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Alman ekonomi bakanı 
istifa etmedi 

Berlin, 15 (KURUN - Ek~ 
mi Bakanı Dr. Schacht'ın istifa etı
tiğine, markın yüzde 30 düşürülece
ğine ve Renin işgalinin milletin dik· 
katini ekonomik vaziyetten çevir. 
mek için yapıldığına dair haberler 
asılsızdır. 

Almany a cevap verdi! 
7 ürk-Sovget dostluqu -Milletler . Cemiyeti Kon•eylila 

gelmeyi iki şartla kabul . ediyor 
ltalya bitaraf kalacak. Fransa meselenin 

verilmesini reddetti La Haye divanına 
Londra, 15 (A.A.) - Lokarno devletleri konferan

sı, dün saat 17.20 de toplanmıştır. M. Flandin, M. Van 
Zeeland'ın Fransız - Sovyet paktı ile Lokarno paktının 
mutabakatsızlığı meselesinin La Haye divanına iblağı ve 
M. Hitlcr'in teklifleri mucibince Almanya ile derhal mü• 
nkerata girişilmesi hususunda evvelki gün yaptı~ı tek
lifleri reddetmiştir. 

Sooyet Rusya seyahati hatıralarından: 8CJ§bakanımız ve Türk 
laeyffti MoskovaJa Molotol ve litvinol yoldQflar arcuında. 

M. Flandin, celsenin imtidadınca süren izahatında, 
M. Van Zeeland'ın ileri sürdüğü tekliflerin, ancak konse
yin Lokarnonun ihlali hadisesini tasdik etmesinden ve 
Milletler Cemiyeti azalarını, dördüncü madde mucibince 
Ren'de timdiye kadar mevcut vaziyetin iadesini temin et
mek Uzere pakta imza koyan devletlere yardımda bulun• 
maya davet etmesinden sonra münakap edilebileceğini 

söylemiıtir. 

BucUn 16 marttır. Sosyalist Sovyet 
Curnuriyetleri Birliği ile Türkiye Cu -
lburiyeti arasında ilk dostluk muahedesi 
16 mart 1921 tarihinde Moskovada im· 
ı.Janm11 olduğuna göre Türk - Sov -
ht dostluğu on be1inci yıldönümüne gi 
l'İyor. Asırlarca biribirlerinin can düt: 
!ilanı yapmıı olan iki memleket ara • 
'1rida kurulan bu dostluğa ilk zaman -
larda Sovyetlerle Türklerden baıka he
hıen ~ inanan olmadı. Çünkil onlar 
1"ilr1dyenin komünizm aiıtemi ile all -
kaaı olıııadığmı, Sovyet Rusyanm üJ. 
küs·· ·· · · 
"tsrta IR' )'a)'lnaktar1 ba1b bir wey bu
l11nnıactığını dilşünilyorlardı. Bu prt -
~r albnda iki devletin dost olarak ge
~ınmelerini imkansız görüyorlardı. 

Gerçekten Türk - Sovyet dostluğu 
bu çerçeve içinden bakılınca tahakku -
~ bir nevi siyasi mucize sayılacak bir 
leydi. Fakat işte önümüzde on beı yıl
lık bir dostluk tarihi var ki zahirde mu• 
tize gibi gC>rülen bu hadise bugünkü 
tbedcnivet ve siyaset dünyası içinde ha
~lcatlerln en hakikati, gerçeklerin en 
t'rçeğidir. Hem de bugünkü Tilrk -
~Yyet dostluğu bundan onbeş ytl evve
line nisbetle kıyas kabul etmiyecek de
tecede kuvvetlenmiJtir. Bu hatamdan 
'l'iirk - Sovyet dostluğu üzerinden 
hllar geçtikçe büyüyen ve kuvvetle -
11tn, etrafına dal budak salan fcyi2li bir 
'hca benzotilebilir. Her iki memleket-

Bu resmi 

te yüz milyonlarca nüfusun bugün sulh 
nimetini tatabilmelerinde hiç şüphesiz 
bu uçsuz bucaksız dostluk ağacının göl· 
gesi hir imil olarak saytlabilir. 

tlive edelim Türk - "Sovyet dost -
luğu yalnız Türkiye ile Sovyetler için 
faydalı otmamııtır. Bir taraftan Tür -
kiyt-, 8bilr tarafan Sovyetler aralarında 
dostluk bağının kuvvetine hiç halel ver
meksizin kendi huduttan dıtında yeni 
dostluklar kurmuıtardır. Böylece Türk 
- Sovyet dostluğunun huduttan geniş
leyip gltmiıtlr. Genişledikçe de başka . .. 

HITLER SON NUTKUNDA NELER SöYLEDI? 

'Münich, 15 (A.A.) - Bay Hitler ıu sözleri söyle • 
mittir: 

" 1933 denberi içiinci defa olanık Alman milletine 
bitap ederek Almanyamn teref ~• hukukunu müdafaa 
için 1ririıtiii müc:adelede :rUdnmm istiyorum. Orduyu, 
askerlik oyunu oynmuılr için clejil, taarruza ui'ı"umk ia • 
temediğim için ih,. ettim. 

" Ben ıu kanaatlePn ki, milletler mü .. vi hukuka ta-ı 
bip olmachkça •ulh imkim kat'iyyen yoktur. ~ iDİ ee. 

yet dostluğunun samimiyetin n isti • aaade etmiyeceği~ 
fade etmiştir. Bu suretle Türk - Rus Bay Hitler, Fransarun istediği uzlaşma hareketi hak-
dostluğu siyasa dünyasında bir kanş1k- kında demiıtir ki: 
hk ve geçimsizlik değil, bilakis iyilik ve " Ben jest yapmakla kahluyaeafnn. DGrGst hareket 
sulh elemanı otdufunu göstermiıtir. etmek isterim. Fakat, clii• milletler, tazyik altmc'laki 

Şimdi Türk - Rus dostluğu on be- milletlerin hareketlerini bir hınç alma fikri gıDi telakkide 
şind yıld8nümilne girerken Avrupanm 11rar ettikçe dünyada nizamın nasıl tee11üs edebileceğini 
tam ortaamda bir (Ren) buhranı mey- anlıyaımyOftlm.,, 

dana çıkmıı bulunuyor. Bu buhran Av- Bay Hitler, Versail1eı muahedesini tanzim edenler 
rupa milletlerini yeni bir umumi harp hakkında da ıu sözleri söylemittir: 
"tehlikesi ile karııla§tınyor. Bizim kuv- " Neticeleri düıiinmeden, delicesine hareket etmiı • Alman aakerleri bir teftiıte 
vetli imanımız budur ki Avrupa bu bil· ---------------- lerdir. Almanya budutlanm istirdat et- ile istiıare etmiştir. Yapılan tahminler 
yük buhrandan kurtularak yeni bir sulh s l y a ı I mek için ebediyyen hali harpte kala. hilafma olarak Von Ribbentrop Mü. 
devresine girmeğe muvaffak olursa maz.,, nich'e gitmemiştir. 
Türk - Sovyet dostluğu her halde bun ALMANYA DAVETi KABULDE Yan resmi mahfeller, Bay Von Rib-
da insanlık için hayırlı bir rol oynıya - v 1 t ÇOK TEREDDOT ETTi bcntrop'la Bay Dickhoff'un davet ka • 
caktır. Türk - Sovyet dostluğunun ar- a z ' e Bertin, 15 (A.A.) _ Wilhelmstrasse bul edildiği takdirde, Milletler Cemiye-
sıutusal değeri de bir kere daha dünya mahafili, Milletler Cemiyetinin daveti • ti konseyi nezdinde Almanyayı temsil 
efkıın umumiyesince anla•rlmı• olacak - d kl · · '-- tm kt d" 1 

il :r :r ne verilecek cevap hakkında çok mü - e ece ennı ucyan e e e ır er. 
. Ası- us (Yazısı 7 inci sayfamızda) AVETI KABUL '1 tır. ı•ı tereddit görünüyorlar. ALMANYA D 

M. Von Neurath, saat 20 ye kadar EDiYOR 
mUstepr Von Bulov, İngiliz işleri ıu • Parla, 15 (A.A.) - Pctit Parislcn 
besi tefi Dickhoff ve Von Ribbentrop (Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

bir Habeş san'atkarıdır 

Iran Şehinşahının doğum yıldönümü 

· · ' ı:. 

llaı ..... lfabql~ en me;ıııur 831l'atkAn Ato Belatşon mühim bir eser yarattı ve ba eller son gtınterde Londraya vardı. Oııerde Habef 

'~ .. Hcbetlstanm bQttln bUytlkle rt görünmektedir. Taht üzerinde oturan Halle Sellsfye'nln aafmda veliaht prena Aatu Wo. "--'"'*" w hlcWz •'çisi (8tdney Barton) a bakıyor. lngill7. acttrtne kansı ve kızı refa kat etmektedir. Fransa 9etlrt, hıgtUs ll8ftrbdn 

~· tmparatcırun eolundakl zat Ru K aeaa'dT1'. önde atlara binmiş olan d6rt kiti R aa Seyum, Ru De8ta. Raa lmnı ve Raa 
bıı'drrıar, 

Do•t ve karıleı lranlılann bayük hülriimJ,,,.fannın dolum yd 
dönümü katlandı. Yukarıki resimlerde lran konsolosluğunda Bay 
ltonsolonı nutuk •Öylerken ve tör ende bulunanlardan bir kısmını 
•öriiyomınıu. Difer ruimler ve )'UU& 4 üncü Mıyı/anutlatlır. , 1'4ertıı ean'&t bakım•ndan değeri hakkında, ıUpbe yok ki, berkealn noktal nazan detlfir. Bunu pheıer sayacak olanlar da vardır. 



il!!!!!!!!!!!'! % - KURUN 16 MART 1936 

~,---------------~~ 
18 Mart 

Kahraman şehitle
rimizi saygı ile 

anıyoruz. 

Bugün, on altı sene enel ls 
tanbulun müttefik ordulan tara
fından resmen işgal edildiği acı 

gunun ),1 dönümündeyiz. Mart 
920 nin on beş ve on altıncı gece· 
sinde, Şehzade kışlasını bekliyen 
Kafkas fırkasına mensup kahra
man askerlerimiz, kendilerini dört 
yıl mağlup edemiyen bir düşman 
tarafından, bir gece baskınile an
sızın şehid edilmişlerdi. 

Bu faciayı hiç bir vakit unut
mıyac.-ık olan lstnnbul, bu değer 
li kahraman çocukların bugün me
zarları başında toplanacak. 

Onlar, Jstanbul üzerinde dola· 
şan kara tehlikenin geniş mahiye
tini, masum bir uyku i~erisinde, 

o gece anlamadan gözlerini kapa· 
mışlardı. Fakat, ebedi istirahat 
yerlerinde, bugün rahat ve müs
terih uyuyorlar. Çünkü akıttıkla· 
rı kan, yeni bir Türk milletinin 
ilk doğum usaresini Yermiştir. 

Istnnbul, bir uyku içerisinde 
öldürülen bu kahraman nöbetçiJe
re karşı yapac.-ığı ziyareti, kendi 
si için daima en şerefli ,.e en milli 
bir vazife olarak bilecektir. 

Eminönü Halkevlnden: 

(16 Mart Şehitleri) ihtifali mü
nasebetile 16 l\lart 936 pazartesi 
giinU (bugün) saat 18 de evimiz 
merkez salonunda da bir toplantı 
dtizenlenmiştir. Bu toplantıda ü· 
yelorlmizden Yüksek Muallim mek
tebi Müdürü Hamit tarafından bir 
söylev verilecek ve saygı değer şe· 
bitlerin hatıraları tazelenecektir. 
Bütan Ulkü arkadaşlarımrzı bu 
toplantıya çağırırrz. 

Suriye ve Isken
derun idareleri 

·SON HAB·ERLER 
\ . . 

' ·.. . J· . .,_ . • . . " . ..;·: .. • ···" .. ... : • . . _.. .· -. 

Balleşlstan Avrapaya bir 
marabbas giaderiyor 

Murahhas 

Italyanlar 

Cenevreye mi, 

Habeşistanın 

yoksa Vatikana mı gidecek? 

içerlerine doğru ilerliyorlar 

Habeş lmparrtoru öldü mü? 
Adisababa, 15 (A.A.) - Saray 

mahfelleri, Habe~istanm eski Roma 
elçisi Bay Afevork Jesus'ün Negijsle 
milzakercde bulunduğu Şimal cephe -
sinden dün buraya döndüğünü bildiri
yorlar. 

Bay Af evork, bugün Cibutiye gide
cek ve oradan mühim dipolmatik bir 
vazife ile Avrupaya gitmek üzere va
pura binecektir. Bazıları, kendisinin 
Cenevrcye, diğer bazıları da Habeıı 
katolikleri namına, İtalyan - Habeş 
ihtilafına bir sureti hal bulması için 
müdahale etmesini papadan rica et -
mek üzere Vatikana gideceğini tahmin 
ediyorlar. 

lTALYANLAR İLERLİYORLAR 
Londra, 15 (A.A.) - Röytcr ajan

sı bildiriyor: 
Şimal cephesinde, İtalyan taarruzu 

inkişaf eylemektedir. 
Habe§istanm Garp o\·alarında ça -

h§8I1 ve muhtelit kuvvetlerden mürek
kep olan bir İtalyan kolu Nagarra'ya 
yakla§maktadır. Bu kolun bir müfre-

zesi, Alkadra mıntakasmı işgal ettikten 
sonra, Cenuba doğru hareketine de -
vam eylemiştir. Eritre menbalanndan 
gelen haberlere göre, bu mmtakada 
ileri hareketi hiç bir Habeş mukave -
metine maruz kalmadan devam etmek
tedir. Sudan hududu civarında ilerle -
melde olan bu İtaly8.11 kuvveti, Taka· 
zarun garbinde Voldebbe mmtakasın

da ilerlemekte olan Ciördüncü kolordu 

ile, Tembien'in şimalinde Tselmenti 
mıntakasında ilcrliyen ikinci kolordu
nun sağ tary.fında işlemektedir. 

İtalyan hattının sol cenahında, bi
rinci kolordu, A.sangi gölüne varnı.ış 
ve ilerlemekte devamda bulunmu§tur. 
Sanıldığına göre, bu kolordunun ileri 
hareketi, daha 4 O kilometre kada r en
gelsiz devam edebilecektir. Bundan 
sonra dağlık arazi gelmektedir ki bu 
arazi sanıldığına göre bizzat impara
torun kumanda ettiği Habeş ordusu -
nun bir kısmı tarafından müdafaa e
dilmektedir. 

Röyterin Adisababadan bildirdiğine 
göre, eski Dessie valisi Ras Ebeda, ye
niden teazzuv etmekte olan Mulugeta 
ordusunun kumandasına tayin olun -
muştur. Her gün Adisababaya gelen 
haberlere göre, Yallo eyaletinde bulu
nan Habeş muharipleri, vatan müda
faasına şitap etmektedirler. 

İtalyanlar, imparatorun öldüğünii 
işaa etmişlerdir. Bu haber. bazı kabi -
leler üzerinde çok büyük bir tesir ic
rasından hali kalmamıstır. 

Önümüzdeki 15 gün zarf mda Şimal 
şarki cephesinde mühim hareketler 
beklenmektedir. 

Şimal cephesinin iyi kaynakların
dan alınan haberlere göre, İtalyanlar 
Ambaalagiyl mUtcveffa Ras Mulugcta 
nm yanlış sevkülceyş harck~tleri ne
ticesinde alabilmişlerdir. Mulugcta za-

manmda çekilip zamanında hücum 
hareketleri yapmamıştır. nas tmru 
ve Dcccaz Ayelu, çete muharebesi yo
Iuyle, Şirc mıntakasında ltalyanlan 
yerinde saydırmaktadırlar. Hatta A -
dua · Asmara yolu üzerinde dahi bir 
çok ltalynn müfrezelerine muvaffnki 
yetli hücumlar yapılmıştır. Adigrata 
giden yollar da mütemadi Habeş çete 
hücumlarına maruz bulunmaktadır. 

İmparatorun Şimal cephesine geli· 
şi, gerek askerler üzerinde gerek ltal
yan propaganda.sına maruz kalan mın· 
takalar ahalisi üzerinde çok büyük 
bir tesir icra etmiştir. 

