ntanti miiteca' ize H km 
yi alakadar eden bir meselede Vali le _ k b' 1 

et Turhan Do.glioglu g!bl imzalarm 
ar~J IT miittefik olarak tutmakta ala • yaz1lan vard1r. 

hinde kanaatler ve tahminler beyan e- kadar bulunan devletlerin takib edecek- Genclerle miinevverleri alakadar eden 
debilmesi hi<'bir k1ymeti ve ehemmi - l yaz1l +~J ~ eri siyasete bagh bulunmaktadir.>> · an vvp am1ll bulunan bu mecmuayi o-
yeti haiz olmamasi icab eder. ikinci §U· kuyuculanmiZa tavs!ye ederiz. 

be miidiriyeti tahkikabm nereden ve I ill ECNEBi LiSANLARI 
Karabiikte, kilometrolarca uzaktan ya

ya olarak ko~up gelen binlerce koylii, 
Ba~vekille arkada~lanm gormek, onlara 

k I 
[Ba~tara/1 1 tnct stzhfteael 

so u mak iyin birbirini c;igniyor; alakadar· 1 k Konseyi toplanhsmdan sonra Tiirkiye 

Montrex 6 (A.A.) - MJSJ.r Hariciye 
Nazm Vas1f Boutros, bugiin buraya gcl
mi§tir. MlSlrdaki kapitulasyonlan ilga 
edecek alan konferansm mesaisine i§ti
rak edecektir. 

nasil yapml§hr? Bu gibi tahkikat, aleni K 
olmak ve meydana konmak icab ederdi. 1Sa bir zamanda 
istanbul zabitasJmn Vali Muhiddin Us· BERL.ITZ MEKTEB.INDE ar CO§ un halki tutmakta ve intizamJ h 

muhafazada aciz kahyorla'rdi. Bu. yal _ Ba~vekilinin yapac1g bu ziyarete arid 

mz Karabi.ikte degil, her yerde boyleydi. mehafilde biiyiik dikkat ve ehemmiyet 

Kayseri ve Eregliye de gidilecegi, ha • atfolunmaktad1r. 
reketten biraz evvel, takarriir etmis 0 ] - Ankara 6 (T elefonla) - Hariciye 
masma ragmen, ~erek guzergahta, ~erek Vekilimizin Belgrad .seyahatinde ilk defa 
bu §ehirlerde halk kiitleleri, Ba~vekili olmak i.izere kendisine Vekalet siyasl 
gormek icin, yollara dokulmi.i~ler, istas • miiste~an N uman Rifat vekalet edecek -

yonlara dolmu§lardi. <;ankm istasyonun- tir. 

ltalyan murahhaslart 
Roma 6 (A.A.) - Montreux konfe -

ransma gidecek italyan murahhas he -
yeti, sefir Kont Aldovrandi'nin riya -
seti altma verilmi§tir. 

Heyette bir tak1m hukuk§inaslardan 
ba~ka Kahiredeki !talyan sefiri Chigi 
ve ecnebi memleketlerde ya§Jyan !tal -
yanlar §efi Papini bulunmaktadu. 

tiindagt miidafaa etmesine ne luzum 
vard1r? Binaenaleyh §ahidlerin ikame- o·· 
sine de liizum yoktur, reddini isterim. greniniz. 

Hi.iseyin Cahidin sozlerinden sonra 1•4v937 tarihinden ibbaren yeni kurlar a~tltyor. 
Mi.iddeiumumi evrakm tetkikini taleb T •• b d • d• 
etti. Miiddeiumuminin bu talobi kabul ecru e ersi meccanen If. 
edildi ve muhakeme 13 nisan sahya ta ANKARA: Saylavlar caddesi 

I 
iSTANBUL : 373, lsbkhil caddesi 

lik edildi. 
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GUNUN BULMACASI 
1 2 3 ~ 5 6 T 8 9 10 

til I I I I 1•1 +lJ 
2 I I I I I 1•1 I I 
3 I I 1•1 I I I I I I 

I I I l•l l I I l ' 4 I 

f I I I 1•1 I I 1•1 I 
f, I 1•1 l I I l•l I 
, •I I I I 1•1 I I I• 
~ 1•1 I I I 1•1 1•1 I 

SoLdan saga: 

ist. Borsast 6/4/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

. Frank 
Liret 

I 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvkre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen.ro 
Lev 
Dinar 
Kron tsvec: 

Ahs 
621.25 
125.25 
112.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1 - Demir endiistrimizln kuruldu!!u yer, 
kuzunun feryad1. 2 - Bedava ele gf\:irilen 
~Y. bir poker tabiri. 3 - • Demirin iizerln
deki kir, bir cins maden. 4 - ikl ayagm 
bir defada katettlgi mesafe, runlsiZ hlka -
ye. 5 - Her~yde zamanma gore hakim o
lan esas, tavur. 6 - Blr emir, bir elblse 
rengl, alelade bir renk. 7 - Yunan mito
lojislnde bir ~hsiyet, spor miisabakasl. 
8 - islaml!ktaki ramazan adetlerinden bi
ri. - 9 Elbisenln muayyen bir noktas1 iz
mitle istanbul arasmdaki :,imendifer '~.s -
tasyonlanndan biri. 10 - bz tiirk~ csa
hib,, c;oban1 lSltan elbi.se. 

Altm 
Banknot 

1044.-
247.

CEKLER 

104!l.-
248.-

Aeths Ka,-,ams 
619.- 620.-

Yukandan a:,ag1ya; 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 

0.79285 0.7920 
17.1825 17.1575 
15.0686 15.0516 

1 - Bir <;e!)~d et yemeg!, JStlrab. 2 -
Memleketimizin bir par<;asJ, bir emir. 3 -
Tayyare siivarilerinden biri, etin sin!rsiz 
taraf1. 4 - Bag1~lama, usta. 5 - Bir clns 
ayakkab1, rahat. 6 - Qogalmak, tapudo. 
arazl i<;in kullamlan tab!rlerden birl. 7 -
Pl!?man, nota. 8 - Arnavudlarm yemlnl, 
kafamn on taraf1. 9 - Bir cins kahve, blr 
emir, alfabede b!r harfin okunu~u. 10 -
Qocuk dogurtma san'atJ, karganm bagrn:,1. 

