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B.,. •• dit, Roma
tir.ma •• aiyatik 
agnlor~nt ge~iren 
en teairli ila~r. 

LUtfen ismine we 
aokallt markoa•• 
no dikkat,Her ec• 
r.anede bulunur. 

Ger~ekten denize 
Dokiilen zenginlik 
fp:. umhuriyetin Kendi kendimizi 
~ tenkidcisi bir miiddet evvel ls-

tanhul ~ehrinde toplamp ole • 
denberi ve hila denize dokiilmekte 
olan siipriintiilerden ni~in g;jbre ya • 
ptlarak fayda ~tkanlmadtgmt soru • 
Yor ve Belediyenin bu i~te tuttugu yo
lu hi<; dogru bulmuyordu. 

Bu lstanbul siipriintiileri i!inin e • 
peyce eski zamanda ge<;mi1 1oyle hir 
masah vardtr. Galiba bu me§rutiyetin 
ilk ytllannda olmu1 bir i~tir: Bazt 
kimseler o vaktin ;iehremanetine ha1· 
vurarak ~unu soylemi,ler: 

- 1 stanbul siipriintiilerini toplaytp 
ka!dmnak ve denize dokmek i<;in siz 
hir<;ok masraf yaptyorsunuz. Bize bt • 
raktntz da bu i!i biz yapahm, ve bu 
•iipriintiilerden fayda ~tkaraltm. Siz 
de 1imdi yapmakta oldugunuz masraf· 
tan kurtulursunuz. 

;iehremaneti hu •ozlere hakarak 
•iipriintiilerde kazanc bulundugunu 
sezinler sezinlemez: 

- Siipriintii toplamagt size btra • 
hhm, peki ama iiste hize ne verecek· 
siniz? 

Diye sormu1l 
T abii herifler ~ehri maHaftan kur • 

tardtklan yetmiyormu~ gibi ona hir de 
aynca para vermek i1lerine gelmedi • 
ginden mesele iizerinde daha ileri gi· 
di!miyerek oylece btrakilmt!. hin boy· 
le olup gec;mesi vaktinde bir hayli eg• 
lenceli konu1ma vesilesi olmuJtu. 

Bunun iizerinden 1imdiye kadar 
belki yirmi yt! ge<;mi§tir. 0 giin bugiin 
Belediye ha1ka hi<;bir 1ey du1iinmiy•· 
rek siipriintiilerini toplaytp denize 
doktiirmekte ve hnnun i~in her yt! bir 
siirii m orat yapmaktadu. BU.ti..in gir ~ 
disi c;tkh•t goziiniine almmak 1artile 
tehrin bu temiz.leme i<;in yaptt8t 
masraf 500 bin lira kadardtr. Yirmi 
Yttdan eri tehrin bu uiurda omuzla • 
dt8J masraf yek.unu 6-7 milyon liradan 
eksik degildir. Eger yeni bir tedbir a· 
ltnmazsa iiniimiizdeki yeni yirmi ytlda 
Yaptlacak muraf yeni bir I 0 milyon 
liradan eksik olmtyacakttr. Ve biz bii
tiin bu milyonlan 1ehrin siipriintiilerini 
denize di:ikmek i~in yaptyoruz, ve ya· 
pacagtz. Eger Jehir yalmz bu yolda 
yaphgt ve yapaca~ masraflardan kur· 
tularak onlan bir tarafa koymaga im· 
Hn bulunsa onlarm yekunu kendisini 
timdiye kadar hirka<; kere milyoner e• 
derdi, hundan sonrasmda ise milyar • 
der! 

Bu i1teki ziyan iki tiirliidiir: Biri ya· 
Ptlan masraf. i:itekisi denize dokiilen 
siipriintiiler. Bu siipriintiiler, bazt dii· 
zenlerle 1ehir <;evresindeki topraklara 
biiyiik verimlilik a§thyacak yiiksek de
gerli giibreler olur. hte istanbul 1ehri 
iistelik milyonlar harctyarak bu bii 
Yiik zenginlik kaynasmt denize do • 
l<iiyor. 

lstanbulda hah<;ecilik edenler giih
re bulmak' i<;in kmhp ge<;iyorlar. ~ogu 
<;iiriimemi~ bayagi ahtr giibrelerinin a· 
rahut iki lirayadtr. lyi giibrelerin ara· 
hast dort be~ liraya kadar ahmyor ve 
hu fiate bulmak i<;in c;ok kez zorluk • 
lar <;eki!iyor. ;iehrin denize di:ikiilen 
siipriintiilerinden en iyi giibreler ya • 
ptlabilecegini soylemege yer bile yok· 
tur. Bunun i<;in semt semt ~ehirden a• 
larga yerlerde siipriintiilerin di:ikiilece· 
iii ~iiriime ocaklan yapmak ve oraya 
diikiilen giibreleri kireclemek yeter. 
Baylelikle lstanhul siipriintiilerinden 
Ytlda en a1agt 250-300 bin araha giih
re elde edilecegi tasarlanahilir. hte 
hu bir zenginliktir. Hem iki kath bir 
zenginlik: 

I : Bu kadar araha giibrenin geti • 
recegi para, 
• 2: Bu kadar araba giibrenin topra• 
ga Verecegi deger, 

Ki ilcincisi birincisinden d.ha az ii
nemli degildir. lstanbul 1ehri c;evresini 
cennet yapmak i~in bundan daha do· 
kunak!t ~are bulunamaz denilse yan • 
Itt olmaz. 

1s!anhul tehri bu i~i kendisi yapar• 
sa l•rndi yapmakta oldugu temizlik 
~a_sraf1mn en a~agt yansm1 geri ala • 
~lltrk. Eiier bu i1i ~ehirle anla1arak 

a1 alan Yaparsa sonunc gene aym 
?1.ur. B~tkalanm te~vik etmi1 olmak 
~!n jehtr bu i1in masrafma timdiki gi· 
}

1 
Yt da bet yiiz bin lira vererek de • 

~ .: 
1
onun Yan kadarile kantmaltdtr. 

• oy e yaparalc onun gene kirh oldu· 
:~b ve olacaih a~tkttr. Siipriintiilerin 

u re olmasile memleket topraklanna 

• Gazetemiz bugiin 
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Biitce konu$malarz hararetlendi 

Diin Finans Bakanliginin 
i§leri tenkid· edildi 

Bakan Fuad Agrah, havalecilik ve kll'tasiyecilik 
~ikayetlerine cevab verd· 

Ankara 23 (Te · __ 

Jefonla) --- JCa -
mutay bugiin sa . 
at 14 te Hasanm 
ba§kanhgmda top 
Iandt. Evvela ka -
zane, sonra istih -
Jak kanun Jityi . 
halan gorii§iildii, 
bir~ok saylavlar 
soz aldtlar. lCa · 
zane lilyihast mii -

zakeresinde Hiis- Diin •o:z •iiyliyenlertlen: Hii•nii Kitabcr (Muila),. 
nii lCitabct {Mug- . Mu•tala {$ere/ (Burtlur ), Felilr {$evlret (Mani•a) • 
Ia), enciimende layihada yaptlan ba· Ahmed 1hsan Tokgoz §Unlan •oy· 
ZI degi§iklik!erin izahmt istedi. Hasan Jedi: 
Fehmi, Jokallerin ne i~in askeri mii· •--- Lokaller miistesna, Ziraat Ban· 
kellefiyete dahil edilmediklerini ve kasmm bilmem nesi miistesna, ben bu 
Ziraat Bankasmm zirai ikrazatla ik· istisnalarm kaldmlmast taraftartytm. 
razat sandtklarmm neden istisna edil· Ziraat Bankasmm 400 §Ubesi varml§. 
diklerini anlath ve: Nesi zarar ediyormu§. Bu nasil §ey. 

•--- Elde ettikleri temettii, masrafa Bilan~osu umumidir.• 
tekabiil etmediginden bu sand1klar Hiisnii JCitabet tekrar siiz alarak 
biitun kazalara te§mil edilemiyor. Bu kanunlarda tenaziiriin temin edilme· 
•andtklarm a~tlmast ve ~ogalmasmda si §artmdan bahsetti. Bir~ok yolsuz • 
memleketin azami menfaati vardtr, Iuklara kanunlarm kan§tkhklan se • 
Boyle vaziyette olan sandtklardan u· beb oldugunu soyledi. 
fak ta olsa vergi almagt muvaftk bul· Miizakereler esnasmda Refik ~ev· 
madtm. Bu vergi sandtklardan bir • ket ve Hiisnii Kitabcmm vermi§ ol • 
ka~m1 daha kapatabilir.• dedi. (Arlu111 13 iincii oahifede) .......................................................................................................................... 

Habe~ meselesi 
Cenevre ihtilaf1 
Romalt diktator, kendi arzusunu Uluslar Kuru· 
muna zorla kabul ettirmek sevdasmda imi•! 

Cenevre konu~malan 
~1kmaza girdi 

Cenevre 23 (A.A.) - Reuter a• 
jan<I muhabirinden: 

ltalya • Habel anla§mazhgt hak • 
kmdaki konu~malar bir <;1kmaza gir • 
m1~1tr. M. Musolini mutavassttlann 
teklifl.rini reddetmittir. 

Habe,i•tamn muht~ra•r 
Cenevre 23 (A.A.) - Habe1is • 

tan salg•lt (heyeti murahhasast) U • 
]uslar Kurumu konseyi iiyelerine, hal• 
ya ile anla~mazhgm ayn ayn yonle • 
rini ( taraflaPm) tahlil eden bir andt~ 
(muhttra) vermi~tir. 

I 

Bu andt~. ltalyamn bir uzla§mtya 
varmak ve 1928 andlajmasma gore bir 
hakem komisyonunun taplanmasl di • 
leginde bulunduguna emin olan Ha • 
he§istanm, I ikincikanun 1935 te 1 • M. MUJrolini 
talya • Habel meselesinin konsey ta • geye aynlmast i~in yaptldtgtni ha • 
rafmdan sonraya btraktlmastni kabul tulatan Habe~ andt<;I, 1talyanm Ha· 
ettigini yazmaktadtr. Adi•ahabada betistana, nizamnamenin tatbilu I<;tn 
ba1hyan konujrnalann hitaraf hir bi:il· ( Arlta01 6 net oahilede) .......................................................................................................................... 

Y ag gemisi bitmek iizere 
GolcUk tersanesinde TUrk mUhendislerile i~ile
rinin yaptiklan ilk gemi yakmda denize indirileeek 

· Y ai gemi•inin Golciilr tleniz labrilralarr re.imhanQinde 
yaprlan bir lrrolrisi 

Ge~en yaz, 1zmit korfezinde Go! • nesi de yerine konulacaktrr. Yeni ter· 
ciik tersanesindeki fabrikada yaptl • sanemizde Tiirk miihendisleri ve 
maga ba§lanm1~ olan yag gemisinin Tiirk i~~ileri tarafmdan yaptlan bu 
teknesi bitmi§tir. Bugiinlerde maki· gemi 1200 tondan biiyiiktiir. Gemi ya· 

11111,, 1111 ,1111 tttmltllttmtllttmnlttummtltuttnmltnttmtnn•tnmmn kmda merasimle denize indirile -
gelecek verim lcuvveti ise cabadtr, ve cektir. TUrk denizcilerini bu mu • 
i1in can ab~cak ya.ut :Ia ~te burastdtr. vaffakiyetlerinden dolayt tebrik ede • 

YUNUS NADI riz. 

Temyiz mahkemesi liigvediliyor Atatiirk siiel 
tatbikatta 

bulundular 

Ankarada yeni bir tern 
ihdas ol unacak 

Nakil yerine bu ,ekli tatbik etmek Uzere 
J bir kanun layihasi_ll_a'::'rlanmaktadu 

Ankara 23 (T elefonla) - Eski • 

I tehirdeki T emyiz mahkemesinin lagve· 
I dileceiii kuvvetle soyleniyor. Bu 1• • 

I 
yiaya gore bu hususta bir kanun Ia· 
yihast haztrlanmaktadtr. Y alcmda Ka
mutaya verilecektir. Bu takdirde yeni 

Atatiirlr General F ahrettinle 
beraber 

Evvelki giin Kagtdhane strtlannda 
kttaat tarafmdan siiel ( askeri) tatbikat 
yaptlrnif, Atatiirk te bir miiddet bu tat· 
bikatt seyretmi1ler ve tatbikatt idare 
eden kumandanlardan izahat almt! • 
lardtr. . .......................................................... . 
Yunan muhalif 

partileri se~ime 
girmiyecekler 

DUn verdikleri karari 
hirer beyanname ile 

halka bildirdiler 
[Atina huauai muhabirimizd,.n 1 

Atina 23 (Telefonla) - Bugiin 
muhalif partiler •e~ime airmemeie ka· 
rar 'ermi1\er ve bu kararlarm1 ne1rt1· 
tikleri bey.......,e ile halka bildil'lllif • 
lerdir. 

Hiirriyetperver partisinin lider mua
vini beyannamesinde muhaliflerin <e • 

( Arlra01 6 net oahifede) 

"K£'Noi .. Koo1Mizi'i£NK:iD·········· 
Londrada kanalizasyon 

yoktur! 
1stanbulda hemen her zaman tek 

tuk te elsa tifo vak'alanna tesaduf 
olunur. Bu hastaltk kar§'smda adeta 
kantk!amt§1Zdtr. Vak'alann zuhur ve 
tekerrilrii bizleri pek tela~ ve a•a • 
biyete dii§ilrmez. Boyle olmak i.;in sa
tahiyettar ve mes'ul makamlartn el· 
lerinde haydi 1taztr de!iller de vardtr: 

- Ne yapaltm, derler, memlekette 
kanalizasyon yak, bu ~aresiz boyle 
olacak, her vak'aya kar§t imkan da • 
hilinde tedbirli hareket ederiz. 

Peki amma Londrada da kanali • 
zasyon yoktur, ve orada tifo yoktttr. 
Demek ki tifonun bir memleketten 
kiikilniln kaztmp attlmast i~in behe· 
mehal kanalizasyon §art degildir. De· 
wtek ki bazt tedbir!el' altnsa kanali • 
ztuyona asla lilzum olmakstZtn da ti· 
fonun iinu kat'iyetle altnabilir. Bu • 
nu yapabilmek i,in tifodan urkecek 
kadar hassll! olmak kdfidir santrtz. 
E!Jer Belediye bunu yapmtyorsa Sag· 
ltk Bakanlt!Jt altnacek tedbirler h.u· 
susunda onu ni,in icbar etmiyor? 
Yirminci aotrda sokaklattnda ldgtm• 
lar akan memleket olur mu? Bu if • 
leri dilzeltmek i.;in yalmz kanalizas· 
yon mu ldztm? Oyle ise herifin dedi· 
gi gibi: 

- otme e~e!Jim olme, bahar gelir 
de !lefil yoncalar yel'sin! 

Tekerlemesile teselli bula!tml -
Bugtln 

2 ntide: Cumhuriyet Halk Parti· 
si etrafmda: Agaoglu 

5 indde: Viktor Hiigo. 
I nctda: Hikaye, Venizelos tefri· 

kas1. 
7 ndde: Tiirkiyede koy davast. 
8 intide: General Goringin evin • 

de beyaz kartalm dirili· 
~i: Erciimend Ekrem 

I uncuda: Almanya inbbalan: Abi· 
din Daver. Hitlerin Ha· 
yat1. 

11 incide: Marsilya cinayetinin 
tahkikatJ, Topkapl sara· 
ymdaki ko~kler ve de • 
j!erleri: Ahmed Refik. 

bir lcanunla Anlcarada bir T emyiz 
mahkemesi kurulacakttr. Eski1ehirdelci 
T emyiz mahkemesinin buradan kal • 
dmlarak Ankaraya tatmmasi esasen 
mukarrer bulunuyordu. Bunun zaman1 I 
da tayin edilmi1 ve 20 giin kadar evvel I 
Kamutaya verilen bir kanun layihasile 
bu hususta tahsisat ta istenmi1ti. 

Y eni1ehirde yap1lan biiyiik T emyiz 
binasmm in1aSI da tamamlanrnt! oldu
gundan tefri1ine ba1lanmak iizeredir. 
;iayia teeyyiid ederse Anlcaradalci 
T emyiz mahkemesi nakil ile degil, ih· 
dasla yeniden kurulmut olacalct~r. Fil· 
hakika simdiki T emyiz mahkemesi de 
ayni 1ekilde tesis edilmisti, S1vasta 7 
haziran 3 36 da tesis edilmi1 olan T em· 

Eski,ehir Temyi% mahkemesi 
Reisi lhsan 

yiz heyeti 339 senesi te§rinisanisinde lag• 
vedilerek E•ki1ehirdeki T emyiz dairesi 
yeniden kurulmuj!U. ;iayia heniiz res• 
mi mehafilden teyid edilmemekle be • 
raber bir k151m alakadarlarca mevsult 
addedilmektedir. ....................................................................................................... , ................• 

'' Almanya kom§ulartni 
ayr1 ayr1 ezmek istiyor, 
Sovyetler son nutuk miinasebetile «Hitlercilik 
aava, yolundadll'. Fakat b~ yolda kendiainin 

olUmUnU bulacaktlf)> diyor\ar 

M. l.a"al M, .Hitle~ 
nutku i~in bir.ey soy· 

lemek istemiyor 
Moslcova 23 (A.A.) - Radek, 

hvestiya gazetesinde M. Hitlerin 
siiylevinden bahsederek diyor k.i: 

cBu siiyvel ba,hca Sovyet Rusyaya 
hrttdtr. Bu si:iylev, en iyi zaviyeden 
bile baktlsa, Rw • Alman miinue • 
betlerini fanala§ltracalc mahiyettedir. 
~iinkii bu miidahale Almanyanm si • 
yasasmdan mes'ul olan adam taraftn· 
dan yaptlmaktadlf. Hitler, ilk defa 
degildir ki iki memleket arastndalci 
miinasebetl.ri fanala§ltnyor ve bunu 
yapmakla beraber amacma da eri1emi· 
yor. Sovyet Rusyamn han! i~in daima 
artan bir tehlike olduguna diinyayt j. 

nandtrmak. 
( Arltaot 12 nci oahifede) 

Fransa Drf lfleri Balram
M. Laval 
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Atatiirk •• •• spor gunu 
Saat 10,30 da Cumhuriyet abidesine merasimle 
~elenk konacak, ogleden aonra da Kadlkoyiinde 

muhtelit takunlar araamda ma~ .Yapdacak 
Her sene 19 maytsta lcutlulanacak 

olan Atatiirlc spor giinii, bugiin oaat 
I 0.30 da T a him abidesine l<uliib1erin 
hirer c;elenk koyma merasimile hat • 
hyacakttr. Bayrama, saat 14,30 da, 
herkese parastz olarak kaptlan a~tk. 
bulundurulacalc olan F enerhahc;e sta· 
dtnda, ba,Ianacakttr. Tiiziin Bahnt 
;iiikrii Sara<; ve Bolu saylavt Cevad 
Abbas Giirerin seylevlerinden sonra 
muhtelif oyunlar ve spor hareketleri 
atletizmden hirkac; relcor k.trma tecrii • 
besi yaptlacakttr. 

Giiniin en miihim hadisesi saat 5,30 
da yaptlacak olan F. B .• G. S. muh· 
telitile Betiktal • Giine1 muhtelitinin 
yapacag1 futbol ma~I olacakttr. ~ar • 
tamba giinii lstanhulsporlulann GiineJ
Ie birle,memek hususunda verdikleri 
karara ragmen Salahattin ve Hasan1n 
F. B. • G. S. muhtelitine lcartl <;tka • 
cak talumda oymyacagt soylenmek • 
tedir. Diger taraftan F. B. • G. S. 
muhtelitinin ne tekilde tesbit edildigi 
de henuz belli degildir .. 

Muhtelit, iyi bir oyun oymyaralc gali
biyeti temin etsin diye degil, ileride, 
daha ciddi bir ma~ta kurulacak olan 
muhtelite hangi oyunculann girebile • 
cegini denemek l~tn. yaptlacakttr. 

r 
I 

Taluimtlelri Cumhuriyet 
Devre arasmda oyunculardan hirka • 
~~ yerlerini ba~ka arkada~larma bua• 
kacaklardtr. 

Bugiinkii ma~ta F. B. • G. S. mub
( ArJrqot 10 unca aahifede) 
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Had~seter kar,•s•nda • • ( ~ehir va Memleket Haberleri ) 
CumhuriyclHalkParhsl ~-i-~~e~~-a-~-i-~-n-~--N-e-um-~-0-~-u-k-,~D-~-~-~-~-k-a-s 

Siyasi icmal 
Her Hitlerin sozleri ( 

program1 etraf1nda son tarifesi ne bulduk? T yolsuzlugu 
--

~ lmanyanm 1efi Her Hitler b~~ 
/ ~ yiik merakla beklenen soz1en1 

ni sekizinci defa toplana~ 
Ray§tagda soyledi. Daha evvel, me"1 
lis, mecburi askerlik hizmetinin tefer~ 
riiatma aid kanunu kabul etti. A vrup~ 
i1lerinin ve meselelerinin bundan so 
ra alacagt yeni kahplar iizerinde He 
Hitlerin siiyliyecegi s<izlerin biiyiik t~ 
siri olacagmdan Fiirherin sozleri her 
yerde giiniin en biiyiik hadisesi olarali 
kar§Ilandt. I 

Cumhuriyet Halk Partisinin «hem ferd var, 
hem devlet; hem de miitekabil haklar ve 

vazifeler» diisturu hayatbr 
Yazan: Agaojlu Ahmed 

Cumhuriye.t Halk Fukast program• istibdadlar butiin ah;I.liyi bir seviyeye 
~traftndaki konu§malanmiza devam indirerek siirii haline sokmalr.la hera • 
~diyoruk. her hepsi iizerinde ayni hududsuz ve 

Arkada!lardan birisi: sonsuz tahakkiim ve taaddi usuliinii 
- Benim de, programda ~n ~ok tatbik etrnekte idi. Bununla beraber 

dikkatimi ~eken k!Slm, firkanm dev • bu miithi, idare anar§ist idi, ~iinkii 
letle vatanda1 o.rasmdaki kar§Ihkh 0- her§ey k~yfe, hevese tabi oldugundan 
deve aid olaDidir. Gazetelerde nejro• hi~bir 1ey istikrar bulmaz ve kimse bir 
lunan Fuka programmda bu k!Slm saat sonra ne olacagmt bilemezdi. 
fU a~1k ve tok dimle ile ifade edil • -5oyle ki gitgide Sadi gibi en derin dii-
mi§tir: 1iinenlerin zihniyetinde bile hiikumet 

clraJe ve egem•nligin (hakimiyetin), mefhumu o miithi1 manasmi ald1. 
devletin vatanaa§a ve vatanJa§m dev· Bu defa Cumhuriyet Halk Partisi 
lete kar§illklt vazifelerini hakkile ifa • devletle ferd arasmdaki kar§Ihkh o • 
''"' lanzim yolunda kullamlmasr P!JT • devler iizerinde durmakla ve bu odev-
lice biiyiik bir esasflr. Kanunlar oniin· lerin esasm1 imtiyazlann kalkmasmda 
de mutlak bir miisavat kabul eJer ve ve miisavatm mutlak olarak kabuliin· 
hi~bir ferde, hi~bir aileye, hi~bir " - de gordiigiinii siiylemekle gayet esash 
mfa, hi~bir cemaate imtiyaz kabul ve miihim bir noktaya basmi§IIr. 
etmez.it> F erde kar11 kendi odevlerini ode • 

Bu pek keskin ve tole ifade, ftrka • yen ve ferdlerden de kendisin~ kar~I 
mn irade ve egemenligin (hakimiye • olan odevleri istisnaSIZ taleb etrnegi hi-
tin) kullam§I haklundaki telakkisini len bir devfet, hukuki devlet demektir. 
pek a~1k bir tarzda ortaya koyuyor. Hukuki devlet ise her1eyin meylini on· 
Bu telakkiye gore irade ve egemenli - eeden bilinen bir nizam i~inde yiirii -
gin bilhassa ferdle devlet arasmdaki mesi ve hi~bir ~eyin tesadiife, talihe, 
kar§Ihkh iidevleri tayin, ve tanzimde keyfe bagh olmamasi demektir. Bu 
ve bu vazifelerin ameli alanda tatbikl ise huzur, siiki'in, emniyet ve itimadm 
i.izerinde yap1lacak murakabede kul- Ia ozudiir. Boyle bir ~evrede ne zor -
]amlmahdir. Ye bu tarzda kullanilan bahga ve ne d~ kaba kuvvete yet ka-
ve murakaBe yapan irade ve egemen- hr. Herkes hakkma giivenerek, §eref 
lik i~inde ftrka sarih, a~tk ve §Uurla ve haysiyetinin vikayesine itimad ede-
gosteriyor ki «hi~bir ferd, hi~bir aile, rek kalbinin ve dimagmm huzuru ile 
hi~bir 51mf ve cemaat i~in imtiyaz ka- i~lerine ko~ar ve elbette ki ferdler ve 
bul edilmez.» Programm bu ktsmmt ferdlerden kurulan eemaat te durmak-
okurken 1arkm ~imdiye kadar yalruz stzm a~Ilnlar. 
gormemi§ degil hatta hayaline bile ge- Cumhuriyet Halk Partisi ortaya at-
tirmemi~ oldugu bir alem zihnimde bgt bu prensiple ayni zamanda biitiin 
eanland1. Onun ta ezeldenberi dev!et ~ark eemaatleri i~ln de kurtanc1 bir iil-
hakkmda besledigi fikir bunun tam kiiye i1aret etmi1 bulunuyor. Bu za-
tminedir. Bu fikri ~u k15a ciimle ile valh §ark insanlan hi~bir zaman ya -
ifade edebiliriz: IJYamami§hr, ya!amak zevki nedir tat-

«Devlet var ferd yok, vazife var mami~hr. Y ann ba~ma ne gelecegini 
bilemiyen bu kiitleler daima korku ile, hak yoktur.» ~ark, devleti ferde kar§I 
teslim ile nza arasmda dola~m~tlr. Y a

hi~hir vazife ile milkellef olnuyan ve 
~amak onun i~in ag1r bit yiik olmu§tur. 

fa kat onun cam, mah, 1erefi ve hay • Oliim, kurt a net bir nimet l Onun iqill"· 
siyeti iizerine hertiirlil tasarruf hakkt -

dir ki ameli ya§aYI§ alamnda siiki'inu · 
111 haiz, yedi ba1h bir dev §tklinde te

durgunlugu, hareketsizligi, harekete, 
lakki eder. Bu dev ferdi ezer, ~igner, 

ve degi§iklige, yiiriimege, dii§iince a • 
mahveder, istedigini de bin tiirlii ni -

lamnda yoklugu varhga, ademi vucu
metlere gark eyler. 0 kaynagmt gi:ik

de, ahireti diinyaya ve duygu alanm· 
Jerden alan kahhar bir kuvvetin yer· 

da da elemi, inlemegi, naleyi tercih 
yiiziinde timsalidir. Ondan vazife ta

eylemi§tir. 0 hi~bir zaman kendine 
leb etrnek, hak istemek, hi~bir kulun 

giivenememi§tir. Kendi varhgtm his • 
haddi degildir. -5arkm bu hususta en 

setmemi§tir. Kader vc kiSmete sanla -
derin goren ve gordiigiini.i de tesbit ve 

rak teselli arami§Ilt. Kah ~ollere, or • 
ifade etmi1 clan Sadinin Bostan ve 

manhklaro., daglara ka~arak hayme • 
Giiliistan1n1 okuyunuz. Amlardan -

ni§in olmu~tur, kih tekkelere, zavi • 
beri okullarda okutularak §ark zihni • 

yelere stgmarak bu hayattan saklan -
yeti iizerine derin tesirler yapm11 o • 

mlthr. s,rf idare sisteminden doiian 
Ian bu koca muharrir bazan padi§ah

bu ruhi halet, gitgide insa.nlan hesab
lara mevize ve nahisat verir, tebaaya 

stz, kayidsiz, hareketsiz hirer pa~vra 
merhamet ve 1efkat · gosterilmesi fay -

haline getirmi1tir ve nihayet bir mil • 
dah oldugunu sayler. Fa kat ayni za

yan ge~en §arkhlan, dort yiiz milyona 
manda da, tebaaya, sakm padi~ahtan · 
vazlfe ve hak beklemege, istemege varmiyan garblilerin ellerinde, tabiatin 

diger ham maddeleri gibi, bir istis • 
yeletenme der. Padi1ah, olsa olsa mer-
barnet eder ve bu da onun lutfuna kal- mar mevmu yapmi~ttr. 