Eski Roma maslahatgüzarı Afe 
vork'un imparatoru karargahı umu · 
mide ziyaretten sonra mühim bir va· 
zifc ile Ccnevreye gitmekte olduğu 
hakkında diln Adisababada yapılan 
tebliğ, muhtelif surette tefsir edilmeJ.· 
tcdir. 

BOMBARDIMANAR DEVAM 
EDİYOR 

Mnkalle, 15 (A.A. - İtalyan uçak· 
ları, civardaki ormanlarda büyük dür: 
man kuvvetlerinin saklı olduğunu öğ· 
renerek Koaram bölgesini bombardı · 
man etmişlerdir. 

Filhakika yangın bombalarının te-
1-liri altında dü~man ormandan <;ıkmış· 
tır. Uçaklar dü manı mitralyöz ate · 
§İne tuta rak takip etmişler ve ağn 
zayiat verdirmişlerdir. 

Şehinşah Rıza peh:. 
levinin yıl dönüınll 

Ankarada dün akşaoı 
kutlulandı 

Ankara, 15 (A.A.) - İran ıehitı • 
:ıahi majeste Rıza Pehlevi'nin doğdd • 
ğımun yıldönümü münasebetilc, dıg it • 
leri bakanlığı protokol şefi bugün saat 
ı 7 de İran büyük elçiliğine gidere~ 
dost ve koşmu büyük memleketin rnaf' 
lahatgüzan Bay Nuri Esfendiyarr~·e 
Cumuriyct .bükUınetinin tebriklerini bıl
dirmiştir. 

Akşam saat 22 de İran büyük eJ~j • 
liğinde büyük bir suvare verilmiştir. S• 
yanlan ile birlikte bütün bakanlarıtı. 
bir çok saylavların, yüksek devlet rne • 
murlarmın, generallerin ve elçiler beye" 
tinin iştirak ettiği bu toplantı, çok .,. 
mimi bir hava içinde geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

T:irkiycnin muhtelif şehirlerinde !' 
ran konsoloshıkları da kabul törenltfS 
tertip etmişler ve bu toplantılarda nsa : 
halli devlet memurları ile fran kolonitl 
azası ., ..... r hutunmuşlardır. 

-----··~-------------------HARBiN ITALYAYA fAYDASI 
OOKUNMUS 

Roma, 15 (A.A.) - Meclise ~ 
len hava bütçesi raporunda: "111 
yan - Habeş sderi, hava kuvntıerf: 
miıi arttırmaya yardım etmiştir.,, de 
nildikten sonra motörlerin hepsiıtİ11 

ltalyan malı olduğu ztkredllmektedlf• 
Ranorda ma,·i mahrukun ,_..akında W 

~ . ~ ~ 

mamcn 1 fa lyan mn lı olacağı, tekJI , 
·ervislerin milli alkolun kullan;Jnı• 
sını tekemmül ettirdiği. benzin \'C 
benzol ithalatını a1.alttığı ~öylennı~' 
tedir. Tayyare imalatına maM~ 
iptidai maddeler hakkında raporcll• 

ı· ecnebi malı olan tahtanın artık kıl 
lanılmadığı. l"ransız n Belçika 1''' 
ten bl'zJcri yerine Somali pamukld 
bezleri kullanıldığı izah edilmektedir'• 
Bütçe l:iyihası geçen !-';ene bütçeıdndell 
U2 rnilvon liret Cazlasilf' 900 mil~·oll 
lirete hnliiZ ttlmaktadır. 

MENEMENDE ATATORK 8USTU 

Kont de Martel Fransaya 
gidiyor AlmanlJa Londraya gelecek, f akaf .. 

Menemen, 1:> (A.A.) - DUKÜD öl' 
leden sonra ctimhuriyet alanına 11°'. 
nan Atatürk hüstünün ac;ılma törtP1 

parlak bir sul'ette yapılmıştır. _1ı111:, 
ilbayı, kolordu komutanı, Miistll. 

Benıt, 15 
<A.A.> - Yüksek komi- Kendi tekliflerinin de müzakeresini istiyor ser Kont de Martel, Fransaya. gitmek 

kem me,·ld komutanı, \"e maiyetıert• 
C. H. P. başkanı ile bütün Menetlleıı 
halkı Törende bulunmuşlardır. 

üzere Toros ekspresine binmek için 

TrablUS§ama hareket etmiştir. Yük- Fi d·1 ı·n cevabı çok sert· 
sek komiser Suriyenin son nasyonalist an n • 
kargaşalıklarından sonraki vaziyeti 

Törenin, Atatürke derin alAka (; 
· minnettarlığına ,·esile olmasındnn ıt • 

J şe ve sürur i~inde ~alkanan Me"'. 
ue menliler bugün, tarihi hlr gün yaf hakkında hükumetle müşaverede bu- "Lokarno 

lunacaktır. Suriye delegasyonu M. de 
Martele Pariate mülaki olacak ve aHi
kadar nazırlar tarafından karşılana-

konferansını ve Milletler Cemiyetini terk ederim 

caktır. 

• * * 
X U R U N - Diğer taraftan 

haber aldığımıza göre ayın on 
be~ine doğru Parise gidece -
ği bildirilen Suriye fevkalade komiseri 
Kont dö Martel'in Ankaraya da uğra -
mak ihtimali bulunduğu bildirilmekte -
dir. Kont dö Martel bu seyahatinde, Su 
riyeye verilecek idare şeklinin İskende
run aancağına gamil olmadığını temin 
edeceği ıöyleniyor. 

(Harici Kısa Haberler) 
• Nev yorktaki bina işçileri gre\i 

sona ermiftir. Grevciler hemen iş
lerine başJryacaklardır. 

• Amerika, Arjantin, Brezilya, 
Şili, Peru, ,.e Uruguay da Paragu· 
ayda tesis edilen faşist hükumeti ta
nımışlardır. 

• Maruf .lspanyol sopranosu Mer
cedes Caspir, Odessa - Kiyef hattın
da yataklı ngonda kocası He birlikte 
narkotikle uyutularak mücevherleri 
ve kUlllyetli miktarda parası çahn 
mıştır. 

• Polonyada bir sosna\•iç, sinago-l 
na, cemaatle dolu olduğu bir sırada l 
bir bomba atmıştır. Kimse yaralan 
mıamJt, Jalıus b r -panik çıkmıştır. 1 

• ~ hafta içinde, Sofyada \ 'C 

vlJAyetlerde altr tane gizli komünist 
t\Ultbaası kcşf eailmiştir. Kırk kişi 
kadar tevkif edilmiştir. 

•• k f mr~lardır Alman şartlarını muna aşa etmem.,, _ .... :,_ııınmmıntmwı•• ... ---·- """. 
.. . . söylüyordu. Yalnız hakkında dayt 

Bertin, 15 (A.A.) _ Alman hüku- rin derhal Alman tekliflerini müzake- konsrydc soyledıklerı nutukların e nan ,.e kuvveti olmıyan kfl(ük bit 
meti, Londrada yapılmakta olan reye girmeğe amade oldukları hak · hemmiyetini tebarüz ettirmekte ve B. memleket namına söz söyllyen v11t1 

milletler cemiyeti konseyi müzakere kında teminat aldığı takdirde iştirak Flandenin Lokarno dfl·letleri konuş- Zeeland ise hakikaten heyecan uy-'' 
· Al f t" k" hakkında edebilecektir. malarınr, dörtler müzakeratrnı kon d t Jerıne manyanın ş ıra ı rrmış rr... L 

milletler cemiyeti genel sekreterinin Alman hükumeti, bunun için. seyin kararından sonraya bıraktır· • Diğer taraftan .Maten gazettS 
yaphl:rı da,·ete aşağıdaki cevabı ver- Ren hakkındaki Lokarno paktr ile a- mal{ surctile Cenene planına ithal Londrada toplanmış olan Cene~ 
miştir: . Jakadar devletlerin Londrada müza · eylemi~ olmasını tasvip eylemektedir mahkeme.sinin, Almanya bu ma~~ 

"Uelçika ve Fransa hükümctlerı kere için başkanlığı altında toplandı- ler. me huzuruna çıksın veya çık.....-
tarafından milletler cemiyeti konse· ğı Büyük Britanya hükumeti ile tc Petit Parisicn diyor ki: kararını salı gilnil vertteflni bil~lt' 
yine te\•di edilen meselenin tetkikin~ masa girecektir. ''Alman tekliflerini tetkik elye. mektedir. 
Alman hükumetinin de i~tirak etmesı imza: nıck keyfiyetinin, bugünlük Lokar· BiR BUHRAN KORKUSU yoK!_.. 
hakkında milletler cemiyeti konseyi - Dıt işleri Bakanı no sahasından Cenevre sahasına nak Londra, 15 (A.A.) _ Lond1'9 ,.-
nln davetini bildiren 14 mart tarihli l'ON NEURATH !etmenin Fransa için faydalan aşl zeteleri nikbinlik göstermekte <ve.-:; 
telgrafınızı aldım. FRANSA MÜZAKERE YERiNE kardır. Milletler cemiyeti dahilinde ri ukert mıntakadaki garnt.zoaı...., 

Alman hükQmeti, prensip itiba· CEMiYETi TERKi KABUL Fransa, kendisine sağlam destekler Almanyanın asker göndermesi-~.; 
rile, konseyin davetini kabule hazır- EDiYOR bulabilecektir. Konsey azalannın le Jngllterenln her hangi bir .en( 
dır. Alman hükumeti şu zandadır Londra, 15 (A.A.) - Röyterin bil- ekserisi, Alman hareketinin sulh si- zeşte atılmıyacafı kanaatini nerf ,ti 
ki, kendi delegesi, münakaşa esna· dirdiğine göre, yarın sabah konseyin yasetine ''erdiği büyük tehlikeyi şuur mektedirler. • ·-'• 
sında ,.e konseyin alacağı kararda, gizli bir toplantı yapması muhakkak lu.ve derin surette hissetmektedirler. Sunday Tlmes, dün nikbtal~;, 
konsey azası df\·letler delegelerinin gibidir. Bu sebe~ten dolayı, hiç olma7.Sa, şid- artmış olduğunu tebariiz etttnnek 
aynı haklarını haiz olacaktır. Bu ci- B. Flanden, bu akşam be)anatta detli bir cea ile birlikte, belki de is dir. 

1
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heti teyit buyurur iseniz size minnet- buJnarak demiştir ki: tik bal de tehlikenin önüne ıeçilf'bfle- Sunday Express, mllletler eelll ~İt 
tar olacağım. "- Lokarno ile birlikte aynı za cek bir zecri tedbir mekanizmasının ti konseyinin içtimaı için mflttehltbll' 

Dundan başka, Alman hükQmeti, manda B. Bitlerin sulh tekliflerinin ihdası kabil olacaktır.,, cephe tesi." edilmemiş oldutund 
şu esas noktayı nazarı dikkatinize arz müzakere edilmesi hakkındaki Alman Ff.,ANDENIN NUTKU TESiRLi MI dirmektedir. • 
eder ki, Alman hükumetinin, Betçi- şartını mflnaka~ etmekten i~c Lon- OLDU? Runday Times, aynca diyor ki~,_ 
ka ,.e Fransa hükQmetleri tarafından drayı ve halen içtima halinde bulu "it Jt'landenin nutku, tam bir id ''Sokaktadi adam, bir buhrt '" 
konseyin toplanması talebine sebep na.'I milletler cemiyeti konseyini terk dianame teşkil eylemektedir. Bu hakikatine inanmamaktadır. çtl~, 
te kil eden hareketi, Ren mıntaka eylemeyi tercih ederim. Alman ce- nutkun yaptığı tesir çok büyüktUr. kendi.since bu buhranı doğunnıd' 
sında Alman hUkUmranhğının yeni- vabını daha ôkumadım. Fakat ben. Diğer taraftan Van Zeelandın sözle- hiç bir sebep mevcud edfildir- I 
den tesisi ile bitmemektedir, ,.e Avru Londraya Lokarno muahedesinin ih ri de büyük bir heyecan uyandırmış BiR UÇIJER ANLAŞMASI !I 
pn suluhnun yeni garantisi için mu- lal edilmiş olması keyfiyetini tesbit tır.,, y APILACAK? ... , 
f 1 US •• bet teklı'flerle bagwlı bu ettirmeğe geldim. Yoksa, baska e.v- Maten gazetesi de şunları yazı- yr•"'.,.. 
assa ''e m · Scrutatar. B. Baldvinin :; ır 
ıunmaktadır. Alman hükumeti, ken - ler müzakere eylemc°'e de~il . ., yor: Almanya ve lngiltere •rasrnda mt"tl 
di siyasi hareketini aksamı birihirin MESELENiN IJJITJU;:TIJ'ER CE/JllYE· ''B. Flanden hakikaten ~ok mühim . iyi bfr prt..,_. 
den a"•rılmaz bir 'tek ,·ücud olarak TiNDE KONUSULMASI FRANSA bir nutuk söylemiştir. B. Flanden, tıfnkktlın 81~lh r~in. be~ldf ~rterı11' 

~ • . i f k 1il t kdi teş ev ı ·eceg nı ı ren telıikkl eylemektedir. Bu sebepten iÇiN FAYDALI h_akkım ıst yen. a at zdu~ul ak hatırlnttıkta:ı sonra diyor ki: ) 
dolayı, Alman hUktlmetf, konsey mU- Parfs, 1:; (A.A.) - Sabah gazete- rınde -~~~"·et~ müracaat e ebı ece .?· . Stı.' 
zakerelerine ancak alakadar devletle leri, B. Flanden ve Van Zeelandın lan buyuk bır memleket namına soz (Sonu. So. 1 

... 

.. 



i,aret·ler ı 

ideal politika, reel 
politika 

Platon' a göre politika, inıan

Ayakkabıcılar 

~a~ araıında sulh yapmak, harp Dün yıllık toplantı yapıldı! 
ılan etmek, adamları hapsetmek Ayakkabıcı san'atkarlan kooperatifi 
yalautl ülkeler zaptetmek değildir. yıllık toplantısını dün aaat on dörtte 1 
Politikanın hedefi, bu mermer Çarşıkapıdaki merk:zindc yapmıştır. 
•ütanlar, be"ak günq, mavi gök Toplantıyı cemiyet başkanı Bay Nuri 
memleketinin lilozoluna göre in· açmış ve cemiyetin bir yıllık çalışma ra-
ıa l b l nd gu" halelen Jahal porunu okumuştur. Raporda kooperatl· narı u u u . . . 

1 
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• • b• hal • kt• s•t • fin bir yılda yaptığı muhım lŞ er Zl -
ıyı ır e geçırme ır. ı eyı . . . d"l 

• • .. • , • rcdilmış ve hıssedarlnra tcvzı e ı en 
bır uleal aiem, devletı ıdeal bır (100) ve (180) lira aras•ndaki kara işa-
vasıta telakki eder. ret edilmiştir. 

Platonun bu ideal politikası, Papor okunduktan sonra yeni yılda 
Platonun idealizmi ile tarihe ma1 kurumun yapacağı işl!.'r görüşülmü§ ve 
olmakla kalmamış, bütün rettlist yönetim kurulu seçimi yapılmıştır. Ku
bütün tecrübeci politika~ıların nıma Mehmet Nuri. Abdullah, Hüsnü· 

b Pl h Bahri, Hüseyin Hüsnü, Halit, Muh\t • bOfı üıtüncle gene ir aton a· 
tin, Ahmet tzv•t seçilmişlerdir. yali )'Gfamıf, Platonun idealizmi 

realiıt politihaların ba"ı üstünde 
Ytıfamıf, ve devlet adamlarına 

gündelik hayata rehberlik et
rniıtir. 

Politikanın realist olması, ya· 
§amıuı için birinci ıarttır. Fakat 
ıaelece gündelik hayatın fartları
na göre iclare edilen bir politika; 
eıculı bir ıekilclen, kene/isine mah· 
•uı hüviyetten mahrum kalmağa 
mecburclur. ? 