4.7043 4.691!1 
88.2875 88.145 A tina 

Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Praf,! 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budaneste 
Biikres 
Beltn"ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

3.4750 :1.47 1 

64.2075 64.1935 
1.4475 1.44641 

22.6975 22.6612 
4.2342 4.2275 

11.4375 11.11!13 
1.9713 1.9693 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
4.1760 4.1693 
3.9983 3.9920 

1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 

1 PfAIRIAI ~IOITI•Icl0 1 
107.9160 107.7420 

34.5718 34.51GO 
2.77 2.76501 

24.74 24.78 
3.1338 3.1288 

2 AIMIAIZIOINI•Ic!AlZ 
B R IE INI•IMI•I ~ 101 R 10 ESHAM 
4 i IRIAIDI•IMI t IRI i IM 
I> slti•IAisl•lsiAI•I•, 
6 •IKIAIVIUINl•l•ltiP 

Aerhs 
Asian Cimento 14.80 
Merkez Bankast 92.50 

Kanams 
14.80 
92.50 

iSTiKRAZLAR 
~ KIAINIUINI•I ~IAIKIA 
R ol•l t IDIAIMIE 1•1 i IL l 

KaDants 

8 I I ~Jul•l•l•lo KluiLIAI 
10 E I s I A IT l i I R 1•1 N I i I s - ---
Ademi iktidar 
Bel gevfiekligine 

• Tiirk boreu I Pesin 
• • 1 Vadeli 21.55 
• • D Vadeli 20.75 

• m Pesin 20.925 
• • m Vadeli 20.85 

, Er.rani 100.-
Stvas - Erzurnm I 95.-
istikraZI dahili 98.-

TABVfLAT 

2U75 
20.975 
20.925 
20.75 

100.-
95.-
98.-

en tesirli bir ilac SERVOiN'dir. ihti - Actlts Kaoants 
yarlara genclik, yorgunlara din<;lik ve- Anadolu 

· T • I Pesin 40.- 40.- 1 nr. a§raya posta ile 185 kur~a gon- ~ J 
derilir. Sirkeci Merkez Eczanesi. ~============= 

I Emniyet ilinlar1 I 
Emlak Ahcdar1na Sekiz Taksitte Sat1s 

S EM T l 
N E V' 1 ' Muhammen 

Hali~fencri Abclisubal?l mahallesinde 
Balat ve Fenerkap1s1 caddesinde eski 
11, 13, 12, 14 yeni 11, 13, 18 No.h 

Be§iktaii eski Te~vikiye yeni Muradi
ye mahallesinde Bayu sokagmda 
eski 7 yeni 11, 11/1 No.h 
Beyoglu Feriki:iy ikinciklSlm mahal
lesinde Halebliibrahim sokagmda es
ki 7 Mii. yeni 15 No.h 
Beyoglu Ferikoy mahallesinde Kii • 
~adiye sokagmda eski 3 yeni 5 No.h 

Maltepede Karaaga<; sokagmda 213/35 
No.h 
Maltepede Bagdad caddesi Ayazma 
Gtilsuyu sokagmda eski 14/949 yeni 
50/470 No.h 
Alhmermerde Arabac1beyaz1d ve 
Seyyitali mahallesinde Servimeydam 
ve Silivrikapl sokagmda eski 50, 121 
yeni 66, 121 No.h 
Biiylikadada Tepekoyiinde Acem -
~oiikii sokagmda 25 Mii. No.h 
Uskudarda Ayazma mahallesinde 
Yashkc;1 sokag1 eski 6 yeni 12 No.h 

Altmda iki diikkam olan 
iic; buc;uk kath ve yecli 
odah elektrigi havi kar
gir ev 
iki kath be:;; odah kuyu ve 
elektrigi havi ah~?ab bir ev 

Uc; kath yedi odah terkos 
ve elektrigi 
bir ev 

havi kargir 

Uc; kath beii odah terkos 
havi kargir yiizii tahta 
kaph bir ev 
iki katl). i.i.c; odah yanm 
kargir bjr ev 
Bir kath iki odah yarun 
kargir bir ev 

Bir: kath iic; odah ah1r ve 
samanhg1 havi adi kargir 
ev 

Be$ odah yanm kargir na
tamam bir ev 
Uc; kath be:;; odah terkos 
ve elektrigi havi ah§ab bir 

k1ymeti 

2500 

1000 

2200 

2000 

600 

450 

800 

700 

. 1 ev 800 
ni - A:thrma 5 may1s 937 tarihine dii:;;en ~ar~amba giinii saat 14 te Em-

yet kSandJgmda yap1lacak ve gayrimenkul muhammen loymetlerini bulursa 
en G,o bedel verenin iistunde bJrakllacaktJr. 
t' d2 - Arthrm1ya girmek ic;in o gun muhammen k1ymetin % 10 nisbe -
m e pey akc;elerile miiracaat lazund1r. 
·u 3 .. -d ~edelin dortte biri pesin geriye kalam s~kiz sene, sekiz miisavi tak

SI e 0 emr. Taksitler % 5 faize tabidir. 
. 4 -.- Taksitler odeninciye kadar gayrimenkul Sand1g~ a birinci derecede tpotckh kahr. 

(1940) 

Manisa Vilayetinden: 
k~ ji l\(1';6~i~ada. yapllacak olan (50425) lira (14) kuruii bedeli ke~ifli ilk 

n:r1ct ~ mk 1 O) hra (30) kuru~luk bir k1s1ro in~aati kapah zarf usulile ek-
Sl m1yc onu mu~tur. 