Tiirkler, ~arkta ilk ulustur ki dahi 
m1~ bir i~tir. Y oksa o ~oban, sen sii • 

bir onderin idaresi altmda kurtulu~ sa
riisiin, istedigini yapar, ve kimsenin de 

Va§ma giris.ti ve muvaffak oldu. Cum
ni~in yap1yorsun demege hakkt yoktur, 

huriyet Halk Partisi ise bu sava§la be-
der. raber dogmu§ ve o sava§m ruhunu ta • 

Devlet hakkmdaki bu tam telakki S,Imak, beslemek ve ·~mak odevini ii· 
yalmz 1arka mahsus degildir. Garbd" zerine almi§hr. Eski ruhun y1k,lma51 ve 
de bu kadar degilse de buna yakm te· insanlan yas.amaktan b1ktnan, ademi 
U.kkiler bir zamanlar egemendi. Fran· viicude tercih ettiren, oliimde kurtu • 
sada ta biiyiik inkilaba kadar devam lu1 arattnan sistem yerine insanlara 

Anadoluhisarhlar boy· 
kot yap1yorlar 

Sirketihayriyenin tatbik ettigi . son 
tenzilath tarife iizerine AnadoluhiSar• 
hlardan baztlan kendileri i~in de Ru
melihisa.n tarifesinin tatbik edilme~e
sinden dolayt tirketi protesto etm11 • 

lerdir. . . 
J\nadoluhisarhlar namma Snkeh • 

hayriyeye birkac; imzah bir de mek • 
tub gonderi\mi§ ve tirketin yaphgi ta
rifede Anadoluhisarhlara kar§I hak • 

. 51zhk ettigi bildirilerek bu iskeleye aid 
biletlerin Rumelihisan tarifesi dere • 
cesine indirilmesini istemi,lerdir. 

Anadoluhisarhlardan bet on ki1i 
Sirketihayriyenin karannda ISrar etrne
si iizerine kayikla Bebeiie ge~erek ora• 
dan tr&J1lvaya binmek suretile §e~re in
m~ge batlam11lardJr. Mahdud hiT k11 • 
mm yapt1gt bu boykot iizerine i§ ga • 
zetelere de aksetrni1tir. 

Hadise kat§ISmda Jirketin verdigi 
malumata gore ~irket, tarife komisyo
nunda tesbit edilen tarifeden sonra aza
mi tenzilah yapm11 ve lkhsad Yekii -
\eti tarafmdan takdir gormii§tiir. Bu 
noktai nazara gore ~imdilik hundan 
ba1ka bir 1ey yapmaga imkii.n yoktur. 
Ciinkil tarifeler ya\mz mesafeler nazan 
itibara ahnarak yapilmamaktadit. 

Maahaza bu iddianm mahiyeti ne 
olursa olsun Anadolu yakast halkmt 
hakh bulmamaga imkan yoktur. 

- MVTEFERRlK 

Tayyare Cemiyeti ba~kam 
Ankarada toplanacak tayyare kon

gresinde bulunmak iizere istanbul T ay· 
yare Cemiyeti Batkani Ismail Hakk1 
diin Ankaraya gitmi1tir. 
Miihendis mektebi miidiirliigii 

Kadrosu tev•i ve IS!ah edilen Mii
hendis Mektebi Miidiirliigiine eski 
rektorlerden Suphi tayin edilmi§tir. 
Suphi bugiinlerde Ankaraya giderek 
mektebin muallim ve idare kadrosu 
hakkmda Vekaletle temas edecek ve 
bir hazirandan itibaren yeni kadronun 
tatbiktna batlanacakt\T. 

Arab harfli kartpostallar 
Arab harfli pullu kartpostallar ba

dema posta idarelerince ku\lamlmlya
cak, bunlann aah§I menolunacakhr. 
Astm Siireyyamn konu~mast 

Belediye ekonomi direktorii ASim 
Siireyya diin Ticaret Odasmm mec • 
lis salonunda bir konu§ma yapmi§hr. 
Olduk~a kalabahk olan bu konu§ma • 
da As1m Siireyya ekonomik bak1m • 
dan ucuzluk ve pahahhk gidi1ini go
zoniine koymu§IUr. 

Tramvay sosyetesinde 
T ramvay sosyetesi direktorii M. 

Kindorf refakatinde memurin miidi.i
ril Ziya oldugu ha\de diin ak1amki 
trenle Ankaraya gitmi§tir. 

Elektrik tirketi mecmuasi, «Ameli 
Elektrik» netriyat miidurii Cevad Gul
tekin de gazeteciler lcongresine i§tirak 
etmek iizere Ankaraya gitmi§tir. 

M. Jan Ronvaye geldi 
Y alova kaphcalanmn !Slahma aid 

ilk planlart ve haritalari haznlamak ii
zere ~gmlmi§ olan Paris §ehircile • 
rinden ve Hanri Prostosun muavtm 
M. Jan Ronvaye ge~en aylarda teh -
rimize gelerek buradan Y alovaya gil
mit ve kaphcalarda vaziyeti tetkik et
mi§ti. M. Jan Ronvaye diin tekrar teh
rimize gelmi1 ve Akay idaresi zat 
i1leri miidiirii Kemal ile birlikte Y a • 
lovaya gitrni1tir. 

Ecnebi garsonlar Ilene 
yerlerinde kaldt? 

Dunkii niishamtzda kil"iik &an' atlar 
kanununun tatbikinde lokanta, bar ve 
birahanelerdeki ecnebi garsonlann ~;a• 
hlmalanna musaade edildigini yaz -
ml'hk. 

Diin alakadar makamlardan yaph• 
RIIDIZ tahkikata nazaran dunkii n~s • 
ham1zda verdigimiz bu haber dogru· 

dur. l l 
Zira kanunu izah eden ~ 1ler Ba-

kanhgi talimatnameye gore ecnebilerin 
lokanta, bar ve birahanelerde garsonluk 
yapabileceklerini bildirmi§ti~. Hal. • 
buki ecnebi tebaalar bu i1len yapabii
dikleri takdirde kii~iik san' at kanunun
dan beklenilen fayda tahakkuk etme
mil olacakhr. Kanunun bu cihetinin 
Kamutayca tefsir edilmesi lh1m gel • 
mektedir. 

Alakadarlar vaw kanunun garson• 
luk kaydinden biitiin garsonlan kasdet• 
tigi kanaatindedirler. 

Kii~iik san' atlar kanununa naza • 
ran 10,000 i miitecaviz .ecnebi teba -
smm buradan gitmesi icab etmekte idi. 
Halbuki bu kabil miisaadat neticesi o
larak gidenlerin miktan bunlann yan
Sim bile bulmam1~1Ir. 

Ankaraya ak1n! 
200 hukuk talebesi 

imtihana gidiyor 
T alimatnamenin 1iddetinden kor • 

karak yoklamalara girmeye cesa • 
ret edemiyen Hukuk fakiiltesi ta • 
lebelerinden miihim bir k!Smmm An -
kara Hukuk F akiiltesine naklettikle -
rini yazmt§llk. Diin nakil i~in F akiil -
teye miiracaat edenlerin sayJst (200) ii 
bulmu~tur. Bunlarm miihim bir k1smt 
bu ak1amki trenle J\nkaraya gidecek -
lerdir. 

Diin Ankara Hukuk F akultesi de • 
kam Bahadan gelen bir tel yammda 
istanbuldan llel.., .. k ol~m ta.lebelerin ni

aye 7 ma}'l giiniine a ar 
edilec~kleri bildiril.mektedir. 

SlRKETLERDE 

Elektrik tarifesi 10 para 
indirildi 

Ge~en hafta toplanan elektrik ta -
rife komisyonunun elektrik tarifesinde 
degi§iklikler yaphgmt yazmi§IIk. 

Komisyon tarafmdan tesbit edile -
rek Baymd~thk Bakanhg1 tarafmdan 
tasvib edilen yeni tarifeye gore elek
trik fiati kilovat ba§ma on para indi • 
rilmi§tir. Bundan sonra sarfedilen e
lektriklerin heber kilovahna kart! 15 
kuru1 yerine 14 kuru§ 30 para alma -
caktn. 

POLISTE 

Dolandtrmt~lar 
Beyoglunda Ziba sokagmda otu

ran Osep Leona 620 lira kar§Ihgmda 
sahte di§ diplomast veririz diye Pangal
bda oturan Jirayer ile Altmbakka\ • 
da !cadiye sokaiimda oturan Lenon do
landnmi§Iar ve paralan ahp gozden 
kaybolmu§lardir. 

Leon hemen vaziyeti polise haber 
vermi1, dolandmc1lann evleri aranarak 
sahte diplomalar ile bir,ok mi.ihiirler 
bulunmu~tur. Bulunan 1eyler miisadere 
edilmi,tir. 

iki Miisevi hakkmda 
takibat yaptbyor 

Emniyet Miidiirli.igiine haber ve • 
rilen bir doviz ve takas ka~ak~Ihgt ii • 
zerine yaptlan takibat sonunda Bo -
hor Peresas ve Rahal isimlerinde iki 
Musevi karde1 yakalanarak adliyeye 
verilmi§lerdi. Bunlardan Bohor Bul • 
gar ve karde§i Rahol da tspanya t~
baasmdandnlar. Tesbit edildigine go
re bu iki karde1 932 senesinde Tica -
ret OdaSI tarafmdan miihiirlenmi1 o • 
Ian iyi cins tiitiin denklerini a,arak 
yerlerine fena tiitiinleri koymu§ ve 
bunlar1 Avrupaya sevketmi1lerdir. Bu 
yiizden de hazineyi yiiz binlerce lira 
zarara. sokmutlardn. T ahkikab idare 
eden Miiddeiumumi muavinlerinden 
Sabri; su~lulari evrakile birlikte Sul
tanahmed sulh ceza mahkemesine gon
dermi§tir. Diin su~lularm sorgulan ya
piidiktan sonra kefaletle serbest b1 -
rak!lmalanna ve takibata bu 10kilde 
devam olunmasma karar verilmi$tir. 

SEHIR 1$LERI 

Mahalle miimessilleri 
f, Bakanhgi biitiin Belediyelere 

gonderdigi bir tamimde, mahalle mil
messillerinin yeniden se~ilmesine rna -
hal olmadigmi, ancak, yapmakta ol -
duklan itin bitmesile bunlann vazi -
felerinin de nihayet bulacagmi beyan 

KVLTUR l$LERI 

Mekteb binalan kiraln 
indirilecek 

flkmektebler t~m 1imdiye kadar, 
yapilan binalar kafi gelmedigi 1~m. 
mekteb binalarmm miihim bir k1sm1 
kira ile tutulmakta ve bunlarm kirast 
da biiyiik bir tutara balig olmaktadit. 

Istanbul Kiiltur Miidurliigii. onii
miizdeki ders senesi ba1mdan itibaren 
bu bina sahiblerile kunturatlan yeni -
lerken kira bedellerinden miihim t.m• 

zilat teklif edecektir. Teklif edi • 
len tenzilatt kabul etrniyenlerle yeni -
den kunturat yllp1hn1yacalt ve bina 
bo§a lt]aca hr. 

ilkmekteb imtihanlan 
llkmekteblerin son stmflarmda ya • 

p1lacak imtihanlar, on iki haziranda 
bitiril~cek ve ayni tarihten itibaren bir 
hafta miiddetle devam etmek uzere 
sergiler kurulacakhr. Sergilerde, ~o • 
cuklarm, muvaffak olunmu§ eli1i mo • 
delleri tethir edilecektir. 

Lise ve ortamekteb 
imtihanlan 

Ortamekteb ve liselerin bazi!armda 
yann ak§am imtihanlar nihayet bula
cakhr. Talebesi fazla olan liselerin 
imtihanlan, ay sonuna kadar siirecek
tir. 

Haricden imtihana istegi olanlar -
dan yi.iz ki§i. imtihanlardaki gii~liik 
yiiziinden basta olduklarma dair Kiil
tiir idaresine rapor gondermi§ler ve 
imtihana girmemi,lerdir. 

INHISARLARDA 

Afyon inhisan Miidiirii 
Ankaraya gidiyor 

Uyu§turucu Maddeler lnhisan Ge
ne! Direktorii Ali Sami ve ~evirme ko
lu ba§kam Ziya Habiboglu bu aktam 
Ankaraya gideceklerdir. J\nkarada 
afyon ekim ve sal!§larimtz hakkmda 
ili!ikli Bakanhklann miimessilleri bir 
toplanb yapacaklardir. 

eden «Lettre de Cachet~~> usuliinii ha· emniyet ve itil!'ad telkin eden, yas.a-
ttrlammz. Kral tarafmdan hususi §a· mak zevki veren, ve bu zevki tatmin 
h11lara verilen bu zarf, polise gosterilir i~in durmaks•zm ileriye dogru yiiriiten 

F ran01z mimari Y alovada IS!ahat ve 
tesisat plamna aid umumi hamhlclarla 
me1gul olaca.ktn. 

K1ziiay haftas1 diin ba~ladt 

gosterilmez istenilen adam istenildigi yeni bir sistem kurulmast bu odevin 
kadar hepsedilebilirdi. Zavalh Mira- ta oziidiir. ADLIYEDE 
beau bu yiizden neler ~ekti, ka~ yillar Cumhuriyet Halk Partisi, progra - Hah htrstzlan adliyeye 
su~u olmad•g• halde hapisanel~rde in- mma bu odevi kaydetmekle ayni za • verildi 
ledi. lngilteredeki «Chambre Etoilee»· manda biitiin 1ark irin de yeni bir ha.-

. kl h 1· d 1 '[' h j' · ' Ayn, ayn dokuz yerden halt, sec-ntn yaph lrt a a a ng1 IZ aya IDI yat be•areti vermi•tir. <:.arkin kurtuJu-
hh d ' ' Y cade ve daha bir~ok efY& ~almakla 

teva Uf ettirmekte ir. !U bu hesaretin tahakkukuna baghdtr. su~lu Adem, 1smail isminde iki erkekle 
Ulin bu a Ianda, garbde yapii&n • «F erd yok, devlet var, hak yok va • F alma isminde bir kadm yakalanarak 

Jar tarktakilerin yanmda hi~ mesa • zife var» diisturu oliimdiir. Bunun ye- adliyeye verilmi§lerdir. Muddeiumu -
besinde kahr. <;iinkii evvela garbde o rine Cumhuriyet Halk Partisinin koy- milik~e haklarmda tahkikat yap!lmak-
:ramanlar kuvvetli iki smtf - derebey - dugu «hem ferd var hem devlet, hem tadit. 
Jeri ve p&pazlar - krallara kart• koya· de miitekabil haklar ve vazifeler var- Tehdid ederek para almak 
rak hi~ olmazsa kendilerini onlarm dm> diisturu ise, hayat!tr. ~0 
kah!T!anndan kurtarabiliyorlardi. Son· A(';iOGLU AHMED istemi~ "f-.s-,. 
ra g&rb hi~bir zaman Roma hukuku - Gedikpatada oturan Ermanak is • v( 
nun tesirlerind~n &zade kalmami§h ve C. H. PARTJSJNDE minde birisinden tehdidle para isle • {(1~/((;f-il.., 
b · J R" d · · 1 p mek ve istedig"i po.ray1 alamadigi i•in -4~ l'-t.'' u tem er onesans evnmn ·~·maS! artide diinkii toplanb ~ r-1 · 'of:· 

Bu sozler Almanyanm 1imdiye ka • 
dar yapl!g1 i1lerin esbab1 mucibesini on· 
latan, m~vcud meselelere kar§l telak• 
kisini gosteren ve il~ri siirdiigii miispet 
teklifleri sayan ii' lmma aynlmakta • 
dn. 

J\lmanya, muahedeleri ba§\alari 
kendi hisselerine dii1en itleri yapma • 
d1klan i~in bozmu§tur. <;iinkii Alman· 
ya kendisini ikinci derecede ve hak· 
lari darla,tmlmi§ bir devlet sayama.z. 
Almanya Fransaya Sar mesde•i halle· 
dildikten sonra kendisile bir toprak ni
zat kalmadigmt kat'i olarak bildir • 
digi hal de F ransa cevab vermemi,tir. 
J\lmanya ii~ yiiz bin ki1ilik bir ordu 
istedigi halde bu dilegi kabul edilme• 
mi~tir. Dijer taraftan F ransa askerlik 
hizmetini iki y1la ,,lcardigi gibi Sov • 
yet Rusya da hazeri mevcudunu artu
MI§I!r. Buna kar11 Almanya da isle • 
di!ii gibi silahlanmak yolunu tutmu1• 
tur. 

Almanya, F ransa ile Sovyet Rus • 
ya arasmda yap1lan anla§mayi asker
lik ittifakt olarak kar§Ilami§hr. Alman• 
ya. bOyle bir §eye hi~bir zaman yana!• 
miYacakhr. J\lmanya kom1ulan ile sal· 
d1rmama (ademi tecaviiz) muahedesi 
yapma::,a e•u itibarile hamdn. Lakin 
Litvanya, oradaki A.lmanlara kar§t fe
na hareket ettiginden bu devlet ile bOy· 
le bir muahede yapmJYacakttr. Sov • 
yet Rusya A.lmanya ile kom§u olma • 
dtgmdan bu devlet ile de boyle bir mu
ahede yap1lmast varid degildir. 

Almanya, F ransa ile Rusyamn an· 
la1mas•m 1 Tl-·'-· ..lPrnegi andla§maSI
mn yaztsl ve ruhu ile uzla m«, ••v • 
makta ve bundan Lokarno misabnm 
dahi muteessir oldugunu gormektedir. 

Almanya bir Alman tutdu oldugu 
ilan edilen Avusturyamn i1lerine ka • 
fl§mamak i~in yaptlmast dii,iitiii!en and· 
la,mayt dahi, (kan§mak) soziinden 
maksad ne oldugu a~Ik~a tarif edil • 
medik~e asia kabul etrniyecektir. Al
manya, Avusturyayt ilhak etmek iste• 
miyorsa da Avusturya halkmm kendi 
mukadderatma sahib olmasmda 1srar 
etmektedir. 

Her Hitlerin miispet teklifleri tun· 
lard1r: 

Hukuk miisavah temin edilmedik-: 
c;e, Y ersay hiikiimleri Uluslar Derne• 
i!i misakmdan aynlmaruk~a Alman • 
ya bu miiesseseye donmiyecektir. 

Almanya, kendisine ayn hiikiim ve 
muamele yapan muahedelerin biitiin 
maddelerini reddeder. Arazi i1lerinde 
sulh yolile degi§iklik ister. 

Ba,ka akid riayete taraftar bu • 
lunduk~a Alman Lokarno misabndan 
aynlmtyacaktu. Bu misakt hava em • 
niyeti muahedesile teyid etmek ister. 

A.lman kara, deniz ve hava kuvvet
lerinin tayin edil~n miktarlanndan vaz 
ge~miyecektir. Yeni Alman donan • 
masmm lngiltereninkinin yiizde 35 nis· 
betinde olmast esas1ru hi~ degi§tirme • 
mek iizere kararla§llrmi§Itr. 

Almanya hadsiz silahlanmayt tah • 
dide ve ag!T kara ve deniz oilahlanru 
azaltmaga ve ~aplanm kii~iiltmege ha
zudtr. 

Bu son teklifler fngiliz ve Ameri • 
kan efkan umumiyesini tatmin edecek 
mahiyettedir. Her Hitlerin diger •oz
leri dahi lngiltereyi memnun edec~k 
bir §ekildedir. F akat bu •iizlerde AI • 

manyamn ve Naziligin Sovyet Rusya 
ile asia uzla§mtyacagmt ve Sovretlere 
kar11 baglanmak istemedigini a,Ik ola· 
rak gosteriyor. Bunun i~in Franstz ga • 
zeteleri Hitlerin sozlerini «komiinist· 

·lige ve Sovyet Birligine kat§! hakiki bir 
ilam barb» oldugu yolunda tefsir edi • 
yorlar. 

MUHARREM FEY:tl TOGAY 

Cumhuriyet ijz~rine Yunan felsefesile birle§etek zi- H lk P l de Ermanakt yaralamakla su~lu Sa • Ur{ v~ 
I h a artisi merkezinde, diin, lihin ikinci ceza mahkemesinde devam 01 'ft-f!( 

hinleri ham IY• aznhya nihayet bu- biitiin kaza ba1kanlann>n i§tirakile u- etmekte olan muhakemesi diin bitmi1; Nii•haaJ 5 Ku.Uttur 
yiik ink1laba gotiirdu. Bu inkiiab ilk mumi bir toplant1 yapi]mi•tir. Bu top· b lr. h k k A 

I I f d , ir serre i i ay apse onmasma a- bone ~ H 
defa dev et e er arasmdaki vazife ve lanttda, Gene! Kurultayda !stanbulu rar verilmi§tir. Tiirkiye ui~ 
haklan tayin ederek imtiyazlan kal - temsil eden Ali R,za Erem ile Mekki ECNEBJ MEHAFILDE 18ralli i~io ~ia 
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24. MaVIS 1935 

TELGRAF ~ABERLERi 
lngiltere hava filosunu 
ii~ mis]ine ~1kar1yor 

Avam Kamarasi, kanunu kab~l etti. M. Baldvin 
Hitlerin sozlerinden sevin~le bahsetti 

Lonclra 23 (Hususi) - Mister 
Baldvin bugiin Avam kamarasmda 
beklenen nutkunu soylemi§tir. 

Evvela Mare1al Pilsudskinin hab • 
ras1ru yad eden Mister Baldvin Hi~.le
rin son nutkundan bahsederek bu soy· 
levi yeni konu§malar i~in imkan verici 
buldugunu, bu sebeble lngiltere~e 
sempati ve emniyetle kar§llanar~k. d1k· 
katie tetkik edilecegini soy)eml§br. 

Mister Baldvill bu miinasebetle ha· 
va kuvvetlerinin azalblmasma dair 
Hitlerin sozlerini takdir ederek AI • 
manyamn emniyet mesele•ini ballet • 
mek iizere lngiltere tarafmdan evvel • 
ee yap1lan davete bu Jekilde cevab 
:verdigine i1aret etmiJtir. 

Bundan sonra milli miidafaa nok • 
tai nazarmdan fngiliz hava kuvvetle
rini arbrmak hususundaki hiikiimetin 
teklifi reye konarak 52 ye kar11 340 
reyle kabul edilmi1tir. 

Kabul edilen bu programa gore 
193 7 y1hnda fngiliz tayyarelerinin 
miktan 500 yerine 1500 olacakbr. 

Lordlar kamarasmda da Lord 
Londonderi, Mister Baldvinin soyle • 
vine benzer bir soylevde bulunmuf, ve 
hiikiimetin hamladJgl programa gore 
31 yeni hava iissiilharekesile mevcud· 
den fazla 31 hava filosu yap1lacagml 
aoylemi,tir. 

fngiliz hava miiste1an bu hava fi • 
losunun herhangi ba1ka bir memleket 
filolarile boy ol~ii,ebJlecegini soyle • 
rni,tir. 

M. '"r~ilin beyanatr 
M. Chuchill, avam kamarasmda 

M. Hitlerin mii1terek emniyet ve baJ• 
h. memleketlerin i1lerine kanJmamak 

meselelerindeki hattl hareketinin ii • 
mid ve cesare! vermekten pek u • 
zak oldugunu soylemiJ, Hitlerin sivil 
halkm bombard1man edilmesi aleyhin
deki sozlerinden do)ayl kivanCIDI izhar 
etmistir. 

M. Churchill, soziine §Oyle devam 
etmi,tir: 

«- Bununla beraber Almanya, 
hi~bir ulusun malik olmadigl uzun me• 
safeli bombard•man tayyarelerine rna· 
liktir. Durumun onemli bir SUrette de
gi§ecegini zannetmiyorum. Bununla 
beraber M. Hitlerin sozlerindeki dos
tane edadan ve biiyiik Britanya hak· 
lundaki samimi telmihlerinden dolay1 
<;ok memnun ve bahtiyanm. M. Hit • 

' lerin izah ve te1rih etmiJ oldugu ban 
noktalar, gorii§meler ve hatta mii • 
zakerelere yol a<;abilecektir.:l> 

M. Churchill, harb filosu hakkm • 
da Jiiyle demi§tir: 

«- Eger Almanlar bizim filomu
zun yiizde 35 ine e1it olacak bir filo 
yapacak olurlarsa bizim senelik deniz 
programumza her sm1ftan daha <;ok 
miktarda gemi in§aStnl koymam1z bir 
zaruret olur.'> 

Anlafma iimidleri 
Londra 23 (Telsizle) - Taymis 

gazetesi, Hitlerin son bayanahndan 
sonra anla1ma iimidlerinin artmtl ol· 
dugunu sarahatle soylemektedir 

Berlinde memnuniyet 
Berlin 23 (T elsizle) - Alman ga· 

zeteleri M. Baldvinin avam kamara • 
smdaki sozlerini memnuniyetle kar11 • 
larm§lardir. Matbuat kamaramn; Hit· 
lerin beyanab tesiri i~inde bulundugu 
ve bunun ilerisi i~in iyi bir alamet ol· 
dugunu yazmaktad1r. 
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Ticaret Odalar1 

Kurultayi 

Diinkii i~timalarda mii
him kararlar verildi 
Ankara 2 3 (Hususi) - T ecim ve 

endiistri dordiincii gene! kurulta}'lnm 
muhtelif enciimenleri bugiin de <;ah1 • 
malarma devam etmi§lerdir. 

T ecim borsalan komisyonu bugiin· 
kii toplanhsmda ofsiyon «arhrma 1ek· 
Iinde sail~» meselesini gorii§mii~ ve 
mallanm1zm standardize edilmesi, ge· 
nel magazalar kurulmaSJ, varant mu· 
amelesinin piyasalarda yerle~mesi gi· 
bi ,artlann tahakkukundan sonra bu 
ululiin konmasmda fayda olacagm1 
kabul ehni§, bu 1artlann tahakkuku 
i~in yapumakta olan te1ebbiislerin ne· 
ticelerine gore bu mevzuun tekrar tet
ltikine imkan vermek i<;in ~imdiden ge· 
lecek Kurultay ruznamesine konmaSI· 
Ill teklife hrar vermi1tir. 

Deniz iiriinleri komisyonu: Bahk 
endiistrisi, siingercilik ve tatl1 su bal1k • 
<;lllgllDIZID inkitafi o;arelerini ara§hnc• 
miizalterelerde bulunmu1, Kurultay ge
ne! heyetioe verilecek raporu kabul et· 
rni1tir. 

Dilekler komisyonu bugiin oiileden 
sonraki i~timalannda Odalardan ge • 
len muhtelif dilekler iizerinde diin ba1· 
hYiln miizakerelerine devam etmi1tir. 
811 arada be1 senelik endiistri program· 
laruun tanziminde gozoniine ahnmaSI 
teklif edilen muhtelif dilekler iizerin
de kararlar ittihaz etmi1tir. 

lsl:ele resimlerinin yiiksekli~i hak • 
landaki 1iki.yetler ve bilhassa Iran tran
ait yolu ve T rabzonun hususi vaziyeti 
iizerinde aorii§iilmii§tiir. 

T ecim ve endiistri odalan kanun ve 
nlz&ID!Iame l<omisyonu ~ah1malarmda 
odalardan timdiki odalar kanun ve 
lliZ&lnnamesinin tadili hakkmda gelen 
raporJan miizakereye devam etmil ve 
tadi) teklifi olarak ba1hca &lag•daki 
kararlal! almi!hr. 

1 
I - Daimi surette ticaretle me1 • 
~ olma]anna ragmen «Iicari ilr.amet· 
aablan» olnuyanlann da odaya kayid 
Plecburiyetine tabi tutulmalan. 

1 
2 - ICapablan odalann bulundu· 

"' yerlerdeki miimessil azalann da 
•ali.hiyet "• vazifelerini haiz olmaSI. 

3 - 0dalar ve yap1lan istatistik • 
lerin ilmi esa!lara gore tensik ve lev· 
bidi. 

b 4 - T acirlerin verdikleri kayid 
eyannarnelerine markalanmn da ila· 

Vdesinin usul ittihazile bukuki miieyyi· 
elere baiilanmasl. 

~ - Hw\j.lj ail!Jsa~ xe tellallar hali· 

it..alyan ordusunun 

manevralar1 

Manevralarda barb leva• 
Zllnl kullamldi 

C,:lvitavekya 23 (A.A.) - Kral 
bu sabah T olfa daglannda lutaahn 
talimlerinde ham bulunmu1tur. Bu 
talimlerde barb levaz1m1 kullamlml§
hr. T alimler esnasmda Harbiye Miis· 
te§arile Emir fbnissuud ve ala!emili· 
terler haz1r bulunmu1lardu. 

Tiirkiye • ingiltere 
ticaret miizakeresi 
Londra 23 (A.A.) - Avam Ka· 

marasmda bir saylav Ticaret Bakanl 
Runcimandan Tiirkiye ile klering go· 
rii1melerinin 1imdiki durumunu ve ~ok 
vakil ge~mi1 olmasma ve bir anla§ma· 
ya eri1mekteki zorluga gore, Tiirk in· 
cirleri uzerine vergi konulmasmdaki 
faydayl ara1hnp ara§brmiyacag!DI 
SOrrDU§!Ur. 

M. Runciman Tiirkiye hiikumetile 
gorii1melere tekrar ba~lanti!DII oldu • 
gunu ve bu 1erait i~inde bugiin i<;in 
oydad1g1 ( telkin ettigi) mukabelebil
misil mesele~inin mevzuu bahsolam1 • 
yacai!Im bildirmi§tir. 