Gündelik politika, iıter iç siya
ıet için, ister dış siyaset için ol
sun yalnız bir geminin denizde 
batmamasını temin etmek değil, 
bir •alıile, bir hedefe, Platonun 
ta.arıvur ettiği gibi ideal bir ale
me kitleleri sürüklemektir. Politi
kacının ı§ı, kaptanınkine pek 
benzer. Son menzile en lusa, en 
ernin yoldan kazasızca varma/: 
Politikacının maharetidir. 

• 
:~ J ••. :.ı:,, ·:,..:;ı. 10.1:1;1.. ----hareketlerini karakterlendiren a-

damları, büyük devlet adamları, 
fikir ac!amları, sanat adamları· 
clır. Bunlar büyük hedefleri i~a· 
ret ederler. Bu hedefler toplulu· 
ğun mizacından, coğrafyanın fart
larından, tabiatin icaplarından 
doğar· 

Büyük hedefleri çizen büyük 
insanlar1 Platonun ideal alemin· 
de topraktan, maddeden1 hende
•eclen uzak bir hassaıiyet içinde 
Yaıarlar ve mücerrecl bir davanın 
esaslarını kurarlar. 

Politika adamlarının vazifele
ri, bu ideal aieme giderken yolu 
emniyetle geçmektir. 

Bazan bu yol rahatça ve yava1 
)laVCI§ geçilir. Hazan bir fırtına 

ıüratile ve bir ihtilôllc alır.ır. 

>' ültUr f~leri 

Kanaat notu 

Sınıf geçmekte 
esas olacak 

Liselerin ve orta okulların yeni im
tihan talimatnamesi Bakanlıkta top· 
lannn imtihan komisyonu tarafından 
hazırlanmıştır.· Yalnız öğretmenlerin 

talimatname etrafındaki dilekleri dik· 
kate alınarak bazı mnddeleri değişti
rilmiştir. Değiştirilen maddeler ara 
sında bilhassa kanant notu sınıf geç 
me notunda esas olarak kabul edil · 
mi§ tir. 

OCRETMENLER BIRL1C1NDE 
Öğretmenler birliği mart sonların

da üyelerine bir çay ziyafeti verecek 
tir. 

Bu zlya!etten sonra birliğin yöne· 
tim kurulu toplanarak öğretmenler i· 
çin yaz tatilinde bir seyahat progra 

ı hazır!Tyncaktır. 

BAY CAVAD ŞEHRiMiZDE 

Yüksek tedrisat direktörü Ye tefti!' 
kurulu başkanı Bay Cevat Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Bay Cevat bura
da orta tedrisat direktörü Bay Avnilc 
birlikte liselerin ve orta okulların ta · 
lcbc durumunu inceliyecektir. 

Bay Cevat bundan ba§ka opera ve 
üniversite işlerile de meşgul olarall 
Bnknnhğn bir rapor hazırlıyacaktrr. 
Tiyatro uzmanının verdiği rapor Ba -
kanhğa gönderilmiştir. 

INKILAP DERSi - Bugün Üniver
sitede inktl:ip dersini Bny Mahmut J<~
sat Bozkurt verecektir. 

BAY ŞEVKET SVREYYA - Kül
tür Bakanlığı genel ispektcrliğine ta -
yin edilen kültür direktörü Bay Şev
ket Süreyya A.)~aç bugün yeni vazife
sine başlamak üzere Ankarayn gide -
cektir. Bay Şevket 8iireyya'dan açı -
Jnn yar direktörlüğe de ispekter 
Bay Münif'in tayin edileceği söylen -
mektcdir. 

Günümüz dünyada ideal poli· ,..,.--ım:::=---------
tikaları, yani politikanın felse-
fi hiııini tCJ§ıyan cephelerin yont· 
tu, kütle§tirdi. Göriiyoruz ki, 
keneli/erini. "iıme,, ile karakter· 
lendiren fikirler, karakterlerinden 
bazılarını terkec/iyorlar. Hatta §C· 

killerini, renklerini, manzarala
rını cleğiıtiriyorlar. Gündelik ha
Yat levhası içinde "isme., ler biri· 
birlerine karıımı§lar, adeta bir 
ll'lozayık halini almı§lardır. Gün
delik hayatın akııı önünde sağ 
,, . l l ". l b . ııme,, er so rnme,, ere enzı· 

Yor. Sollar ıağların yerlerini tu

hıyor. 

Manzaraya br ıağ cenah ben
ceruinclen bakanlar söyleniyor
lar: 

- Sol bize geliyor. 
Solun benoeresinclen bakanlar: 
- Saif bize geliyor. Diyorlar. 
Hakikat §udur: 
Biiyllk in-izin fırtınasına tutu· 

lan rejimler,. kendilerini kayaya 
Sarpmaktan, ağır yüklerle bat-

maktan kurtarmak için safra bo
şaltıyorlar. 

Rejim gemilerinin safraları 

"isme,, lerdir. Bunları görüp ele 

kaptanların sahilleri kaybettikle
rini, yolcuların denizlerde ıeler 
için değil1 yaşamak için dolQ§

tıklarını za:metmeh gülünç olur· 
Dünyanın büyük ideal politikala
/arı, büyük problemleri halci a· 
yaktadır. 

Sadri Ertem 

}' QZlSlZ hil<ô.qe ~ 
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Polis hab• rleri 

Bir elektrikçinin 
şakası 

Sarıyerde lambaJar 
niçin söner? 

Sarıyerde Sırrı Bey sokağında 7 
numarada. oturan elektrikçi Celal ar
kadaşlarına şaka yapmak maksadile 
caddenin umumi lambalarını söndür · 
müştür. Söndürme iki saat kadar sür
müştür. Celal yakalanarak araştırma
ya başlanmıştır. 

KAP KALAYLAMASINDAN 
KAVGA - Arap camii sakinle • 
rinden kalaycı berber llyas'la 
karısı Emine ayni yerde kalay
de kalaycılık yapan Mustafa ile ara -
larında bir kap kalaylamak yüzünden 
kavga çıkmış, kavgaya Emne'nin kar· 
deşleri Mustafa, Niyazi iştirak ederek 
kalaycı Mustaf :ı'yı bıçakla üç yerin · 
den ağır surette yaralamışlardır. Suç· 
lular yakalanınıştır. 

KAHVE KEPENGi DVŞTV - Bo
ğazkesen caddesinde oturan seyyar 
simitçi Hayri, Necati bey caddesinderı 
geçerken başına kahve kepengi düşe
rek yaralanmıştır. 

ASMA KiLiDiNi AÇARLARKEN 
Küçükpazarda oturan Cemil ve arkn· 
da§ı Ziya Cibalide hamalbaşı yazı~a · 
nesinin asma kilidini açmıya çalışır -
!arken yakalanmıslardır. 

SEKiZ LiRA MI BiN LiRA M/1-
Çinilihamam sahibi Halil polise başvura 

rak gece hamamda yatan Hasan adın· 
da bir işı;inin kendisine ait çekmeceyi 
kırarak türlü zamanlarda parasını çal 
,(lığını ye bu paranın da bin lira kadar 
tuttuğunu iddia etmiştir. 

Hasan yakalanmı§ ifadesinde bin 
lira değil sekiz lira çaldığını söyle -
miştir. Araştırmaya devam edilmek · 
tedir. 

TABANCA iLE YARALADI -
Fcriköyündc Terzi sokağında 14 nu • 
marada oturan Abdullah polise bafj 
vurarak ayni sokakta oturan Mustafa 
ile bir mesele yüzünden aralarında 

kavga çıktığını ve Mustafa'nm kendi
sini tabanca ile sol kolundan yarala -
dığını iddia etmiştir. 

Mustafa yakalanarak araştırmya 
ha§lanmıştır. 

KURUMLAR TUTUŞTU: - lstin
ycde Nefise mahalesinde Otakçı soka
ğında fabrikatör lbrahimin sigortalı 

evinin yemek odasındaki sobanın ku -
rumları tutu§arak yangın çıkmı3, iler
lemesine meydan verilmeden söndü • 
rUlmijştür. 

~!AKINEYE KA.PTIRDI - Has · 
köy Şark değirmeninde amele Kara -
hisarlı Mehmet oğlu Ahmet değirme -
nin makinelerini temizlerken elini ma-

Profesör Polzig 

Akademinin mimaıi 
şubesi ı ejsliğini yapacak 

Konservatuvar binasını ve Şehir 
tiyatrosunu yapacak olan Alman mi
marı profesör Polzig Ankaradan şeh
rimize gelerek Park oteline inmi§tir. 

Profesör Polzig Ankarada bir üni
versite ve tıb fakültesi binası inşası 

işile de meşgul olmaktadır. 

Kendisile görü§en gazetecilere de
mi~tir ki: 

" - Ankaraya gidişim Şehir tiyat
rosıı ve kou,,eruatuvaruı pldn1arı işile 
cılakadar değildi. B1' i~ daha önceden 
halledilmiştir. Plciıılan bir ay sonra 
Vekô.lete göndereceğim. 

Ankaraya füıit'crsitc ve tıb fal..ii.1-
tcsi binalarının, yapıalcağı yerleri tet
kik için çağınlmıştwı. Bu iş etraf mda 
aliikadarlarla oo bilhassa Sıhhat Ba
kanile görü§tüm. Bummla beraber, bıı 
binaların yapılacağı yeri, şimdi Anka
rada bulunan profe.,ör Yanscıı tayiıı 

edecek, benim verdiğim fikirlerden de 
istifade edilecektir. 

lstanbHl Güzel San'atler Akadcmi
·'i mimari fUbesfoin reisliğini kabul 
ettiğim havadisi doğrudur. Dört haf
taya kadar i§C bcı§lıyacağım." 

T uring klüpte 
Turing L:lüpten: 
Cemiyetimizin Nisanın 18 ine müsa· 

dif cumartesi günü öğleden sonra saat 
3 de Pera Palasta toplanacak senelik 
umumi heyeti içtimaına merkez ve mü
rakabe heyetine dahil olan müesseseler 
ve te§ekküller reislerile hami, fahri. ve 
asli azalarrnın ve laalçal elli azahk şu -
belerin birer müessislerile Bayanlar ko
mitesi azasının teırifleri ric'a olunuf 

Kızı'ayın Usküdar 
ko~unda toplantı 

Kızılay kurumunun tlsküdar kolu 
yıllık toplantısını dün sabah saat onda 
tlskildar halkevinde yapmıştır. Toplan 
tıyı Bay Cetal açmı~. rapor okunduk -
tan sonra yeni yönetim kurulu seçimi 
yapılmıştır. 

Bay Rasim, Bekir, İsmail, doktor 
Sıtkullah ve Şevki seçilmişlerdir. 

Ge'ecek haftaya ka!an 
top'anhlar 

Yüysek iktıs:at okulu talebe birliği 
kooperatifi yıllık toplantısını dün yapa 
caktr. Fakat çokluk olmadığı için top • 
1antı ba1ka gUne bırakılmıştır. 

Karadeniz lisesinden yctitenler ku 
rumunun toplantısı da ıelecelt haftaya 
kalmıttır. 

kineye kaptırarak yaralanmıştır. ---------------
KISKANÇLIK rVZVNDBN _ miştir. Yaralı hastahaneye kaldırıl· 

'faksimde Halepli sokağında 31 numa- mıştır. 
rada oturan Emine polise ba~ vurarak YA'NGIN ÇIKARMAK iSTEMIŞ
dün gece saat 23 te l\:emal adında bi· Samatyada oturan Fethiye polise baş 
rile Şişlide tspironun gazinosuna gide- vurarak akşam üzeri evlerinin önün · 
rck oturduklarını ve orada bir kıs - den geçmekte olan rum okulu talebe
kançlık yüzUnden Kemalin bıçakla sinden 14 yaşlarında Moron'un ev Ö· 

kendisini yaraladığını iddia etmiştir. nünde öte beri yakaı:-ak yangın çıkar-
l{emal yakalanmıştır. mak istediğini iddia et.miştir. 
MEŞHUT CVRV.M HALiNDE y A· Moron yakalanarak araştırmaya 

KA..LANDILAR - Karagümrtikte ba.şlanm1§tır. 
Çarşamba. caddesinde 92 numaralı 
kahvede üç kişi kumar oynarlarken 
meşhut cürüm halindeyaka !anmışlar
dır. 

ELiNi MAKiNEYE KAPTIRDl
Samatyada bakır fabrikası sahibi Ser
kis tezgah başında çalışırken elini 
makineye kaptırmış, parmaklarını kes 

SU ÇEKERKEN ÇOOUGUNU DV· 
ŞVRDV - Kasımpaşada l{ulaksızda 

Talimci yokuşunda 14 numarada otu
ran 30 ya.şlarmda Ali km Hanife evin-ı 
deki kuyudan su çekerken iki buçuk 
aylık çocuğunu düşUrmü§tUr. Hanife 
lmdadı sıhhi otomobilile hastahaneye 
kaldırılarak tahkikata başlanmıştır. 

Piyesler çoğaldı 
birinden ötekine 
koşuyoruz 

Avrupa ve Alrikacla bugün 
olan bitenlere eğlence gözüyle 
bakmak gerçekten güç bir iştir 
ama, bana öyle geliyor ki her ye
ni çıkan hadise, uyandırdığı ~a

mata ve baıına topladığı kalaba
lık bakımından bizi, bir evvelki 
hadi.enin ıeyirciliğinclen çıkarı• 

yor, merakla kendisine ko§luru-
yor. 

Avrupa ve clolayısile diğer kıt
alar, son zamanlarda tam mana. 
sile yürek hoplatıcı bazı eserlerin 
oynandığı muhtelif tiyatroların 

mecmuası haline geleli. Hangi e• 
serin müellifi daha heyecan verici 
suretle hareket etmİ§se, o c:;crı 

görmeğe gidiyorlar gibi... Müel
lifi sahneye çıkarıp alkı§lıyorlar 

mı, ne yapıyorlar bilmem.. Al· 
luılamak istiyenlerin ele avuç ses
lerinin pek cesarefoizce çıkacağı 
muhakkak .. 

Geren yıllarda Avusturyaclo 
nazi grupları bir eser sahneye 
koymak istemi§lerdi. "Dolfu11,, 
adında bir "kahraman,, olclürül· 
müftü. Dekor epey canlıydı. Se
yirciler, burada müellifi sahne
ye çıkarmakta pek ısrar eclcmecli
ler. 

Yunaniıtanda oynanan ese-
ri ele hatırlarsınız. Burada "Ve
nizelos,, adındaki sanatkarı alkl§· 
lasalar ela sahneye çıkaramazlar
dı, çünkü arka kapıdan sıvışmış
tı. Fakat halk, tiyatroyu dol

Jurmuıtu. 

Bir çok Faciaların akabinde 
bir "Habeı piyesi,, çıktı. yüzde 

yüz telif ueri olan ba piyesin kaç 

perdelik olduğu hcniiz tayin eclile

memiıtir. Gariptir ki ilanlarda 

da buna bir İ§aret yok.. Yalnıa 

perde aralarında bazı tahminler 

yürütülüyor ve eseri seyretmekten 
yorulanlar uzunluğundan şikayet 

eeler gibi oluyorlarsa da, esas iti

barile oyun pek heyecanlı oldu· 

ğundan gene sahne önüne gidilip 

mevkilere yerlc§iliyor. Bu oyunu 

ayakcla ıeyreclenler ele var .• 
Fakat ıon günlerde birden yep 

yeni bir eser daha sahneye kon

du. "Sembolik,, gibi görülmek 

istenen bu uer, hakikatte pelt 

"Reel,, temellere elayanmaktaclır. 

Tef errüatr çok olan bu piyeıin 

müteakip perdeleri arasında dai

ma seyirciler önüne çıkılarak ister 
istemez, krıa ve uzun nutuklar 
ıöyleniyor. Fakat hakikat fU ki, 
ıeyirciler bu piyesin etrafındadır. 
Habeı oyununun halka sesleri, 
mızrak ve kılıç şıkırtıları simdi 
pek uzaktan geliyor gibi.. Dünya 
efkarı umumiyesi, merakına çok 
iyi cevap veri/mi§ bir §ekilde ga

zetelerde ele daima en yeni piye• 
se dair tenkidler, havadiıler yazıl
dığını görüyor. 