1. d 2 M ~u 1N·~e aid $_~rtname ve ke~if evrak1 (130) kuru~ bedel mukabi -
m e amsa. af1a Mudurlligunden ahnabilir. 

-~ - _Eksiltme nisanm 15 inci per::iembe giinii saat 11 de Vilayet Daimt 
Encumcnmde yap1lacakhr. 

4 - Mu~ak~at tc~inat miktan (1950) lira (03) kuru~tur. 
5 - Eksilt~Jye _gireceklerin N af1a Vekaletinden almm1~ ehliyet vesikas1 

ve 1937 YJlma aJd 71caret Odas1 vesikasm1 ve muvakkat teminata aid mak
buzu kapa~I zarfm ~c;me _koymalarl ve kapah zarfm ihzarmda 2490 say1h kanu
nun 32 nc1 maddesme nayet etmeleri lazimd1r 

Bu eksiltmiye gireceklerin 2490 sayl11 ka~un dairesinde haZlrhyacaklan 
kapah za.rflanm 15/~/19~! per_sembe giinii saat ona kadar Manisa Valiligine 
vermelen ve posta lle g~ndenleceklerin ayni kanunun 34 iincii maddesim .. 
riayet etmelcri lazimdir. IHin olunur. (1741) 

I 

CUMHURiYET 

23 Nisan: Mutlu tarih .. 

Beynelmilel Komiir Sergisinin a~du~i da 

bu mutlu tarihe tesadiif ediyor 

------------------------------~ 
Ankarayt, 

Komiir 

Ankaran1n 
~enliklerini 

bahartni ve 
goriiniiz! 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii 
Ticaret Kaleminden: 

A!;agJda miktar ve cinsi yaz1h malzeme satm almacakhr. 28 nisan 1937 
tarihine kadar fiath tekliflerin Umum Mudiirliige gi:inderilmesi liiz1mdrr. Bu 
malzemenin ~artnameleri hergiin Ticaret kalemindel} almabilir. (1929) 

200 Ton Gliserin 
16 ,. Glikol 

1000 -1100 ,. Nitrat di:i sud 
30 ,. Nitratdamonyak 
12 ,. Odun selilozu 
2 ,. Dinitrotoloul 

40 ,. Kalsine soda 
12 ,. Parafim 
6 ,. Silikat di:i sud 

20 ,. Sud kostik 
20 • Kiikiirt (<;ubuk halinde) 
6 ,. Pamuk ipligi (Beyaz) 

500 Kilo Pamuk ipligi (San) 
1000000 Metre Beyaz ~erit (Pamuk ipliginden mamul) 

500 • Saf kur~un boru 
8 Ton kur~?un levha 

14 ,. Meksifalt DX 
2 ,. Zift 
2 .,. Talk 

Devlet Demlryollan i,tetme Umum Miidiirliigii•d:J 
Muhammen bedeli (19728,50) lira olan bakrr ve pirinc; levha, bak1r boru 

ve pirinc; c;ubuk 18/5/1937 sal! giinii saat 15,30 da kapah zar,f usulile Ankarada 
idare binasmda satm almacakhr. 

Bu iiie girmek istiyenlerin (1479,64) lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 numarah niisha
smda intii;iar etmi§ olan talimatname dairesinde almm1:;; vesika ve tekliflerini 
ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

$artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa~?a-
da Teselliim ve Sevk $efliginden dagJtJlmaktad1r. (1854) .,..,.,.. 

25/3/1937 tarihinde miinakasas1 yapllaca~1 evvelce ilan edilmi:;; olan Es
ki~ehir deposuna bir sene zarfmda gelecek takriben 30,000 ton komiiriin tab
mil ve tahliye i~i talib zuhur etmediginden tekrar miinakasaya konmuiitur. 

ihalesi 12/4/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Haydarpasa 
gar binas1 dahilindeki Birinci i~letme Komisyonu tarafmdan kapah zarf usu
lile yap1lacakbr. 

!steklilerin 562 lira 50 kuru~ muva kat teminatla kanunun ve Resm1 Ga
zetenin 7/5/1936 tarih ve 3297 numarah niishasmda inti~ar etmi$ olan tali
matname dairesinde almm1~ vesikalarla tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar 
Komisyon Reisligine vermeleri laz1md1r. 

Bu i~?e aid ~artnameler Eskiiiehir Depo Sefligile Haydarpa§a Birinci t~r 
Ietme Komisyonu tarafmdan paras1z olarak verilir. (1715) -Haydarpaiia Liman arazisinde kain 4 No.h tahta ambardan miifrez yaZihane 
ayhg1 muhammen 1500 kuru§ mukabilinde ve bir sene miiddetle ac;1k arttlrma 
suretile kiraya verilecektir. Ac;1k arttJrma 15/3/937 tarihinde saat 15 te H. Pa
iia Birinci i~Ietme Miidiirliigunde yapJlacaktJ;. Tal~blerin yiizde yedi, bu~_uk 
muvakkat teminat akc;esile ve gereken kanum vesa1kle beraber mezkur gun
de haz1r bulunmalan ilan olunur. (1788) 

i LAN 
FabrikamlZ, otedenberi !:ktJsad 

Vekaletinin tesbit eylemi~ bulun
dugu fiatlar iizerinden iplik sat -
maktad1r. Buna ragmen miitevas
Slt ellerin ~ikayete meydan vere -
cek hareketlerini duyuyor ve ga
zetelerde okuyoruz. 

17/2/937 tarihli Resmi Gazetede 
c;IkiDI!I, 1ktJsad Vekaletince miitte
haz kararm ne~ir ve ilanmdan 
sonra miitevass1t sat1c1 ve kumus
yoncularm da satl~ fiatlan tah -
did edilmistir. 