Se~menleri aldatan bir saylav 
Pe1te 23 (A.A.) - Son se<;imde 

Kenyerea ad! altmda Te Y ahudilere 
kar11 olan programile saylav se<;ilen ve 
bu suretle se<;menleri aldatan Y ahu • 
di Kanpmanm se<;imini bozmak icin 
tahkikat a<;llmi§hr. 

Tayyare kurultayt 
Ankara 23 (A.A.) - T ayyare 

Kurultay1 yann saat 14 te Kamutay 
salonunda toplanacakbr. 

kmda emniyet ve ihbsas bak•mmdan 
odalar tarafmdan tetkikat yapildiktan 
sonra ruhsat verilmesinin usul ittihaz1 •. 

6 - Ticari ahlaka uyguosuz it gO
ren tuccarlar haklunda ba1ka memle· 
ketlerde tatbik edilen «uluslararaSJ ka
ra lisle» esasmm tesisi. 

7 - Odalar bankaSI i<;in odalann 
biit<;elerinden aynlmakta olan yiizde 
onlarm 1imdiden sonra aynlmamas1, 
ve birikmi1 olan paralann Ekonomi 
Bakanhg1 tarafmdan gene! magazalar 
ve buna benzer kurumlar tesisi itin· 
de kullamlmak iizere ve her odanm 
birikmi1 paraSI nisbetinde hissedar ol • 
maSI esaSI dahilinde sarft. 

8 - Odalar arasmda m•ntaka bir
likleri kurulmau. 

Cumliuriyet 

Atma! 
ransa D11 hleri Bakan1 Laval 
ge<;enlerde Moskovaya gider • 
ken, beraberinde gidecek olan 

baz1 FranSJz gazetecilerine Sovyetlrr 
hiikumeti vize vermemi§ti. Bunlann 
arasmda k1rk y1lhk asmam1z olan Ma· 
tin gazetesinin de muhabiri vard1. 

cJtedenberi, dosturnuz olan devle • 
tin rejiminden ba,lay•p, en takdire 
deger icraahna vannc1ya kadar ten • 
kid ve tezyif etmeyi adet edinen gaze· 
tecilere kar§l, Sovyetlerin pek hakh ola
rak ihtiyar eyledikleri bu muamele, on· 
!arm kinini, gazabmt biisbiitiin tahrik 
etti. 0 kadar ki, F ransa ile Sovyetler 
arasmda teessiis eden SJlu dostlugu 
dahi kale almJYarak, hala tezyifkarane 
yaz•lar yaz1yorlar. 

Kin fena 1eydir. Buna gonlunde yer 
ay1ran adam, hasm1m &§ag!latmalc ;, • 
terken, ekseriya bizzat kendi giiliio~ 
mevkie diiser. 

Mesela, son gelen Matin niishala • 
nndan birinde ,u ftkra}'l okudum: 

«Kafkasya koyliilerinden biri, ken· 
disine az siit vermekle beraber, ah1 • 
rmda boynuzlarile tahribat yapan ine· 
iiinden tikayet~i olarak, onu mahke • 
meye vermi§. Hakimler de, bu dava • 
y1 kabul ed..erek, hayvan1 sorguya ~ek· 
mi,ler. Su~luyu miidafaaya tevkil edi
len avukat, inegin Hfi miktarda siit 
vermemesini, sahibinin ona iyi bakma· 
masma atfetini1, ve tarafeyn dinlendik· 
ten sonra, mahkeme, inegi beraet ettir· 
mi§lir.:~> 

Matin muhabirinin, Sovyet toprak· 
Ianna ayak absmaSJ caiz goriilmedi di
ye, bu aguhkta bir masal uydurmak 
maskarahkhr. 

Hem, haydi, Sovyetlere kar§i, ga• 
zetenin kuyruk acJSI var. Rahmet oku· 
yacak degil a? Onlan tezyif etmek 
i~in elinden geleni uyduracak. Lakin 
okuyuculann su~u ne L Onlara bOyle 
olm1yacak seyleri yutturmaga kalkl1 • 
male, kendilerine hakaret etmek degil 
midir? 

Hele ben, bu zevzekliiii okudugum 
Zaman, agzundan gayriihtiyari IU hitab 
~·kh: 

- Atma anam babam 1.. Meslek 
arkadaJJYIZ! .. 

Erciimend Ekrem T ALU 

Roma konferans1 

M. Laval ile M. Titiilesko 
arasmda diinkii miihim 

konu~malar 
Cenevre 23 (Tel 

slzle) - M. La - """'"""'~ 
val bugiin Bal • 
kan Andla§masi 
ve Kii~iik And -
la§ma Ba§kant M. 
Titulesko ile ko • 
nu§mU§tur. Ce • 
nevre mehafilin
de bu konu~ma • 
ya biiyiik ehem • 
miyet veriliyor. 

Konu§malarm 
Roma konferan • • 
Sl haklonda cere • M. Tituleako 
yan ettigi ve bu konferansm haziran· 
da toplanaca~ soylenmektedir. 

M. Laval ogleden sonra Sovyct Ha
riciye Komiserl Litvinofla da konu~
malarda bulunmu§tUr. 

M. Titule•ko Ru•yaya gidecek 
Biikre~ 23 (A.A.) - Heni\z teyid e

dilmiyen bir habere gore, M. Titules
ko yakmda Moskovaya gidecektir. 
Bu mesele haklanda yan resmt bir 
11fati olan bir zat boyle bir zlyarctin 
sonbahardan evvel yapllanuyaca~mt 
soylemi§tir. Bu proje zaten Romanya 
ile Sovyet Rusya arasmdald siyasal 
miinasebetlerin yenlden b8.§lac:!Jjil 1934 
senesindenberi mevcuddur. 

Ankara Hukukunda 
imtihanlar 

Ankara 23 (Telefonla) - An • 
kara Hukuk F akiiltesinde imtihanlar 
25 mayJSta ba1hyacak ve 2 temmuz • 
da bitecektir. 

• 

---....... .. 
, .. 

TELEFQNvETELSiZ HABERLERi 

Matbuat kongresi yar1n 
Ankarada toplantyor 

Kongrenin ~ah~mas1 u~ giin siirecek, bir 
k1snn murahhaslar Ankaraya vard1lar - ---

Ankara 23 (Telefonla) - Tiir • murahhaslardan bir kJSrm bugiin An-
kiye Matbuat kongresi cumartesi gii· karaya geldi. Ankaraya gelenler a • 
nii, k hleri Bakam Siikrii Kayamn rasmda kongrede dinleyici olarak bu-
bir soylevile ·~·lacaktir. Kongrenin bii- lunmak istiyenler de vard1r. fkdam sa· 
tiin hamhklan tamam olmu§, bir In • hibi Alimed Cevdet te bu maksadla 
Slm murahhaslar da gelmijtir. Murah • Ankaraya gelmi§; Matbuat Umum 
haslardan bir~ogu da cumartesi saba • Miidiirliigiine miiracaat etmittir. Ah-
h• trenle buraya gelecekler, Ankara • met Cevdet boyle geni~ mikyasta bir 
daki meslektaslar ve Matbuat Umurn toplanhnm memlekette ilk defa yap•l· 
miidiirliigu erkam tarafmdan kar~• • d•gm1 ve mesleki alakamn kendisini bu 
lanacaklard1r. kongrede bulunmaga mecbur ettigini 

Kongrede i1 birligi, kiiltiir ve me•lek soyliiyor. 
enciimenleri se~ilecek, muhtelif ra • Kongrede se<;ilecek olan komisyon· 
porlar okunacakt!r. Kongre <;ah§mala- lardan it birligi komisyonu; devlet ve 
n ii<; gun surecektir. matbuat arasmdaki it birligi mevzuu· 

Matbuat Umurn miidiirliigii, leon • nu; meslek komisyonu mesleki alaka-
gre murahhaslannm Ankarada kala • dar eden meseleleri; kultiir komisyo-
caklan miiddet i~in giizel bir program nu da gazeteleri daha ziyade munde· 
baz!llami!hr. recat bak1mmdan tetkik edeceklerdir. 

Murahhaslar toplu bir halde Ata • Matbuat Umum Miidiirliigu her ko • 
turk heykeline c;elenk koyacaklar, ~e • misyonu alakadar eden mevzulara da-
hirde otomobillerle gezinti yapacak • ir vesikalar ve dosyalar verecektir. Bu 
lard!l. Bu arada butiin miiesseseler, ens· arada Matbuat Umum Miidiirliigii ta· 
titiiler gorulecek, <;:ubuk barajma da rafmdan yap•lm•t olan anketin neti • 
gidilecektir. cesi de kiiltiir komisyonuna verilecek· 

Murahhaslar §erefine bir ak§am zi· tir. 
yafeti de verilecektir. Matbuat miidurlugiinde soylendigi-

Ankara 23 (Telefonla) - Mat • ne gore ankete ~ok enteresan cevablar 
buat kongresine ittirak edecek olan verilmi§tir. 
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Orman <;iftliginde ( i, kanunu 

Celal Bayar, kongre aza- · Gel~cek toplanb devre
larma ziyafet verdi 

Ankara 23 (T elefonla) - Eko • 
nomi Bakam Celal Bayar bugun 
I 9,30 da tecim ve endiistri kurulta • 
y1 delegelerine orman <;iftliginin bira 
bah<;esinde bir k1r yemegi vermistir. 

Y emekte Batbakan fsmet lnonii, 
Kamutay Baktanl Abdiilhalik Ren • 
da, Bakanlar. C. H. Partisi Gene! 
Sekreteri Bay Receb Peker, Ekonomi 
ve diger Bakanhklar ileri gdenlerile 
gazeteciler hazlf bulunmutlur. 

Delegeler fsmet fnoniiniin masaSJ· 
n1 <;evirerek yafa seslerile Batbakana 
sayg~ ve sevgi gosteri1i yapml§lardu:. 
Y emek <;ok iyi bir hava i<;inde ge<; • 
mi§tir. 

A vusturya e~yasma 
dair bir karar 

Ankara 23 (Telefonla) - Avus· 
turya men1eli e§yaya Tiirk paraSJnm 
k1ymetini koruma karamamesinin 
32 nci maddesi (jjkmiiniin tatbik edil
mesi kararlattinlm•thr. Bu madde 
hiikmiine goer A vusturya men§eli e§· 
yamn bedelleri Cumhuriyet Merkez 
Bankasma yahnlmadJkca e§ya mem • 
leketimize sokulmJyacaktlf. 

Televiziyonda ~eli~me 
Paris 23 (Telsizle) - Bir alim tara

fmdan bulunan yeni Alet sayesinde te
levizyon sahasmda ileriye dogru ~ok 
muhirn bir adrm daha ablm1~hr. Bu 
ke§if sayesinde televizyon ne~riyall 
havamn muhalefetinden kat'iyyen 
miiteessir olm1yacak, ne§riyat bulut • 
lardan ge~ebilecektir. 

Frans1z - M1S1r ticaret 
muahedesi 

Paris 23 (Telsizle) - Bugiin Pa • 
riste Fransa ile MISir arasmda bir ti
caret muahedesl irnzalarum~llr. 

Bir Bel~ika balonu dii~tii 
Paris 23 (Telsizle) - BriikSI'lden 

gelen haberlere gore Bel~Ikalllarm 
cBel~ika. admdaki biiyiik balonu Sen 
Yoakirn yakmlannda yere dii~mii~ • 
tiir. Kaza hakkmda heniiz hi~bir ma
lfunat almamanu~hr. 

Manevralarda bir tayyare 
dii~tii 

Nevyork 23 (A.A.) - Biiyiik pa· 
sifik manevralan esnasmda bir tayyare 
diismii§ ve 6 rakibi olmii§tiir. 

sine yeti,tirilecek 
Ankara 23 (T elefonla) - h ka· 

nunu layihaSJm tetkik eden muhtelit 
enciimen oniimiizdeki pazar gunu 
toplanacakhr. Bir~ok miihim esaslan 
ihtiva eden ]ayihanm inceden inceye 
tetkik edilmesi liizumlu oldugundan 
Kamutaym gelecek toplantJ devresine 
yeti§tirilebilecegi anla§Jimaktadu. En
ciimenin pazar toplanh•mda bu cihet 
kat'i surette belli olacaktn. 

Baz1 ~yamn gi.imriik resmi 
Ankara 23 (Telefonla) - Kat • 

ranh, asfalth ve miimasilleri, amba • 
Jaj ltag!d!, selliiz ltag!dl ve mukavvast 
ve mamulah, miicellit kagJdJ, tebe1ir, 
iistiib~ ve emsali mevadla sath1 Ilia e
dilmi§ kag1dlar ve duvar k&gtdlan ve 
mukavvalannl, diger kag1dlar gibi giim
riiklerde memlekete sokulurken her ki· 
logrammdan 3 l<uru§ i•tihak vergisi a• 
lmmaSJ liz1m geldigi giimriiklere bil • 
dirilmi,tir. 

Fransa siyasi mehafilinde 
faaliyet 

Paris 23 (Telsizle) - Meb'usan 
meclisi oniimiizdeki hafta zarfmda a· 
<;IIacagmdan Siyasal mehafilde bugiin 
biiyiik bir faaliyet ba1 giisterml§hr. 
Meclis a<;1hr a~IImaz intihab kanunu
nun degi§tirilmesi hakkmda hararetli 
miizakereler cereyan edecegi soyle • 
myor. 

Siiylendigine gore, intihabat nisbi 
olacak ve meb'usluk miiddeti 4 ten 
6 seneye <;II<anlacaktir. Bu tedbirler 
sayesinde kabine mevkiinin daha zi • 
yade saglamla§atagl ileri siiriilmel<te
dir. 

Frans1z kabinesi geni~ sala
hiyet istiyecekmi~ 

Paris 23 (Telsizle) - BaJvekil 
M. Flanden bugiin mali proje hak • 
kmda tetkiklerine devam etti. Bu pro
jenin tatbiki i.;in hiikiimetin meclis • 

ten, val<tile Puankareye verilen §ekil
de genii salahiyet istiyecegi soyleni • 
yor. 

Eski Maliye Bakan1 M. Malvi ta• 
bii tedbirlere taraftar oldugunu ve ge
nii salahiyete ihtiyac olmad!gml gaze • 
tecilere soylemi§tir. 

m u ~ n lb> n n k n ern 

HEM NALINA 
MIHINA 

Kadmm askerl.igi 
ava~ sozlerl ~oj!ald1k~a her 

te ulus pek tabil olarak biitiln 
i3J kuvvetlerini, korunma i<;in, 
h&ZIT bulundurmag• dii§iiniiyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi son lru • 
rultaymda programma ~ maddeyt 
ililve etti: 

• Vatan miidafaas1 ugruna yurdun 
canh cansJZ biitiin mevcudiyet ve 
kudretlerini tahsis etmek esastrr. • 

Bu maddeden, lcabmda vatanm 
miidafaaSI i~in kadmlardan da istl • 
fade edilecegi, yani kadmm da asker 
olaca~ manas1 <;IkarLldi. 

Tiirkiyede yiikselen bu sesin arka· 
smdan Almanya da ayni §eyi aoyledL 
Almanlarm yeni askerlik hizmeti ka
nunu, sava§ zamanmda kadm ve er• 
kek biitiin Almanlarm vatana hi,._ 
melle miikellef olduklarmdan bahset
mektedir. 

Bu, yalruz Tiirkiyeye ve Almanya • 
ya miinhasrr degildir. Yarmm harbin· 
de, her memleket, canh ve cans1z bii· 
tiin mevcudiyet ve kudretlerini vatan 
miidafaasma tahsis edecektir. Hatta 
Sovyet Rusyada daha §imdiden kachn
lardan silahh lot'alar bile te§kil edil· 
mi~tir. 

Kadmlarm askerligi meselesi Tiir
kiye ve Almanyada tekrar ortaya ~·
Janca, kadmlar kongresine gelen mu
rahhaslar arasmda yaphj!unJZ anke
ti habrladim. Murahhaslar arasmda 
kachmn askerliginl istiyenler yok de
nilecek kadar azd1. Bayanlarm <;ogu 
askerlikten ve oldiirmekten ho§lan • 
m•yorlard1. Otmekten ve oldiirmek· 
ten erkekler ho§lamr m1 aanki ? ... 

Mesele oirnek ve oldiirmek mesele
si degildir; vatan miidafaasmda ~all§• 
mak meselesidir. Yarmm harbl, or • 
dular harbi degil, mllletler harbidir. 
Arbk cephe ve ceph!! gerisi diye bir 
aYirma yapmak miimkiin olamaz. 
Harbe giren millet, erkegile, kadmi • 
le, askerile, sivilile, ta~ile, topragile 
savasacaktrr. Bence kadm i<;in cephc
ye gitmeden, tiifek atmadan, siingil 
saplamadan, bilfiil adam i:ildiirmeden 
yapllacak S&f1SIZ i~ler vardiT. Kadm, 
askere giden erkegin tarladaki yan • 
hanedeki, fabrikadaki yerini tutacak
ltr. Kad1n, vatman olacak, bilet~i Gla
cak, postac1 olacak, katib olacak, me
mur olacak, amele olacak, 1§~1 ola • 
cak, bir kelirne ile cr - o.. •ve ko§an her 
l!rkekten bo§ kalan dolduracak
trr. Bir taraftan haslane.erde giizel el· 
lerile yaralan sararkeo diger taraftan 
harb endiistrisl fabrikalarmda bom
ba haZirhyacakbr. 

Bir milletin biitiin erkekleri sava
§a gidince kadmlarma i§ mi yok? Her 
millet, ordusunun biitiin silahSiz hiz
metlerini, biitiin geri hizmetlerinl 
kadma gordiirecek, bu suretle hiitiin 
erkeklerini cepheye siirebilecektir. 

Kadmm askl!rligi demek ~~" bu 
demektir; kadmm sava~ zamanmda 
erkek gibi vatan miidafaasma i§tira
kini, onun mecburl hizmetlerlni ve 
miikellefiyetlerinl tayin etmek de
mektir. Erkekler arasmda nasi! be • 
den kabiliyeti miisaid olanlar silahh 
ve muharib slDlflara, milsaid olmt· 
yanlar da sil!hsJZ ve gayrimuharib 
hizmetlere ayriliyorsa kadm da, tabi· 
atile silAhsJZ hi=etlerl! verilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin pro
grammda pek iyi siiylenildigi gibi, va
tan miidafaasmda erkek, kadm canll 
ve cans1z diye bir tefrik yapmadan 
her ml!vcudiyetten, her lruvvetten 
istifade edilecektir; her§eyi yerliye
rinde kullanarak... Lokumla istih • 
kim yap1lmaz; fakat asker beslenir. 
Kadm hiicum lot'umda lrullamlmaz; 
fakat cepane fabrikasmda <;al~tirilir. 
Kadmm askerligi, onun, vatan mii
dafaasma giiciiniin yettigi yerde ve 
i~te mecburl hizmeti demektir, 

Afyon meselesi 
Cenevre 23 (A.A.) - Ulualar 

Sosyetesi ltonseyi, hugiinkii eelsesiD • 
de afyon komitesi tekliflerinin mua • 
mel eye el konulmasma ve J aponya • 
mn bu komite mesaisine i~tirake davl!t 
edilme ine ltarar vermi~tir. 

M. Litvinofun Ba~bakantmtza 
cevabr 

Ankara 23 (A.A.) - Mahim 
Gorki u<;agmm ka}'lbmdan dolayt Bilf" 
bakan lsmet fnoniiniin gonderdigi bat' 
saiii telgrafma Komiserler Kurulu 
Ba,kam Litvinof &J&gJdaki kal§d,lil 
vermi1tir: 

T elgrafm•zd<~~~t d..-in bir surette 
duygulanarak Sovyetler Birliginin ui· 
rad1g1 ac1kh kay1b dola}'lsile dost<;a 
gosterilen sempati duygusundan dola
YI Sovyetler Birligi hiikumetinin ic;ten 
te§ekl<iirlerini kabul etmcaizi rica ec»-
run. 