Yukarıda clememiı mi idim: 
Aktörler müsteına olmak üzere 
seyircileri bir eserin batında tut• 
mak mümkün olamiyor. ilk ön
ce ayakta seyredenlerden bCJ§lıya
rak ahali bir tiyatroelan öbürüne
bir hipoclromclan ötekine ko!uyor. 

Hemen müelliflerin hepıi bir
den mü~terek bir facia ortaya koy· 
mcualar... l§te o zaman ıeyircila 
biribirine katııır. 

Hikmet MUnlr 
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L KISA HABERLER J 
Basın hogat1m1z üzerinde tenkitler: 3 

• Adliye vekaleti, noterlik kanunu 
projesini İstanbul barosuna göndererek 
mütaleasıru sormuştur. Baroda bir ko -
misyon toplanarak vaziyeti mütalea e -
decektir. 

............................................................................................ 

Tilrkiyede en pahalı 
nesne: Gazete •• 

• inhisarlar umumi müdürü bütçe ve 
kadro hakkmda bakanlıkla temas et • 
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 

* İstihlakin azalmasr yüzünden torik 
balrklarmın çifti 7 kuruşa kadar düş -
müştür. 

(B. Cezaı Nuri'nin bundan ev
velki iki yazısı dünkü ve evvelki 
9ünkii sayılarımızda çıkmıştır.) 

Geçen gün biraz küçükdilimden muz 
tar.iptim. Sunday Times denilen cumar 
tesilcri çıkar, pazarlan okunur Lonclra 

1 
gazetesini okuyor, hatta tetkik ediyor• 1 

dum. 38 kocaman sahife. Puntolar çok 1 

çüçük. Malumat, bol. tlim, mebzul. Re
sim, çok. Fikir, istediğiniz kadar. Ca -
zib::li, meraklı yazılar pek fazla. Aca -
ha ancak bir iki haftada okunması ka • ı 
bil olan bu nüsha kaç kuruşadır? 2 pe· 
ni'ye, yani bizim paramızla iki kuruş 
otuzparaya ! Meşhur Times de o fiya -
tadır. 

Sunday Times ve Times bizim gaze 
telerin fiyatı esas ittihaz edilecek olur· ı 
sa 500 kuruşa satılmak ik -
tiza ederdi. Bizim gündelik gazeteleri -
miz onlara nisbetle olsa olsa 2, 3 pa -
ra eder. Unutmayalım ki Balkan gaze • 
teleri bile bir kuruş gibi az bir paraya-

dır. 5 kuruş bize göre pek çoktur. Fran
sız gazeteleri bizim P'!ramızla 3 karu -
şadır ve bunlar İsanbulda, intişarlann· 
dan iki gün sonra, 5 kuruşa, yani tam 
bizim gazetelerimiz fiyatına satılmak -
tadır. 

Bizdeki gazete ihtikan, tabirimi af 
buyurunuz, Kolosal'dir 1 

Bit İngiliz, bir ansiklopedi mesabe· 
sinde olan Times'i üç kuruş otuz pa • 
raya, l:fir Fransız, her havadisi muhtevi 
Petit Parisien'i üç kuruşa alırsa, bunla· 
nn karşrsmdaki Türk okuyucusunun 
\Taziyetini düşününüz. 

0u itibarla gazetecilik 
nıüthiş bir gerileme vardır. 

alemimizde 

Bizde gazeteye olan alakasızlığın se
beplerinden biri de bu 5 kuruş mesele
sidir. 5 kuruşa gazete milleti habersiz, 
malCıms.tsız bırakmak demektir. Bu ka
dar pahalı gazete bir - tereddi - dir. 

Beş kuruşa 10, 12, hazan daha faz -
la sahife alıyoruz. Kağıda yazrk. Bu ka 
ğıt yüzünden Frengistana giden dövize 

Do. s t 
Şehinşahın 

Yazan: Celal Nuri 
yazık. Az olsun amma öz olsun. Bu bir 
çok sahife içine sıkıştırılmış havadis ve 
malUmat bir incir çekirdeği doldurmaz. 

• Arasta mozayıktarını meydana çı

karan profesör Bakster nisan ortaları
na doğru tekrar şehrimize gelerek yeni 
hafriyata başlıyacaktır. Dünyanın her yerinde fiyatları in -

dirmek, emteayı harcı am haline ge -
tirmek, ucuz, lakin çok satmak, eşya - Kazaya u?,-rayan ameleye 
yı standardize etmek hususunda büyük ver ilen tazminat 
bir meyil var. Ford hem herkesi otomo
bil sahibi etm =ş, hem kendi de dünya -
nın en zengin iki ada mından biri ol -
muş. Ne sayede? Otomobil fiyatım son 
derece indirmek sayesinde. 

Bizde gazeteler ve gazeteciler böyle 
bir kiyaset gösteremezler mi? Şimdiki 
metodlardan artık vazg çmeli. Bu mil· 
let 100 paralık, h:ıtta 2 kuruşluk gazet:: 
ister. Kendi tahminime göre bu fiyata 
şimdiki gazetelerden (kemiyet itiba -
rile değil, keyfiyet noktasından) daha 
iyi gazete vücude getirmek mümkün -
dür. Lakin bu takdirde - intibak - ka
biliyeti göstercmiyen gazeteler düşer. 

Kurulmuş müesseseleri de körletmek 
güçtür. İşte bunun içindir ki 16 buçuk 
milyon h:ılk gazeteden mahrum kalıyor. 

Bizdeki gazete inkılabı nasrl tarif o
lunabilir? Gazeteler ancak ve ancak 
(kemiyet) e bağlandılar. (Keyfiyet) i 
unuttular. Gazete bir inhisar malı oldu. 
Tıpkı rakı ve tütün gibi. (Kemiyet) i 
tutabilmek için olanca kuvveti ( ameri
kanizm) e verdiler; ki bundan gelecek 
bir yazıda bahsedeceğiz. 

Gazetelerimiz şimdi birer birer yı • 
kılmakta olan battal konaklara, berha -
nelere benziyor. Yakın zamana değin 

Boğaz sahillerini işgal eden bu konak -
arda bu asırda oturula bilir mi? Bunla
rı süpürmeğe bir manga hizmetçi. ta -
mir etmeğe bir takım amele ve usta ye
tişmez. Size bir böyle konak ve bir de 
mazbut, bütün konforu havi Taksimde 
küçük bir apartıman verseler hangisini 
tercih edersiniz? 16 sahifelik battal ga
zeteler dört küçük sahifeden ibaret Sof
ya gazeteleri kadar bizi doyuramıyor. 

Gazetecilik alemimizde gerileme 
var. 

i r an 
kullandı 

Ereğli Havzai fahmiyesi müdürü 
imzasile '" mektubu aldık: 

3 mart 936 tarihli gazetenizin yedin• 
ci yüzünde (kazaya uğrayan amele) 
başhğı altındaki yazmrzda, amele işleri 

ni incelemek üzere Zonguldağa gelip 
dönen heyetten ve havza ocaklarrnde 
kazaya uğrayan amelelere verilen taz
minat paralarından bahsedilmektedir. 
Bunda bazı yalmş verilmiş kısımlar var
dır: 

Kazaya uğrayan amelelerin tazmi -
nat davaları 1 O eylUI 3 37 tarihli ve 151 
sayılı kanunun yedinci maddesi gere • 
ğince iktısat vekaleti namına müdürlü -
ğümüz müşavir avuaktr tarafından a -
melenin kanuni vekili sıfatile takip ve 
intaç edilmektedir. 

Yaralanan ve ölen amele için verilen 
tazminat, mahkemece seçilmiş ehlivu -
kuf tarafından takdir edilerek yine 

mahkemece hüküm altına alınmaktadır. 

Vukua gelen kazada ister ihmali fen• 
ni olsun ister olmasın yaralanan ame -
le veya ölen amele veresesi bu tazmi -
nattan mahrum kalmaz. 

Amelenin tazminat davaları, mildür
lüğümüz müşavir avukatı tarafından 

parasız takip edilmekte olduğuna göre, 
amele hariçten avukat tutmak mecbu • 
riyetinde değildir. 

Böyle olmakla beraber kendi arzu -
larile dışarıdan avukat tutan veya sulh 
olmak tesebbüsüne giren amele bulun • 
duğu takdirde, bu hareket şahsı bir hak 
olarak kabul edilebileceğinden müdür
lüğümüzce buna müdahale olunmamak--' 

tadır. 

AFGAN DİŞ ilLERI BAKAN\ MfiSKfiVADA 
Moskova, 15 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Afganistan Dış işleri Ba 

kanı Fayz Muhammed Han dün Mos 

kovaya gelmiş ve durakta BB. Kres 
tinski, Moskova Sovyet başkan veki 
Ji Ussov, Moskova garnizonu kuman 

dan vekili Gorbaçef ve merkez kuman 
danı Lukin ile dış işleri komiserliği 

ve Afgani.stanın l\loskova büyük elçi 

liği arkanı tarafından karşılanrnıştrr. 

Sovyct Rusya ile Afgani.stan ara 
smdaki dost münasebetlerin inkişa-

fından ve Feyz Muhammed ifanın bu 

hususclaki hizmetlerinden bahseden 

lzvestiya gazetc:;i, bu ziyareti miina 

sebetile diyor ki: 

"Eminiz ki, Fayz Muhammed Ha

nın Moskovay1 ziyareti ve kendisi ile 

Sovyet hükumeti azası arasında baş 

lıyan şahsi temaslar, Afganistanla 

Sovyet Rusya arasında iki milletin 

saadeti ve dünya sulhunun menfaati 

namına mevcud dostane miinasebet

lerin daha ziyade kunetlenmesini te 
min edecektir.,, 

Geçmiş Kuı unlar -
16 Mart 1922 

Ko~soloslukda yapılan törende • Harbi urııumide ve istiklal mü
cahP,desincle şehit olanların yetimle
rini talinı ve terbiye etmclc 1izere 
Kayseride bilyük bir Dari1leytam 
kil§adı tekarrür etmiştir. 

Dolt tI"l'tlm b!yük hükü~darı Rıza 
Pehlevi Hazretlorinin 59 uncu doğum 
yddönüınleri dün İranda ve şehrimiz - , 
deki İran konsolosluğunda törenle kut
lanmıştır. 

İran konsolosluğunda yapılan törene 
bütiln İranlılar iştirak etmişler, iran ve 
Türk milli marşlarile başlanan törende 
Alahazreti hilmayunun hayatı, vUcude 
getirdiği bliyilk inkılaplardan bahseden 
nutuklar söylenmiştir. İran konsolosu 
tebrikleri kabul etmiş ve gece konsolos 

hanede bir suvare veri!miştir. 

Kardeş İran milletinin kıymetli şa • 1 

hının daha uzun yıllar milletinin ve 1 

devletinin başında kalmasını ve İranlı -1 
ları saadete götüren büyük muvaffaki · 
yetlerinin devamını dileriz. 1 

IRANDA DÖViZ ALIM SATIMJ 1 
1 
1 

• Maverayı Kafkasta bir tetkik 
seyahatinden dönen Bakston Volga 
havzasından daha ziyade burada 
kıtlık olduğuna dair bir rapor n~
retmiştir. Seyyahın söylediğine gö
re Ermenistanda 500 bin kişi aç bu-

tran hükumeti döviz alım satımmı k 

1 
lunma ·tadır. son neşrettiği bir kanunla kendi müra - ._ _______________ _ 

kabcsi altma almıştır. 

• • • s p o R • • • 

Lik maçları 
ikinci devre maçları başladı 

Yukarıda: Galatasaray denizcileri. Ortada: Fenerbahçenin 
Süleymaniyeye ikinci gölü. Altta: Kolu kırılan Şükrü sedyede. 

Lik maçlarınm ikinci devresi dünr 
başlamı:ŞtTr. Kadıköy stadında yap1-I 
lan maçlar· daha fazla alaka topla 
mrş bulunuyordu. Çünkü burada bil
hassa biribirine denk görünen Ve 
fa - tstanbulspor maçı da vardı. 

Bir çok maçlarında beraber~ ka
lan bu iki takrm, dün de 1 - 1 be 
rabere kalarak aralarındaki kuvyet 
denkliğinin elan devam ettiğini bir 
kerre daha göstermiş ol<lular. 

Vefa - Istanbu
1
spor mçı 

Çok güzel bir oyun oldu. Tatlı, 

heyecanlı olan hu oyuna, her iki ta
raf. yeni, güzel formaları ile çıktı 

Oyun çok çabuk oyııanrh. her iki 
ıaraf biri birini yenmek için çalışıyor 
du. Yefa takımında bugün de ikin
ci devre için miihim bir varlı!< göster 
mele azmetmiş bir şekil. hir enerji 
yardı. lyi oynadılar. t~tanbulspo · 
run iyi almılarına, güzel mukabeleler 
de bulundular. San siyah kale önün
de fazla sayı kaçırdılar. 

Fakat 20 inci dakikada Enverden 
güzel bir pas alan Gazi. Vefa takr 
mının ilk ve son sayısım, kaleciyi. lrn 
leden dıAArrya çıkararak yapdı Bu 
sıralarda, bir iki Sarı siyah akmınr. 
kaleci Haluk un fedakarlığı kurfardı. 

Birinci devre böylece bitti. lkin 
ci devrede çok "eri oynıyan her iki 
taraf biribirini srluştırmaya çalıştı. 

Rüzgiirla heraber oymyan Vefalılar, 
lstanhulspora s:ıyr yapamadılar. \'('
falı Muhte~em sakatlandı, T.fttif'i 
hakem çıkardı. lstanbulspor. Vefa 
müdafilerinden birinin topa vurama 
ma.sından fayda görert'k hl'ralıerlili 

sayısmı attılar. 9 kişi oymyan \'c
fahlar, bu akihetle oyunu 1 - 1 be 
rabere bitirdiler. 

Takrmlan: 

Yefa - Haluk - Süleyman Ra
gıp - Mustafa, Latif, Yahya, Kavi, 

Enver, Gazi, Rrdvan, Muhteşem. 

lstanbulspor - Osman - Sabih, 
Samih - Enver. Hasan, Orhan. Ha· 
fit, Adnan, Şinasi, IsmaiJ, Tevfik 
şeklinde idi. 

Fener Siileymaniye maçı 
Bu da çok güzel bir oyun oldu. 

Fakat Feneri biz, bugün, Gala fa..c;a· 
ray, Altay takımları karşısındaki 
Fener gibi görmedik. 

Si.ile}maniyenin genç takımı çok 
güzel bir tarzda kalelerini müdafaa 
ettiler, kuvvetli Fener takımına 3 deJI 
fazla sayı yaptırmadılar. 

Biriı:ci devrede rüzgar üstünde 
iki gol yi} t>n Süley maniyeliler. ikin' 
ci clenede de yalnız bir gol yiyerek 
sayıyı üçe çıkardılar. 

Fener - Necdet, Fazıl, Yaşar -
Reşad, Esad, Cavad, Nivazi, Şaban. 
Ali Rı1a, Naci, Fikret. 

Süle1·maniye - Mecdi, Nesim, Re-
ceb - Suad, Orhan, R<>şid, - JL-ı· 
uf Ali, Muzaffer, Daniş, Doğan şe1'' 
tinde çıktrtar. 

Oyunu Saim Turgud ''efa idare 
etti. 

Beylerbeyi - 1< asım paşa 
maçı 

Beylerbeyi - Ka.sımpaşa. Haıterj: 
Bay Kemal Halim (l.S.). 

Çok giizel haşladılar. Biriıtci 
devrede Beylerbeyi iki sayı ,·aptı, 
rüzgardan fayda gördü. ikinci d~~ 
redtı Kasımpaşa daha üstünlük gOS" 
terdi. Hiç gol yemedi, yapamad''. 
Oyun bu c;urctle bitti. Beylerbeyi g• 
tip geldi. 

Beylerbeyi - Şeref - Hasan 1\:: 
har - ŞükrU, Cahid, Adnan, d 
seyin, Şeref. Galip, Naci, Mahıttll : 

Kasım pasa - l'lfohmed - Nuri, ıı: 
sim - Suad, Mümtaz, Rüştü, HüSll ' 

(Sonu: Sa. 7 Sii 5J. 
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- Söyle bakayım, N apolyon ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::-c:::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::~ 

tahta geçer geçmez ilk İ§ olarak Angeliki, gayet üzgün bir halle' bakayım, senin güler yüzünü gö • 
ne yaph? kesik kesik diyordu ki: reyim de ömrüm artsın! 