I 

Binaenaleyh, bu kabil miitevas
Slt sahel ve kumusyoncular ictin, 
halen mer'iyette bulunan 1/7/936 
tarihli liste fiatlanm1za, yalmz za
rur1 masarifle % 3 kan ilave ede
rek sahli yapmak mecburiyeti var
dlf. Bunlarm kanunun hilafma 
vaki olacak hareketlerinin fabri
kamlz hic;birinden mes'uliyet ka -
bul etmiyecegini ilan ederken, da
ha fazla fiat talebi kar:;;J.smda ka
lacak iplik mii~?terilerinin, laZlm -
gelen kanuni takibata tevessiil et
mek iizere, keyfiyetten fabrika -~ 
IDlZI haberdar eylemelerini rica 
ederiz. 

Tarsus: M. Rasim 
F abrikas1 miisteciri I 
Salih Bosna 

Satthk arsa 
Goztepede, Goztepe caddesinde, tram

vay yoluna ii<; dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa~a zevcesi Fahirenin 
ki:i§kiiniin arka tarafmda bir donfunden 
on di:iniime kadar ifraz olunm~ arsa 
ehven fiatla sabhktlr. 

Miiracaat mahalli: Kad1koyiinde Sii
reyya sinemas1 yak.mmda inonii soka
~nda No. 11 

KadtkOy Va~flar DirektOrliii(ii iiBnlart I 
. Heybel~_adada IsJ?etmonu _cadde~!nde 70 say1h ev ihale gi.inunden itibaren ----------------

bJr sen<:> muddetl? k_~r~ya venlmek ~ze,re a~1k art1rm1ya ~1kanlm1:;;hr. ihalesi M k• • t 
1~(~/937 pazartesl ~unu saat 15 tedrr. Isteklilerin Kadlkoy Valoflar Miidiir - a IDJS anyoruz ~ 
lugune miiracaatlcn. (1927) c;ankmdaki buharh lokomobil ile 

Ad G II • makineleri ~ah~hrmak iizere muk-
alarJ iize e'brme Cemiyetinden: tedir bir makiniste ihtiyacJmlZ var-

dJr. Isteklilerin ehliyet vesikalarile 
Yiiriikali plajile <;amhk gazinosunun kirasma aid ve 10 nisan 1937 cu • birlikte hergiin saat 9-12 ve kadar 

martesi giinii icras1 mukarrer arttlrmanm o giin saat on birden on ii~e ka-

1 
Sirkecide ~ahin Pa,a otelinde c;an· 

dar yapllaca,itl ve miizayedeye gireceklerden teklifleri tutarmm yiizde yedi Mustafa Bayram'a miiracaat-
buc;ugu nisbetinde teminat almacagi ilan olunur. (1911) lau ilan olunur. 

7 

! Harb Okulu Komutanbg1ndan: 
l - Bu sene Harb Okuluna ve As. Hakim ve Muallim smlflll9 

talebe kayid ve kabul olunacakbr. 
Kayid ve kabul ljartlan aliag1dad1r: 0 
A - Liselerden olgunluk imtiham vererek mezun olanlar :fl~rb 

51 luna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra miiracaat edenler imt!~a~e 
veya daha ziyade sene sonra miiracaat edenler As. Liselerden ' blfl!l 
gunluk cBakalorya• i.mtihanma tabi tutulurlar. Lise mezunlarmd~n t mu 
s1mf ve ihbsas okullan ve liselere muadil olduklan Kiiltiir Bakanhg!!l~ z 
dik edilmi~ olan ekalliyet ve ecnebi okullarmdan mezun olan Turk tale Jll ka~ 
Liselerin birinde olgunluk imtihamm gec;irmedikc;e ve Tiirk diline ta ko 
lof olmad1kc;a Harb Okuluna kabul edilmezler. . de ta~ 

B - Anavatan d1~mdan okula girmek istiyen Turk talebenJ!l ~ 24~ 
Liselerden birinde bakalorya imtiham vermeleri, Turk diline vaklf. v.~ rn 11 
tabiiyetinde olmlan laz1mdtr. Olmwanlar bir sene zarfmda Turk t~~~~& 
gec;ecegme aid bir sened verirler. cBir sene zarfmda tabiiyetini degJ~ M 
yenler olursa okul masraf1 kendilerinden almarak okuldan c;1kanrlar.•.rJll~ da 

c - istekliler c16» ya§Jnl bitirmi~ ve c23· ya§ma heniiz gl de 
olmak. · 1 • "' 

D - Universitede okurken As. Hakim ve Muallim olmak istiyen .~8" 1• 
den birinci sm1fa girmek istiyenlerin en yukan •22• ikinci s1mfa c23» U\ S 
s1mfa «24» yaslarm1 bitirmi~ olmalan laz1mdir. )li 

E - Viicudiiniin te~ekkiilatl ve slhhati •Tam tesekkiil heyeti s1h !!1 (2, 
yap1lan muayenede• orduda ve her iklimde faal hizmete miisaid bul~·~t ha 

F - Ahlak ve seciy"si ve ailesinin !Jic;bir fena hali ve fena ~o r: 
sahibi olmadtgma dair vesaik gostermek. clcabmda okul komutanl!gtnca le 
telif kanallarla yap1lacak tahkikat neticesi miisbet c;JktlgJ takdirde ~ 
kayid ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise akbul olunmaz. Miiracaat 
ler bu hususta hie; bir hak talebinde bulunamazlar. 

8 
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2 - Birinci maddedeki iiartlan haiz olanlardan Ankarada bulun I} ~~ 
her sene mart ba~mdan temmuz nihayetine kadar dogrudan dogruya ·e 
Okulu Komutanhgma, Ankara haricinde bulunanlar bulunduklan yerle~ I 
biiyuk Askeri Komutanhgma ve Askerlik Subesi Baiikanhgma ikamet~. d 
resi de yazll1 istida ile miiracaat ederler. istidalarma a§agJda yaz1h kagi 
vesikalanm baglarlar. 