Cumhuriyet 

~anakkalede 
~~~urklerle Sungu Sungu~e 

No. 193 A. DAVER 

Giinde yalmz bir Franstz kolordusundan, 200 ki,i 
hastahk yiiziinden geri gonderiliyordu! 

Suvla ihracm1 ve Anafartalar mey
dan muharebesini bu suretle bitirmi~ o
luyoruz. ,Simdi, bizim F ranm topc;u 
zabitinin habralanna donelim. Onu 
Anafartalar meydan muharebesinden 
sonra. agustos ortalannda dank has • 
t• ltgmdan mustarib btrakm•st1k. 

Frans1z to~u zabitile beraber 
14 agustos, cumartesi - Bugiinki.i 

ordu to~u raporundan bazt par~alar 
altyorum. 

c!stihbarat daire,inin emin bir kay
naktan ald1~ malumata gore. bugi.ine 
kadar Tiirk sahra toO<;u,undan 23 top 
tamir edilmek iizere tophaneye gon· 
derilmi~tir. 11 lane agn top. kullanll • 
maz bir hale geldiginden bulunduk • 
ian mevzilerde terkedilmi tir. Bu ne • 
lice, en zjyade ag!T to~umuzun all! • 
lanndaki doiiruluk ve ate~ kudretinden 
ileri gelm~tir. 

T opba~lara ve ha.,atan ni~anclla
ra, k1t" a kumandanlan tarafmdan teb
rik kedildiklerini bildiriniz.» 

Bu •uretle, Anadolu sahiline ye • 
gii.ne atq eden bizim batarya, bir de • 
fa daha tesirini isbat etmi~ ve bir de • 
fa daha, kumandanlanmn takdir ve 
tebriklerini kazanm1~br. 

Dii~man ate~i altmda toplanan top
~ulara amirlerimiz tarafmdan vaki o
lan medih ve takdirleri bildirdim. On· 
Jar da sevinclerini gostermek i.izere 
Tiirklere gayet iyi ni§an alnmt~ ii~ yay· 
ltm yol\adllarl 

15 agustostan 25 agustosa kadar -
,Siddetli riizgarlar, giindiizleri ~ok " • 
cak, geceleri rutubetli havalar, ag1r, 
11ktnllh ve yorucu giinler. 

Giinde yalntz F ranSIZ kolordusun • 
dan 200 ki1i hastahk yiiziinden yan • 
madadan geri gonderiliyordu. 

Pran••• top~u aal:.itlndent 

sonra, Verdun siperlerinde gene bOyle 
top giiriiltiileri arasmda, neferlerim 
gogsiime Legion d'honneur m1amn1 
takocaklard1. 

,Simdi Seddilbahirde cereyan eden 
meruim, bir muharebe meydamnda 
yap!lmaSI. ve tam gogiislerimize miite • 
vazi birer harb madalyaSI tak1hrken 
Top atqi a~ma.lan iizerioe. mf hi • 
disatm verdiii bir ehemmiyet ve aza· 
met kazand1. Bu hem basit, hem aza • 
metli merasim. gerek mad•lya ile tal
tif edi\enleri, gerek seyirci ve tahid 
olanlan derin bir teeuiir ve heyecan 
i~inde brralctl. 

Bugiin. Bozcaadadan hareket eden 
bir tayyaremiz denize diittii ve pilotu 
rastd1 boguldular. 

27 agustostan, 29 agustosa kadar • 
nisbeten sakin giinler. Gittilc~e ~o • 
galan sioekler, durmadao etrafumzda 
dola••yorlar, leylekler k1zgm giinesin 
altmda makineli tiifekleri andnao bir 
taktrb ile otiiyorlar. Gi.inet bat1p ta 
aksamm hiiznii c;okiince onlann yeri· 
ne baykuslann act feryadlan bashyor. 
Bu harabeler hep bayku1 dolu. Onla • 
rm felaketli bai!rt1malan. bu ~ark kon
serinin gece partisini teskil ediyor. 

30 agustos, pazartesi - 75 lik bir 
bataryaya kumanda eden top<;u yiiz • 
bastS! Aubry (Orbi) btr siperde bir 
1arapnel par~•" isabetile oldii. Zaval· 
h. ales hathnda bulunan bir dostunu 
gormege giderlcen oteki diioyayl boyla· 
nusb. V azife mecburiyeti olmadtkc;a 
yapllao bu tehlikeli gezintileri tiddetle 
menetmek gerelctir. 

31 agustos aah - Kumandan 
Aubry. bugiin merasimle Morto ko • 
yundaki mezarhga gomi.ildii. Miralay 
Brunet bir nutuk soyledi. 

Aiu•to• harekatr hakkrnda 

r Dikkatler ---
55 numarah vapur 
$irketi Hayriye 55 namartJir 

fontonunun boyunu uzafmrf, ht%t.• 

nr tla art•rmi.J. Bunun tOyle 6ir de· 
iifiklik olmacl•im•, teknitini bi • 
lenler ooylediler. Bir Turk atelye· 
oinde Turk bilgioi, Turk enerjioi 
yalnrs ba oapuru clilzeltmeltle kal· 
mamrf, bu vapuru firkete, ucuza 
ftkarm1p, T iill makineciai, teaviye· 
ci•i de ondan ekmek ve tecriibe 
kazanm•fhr. Demek ki $irketi 
Hayriye atelyeai, yaln1z kalalatlt1 
kalm1yor, bir oapura ba,tan a,ait 
tletifliriyor, eaki makineoini yeni 
kombinezonlarla yenileftiriyor ve 
lurk ydhk oaparun lnzmr cia art• 
trrtyor. Eier yalnrz if bunanla kal· 
•aytlr ben gene aeuinirdim. 

Bu ulall vapurun yenilenme tee
ruben, prkete ba,ka bir amucl da· 
ha armajjan etmip. $irket, iki yeni 
vapura da atelyeoinde yapttrmak 
iotiyormuf. l,te yerinde bir clene· 
me, bir acl1m aonunda ba,ka tiirlii 
bir enerji uyanclrnyor oe Tiirkiin 
ip ve giiciJ ortaya ~rkarryor. £fer 
Jirllet bu iki 1111purun iokeletini bu· 
rada ~afar v• umduiumuz gibi V«· 
purlarr yaprp denize indiriae ya "' 
km oular oapurculuifumuza, bir 
rprJ. dofacallttr. $imdiye kaJar 
yalnLZ bir ilti taktaltla ge~inmefe 
ujra,an Tiirk i~ioi de hem yiilloe
lecd•, hem de JU4iinceden lturta • 
lacakttr. V. 0. 

OLOM 
Merhum Hac1 Emin Pata hare • 

mi ve Dr. Raaih Eminin valideai 

Hatice lamet, Tannn1n rahmetine 

l<avu,muttur. Cenaae namau Ku • 
ru~etme eamiainde cuma namaztn• 

dan aonra Jahnarak ebedi meoke • 

nine tevdi olunacakbr. 

Bugiin 

SUMER sinemasmda 

BiTMEMi$ SENFONi 
ve MARSEL CHANTAL taraflnda Sana gelince. iyile~tim ama zay1f ve 

mecalsiz dii1tiim. llk defaki cminde 
cure» yani «ha<ta degilim» telkini ile 
tedavi usulii iyice netice verdiii:i i~in 
bunu bir daha tatbik edecegim. Fa kat 
ne yaz1k ki, bu tedavi usulii, maymunu 
(stgtr konservesi) kanh biftek ve kiif· 
Iii ekmegi albn gibi biskiivi haline ge· 
tiremiyor. 

miitalealar A M o JC. 
F ran11z top<;u yiizb&flSI agustos ha-

23 agustosta, ltalyamn Tiirkiyeye 
harb ilan ettigini ogrendik. 

(B1r FranslZ zabitinin •biiyiik bir 
plindt ama tatbik edenler biiyiik de • 
J:ildi> dedigi Suvla ihracmm ve Ana
farta taarruzlarmm akim kalmaSl il· 
zerine, italyanm Tiirkiyeye harb iliin 
etmesi, Geliboludaki dii§man karar
giihlannda sevincle ve iimidle kar§t· 
lan1yor. Bir taraftan da Yunanistan • 
dan yardtm bekliyorlar. 1915 agusto
sunda, iktidar mevkiinde Gunaris 
vardtr ama itllar ordusu karargahla· 
rmda Venizelosun i§ ba~ma gelecegi 
ve Yunan ordusunu kendi yardunla· 
rma gilnderecegi iimidi ya~1yor. Bu 
tath hulyalar, hastahktan km.lan 
nevmid dii§man ordusunun, artlk, tek 
manevi kuvvet kaynaklartdtr. A. D.) 

26 agusto• per1embe, bugiin ii~ za
bitle - bir tane!i bu sabrlann muharri
ridir • iki top<;u askerine barb madal
yaSI verildi. Bu miinasebetle bir taktm 
asker merasime i~tirak etti. 

Askerler dizilmis, selim duruyor, 
top<;u borazanlan ke~lcin seslerini top 
giiriiltulerine kan~tmyor. mermiler, ba· 
tlmlzln iilliinden z•hk ~alarak ge~i • 
yor ,.e bizim topland•i!•m•z yerin biraz 
ilerisinde pathyordu. Kumandan, go • 
gwlerimize harb madalyalanm bu mu· 
harebe dekoru i~inde takb. Sir sene 

"Cumnriyet .. in tefrikast : 55 

Yaza:n: Tercum• ed'1n: 
S S. Van Dine Omer Fehml Bllf/tut 

- Ehemrniyeti yok, devam ... 
Amesson ta1fan yerlenne koydu, 

sonra oturdu ve oyunu miitaleaya dal

e•. 
- Pardenin vaziyeti bana m:isaid 

reU!! hillmda fU miitalealarda bu • 2 biiyiik film birden 
lunuyor: Yaa fiatleri• 20 • 25 • 30 •u"'f 

«1ngilizler tarafmdao Suvlaya yapl·l•....iziiiilllliiliiiliiizi_liiil_ilitz ___ l_ill. 
lan yeni ihracm muvaffakiyet•izliji, 
Gelibolu yanmadasmdaki i1galimiz i~in 
son bir darbe oldu. 8 agustostanberi 
k1taatln faaliyeti giin ge.;tik~e daha aza
l•yor. (Bu tarihte bir yanh~hk var. 
Seddilbahir cephuinde degilse de A -
nafartalar cephe..inde 26 agustosa ka
dar, muhtelif giinlerde ~ok kanh mu· 
harebeler olmu1tur. Ancak 27 agus • 
tostalci muharebedeo aonra, di.i,man 
gidinciye kadar, siper muharebeleri vu· 
ku bulmustur. A. D.) Hemen hemen 
tam bir siikun i~inde giinler ge.;tigi o
luyordu. Baz1 bazt kar11hkh tiifek ate
li ac1hyor, makineli tiifekler de kon -
sere istirak ediyor, sonra her ~ey su • 
suyordu. T oplann sesi nadiren i iti • 
liyordu. Anadolu bataryalan Seddil
bahire ve Kltalanmtza nadiren ate~ edi • 
yorlard1. Acaba Tiirkler, s1caktan m1 
bunalmlllard!; yoksa cephaneleri mi 
yoktu? 

Rumeli tarafmda da top<;u atesleri 
itibarile ayni siikunet vardt. Alc;•tepe
deki Tiirk bataryalan pek az faaliyet 
gosteriyorlar ve arama da, 2 nci fn • 
kaya birka~ ihtirakh mermi atlyorlar -
dt. 

(Anafartalar muharebesinin mu -
clb oldu~ az!m cepane sarfiyatm • 
dan sonra, top<;u cepanemiz o kadar 
azalm•~h ki arttk taarruz ve muka bil 
taarruz yap1lmadtkt giinler, at14 ya • 

ptlmamast emredilmi~ti. A. D.) 

(Arka11 oar) 

goriinmiiyor 1 
- Sana da ... Biraz tuhaf .• 

- Devam edelim, aks1yan yerleri 
gorecegiz. 

Oynamaga ba~lad!lar. Ayni za • 
manda aralartoda konu!uyorlard1. U
zun bir mubahaseden sonra nihayet 
Markam dayanamadt: 

- Robin~tanyo ile Pardtnin o -
yunlarmdaki zaman farkmdan bahset· 
menizin sebebi nedir? 

Vans: 

- Siz tatran~ oyununu bilmez mi
siniz. dedi. Bu oyunda hi~bir oyuncu 
rakibinin hamleleri hesab ettigi ma • 
da ,atran~ tahtasmtn oniinde durmaz. 
Hatta bulundugu salondan c;tkar, ge • 
zinir. Biifeye aider, yahud kadmlara 
lwr yapar. 

Vans bir sigara yakarak ilave et • 

ti: 
- Hulas& Markam Arnessonun ve 

benim birlikte yapbg•m•z hesablar g3s· 

teriyor ki Parde geceyarlSI ii~ ~eyrek 

aaat m~hul bir yere gitmi1tir. 

l em1z dtmiz ha vas• 
C,::i~ek kokusu almak 

Dansetmek ve 
Miizik uinlemek 

ister misiniz? 
• 

Taksim 

BELEDiYE 
BAHCESiNE 

gidiniz. 
CUMA ve PAZAR 

saat 1 L den 13 e kadar 

MATiNE DANSAN 
ve her ak,am 

Maestro YANKO idaresinde 

Mefbur TELSiZ CAZ 
lira biiyiik duble 18 kuru,. 

Mexe aerbeaHir. ................... 
Bugiin Pangaltt 

T A N sinemasmda 
LiEBELEi 

MAGDA SCHNEiDER 
Grlec' k l'azar ~Unil pro~ramt 

GEN~LiK ARZULARI 
MARTHA EGGERTH 

Her lki tilmde F• 1X .IUR:\AL 
Telefotu U37• 

-21-
Cinayetln ve riyaziye 

16 nisan, cumartesi ak§am saat 8,30 

Ak1am yemeginde meselemize da • 
ir hemen hi~bir sey konu1madtk. Y e • 
mekten sonra Markam tenha bir ko1e 
bulunca bahsi a~t1. 

- ~atran~ partisini tetkik ederek 
~tkard18tm•z neticenin biiyiik bir fay • 
da" olacagtnt zannetmiyorum. Bu ke· 
,if zaten karmakan,•k olan vaziyeti 
bi.i•biitiin kan~brd1. 

Vans: 
- Pek dogru, dedi. Biz her adtm 

att1k~a daha ziyade ~amura saplam • 
yoruz. Meselenin fevkaladeligi nere • 
de'dir, biliyor musunuz? Hakikat her 
taraftan bizim gozlerimizi kamat!trd! • 
gt halde onu goremiyoruz. 

- Hi~ kimse hakkmda heniiz bir 
deli! elde edemedik. 

- Ben bu hususta bir1ey siiyliye • 
mem. c;:unkii mesele ~ok kant•kbr. 
Kart•m•zda riyaziyecilerden miirek • 
keb bir ka file goriiyoruz. 

T ahkikat ve taharriyal!mlZ katilin 
ismini bize bildirmedi. Maamafih bize 

Sapanca, bir gezme ve 
dinlenme yeri oluyor 

Gol kenarma giizel 
ucuza satacak bir 

bir kazino 
• pazar yer1 

ve her,eyi 
yaptbyor 

Sapanca 6olii kenarmdan ge~;en Ankara yolu 
Adapazan (Hususi) - Devlet de -

miryollarmm ~ok yerlnde blr gorii~le 
ge~en sene baJladl.itz. Sapanca banliyo
sii, yalunda tekrarlanacak ve Kocaell· 
nin bu ziimriid ko§esi tstanbullulara 
a~t.lnu§ olacaktrr. Bu sene Sapanca 
gczicilerinin imkln nlsbetinde !hti • 
yaclarma cevab vericl blr hale gelme
sll~in ate§li bir ~alt§ma var, Vall Falk 
Tiirel Sapancaya gelerek hanrllklar1 
kontrol etmi; ve noksanlar1 gaster • 
mi§tir. 

Vile.yetin ve Partinin vilayet genel 
kurultaymda da kararla§tmldl~t gi
bl, Sapancanm blr gezrne ve dinlen
me yeri oldu~ .ltal!ar. el<onomi baln· 

mmdan da vilayete faydah bir §ekle 
sokulmasmm ilk ad!IDlan ahllllli o1u
yor. 

1stasyondan go! kenarma giizel bir 
yo! a~!lmakta, tam bir konforu haiz 
bir gazino yap!lmakta, sala§lar ytkll· 
rllmakta ve geleceklerln mahallt mah
sulil kolay ve temizce ah§lartm temin 
iiin de giizel bir pazar yeri hazrrlan
maktadrr. 

Bu sene hazrrhklar da bittikten 
sonra Sapanca golii ve ye§il korulu 
sahilleri 1stanbullulan ~eken bir mik
natls olacakt1r. Giizelllgi ve yemi§le • 
rinin nefisligile tan!lan Sapanca, ken
clini ozli"enlere kucalml acwor. 

. 4 

Kocaeli Vali•i Faik Turel Sapancada yaptlan hazrrlrklar1 tetkik ed~yor 
[Foto Salih Miinib] 

Bugiin, bu gece 

$eh:zadeba,, HiLA.L sinemas1nda 
2 biiyiik filim birclen 

AGA LEBLEBiCi HORHOR 
Tiirkf• aiialii ve ,arlula tarihi operet, 

2 nci film, ,;,man ve aay1f ~ifte komikler tarafondan 

$EYTAN KARDE$LER 
Biiyiik komedi, Duhuliye 20 kuru,tur. 

., .... BugUn: M I L L i s.nemada-.._ 
2 film birdena 

C1lgm Kan Cici Berber 
Charles Boyer TUrk~e sozlU 

Annabella Operet 
Duhuliye 20 kuru, 

Bugiin MEL E K sinemas1nda 
20 . 25 30 . knru~ ile 2 hiiyiik ve giizel film hirden1 

jenni Gerhard Prenses Nadia 
Oymyan 

SiLV1A SiDNEY 

onun kendilerile goriijtiigiimiiz e1has • 
tan biri oldugunu da ogretmi~ oldu. 
Katil bir riyaziyecidir. 

- Sir riyaziyeci mi? "Bizi me~gul 
etmekle olan bu cinayetler benim f1k· 
rimce bir delinin isidir. 

Vans ba§Jnl sallad1. 
- Katil her cihetle akhsdim sahi· 

bi, hem de son derecede aktlh bir a • 
damdtr Markam! Onun hareketlrri 
mant1ga mugaytr degildir. Gerc;i kan 
dokmekten ho~lamr bir huya oahib ise 
de biitiin isleri alk1lanedri. 

- NaSI! oluyor da riyaziyeci ka • 
fasile ~ocuk ~arblanm telif edebili • 
yonunuz? Buolan man!tga muvaftk 
diye nas1l kabul ediyorsunuz? Bence 
bunlar akl"elim ile hi<;bir miinasebeti 
bulunmtyan kabuslardn. 

Vans koltuguna rahatca yaslandt. 
Bir miiddet siikut ederek sigarastm ;!<. 
ti. Sonra bize biitiin hadisatm miikem• 
mel bir tahlilini yapb. Gerek vakayii 
ve gerebe e1has1 teker teker tetlcik et· 
ti. Aradan birlca~ giin ge~medeo bu 
tahlilin dogrulugu j&yam hayret bir te
kilde kendini gosterdi. 

Claudette Calbert ve 
Fred ric March 

Bu cinayetleri anlamak i~in, tvvel
emirde mubahasecinin naSI! bir adam 
oldugunu arajl!rahm, dedi. Riyaziyeci 
gece giindiiz seyyaremize aid anlas•l • 
mtyan hesablarla ugrajtr ve hayal! 
be§ere pek az k1ymet verir. Riyaziye
cinin mii1ahede ve miitalea sahas1 ne· 
dir? 0, bir taraftan namiitenahi bo1 • 
lugun ve bazan da elektronun biiyuk· 
liigii ile mejgul olur. Elektron o kadar 
kii~iiktiir ki bir milimetronun binde hi· 
rine miisavi olan mikron yetitmemil, 
Rotherford vahidi k1yasi•ini icad et • 
mege mecburiyet has1l olmuttur. Bu 
cihet anlajtld1ktan sonra soranm size, 
boyle nisbet kabul etmez biiyiikliik ve 
kii~i.ikliiklerin miitaleasma vakft nef • 
setmi~ kimseler bazan yeryiiziine aid 
hymetler hakkmdaki bilgilerini kay • 
bederlene bu ~a~1lacak jey midir? 

Bu miitalea insan• ~ileden ~1kara • 
cak bir1ey degil midir? Boyle havsala
ya Slgrntyacak ~eylerle ugra~an bir zi
hin kin hayab be1erin ve hatta bir 
millettn hayatmm ne hiikmii olabilir? 

Markam itiraz etti: 
- Lakin uzunboylu di.i~iiniiliip ta-

RA-DYO . 

iSTANBUL: 
18,30 muhtelif plak ne~rlyatl • 18 

dans musikisi, plak - 19,20 ~oculr saa· 
ti, hikayeler, Mes'ud Cemil - 19,50 
haberler - 20 profesor Liko Amar. ke
man solo - 20,30 havalyen gitar, Sly· 
ret ve arkada§lan - 21 Bayan Babik· 
yan ~an, piyano refakatile • 21,20 
son haberler - 21,30 radyo, caz ve tan• 
go orkestrasl, Bayan Birsen (~an), 

V!YANA: 
17,15 gramofon • 17,50 lki konuf • 

rna • 18,20 konser • 19,15 konutma • 
19,40 haberler ve hava raporu - 19,50 
ulusal ne~riyat - 20 opera binaamdan 
nakil • 23,05 haberler • 23,15 eglence
li koruer - 2"4,45 konU§ma • 1 hafi.f 
musiki. 

BERLl:N: 
17,35 kadmlarm zamant • 19,35 ld· 

tablara dair • 20,05 Hamburadan na· 
kil - 20,45 giiniin akisleri • 21,05 ha • 
berlcr • 21,20 ~an konseri - 22,15 ko· 
nu~ma • 23,05 haberler • 23,35 edeb! 
ne§riyat ve piyano konseri. 
BUDAPE~TE: 

18,40 keman konserl • 19,20 salon 
orkestras1 • 20,30 •Don Juan• opera
"' - 22,10 haberler • 23,55 Clngene 
orkestraSl - 24,30 gramofon • 1,53 ha· 
berler. 
BUKRE~: 
18,05 radyo orkestraSl • 19,20 kon • 

ser: Mozarhn eserlerl • 20,20 gramo
fonla valsler • 21,20 senfonik konser· 
28,05 haberler • 23,20 gramofonla e" 
lencell musikl 

LONDRA: 
19,3~ dans orkestra.1 • 20.1~ Londra 

tiyatrolarmdan nakil • 21,35 lnsa hi· 
kayeler • 21,50 musikili bir lspanyol 
a~k hiklyesl • 23,20 gramofonla dans 
havalan - 23,35 dans orke.stras1. 

TULUZ: 
20,05 ~arktlar • 20,25 balk musild • 1 

si • 20,55 askerl bando • 21,30 musild 
§akalan • 21,40 hafif musild • 22,05 
radyo fantezisi • 23 Fortunio opere· 
tinden par~alar • 23,25 .VIyana orkes· 
trast • 24,40 dans orkestrast - 24,50 
ODeta ~_..,ctia.u .. 1.,06 •Gtivo fantezl.Si· 
1,25 askeri bando 

VAR$0VA: 
16.50 Solistlerin konserl • 17,50 gra

mofon - 18.20 oda musikisi • 18.45 
hastalarm zamam- 19,15 temsil • 19,50 
gramofon • 20,40 Bulgar koro heye
tinin konserj - 21,20 senfonik konser-
23,35 krraat, 24,10 dans havalan. 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobet~i olan eczaneler 

§Unlardrr: 
~inasi (Bilyiikada), Yusuf (Heybe

li), Agob Manakyan (Eminonil), E§· 
ref (Ankara caddesl), Cemll (Beya • 
zul), Yorgi (Kii~iikpazar), Asaf (~eh
zadeba§l), Sarim (Aksaray), Rtdvan 
(Samatya), Naz1m (~ehreminl), Fuad 
(Karagiimriik), Hi!M (Bakrrkily), 
Hiisameddin (Fener), Yen! Tiirkiye 
(Haskoy), Yen! Turan (Kas!IDp~a), 
Nail (Be§ikta§), Mi§el Sofranyadis 
(Galata, Mahmudiye caddesi), Halk 
(~i~li, Hamam), Taks!m (Taksim), 
Beyo~lu (Kalyoncukulluk), BUyiik 
(Kadtkoy, lskeleba~•), U~ler (Kadt • 
key, Yelde~irmeni), Selimiye (Uskil
dar). 

UskUdar Hile Si amas1nda 
Ekmek~i Kadm 

llaveten: Diinya havadialerl ' 

ROTBART LUXUOSA 
Yilluek tabakan1n hrat b•~•t•d•r. 

10 adedi 150 kurutlur. Biiyiik dllk· 
ki.nlarda aallltr. 

sarlanan ve plan• hamlanan cinayet· 
!ere ne diyeceksiniz? 

- Bu cinayetlerin pisikoloji noktai 
nazarmdan goriinii1lerini evvela ubii 
surette ya~1yan, hergiin teneffiis vt is
tirahat eden bir adama gore miilahaza 
ediniz ... Ooun dimagmda bir muva • 
zene vardtr. Heyecanlar bir araya 
toplanmazlar. Sonra bir de hi~ istira· 
hat etmiyen, dimagt son derecede met
gul bir adam• ele ahn. 0 ,idcletli ~e
zahiirat gostermege ~ok mii1taiddir. 

Markam bu hayali ve inantltnaz ei • 

nayetlerin bir riyaziyeci t•raftndan 

tertib edildigine hi<; ,iiphe yoktur. Bii· 

tiin vak' alar net ve kat'idirler. $a11la· 

cak bir surette i§lenmi~lerdir. Hadise· 

lerin biitiin teferruatmda ,ayam hay• 

ret bir zekimn izleri goriiliir. 

- Bu cinayetlerdeki ntet' urn miza• 

ct nastl tefsir edeceksiniz? 

- Pek eiddi olan mesaisini tevzin 

i~in anma afaki i~lerle ugra~an riyk• 

ziyecinin meralu.H 
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=s..t=l flv{ilrirdil 

V . H u·· G 0 -- IZQe 7TIOwk! I K T Q R Muhakeme ~ok merakb 
bir hal aldJ Kendi nolcsanlanmrz \ de • hatta garibi • karanndadular. hi Kmlay 

i~aretler de varm11: Kimi Amerikan 
C~menlerin durumuna uyarak Bul- t?::! azetecilik ic;in verilmit bir h: hastanesilldeki 15 dogumdan on iki • Uc;suz bucak51z, mavi atlas botluiu 

garistandan buraya 1eker kac;akc;1hgt ~ rakter hiikmii vard1r, belb sinin erkek mahsul verdigini, kimi AI- ic;inde donen 11rma renkli aym rengi. 
Yazan: Suad Dervis 

' 

Bu AYJ.n yirm" 
lkinoi gtinii bll -
Yiik Frans1z §a· 
lr! Viktor Hilgo
llun oliimilniin 
el!!nct YJ.ldonii -
lll(l ldl. 

B!i milnasebet
le Fran11z millet! 
Fran11z edeblya -
tuun en Joymet
li ~ocuklanndan 
biri olan bu mill! 
lair!n hatrrastru 
anrnak i~in adeta 
CO§tu. Giinlerce 
devam eden lhti· 
faller yap1ldt. E -
llerlerl okundu, 
lemsil edlldi, hak
klnda makaleler 
l'llZlldt, konfe -
tanlar verildi. Bii· 
Yiik Franstz mil -
leti onun habra -
IIlla borclu oldu -
iu saygtyt gos -
lerdi. 

yapmaktan suc;lu tebekenin mevkufen dogru, belki degil, fa kat bu man Dogum Evinde gordiigii c;oculr. • neden lozard1} !stili. aavatlannda. 
duru~malarma di.in de devam edilmit- boyledir: Cazeleci ve gazete cemiye· I ann hepsinin erkek oldugunu yarm rengi a! kana donen salibin k1rm1zthjp 
tir. Di.inkii duru,mada sekizinei lhh· tin sakat, noksan, hatah, eksik yerle • ic;in bir kanun kadar kuvvetli, bir mah· aya da vurdu. IGrmtzl aalib, Ortac;a • 

181 mahkemesi g~menlerden uc;unu rini arar, bulursa didikler (bulur da keme ili.m1 kadar mutlak tart veya va- ijm, deniz gibi kanm1 doktiigi.i insan • 
dinlemittir. Durutma sabahm saat didiklenilmezse o ba1ka tabii!) Bu id say1p duruyorlar. lara, odediiii bir hieab vergisidir. Klf.. 
o;mndan aktam aaat 18 e kadar devam san'atin de her benzeri gibi 1arta, im- Nazariye olarak alakaSI yok ama, IDIZI ay, sen miistevlilerin ayt deiiil. 
etmi,tir. kina bagh oldugunu soylemege liizum ~u duygu ta!kmhklanndan anhyoruz topraklarml emperyaliltlerin elinden 

C~menlerden bilhassa l1mail Sa- yok. ki bu millet aonuna kadar, ito yanyan, kurtarmak ic;in kan dokenlerin aytllll. 
ban dikkate deier .Ozier .Oylemit ve Hadiselerin kimine dudak biiker, ki- t!i i, tutan vatandat; uker yaratacak- ••• 
demi,tir ki: mine goz klrparken dikkat ediyorum br . .$u feminist denilen millet daha Sana arsmlusal, insani bir mi.iesse • 
«- Benim 80 bin liram varch. Bu- da kendi kendimizde o kadar didikle- gec;en nesilden arta kalanlann bir c;a- se derler. Sana insan giinahlannl or • 

nunla Tiirkiyeye 15 ton teker geti • necek vesile ve unsur buluyorum ki reaine bak<a en kestirme vazifesini gor• ten, koruyueu bir merek derler. Sen 
rebilirdim. Beni Biirhaneddin ve Sa • hepsini soylersem ihtimal meslek arka- mii~ olurdu! bu dedilderi teY•in. Fa kat bunu diyen· 
li.haddin buldular. Daha ~ok 1eker ge- da~lanm beni afaroz eder. , Hatlrb~or musuaus t lerin insaniyeti, milyonlarca insan ba· 
tirmege durumumun UYgun oldugunu Dun labahki gazetelere bak!yorum. ''· insan kant iizerinde medenilere iii • 
.Oylediler. Bana 15 ton daha 1eker Bir arkada! yaz1yor: «bgrendigimi7 e 1 - ~arlston dansuu degil, ~~rls- ke, zenginlere 1er;;~ getiren harbdir. 
verdiler ve 30 ton tekeri benim namt • gore T ramvay tirlceti direktorii M. ton ~ehrini biliyormusunuz? 
ma buraya getirdiler. Ellerinden bu- Hanses Avrupaya gitmittir.» A azi • 2 - 1stanbulda ilk kadthk eden a-