_ Ne yapacak?. Hemen ge- - Bu Angeru ne keder içinde Angeliki, sevincini belli etmi-
çip oturdu! yasiyor, bilmiyorsun. Benim mama yor, yalnız hafif bir tebessümle: 

Bir kaç gün önc.e İngiltere kralı sc -
kizinci Edvard•a İngiliz denizciliğinin 
ıaheseri sayılan "Kraliçe Mari" vapu
runu ziyaret etti. ''Kraliçe Mari" önü -
ıtıüzdeki mayısın 27 sinde ilk seferini 
Yapıacak ve Nevyorka gidecektir. Bu 
geminin şimdiye kadar yapılan bütün 
rekorları kırması bekleniyor. Gemi, 70 
bin tondur. Fakat bu kadar büyük ol -
duğu halde zarafetin örneği sayılıyor. 

Güzellik ve ihtişam bu gemide en son 
ifadesini bulmuştur. Geminin bütün sa
lonlarım ingilterenin en büyük sa.n'at -
karları işlemiştir. İngilterenin bütün hü• 
neri, bu gemide toplanmış gibidir. Yu· 
kandaki resim geminin kaptan köprü -
sünü gösteriyor. Burada çalışan kaptan 
her tarafı rahat rahat görebiliyor ve is
tediği gibi çalışabiliyor. 

....... yarlara mahsus oyun 
Özbek tiyatrosunda 
"Ferhat ve Şirin,, 

Tass'dan: On beşinci asrın meşhur 
'!'ürkmen şairi Nevayinin yazdiğı ve öz ' 
bek şairin Hurşidin adapte ettiği "Fer
hat ve Şirin,. eseri, Taşkentte Özbek 
klasik musiki heyeti tarafından temsil 
edilmiştir. Özbek tiyatrosu teşekkü • ı 
lündenberi ilk defa olarak bir Avrupa 
senfonik orkestrasının refakati ile "Fer 
hat ve Şirini" temsile muvaffak olmuş
tur. 

Özbek musikisi, eski melo.dilerlnl mu 
hafaza etmekle beraber annonizasyon 
'ile orkestrasyon sayesinde çok vazıh, l 
Çok renkli bir musiki olmuştur. l 

Ferhat ve Şirinin temsili çok muvaf• 

Bestekarın yaşı 
Meıhur bestekar Rosini'ye ya

fını sormu§lar, o da: 
- 1192 de doğdum. 
Demif. Bu suali soranlar üs

tadın ya§ını bulmak için akıldan 
hesaplar/arken Rosini bunu da 
üave etmi§: 

- Ama, bunu dörde taksim 
edeceksiniz. Ancak o zaman ha
kiki ya§ımı bulursunuz. 

- Neden dörde taksim ede
lim? 

- Ben §ubahn yirmi doku
zunda doğdum. Şul:Jat dört sene
de bir yirmi dokuz olmuyor mu? 
Demek ki benim doğum günüm 
dört senede bir oluyor. 

Aman 8ay hakim 
Bir sabıkalı yeni yaptığı bir 

suç için istintak hakiminin kar§t· 
sına çıkarılmııtı. Hakim diyor
du ki: 

- Sabıkalı olmak iıte böyle
dir. Elini bCl§ına koy da mazini 
d .. .. ' uşun. 

- Aman Bay hakim, ben ma

ziyi ne yapayım Asıl düıünüle

cek ıey utikbalimdir. 

~- Bilir misiniz? 
Dünkü Sayımızda sorduldarmıız ve 

Ce'faplan: , ~ 

1 - Grizu nedir? 
- Kömür madeni ocaklarında bu

lunan patlayıcı gaz. 
2 - İnci nereden ve nerelerde çı

karılır? 

- Hint 'denizinde, 'deniz al tınaki 
iıtridyelerden. 

3 - "Kitap muharebe gibi büyük 
bir §ey olabilir,, sözünü kim söyle
miştir? 

- Diıraeli. 
4 - Meşhur 'A"yda,, opereti kimin
- y erdi'ai:n. 

dir? 
5 - Notayı kim ica"f etti? 
- Gui d' Arezzo (Gi daretso) imıin

de bir ltalyan. 

YENi SORGULARIMIZ 

fak ol~us ve bu, Özbek tiyatrosu için 1 - Dünyanın (değerce ve cüsse-
büyük bi; ilerleme ad.mum teşkil etmiş- L!iı......a:~iiiiılill- ce) en büyük parası nerededir? 
tir. Dünyanın hemen her tarafında zıp- 2 - Silindir şapka ne zaman ve 

zıpla çocuklar oynarlar ve yaşlılarm nasıl ortaya çıkarıldı? 
zıpzıp oynamaları tuhaf görünür. Bu • 3 - "Yalan çiçek verir, meyva 
nunla beraber ingilterenin Yorkşayer vermez,, kimlerin darbımeselidir? 
taraflannda zıpzıbı çocuklar değil, ih • 4 - Amerikalıların milli marşı ne 
tiyarlar oynamaktadırlar. Altmışınr, yet zaman yapılmıştır? 

Tass'dan: Geçen ayın yirmisinde Ki· 

68 dakikada 40 
bin metre 

mişini geçmiş ihtiyarlar zıpzıp oynıya- 5 _ Emil Jannings artist olmadan 
l'ef'te, Börispol rasathanesinden uçur~-ı rak vakit geçirı:rıektedirler. Seksenlik evvel ne yapardı? 

1 ldan bir radyosond balonu altmış ~e~ız 
1 

ihtiyarların nasıl zıpzıp oynadıkları gö• (Cevaplan yarm) 
akikada kırk bin beş yüz metre utı - ın· •• 

f 
r uyor. -~------------· aa yükselmiştir. 

Balon uçurulacağı sırada suhunet sı- 6ir hikayesine 500 
fırdan aşağı yedi derece idi. Balon on 

İki dakikada on bin iki yüz metre yük· Lira al an muharrjr! 
11elerek stratosfere çıkınca suhunet sı -
fırdan aşağı elli yedi dereceyi bulmuş. 
kırk bin beş yüz metrede kırk üç dere• 
te olmuştur. Bu yükseklikte hava taz · 
:llikinin, toprak yüzündekinden beş yüz 
defa daha az olduğu kaydedilmiştir. 

1 elef on ne va kıt 
icat edildi ? 
Martın onuncu günü ilk telefon 

~onu~masının altmışıncı yıl dönümü 
1di. 1376 yılı martının onuncu günii 
l!ostonda Graham Beli, makineci 
Vaston adında birile görüşerek fikri
tıi \'e icadını anlatmış, ikisi birlikte 
~ah~ıp insan sesini uzaklara ı~ötür 
llteye mu,·afCak olmuşlardır. 

Vakra 1861 de Rayo adında bir 
4Inıan ı1 rı ·· etr 

Başka memleketlerde muharrirlerin 
kalemlerile kazandıkları para bizim mu
harrirlerimizin hasret ve hayretle te -
Iakki edecekleri bir şeydir. Mesela: 
Kipling yazdığı son makalenin her ke· 
tirnesine bir İngiliz lirası alıyordu. İn• 
giliz edipleri içinde en iyi para alan 
Somerset Maughan'clır. Bu edibe yazı
larının her kelimesi için bir dolar ve • 
riliyor. P. G. Wodehouz'un bir hikaye
sine otuz iki bin frank ödeniyor. Aldus 
Huksley ise her hikayesini yedi bin 
frank mukabilinde yazıver. Yani bizim 
paramızla aşağı yukarı beş yüz lira 1 
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zağa götürebiliyordu. Fakat hakiki 
telefon ancak on beş yıl sonra tatbik 

Prens starhenberg 
kalp celladı! 
Fransızca "Entransiyan,, dan: 
Avusturya Başvekili Şuşnig ile 

General Gömböş'ün Romaya seyaha 
tini hazrrlamak için ltalyaya gitmiş 
olan Prens Stahremberg, babasr gibi 
Avusturyanın en biiyük adamların -
dan biridir. Güzel, yakışıklı olduğu 
için A vusturyalılarona kalp celladr 
diyorlar. Karısmdan ayrı yaşıyan 

Preng, Burg Teatr artistlerinden bi 
rine 3.!;ıktır. Geçen cuma Vatikana 
giderek papayı görmiiş ve söylendiği
ne göre karrsmc'"" boşanmak için rs 
rarda bulunmuştur. 

"' Memleketimizi gezme-k üzere ya • 
kında Romanyadan bir gazeteci kafile -
si gelecektir. Kafile Ankaraya da gıde - · 

yurek hastalik var. Gene onun pal - Pasaziyim, diyordu, s:zin 
pistasyon tutmuş. Bugün dort bes ne kibar, ne huvarda bir erkek 
tefa bayilmis ! olduğunuzu biliyordum. Fazla bir 

Hacı, tükrüklerini saça saça, sey öğrenmedim. Pek mersi!. 
sordu: Liraları aldı ve Dananın kula • 

- Hatunda kalp illeti mi var? ğma eğildi: 
hafakanı mı tutuyor? - Aman benim mama, benim 

Karşısındakini sakinleştirmek, teyze bu paralar göımesin. Senin
teselli etmek için, işi ehemmiyet- le benim aramizda dalavera \1ar 
siz telakki eder gibi yapıyordu: sanmasinlar. Ben simdi Nizamda 

- Vallahi seninkisi yok yere gidezeyim, müsteriden alıyor gibi 
kuruntu ,güzelciğim; dipsiz kile, bulunazayim ! 
boş ambar. Hafakandıan ne çıkar (Mitera !.. Tiya !) diye seslene. 
yahu? Bizim dairedeki Taşra kıs· rek, zıplıya zıplıya çıktı. Dışarıda. 
mı mümeyyizinin her zaman ha- onlarla biraz rumca konuştuktan 
şma gelen şey. Belki 10 senedir, sonra, başında bir şarpa ile oda· 
iki günün birinde başına kan hü- ya döndü: 
cum edip hafakanı kalkar; aldı • -Simdi katsiyorum o Kara -
nş bile etmez. Çünkü evvela dert, manli bakkala! 
dert değil; saniyen ilacı var ... Beş Hacı, boynu bükük, bel bel ba-
on sülük alıverelim, validen hem· kıyordu: 
şiremiz tutunuversin. Ayaklarım - Ne zaman dönersin mele• 
sıcak suya koyup tepesini de ıslat- ğim? 

tı mı, kan man aşağı çekildi gitti; - Bilmem. Bu bakkal her za.
hafakan mafakan da şipşak cnn • man dükkanda .bulunmuyor. Bek-
cozu çekti a şekerim!.. leyezeyim onu! 

Angeliki de, gftya çarpıntıdan Ve bir de sakız çiğned1: 
tıkanıyormuş gibi, sesini titrete - Belkim de bu ak~arn eve 
titrete, şöyle girişti: dorunem. Gece, korkarim bura • 

Annesinin, kocasından yadigar ya kadar yalniz gelmek. Hristos
bir elmas iğnesi varmış. Fazla de- ela bizim akraba var, orda kali -
ğeri olan bir iğne değil, kıymeti rim ! 
yadigarlığında imiş. Gençliğinin, Dana, eteğini yakalamış, br • 
iyi günlerinin bir hatırası imiş.. rakmıyordu: 

Bir kaç ay evvel bu iğneyi, Ha- - Hoşhoşun olayım, kıcıkıçın 
cı Fotaki sokağında. Karamanlı bir olayım, bir şeftah de sen bahşet ; 
rum bakkala 4 liraya rehin etmiş- bir de biz nasiplenelim! 
miş .. Dedi ya, Erkekleri yok, ge . Büzdüğü dudaklarım uzatırken 
çinecekleıi kıt, dara gelmişler, ka- çapkın kız: ·(tsabuk al!) diyerek 
dımcağız ne yapsın? İğneyi verip yanağını uzattı. Şeftaliyi alan Ha
para almış. cıcağız, başı fır flr dönerek sen -

Karamanlı bir KaÇ. "defa haber d~lerken, Angeliki sokağı bulmuş
göndermiş, alacağım istemiş. Pek tu bile ... 
aksi, ahlaksız bir herifmiş. Beş Dana, hala başında o tatlı dön
dakika evvel kapıya dayanmış. me, yüreğinde uyuşturucu bir e • 
Yarın sabaha kadar ya dört lira - zinti, evine döndü. Kızının oda • 
mı verirsiniz, yahut iğneyi sataca- smdan ahlar, amanlar kopuyor -
ğnn, diyormuş. du. Rabiyecik gene sancıdan krv

Dana, tepeden inmeye uğra • ramyordu. Babası kulak bile ver-
mıştı. med~: · 

- Adam· sende, üzüldüğünüz - Hergünkü küllü çörek. He-
şeye bakın, incir çekirdeği dol . kim değilim, hoca değilim, elim
durmaz billahi!.. Para ile olup bi- den ne gelir? Şifasmı Allah ver
tecek bir meselenin ehemmiyeti sin! Deyip odasına çekildi. Kapı
mi olur? Filan diyordu amma dili ya iskemleleri dayadr. 
ağzının içinde zor dönüyor, soğuk Gece yarısına kadar, pencere-
soğuk terler döküyordu. den pencereye zangoç; ondan rnn-

Cüzdamndakini hesaptaydr. ra da sabaha kadar yatağm(a 
Iki gündür durmadan para har - mum hala ... 
cryor. Kesesinde acaba dört lira Bir elini şakağına dayadı. öte-
var mı? .. Cebini yoklamadan: kile sakal falı a~a aça düşündil, 

taşındı. Sağa çekti, sola çekti: zih 
-Desturun, hela nerede? Di- nin de muhakeme, muhakeme: 

yerek ayağa kalktı. Beli bühiildü- Zırva tevili yok, bitişikteki hu
ğünü, içinin aşağı aşağr çekildiği- riye mis gibi aşrk. Yangın, yalnız 
ni belli etmiyerek, dipdinç göıiin- ~ d ~ ·ı b·na .la c::a•·ı11 .. ,. saçagı cgı , ı • yı \1( • • -:-· 

meğe gayret ederek, paldır kül - Artık bıçak kemikte. Bu böyle ta .. 
dür kendini abdesthaneye attı. bekev sürün gidecek? .. 

Cüzdanını avucuna boşalttı. 1 - Benziye' b~nziye yaz olur. a -
çindeki 483 kuruş 30 para. menna. Yaz olnıuvor O.eğil, yava~ 

İstenilen C.ört lira çıkıyor ya yava!] oluyoı d~: fakat şu e~·yanır 
geniş bir ncf es aldı. O anda, bü - hah ur esecekse bir an evvel este 
kük beli doğrulmuş, içinin aşağı de onu hüshütn ~·akıp kavursa .. 
çekilişi savulmu~tu. Göğ~ünü ge- l\Tantık kaziyelerini de işleti • 
re gere, kollarım sallıya sallıya yordu: 
o9aya girerken, gene palavrayı Bu kadar dökülme sacr1ma, l•"-
ha~ıyordu: rt lcr boşaltma bedavasma mı p:i-

- Bm1g-cr değilsek, küp üstün- <lecek? .. Bu zamanda boşn boşn -
ele oturmuyorsak dört liranın na kim kime zırnık sıçrntryor?, .. 
hesabını mr düşüneceğiz? Daha ne kadar akıntıya kürek <'C· 

Cüzdanım çıkanp dört liray. kecck? p,,ha n;<'e hir u7:ılr+~-~ tP-
ca!lanmrn avncun·1 ::::ıyc)r: yemmÜn'lc ömi.lr ~~rirc"c'.: :ri. 

- Dalya bir, dalya iki, dalya met külfete, külfet nimete göre • 
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Hırsız Kim?! 

Hastane başdoktoru Bravn, tepi
niyordu. Bu tepinmede hakkı da var 
dı; çünkü, haftalardanlıeri hastala
rının evindeki bekleme odası dışında 
ki gardroba astıklarr palto ve manto
larının cebinden bozuk para, sigara 
pak~ti v. s. gibi bazı şeyleri sırra ka 
dem basıyordu. 