A - Niifus teskeresi veya musaddak sureti. 
1 

B - MiitehasslSl tam bir heyeti s1hhiye tarafmdan musaddak s1hh3 

a§l vesikalan o:As1 vesikalar1 olm1yanlara · Asl(eri Hekimlerce a~1 y~ptJr~ 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomas! veya Lise Mudiriyetmce 

sadak resmi ve fotografh vesika ile mezun oldugu okulun verecegi r 
hiisniihal kag1d1. 

D - Okula kabul olundugu takdirde askeri kanunlar, nizamlar . ..;~ 
Iimatlan tamamen ve aynen kabul ettigini natlk velisinin ve kendisint!l 
taahhiid senedi, sarah, uyku halinde gezer, sidikli, bayllmak ve c;trpl!l, 
hastal!gma miiptela olmad1klarma dair taliblerin velilerinin taahhiid?9 

leri. Bu gibi hastahklardan birile okula girmezden evvel maiU.l oldugu .. 
labara anlaiillan talebe okuldan c;1kanhr ve o talebe ic;in sarfedilen btl 
masraflar velisine tazmin ettirilir. J! 

3 - Ankara haricinde miiracaat edenlerden giri!i ~artlarm1 ta:;;tyan 
rnuame!eli evrak1 As. S. lerince yukandaki 2 madde sarahati dairesinde 
kemmiU ettirilmis olarak Harb Okuluna gonderilir. , 

Kayid ve kabulleri takarriir edenlerin Okula sevkleri As. $. den istee 
4 - Ankara haricinden miiracaat edenlerin vakitsiz Ankaraya ~ 

beyhude s1kmtlya dii:smemeleri i~in kayid ve kabul tebliginin bulundU c 
yerlerde beklemeleri menfaatleri iktizasmdand1r. (lu 

Haydarpa,a Lisesi Satmalma Komisyonunda~: 
8 nisan 1937 per~embe giinii · saat 15 te istanbulda Kii!tiir Direktorl ~ 

binas1 ic;inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Kom1syonda 13~4 
85 kuru~ bedeli keiiifli Haydarpa~?a Lisesinde yapllacak tamirat i~lert pJ 
zarhk usulile eksiltmiye konulmui;ltur. tr 

Mukavele, eksiltme, baymd1rhk i~leri genel ve hususi ve fenni !?ar. 
meleri, keiiif hulasas1 ve buna miiteferri diger evrak Haydarpa~a LisesiJI 
goriilebilir. 

ilk teminat 99 liradrr. e 
isteklilerin en az 1000 lirahk bu i~e benzer ii;i yaptigma dair gosterec. 

vesika iizerine Naf1a Direktorliigiinden alml~? oldugu miiteahhidlik ve 'l'ii 
caret Odas1 vesikalarile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmele

8
t1 (1 

Besikta, Tapu Sicil Muhafizbgindan: 
~e§ikta§ta K1hc;ali mahallesinin 01ragan caddesinde eski 102 yeni 118, ~~ 

122 say1h ve Deni.zyollan hletme Miidiirliigiiniin idaresinde bulunan gayrl 
menkuliin Maliye hazinesi adma tescili istenilmektedir. . r 

Tapuda kaydi bulunamtyan bu gayrimenkulun tasarrufunu tesbit J\ 
nisanm 12 inci pazartesi giinii saat 14 te mahall~nde ta~.ki~at yap1lacaktl~· 

1 
Tasarruf iddia~mda bulunanlar varsa tahk1kat gunune kadar Be~J:k 

Tapu sicil muhaf1zhgma yahud tahkikat giinii mahallinde bulunacak olan 01~ 
.. t 1 · ·1· 1 (193i m mura rnuracaa ey emes1 1 an o unur. ::._../ 
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Preventorium Direktorliigiinden: 
Muhammen Fi 

Lira Aded Lira 
50 24 Karyola 
50 21 Madeni ~ezlong 

244 50 14 Demir ~elikten mamul komodin 
12 7 ,. ,. iskemle 
10 21 Mi.iteharrik yemek tabelas1 

~gretmen ve talebe sanatoryomu i~in satm almacak yukanda isimleri ve 
muhammen fiatlan yaz1h ve evsaft ~artnamesinde tesbit edilmi~ hastane leva
zum 14 nisan 937 ~ar~amba giinii saat 15 te Cagaloglund.a Cumhuriyet M~tba.asi 
kar~1smdaki Yiiksek Mektebler Muhasibligindeki Kom1syonda a~tk eks1ltm1ye 
konulmu~tur. Bu e~yalan vermek istiyenlerin Ticaret Odasmm bu gibi has
tane Levaz1m1 yapbgma ve fabrikast bulunduguna dair bu seneki tarihli ve 
2490 numarah kanunun 2 ve 3 iinci.i maddelerine gore ellerinde vesikalan ol
malan ~arttrr. 

!steklilerin belli giin ve saatten bir saat evvel teminatlanm sozi.i g~en 
Muhasiblige yahrmalan ve bu hususta yap1lan §artnameyi gormek ic;in Hay
darpa~a Valdebaitl Preventorium Direktorliigiine ve niimuneleri gormek i~in

_de Muhasiblige ba~vurmalan ilan olunur. (1767) 

Naf1a Miidiirliigiinden: 
24/4/937 cumartesi giinii saat 11 de lstanbulda Nafta Miidiirliigiinde 

(2700) lira ke~if bedelli Haydarpa§a Niimune Hastanesinde yap1Iacak soguk 
hava deposu tesisatl ac;lk eksiltmiye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdultk t~Ieri gene!, hususi ve fenni ~artname • 
leri, proje, ke$if hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesinde goriilecektir. 