rada anealc 1250 lira alabildim. Beni zim, bu havadisi ya ogrenmi1sinizdir, damtn ad1? 
burada siiriindiirdiiler.:. yahud degildir, ogrendinizse M. Han- 3 - Masallardaki devin ash nedir? 

Diger iki 1ahid de a§ag1 yukan ay- lesin gittigine gore marifetinizi once • 4 - Gazetemiz yaztotlanndan Er • 
ni teYleri soylemi,lerdir. Vakit ge~ ol- den perc;inlemege ne liizum var} Soy- oiimend Ekreme ni~in Reoaio~lu de-
duiundan muhakeme batka bir giine lediginiz soziin dogruluguna emin de- niliyor? 
btrak,JmJsl.lr. 5 J 'lk d A 

istemedigi !~in takdirkArlan arasm
da yaya nlarak evine dondii. 

i§te elli sene se~tigi Julyet Droc 
lsmindeki me~hur sahne art~tinl de 
bu Lukrea Borjiya plyesinin prova -
Iannda tanunt§!t. 

Bu miinasebetten Madam Hi.igonun 
da haberi oldu. Fakat itiraz etrne~i 

dii~iinmedi. Y alruz ~ok keder ~ekti. 

giheniz evvela M. Hansesin gittigini - aponyaya t a 1m atan v-
nereden biliyorsunuz, sonra ogrendi - rupab kimdir! 
gimize gore diyip te kabahati kulagm1· 8 - Neoid topraklarm1 ve halkuu 
za, herhangi bir ahbaba, herhangi bir Avrupaya tam tan seyyah? 
han kap1e1sma, herhangi bir geli,igii • 7 - Vesuve yanarda~mm yiiksek· 
zd rivayete ni~in ve nail I yiikliiyor • ligi, ~evresi, at<mm derinligi? 
sunuz? Ve nihayet zat1aliniz Sirkeci Dilnltii •orffular ue ltarfrlrltlar.: 

garmdan trene binip giden bir tirket 1 - Kral Lothaire ile papaz Lut -
direktoriiniin hareketlerinden bu ka • hcrin Papahga ko.r~1 vaziyetleri. 
dar malumal!!zsamz bu ioteki zahme- C - Kral Loter, Papanm ayaj!ma 
tinize yaz1k degil mi, M. Hames gi • kapamp aforozdan kurtulmak istedi, 

Avrupanm, A.yamn, Afrikanm ka· 
ra bulutlu havasmda harb borulan ~· 
hyor. Hatta harbin faydasmdan dem 
vuruyorlar. Silah fabrikalannm, hele 
hava harbine yarar silah yapan fabri
kalann kazanct, timdiye kadar goriil • 
memit bir k~rata gelmit. Harb endiia • 
trisi yaln1z 1ilah fabrikalanna deiil. 
devletlere de biiyiik ekonomik fayda • 
Jar getiriyormut. F abrikalann geceli 
giindiizlii ~ahtmaSI buhrana c;are olu· 
yor, itsizligi de azalbyormu§. ... Biiyiik !limier, 

buyiik fen adam -
l~~rt, biiyuk filo
zor, edib ve §air
Ier mllletlerin de
gu, biitiin insan 
lik!n mal•drrlar. 
Y Viktor HiJgonun 3liimline yalun 

alnlZ Fran•anm J .. . • 
degil, butiin diin- ~ekilmlf r.z•imlerin en curt 

~air bundan sonra her biri roman
til< edebiyatm hirer §aheseri addedi
lecek oaln diger piyesleri yazdt. Bun
Jar (Mari Tudor), (Anjelo), (Ruy • 
blas) ve Burgravlar) d1. Burglavlar 
biiyiik bir muvaffakiyetsizli~e ugra
ml§ll. ~iinkii bu nevi romantik dram
larm modaSt ge<;mi~ti. Neoklassizm 
denilen ~tk!r kendini gostermiJ!ti. Bu 
muvaffakiyetsizlik Hiigoyu pek mil· 
teessir etti. 1641 de Franstz Akademi· 
sine girdi. 1843 senesinde lozt Leo • 
poldinin bogu!ma& ona biiyilk bir 
keder verdi. 

derken size telefon mu edeeekti, yok- papaz Luter, Papamn aforoz kag1dmt 
sa tell a! IDl baglrtaeakh be birader ~ biiyuk torenle ve binleroe halkm o-

Buna sen inanma kiZII ay!. Ba,tan 
ilcisi dogru. Fa kat sonuncusu, kamm 
i~mek istedikleri koyliiye, i~<;iye, Aliye, 
Mehmede, Y orgiye sunulmut zehirli 
bir afyondur. Ak1taeag1 kam timdiden 
uyujlurmaga c;ah!lyor. .... 

Uc;suz buealmz, mavi atlas botlu • 
iun i~inde rengin Slrma gibi san idi. 
!stili. harbleri seni al kana boyad1. Em
peryalizm savajlan rengini kiZila ~e • 
virdi Yirminei asnn k1rkme1 senesine 
nrmadan, arzm bir nokta1mda pat • 
hyaeak olan 1ilah, yeryi.iziinii ltmntu 
bir cehenneme ~evireeek. Sen bu sa • 
va1tan klpkiZII ~1kaeaksm I 

Ya kii!t.Uriiniin ve biitiin diinya ede • Sevdigi gene Jozla evlendl. 
biyabrun mah olan Viktor Hilgonun Fakat onlarm izdavi~ ettiklerl gece 
oli.imiiniin allind YJldoniimiinde onu Viktor Hiigonun erkek kard~i Ujen 
hattrlarnak, onu anmak, edeblyat se- Hiigo akltru oynatb. ~iinkii uzun n-
"enlerl l~in ibmal edllmez blr vazife- mandanberi o da Adell gizli bir mu ; 
dir. habbetle seviyordu. 

Ve bunun t~in biz de bu buyilk §&· Bu gene adam bir daha akltm ha-
Ir! hatrrlamak ve hatrrlatmak istl • ~ma tophyamadt ve 1837 de deli ola

l'oruz. 
Viktor Hiigo 1802 seneslnde Fran • 

lada doki'DU§tur. Bababst General 
Leopold S1g1sbPrl Uilgodur. Htm 3S

lr:..,., bern de asker! bir muharrir olan 
bu babamn okullarmdan dij!er iklsl 
<\bel ve tl'jen de Fransada tamnmt§ 
a!rlerdlr. Fakat en me§hurlan. Vik -

lor Marl Hi.igodur. 
Asekr olan babaStru her tayln edil

di~ yere kadar takib eden Viktor 
liiigonun hayatmm Ilk seneleri dal
rna bir gezginoilik i~erisinde ge~ti. 
leah Korslkaya tayin edildiler, kah 
lspanyaya, kah !talyaya gittiler. HU
go nihavet 1815 te politeknik mekte
binde t~hsile hazltlanmak iizere bir 
ltttktebe ba,Iadt ve orada gayet ~a
li§kan bir talebe olarak goze girdi. 
On dort ya,mda !ken giinliik hattra • 
lartru kaydettljti bir deftere §oyle yaz
lttlf!t: 

• Ya ~a to Briyan olmak lsterim, ya
hut ta hi~.. Bu senelerde hicviyeler 
Yazmaj!a da ba§l&ml§ bulunuyordu. 15 
Y~tnda; Franstz akademisinin yap • 
bk! bir §iir miisabakasma i.§tirak ett!. 
llu ~iir, akademide nazari dikkati cel
betti, l;,>air on be§ y&§mda oldugunu 
bu m1sralarla ilan ediyordu. Fakat bu 
ltttsralar on be~ yll§mda bir ~ocugun 
Yazacak! m1sralara benzemiyordu. 

Vak1a bu manzume bir §aheser de
~ildi arna, ~ok giizel ve miikemmel 
bir §eydL 

11k §iiri bOyle nazari dikkati eel • 
beden gene §airin 1822 de ~tkard•k! 
ilk tiir kitabt da on sekizinei Liiinin 
hO§una gitmi.§ti ve ona bir ayltk bag
lanml§, ayni zamanda da onun 
.\dele Fouchele evlenmesine miisa • 
ad.e edil.ml.§ti. 

llu, 1air i~in buyiik bir saadetti. 

-= ----
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Bu Goniil 
BoJle Sevdi 

Yazan: 

Ercumend Ekrem Talu 

- Bir daha bu zahmete katlan • 
lllazatn .. 

Bay Kadri daha ziyade sinirlene • 
rek devarn etti. 
z--b ~tlanm,yaeag!mln hakkt i~in I 
~a U ltlt benim terefim, haysiye • 
. mevzuu bahistir. Benim indimde 
}:i· ~refirnlt haysiyetimin fevkinde 
~bu teY Yoktur. 

I ~k bir miiddet, ikisi de sustu
;:· • amn ~ilade, . konsol saatinin 

ta111na kallthk veren Bay Kadrinin 
101 • d I: •.• 

l1gUn an ~~ ses duyulmUYordu. 
B "It" old 0 

0
su utu ~zan Mehmed Ferdi 

U. da ••-.l! cidd' · ' L-..... ._ 1yetuu t&..,.. • 

- Anlad,m, dostum, dedi. T etek· 

rak oldii. 
Hiigonun bundan sonra inti§ar eden 

eserleri 1723 te ~1kan (Han Dizland) 
~indeki vah§i ve korkulu bir Us -
Hlbla Y•••·iP ilk romarudtr ve 1;0k 8il
zel bir eserdir. 

0 tarihte Hiigo arbk adarnaktlh 
tarulml§ bulunuyordu. Fransada ba -
mlan bir~ok edebi rnecmualara mk, 
s1k yazt yanyordu. Bundan sonra bir 
~ok manzum ve menrur eser n~retti. 

ilk §iirlerinde heniiz klasiklerden 
tamamile ayr~lmamt§ olan Viktor 
Hiigonun romantizme ilk sapt§l 1827 
dedir, diyebiliriz. 

Vak1a onun ilk yaz!larmdan bile 
bu ~1g1ta dogru bir meyil hissedili • 
yordu ama bu defa meyil tam mana -
sile bir akl§ oldu. 1830 da (Ernani) 
ismindeki manzum piyesini yazd1 ki 
bu piyes tamamile romantik bir ede • 
biyatm tablosu idi. 

(Mariyom do Lorm) ismindeki eseri 
kral tarafmdan menedilmi§ti. Bunun 
iizerine oda Ernaniyi yazmt§tl. Bu e
ser klilsikler ve romantikler araSin • 
da uzun bir miinak~aya sebebiyet 
verdi. Fakat klasiklerin hiicumun • 
dan zerrece ~ekinmiyen bi.iyiik §air 
arkas1 s1ra cKral Egleniyor• isminde
ki dramt vi.ieude getirdi. 

Fakat bu dram adetlere ve orfe 
mugayir ve gayriahlakidir, diye oy • 
nandtgmm ertesi giinii menedildi. 
Ondan sonra §air manzum dram yaz
maktan vazge~erek mensur eser yaz.. 
dt. 1Jk mensur eserinin ismi (Lukres 
Borjiya) idi ve mensur dramm mu • 
vaffakiyeti harikulade oldu. ilk tem
sil gtini.i balk, §airin kariSl ve ~ocu • 
gile bindfgi arabanm atlartru ko§UID• 
larmdan ~1kardtlar. Fakat o, halkm 
ta§lmak fstedigl bir arabaya bilfmek 

kiir ederim. Zahmet etmipin. Bura • 
ya kadar gelmen de aynea beni min
nettar etti. Ne yalan toyliyeyim} Ben 
hie; birini ummuyordum. 

- Nastl? 
- Doirusu bu. Bana el uzataea • 

ima ada ihtimal vermemittim. 
- 0 halde .. Ne diye bana kadar 

gel din? 
Mehmed F erdi It !Sa bir tereddiid 

gec;irdi. Sonra, omuzlann1 silkerek: 
- Bilmem ki.. dedi. Hayat iiyle 

aeayib ki bazan 1 

- Zaten, yerinde kalmaga da pek 
ihtiyacm yok gibi a(iriini.iyor: Matal
lah, evini goren .. 

- E vet. Sea beni bir mezbelede 
gor~cegini tahmin ediyordun, deiil mi} 
Ve belki de oyle gorseydin, daha da 
memnun olurdun. Y oksa, onu aula -
mag a m1 gel din}. Deminden, hay at a
caibdir, demittim ama, insanlar da on
dan atai!l kalmtyor. 

Bay Kadrinin yiizii hafif hzardt. 
Mehmed F erdinin, kendi ic; yiiziine 
aiifuz ettiii diitiincesile mahcub ol • 
IIIU!'tu. 

- Biliki1, dedi.. Bunlan bOyle 

1845 ten 1850 senesine kadar yalmz 
politika ile me§i"l oldu. 0 evvellerl 
anam gibi bir (vandccn) yani bir kra
Iiyet,i ve katolikti. Fakat gitgide li
beral oldu ve nihayet §Ubat ihtila • 
linden sonra sol demokratlar grupu
niUJ fllti ve bi.iyiilc hatibi buluJWy!>l'
du. LUI Bonapartla miicadele etti ve 
darbei hiikiunet miite§ebbislerinin 
i~inde bulunduku i~in on sekiz sene 
menfada kald1. 

Menfa hayal!nda; yazd1g, bir siirii 
yaz1lar1 i~inde bulunan Sefi11er ro -
manmm ars!Ulusal ~ohreti ~ok biiyilk· 
tiir. (Notrdam do Pari) romamn • 
dan sonra ilk yazd1k! bu roman ol • 
mu§tur. 

Hugo, imparatorlugun sukutun • 
dan sonra Fransaya dondi.i ve gene 
politika ile m~gul oldu. ~ok insani
~·et•ever bir adam olmu§t!L Soayal 
fikirleri 'ok kuvvetli idi. 

Nihayet 1885 senesinde 83 ya§tn • 
da bulundugu halde old. 

••• 
Viktor Hiigonun edebi tesiri on do

kuzuneu asra tamamile hakim ol • 
ffiU§tUr. 

Bu biiyiik adam edebi ve siyasi mii
naka§alar, §iirler, nesirler, piyesler, 
roman ve tarih eserleri yazrm~, vel
has!! her edebiyat nev'inde kudret ve 
iktidarmm biiyiikliigiinii gostermi§, 
her sahada onde ve birinoi kalm1~hr. 

Hakkmda h1ila yap!lan munak"'ia -
lara ragmen onu sevenler ve sevmi· 
yenler ltiraf etmelldlrler ki Hugo 
diinya edebiyatmm kopiiren, kaba • 
ran, giiriiyen bir ummamdtr ve diin
ya edebiyat tarihinde ismi en ba~ta 
yaztlacak olan yart ilahlardan biridir. 

gormekle memnun oldum. 
Bir dakika, goz goze geldiler; aus

tular. lkisi de birteyler aoylemek iste
dikleri halde, cesare! ederniyor gibi 
idiler. Bay Kadri ayaga kalkb. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Ceciktim. lmzalanacak kig1dlar 

beni bekliyor. 
- Malum. Bunu bildigim i~in, bu

raya kadar gelmekle ettigin lutuftan 
dolay1 bir kat daha minnettarun. 

- Her halde, direktore kart~ ta • 
ahhiid altma girdigimi unutma da .. 

- Miisterih ol. Elden seldigi ka
dar sayre! ederim. 

- Allaha !Smarlad!k. Gene go -
riitiiriiz, degil mi? 

- Elbette. Zaten resrnen tettkki.i-
re geleeegim. 

- Zahmet etme. 

- Ne zahmeti} Estaifurullah 1 
Bu ke•ik keaik eiimlelerde biraz gii

ceniklik hissediliyordu. Bir saat evve• 
line gelinciye kadar biribirine kafll 
hemen de lakayd olan bu iki adam, 
timdi birazlc!k iinsiyet etmekle, biri • 
birlerinde11 bazzetmernit gibiydil'lf, 
Bay Kadri, meralwu tatmia edemedl • 

Diger birisi ti:iyle diyor: « ... mese- niinde yakb, protestanhg1 kurdu. 
lesinde vaziyet tayanl dikkat bir saf- 2 - Taribe masal diyen adam kim-
haya intikal etmittir.:. ;layam dikkat dir? 
ne demektir? Safha diyerek neyi leas- C- Malebranche. 
dediyor? Hadiseler biz gibi durdukla- 3 - Eski izerler sergisi demek olan 
n yerde uyumazlar ya, elbette safha, Musee adt nereden gelir? 
devre ge~irirler . .$ayam dikkatin rna- C _ Vaktile M1s1rda a~tlan bir 
naSI nedir? Hangi mahiyeti itibarile akademiden. Orada diinyamn dort 
§a yam dikkattir} byle bir form iii ki yanmdan gel en bilgenler, ilm! konu-
mubarek, tentirdiyot gibi!. Yaraya da lar iizerine konu§urlar, kitab yazar-
iyi, bereye de iyi; nezleye de tifa, lardt. Sonralart bu ad, antika izerle-
gripe de ilid rin konulduju yerlere verilmege ba§· 

Ankara telefonlarma bak1yorum: land1. 
Kamutayda Maliye Bakam kiirsiiye 4 _ Ruslara ni~in Moskof denir? 
gelerek.. .. ve saire ve saire... Carib C _ Moskova §ehrinden dolayt. 
~ey, bir hakikat daha ogrendik, demek 5 - Be§ikta§ta bir sokaga adt ver:-
Kamutayda kiiniiye gelerek .s0z...aii7• '"'lep fair Nahifl hang! ga#m adam1d1t! 
lemyormut? AtagiSinda miihim bir c - On sekizinci asrm. Bu : 1am 
haber daha: « .... •aylaV! ayaga hi • Mesneviyi tiirk~eye manzum olarak 
karak dedi ki ... » ~evirmi§tir. 

lnsaf be birader, ... saylaVI y;,ja • 6 _ Veliefendi ~aym bu adt kim -
rak veya pijamaS!m giyip gelerek &Oz den aldl? 
sov lemezdi ya? 

C - Eski ~eyhiilislamlardan Veli-
F eministlerin kulagt (tnlasm! efendiden. Onun oglu Emin Efendi 

af aram!zda bizim matbaada 
bir miiddettir, bir «tevlid» lL 
merakl veya prensipi tiiredi; 

arkada11m Cevad F ehminin birka~ giin 
evvel bir oglu bu kotii diinyaya ayak 
bash (tabii hoppala Zeydiin yiiriime
ge batlad!g!DI demek istemiyorum; 
diinyaya geldi yani I) Bu haberi it • 
mam eden malumata gore meger bi -
zim iistad ayni karda ve ayni sak1f al
tlnda yaln1z derilmi1! Birkac; arka • 
da, daha bugiinler i~in oteden ha -
her urnuyorlarmlt I 

Merhum Samih Rifatm me•hur bir 
beyiti vard1r ve galiba tiiyledi;: 
Karanltklarda amaki hifadan; 

Sesler duymanm var ihtimall 

Yukanda anlathg1m tabiyeye gore 
rnaveradan veya h1fadan 1esler duy • 
makta tiiphesiz bir fevkaladelik yok • 
turl F evkaladelik oradad1r ki bu ar
kada!lann hepsi de yann (kimbilir, 
bellti yanndan da yakm!) Tiirk va
tantna ayak ba~aeak laze vatandat • 
!arm ki.milen erkek olaeag1 kanaatin • 

gin den sinirli idi. Mehmed F erdiye ge
linee, o da miidiiriin ziyaretinde, kud
ret ve azametini gO.termek gibi bir ka
.,d seziyordu. · 

Her ikisi de ayni dii1iineede birle • 
§iyorlard1: Ketke bulutmamlt olsa idi
ler! 

Kap1ya varmljlardl. Bay Kadri, 
soguk bir eda ile, son bir veda ijare -
tine haz~rlamrken, kap1n1n kilidinde 
bir anahtar dondii. Kanad a~1ld! ve 
i~eriye, arkasmda siyah bir elbise, ba
tmda da aene sade bir 1apka ile gene 
bir kadm girdi. Giizel degildi. Mii • 
tevaZ! ve kibar, ayni zamanda muhte
riz ve mahcub goriiniiyordu. Soluk du
daklannda, yabanct rnisafiri taltif i~in 
beliren tebessiimde bir damlae1k elem 
vard1. 

Mehmed F erdi, derhal kansma 
miijdeyi verdi: 

- Kadrinin sayesinde herteY dii -
zelrnit! 

Kadmm yiizii ve bakltlan sevinde 
birdenbire aydmland1. 

- Biliyordum.. Emindim.. dedi. 
Size miiracaat etmeyi Ferdi ne iyi dii
tiinmiit. Hem de buraya kadar aelip 

1stanbulun say11i mirasyedilerinden
di. 

7 - Frenklerin Ocean indien de
dikleri biiyiik denizin mesahas1? 

C - 73,325,872 kilometro murab
bat. Biitiin denizlerin be§te birinden 
fazla. 

Karamanda eczane ve elektrik 
Karaman (Hususi} - Burada bir 

ay kadar evvel kurulan elektrik fab
rikaSI ~olt ragbet gormii~tiir. Hemen 
hemen her ev elektrik ald1gl i~in ee -
reyamn voltaj1 pek fazla dii,mi.i~tiir. 
Bu hususta ieab eden tedbirlerin bir 
an evvel ahnmaSI beklenmektedir. 

Senelerdenberi burada bir eczane 
yoktu. Son giinlerde Halil Nejad is • 
rninde bir gene burada bir eczane a~h. 
Halk bundan cok memnundur. 

---·-·~ 
Soy adr 

inhisarlar gene! dtrektor!Ugu taki • 
bat §Ubesi direktor muavini Ahmed 
izzct, •B1rand• 1 soy adt olarak almlf 
ve tem;il ettirmi~tir. 

bizi sevindirmeniz.. NaSI! tqekkiir • 
delim, bilmem ki? 

Bay Kadri, sayg1 ile igildi; ken • 
diaine uzablan ineecik, teffaf eli S!kll . 
SOylenen sozleri deiil, soyliyen sesin, 
ruh okf&ytCI m,',.ikisini dinliyordu. 

Ses devam etti: 
- Bari, kocam size te~ekkiir et • 

meaini bildi mi? Bazan insan, sevin • 
cinden ne yapacagm1 t•tmr .. Cesa • 
ret edebil1em .. 

Burada durdu. Bay Kadri soru • 
yordu: 

- Cesaret etseniz}. 

- Sizden, bir aktam yemeie gel-
menizi rica ederdim. Vak1a, size ye
mek begendirece\ kabiliyette degilim 
ama.. Biraz konutur, turadan bura -
dan hasb1hal ederdik. Biribirlerini se
leree gormemit olan iki c;ocukluk ar • 
kada~1nm siiyleteeeltleri pek ~ok 1eyler 
vard~r. 

F erdi, mi.istehziyane, lak~rd1ya ka
ntb: 

- Haydi, can 1m! Aram1zdaki me
safeyi gormiiyor musun? 0 !tim, ben 
kim? 

KanSI bu tarizkar ifadeyj tubih etti: 

SA.BIHA. ZEKERIYYA 

Tiirk- Franstz 

ticaret muahedeai 

Miizakerelere Pariste 
devam olunacalc 

Haziranm birinde miiddeti biten 
Tiirk - F ranSIZ ticaret muahede1inin 
yerine yenisini imzalamak i.izere AA· 
karada ba~hyan konusmalann Paria
te devam edilme~ine karar verilmittir. 
Bu mesele hakkmda aid oldugu rna • 
kamlarla temas etmek i~in Ankaraya 
giden Paris biiviik elciligimiz ticaret 
atase•i F ahri yakmda Pari•e donecek· 
tir. Ekonomi ve o,~ hleri Bakanhk1a· 
n tarafmdan da baz1 memurlar konut
malara i,tirak ~tmek iizere Parise gi
deceklerdir. 

Fransanm Ankara ekiligi tiearet a
ta~rsi M. Pesero da ayni mak.adla ya
kmda memleketine gideeektir. 

Almanyada hapse mahkum 
edilen rahibeler 

Berlin 23 (A.A.) - Berlin mah
kemesi, doviz ka~ak~1hg1 yapmakla 
su~lu rahibe Ogiistini bet sene hapis, 
121,000 mark para eezaSI ve bet sene 
miiddetle medeni haklardan mahru • 
miyete mahkiim etmittir. Ogiistine yar
d!m etmekle sudu olan ba1ka bir ra• 
hibe de 10 ay hapse ve bin mark pa• 
ra cezasma c;arpbnlml!hr. 

Mahkeme, ka~mlan dovizlerin ata· 
g1 yukan degeri olan 190,000 mar • 
lt1n miisaderesini emretmittir. 

- Kimi var m1} Mektebde kuru • 
Ian dostluk mah1ere siirer. 

Bay Kadri: 
- ~i.iphe yok, bayanl dedi; ~k. 

dogru soyli.iyorsunuz. 
- 0 halde, hangi aktam gelebilir· 

siniz? Mesela, euma .. 
- Cuma .. Hay, hay! 
Ve miidiir, ev aahiblerini bir daha 

selamhyarak, merdivene yiiri.idii. 
Mehmed F erdi, parmakhktan iii • 

lip, pe§i ma hayk~rd1. 
- byle ise, cumaya I Beltleriz 

ama, muhakkak. E mi? 
Bay Kadri bu defa cevab vermedi. 
Kendini sokakta bulur bulmaz, ltar

'' kald~nm1n kenarmda bekliyen bir 
otomobile atlad1 ve •ofore: 

- lstanbula... Vili.yete I emrilli 
verdi. 

Ediltn d~vtti nas1l ve ni~in kabul et· 
tigini dii<iinmeie dahi liizum a(innii• 
yordu. Hayahnda, ,imdilik, anonaal 
bir ge~id atlatm11h. 

Birazdan, dairesine, itine, her aiinkil 
ya$&YI$1Da kavu,aeakh. 

Rundan otesi Allah kerim I 
( A.rltaaa uar J. 
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KO~Ok 
Rlkiye Bu bir masal m1? 

V abld oz • GU..er 
_] Oniversitede 

dil imtihanlari 

Yar1 resmi daireler :1 
maa, proiesi lVenizeJosun Y apt1klar~ 

Bu aktam ta N anui!tn evinde top • 
lanmt§blt:. Tath yaz gecesi.. Y!ld1zlar, 
sessiz aga~lar birbirlerine gizli hirer 
masal soyliiyor .. Gevtck geVJek bakt • 
ftyoruz. p encerenin i<;inde, birden nt
ktran keskin bir biicek scsi bizi kor • 
kuttu. Bu yigitligimize gene kendimiz 
giiluyoruz. Y aln1z N anuk dalgm .. 
Diirtiiyoruz. ~eki§tiriyoruz. Olmuyor. 
Nen var, ne oluyonun 1oylesene de • 
dik. Hi<; dedi ne olacak.. Biraz once 
.Oylediginiz o actkh aile hikayesi ba • 
na da bir masah dutiindurdii. 

- Daha iyi ya soyle de dinliye • 
lim. 

- Dinlenecek masal degil canun .. 
Sa~ma, sapan §eyler .. 

Onu zorladtlr.. Gozleri, yiizlerimiz • 
ile agtr, ai!tr dola!tl Ye guliimsedi. 
Gonlii olmu~tu. Dinliyoruz: 

«Dnlar hn koca idiler. Y,.:uklan 
olmamt!b. Kom,ulannm ~ocuklann1 
evlerine ahrlar Ye ta~ktn 1evgilerini 
hiraz olsun dindirirlerdi. Bir giin. ogle 
SICaj!tnda bir nsbk~ evJerinin oniinde 
mol a vermi~ti. Y anmda kanst Ye <;o • 
cugu da vardt. Hem bir sabt yapmak, 
hem de biraz kadm ve ~ocugunq gez • 
dirmek istemi§. 

Kan kocamn gozleri, bu ~lak, yii
zii tozlu, toramana taktlmttll. Onlan 
i<;eriye ahp yemek yedirmitlerdi. Bu 
yoksul ~iftin daha he§ <;ocugu, kocani
neleri ns!tklann cilvesine baghydt. <;o
cuk ta ko~uyor, nstJir.. nstJk satanm 
diye bagmyordu. 

Kan koca gozlen1e konu§mu§lar ye 
futJit:<;tdan <;ocugu iotemi§lerdi. <;ocu • 
iu baitrlarma bastlracaklarch. F 11blt: • 
<;I adam Ye kanSJ once birbir)erinin yi!
Jdlne bakiDltlar ve sonra da ~ocukla • 
nntn iyi baktlaeaitm anladtklan i<;in, 
aynhgtn acutna lr.o.tlanmai!t goze al • 
Jilt§! arch. 

<;ocuk ~abucak aldabltnl!tl. Evin 
Clki dadut, bu yavrucugun yenileten 
dadm olmu~tu. 0 amk iki gun oonra, 
yiize giilen rubalar i~inde, bu eve, bu 
yeni ana n babaya en <;ok yakttan bir 
bebekti. 

Kan koca iizerine titriyordu. Bu • 
ylidiik<;e lath bir agtrhltla 1anlan bu 
~ocuk giizel gozlerini golgeleyen kir • 
pilderile, kitabtnm iistiine igilirhn ca
na daha yakla!tyor, ana ve babayt te
miz yiizile bir kat daha kendisine bag
ltyordu. 

Bir giin mektehden donii§iinde ba • 
baSJntn odas1nda, htzh tesler duymut' 
~· Kulai!tna ~alman annesinin bu se
ll: 

- Korkuyorum, <;ocugumuzu ba • 
baSJ gelip almasm. 

Diyordu. 
Soylenen ad onun ad1, konu1ulan 

bu <;ocuk ta kendisiydi. fstemiyerek ses
leri dinledi ve o giin ilk olarak agla • 
d1: Demek ki annesi n babast onlar 
degilmi1.. Yiiregini yoklad1. Dii~iin • 
dil. Karmakan~tk bir hayalin sinema· 
11 : ~uklugu, ftstJk tab laSt eanlarur 
g.ibi oldu .. Sonra gene onlar eski ye • 
nne girdiler n oilindiler. Gene timdiki 
anneoi Ye baba11, eandan ~e?digi bu j.. 
yi in1anlann kendinde daha derin ya• 

-

tach8mt duyclu. sakindi. Babasimn, 
annesinin ellerini eskisinden 11lu bir 
sevgile tuttu ve optu. Onlar da ko • 
nuttuklanm bilrniyor saodtklan ~ocuk
lannm, bugiin daha artm11 goriinen sev
gisinin i<;inde korkulanru erittiler ve 
giiliimsediler. 

Hayat hep duz ve giizel gitse ne 
iyi .. Biraz sonra arka, arkaya htzh bir 
rahatsuhk az bir ara ile babasmt, an· 
neoini yataga du,urdu ve alch gotiir • 
du. ~ocuk, on sekiz ya§mda, bir Ita • 
ranhkta kalmtftl. Para <;oktu. Ev bii
yiik ve giizeldi. Y aiDJZ hayat botal • 
mtt!J• 

0 yaz biraz gezmekle, Anadoluyu 
dolatmakla kendini avutmak istedi. E