Bu hadiseler, doktorun aleyhinde 
tesir icra ediyor, dedi kodular ala
bildiğine etrafa yayıhyordu. Doktor 
muayenehanesinin duvarlarına "gar· 
droba kıymetli şeyler bırakılmaması 
rica olunur?,, şeklinde levhalar astır
mıştı. Fakat, bütün bunların hic 
bir faydası olmamıştı. Cünkü, bek
leme salonundan da ött, beri kaybo
lup duruyordu! 

Gazetelerde: ''Nevyorkun tanın· 
mış doktorlarından birinin Jıasta1an, 
boyuna soyuluyor..... J~itilmemiş va
ziyetler. olmıyacak şeyler!,, YolJu 
bir takım yazılar çıkıyordu • .Müşteri
lerden bir kısmı da, bilhassa kadın 
müşteriler, derhal avukata baş vu
rup damlar açtırıyorlar, doktordan 
tazminat istiyorlardı. Davanın ardı 
arası kesilmiyordu t 

'Asistan Dr. Şerldan, bu i5i mey
'dana çıkarmak üzere detektif rolü 
oynadı. Müşteriler gizliden gizliye 
kontrola tabi tutuldu. Hasta bakıcı 
hemşire de, detektif gibi uğraştı. Zn
vnllı hizmetçi kız, gözhapsine alındı. 
I.ıtkin, hep boşuna!. Çalan belli ol· 
madı ve hırsızlık devam etti!. 

Bir akşam üzeri, o günün hasta
larından sonuncusu da muayene edil· 
miş, çıkıp gitmişti. Doktor Şeridan, 
eller.nü yıkıyordu. Bu sırada şöyle 
düşünüyordu: 

- Bizim şef, hırsızın kim oldu -
ğunu, burnu ucundan altrn gözlüğü 
nşırılmadan ö6rrenemlyecek galiba! 

Şef doktnr. asistanının aklından 
geçeni sanki okumuş gibi, birdenbi· 
re gözlüğünü alnına kaldırdı n şöy. 
le dedi: 

Artık tahnmmülüm kalmadı doğ
rusu !. Bu işi pofüse haber ,·ereceğim. 
Hırsızı bir an C\'VCl arayıp bulc;un ! 

Asistan, bu fikre itiraz etti: 
- Hayır, böyle bir şey yapmayı. 

nız ! Eğer hırsız yanınızda çalışan. 

Inrdan biri ise, onun bütün yaşayış 
müddetince betbaht kalma."1na sebep 
olmuş olursunuz sonra!. Hapis, sa
bıka falan.... Yok, yok, polise ha· 
her ,·ermekten va:r. geçiniz. Bence 
hırsın kendimiz ele geçirmeliyiz. Bir 
temiz ıslatıp kovmak da, yeter dere
cede bir cezadır. Fazla ileri gitmeye 
değmez!. 

Dr. Şeridan, ellerini, bileklerini 
havlu ile iyice kurularkan, Dr. Bra,cn, 
homur homur homurdandı: 

- Herhangi bir hırsızın i.-;tikbali 
beni alakadar etmez! Zaten çok geç! 
lş işten geçti çoktnn ?. Vaziyet polise 
haber verildi bile? 

Öğleden sonra, tam Amerikan ti 
pinele olduğu lrnnuıımasından anla~ı
Jan btr komiser, telefon etti. Tele 
fonu Şeri dan açtı: 

- Ne türlü. ne biçim bir memur 
göndermeniz icap ettiğini soruyorsu
nuz, hn? !. En iyisi, :hiç bir çeşidi 
ni göndermeyiniz!. ıTasıl? ••. Size ce
Yap veren kim mi?. Ben! Den kim 
miyim? Dr. Seridan !. E•;et, Şe.N 

ri..... dan! Tamam. onu "dan,.! 
Esasen bu i)c muarız bulanan a· 

sistan, iş arasında karşılaştığı ala -
meriken suallerle tnmamile sinirlen· 
mişti. Böyle aksi cevaplar Yererek, 
telefonu hızla kapattı. Bir az sonra 
da, işini yarıda bırakıp ~pka."ını 
başına geçirdi, kapı~ ı küttedek rn -
rup sokağa fırladı. Adam akıllı si 
nirlendiği için, artık çalışacak halde 
değildi. 

Ona telefon eden komisere gelin
ce, makamında koltuğa kurulmuş, 
düşiinccye mrmı~tı. l\endi kendine 
şöyle mırıldandı: 

- Acaip ~ey! Çok acaip doğrusu! 
Ht>r hslde bu Dr. Şeridanın hali ,op 
he> uyandırıcı! Onunla nlfthıdar ol
mak gerekl ndisini takip edelim. 

- Almancadan -

Yazan: Max Feldt 
Belki de akademik yeti~esine rağ· 
men budalanın biridir ya!. Ondan 
böyle ters cevaplar verdi bana!. Ne 
olur ne olmaz, hiz vazifemizi yapa. 
lım da!. 

F.rtesi gün, şefle asistanı arasın 
dn. imalı bir konuşma ~eçti. Asl.stan. 
hastayım, diye geltn mü terilerden 
birinin hiç de hasta olmadığını, sa
pa.sağlam 1)ulunduğunu, üstelik gl 
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loJAp dcrel - Esat Bozkurt t&ra!mdan ıs. 

Op'bt'a nıuslktal (plAk) 19 haberler. 19,15 mu 
htelit plAklar veya retraıısml•yon. 20 Trio 

atUdyo ııan'aUcArları (hafi! parçalar). 20,30 

atUdyo orkestrası. 21 ı - Beyoğlu halkevl 

kosonı tarafından JstıklAI ma~ı. 2 - Beyoğ 

lu halkevi baı:ıkanı Hll§im Refet Hakarar ta 

ra!mdıınsöylcv. 3 - Göstcrlt tsUklAJ piyesi 

Beyoğlu halkcvi söstcrft J<olu tanıfmdan. 

Son hJbcr1er. Saat 22 den sonra Anadol\l 

ojaı:ısmm gazetelere mah$Uş havadis servisi 

verilecektir. 

Pazartesi SALI 
yinişi şüphe uyandırdığını söyledi. t'-------ıı----.... ---.. 
Şef, güldü ,.e onun çok eskiden tanı
dığı bir mü;;teri olduğu, polis hafi 
yeliği etmediği kaydile bu şüpheyi 
gidermeğe çalışırken, ağzından şu 

sözU kaçırdı: 
- Zaten buna hacet kalmadı ki 

artık?. Poli...;, faili tesbit etti bile! 
- Yan, öyle mi?. Kim bu adam? 
- Müsaade ediniz de :susayım. 

Tahkikatın mUtcakfp safha.c;ını işkal 

etmemek için susmağa mecburum! 

Takvim 
GUn doğuşu 
GUn batışı 

&lbab nanıMJ 
Oğle namaıı 
lklndl namazı 
Ak§ıım namazı 

Yatsı ruuı:ııw 

lm.sak 
Yılm geçen g1lnlcr1 
~dm kOJıı.n günleri 

16 Mart 17 Mart 
22 Zilhicc 2.1 Zilhicce 

609 607 
18,17 18,18 
5,36 SM 

12 2.l 12 2!~ 
J.'i,44 
18,17 

15,45 
18.18 

1947 1948 
4,31 4,29 

76 77 
289 288 - Mükemmel! Dün şu "eskiden ._ _______ ll!l!!;ll __ ,. ___ ~ 

tanıdığınız ihtiyar mü~teri,, de bana 
bu mealde bir şey söylemişti, hatırla
dığıma göre? 

Profesör, dudaklarını ısırdı. '.Asis
tan, işi çakmıştı işte! 

Polis, "akademık yetişmiş buda· 
la,, dan şüphelenmişti gcr~i, fakat, 
çok geçmeden failin o oJmadrğmı kes· 
tirccek kadar ak,llı idi. Asistanm 
gayet serbest ve dürüst hareket etme
::;i, üzerinde toplanan ~üphe!eri da· 
ğıth!. 

Aynı gün, akşam üzeri Dr. Bravn, 
klinikten ev.e çağrıldı. Acele gelmesi 
lüzumu bildiriliyordu. 

Şef, hemen eve ko,tu ve ora'da a· 
sistanı Dr. Şeridanla burun buruna 
geldi. Asistan, anlattı: 

- Ilırınzı yakaladım. Bir temiz 
dayak attım. Artık bu kadarını J\afi 
görilnUz ve polise yaptrfınız müraca· 
ati gerl alınız. Bir yanlışlık olduğun. 
dnn falan bahsederek! Hrrsıza acr 
yınız! 

Şef, kızdı: 

- Böyle bir şey ynpmam, imkan
sız! lslatmak yetmez, hapse hksm· 
lar o edep izi! 

- Muhterem şefim, poli.~ daha 
hırsızın kim olduğunu bilmiyor. Jn
.sııfn geliniz! 

- Daha bilmiyorsa, · buna üzül· 
düm. Bir an evvel öğrensin de hak
kından gelsin. Polis, onun kim oldu· 
ğunu hl'nden öğrenecek şu halde! 
• öyle hana çabuk: Hırsız kim? 

- Unce benim fikrimi kabul edi
niz. Eğer bu İ§te arzuma uygun dav· 
ranacağınızı ''adederseniz ismini söy
lerim. Yoksa, boşuna ısrar etmeyi· 
niz: 

Dr. Bravn, tereddüde kapıldı. Ni
hayet hırsızı polise vermiyeceğini vad 
etti. Bunun üzerine, Dr. Şeridan, 
işin iç :ıiJziinti açığa vurdu: 

- Gardroba nsdığım eski bir pal 
tomun cebine eczn koymu tum. Toz 
halinde olan bu eczaya el süren ada· 
mm, eli siyaha boyandı. Sonra, eli 
ni şurada gördüğünüz muslukta yı

kadı. Elini temizlcmeğe u~şırken 

gördlim. yakasına yapıştım! 

- Kimdir?, Çapuk ..,öyle? 
- Muhterem ştfim, söyliyeceğfm· 

den örkmeyiniz, metin olunuz! 
- Bu da ne demek? Söyle! 
- Hırsız, küçük oğlunuzdur! 

- Ne?. Bak hele .·u bacaksızın 
yaptıklarına!. Tuu, utanmaz! 

Fransız ti qafrosu 
llALH OPERETi 

Bu akşam sa:t t 
20,30 da 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotısle 

BAYADER 

her hafta iki operet 
Sah ak~amı 

HAL1Mt. 
Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 
Loca: 400-300-500. 

Tavla 
Müsabakamız 
önümüzdeki hafta 

içinde haşlıyor 

Mükafat 100 
Liradır 

Birinciye 30, ikinciye 20, urun 
cüye 15, .ve be§niciye kadar §ampiyon 
olacaklara beşer lira verilecektir. 

Müsabakamrza mektepli erden ve ço
c:uklaroan tia ita ba~nlar veoaylardan 
herkes girebilir. 

Elde mevcut ,müsabaka kupcnlan ile 
kayıt müddeti azalını§tır. Onun için mU 
sabakamıza girmek istiyen istanbulun 
kadm, erkek bütün tavla meraklıları 

biran önce idaremize başvurup kaydo • 
lunmalıdır. Ellerinde kuponları tam ol· 
mıyanlar, yahut şimdiye kadar hiır ku -
pon biriktirmemi! olanlar on kuponu 
birden idarehanemizin yanındaki VA -
KIT kütüphanesinden tedarik edebilir 
ve isimlerini, adreslerini oraya kaydet
tirip numara alırlar. 

Müsabaka yerleri ile müsabakaların 
gün ve saatlerini, zarların nasıl atıla • 
cağını, hakemlikleri kimlerin yapacak • 
larını 9ir iki güne kadar bild=rcceğiz. 

Müsabakamızı kahve, kıraathane, ve 
gazinolarında yaptırmak için önce bize 
müracaat etmiş olan bu gibi yerlerin sa
hipleri kendi dükkanlarında müsabaka • 
ya gireceklerin adetlerini ve isimlerini 1 

bugünlerde bize bildirip kayıtlarını yap 
tırmalıdırlar. 

Müsabakamız için yeniden ~elip isim 
!erini kaydettirenlerden bazıları: 

Ortaköyde Gürcü oğlu sokaktan E
nişte Kemal, Edirnekapıdan Refik A -
taçer, Küçükpazar Leplebici soka • 
ğından Haydar, Muharrir Agah İzzet. 
Gedikpa adan bakkal Petro İncesu, Tak 
sim Sıraservilerden Bayan Kalyopi. 
Aynah çeşmeden bayan Beatrisi, Kadı .. 
köyünden bayan Nazlı. Kalyoncukullu• 
ğundan Muzaffer, Kasımpaşadan mü -
tekaüt Bahri, avukat t. E., .. 

Açık konuşma 

Bay Muhlis Çayırlı'ya: 
Bugün saat dörttetı sonra idarcha

nemizo uğrayıp müsabaka memurlıt -
ğu, ile görii§menizi rica ediyoruz. 

Bcşiktaşta Buy Necati'ye: 
"Müsabakada oynanacak oyunun 

düz ki~cUl o1dttğttnu bir kaç def al.ar 
yazmt§tık. Mü.!abakamı:: sizin zannet
tiğiniz gibi her oyımcımtm bir haT:em 
Jıeycti km·§ısında atılan zarların nasıl 

oynanacağını anlatması şeklinde d6 -
ğildir. Oyun doğrudan doğmya ikişer 
l;Üji tarafuulaıı karşılıklı oynanacak 
ve her ôyun iki be.ş ve bir kim vcrdif 
Tarzında oTacakttr.,, 

. , .... .- , , ... .,., ~ .... r• 
' • • ... ' ~ .. \ 1 ' ~:~ • , .1r • 

Dil. YAZILARI 
Toponomik analizler 

"Tur - ova T · - roıe,, ve "Tur,,lu 
Has isimler 

Sümercede Dor'lu Kelimeler. r 
En eski ·ı ı.irk lehçelerinden Sümer. 

eede de dur'lu kelimelere rast gcliyo • 
ruz. Mesela : 

Dur = ağıl, ahır, methal F. D. gloı. 
sor s. 149. 

Dur • du • ru = (dur kökünün re. 
doublement) ı yüksek = duru = de • 
vam, ebediyet. 

Turhan = Dini reis. Büyük Türk lQ. 
gati "Çağ,, 

Tarim = Berat, ferman. Büyük 
Türk lugati. 

Türküm = Yığın. Büyük Türk Hl. 
gati ''Kaz,,. 

Tur, Turan = Az., Kaz., Çağ. Tur 
yahut turh bin Feridun'un hissesine dü 
şen kıt'a. 

Dor = Nesil Büyük Türk lOgati 
(1). 

Dora = Şehika. Büyük Türk lftgati .. 
Doruk = Anadolu leh~esinde dal 

tepesi (2). 

Doru = Zirve. Anadolu lehçesi. 
Doruk = Fikir, §ahika. Anadolu leh. 

sesi. 

Tir = Az. Fransızcadan; Çatıyı tu. 
tan direk. Büyük Türk llıgati. 

Tirek = Çağ. Direk. 
Tinne = Kaz. Keçe, çadır. 
Tirim = Çağ. Başak. .... 
Tor; tur, dor, dur, tar, tir gibi dağ, 

tepe kayalık, yükseklik, şi~manlık, gür. 
lük, tümseklik, mabut: hakim, hUkilm. 
dar, kuvvet, irade gibi hepsi de yük. 
seklik, büyüklük, sahiplik gibi maddi 
ve apstre manalar veren bütün bu keli. 
me ve isimleri okuduktan sonra Trova. 
lıların kimler olduğunu, bu kelime n 
isimlerin delaletiyle de aramak, bulmak 
nerelere yayılmış ve nerelerde iz bı • 
rakmı olduldnnnı tesbit etmek kabil 
olacaktır. 

Araştırmayı kolaylaştıracağı için bu 
kelimeleri altalta yazarak analizlerini 
yapalım. 

Tor= oğ + ot + or. 
Tur= uğ + ut + ur. 
Dor = oğ + od + or. 
Dur = uğ + ud + ur. 
Tnr = ağ + ot + ar. 
Tir = iğ + it + ir. 