Muvakkat teminat (203) Iiradrr. 
1steklilerin en az (2000) lirahk bu i&e benzer i& yaptlgma dair g5sterecegi 

vesika iizerine Naf1a Miidiirliigiinden almt~ oldugu rniiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalarile ~elmeleri. (1930) 

NESTLE 
ETiKETLERi 

Biiyiik Miisabakastnin ke~idesi 
15 niaan 9'37 pertembe giinii sabah saat 9,30 da Tepebattnda 

Aari ainemast aalonunda icra edilecektir. Ketideden evvel duhu
liye kartmt hamil olup tetrif edecek muhterem haziruna mecca· 
ni bir sinema miisameresi verilecektir. 

Senelerdenberi devam etmekte olan ketidelerimizin gordiigii 
fevkalade ragbet karttsmda numaralt kuponlartmtzt hamil top
laytctlartmtzm hepsini istiab edecek vaai bir sinema aalonu bu
lunmadtgmdan duhuliye kartlart tevziine mecbur olduk. 

Bu itibarla markalartmtzt ya,atan muhterem miistehlikeleri
mizden oziir diler ve sinemaya gelmek istiyenlerin Galatada 
Topc;ularda (Bebek tramvayt durak mahallinde) 68 numarah 
NESTLE magazast yazthanelerimizden yetlerindeki 10 numa • 
rah kupona mukabil bir duhutiye karlt almalart rica olunur. 

lstirahati umumiye nazart dikkate ahnarak duhuliye kartlart 
tahdid edilmi,tir. 

Etiketlerin son kabul giinii 
10 Nisan Cumartesi giiniidiir. 

NESTLE $iRKETi . ' 

Miidiirlii~iinden 

I - ldaremizin Tekirdag1 ~arab fabrikas1 ic;in ~artnamesi mucibince 600 
ton rekompoze rnaden komurii pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk, 8/IV /1937 tarihine rashyan per~embe giini.i saat 15 te 
Kabata§ta Levaztrn ve Mubayaat :;?ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla • 
cakbr. 

III - Sartnarneler parastz olarak hergiin s5zi.i gec;en Subeden ahnabilir. 
IV - fsteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen J;(iin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ach ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1681) -Kilo 
4200 Saf metil alkol 
900 Aseton 
900 Piridin basen 

I - Yukanda cins ve miktart yaz1lt rnalzeme ~artnameleri muciblnce 
pazarhkla almacakttr. 

II - Pazarllk 8/IV /1937 tarihine rasltyan per~embe giinii saat 16 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahrn Kornisyonunda yap1 -
lacakhr. 

III - Sartnarneler parastz olarak .herg~n so~~ gec;en ~ubeden al~~abillr. 
IV - tsteklilerin pazarhk !~in taym ed1len gun ve saatte % 7,5 guvenme 

paralarile birlikte ad1 gec;en KomisvoTlB gelmeleri ilan olunur. (1731) -I. - Sartnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bezi pazarhkla satm 
ahnacakbr. 

II - Pazarhk 19/IV /1937 tarihine rashyan pazartcsi giinu saat on be~te 
Kabata~ta Levaztrn ve Mubayaat Subesindeki Ahm Kornisyonunda yap1lacakbr. 

III - Sartnameler paraSIZ olarak hergi.in sozii gec;en ~ubeden ahnabilir: 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gi.in ve saatte yiizde yedJ 

bu~uk gi.ivenme paralarile birlikte ad1 ge~en komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1825) -Llste 1 _ 22 kalern Optik aletler (Zeis mamulatt) 

» 2 - 5 ,. Mikrotom levaz1m1 (Yung firmasmdan) 
,. 3 - 8 ,. Bakterioligie ve Mycologie aletlerl 
» 5 - 1 ,. Laboratuar terazisi (Sartorius rnamulatl) 
~> 5 _ 1 ,. Laboratuar terazisi (Satroius marnulat1) .. . 
,. fi _ 6 ,. Rasat aletleri (Fuess veya Lambrechtgottmgen 

rnamulab) .. 
I. - idaremizin Maltepe Ti.itiin Enstit~sii Biologya ~abora:uan 1~m yu

kanda gosterilen (6) grup halinde ve fenm ~artnamelermde m1ktar ve ev -
saf1 yaz1h cem'an (44) kalem muhtelif alet ve rnalzeme ayrt ayn pazarhkla 
satm ahnacaktlr. 

II. - Pazarhk 26/IV /1937 tarihine rashyan pazartes~ gi.inii saat 15 te 
R:abata~ta LevaZlm ve Mubayaat §ubesindeki Altrn Kom1syonunda yapJ.la • 
caktlr. 

III. _ $artnameler parastz olarak her~n siiz~ ger;en ~ubed~n alm~bilir. 
IV. - isteklilerin paurhk ir;in tayin ed1len gun ve saatt~ ?o. 7,5 guven

rne Paralarile birlikte ad1 ge~en Altm Kornisyonuna gelmelen llan ol(~~%4) 

Koprii in~ab 

Naf1a V ekaletinden: 
.. 1~/4/1937 tarihli pazt>rtesi glini.i saat 15 te Naf1a Vekalet.inde So~e S~v: 

Kopruler Eksiltme Komisyonunca (104 905) lira (57) kuru$ ke~lf bedelh. Y 
han Vilayetinde ve Ceyha·n kasabast oniindeki Ceyhan k5priisli ayaklan m~aa-
tunn kapah zarf usulile eksiltmesi vapJ.lacakhr. . 
. Eksiltme ~artnamesi ve buna rniiteferri diger evrak (525) kuru§ rnukabl

hnde $ose ve Kopriiler Reisliginden verilecektir. 
Muvakkat terninat (6496) lirad1r. 
Eltsiltmege ~ircbilmek i~in isteklilerin mliteahhidlik vesikasml ibraz .. ve 

bir gozii en az (50) metro BGlkhgmda betonarme bir koprii veya bir .~a~h~~d~ 
d~ yaph~h kopriilerin bedeli en az (200.000) liraya balig olup bu taahhudunu 1Y1 

b1r Surette yaphklanm isbat etmeleri rne!Jruttur. . . ~=~lif mektublarmm 12/4/1937 pazartesi ~inii saat 14 e kadar Komlsvon 
Re1shgme verilrnesi laztrndrr. c683,. (1644) 

• •• • 
SEKSULIN · 

·Ade.mi 
ikti,dar, 
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gev$ekligi, 

,Derma~SIZII k~ 
Vucut ve DimaQ•n 

yorgunlugunda 
pek "'Oessir ,. e"'in 

blr iUlt;t:lr. 