Yi dadmna btrakb. lzmite dogru yola 
~tktJ. Kendi babast, annesi ne olmu~
lardt. Onlardan aynldtgt giinden son· 
ra. ikinci babas1 evi satmtt ve bir va • 
kitler ch§anlarda dola,mt!blar.. $imdi 
ftsbk<;mtn ufak bir izi olsun yoktu .. 
Y old a giizel bir koyde geceledi. Koy· 
liiler kttnuk odaSJna toplanmttlar ko
nu~uyorlardt. Delikanh; koyliilerin ba
bacanca duru§lanndan, sokulutlann • 
dan ho,lanmJ!tl. l~lerinde yath bir 
kahveci de vardL $uradan, buradan 
an1abhyordu. Bir arahk lr.ahveci de 
eski J&!&YJ!lanndan anlaltnll, ftsbk • 
~thk ettigini soylemi§ti. Kimse bu soz
den sonra, delilr.anhntn yuzunun sa • 
rard1g1m, 1inirlerini durdurmak i<;in 
di1ini 11kt1gmt gormemitti. Ertesi giin 
kahvecinin evinde diigun oluyordu. U
:r:un uzun oarmatmalarla, agla,malar i
<;inde hltn~tblar. Bu adam kendi ba· 
ball imit.. Annesi de sag. Karde1le • 
rinden yaln1z birisi olmut. Dii!erleri de 
yetitmi§ler.. Hayatlanm degi1tiren bu 
delikanhntn kendi ~ocuklan oldugu • 
na da pek inanamamt!lardt. 

Babasma yardun etti ve onlan gene 
koylerinde btralr.tJ. 

Eger o eve, annesini ve babasJDJ ge
tirseydi, kendisini yeti1tirenlerin hall • 
rastnl kumtt olacaktJ. Onlar da ayud 
edilemiyen bir ana ve baha idiler. Sag· 
hklannda, o, ellerinden gidecek diye 
titriyen varhklan gibi oldukten son -
ra da eve sinen ruhlan bu evin i<;inde 
yalmz kalmah ve ~ocuklarile birlilr.te 
ya~amahydt. Hem kendi anne ve ba
baSJ fuhk<;t olduklannt ve ~ocuklanm 
ne de olsa satmt§ bulunduklannl bu • 
rada daha act olarak duyacaklar ve 
unurlanna dokunacalt:tJ. Birbirinden 
aziz duygulan, olen ve kalanlan gizli 
bir tcfkatle varhklanm bozmadan sar• 
mak ona daha iyi gelmi§ti.» 

N amtk susmuflu. Biz de susuyor • 
duk. Sanki sessiz duran aga<;lann bir
birine nSJidadrgt bu gizli masal daha 
derinle§mit ve bizim gonlumuze akml!" 
b.. Ben sessizligi bozdum. N amtk bu 
kimdi? Bu delikanh sag mtdtr, soyle
oene kuzum diyordum. 

Evet dedi, sag . .' Sag ama ne yapa· 
e&glDIZ ogrenip te .. 

Biz ona yalvardtk. 0 valr.it N amt • 
iim gozleri ya§ard1. Namtk aghyor • 
du. 0 clalgmhi!t timdi anlamltbk. Bu 
masalm i~i kendisi ve bu delikanh da 
NamtkbiM 

VA.HID lJZ-GUNER 

~ek san' atkarlaruun konseri 

. • Maruf Celi stlb'atkari M. Vlach Vrutcb'ynin Ko~servafuar mud • 
hm ve talebelerinio ittirakile biiyiik bir konser ve - · • bk. K d" k recegm1 yazmtt • 

onser un a tam aaat 7 de Saray sinemasmda biiyiik bir balk 
tabakasa ~uzu~nda verilmit ve allntlanmttbr. 

Selclaki res tift ~efdorkestr ile giizide Konaervatuar san' atkarla· 
riDllzt, 1olda M. Vlac:h Vrutcbyyi goatermektedir. 

Talebenin bir~o~ 
muvaffak olamad1 

Universite yabanct diller kursunda 
dil yoklamalan bitmi§, netice anla • 
§llml§tu'. 

Buna gore: Yabanct Diller mekte • 
bine yllb&§tndanberl yaztlm~ talebe
nin sayJSt 3272 dir. Bunlarm 92 si 
franstzcadan, 2 si ingilizceden, 16 st 
almancadan ve 3 ii de italyancadan 
daha yllba§mda imtihan vermi§ler • 
dir. 

Son smlf talebesi oldu~ i~in yok
lama edilmiyen talebenin saflSl da 
461 dir. A kurlannda devamstzhk!an 
dolayt lmtihana aiiDmtyan talebenin 
sayu;t 241 dir. Ayrtca 72 ki§i de kay
dolduklan halde devam etmemi§ler • 
dir. Binaenaleyh 313 ki§i smtflannda 
bu yJl ecnebi dilden dolayt do~dan 
do~ya ipka edilmi§tir. B ve C kur
larma yazth talebenin saym 724 tur. 
Bu yJl kurlannda yoklamalan yapt • 
Ian talebenin sayJSt 1774 tur. 

Bunlardan franstzcadan ikmale ka· 
lanlar 111, lmtihana ge!miyenler 25, 
almancadan lkmale kalanlar 21, lm· 
tihana ge!miyenler 16, ingilizceden 
!kmale kalanlar 11, lmtihana gelml • 
yenler 1, rus~adan basta olup lmtl • 
hana gelmiyen de bir ki§ldir. Yaban
Cl dilden ikmale kalm~ olan bu tale
beler asll meslek derslerlnden de lk
male kalm~IardJr. Bunlar ey!Ol dev
resinde yoklama edilecektir. 

Habe' meselesi italya -
Cenevre ihtila£1 oluyor 

(Ba,taralo l inci aaltilede) 

ecnebi delegeler atamak (tayin etmek) 
haklam vermek istemedigini soylemek
tedir. U alual hidisesi baktmmdan, 
Habe1istan duriist bir ara1t1rmadan 
sonra buna mecbur edilmedik~e. ltal
yamn istedigi §eylerin hi~birini yerine 
getirmegi kabul etmemektedir. 

Habe! andt~l, ltalya hulr.Umetinin, 
19/ 1 / 935 tarihli konsey karanna rag
men, hakemlik usulunden ka~mmaga 
~ah,bj!tnt ve Habeti!tanm kendi an:u
oile teois ettigi bitaraf bolgenin, her 
kavgah yerde muva aten bant Ita • 
tukosunu sagladti!tnl yazmakta ve son 
olarak, buyuk devl<tlerin ltalyan • 
Habet savatma mini olacaklan umu
dunu bildirmektedir. 
Fra"'tz gazetelerinin nefriyah 

Paris 23 (A.A.) - F ranStz \!a • 
zetelerinin Cenevre muhabirleri, ltal· 
yan • Habet ihtilaft hakkmdaki mii • 
zakerelere dair olan umudsuzluklanm 
gizlememektedirler. 

Bu muhabirler, M. Laval ile M. 
Edenin sarfetmit olduldan mesamtn 
timdiye kadar semeresiz kaiDUt oldu
guou yazmaktadtrlar. 

Echo de Paris gazetesi bilhassa di
yor ki: 

.,ltalyan • Habet ihtilaft, gitgide da
ha ziyade ltalya ile Uluslar Kurumu 
arasmda bir ihtilaf §Cklioi almaktadu.:. 

Matin gazetesi, meselenin en teh • 
likeli • mahiyetinin, diger devletin de 
icabmda istismar edebilecekleri fena 
bir misal tC~kil etmesi oldugunu yaz • 
maktad1r. 

cltalya, Uluslar Kurumunun mes • 
netlerinden biridir ve hi<; kimse ltalya· 
om kurumdan <;ekilip gitmesini habnna 
getiremez, ~unku boyle , bir hal, Ce • 

Buralarda da bir nevi 
harem tatbik edilecek 
Ankaradan gelen haberlerde Mali • 

ye Bakanhgmm, sermayesi klmllen 
veya losmen hiikfunete aid olan miies
sesat veya lmtiyazh §irketler i~in hu
susl bir barem kanunu haztrladtguu 
bildiriyordu. Bu projeye gore bu ka • 
bil miiessese ve §irketlerdeki memur
lar da 15 dereceye aynlacak, en az 
iicretli maa§t asll 15, en ~ok iicretll 
asU maa§ ta 70 lira olacakttr. Bu ha
ber, sermayesl hiikilmetle alakadar 
miiessese ve bankalarda ~ok miihlm 
tesirler btrakm~tJr. ~ehrimizde bu 
kabll miiesseseler Ziraat Bankast, Sii
mer Bank, Llman ve R.lhtrm Umum 
Miidiirliigu, Tahlisiye ~irketl, Deniz
yonan Umum Miidiirliigu gibi miies
seselerdir. 

t§ Bankasmm bunlann arasmda 
bulunmadt~ zannedlllyor. 

Boyle bir kanun yaptlmaSt sebeble
rl hakkmda muhtelif miltalealar var· 
dtr. Evvell bu kabil miiesseselerde 
hiikO.met dalrelerine nlsbetle ~ok faz. 
Ia maa~ verilmekte ve bilhassa yiik
sek mall§ alanlann adedinin ziyade 
oldu~ siiylenmektedir. 

:tkincl blr sebeb de bu kabil miles
seselerin fazla memur maa§t verme
leri yiiziinden hUkilmet da!relerinin 
lyi tahsil gormii~ bilgili memur bul
makta mii§killat ~ekmekte olmastdll'. 

Bunlar !~in yapllacak yen! barem 
kanununun hiikOmet baremine gore 
tertib edilecegi sliylenmektedir. 

Bu baremde en yiiksek maa§ tutan 
600, en 8§aAt maa§ tutan <lO liradJr. 
Bu paralardan aynca yiizde be§ ka • 
zane, yiizde on muvazene, yiizde on 
da buhran vergtleri kesilmektedir. 
Bundan ba§ka bazt memurlar miihlm 
mevkiler !§gal ettikleri halde ktdem 
mUddetini doldurmadtklarmdan al • 
dtklart barem derecesi azdtr. Buna 
ilaveten bu miiesseseler muhtelif za
manlarda memurlarma miikAfat ve 
lkramiye kabi!inden paralar vermek
tedirler. 

Y unan muhalif partileri 

s~ime girmiyecekler 
(Btqtarala l inci aaltiledel 

~ime girmek uzere ileri 1urdiikleri rna• 
kul ve kanuni taleblerin hiikumet<;e ka
bul olunamadtgtnl, yaptlacak ·~imde 
ciddiyet goremedigini, Hurriyetperver 
partisi gibi tarihi bir partinin biiyle bir 
s~ime ittirak etmesinin lr.abil olam1ya· 
cagml bildirmi,tir. 

Diger muhalif liderler de buna ben· 
zer beyannameler netretmi,Ierdir. Hii
kQmet muhaliflerin yapbklan obstrok· 
1iyona eheDifniyet vermiyerek se~imi ili.n 
ettigi giinde yaptJracaktJr. 

Selanik 23 (Telefonla) - General 
Metaksas bugiin burada t~im muca· 
delesi munasebetile .Oylevini pek kala· 
h.ahk halk kutlesi huzurunda soylemit • 
br. Metaksu memlekette siikiinet ve 
refahm temini i<;in krah getinneden 
batka <;are olmadti!tnt, partilerinin bu 
gayeyi giitmekte oldugunu, lr.ral gelin
ce isyan hareketi dolayuile mahkQm e
dilenlerin affo)unac&giDI da soyJemi1 • 
tir. 

Bir~ok kimseler bu sozleri cya§aSID 
lr.ral:. diye baguarak allu,lamttlardu, 

nevre kurumuna son tekmeyi, oliim vu- Amerikanm bahriye bu"trest' 
fli!Unu vurmak olacakbr.» ._.. 

Le J oumal, gerek ltalya ve gerek Vatington 23 (A.A.) - Ayan 
Habe~istanm her tiirlu hal suretini mut- meclisi, reye koymaga liizum gormek-
kul k!lacak bir hatb hareket ittihaz et• sizin hahriye but~esini 11 milyon 690 
mi1 olduklann1 yazmaktadu. bin dolar arlirarak 460 milyon dolara 

Oeuvre gazetesi, M. Musoliniyi bu ~tkafDIItllr. Bu but~eyi miimessiller 
meseleye fa,izm i<;in bir prestij mese • meclisi evvelce kabul etmitti. Bu ar • 
lesi yaptnlf olmakla muaheze etmekte lirma yeniden 2 harb aemisi iota • 

t I h 
sma tahsil ol..maeakbr. 

Ye ta yanm a ttl hareketini J a pony a • ':""""'"":""""'!!!!!!"""'"""'"""'"""'""".,.I!!!!!!!!!!!!!!!!!'"' 
nm Man~urideki hareketine benzet • ~ 1 

k d 
Hergiin bir ecnebl karilcatii-"~. 

me te ir. Romah diktator, kendi ar • - - ---""-
zusunu Uluslar Kurumuna zorla kabul I ,.·o--....---~~-·~--=-----
ettirmek tevdaSJndadtr. r , 

Son Jakika I: 
Cenevre 23 (Telsizle) - M . Laval 

ltalya • Habel ihtilaft haklunda bu • 
giin Aloizi ve lord Eden ile uzun go • 

' rii~melerde bulundu. Bu giirii!meler• 
den sonra ltalya ile Habe,istam ayni 
zamanda tabnin eden bir Franstz • ln· 
giliz formulii hulundugu bildirildi. Bu 
formiil ihtilaftn tetkikini tehir etmek· 
tedir. 

Marsi1ya suikasdine aid Ma· 
car· Yugoslav anla~mast 
Cenevre 23 (A.A.) - Marsilya 

suikasdine clair, Macar - Yugoslav 
anla§mast kotanlmt~br (halledilmit • 
tir.) 

M. Eden, yakmda raporunu kon • 
aeye verecektir. 

I , L.. f. 

[ 
Duvar ii.tiinJeki amele (fo "I 

lore) - Evi yrkmaia ben me • 
murum. Sen ne kar!fryonun?. ""'-

~ azan: Sablk lntellicena Servis ~efi Sir Bazll TonuoP 

l -54-

• Venizelos, tek kur~tun atmadan bir avu~ 

iktidar adamla Atinaya girmegi 
koltuguna kurulmag1 

ve 
dii~tiiniiyordu! 

Ju delice teklifinden sonra amiral, 
arhk onu lr.abulden kat'i surette istin
lr.if etti. 

30 birincikanun 1916 ak~amt, ami
raJ, ltilaf sefirlerinin gundelik toplan· 
hsma i§tirak ettigi zaman onlan en • 
di~eli buldu. El~iler, on batarya to -
pun teslimini Hfi goriip gormiyecegini 
sordular. Amiral cebav olaralr. Paris
t~n aldtgt emirlere itaat mecburiye • 
tmde oldugunu siiyledi ve ilave etti: 

-Hiilr.Qmetlerinizi tazyik ederek 
hana verilen emirleri geri aldumak si
zm vazifenizdir. 

..- tJltimatom miicldeti gece 
yartn bitiyor 

Amiral, daha toplantJda iken Ma
beyin Maretah, Kant Merlr.ati gele • 
rek ona ilYni suali sordu. Merkati Kral
dan bir mektub getirmi1ti. Kostantin 
diyordu ki: 
c- F ramrz ala§emilileri General 

Buskiyenin ziyaretindenberi vaziyel 
vahimlqti. Cittik~e ceoaretimi kaybe
diyorum.» 

Amiral kendisinin de son derece bii
yuk bir SJkmtJ i~inde bulundugunu ve 
silahlann teslimi meselesinde kendi rey 
ve mutaleasmtn asia sorulmadtgmt ve 
kendisine hi~bir harelr.et serbestisi ve
rilmedigini cevaben Krala bildirdi. A
~iral, aldtj!t emirlere itaatten ba1lr.a 
hlfley yapacak vaziyette olmadtgmt, 
iiltimatom muddetinin geceyanst bite
cegini, timdiye kadar Korfuda altJ ha· 
taryanm teslim edildigini, karaya <;I • 
kanlacak lot' a! ann zenciler degil Fran
stz mustahfaz ktt' alan oldugunun Kra
la bildirilmesini ilave etti. 

El<;iler toplanbsmm sonunda, Fran
stz el~isi arnirale te1ekkiir etti ve ona: 

- Sizin sayenizde sulr.iinet bul • 
duk amiral. dedi. 

Amiral da: 
- F akat maalesef ben sukGnet bul

mantzm sebebini anhyamtyorum, ce • 
vabm• verdi. 

hila£ e ileri r mdaki umumi dii-
'iince ve intiba, Y unanhlann daima 
yapliklan gibi itaat edecekleri merke
zinde idi. Askeri numayi§, beklenen 
muvaffakiyeti vermedigi talr.dirde ami • 
ral, iki giin sonra, Y unan sahillerine 
kartt faa! bir abluka ilamna karar ver
mitti. 

Rokloyiin marileti 
Y unan ordusunun silahlarmt almak 

fikri, Rokfoy tarafmdan la!kutJ!an Ge
neral Saraydan sanih olmu~tu. Bu ta • 
rihte Selaoikteki ltilaf aslr.erlerinin yiiz
de altmt§t Sltmaya yakalanm1~t1. Hare· 
ketsizliginin tenkid ve muahaze oluno. • 
cag1 korkusuna bu vaziyet te ilave edi • 
Iince Saray, mutaclmdan fazla bir su
rette, her soze inamr olmuttu. Kim bi
lir, belki de Kral Kostantinin, Almanya 
fmparatorile anla§arak, ilk miinasib ftr
satta, kendi menzil hatlan iizerine ~ul • 
lanacag101 samyordu. Onun bu giiliinc 
vahimesi, Venizelos tarafmdan mute • 
madiyen besleniyordu. ~unku Kral or
dusunun silahs1z lr.almasmdan en bUyuk 
istifadeyi o, temin edecekti. Bi:iylece 
tek kurtun atmadan bir avu<; adamla 
Atinaya girebilecek ve iktidar koltugu
na kurulabilecekti. 

30 birincikinun 1916 aktamt, Yu
nan Generali Kallaris, lr.ttaa!Jna me1ru 
nefis mudafaas1 hali olmadan silah kul
lanmamalarml emretti. Y ani ilk once fti
l&f lot' alan atq ettilderi takdirde Yu • 
nanltlar da mulr.abele edeceklerdi. ~ar• 
pt§m ihtimallerini azaltmak i~in Yu • 
nan kumandam Atinadaki lr.ttaabmn bu
yiik bir k!!mtnt tchirden ~tkarmt~b. 

<;inde eenazeler --

Saatten saate gerginlik ve sinirlilili 
arbyor, herkes fena 1eyler olacaj!tnt dii• 
~iinuyor, Y unan ktt' alan, Atinayt tah• 
liye ediyorlardt. Boyle lr.an§tk ve heY"" 
canh anlarda bu <;e~id «sulhperver nii• 
mayi~ler» den i~tinab etmek gerektir. 

Amiralrn niimayi, emri 
Amiralin Y unanhlann cline ge~ell 

giindelik emri ~oyle yaztlmtjb. 
Gizli 

Deniz ordusu 13 numarah emir 
A. filosu Atina onii.nde nii.may'l 

:thra~ kuvveti Harekat emri 
Umumi hedef: lhrac buvveti, icab 

elligi lakdirde zorla A linayr tehdid e • 
debilecek mevzilere yerle§ecek. hare • 
kat mrnlakasr i~incl• bulunan askeri ve• 
ya aokerlik ifin kullanrlan mi.iesoese • 
leri i§gal edecektir. 

Emre, bu muesseselerin bir listesi 
bagh idi. Burada diklr.ate deger • bir 
nokta var. Emrin «icab ettigi takdrr • 
de zorla» kaydine ragmen, ihrac ktt' a• 
lanno. SJhhiye te~kilatJ verilmemi,ti. lh· 
rae kuvveti takriben 3,000 ki~iyi bu• 
luyordu. ~ogu F ranstz olup ku<;uk bi· 
rer lngiliz ve ltalyan mufrezesi de 
van:h. .·• 

Niimayi' bafltyor 
Askerlerin karaya ~~kt~t hadisesiz 

oldu. F akat halkm hal ve tavn dik • 
kate degerdi. Butiin <;ehreler ~abk ve 
~us'.'metka~dt. Bir tabur Pireye yerl01· 
ll: Otedekt. ktt' alar yiiriiyii! kolu te§ • 
kil ederek, t~gal edilecek mevziere dog• 
ru yollandrlar. Efrad, yanlanna iki 
gunluk yiyecek ile su aiMJ§Iardt. Pa• 
Iaska kiitiiklerinde bol fi§ek vardt E
ger Yunanhlar mukavemet ederierse 
3,000 tufek, i~gali emredilen mevzi • 
leri tutmaga hi!; te kafi gelmiyecegi 
meydanda icli. Y unan hiikumeti, silah 
ve ceo~tn••;"; •f"~lim etmiyece8ini F ran• 
s~zlara kat'iyetle bildtrml~t>. Onun i • 
~m. sonradan F ranstzlann iddia etti • 
gi gibi, ihrac kuvveti Y unanhlar ta • 
rafmdan bir pwuya diituriilmiit de • 
gildir. 

Bu «pusu» kelimesi Pam gazetele• 
ri tarafmdan SJk stk kullantldt. Hal ' 
buki bu feci hareketten evvel F ransa, 
1ngiltere ve ltalyada inti~ar eden bazt 
makalelerde Y unanhlarm mukavemet 
edeceklerinden bahsedilrni~ti. 27 ikin· 
cite§rin 19 I 6 tarihli T aymis gazetesi, 
Krahn emirleri ne olursa olsun Y unan 
zabitlerinin, silah ve muhimmatJn tes -
l~ini kabul etmiyeceklerini ve halk il• 
Oniversite talebesinin, vatam tehdid 
eden agtr hakarete ugramamak i~in 
lazrm gelen haztrhklarda bulunduk ' 
lannt haber vermi1ti. 30 ikincitetrin 
1916 tarihli Jaumal des Dehats ga • 
zetesi de M. A. Gauvain (Coven) 
imzah bir makale n01retmitti. Bu m<V 
kalede tiiyle bir ftkra vardt: 

<<A I man lara! tarlaro ve V enizelot 
aleyhtarlaro, lti/af Jevletlerinin •on Jo
kikada kuvvel kullanmaktan vaz ge • 
feceklerini i.imid ediyorlar. Bunlara 
iyi bir ders verilmeoi zamanr gelmif • 
tir.» 
,....ftalyanca Corriere de Ia Sera gaze
tesi T ayrnis tarafmdan veri len haber • 
leri teyid ediyordu. Sonradan Fran • 
SJZ meb'usan meclisi ordu encumeni, 
bu kanh niimayi§e sebebiyet veren 
hadiseleri gozden ge~irdigi zaman, bii· 
tiin mes'uliyetin Rokfoy ile Fransrz 
Deniz Bakanma aid olduguna karar 
verdi. Miisellah niimayi§, bitaraf bir 
memlekete kart! yap!lmca bir harb ha
reketidir ve asia ba,ka tcY degildir. 

( A.rkaar rJar) 

nasd 

Her yigitin bir yogurt yiyip olJuiu gibi her milletin J e kenJi11t1 
gore bir cenaze taftYlfl var. (;inliler c:enazelerini trp/11 bizim eaki ar
nl« hamqllara ribi rotiirmcktedirler. 



unsur: 
yaratmak 

y eni bir odev kar,Jsmdayiz, bunu 
yapmamak ulusal bir giinahbr 

llir~ok yeni ve ulusal kelimeler gi
bi •koycii• kelimesi de Tiirk devri • 
tninin iiriiniidiir. Yllolan tmparator
lu~ enkaz1 arasmdan S1yr1hp <;Ikan 
bu varhk yeni yolu golgelemege <;a
h§an filizlerden biridir. Birc;oklan gi
bi bunu da Biiyiik Kurtanc1 dikti. 

Siyasa ve kiiltiir alanmda koycii 
terimini ilkonce •Halkevleri talimat
llatnesi> nde gordi.ik. Daha onceleri 
de bu SOZU §Utada burada i§itiyorduk. 
Fakat bir kurumun mall olarak de • 
gil. 

Koyciiliik mevruu iizerind~ konu • 
iUrken talimatnamenin bu maddele • 
rini birlikte gozden ge<;irmek iyi o • 
lacaktlr. '" 

8 - Koyciiler ~ubesl. 

1 - Koyciiler §Ubesinin esas vazi
fesl, koylerin s1hhl, meden!, bedil in
lei ,f ve teUmiiliine, koylii ile §ehir
li arasmda kar~hkh sevgi ve tesaniid 
duygularmm kuvvetlenmesine <;ah§
tnaktlr. 

2 - :;;ube, muhit koylerini miim • 
kiin oldugu kadar s1k ve <;ok olarak 
E:a!kevi umumi miisamerelerine ve 
E:a!kevi mensublarml da miisaid mev
•imlerde koylerde tertib edilecek k1r 
bayramlarma davet suretile sevi§rne 
"e anla§ma vesile ve vamtalan ha -
tlrlar. 

3 - Halkevinin dershane ve kurs
lar ~besile <;ah§ma birligl yapmak 
•uretile miimkiin olan yerlerde koy· 
liiyii okutm1ya c;ah§mak, temasa gi· 
ti§ilen koylerde 15 giinde bir yaz1 bil
tniyen koyliilerin mektublarm1 yaz • 
tnak ve i<;timat yardrm §Ubelerinin 
tniizaheretile basta koyliilerin ~~hir 

Slhhat ve baklm miiesseselerinde mu
ayene ve tedavilerine rehberlik et • 
tnek Koyciiler §Ubesinin vazifelerl 
rii:.~_nlesindendir. 

4 - $ube, maliil ve bilhassa harb 
tnalllli1 koyliilerle §ehid koylulerin a
il ve yetimlerini himayeye ve bun
lann kasabada kendileri i<;in takib! 
IIlii§kiil ve imkiinsl.Z resml i§lerinl ko
layla§trrmaga ve neticelendinnege 
~ah§U". 

5 - Biitiin koy muallimleri hayat 
ve mevcudiyetlerini koyliiniin yiikse!
IIlesine ve saadetine vakfetmi§ olmak 
ltibarile, Halkevi Koyciller §Ubesinin 
ta bit azasidtrlar. • 

Tiirkiyeyi siyasal, ekonomik tut • 
sakhktan kurtaran, ba§tanba§a yeni
den bir yurd kurmaga <;all§an C. H. 
P. nin koyciilere demek istedigi §ey 
budur: 

Tiirk koyliisiiniin bugiinkii der • 
IIlanstz, dagm1k hale gelmesine etke 
alan hlidiseleri, Yiki!an !mparatorlu
&un asrrlardanberl giitmii§ oldugu i
kilik siyasas1 dogurmu§tur. 

Se<;kinle ulus, ~ehirli ile koylU ara
llnda derin bir u~urum a<;!lmi§tlr. 
Soysal nizam1 tutan temel direkleri
nin dortte ii9ii y!lnlm!§tlr. Devrim 
se<;kini bu u~urumu yeniden doldu -
racak, Tiirkiyenin temel direklerini 
Yeniden dikecek ve peki§tirecektir. 

Her se~kin Tiirk, ba§ta koy okuta
tu olmak iizere, bu bakrmdan koycii
diir. :;;u halde koyci.i suah ulusal bir 
Odevi gosteriyor. Bu Odev meslege, .. ' mmreye mahsus olanlardan ay!rdl!-
drr. Herkes koyci.i olabi!ir. Koyii sev
IIlek, onun yiikselmesine ~ah§mak 
her Tiirke ckoycii• suatlm vermege 
Yetecektir, 'J'alimatnameden anla§l • 
lan budur. 

P'akat bu kadar aglr odevleri kim, 
nasa yapacakt1r? Tabil; talimatname 
koycu. boyle yeti§ir, §oyle bir te§ki -
lat!a I§ yapar, demiyor. Yalmz koy • 
cilniin yapacag1 biiyiik i§lere i§aret 
ediyor, alt tarafml bu oedevi iizerine 
alacak olanlann zeki ve kabiliyetine 
brraklyor. 

Burada ilk akla gelen §ey §U olu -
yor: Koyciiliik ulusal bir odevdir. Bu 
~e§id odevler yalmz bir zumreye 
IIlahsus degildir. Her Tiirk i<;in, elin
den geldigi kadar bu odevleri yap -
IIlak gerektir. Liikin, yap1lmad!gl 
takdirde U!usal bir giinah i§lenmi§ 
?,lm~z m1?. Bu giinaha girmemek ve 
Uzerme dii§eni yapmak i~in bu ode
Ve m~sus bilgileri ogrenmek gerek 
degil midir? ~imdi dli§iinelim: 

Biz yeni bir varhk kat§lSmdaylZ. 
E:er~esin bildigi gibi koy, her§eyile 
Yemden kuwetlenecek yiikselecek • 
tir. Boyle bir durumda 'mutlak olarak 
hlzim tavr1tn1z •yap!clhk> olmaktan 
~llha ba§ka bir§eyd!r, •yaratJcrhkttr.o 

8Ptcilik, elde buluD&II vas1talan bir 

yere getirmek; yarallc1hk ise elde bu
lunmiyan malzeme ve vas1talan el • 
de etmek, hi<; yoktan bir varhk kur
maktlr. 

Tiirk koyi.iniin kar§lSlnda bizim ro
lumiiz .yaratlc1hk• tlr. <;iinkii, elde 
mevcud malzeme pek azdtr, bir~ogu 
da bugiin mevcud degildir ve yahud 
elde edilmesi bir takrm ag1r ve yoru
cu §artlarla miimki.indur. 

Boyle bir ulusal Odevi ba§armak i
<;in kendisini •yaratlcl> mevkiinde gor
mesi Ia.z1m gelen bir •koycu• niin na
SI! bir ruh, sinir, adale, bilgi, kuvvet 
ve kudretine malik olabilecegi elbette 
di.i§Uniilmege deger. 

Hepimizin bir9ok odevleri vardtr: 
Meslek, aile, yurd ... odevlerl .... gibi. 
Bunlarm <;ogunu kendimizi yorma • 
dan, bilgimizi artlrmaga Jiizum gor • 
meden, gorenekle, ah§kanhgm yar • 
drmile yapanz. Halbuki ulusal odev • 
Ierin l<;inde oyleleri vard1r ki bilgi, 
gorgii, ozge~lik, a§k, ilim ... gibi vast· 
ta ve unsurlara dayanarak yap1hr. 
1§te ckoyci.iliik odevi> de bunlardan 
birr degil midir? Bu <;e§id odevin •mii
eyyidesi> nedir? Bunu yapmazsak ne 
kaybederiz?. Boyle bir sorguyu culu
sal vicdana• malik olan bir se~kine 
sormak bile biiyiilt bir hakaret degil 
midir?. 

<;ok klsa !zaha mecbur oldugumuz 
mevruun bu noktasma gelince •koy
cii• denilen kimsenin oz vas1flanm 