. Altı şekilde de etimoloji bir olduğu 
gibi mana da birdir. Vokal farkının ke. 
lime kıymeti üzerin~ esaslı bir rol oy. 
namadığı ve ( d, t) nin aynı kategoriden 
olduğunu biliyoruz. 

Artık bu kelimelerin ana vatanda ve 
ana vatan dışında nerelerde bulunduğu. 
nu aramak ve onların yardımı ile çlze. 
ceğimiz akın yollarından bu adlarda 
hangi kavimlerin nerelere göçtüğUnU 
tesbit etmek sırası geldi. 

Şarktan başlryarak: 

Torbivat Çoruh 
Toraman Erzurum 

Tortan Erzurum 
Tortum ) 
Tortum ) Erzurum 
Kale ) 

Tortan Erzincan 
Torama Elaziz 
Torumlar Malatya 
Torik Mu~ 

Tornuk Sıvas 

Tornik Sıvas 

Toru mali Urfa 
Torzik Urfa 

Pazar, 
Hınıs 

Pasinler 

Tortum 

Keman 
Hozat 

Hekimhan 
Sasun 
Hafik 

Kangal 
Siverek 

Siverek 
Toro Urfa Siverek 
Torunlu Maraş Aymdmş 

Tirgis Gümüşane Kelkit 
Tirakavank Muş 

Tircank Muş Bulanı\< 
Tirbizik Malatya 
Tirha Elaz:iz Pal o 
Tir • bisbi Diyarbekir Çerrni~ 
Tirk ,, Siverek 
Tiri Siirt Pervari 
Dikkate değen cihet tir'li kelimelerill 

dahn artık dağlık yerlerde, deniz ve 
büyük su kıyılarında olmasıdır. Ovatır• 
da bulunanlar da aşağı yukarı o hususi• 
yeti haiz olanlardır. Bozkırlarda tir, 
tor, veya dor•tu isimlerin hiç bulunma.. 
ması veya pek az bulunması bu iddia " 
nm cUçlil bir delilidir. 

Bu aşağıdaki isimler onlardandır~ 
Tirlye Bursa MudanY' 
Toraman Denizli 
Toraman Yozgat Boğaı;tıyaıı 

Dorak İçel Tanus 
Dorak Bursa M. Kematpat• 
Göze batan ikinci bir eihet de tor'lıS 

adların denize yaklaştıkça Dor, ve 'fit 
biçimi almalandır. 

' Evvelce de söylediğim ~ibi bu: tor' 
Ju isimlerden birinin Amanus a!t ver• 
sanından Kilikyaya birinin de Uıt ve!• 
sanından Egeye doğru yayıldığını gc;• 
rüyoruz. Toros dağlarının adı ca ont.at• 
dandır. Kars taraflarında Torun oğul· 
lan yaşar. Fakat cenupta Mardin il • 
baylığının Midya kazasında ya§ıyal'I 
Torlar çok enteresandır. 

Şimdi ortodoka mutcdleıi Hıristiy811 

olan ve aynı zamanda arapça da konu ~ 
şan Midyatlılar asıl adlarrnın Toran ot• 
duğunu bilirler onu iftiharla ·1ruıtanrr • 
lar. Kendileriyle görü§tüğüm zaman İ• 
ki dil konuştuklarını ııöylemişlerdi: A• 
rabi ve Turani. Ben bu dili tetkike fıf• 
sat bulamadım. Fakat tetkik değeri ol• 
duğuna inıınıyorum. 

Kelimenin etimolojik analizi ıudur~ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Torani =ağ+ at+ or +an+ ii 
1, 2, 3) Agator = tor' unmanasııtf 

biliyoruz. Yükseklik ve büyüklüğün bit 

sahipte tekarrüril demektir: 
4) An = eki anlamı egonun muhiti• 

ne ve yakın bitişiğine götürür. 
5) lğ = eki de manayı tamamlar ~ 

isimlendirir. Şu halde kelimenin taırı•' 
mı şu demektir: 

Tekarrür etmiş bir büyüklüğü, par; 
taklığı kendinde tamam ve mtikeınıııe 
ota'rak gösteren tecelli ettiren kimıc. 

Ve benim tanıdığım Torlar bU ~ 
sxflan gerçekten haiz olan ve göstere· 
bilen insanlardır. Dicle havzasının çaıe 
doğru en son k~yalıklannda ya§ıyarı b\S 
''Dori,, çocuklarında (Birakisefal) a~ • 
pinlerin bütün teırihi vasıflarını görii'' 
sünüz; hıristiyan olmaları ve dat;ıarf 
kendilerini muhitin tesirlerinden korU• 
muş ve tarihi tiplerini csirgemi§tir. 

''Toran., ve "Torani,, kelimeılne bit 
de Şamın 1'Hermon,, dağı yakıntarınô' 
tesadüf ederiz. Klbik devirlerin ••por;• 
kasabası ''Hermon, dağının eteğinde .. '' 

b .. tıııı di. "Dor,. lrlar tıpkı Medyat ve o 0 
Akdeniz dorileri gibi UıümcUdUrle1'· 
havalide "Tora., suyu ve "Tora,, üı 

i1, 

mü büyük bir §Öhret sahibidir. 
Yine klasik devirde elam mıntalca.51' c,e• 

nın cenubunda dağlık mıntakasınırı 1 dt:tl I 
nubunda dağlık mıntakadan çıkıp ·d1' 
ze dökülen bir nehirin adı ''Dorak .. 1 

HMan Rqit Tan1.-ttt 

Torunkesentaş Gazi Ayıntap Nizip t\İ• 
(1) Naim Onat'a ıöre zürri:rat, 

Bu köylerin Kafkaslardan Amanos remek. 
silsilesini sürerek lskenderon körfezi. bit 

(2) Naim Onat Konyada böyle 
ne doğru sıralandığını ve hepsinin de 

ıoYııdı bildiğini söyledi. 
dağ eteklerinde kurulmu§ olduğunu gö ----=-----------~~ 
rüyoruz. Hepsinde de ana kelime olan 
tor bugün daha dip diridir. İçlerinde 

toro gibi doğrudan doğruya Turovayı 

andıranlar ve torilerin vatanı Kırım ya. 
rım adasının adı olan Torik ismini tam 
morfoloji ile muhafaza edenleri de var. 
dır. 

Gene aynı ismin tir ana kelimesin • 
den yapılmr§ şekillerini de ayni yol U. 
zerinde bulabiliyoruz: 

Tirkşin 

Tiraht 
Van Gevaı 

Erzurum İspir 

14 MİLYON KART POSTAUN 
BASILMASINA BASLANIYOR 

Posta idaresi tarafmd:n darpha.11~; 
bastmlacağı:u yazdrğtmız 14 rnılf si 
kartpostalın nümuneleri posta idaf~rı 
tarafından beğenilmiştir. idare ttartla ~e 
kenarlarına konmak ürere 564 adet , 

· .. . .. d . . qartl• 
resım numunesı gon ermı§tır. p r 
rın basılmasına bir iki gUne kadar b' 
lanacatır. 
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Loltarno böyle imzalanmııtı. .. 
(Üst yanı l incide) 

ıueieaiıiin diplomatik muhabiri, Al -
manyarun, Milletler Cemiyeti konseyi 
tarafından yapılan daveti kabul ede -
cefi rlvayet olunduğunu bildiriyor. Bu 
takdirde Almanya maruf hukukıinas -
lardan ve Alman dı§ bakanlığının yük
sek memurlanndan doktor Gauss tara
fından temsil edilecektir. 

ALMANYANIN CEVABI LON
DRAYA BtLDtRlLDl 

Berlin, 15 (A.A.) - Siyasi mahfel -
ler, Milletler Cemiyeti konseyinin da • 
vetine Almanyanın verdiği cevap bak -
kında ~ok ihtiyatkar görünüyorlar. An -
laııldığ-ına göre bu cevap bu sabah Lon 
draya tebliğ edilmiştir. 

ŞARTA BACLI BiR KABUL 
CEVABI! 

Londra, 15 (A.A.) - Londra diplo -
matik mahıfilinde öğrenildiğine eöre, 
Almanyarun, Milletler Cemiyeti konse • 
}'İnin yarın Londrada yapacağı toplan
tJya iştirak hakkındaki davete cevabı B. 
Avenol'e gönderilmiştir. Bu cevap, şar
ta mualllk bir kabulü ihtiva eylemek -
kdir. 

Geceye doğru bu havadis, Londrada 
reamcn teyit olunmuştur. 
~1-.f1ANYANIN ŞARTLARI NE? 

Londra, 15 (A.A.) - Sanıldığına 

&öre, Almanyanın Millctkr Cemiyeti 
konseyi toplantısına iştiraki için İki k~· , 

Ren mıntakasmm işgali gibi askeri 
zecri tedbirler, harbe aebep olmak ih -
timaliyle, terkedilmiştir. 

Ekonomik zecri tedbirlere gelince, 
gayri resmi mahafi!, bu hususta müşte
rek bir hareket esaslarının, ancak mil -
letlcr cemiyeti konseyinin toplantısın• 

dan sonra tayin edilebileceği fikrinde -
dirler. 

ITALYA TAMAMILE BiTARAF 
KALMACA KARAR VERDi 

Roma, 15 (A.A.) - Matin gazetesi. 
nin Roma muhabirinin haber aldığına 
göre, Almanya büyük elçisi Von Haa -
sel, dün bay Suvich'i, Alman hükQme• 
tinin, Ren'in tekrar askeri hale konul -
ması meselesindeki itilafgiriz vaziyetini 
muhafaza edeceğinden haberdar etmi§
tir. 

Söylendiğine göre, Bay Suvkh, Bay 
Mussolini'nin bu işte tamamen bitaraf 
kalmak hususundaki kararını tekit et -
miştir. 

INGiLTERENIN FRANSAYA YAR· 

DIM ETMESi LAZIM 

Londra, 15 (A.A.) - Kabine azası -
nın altı zatın, hükumet Fransaya mü -
zaheret etmezse ve Lokarno paktının 

:ihllline karıı harekete geçmezae iatifa 
etmek niyetinde olduklarına dair bir 
\!:ıyia dolaşmaktadır. 

Alman topçuları bir ilc1·leyi1te. 

Yıt kontılmu§tur: Bu kayıtlar tunlar _ AVUSTURYA BAKANLARI PEŞTE. 

dır: DE SON VAZiYETi KONUŞTULAR 
l - Bltlin müıakt'reler, tam bir hu

kuk müsa94tı esası dahilinde cereyan 
edecektir. 

2 - Lokarno ile birlikte Hitlerin sulh 
teklifleri de ayni zamanda müzakere e
dllecektir. 

Djğer taraftan Londrada öğrenildi • 
line göre Almanyanm koyduğu kayıt· 
lann manası Almanyanın konsey içti • 

Peşte, 15 (A.A.) - Avusturya ba§• 
bakanı Schuichnigg ile dıı bakanı Wal
denegg'in Peıteyi ziyaretleri bakktnda 
neıredilen tebliğde deniyor ki: 

"Avusturya baıbakanı ve dıt bakanı
nın iki gUnlUk ikameti umumt siyast va 
ziyet hakkında görüımek fırsatını ver
miştir. 

-.rna, müsavi devletler arasında tam Hiikumet reisleri ve dış bakanlan, 
•urettc hilr ve müstakil bir devlet ola - bu~ünkü vaziyet hakkında Roma pro • 
fak ittirak eyliyeceğidir. tokollan zihniyeti dıireainde noktai na-

BA Y EDEN TEK ÇARENiN NE zar teatisinde bulunmuşlar ve iki hüku-
OLDUCUNU SöYLOYOR metin mütalealnnnın biribirine tetabuk 

3- KUKUIV l& MART 1936 

cevap d ., ver ı. 
len resmi bir tebliğe ~öre M. Schusch- ''llııuııımıı111ıuuıır111ııııııınıu11ırırı;ıı1111ıııın11111111rırrı111111rtııll.lttırııııt111111111ııııı111111ııııııı11nıım11ıııııırı•ıııı 11 •ırırıııı111ıım 

nigg, Berger Waldenegg, Goemboes ve J ~ e A J.i 

s~: :~;~:~~=;! ::1:~;: 1 M~~~!~~! dün ~~:~!!':!W D~ Ba• 
faatlcri hususundaki nolctai nuularnun. Jknnlarile ~a Jiaşba"kanı lkcnCli ı.mcn:lleketlerinin 'Siyasetlel'ini au'lattılar. 
mutabakatını memnuniyetle &Ömıi.İ:! • Eden 11'.Wtku ıilc A.iman,YBDm .ılıokamo pa"ktmı lbozdıiğunu bbu1 ve bu 
terdir. Her iki memleket arasındaki e • <.ievleti alım lbozma'lda takbih .etti..· Füat sulhun ve emniyetin ~en.iden tesisi 
konomik mürutıcbctler meselesinde, Wr iiçia ~ mmmmm arar amekle .beraber Almanya aleyhinde zecri 
mutabakat hasıl bulunmaktadır. Bütan aıe:tit' Wıtıiinc ~ ._ etmetli. 

mUzakerat Roma protokolleri ealJl li- 'Fıı:anstz ~ Baikam .F.laDiiıl ıin nutlcn ıisc ıbiıiinci derececk ILobmo mu• 
zerinde cercy~n etmiftir. AYustw:y.a ..:ı..-..11~..:: • 

~ ıımr:uNBt! olan ac..letlcri :yar&m wazif~riDi ifaya davet etti ve: 
bakanları, bu akpı:n aaat 23 11 kırk s~ 
çe Viyanaya hareket edeceklerdir. 'Fama bir k&r:rJlklık Clcmam olmama'lc ·~. accndi başına llııuiket ıetmek 

ALMANY ANIN ŞEREFl lı4EV7.tru ıhakkı ıikeıı 1bumı ~pmadı,, acdi. 
RAHlST!R 'Sonra LokamoCla imzası bulunmıyan Milletler Sosyetesi azasına hitap 

Münih, 15 (A.A.) - Kırk 1ıususl .edeııök mılaretan da y.arfum istedi . 
tren tarafından nakledilen üç yüz bin- ~ Belçika Raşb.akanı Van Zceland Flandin'in fikirlerine uygun bir siya• 

ı
- set ifade etti. 

den !azla halk, buraya gelmi~er ve 
Hitlerin nutkunu söylediği mıeydanda =- Bundan sonra konsey bugün toplanmak üzere içtimaına nihayet verdi. 
toplanmı§lardır. Bununla beraber, sonra hususi bir içtima daha yapıldı. Bunda Alman-

Bay Hitler'in geli.'iinden et'evl, böl- ya aleyhiııe .rnuabedeyj boı:tmış olmak we lbu suretle mütecavi% ıdevlct bük. 

genin Nazi pe.rtisi eefi ~ Adolff _-_=_==-== mü verilmczıl~n evvel .noktai nazaruu müdafaa i~in konseyin ba,cünkü iç • 
Vagncr halka hitap ederek demiştir timaına iüc :murahlw; eönaermesi lkenc!isirıe tebliğ edildi. Alman ımalfunata 
ki: 1 göre, Almanya rami bir murahhas yerine Alman Hariciye Nezareti hukuk 

''Bu akşam, r.ıırayn dünyanın mü- =-~-~ mü~avirlerinden birini gönderecek ve müdafaasını o suretle yapacaktır. 
railiğini protesto etmek için geldik. Lokarnoya imza koymuş olan devletler Milletler Sosyetesi konseyinin 
Bitler, Almanyanın şeref ve kudretini . =-= __ -_=_-_= bugün Almanya hakkında verecekleri karardan sonra tekrar toplanarak -va• 
kurtarmıya teşebbüs etmemiş olsay _ ziyeti tetkik edecekler ve konseyin kararma nazaran ne suretle hareket ıcde-
dr, muahedelari bozmakla ittibab e • ceklerini tesbit edeceklerdir. Binaenaleyh, Ren'in işgalinden sonra, hadis 
dilmiyccektik.,. J olan vaziyet bugünkü içtimadan sonra belli olacaktır. 
HlTLER MERKEZ! TELEFONLA l Şimdiki halde ~iman meselesinde İngiltere ile Fransa arasında henüz 

İDARE ED:EX:EK ;: kat'i bir anlaşma yoktur. Almanya da ilk noktai nazarından dönmemekte-
Münih, 15 (A.A.) - Milletler ce - ==~ dir. İtalya Hats mütereddittir ve Almanya aleyhine zecri tedbirlere iştirak 

miyeti konseyi tarafından yapılan da- c-tmiyeceği anlaıılmaktadır. 
vete verilecek cevap için Alman hil - j Balkan Antantrnın Küçük İtila( gibi kay:ıtsu: ç-~ prtsu: Fransa tara • 

kumeti erkanile öğleden l!IOIU"& ~ : lmda iblllaaacai'ma dair Hav.as'.ın nqrtttiği telgraf Yunanistan& Vcnizc • 'i 
müzakereden dolayı Hitler'in omna- 1 Mat n Çaldaıis gazeteleri arasında şiddetli münakaşalara sebebiyet ver • / 
latı gecikmig ve saat 20 de beldendiği = miştir. · J 
halde ancak 21,30 da gelebibnieıtir. ~ .................. ..-ınııuw•111•ııa.....,.,.....ltlnılfllltl•111ıffll'lh11nıtııı11ı,..mııı111 

Führer burada evvela Nazi partiSi ------------------------------
liderleri toplantısına başkanlık ettik -
ten sonra, doğrudan doğruya. Vilhelm
strasee'ye bağlanmış olan otele git -
miştir. J1 l'!'! :ft , ~· 

En sonra Bay Hitler, Theresienvi
eser meydanına gelmiş ve üç yüz bin 
kişi ta.raf mdan alkıılanmıs ve 31 top 
atılmak suretiyle selamlanmıştır. 