Kut:usu. 200 kuru$ 

BESiR KEMAl · MAHMUT CEVAT . 
Eczanesi - Slrkeci 

Tevfik Saglam 

KLiNiK TE$Hi5 
6. Bast 

YENl ~IKTI 
IKBAL KiTABEVI 

LAKSOJEN-. 
Tabii mUshll 

Barsaklan tamamile temizliyen ta
bii ve nefis miishil c;ikolatasidir. Fen
nin harikast olan bu tabii c;ikolata 
almmas1 en kolay ve en iyi bir miis
hildir. Tansyonlan yiiksek hastalara, 
kadmlara ve kiic;iik ya§taki c;ocuk
lara itimadla verilir. En kiic;iik ya§· 
taki c;ocuklar LAKSOJEN'i ~ike
lata gibi lezzet ve i§tiha ile yerler. 

Biitiin eczanelerden ara m1z. 

Operattir ---• 
RIZA UNVER 
DoOum ve kad•n hastal1klar1 

mOtehBSSISI 
C~aloglu, Nuruosmaniye eaddes 

No. 22, Mavi yap1 
T eleton 2268.3 

DOKTOR---· 

Kemal Osman 
BOZKURT 

Slnir hastahklara mUtehass1s1 
Cagaloglu Kapahfmn kar~tst No. 24 

.. ___ Teleton: 22666 ---· 

r 
' Kirahk Kat Aramyor 

Merkezi lstanbulda olao miibim 
bir ~irket, Karakoy ve Bankalar 
civannda bir kat uzerinde 8-l 0 
odah toplu bir daire aramakta 
tadu. Tekl flerin 1366 numarah 

posta kutusuna ponderilmed 

Sultanahmcd birinci sulh hukuk ha
kimliginden: 

istanbul Vak1flar Ba§miidurlligiiniin 
(,;cc;eyan hanmda 14 No. da ibrahim Ha
lil aleyhine mahkememizin 937/84 No. 
sile a~bg1 2075 kuru§ alacak davasmm 
icra klhnan duru§masmda: Tcblig edil
rnek iizere gonderilen davctiyenin, miid
deaaleyhin hali haz1r ikametgahmm 
mec;hul bulundugu miiba§ir tarafmdan 
verilen me§ruhat ve keyfiyeti teyid e
den zab1ta tahkikatile geriye c;evrilmesi 
iizerine kendisine yirmi giin mtiddetle 
ilanen tebligat i.fasma ve rnuhakeme -
nin 30/4/937 tarihine rasllyan cuma gii
nii saat 14 e birakilmt§ oldugundan o 
giin ve o saatte mahkemeye bizzat gel
medigi veya tarafmdan tasdikli bir ve
kil gondermedigi takdirde muhakeme -
nin g1yabmda icra k1lmacagt teblig ma
kamma kaim olrnak iizerc ilan olunur. 

(31637) 

YALNIZ 

BAKER 
Magazalari 

Hali hazarda 

PARDESU 
RAGLAN 
TREN~KOT 

REVERSIBLE'in 

Eo milntehap ~~!Jitlerinl 
Her yerden uc:uz fiat 

ve miisait ~artlarla 

TAKDiM EDEBiLiR • 

<;e~itler tiikenroedP.n evvel 
istedi~inizi intihab ediniz. 

Sahtb ve Ba~multarrtri: Yunue Nad• 

Umumt ne~rtyat1 !dare eden Yazt l~len 

Mildflrfl: Hikmet Miinif 

Cumhunuet matbaa.n 

' 
Antalya Umumi Nakliyat Tiirk Anonim ~irketinden: 

Miiessesemizin §imdiye kadar muhterem halktan gordiigu ragbetten kuvvat alarak 
Istanbul ve Ankara halkana da bir hizmette bulunmak iizere 

ccfiehiri~i ve civar1 nakliyat servisi» acm•tt•r. 
Ba ~ube gerek ~ehir dahilinde gerek civar yazbk koylere yapalacak ev e§yas1 nakliai 

ve ambalajlan keadi vasltalarile §irketia §ian olan 

CiDDiYET 
i'N T i ZAN 

EMNiYET 
ile ve ucuz fiatle yapacakbr. 

Muraeaat yerl : Istanbul i~in, Sirkeci Ankara caddesi No. 26, 28 Telefon : 24220 Santral 
Ankara i~in : Yegen Bey caddesi, Antalya Naklivat .$irketi Subesi Telefon : 1821 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

S1ra Adresi 
Bor~lu oldugu verginin 

Miktan Senesi 
Lira K. No. Subesi 

1 tl' skiidar 
2 ,. 

Miikellefin ismi 
Osman Receb 
Abdullah Ziihtu 

t~i 
Kahvehane 
Arpac1 

Karadavut, Karacaahmed cad. 206 
Selmanaga, Atlas sokag1 31 

10 40 933 
64 80 936 

3 » ,. ,. ,. 9 31 la ,. 
st 

4 Beykoz Mardiros Kalayct Anadoluhisar, Toplaronii 4/8 14 29 ,. 934 
5 ,. Ahmed ihsan Marangoz Beykoz, Kavakdere 11 16 30 ,. 935 
6 Adalar Mustafa Etem Sebzeci Yah, Tiirkoglu 2/1 21 60 ,. 
7 ,. Misak Agobyan Kolact Yah, Cmar 4/2 21 60 ,. 