tesbit etmek icab ediyor. Bu vas1flar~ 
ararken bilgi, ozge9lik, inan, sevgi, 
sayg1 ... gibi mefhumlar ilk olarak ak
la geliyorsa d'!, biz bunu ~u bir keli
me ile soylemeyi daha uygun ve kuv
vetli buluyoruz: 

Y ara !lc!l!l<.! 

t•tedigimlz kadar dii§Uniip ta~1na • 
hm, bu noktad. hirbirine ayn duygu 
ve dii§Unceler besliyelim, koyciiliigii 
ba§ka tiirlii anlatmrumza imkan yok
tur. Bununla beraber koyc!iyii her • 
halde tar!! icab ediyorsa: 

cKendi:;e mahsus ilimsel ve pratik 
bilgilerin ogrenilmesini ve yaratlclhk 
s1fahm kazanmay1 buyuran ulusal bir 
odevdir· diyebiliriz. 

Yaratlcthk, meslegin, her ~e§id o • 
devlerin iistiinde bir kudrettir. Boy • 
le bir kudret ya dogu§ta vardrr, ya • 
hud sonradan elde edilebiiir. Hi~bir 
Ti.irk k"'"disin! basi!, uzviyet~e ve 
ruh~a kudretsiz gormemelidir. Her • 
kes kendi alamnda bir yara!lc1 ola • 
bilir. Elverir ki bu vasf1 kazanmaYI 
istesin, kendinl arasm, hi<;bir §eyden 
korkmadan, her ~e§id kii~ukliikler • 
den sakmarak iyiye, dogruya ve gii
zele dogru ko§sun. i§te Atatiirkiin her 
sozii gibi •iki Kamal vard1r: Biri olez 
(fani)' oteki daima ya§lyan, sonsuz 
olan!• vecizesi de boyle bir derin ve 
yiiksek anlam saklar. Yani Tiirkiyeyi 
ya~atacak olan yarat1c1 bir9ok Ka • 
maHer ye!i§meli, yeti§tirilmeli ve ye
ti§ecektir, demek istemi§tir. Binaen • 
aleyh, koycu: Yarahc1 bir Ti.irktiir. 

YaratlcJhk ise §U ii~ temel unsurla 
miimkiindiir: 

Bilmek, inanmak, yapmak!. 

Edvard Heriot ta Gene! Sava§tan 
sonra Fransa gibi bir yurdda §oyle 
soyliiyordu: 

cYara!lld!gml gormek istedigimiz 
Fransanm adama, §eflere ihtiyac1 var• 
drr. Fakat, bu §efler yapmak i.>tedik • 
Jeri i§ iizerinde metodlu, disiplinli bir 
<;ah§ma zaferi kazanmazlarsa, yara -
tlcthga ehil olamazlar .... Sevk ve idare 
i~in fikirler Hiztmdrr. Modern bir sos
yetede fikir ba§langJ.~ noktasm1 de • 
gil, vanlacak hedefi gosterir. Memle
leketi yeniden kurmak ve yeni bir 
pliin iizerinde ~ah§mak gerektir. Bi
zim birc;ok kii9iik avukatlanm1z, te • 
cemenlerimiz, doktorlarrm1z ve blr • 
<;ok parlamentoculanmlz vard1r. La • 

kin bunlar yanmda memlekette ya • 

rahcJ!artmJz yoktur.• 

Bence, Tiirkiyede eksik olan yara • 

bc1hk kabi!iyeti deglld!r. Ti.irk ru • 

hunda her vakit, her devirde bu kud

ret ya§ar, olmez. Ancak, bu kudret, 

toprak altmdaki zengin maden da • 

marian gibidir. Bu kudret, baklffiSlZ

hktan hergiin kuruyan ormanlar1rn1Z 

gibidir. Bu kudret as~rlardanberi ya· 

banc1 ellerde !mparatorlugun mi.ida

faast ugrunda akan temiz kanrm1z gi

bidir 

~kara: 

SALAHATTIN KANDEMIR 

Ulndagda linyit 

komiirii bulundu 

Komiir damariDin zen· 
ginligi ara,tJribyor 

- ·-
Bursa (Hususi) - Bursaya 20 ki

lometro uzakta ve U!udagm bah ya • 
ma<rlanndaki «Huseyinalaki» koyun • 
de biiyi.ik bir damar oldugu zannolu • 
nan liynit komiirii bulunmu§tur. Bir 
miiddet evvel ara§hrma ruhsatoamesi 
alan miite~ebbis genclerimizden T ay • 
yar, komiir damanm meydana ~,kart
mak i~in burada i§<;i olarak koyliileri 
c;ah§tmnaktadu. T oprak i~inde ba§ • 
hyan hafriyat derinle§tirilmektedir. 

Kendisile gorii§tiigiim Tayyar, bu
radaki komiiriin buyiik bir damar ol· 
dugu meydana ~1karsa i1letme imtiya
zml alacagml ve komiiru 1ehre ta§l • 
mak i~in bittabi bir hava yolu yaphn· 
lacagm1 soylemektedir. 

Eger ger~ekten, bu komur zanno • 
)undugu ve denildigi kadar i§letmiye 
deger ve biiyiik bir damarsa Bursa 
fabrikalan daha ucuz komur almak 
f~rsahm elde edecekleri gibi aynca 
Sumer Bank ta burada kuracag1 Kam• 
garn fabrikasmda bu komiirii ucuzca 
yakmak suretile istifade edecek de • 
mektir. 

E~ek gotiirUrken 

Edirne otomobili. ktzca· 
gtzJ, yaraladt 

E vvelki giin Sehremininde bir oto• 
mobil kazas1 olmu1, 12 ya1mda bir klz· 
cagrz aglT surette yaralanml§hr. 

Gece saat 21 ,30 da, Sehremininde 
Mi.ineccimodalan ~1kmazmda 2 say1h 
evde oturan sucu Bekirin 12 ya§lann • 
daki k1z1 Sadiye, fmndan ekmek al· 
mak i~in sokaga <;1km1!, ekmegi al • 
m1~ ve evine dogru yiiriimege ba~la • 
ml!hr. Tam caddeden ge~erken Edir· 
neli 1ofor Mehmedin idaresindeki <<E
dirne 59» plakah otomobilin ~arpma • 
sma maruz kalm11 ve zavalh k12caglz 
sol dizinden ve kaSJgmdan ~ok aglT su• 
rette yaralanm•!hr. Y arah k1z Gureba 
hastanesine kaldmlm1~, ~ofor Mehmed 
yakalanm1~hr. K1zcag1Z1n hayah teh
liked~dir: 

Japon filosunu yapan 
Franstz miihendisi 

Paristeki Fran. 
s1z - Japon cemi
yeti, bu cuma gil· 
nii J apon el~isi, 

Bahriye Bakam 
miimessi!i ve Fen 
Akademisi reisi -
nin huzurile ya -
pacag1 bir toplan -
tlda, deniz in§aab 
mi.ihendis ve ens -
titii azas1 Lui Emil 
Bertenin, J apon -
yadaki mesaisini Lui Emil Berten 
ve eserlerini anacakhr. Bu zat, birin
ci derecede yonemli bir I§ olan gemi
lerin miivazenesi meselesinin halline 
ilk te§ebbiis edenlerden biridir. 

eaponya, modern bir filo VUe!! -
de getirmege karar verdigi zaman, 
mu§avir ve rehber olarak Emil Ber
teni se<;mi§tir. Bu deger!i mi.ihendis, 
Japonya i9 denizinde Sasebo tersane
sini viicude getirdi ve ii~ siiratli kru
vazor in§a etti. Matsu§ima, !suku§i
ma ve Haspidat admdaki bu kruva
zorler siliih ve miidafaa tertibatl iti
barile ~ok kuvvetli idi. 

Bazan, tecriibeler, hususile harb 
tecriibesi, en biiyiik mucidieri bile 
inkisar1 hayale di.i~iiri.ir. 

Halbuki Emii Berten, mesaisinin 
muvaffakiyetle bittigini gordii. Onun 
yaphg1 pliinlara gore in§ a edilen J a • 
pon kruvazorleri, Yalu muharebesin
de, <;in gemilerinin bombard1man!a • 
rma miikemmel surette mukavemet 
ettiler. Su kesimine isabet eden mer
miler hi9bir SlZlnhya sebeb olmad1. 
Harbin ertesi giini.i, muzaffer olan 
An1iral ito, Bertine yazd1g1 mektub
da: ·Di.in ~arpt§hk, gemileriniz, ay • 
nen tahmin ettij!iniz gibi ~1kh• di • 
yordu. 

Emil Berten, J aponyada, eski ma
bedleri, balk kahramanlarm1n me -
zarlarm1 zfyaret etti, an'aneleri ve 
iidetleri tetkik etti ve ,J aponyanm 
dahil! harbleri tarihi• admdaki ese
rinin unsurlanm boylece, yerinde 
toplad1. -·----Turk • Yunan kleringi 

kaldmld1 
Ti.irk • Yunan klering anla~asmm 

feshedildigi diin alakadarlara bildiril
mi§tir. Anla§mamn feshinin neden o • 
tutu oldugu hakkmda keski bir bildi • 
rim yoktur. 

[ DD iizerinde ~a~malar] 
Kdavuz • • 

ICID 
~ 

dersler 

T ahsis etmek = Ozgiilemek 
Has, mahsus = Ozgii 
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1 iptidai yerine kullanabiliriz. 

~ahsi = 1 • ~ahsig (Pers?_nnel) 
2 - (Miimtaz, asli anlamma) Ozgiin 
(Original) 

,Sahsi, hususi = Ozel (Prine) 
~ahsiyet = 1 - ~ahsiyet (Personna

lite anlamma) 2 - Ozgiinliik (miim • 
taziyet, asliyet anlamma) 

Mahiyet = N elik, i~yliz, oz. 
Hassa, hassiyet, hususiyet = Ozllik 
Kullam§ta belki en fazla gii~liik 

~ektiginiz kelimeler bunlard!T. <;iinkii 
bu kelimelerin arabcalann1 da bir tur
lii birbirinden nerede a)'lrd edip, ne • 
rede birle§tirecegimizi bilmeyiz. Turk
~e yeni kar§Jhklar bu kelimelerin ger • 
~ek anlamlanna gore aynlm•§tlT. Mi • 
sailer bu kar§Jhklann nekadar kolay 
anla§lhr ve aynhr oldugunu gostere • 
cektir. 

«KJ!avuzda aynm sozii fark anla
mma ozgiilenmi§tir» dedigimiz vakit 
tahsis etmek soziinii kar§llaml! oluyo-

ruz. 
Bu romancmm kendine ozgli bir 

iislubu var. 
Bu kiirsiide ~oz soylemek yaln!Z ,;. 

ze ozgu degil dir. 

Fikirce anla,mazhg,nuz, aram1zda 
tahsig dostlugun bozulmasma sebeb ol
mamahd!r. 

Size §ahsig sevgim, beni dogruyu 
soylemekten ahkoyamaz. 

Son yazdJgmlz kitab, Tiirk yaZ!ci • 
lan arasmda, •izin ozgiin ~ehrenizi biis· 
biitUn belirtmi§tir. 

Aynksmhk ozgiinliik demek degil
dir. 

Hi~ kimse, ba,kasmin ozel hayah i
le ugra§amaz. 

Son yazt programinm degi§kel.rin
de de gordiigiini.iz iizere, hi~bir ozel 
giri§im, kamugas1ya kar§lt olamaz = 
« ... Hi~bir hususi le§ebbiis, menfaati 
umumiyeye ztd olamaz.» 

lsmet lnonii yaln•z, devlet adami 
olarak, biiyiik bir 1ahsiyet degildir. Ya
Zl Ve nutuklarmdaki ozgiin\iik te deg• 
me yazmanlarda bulunmaz. 

Bu itin i~yiiziinii bana anlatrr mlsl· 
n1zi\ 

Dostunuza benim i~inde bulundu • 
gum zorluklan anlatacak ozde bir 
lnektub yazmanm rica ederim. 

Sizin ozgiinlligiiniiz a~1k soyleme • 
nizdedir. 

Baharda hava degi~kenligi, lstan • 
bulun ozliiklerinden biridir. 

*** 
Ozveri = Fedakarhk 
Ozverir, ozveren = F edakar 
Yurd savgasmda Tiirk olan ozveri· 

den ~ekinrnez. 
Ozverir havac!lanm1zdan bir pilot, 

bu kaza s1rasmda, sogukkanhhgl ile 
yedi ki~iyi oliimden kurtardl. 

Misallerde ge~en yeni kelimeler: 
Savga = Mudafaa 
Savgamak = Miidafaa etmek 

••• 
lptidai = like 
Unsur kelimesi ti.irk~e olduktan 

sonra ilkeyi arhk dogrudan dogruya 

iranda • yem yapdan 

llapi•hanenin oniinJe 
muhaltz aakerler 

Kom§u ve dost lranda asri bir ha • 
pishanenin yap1lmakta oldugu haber 
verilmi1ti. Bu hapishanenin in§aal! son 
zamanlarda bitmi§ ve eski hapisha • 
nelerde yatmakta olan mahpuslar bu· 
raya nakledilmi~tir. 

Bu hapishane T ahran civannda El
burz daglan eteklerinde bina olunmu•· 
tur. lnsaah tam ii~ senede bitmi~tir. Ad1 
«Mahbesi Merhzi - Gene! hapisha • 
ne» dir. Binanm her taraf1 yiiksek du -
varlarla ~evrilmi~ ve ii~ kojesinde bii • 
yiik kuleler viicude getirilmistir. Bu ku
leler hapishanenin lay1k1 ve<;hile kontrol 
edilebilmesi ic;indir. 

Hapishanenin i~inde mahpuslarm 
tek basma yatacaklan hocreler mev -
cud oldugu gibi gene! salonlar da var
d~r. Her iki ktsma hava ve ziyanm bol 
bol girebilmesi ic;in geni~ pencereler 
vardu. Duvarlar tertemiz ve bembeyaz-

Bu adam ya§ay1~1nda bir tiirlii il • 
kelikten kurtulm1yacakhr. 

Koyliilerimiz heniiz ilke hayat tart
lanndan kurtulmu§ degildirler. .... 

Miizmin = Siiregen 
Siiregen bir nezle biitiin k11 rahah • 

m1 bozdu. 

• •• 
T aazzi, te,kilat = Orgiit 
Uzuv = Orgen 
T e1kil etmek = 1 - Sekillemek, te• 

kil vermek, meydana getirmek, kur • 
mak, hiikmtinde olmak, demek olmak 

2 - (T aaz,i ettinnek a.nlamma) 
Orgelemek, orgemek 

Tetekktil etmek = I - Sekilletmek, 
1ekil almak, meydana gelmek, kurul
mak. 2 - Orgelenmek 

Sekil (T. Ko.) 

Turk hava kurumu en faydah or -
giitlerimizden biridir. 

Partimiz biitiin gencligi yeni 
orgi.ite baghyacakhr. 

bir 

Goz, en sakJnJlmak laz1m gelen or
genlerimizden biridir. 

Biitiin spor gencligini, yeni bir an
layl!la, orgemeliyiz. 

Bu hareketiniz yurd savgas1 balo • 
mmdan, biiyiik bir eu<; hiikmiindedir. 
(Bir su~ demektir.) 

Ankarada yeniden ii~ anonim sos
yete kurulmujtur. 

Hergiin be~ ke
lime kar,Ihgi 

Dokuzuncu liste 
1 - Halletlnek = 1 - Eritmek. 

2 - A~mak, ~ozmek. 
3 - Kotarmak. 
brnekler: 1 - Su jekeri eri
tir. 
2 - Bilmece a~masma ( <;oz -
mesine) merak ettiniz mi? 
3 - Aramxzda bi.itiin anla~ -
mazhklan kotardtk 

2 - c;arei hal = <;:ozge, kotarma 

yolu. 
Ornekler: 1 - Bu i§te nas1l bir 
~ozge bulacagrml.Zl bilemiyo -
rum. 
2 - Bu i§in kotarma yolu ne
dir? 

3 - Tarz• hal, sureti tesviye =An-

la§lt. 
Ornek: iki taraf ta bugiine ka
dar hi~bir anl&§lt bulamad1lar. 

4 - Beyanat = Diyev. 

5 - Nutuk = Soylev. 

6rnek: ismet tnonu diin yeni 
bir soylev verdi. 

!>. t: Gazetemize gonderilecek 
yaztlarda bu kelimelerin osman!t
calan kullamlmamastm rica ede • 

riz. _J 

modem hapishane 

M ahbu1lara okuma ve yazma 
oiretiliyor 

d~r. Yerlere iran hahlan do§enrni1tir. 
Mahpuslar portatif karyolalarda yat -
makta ve her hocrede oturulacak i•kem
leler bulunmaktadrr. 

Hapishane 1500 mahpusu alacak ka
dar geni1tir. Mahpuslara hapishanecle 
ka!d,klan miiddetc;e okuma, yazma ve 
bir tak1m san' atlar o!lretilmektedir. br
me terlik yapma, hal1 dokuma, bilhas'a 
en ziyade rarbette ol an mesgul iyetler
dendir. Bir ktSJm mahpuslar da rna -
kine ile c;orab ormektedirler. Bu !erlik

ler, hahlar ve c;orablar ~ar11da sahl -

makta, has!latr hapishanenin daha zi • 

yade giizellestirilmesine ve rahatla1h • 

nlmasma sarfedilmektedir. Hapishane

nin giizel bir parlo da vard!T. Hafif ce

zah mahpuslann zaman zaman oraya <;1-

karak dola§malanna miisaade edilmek
tedir. 

7es 

F'D kR Irle II" 

Ankara sokaklarinda 

Diin g•ce, birka~ ki§i, fstanbuldan 
gelen bir arkada,umzla, <;ankaya cad
desinde dolatllk. Gtivenlik AnJdlnln 
bah~esinde, havuz, mermer ve tun~lar 
arasmda, «- hte tam bir Avrupa 
par~asmday1z I» dedik. 

Kart!da K!Zllay'm temiz bah(esi. 
uzakta giizel ve toplu devlet yap!lan, 
biiyiik cad de de ma agaclar: En •on, 
en yeni, en giizel bir Avrupa tehri bu· 
rada gordugiiniiz 1eyin buyiiyiip ge • 
ni~lemesinden ba~ka nedir? 

fstanbullu arkadatlmlz i~ini ~ekti. 
lsvi~reden yeni gelen dostumuz, «
Simdi Ankarada bulunduguma inan • 
m•yacagun geliyor! » dedi. 

Sonra, pl.inda ye,il-yol diye goste • 
rilen bah~e- sokaklardan birini ge~tik. 
Plancm1n biiylik ve giizel fikrine hay• 
ran kald1k. Akasya kokulan i~inde don• 
diik, dola§llk. 

Saghk Balcanhg1 yapiSIDln, kim 1>l• 
dugunu bilmedigim, fakat Ankaraya 
ilk modem mimarhg1 solcan artisti ile, 
Hoi<; Mayster ve Egli, ve tehrin pia· 
nrm yap an iistad Y ansen, hi~ §iiphe • 
siz, Ankara tehrinin biitiin tarihinde 
amlacaklard!r. 0 kadar sevdigimiz, 
hskandlglmlz, benzemek istedigimiz 
Avrupay1 da i1te boyle adamlar yap • 
mJ~lard1r. 

Ger~i plan Ankara kalesile yamn
daki k~tlarda herpi~e bulanarak altUst 
olmu~tur. Yeni1ehirde bile pl.imn ya
sak ettigi yerlerde diikkanlar yap1larak, 
siikun ve diizen ruhu yaralanml§llr. Bii· 
yiik san' at! a yerli mal davasm1 birbiri• 
ne kan,tmp, mimarhg1 yalmz kazanc 
kiSmmdan goren ve ~abuk kazanmak 
istiyen baz1 kimseltr, c;irkin yap!larla, 
§Uraya, buraya modern karikatUrleri 
oturtmu~lardiT. lsme!pa§a caddesinin ta 
ucundaki evin bah~esine, daha diin, 
Ankara kalesindeki kerpic;lere benzer, 
<;amajuhk m1, garaj m1, 9irkin bir ku • 
liibe kurulmu§tur. (Sehrin plan itle • 
rine bakan Baymd1rhk Direktorliigii • 
niin, bir~oklan gibi, bu kuliibeye de 
izin vermemit oldugunu sonradan og· 
rendim.) Bunun da bu c;e§id ka~aklar
dan biri olduguna 1iiphe yoktur. 

Biitiin bu di.iti.inceleri bir tarafa ata
ralc, gene, akasya kokulan arasmda, 
gee; vakte kadar gezindik. Cumuriyete, 
plane! ve mimarlara selam ve sayg1 • 
lanm1 tekrarlad1k. 

Plan ve yiiksek san' at i~in her za • 
mandan fazla eava1l 

Daha birka9 y1l planc1 ve artistle· 
rio s1h kontrolu altmda, yeniyi birdu • 
ziiye daha yeni ve giizel yapmak, es • 
kiyi hi~ acunadan y1kmak ve diizelt -
mekl 

ATAY 

Uludagdaki ote) 
1slah ediliyor 

Bursa (Hususi) - Bet all! sene 
evvel yap1hp bittigi giin i1letmek ic;in 
hemen hi~bir isteklisi ~1km1yacai!'J zan• 
nolunan ve hakikaten (buraya kimse 
gelmez) korkusile bir ki,iden ba1ka 
!alibi olmtyan Hususi ldareye aid U· 
ludag oteli dort sene bir kirac1da kal
d•ktan sonra mukavele fesholunmu§ • 
tur. F esih istegi gene mustecir tara • 
fmdan yapllml§llr. 

Otel Hususi Muhasebe idaresince 
teslim ahnm11 oldugundan i§letme ye
ni bir tekle sokulacakllr. <;iinkii 1im • 
diye kadar otelin servisi bozuktu. Gi
denler memnun olmuyorlard~ 

Bilhasa k1§m servisin bozuklugun • 
dan ba1ka sular da akmJYordu. 

Banyolar, halalar berbadd1. Elek • 
trik tesisall bulunmasma ragmen ora• 
ya gidenler gaz lambalan veya mum• 
larla odalanm aydmlahyorlardl. 0 • 
tel pis tutuluyordu. Daha bir~ok nok· 
san 1eyler vard1. Bunlan ve Uluda • 
gm son zamanlarda kazand1g1 biiyi.ik 
ragbeti goziiniine alan hi.ikumet bu ye
ni itletme §eklinin herkesi sevindirecelt 
ve doyuracak mahiyette olmas!Dl dii· 
1iinerek esash tertibat almak iizere ha• 
mhklara ba,lam!§llr. • 

Aydmda matbuat hayab 
Aydm (Hususi) - lki y1ldanberi 

Aydmda ~1kmakta bulunan giinliik 
«Aydm» gazetesi 1imdilik netriyallm 
tatil etti. Aydmm bo1 b~takl!gl yeri 
hemen haftahk «lnci» gazetesi ald1. 
Bu hafta ilk sayiSml ~1karan «loci» ni1 
omrii ne kadar siirecek bakahm. Dort 
y1l i~inde Aydmda dogan ve olen ga
zetelerin isimleri §UnlardiT. 

Dogu§, Dogu§ Menderes, Mende • 
res, Biiyiik Menderes, Oztiirk, Ant, 
Aydm. 

Berlinde bir idam 
Berlin 23 (A.A.) - Duseldorfta 

doiimut ve sue! hiyanetinden dola}'l 

1934 tetrinievvelinde oliim cezaSlna 

mahkum edilmi1 olan Wilhelm Krue

ger, bu sabah idaXI edilmi§tir. 
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General Goringin evinde 
Almanyanm 

kadmile 
m~gul adarm en 

balaylar1 
ve en biiyiik 

miilakat i~inde bir 

Yazan: Lady Drumond Hay 
Maruf lngiliz kadm gazetecisi 

- Bazllart Almanyanm sava§ i~in 

haztrlanmakta oldugunu soyliiyorlar. 
Fakat o, buns ragmen bar!§ i~in ~ah· 
••yor. Hem de Almanyanm sava§ i~in 
hazulandtli'Jnl soyliyenler di§lerinden 
ttmaklarma kadar silahlanmt§ mil • 
letlerdir. 

Bu siizlerl Alman hava general!, 
Almanya hava miidafaa top~u kuv • 
vetleri kumandam, Prusya B~vekili, 
Alman Hava Bakant, Ray§tag Kamu
tayt ve Prusya gizli polis te§kilat1 
Ba§kam olan General Hermann GO
ring siiyliiyordu. 

Kendisile Berlinde Leipzig cadde
sindeki evinde tam iki saat gorii§ • 
tiim. General Goring M. Musoliniden 
sonra diinva iizerinde elinde en ziya • 
de memu;iyet bulunduran bir §ahSi • 
yettir. 

' 
I 

General beni biiyiik bir nezaketle 
kabul etti. Miilakatrmtzm ilk ktsmm
da 16 martta Hitlerin Versay and
la§masmm siiel §artlarmt Almanyanm 
tantmadtgmt bildiren beyanatile onu 
takib eden hadiseleri hararetle anlat
h. Miikellef salonda kar§J kor-tya u-

1 

zun uzun konu§tuk. Genera 1•n bir as- .
1 ian beslemekte oldugunu i§itmi§tlm. 

Onun i~in bir araltk: 
- General, dedim, aslanmtz nere

de? 
- Hayvanat bah~esinde. 
Diye cevab verdi. Sonra da ilave ey-

ledi: • 
- Aslamm biiyiidii, evde tutula • 

mtyacak bir hale geldi. Maamafih, o
nun yerine tekrar yeni bir yavru al· 
mak istiyorum. 

- Acaba zevceniz bu asian merakt· 
mzdan memnun mu? 

Sorusunu soracakhm. Tam o stra -
da eski artist ve yeni ev kadmt Emmy 
Goring i~eri girdi. Malum ya kartkoca 
heniiz bal aymt bitirmediler. Kendisi
ni bir sene evvel heniiz Emmy Son • 
nemann iken bir defa daha gormii§· 
tiim. Bakhm o vakte nazaran daha 
ziyade gencle~mi§, giizelle§mi§. 

Madam Goring sart§m bir Cermen 
tipidir. Evvelce s,ahne artistligi etmi§ 
olmasma ragmen bugiin yiiziinde zer
re kadar pudra ve dudaklarmda ufa
ctk bir ruj lekesi yoktur. Ba§tnt sus
liyen sart sa~larmm ~ok giizel oldu
gunun tabii kendisi de farkmda .. Bun
larla iftihar ettigi stk stk onlart elle
rile diizeltmesinden ve ok§amasmdan 
belli .. .... 

Sivil ktyafette olan generalin keyfi 
~ok yerinJe .. Herr Hitleri metediyor: 

- Biitiin muvaffakiyelifY!i Fiirere 
medyunum, diy'or; hi~ §iibhe yok ki 
Adolf Hitler Alman tarihinde biiyiik 
b!r yer alacak olan bir Almandtr. 

Ben o zaman birdenbire: 
- Fakat, dedim, Herr Hitler Al • 

man degil ki.. Avusturyalt!. 
General, kartst ve arkada§tm Baro

nes Margottan miirekkeb olan muha
tablartm birka~ dakika susup birbir
lerine bakt§hlar. Sonra general siikil· 
netle: 

- Hitler Braunauda dogmu§tur. 
Bu kasaba Avusturyadadtr ama, Al
rnanya hududundan uzakhgt ancak 
!l~ yiiz elli metrodur. Vakta babast 

• da bir A vusturya zabiti idi. Fa kat A
vustury•'tlar da Cermend!r. Bu, mu
naka~a g6tiirmez bir hakikattir. 

Evet, Herr Hitlerin dogdugu Brau
nau 1809 da Alman topragt ~evresi l· 
~inde idi. Bunun i~in gerek generalin, 
gerekse biitiin Almanlarm Herr Hit
ler! Alman saymakta haklart vardtr. 

Mevzuu degi§tirdik. General, tay
yarecilik faaliyetlerim hakkmda ma
lumat almak lstedi. Yeni projelerimin 
neler oldugunu sordu. Ben de buna 
kaqthk ondan Almanyadaki tayyare
cilik faaliyeti haklonda baZt §eyler 
okfenmek iheditn. 

- Almanyanm tayyarecilik te~ki • 
lAtt ona havadan yaptlacak hiicumla
ra hi~ te cesaret vermiyecek ve mem
leketi koruyacak derecede kuvvetli • 
dir ,dedi. 

••• 
Kocasma takdirle bakmakta olan 

Madam Goringe dondiim. Herr Hit
ler evli olmadtgma ve general Goring 
Almanyada Herr Hitlerden sonra en 
kuvvetli §ahsiyet olduguna gore Ma
dam Goring bugiin Almanyamn en 
yiiksek mevkide olan kadtmdtr. Bu -
na ragmen ~ok miitevaztdtr. italyada 
nasll M. Musolinl kadmm hayattm 
an'anevi vazi!esi olan analtga ve aile 
kadmltgma hasretmesini istiyorsa 
Herr Hitler de Almanyada ayni ga -
yeyi giitmektedir. !talyan ve Alman 
kadmlart yava§ yava§ ienel hayat • 

Madam Goring 
tan c;ekiliyorlar. Fakat gen~ ktzlar 
spor ve a~tk hava hayatma alt§ttrlli • 
yorlar. Bu hal, kadmt erkekle ayni 
durumda bulundurmak i~in ~ah~an 

Sovyet Rusyanm hareketlerile taban 
tabana ztddtr. 

Madam Goringe dedim ki: 
- Siz evvelce me§hur bir artist • 

tiniz. Alman hiikilmetinin Alman ka
dmlart i~in ittihaz etti~i bu son tab • 
didat hakkmda ne fikirdesiniz? 

- Bunlara, diye cevab verdi, tah
didat denemez, ~iinkii gayet manti • 
kidir. Erkekler i~sizken birc;ok kocalt 
kadmlarm otedeberide ~ah§arak er -
keklerin ekmeklerini ellerinden alma
Ian dogru degildi. Evli bir kadmm 
evinden ba§ka yerde me§guliyeti ol • 
masma taraftar degilim. Onun, evi, 
kocast ve ~ocuklarile me§gul olmast 
gerektir. Fakir ailelerde kadmm bii • 
tiin ev i~ini gormesi laztmdtr. Zen • 
gin ailelerde ise ev i§lerine nezaret 
etmeli, kocasmm soysal hayattaki fa
a!iyetine yardtm etmeli ve ona iyi bir 
e§, bir arkada§ olmaltdtr. 

Madam Goring kadmlarm siyasal 
i§lere de kari§malarmt pek liizumlu 
bulmuyor: 0 diyor ki: 

- Hi~ §iibhesiz kadtm kendi mede
n! haklanru k'ullanmak hU5Ustn1d'a • 
ki faaliyetiJTden ahkoymak taraftan 
degilim. 1ntihab hakkma muhakkak 
sahib olmaltdtr. Fakat siyasa alanma 
ablmasmt muvaftk gormiiyorum. Par· 
lamentoda ve ba§ka yerlerdeki siya • 
sal sava§lar onun i§i degildir. Mese
la hence Alman kadtm vatamna Re· 
ichstagdan ziyade evinde daha z1yade 
hizmet edebilir. 

••• 
<;ok zeki ve ~ok miistaid olan Ma· 

dam Goring kadmm spor ve bazt 
masumane eglencelerle vaktini ge~ir· 