\ ALMANYA ŞENLİK 1Ç!NDE 
ÇALKANIYOR 

Münih, 15 (A.A.) - Bay Hitler'in 
nutkundan eonra hücum taburlan ta
rafından sokaklarda. muht.efem bir 
fener alayı yapllml§br. Şehir bayr&.k· 
larla ve defne dallariyle donatılm11tır. 

FLANDlN FRANSIZ KABtN1lnNE 
iZAHAT VERECEK 

Patis, 15 (A.A.) - F1andin, Lond
radan döner dönmez kabine hemen 
toplanarak dl§ bakanının Londra mU
zakereleri hakkında vereceği Uahatı 

dinliyecektir. 

FRANSIZ ŞARK CEPHESİ EMNİ • 
YETTElMtş 

Paris, 15 (A.A.) - Parlamento or· 
du komisyonunun Şark cephesinde a
lman tahaffuz tedbirlerini tetkik et -
mek üzere gönderdiği heyet cepheyi 
dolaşmış ve her taraf ta alman tedbir
ler hakkında memnuniyet göstermiş -
tir. 

I 

REN AHALİSİ HITLER'E • 
MOTEŞEKKIR 

Koblens, 15 (A.A.) - Ren mmta
kası valisi Hitlcr'e bir telgraf ~ekerek 
bütün halkın minnet ve §iikranmı bil· 
dirmiştir. 

ALMAN ORDUSUNA ELBiSE 
YETİŞTİRİLEMİYOR 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman ordu
su elbise siparişlerini yapacak kafi 
miktarda terzi bulamamaktadır. Al-

Almanya Londra
ya gelecek, fakat.. 
(. 

' 
( ikinci sayf(l('üm dwanı) 

•J"riülma, kendi lllilıl ~ ldi81 
delillere maliktir. F.abt pratik ve 
hakiki haklar, Almaaya, tarafnula bu
lunmaktadır. Bitlerin teklifleri, bü· 
tün bir nem, için garbi A vrupada sul-' 
Jaa pranti etmektedir. Jngiliz dev· 
Jet aaalan i8e, .11e Fransız dostu, 
ae de Alaaa -.ı. olmalıdırlar. On
lana Tuifmi, kemdi memleketleı-inin 
•eefaatlerhte ,,.bt•ktır.,, 

Olmerftr iae: Her milletin kendi 
laMHlan ~Jincle hakak müsava · 
traa malik olmasuu kim kabul etmi
yebllir? DemektNir. . 

Sutlay Pidorial dt, Fransaaıa 
~ ittifaklannn Almanyaya kar 
şı yaptıfl tehdit, her hangi bir teca
vüzün önüne ge~mek için Ren inınta 
kasnua ı_.uni mecburi kılmıştır. 
fikrindedir. 

ITTLYAN EFKAR/ UMUMIYESI 
INGILTERENJN ALEYHiNDE 

Roma, 15 (A.A.) - Tribuna ga
zetesi, Londrada yapılmakta olan 
müzakereleri ~ddetle tenkit ederek 
diyor ki: 

SPOR 
(Dö~düncıtden devam) 

Martar.a, Said, Hüse.>in, 
§Slinde ~ıktılar. 

Diğer maçlar 
Galatasaray sıfıra karşı 3 sayı ilt 

Hilali yendi. Galatasaray :kadrosun
da :son zamanlarda gördüğümüz er 
ynarolardan ancak Fazıl, Lütfi, Nec. 
det, SaJim vardL Gündüz Kılıç, Al· 
man:raya tahsile gittiği için, Galata
saray muhacim hattı değerli bir ur 
vundan bir müddet mahrum !kalacak 
demektir. 

Güneş, Anadolu takımmı sıfıra 
karşı iki sayı, Beykoz, Topkapıyı bi
re karşı iki sayı ile yendiler. 

Dünkü maçlarda müessif ibir hadi· 
se oldu. Eyiip takımından Şükrü, 

bir ~rpı,ma neticesinde kolundan 
sakatluclı. Sedye ile hastahaneye 
götürüldü. 

DENIZCIT~ER 'ARASINDA 
Dün Bebekte Galatasarny deniz

cilik 1oka1inde yeni kürekçiler ara· 
sında teşvik mahiyetinde müsabaka• 
lar yapılmıştır. 

/ngilterede bir 1ürk 
genci rekor kırdı 

Vite Si ti, 15 (A.A.) - Universii•· 
ler arası yıllık atletizm müsabakaJa. 
ı·ında Kembriç, Oksfod'u 3 pu,·ana 
.karşı S puvanlıı yenmiştir. 

Kembriç .adına müsabakara işti· 
1·ak eden Türk atleti irfan, '5 ayak 
9,:i in~es gülle atmak suretiJe bu mü· 
sabakayı ka7..anmış Ye liniversite!iler 
arası bir rekor tesis etmiştir. 

~ ~ ~ 

man terzileri sendikası, çırak yetiştir· 
Londra, 15 (A.A.) - Haber verildi· ettiğini mügahede etmiılcrdir. Bilhaı • meye mahsus dersler tertibine alelace-

~e göre bay Eden, Bakanlar kurulun- sa iki hükumetin de aralarındaki siya • le karar vermiştir. Yüz kadar eehirde 
da, arsıulusal buhranın hal!inc yegane si münasebata esas olan prensiplere bağ askeri terzi yetiştirmeye mahaus den 

,,Milletler cemiyeti konseyinin iç 

timaında l>iribirine ~t muhtelif tek· 
Jif1er yapılacaktır. Fakat, bu tek

liflerin hiç birisi hakiki vaziyete uy 

gun gelmlyecektir. ÇUnkii, bugün 

A vrupacla hasıl olan karışıklık ,·e in

tizamsrıhk, Habeşistanla olan an 
Jaşmazlrk yüzünden ltalyaya karşı 

tatbik edilen siyasetin doğurduğu 

bir neticedir. Bu karışıklığı en ziya

de meydana ~ıkaran nokta, Bugün 

yeni bir Lo'karno muahedesinden bahs 

Jngiliz ölçüleri üzerine \'Cril«'n bu 
rekorun metre üzerinden mukabili 
13,8773 dür. 

,.. ı d olunmasıdır. Öyle bir muahede ki. 
-re, Fransa, Belçika, İtalya ve 1ngil- 1ı bu un uldarı arasında müzakerelere haneleri idare etmek üzere usta terzi 
tere arasında Lokarno paktının muha- Roma protokolunu imza etmiş olan üs hazırlryaçak bir mektep açılmıştır. buna Almanya girmiyecek, fakat zec 
ftzasr olduğunu ve Almanyanm, Fran• devlet arasmda yapılacak Roma müza - ri tedbirlere çarptırılmış Italya i~-
~ tarafından istenilen uzlaıma hareke- kerelerindc devam olunacaktır. Dr. Hafız Cemal tirak edecektir. Böyle bir muahed<-, 
tini yapmak şartiyle, bilahare bu pakta Müzakerelerin büyük bir kısmı cko- sırf İngiltere ile Fransa arasındaki 

Tilrk spor tarihinde ilk defa ola· 
rak bey:nelmilel bir rekor tesis eden 
genç atletimiz lrfanı Anadolu Ajansı 
en samimi surette tebriki bir vazife 
addeder. 

~tirıke davet edilebileceğini söyl_cmraiı0- . nomik meselelere inhisar etmit ve bir Dahiliye Mü,tehasıın "" askeri it birliğinin devamı için bulun 
tır. · ,. ıt"I 

tarzı halle eri§mek için icap eden eaaa - Paıardan ba~ka günlerde öf leden ınuı bir kaddtr. lngiltere ile Fransa ••••••••••••••• 
Bakanlardan bazılarının İngiliz ef - lar tesbit olunmuştur. Bundan sonra sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. arasındaki ukerf İf birliği ise knunu

ltlrı umumiyeıinin bu tezi kabul ede • Tuna havzasının umumi ekonomik va • tanbulda Divanyolunda (104) numa • eneldenberi, yani İngiliz bahriye 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan llıiyeccğini, zira Almanyanın hariç ka • ziyeti tetkil:c edilmiştir. rah hususi kahin~sinde hastalarını kuvvetlerinin Akdenize toplanmasından 
'ıı~ğ? bfr rnu&liedı:Yf derpicc hanrlan. kah 1 d S 1 •-: ..n ı · ._.__. ba'---1 k d · 
.__ :ı AVUSTURYA MACAR FiKiRLERi u e er. a ı, cumar- a•• en -n •evzaw ımo ma t ır. Aynı iş 
-rn11 oldufmm ftirar makamında ileri b h .. 9 ı 2 12" - BtRtBtR!NE UYCUN sa a I - saatleri hakiki fı· blrlfji, bfr kaç gUn evvel ltalyaya 
•'ltdQk1erl •'5yleniyor. Bu bakanlar va-2:1 .ıuııeq uııaJtHH ·Jnısnsqwm •4&1•'1 petrol ambargosu konması mUnuebe-

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 3 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sa!ı sünleri meccanendir
Telefon. 22566 Yetin inkişafını beklemek taraftarı gc·I Buda peşte, 15 (A.A.) - Avusturya göı e muamele olanar.Maayenehaae n tile de ileri sürülmüş, fakat mu,·affak 

liinnıUt1erdir. - Macar müzakeratı hakkında neıredi· ev telefon: 22398. Kıtlık telefon:210C4 olamamıtar.., .. •••••••••••••••ıl 



ABONE ŞARTLAR/: 
Tılldl e aytıll •aylık Aylılı 
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Yabancı yerlere \360 7:ıtl 400 uıc 
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TQrktyenlJJ !ter posta merkeElnde K 11Bt1Ne •bone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

letanbuı. Ankara caddel4. ( VAKl 'I vurdU) 

\hı ıre: 0!4370 
Teleton \Yazı tşıen: 21413 
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Posta lrutwru NG 44'! 
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Usküdar Tahsil Direktörlüğünden: 
Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinin Çifte h:ıvuzlar mevkiinde eski 

1 1 yeni 2/ 2 numaralı bina ve fazla bahçe mutasarrıfı Fatmanın 
borcundan dolayı aynı mahalde 14 dönüm iki evlik 250 zürradan iba
ret fazla bahçesi 5800 lira kıymet üzerinden müzayedeye vazedil
aniştir. Bu kerre ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanların 
'f( 7 5 pey akceleri ile birlikte ihalci kaliyesi olan 21 - 3 - 936 I 1 ~ 

ıünü Kadıköy kazası Jdare Heyetine miiracaatları. (1321) 

1 ıstanbuı ldel e divcs• ııpn•arı 

Hepsine 600 lira değer biçilen Fatih Çarşamba Kovacı dede 
mahallesinde Lokmacı sokağında yeni 13 numaralı evin ankazı satıl
mak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 45liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27 - 3 - 936 cuma günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (1315) 

1 lstanbul Vaklflar Dire ktörlH~ü ilanları 1 
Mikdan Cinsi Beher kilosu Tahmin bedeli ilk teminat 
kilo Kuru! Fiat Lira Lira 

800 ila 1200 Bakır 20 240 18 

VENi 

Modeller 
GELDi 

Sayın hemşirelerim 1 

Hesap edelim, 

İktisad edelim. 

Elbiselerimizi. 

Kendimiz dikelim ı 

Kendimiz örelim 1 

Şık geyineliml 

AZ 

PARA 

1 LE 

................................................•... 
~i Dr. Mehmet Ali 
~~ Bevliye mütehassısıj· 
:: Oiı•riihası: t•: mınön11 ırnn l'el: 2Hll:"• 

······································------~-·····································--··-· .. ·-
Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

müteha11111 

Laleli Lutüf apartımanı saat 4 - 7 d 
kadar telefon: 22459 

r eulef r enıinollnrı u~ limanları ısıeınıe t mum ıdaresı ilanları 
Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif pro

fil demiri ve demir levha ile muhammen bedeli 46000 lira olan takri· 
ben 575 ton demir köprü malzemesi 24 nisan 1936 cuma günü ıaat 
15,30 da sıra ile ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile Anko.rada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikinci kı• 
sım için 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruta Ankara ve Haydarpaıa veznele-
rinde satılmaktadır. (1190) 

1 inhisarlarU.Müdürlüğünden:I 
Levazım ve Mübayaat Şubemizin Kabataşdaki yeni binasına la• 

şınmasile değişen telefon numaralarının kataloğda yazılı bulunma• 
masından dolayı arıyan ve aranan larca müşkülata uğranıldığı görül
mektedir. Bundan sonra aşağıda yazılı telefon numara1arı nazarı 

dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilan olunur. (1294) 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürü, Alım Satım Komisyonu 

Reisi. 49367 Doğru telefon. 
44688 Santral. 

Şube Müdür Muavini, MübJl yaa şefleri, 
Gümrük ve Ambar amirlikleri. 

1 

mesul muhasipler1 

44688 Santral. 

~11~1~ ~il ~~ı ~111~111 11
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: 1 
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Türk Hava· KuJ"umu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm1ştir • 
6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye !erle (50.000) liralık iki mükafat vardır •• 

ııırı~~ı~ı~ıııı~ lllllllll~lllrıllllllll~llll~llllll~llll~lll~lll l~ ıı~•ıı• 

a il Tesis tarihi: 18RR 
=:idare merkezi: IS1 ANBUL (Gaata) 

Tiirklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
iz mir, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 

Liste mucibince 

Şehzadebaşında eski Evkaf Matbaası karşısında teberrükat am -
barında mevcut yukarıda yazılı bakırlar aç.ık arttırmaya konmuf
tur. ihalesi 17 mart 936 sah günü saat 15 de İstanbul Vakıflar Ba§
müdürlüğünde ihale komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin bakırla
n görmek üzere her gün saat 12 ye kadar Şehzadebaşında teberrükat 

Şık Giyinelim! ~ 

SelAoik . A tloa . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

"YAKIT,, evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DA! 

Aradıiınız t>ütün yeni modelleri bu Sinir ve akıl hastalıkları 
lursunuzl • Telefon: 24370. 

ambarma ve şeraiti anlamak üzere levazım kalemine ve ihale günü ------------- Cağaloğlu HiHiliahmer caddesi Reçlgören aparlımanı kat No, (1) Tel: 220-1' 
Cle saat 15 e kadar teminatları ile ihale komisyonuna gelmeleri. Sahibi : ASIM Us - Vakıt Matbaası Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tramvay ista-vıonu kar§ısınaa ileri sokak"" 
-- - - - .(1146) Neıriyat Direktöril: Refik A. Seven2il mara 3. Telefon: 60791 

Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 