Yukar1da mensub oldugu Maliye ~ubesi, ad1, i~i ve adresi yaz1h mukellefler yeni adrcslerini bildirmemi~ ve yap1-

lan ara~tlrmalarda da bulunarnaml§ olduklarmdan hizalan nda gosterilen ytllara aid kazanc; ve buhran vergileri ihbar
narnelerinin bizzat tebligi miimkiin olamarnl§tlr. Hukuk usulii muhakemeleri kanununun tebligat hiikiimlerine tev
fikan teblig yerine ge~mek ve tarihi ilandan itibaren bir ay i~inde bir guna tirazliU'I olmadtg1 takdirde kat'iyet iktisab 
etmek uzere ilan olunur. (1941) 

inhisarlar Miifettif Muavinligi 
imtihant Miisabaka 

inhisarlar Umum Miidiirliigii Kadrosunda rniinhal miifetti~ muavinlik -
Ierine a§ag1daki ~erait dairesinde musabaka irntihanile namzed almacaktir. 
Bunlara verilecek i,icret 125 lirad1r. 

:i:mtihan Sirkecideki Tefti~ $ubesinde yaptlacakbr. 

imtihana Girmek ~artlar1 
1 - Hukuk fakiiltesinden , Siyasal Bilgiler okulundan, Yiiksek Ticaret 

ve iktisad mektebinden veya derece ve prograrnlan bunlara muadil ecnebi 
rnekteblerin birinden rnezun bulunmak. 

2 - 21 ya~mdan a!Jagt ve 35 ya~mdan yukan olmamak ve askerlik vazi
fesini ikmal etmi!J olmak. 

3 - Yap1lacak tahkikat neticesinde rniifetti~ olabilecek evsaf1 haiz ol-
dugu anlas1lrnak. · 

4 - Vlicudiiniin seyahat rn~akkatlerine mlitehammil old\lgu hi.iku -
met doktorundan almacak bir raporla tahakkuk etrnek. 

5 - Miiracaat muhtasc..r terciimei bali de ihtiva eden ve talibin el ya
z1s1 ile yaz1lm1~ bir istida ile yap1lacak ve bu istida zirine hakkmda malumat 
almabilecek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi dercedilecektir. 

6 - Miiracat istidasma baglanacak vesikalar: 
1 - Mekteb ~ehadetnamesi 
2 - Niifus hiiviyet varakast sureti 
3 - Askerlik vesikast sureti 
4 - S1hhat raporu 
5 - Hiisniihal varakas1 
6 - 4 aded fotograf 

imtihan Programt 
1 - Maliye: Vas1tah vergiler ve lnhisarlar muhasebei umurniye kanunu 

ahkamt. 
2 - tktJsad: c!stihsal, tedaviil, inklsam ve istihlak bahisleri» 
3 - Mali ve ticari hesab, faizli hesab1 cariler, borsa ve kambiyo muamelat1. 
4 - Ticari muhasebe ve usuli.i dcfteri. 
5- idare hukuku: Memurin rnuhakemat kanunu, ceza usuli.i rnuhakeme • 

lerinden tahkikat bahsi, rnemur suGlan hakkmdaki ceza kanunu hli 
kiimleri, kanunu medeni borc;lar kanununun mali kisirnlan. 

6 - Tlirkiyenin tabii ve ikbsadi cografyast, .tn~i.sarlarm t.a:ih~esi. 
7 _ Ecnebi lisam cfrans1zca, almanca veya mg1hzceden b1rt,. 

Tahriri irntihanda kazananlar aynca birde ~?ifahi imtihana tabidir. 
Tahriri imtihan 20 nisan 937 sah giinii yap1Jacak!1r. 
Taliblerin 10 nisan 937 curnartesi giiniine kadar Inhisarlar Urnum Mii

diirliigiine miiracaat eylemeleri ve bu tarihten sonra vaki olacak miiraca
atlerin kabul edilmiyecegi ilan olunur. (1948) 

KUMBARA 

HAVA KORUNMASI 
Temel kaideleri 

Fiatt 50 kuru~ 
Istanbul : HiLMi Kltapevi 
Ankara : AKBA Kitapevi 

ACELE ARANIYOR 
Ankarada miihim bir miiessesede 

vazife ~rorecek, en a§aga bJr ecne· 
bi dili bilen ve mikrofon oniinde 
koou§abilecek bir Bayan memore 
aran~yor. Referana goatererek ve 
bir boy fotograf leffederek mek
tuplarm .. N. Y. ,. rumuzile Istan
bul 17f No. Iu posta kutusu adre
sine §'onderilmt>si. 

Kad1koy sulh icrasmdan: 
Bir borcun temini istifas1 ic;in rnah • 

cuz 3 tonlu motorlii bir sandal Kad1koy 
Vapur iskelesi yamnda 20/4/937 sah 
giinli saat 13 ten 14 e kadar tellaliye ve 
saire rtisurnu ahc1ya aid olmak iizere 
sattlacaktndan tarihi mezklirda mahal 
linde hazrr bulunacak memura 
at edilrnesi ilan olunur. 

i~ki dersl 
Evinde hocastz kendi kendine 

bic;ki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talcbeleri ic;in ~iikrii Canal 
tarafmdan yaztlml§.tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta~ Diki§ Yurdunda satillr. 
Her evde bulunrnaSl laZlmdrr. TB.§
raya posta paras1 almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii~iin
cii cildi de basllmaktadtr. 

Adres - Be§ikta§ Diki§ Yurdu • 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 
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