mesine taraftardtr. Soz temsili, de -
di, ben ata binmekten, yiizmekten ve 
ktr hayatmdan ~ok ho§lanmm. Ope
rayt, tiyatroyu ~ok severim. Bir de en 
ziyade severek ugra§b~rm §•Y evim
de oturup ~ama~trlartmt bizzat dik· 
mek ve haztrlamakbr. Dans etmem ... 

Benim hayretle yiiziine bakbgtmt 
goriince: 

- Eski bir artistin dans etmeme
si size §a~kmltk verdi de gil mi? Fakat 
o kadar i§im ~ok ki dansa ve buna 
benzer bo§ §eylere hasredecek vaktim 
yok! Sahne hayatmda iken biitiin za
mammt ona hasrettim. tl'zerime aldt· 
gtm biitiin rollerde muvaffak oldu • 
gumu soyliiyorlar. :;iimdi de biitiin 
vaktimi evime ve kocama tahsis et -
tim. Evet bir kadmm bazt toplanbla
ra, cemiyetlere gitmesi de laztmdtr. 
Fakat baztlart gibi oralara §tk!tk mii
sabakasma giri§mek, en giizel ve pa • 
hah elbiseyi giyip herkesi kendine 
baktlrmalc i~in devam edilmesi fikrin· 
de degilim. Goriiyorsunuz nekadar sa
de giyiniyorum. Mavi ve beyaz en 
sevdigim renklerdir. Kocam da rna • 
viyi seviyor. Miicevher takmak ho • 
§uma gider. Lakin ~ok goze batmtya • 
caklarmdan bir iki tane olmak §arti
le .. <;ok monden degilim. Bakm, Mia 
sa~larrm uzundur. Onlan herkes gi • 
bi ktsa kestirmek akltmdan bile ge~
memi§tir. 

Madam Goring bugiin otuz alb ya
§mdadtr. 1899 da Hamburgda dog • 
mu§tur. Evvelce birile evlenip aynl
mt§hr. Sonnermann aile ismidir. Ba
bast onun vaktile aktris olmasmt is
tememi§, fakat annesi k1zmda istidad 
gordiigii ic;in buna mani olmaml§ttr. 
Vakit epey ilerleml§ti. Kendilerinden 
miisaade istedim. General ve kariSI 
bana ayrtlmadan evvel evlerini gez • 
dirdiler. Nadir e~yadan miirekkeb 
kolleksiyonlarrm gosterdiler. Arkada
§tm Barones Margotla birlikte yeni 
kartkocaya saadetler temenni ederek 
kaptdan ~tkttk. 

Alman ktzlartntn 

en biiyiik emeli 

Konya Y erli Mallar 

sergisi haztrhgt 

Gene kiZlar hep bir « Y e~il 20 hazirana kadar pavi· 
elbiseli» ile evlenmek yonlar bitmi~ olacak 

isterler 
Almanyada halk giydikleri iinifor • 

manm renginden dolayt jandarmalara 
ya «Ye~iller» ve yahud da «Ye§il ce • 
ketliler» der. 

Bu ye~il ceketlilerin ekseriya iriya· 
n ve yakt1tkh genclerden sec;ilmi~ ol • 
duklart i~in Alman kay ktzlartntn, ~ift· 
lik hizmet~ilerinin. kiic;iik terzi c;trak • 
!an veya siitninelerinin yanmda, daha 
dogrusu kalblerinde c;ok biiyiik itibar· 
lal" vardtr. 

Ritiin gene ktz ve kadmlar (ye~il) 
bir sevgili veya ni1anh edinmek I~tn 
canlarmt verirler. 

~a kat bu zavalh ye1iller i§lerile. ka-

Dif izleri altnrrken 

dm kalblerindeki hakimiyetlerile ug • 
ra~amtyacak kadar me§gul olan in • 
sanlardtr. 

Ve giizel ktzlann zannettikleri gi • 
bi vazifeleri yalmz ye§il ve temiz iini· 

Doldurulmuf ku,lar 
karfl•tnda aeu 

formalannt giyip kularda meyva agac· 
Ianna ttrmanmt~ arstz ~ocuklan lcova· 
Jarnak ve ~unun bunun c;ayulan ~igne· 
memesine nezaret etmek degildir. 

Onlar bu ye~il iiniformalannt giyip 
te rahat, rahat daglarda, ormanlarda 
dola~abilmek i~in koskoca adamlar ol
duktan sonra da mektebe gitmege ve 
tahsil gormege mecburdurlar. <;iinkii 
ku yollannda inztbatt temin etmek ~e
hirdekinden belki daha kolay, fakat 
~iiphesiz ki daha tehlikelidir. Onlar hi
rer kii~iik ~ocuk gibi giinde be~ altt 
saat mekteb malannda oturur ve ders 
goriirler. 

<;iinkii ~ehrin haricinde olan biitiin 
hadiseleri bir polis kadar fenni ve ilmi 
bir surette takib edebilmek i~in bir~ok 
~eyler bilmek mecburiyetindedirler. 
Mesela teori olarak kanunu bilmeleri 

ve bu kanunun tatbikini de pratik ol a· 
rak tecriibe etmeleri laztmdu. 

Bu pratik tecriibeler ic;in bilhassa uy
durulmu~ hadiselerle manevralar yapt· 

hr. Mesela bir cinayet vak' ast tahki • 

katt ve yahud hustzlarm izlerini tet • 
lcik gibi ... 

Onlara bir kaza olursa ve yahud 

birdenbire bir cin~yet veya lursizhlc kar· 

Konya dordiincii Yerli Mallar ser
gisi 25 haziranda ac;tlacak. 10 tern • 
muzda kapanacakttr. Ulusal ekonomi 
ve arttrma kurumu Konya kolu haztr • 
hklartnt bitirmek ic;in c;ah~maktadtr. 
Sergi gene eski yeri olan Atatii~k ilk o· 
kula binasmda ac;tlacakttr. Sergtde yal
mz yerli malt gosterilecektir ve sergi 
oatt~hdtr. Sergiye yalmz yerli malt ya· 
pan fabrikalar, san' at evleri kattlacak· 
br. 

Firmalar ne gibi mal yapttklarmt ve 
sergiye gonderecekleri e§yalann ad -
lanr... oildiren bir beige bul unduklan 
yerin Ticaret ve Sanayi Odalarile, Ulu
sal Ekonomi ve Arttrma Kurumun • 
dan birisine imza ettirmek suretile ser· 
giye kattlabilirler. 

20 hazirandan sonra sergiye girmek 
istiyenlerin dilegi onaylamntyacakttr. 
Sergi yerinin eni I 1 /2. 2 metro oldu • 
ii;undan uzunlugun ona gore istenil • 
mesi ve sergide standlar sergi kurumu· 
nun istedigi bic;imde bir ornek yaptm
lacakttr. 

Stancllartn sergi kurumunca yaph· 
nlmast bildirilecek olursa metro mu • 
rabbat i~in bir lira verilmek gerektir. 
F on karabezden olacak ve bunu fir • 
malar yaptuacakttr. Elektrik iicretle· 
ri firmalarm yakacaldart mum saym 
iizerinden ahnacakhr. Her metro mu· 
rabbat yerin iicreti de iki liradtr. Ser • 
giye girmek istiyenler Ulusal Ekono • 
mi ve Arttrma Kurumu Konya sergi 
koluna 20 lira gondererek kaydtm yap
hracak ve sergiye gelmez ise bu para 
kurumun olacakttr .. Sergiye girecekle • 
rin bu yirmi lirasmm sergi sonu yer, 
elektrik gibi giderine takas yaptlacak, 
artam kendilerine verilecektir. Sergiye 
girecekler serginin a~tlmasmdan bir giin 
evvel pavyonlanm bitirecek ve malla • 
rmt gostermi~ olacaktir. 

jtsmda kahrlarsa nastl hareket etmele • 
ri icab ettigi talim ettirilir. 

Bir cinayet kar,tsmda bulunduk • 
lan zaman maktuliin yerde yaii~mdaki 
vaziyetle asagt, yukart cinayetin nastl 
yaptlmt~ oldugunu tesbit edeeek kabi • 
liyche bulunmalan l.azundu:. Maktu· 
liin hiiviyetinin ileride tesbiti i~in he • 
men parmak izlerini ve hadise mahal • 
lindeki ayalc izlerini almasm1 da bil • 
melidirler. 

Cinayet mahallinin zabttaya faydah 
olacak tekilde resminin ahnmast da ay· 
rtca bir meseledir. J andarmalar; mek
teblerinde bunlan ogrenirler. 

Ttpkt parmak izi gibi di§lerin izi de 
bir ins8!Jtn hiiviyetini tesbit etmege ka· 
fidir. J andarma bpkt bir diKi gibi ag
za alet sokup di~ izlerini de almagt bil· 
mek mecburiyetindedir. 

J andarma, yalmz haydudlarla, ka • 
tillerle degil, ayni zamanda da ktrlar· 
da avcthk yapanlarla da me§guldiir. 

Bunun i~in avctltga aid ne varsa 
hef:>sini ogrenir. mesela doldurulmu~ 
ku•lar kar$IStnda vurulmasma miisaade 
edilen ve edilmiyen ku,lann ,eldini og· 
renmek onlann mekteb programma da
hildir. 

Ye1il iiniforma!t. iriyan ve yakt~tk!t 
delikanlolarm kendilerine yakt§an bu 
iiniformayt giydikleri dakikadan itiba • 
ren ne kadar ~ok zahmet ve eziyet ~ek· 
tiklerini, omuzlarma ne agu bir va • 

zife aldtklanm bilmiyen gene Alman 

luzlan ise. onlan hi~ te rahat buak • · 

mak istemezler .. 

Almanyah me§hur bir ressam de • 
mi1tir ki: 

«Almanyada kadmlart seven ve 
onlar taraftndan sevilmesini istiyen er• 

kekler dart ite Kirmelidirler. Y a tayya· 
recilik, ya boksorliik. ya sinema ar • 
tistligi, yahud da jandarmahk ... Res· 

sam, muharrir, heykeltra§, musiki§inas, 
hatta banlcer bile bugiin lcadmm goziin· 
de deiildiu 

Beyaz 

yeniden 

Karla lin 
I 

dirilitl 
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Polonya ba§tanba§a bir 
miizik memleketidir 

Otuz milyon halk arasmda birtek ki~i yoktur ki 
miizik sevmesin ve miizikle me!fgul olmasm 

V ar,ava Opera•i 
Oropeeski kahvesinde bir giin ken· j Bu adamlann it bulmamalan, mem• 

disile giirii$tiigiim Polonyah dost: . . lekette mii~~ge. kar~t ragbetin az olu: 
- Bizim ruhumuzu anlamak tc;m $Undan degtldu. En ufak kasabal~r 

miizigimizi dinlemelisiniz... Pol on - da bile hi~bir kahve yoktur ki, mil~· 
yahlann biitiin idealleri, miiziklerinin terilerinin ruhi gtdalannt da temt~ 
ic;inde ya~ar, demi§ti. edecek bir ufak orkestra ve yahud ki 

Ve o aksam beni ahp, diinyanm en eaz bulundurmasm. 
biiyiik tiyatrolanndan biri olan Var· Kosehasmda miisteri bekliyen tak• 
§a va opera•ma gotiirmii§tii. si ~oforii, diikkanmda ah1 veri§ gozli· 

Orada, Moniuskonun «Halka» a • yen sabct, intizar saatlerinde keman, 
dmdaki operast oynamyordu. lgne alii· armonik ~alar; ve hi~ degilse tiirlcii soy• 
sa yere diismiyecek kadar dolu olan ler. 

tiyatronun i~inde, seyircilerin nefes al • Filarmonik konserler. halkrestiyal • 
dtklhmt duymak miimkiin olacaktt. Jeri, sinemalardan fazla i1 yaparlar. 
0 derece siikun ve husu vardt. Panr giinleri, Bielani korusu. Vistiil 

Bir koylii kadmmm. asil, fakat his· k1y1lan 1en tiirkiiler. miizik seslerile ~10 

--------~·-

Fredrik $open 

siz olan efendisine kar11 duydugu a~· 
kt ve bu nisbetsiz sevginin act avakt • 
bmt tasvir eden mevzua ehemmiyet 
vermedim. F akat miizigi hic;bir za • 
man unutamtyacagom. 

Dinledigim operalardan hi~biri bana 
bu derece bir heyecan vermemi~. ru • 
humun iizerinde bu derece miiessir ol
mamt~hr. 

Tiyatrodan ~tkarken, bu tesiri ar • 
kada~tma anlatttgtm vakit, bana de· 
di ki: 

- Yalmz Var~avada bin defadan 
ziyade temsil edilen bu operantn bu 
derece muvaffakiyet kazanmasmm se· 
bebi, halktmtzm, bunu dinlerken, i~in
de kendi miiziksel hassasiyetini ve ken· 
di melodik varhgmt tamamile bulmu~ 
olmaSidtr. Bundan ba~ka, Halkada, 
Polonya sosyetesinin hususiyetleri hp• 
kt ttpktoma, ahenlcle tasvir edilmi,tir. 
Dmidsiz bir ask besliyen koylii kadmt 
bizde boyle inler .. Saf bir a~kt redde • 
den hissiz a"lzadenin hiddeti ancak 
boyle ifade olunur. Onun i~indir ki, 
Moniu~koyu, Moniu~konun eserlerini, 
halk vecd idnde dinler .. 

Halk denildigi vakit, yiiksek mii • 
zikten anhyan mahdud bir ziimreden 
bahsediyorum zannedilmesin. Ta, Bal
hk denizinden Karpat da~lanna, Ma • 
zoriya batakhklarmdan Silezyaya ka· 
dar, yeniden dirilen Beyaz Kartalm 
iilkesini dolduran bu otuz kiisur milyon 
ahalinin hepsi de, kat'iyyen miibalaga 
etmiyorum, miizik tveftunudur. 

Ekserisi i~erilik bir avlu ihtiva eden 
Var§aVa evlerinde oturanlar. her giin 
ve giinde bazan iki defa, bu avluda 
gelip birka~ giizel par~a c;alan gez • 
gin orkestralarm ahengile nelelenir · , 
ler. Bu sokak orkestralanm te~kil eden· 
ler, derme ~alma lcimseler degildir. fc;. 
lerinde. biit~e zarureti ve buhran do
layiSile a~tga ~tkanlmt~. i1siz kalmJ~, 
gerc;ekten san' atkar, opera miizisyen• 
lerine rastlarstmz. Bunlar ev, ev dola~or 

.~ avluda, be$ on gro$i mukabilinde 

tm inl.-. 

Bellidir ki, bu ulus. uzun esao~• vtl· 
lanmn actlann1 musikile avutmus. kur· 
tulus emellerini musikisile hayktrmt§!Ir. 

Milli mefahirinin ba tnda ve. On aaf .. 
ta, Sopen. Moniu§ko ve hala sag olan 
Padarevski gelir .. 

Sopenin, bu «llahi c;ocuk» un. Var· 
tavamn gobeginde. Lajenki parkmm 
ortasmda muazzam bir antdt vardor. Bu 
an1dm kaidesi hi~bir giin c;ic;eksiz kal· 
maz. 

T aze goniillerinde yeni yeni a~lcm 
uyandt!itm hisseden gene ktzlar, iis • 
tadm heykelinin ayakucuna dilekleri• 
le beraber bir demet te ktr c;i~egi ko • 

1 yarlar. Polonyah gene ktz, dini taassu• 
· buna ragmen musikinin ve hassashgm 

ilaht olarak tantd!gt biiyiik ,Sopenin 
ruhaniyetinden yardtm bekler. 

Podarevskinin serencamt ba,kador. 
Ammtzm en biiyiilc piyanisti oldugu 
siiphe gotiirmiyen Podarevski siyasaya 
kan$mak bedbahthgmda bulunmultur. 
Ve bu yiizden Mare§al Pilsudski ile 
araSI bozuldugundan, istiklaline he • 
men Pilsudski kadar emek verdigi aziz 
yurdundan ytllarca uzakta kalmt~br. 

Sopen ile Moniu1lo:onun actiklan ve 

Var1avada $open amdr 

Podareskinin de saglamla~tm:hgl ~tgtn 
takib eden kompozitorler ar~smda. en 
ba,ta, Maria operasmm miibdii Hen· 
rik Opienski ile Zigmunt Srojovski ge· 
lir. Bunlann nagmeleri agtzlarda do• 
lastr. 

F akat yeni Polonyanm musiki iis • 
tadlan saymakla biter gibi degildir. Bu 
bir gazete makaleoinin de&il, bash ba • 
~ona bir kitabm i~ine apeak Slgar .. 

Ve bunlann eserlerini tahlil etmek. 
yiiksek bir miizik bilgisine baghdtr. 
Halbuki ben. o giizel beldenin, misa
firi bulundugum miiddet~e kulaklanml 
dolduran zengin ve rengin musikisinin 
ruhumun iizerinde borakhgt tesiri bile, 

limdi ifadeden aciz bulunuyorum .. 

Ereumenrl Eltrem T,ALU 
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Almanya battbalan 
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lnhisar ldaresinde Holandada bir gol 
K1z onderler okulunda 
Alman kizlarile yemek 

Ne,'eli, saf, temiz ve sthhatli gene onderlerle hera· 
b~r tatb tath yenilen yagsiZ bir yemegin sefast 

Y e§!l vadile • 
rin ~amllklan a -
rasma aikiJm~ 
olan Meblemdeld 
Hitler genclik 
te§kilatt onderle -
ri okulundan ~lk • 
tlktan sonra, mii
kemmel otokan • 
rn1z bizi Ren ke • 
narmdan Koblenz 
§ehrine gotiirdii. 
Ne baymdir (ma
mur) yerler Alla-, 
hun! Ren nehrl • 
nin yemye§il kt • 
yilarmda ii~ srra 
yo! var. Nehrin 
tam kenannda pi -
yadeler ve biaik -. 
letlilere mahsus K!Z. onderler olrulun bah~eainde fGTirl aoyler :erlren 
ge;:intl yolu ..• Biraz yukanda 100 ki- - Kanarya kafesi azizim, dedlrn, 
lometro siiratle giden trenlerin ge~- mtikemmel! 
tiki ~ifte, bazan ti~tizlii, bazan dor • Sagumzda, solumuzda hirer, iki§er, 
derli derniryollan, balastlan bir met- kar§lmlzda ti~er dorder gene k1z otu-
:ro y-ksekliAe yakm, traverslerinin a- ruyordu. Benim sol taraf.unda ve Ah-
ras! hirer kan~ olan sapsaglam AI • mtd $tikrti Esmerle aramtzda oturan 
man demiryollan... Bunun tisttinde ingilizce, sagunda, Ne§'et Halil Atay-
de klh asfalt, kah parke otomobil ve Ia aramuda oturan da frans1zea bi-
araba yollar1 ... Bu yollarda koeaman liyorlardl. 
otokarlar bile meydan1 bo§ buldular Her renkte, her boyda, 21 ile 13 ara-
rnl, 120 kilometro hula gidiyorlar. smda her ya§ta olanlan vard1. Altm 

Otokanm1z Koblenzde bah~eli bir gibi sar1 · sa~hlar, yahudi gibi klZll 
binanm ontinde durdu. Bu §ehir, Bti- sa~hlar, Turk kiZl gibi kestane ve ka-
ytik Harbin ba§lang1emda Alman ra sa~hlar vard1. 
Ba§kumandanhgmm karargah1 idi. Hepimizin, hatta en uslumuz olan 
General von Moltke her nedense Pa- As1m U sun bile agZI kulaklarma varJ-
risten ve Bel~ikadan ~ok uzak olan yordu. Yemeklerin hatJrunda kalma-
bu §ehri umumi karargah yaprnl§ ve sma pek imkan yok ama bol bol p&-
taarruz ordusundan bu kadar uzak tatesten ve re~elli krem karamelden 
kalmas1, onun Marne meydan muha- ibaretti galiba. K1zlar kag1d helvast 
rebesini kaybetmesine sebebiyet ve- kadar inee, bayat kara ekmeklere el 
ren limi.llerden biri olmu§tu. stirmtiyorlardJ, bir damla su veya bi-

Bah~eli biMdan i~eri girerken AI- ra i~miyorlardt. BogaZlmiZa dizilen 
man dostumuz, gtilerek bana: yemekleri indirmek i~in su istedigi -

- !§te §irndi de i~i ku§ dolu kafese miz zaman kendi hizmetlerini nobet-
geldik; dedi! le§e kendileri goren ve bu arada bize 

!~eri girdlk, beyaz bluz, siyah etek- de hizmet eden bu bayan onderler 
lik giymi§ iki gene kadm bizi kar~1- su verdiler. Verdiler ama su i~tigiml· 
lad1. Takdim edildik. Bayanlar, tlit- ze de gtildtiler ve §a~tJlar. Ekseri Av-
lerei genclik te§kilatma k1z onderl~r rupa memleketlerinde i~ilen su ma-
yeti§tiren Koblenzdeki okulun miid1- den suyudur. Alelade sulara ragbet 
rile muavini imi§. Kap1lar a~ild1, gene yoktur. Esasen bizim memba sulart -
ktz seslerinin okudugu bir almanea rn1z gibi kana kana i~ileeek su da 
§ark1 kulaklaruniZl ok§ad1. Bir kap1 yoktur. 
daha a~hlar. Yammdaki frans1zea bilen bayan 

Kti~tik bir salonda 70 - 80 kadar andere sordum : 
gene klz, halkavari iskemlelere otur- - Ni~in ekmek yemiyorsunuz, su 
mU§lar, i~lerinden ikisi gitar ~ahyor, veya bira i~miyorsunuz? 
otekiler §ark! soyltiyorlardi. Bizi go- - Bunu bilmiyeeek ne var. ~i§ -
rtinee biraz §3§alad!lar, birbirlerine manlay1p endarnJmlZl bozmarnak, vti-
baki§tilar, fakat §arkiya devam etti - eudlerimizi ~irkinle§tirmemek i~in. 
ler. Dershaneden ~1karak okulun her incelik derdi, Almanyanm Koblenz 
tarafml gezdik. yeni bir bina olma - §ehrindeki bayan onderlere kadar 
masma ragmen harikulade temizdi. sarrni§Ii. 
Yataklar, gemi!erde ve kl§lalarda ol- Yemek yemekten ziyade sohbet et-
dugu gibi tisttiste iki§er karyoladan tik dersem inamrsmtz de gil mi? 
rntirekkebdi. Frans1zea bilen k1z, hem en zeki ve 

Biraz sonra yemege buyurun dedi- §eytanlan, hem de en gtizelleri idi. 
ler. Kendisini, onderlerin gtizellik krali -

At nab §eklinde bir sofra kurulmu§ ~csi se~tigimizi soyledigimiz zaman 
olan bir yefiekhaneye girdik. K1zlar alay etti ama sevine ve gurur duyma-
orada bizi bekliyorlardt. Biz yin'li d1 da degil. ismi Luiz Froylayn bil -
kadar Turk ve Alman erkek Hitlerci mem ne olan bu gene k1za sordum: 
onder ktzlarla yanyana yemek yiye- - Demin mtizik salonunda bizi ilk 
cektik. Aralarma dag1ldik. Etrafm1tz· gordtigilntiz zaman biraz §&§aladmiZ. 
daki k1zlar birdenbire ellerimizi tut - TUrk gazeteeilerinin sizi ziyaret edc-
tular ve bir §ark! soylemege ba§ladJ - eegini biliyordunuz. Galiba. hayali -
lar. Boylece elele ayakta, hem §8§· nizdeki Ttirklere benzemedigimiz i~m 
km, hem rnemnun bir halde §arkiyl §a§Jrdmtz de gil mi? 
dinledik. ~ark1 bitinee kular ve AI- Gene k1z, 
manalar: - Evet, dedi. Biz sizi koea bJyikh, 

- Hay! Hitler! (Varolsun Hitler) uzun sakalh, sankh, etibbeli filan sa-
temennisini tekrarladllar. Sofraya o- myorduk. Halbuki hi~ oyle ~Ikrnad1 -
turduk. mz. !~inizde esmerler bile az ... MeS<:-

Alman dostum kar§Idan bana soru- Ia, sizi pekala bir Alman sanabilir -
Yordu: dim. 

- Nastl ka.f s· be"endin mi? Ne§'et Halil Atay, sinirlendi, hr-

buulunan memur- kurutuluyor ve bir 
lar i~in ada kayboluyor 

Devlet Demiryollari me· 
murlart koruma kanunu 

kabul edilecek 
Gene! biit~eye dahil olmay1p hu • 

susi biit~elerile idare olunan devlet 
memurlanmn diger emsalleri gibi te • 
kaiid haklan olmadJgi malumdur. Bu 
kiimeye giren Devlet Demiryollan me
murlannm ihtiyarhklannda istikballe· 
rini korumak ve vazifeden miitevellid 
hastahk, oliim veya kau. gibi vaziyet
lerde kendilerine veya ailelerine ve • 
rilecek tazmioat esaslann1 tesbit etmek 
iizere lsvi~re Demiryollanndan bu it· 
Jerde miitehasm bir zat, Baymdnhk 
Bakanhgmca davet olunmu1tu. 

Bu miitehassl!ln viicude getirdigi 
proje Bakanhk~a tetlcik edilmi1 ve 
baz1 tadillerle kanunla§mak iizere Ka
mutaya verilmi§tir. HaziM hukukile 
memurlarm menfaatini miitevazin bir 
tekilde kar§1ltyan bu proje alalcadar· 
larca pek begenilmektedir. 

Devlet varidahnm, dortte biri gibi 
miihim bir kismml saglayan, temin ve 
tahsil eden inhisarlar memurlan i<;in 
aynca bir koruma kanunu projesi ha
Zlrlanarak Kamutaya verilmi1tir. Me • 
murlarm haklannl ve istikballerini lr.iifi 
derecede koruyacak kayidleri ihtiva 
etmedigi anla§llan bu proienin bir ta • 
rafa b1ralnlarak Devlet Demiryollan 
memurlan i~in viicude getirilen proje • 
nin aynen inhisar memurlanna da tat· 
bik1 hakkmda Kamutayda kuvvetli bir 
cereyan has1l olmu§tur. Bundan ha • 
berdar olan alakadar memurlar Dev
let Demiryollan memurlan i~in haZIT • 
lanan proir-"in kendilerine de tatbik1 
hususunda ln .;sarlar Bakanhgile say
lavlara miiracaatte buluomu§lardlr. 

Devlet varidatmm miihim bir lmm1· 
n1 temin eden bu idare memurlannm 
istikballerinin esash bir 1ekilde korun
masl, itlerine baglanma ve ~ahtma 
tarzlannda da devlet lehine tesirler 
husule getireceginden, temennilerinin 
miisaid bir 1ekilde nazan itibare ah • 
nacag1 iimid tdilmektedir. 

---
Universitede dersler kesildi 

Diin Oniversitenin biitiin faltiihele
rinde profesorler bu y1hn son dersle • 
rini vermitlerdir. Diinden itibaren den
Ier 'kesilmi~tir. Y oklamalara 2 7 may1s 
pazartesi giinii ba,lanacaktlT. 

Eleme mahiyetinde olacak olan bu 
yoklamalara ancak yabanc1 dil den· 
lerine devam etmi1 ve muvaffak ol • 
muf, kendi derslerine ve •eminerlerine 
devam etmit ve muvaffak olm~ ta • 
lebeler girebileceklerdir. 

~·-·---Eski Dari.ilfiinun talebesinin 
vaz1yeti 

Ugvedilmi1 olan Dariilfiinun za • 
mamnda Edebiyat fakiiltesinde tah • 
sil miiddetlerini bitirip te imtihana gir
memi§ ve yahud tezini vererek ,ifahi 
miidafaasm1 yaphktan sonra imtihan
larmm birka~mi hala vermemit olan 
talebeler hakk1nda Onivwitede bir 
karar verilmi§tir. Buna gore vaz1yet • 
lerini 1936 eyluliine kadar tanzim et· 
memi1 olan bu gibi eski talebeler hak
kmda yeni Oniversite talebesi imi§ gi
bi muamele yapiiacakhr. 

' §Jrruzdaki Alman mihmandanmtza: 
- Bakmtz, dedi, mtinevver gene 

k1zlarmua bile Ttirkleri ogreteme • 
mi§, tamtamarnt§Smiz. Ttirkiytde 
hangi bir mektebli gene klza sorsamz 
Almanya hakkmda size dosdogru ma
lumat verir. 

Bizim gtizellik krali~esi onder. ze
ka krali~esi de imi§, hemen arkada • 
§!rna eevab verdi: 

- $aka soyledim; hi~ Ttirkleri bH
mez olur muyuz? 

Ve boyleee hem Ne§'et Halil Ataym 
sinirlerini yah§hrdt. Hem de mih
mandanmiZl s1kmlidan kurtard1. 

Yemekten sonra k1zlar bize §ark!· 
lar soylediler, gitar ~ald1lar. Muzik, 
jimnastik, spor, el i§leri, tarih ve par
ti terbiyesi dersleri i~inde ge~en on 
be§ gtinltik kurs hayatlanm anlattJ -
Jar. Hepsi hepimizden hirer kart do 
vizit istedi. Kart alam1yanlar, adeta 
mahzun oldular. Bah~ede berabetce 
resimler ~Jkart!Ik. Ve bir mtiddet son
ra, bu saf, ne§'eli, cana yakm, temiz 
ve s1hhatli gene k1zlara veda edip ay
nldik. Dostlugumuzun pek ktSa silr
mesine onlar da, biz de mtiteessi!dik. 
Bu. okul hakkmdaki fikrimi soran Al
man mihmandanmtza yan almanca, 
yar1 franstzca, 

- <;ok giizel ama kanarya kafesin
de pek az kald1k. $ade (yaz1k) deciim. 

0 da ayni fikirde•idi: 
- S•de (yaz1k) dedi. 

tBIDIN DAVER 

--
Holandahlar 100,000 kur
ban verdikleri Bahrimu· 
hitten intikam abyorlar 

• Holandadan bir maru:ara 

Holandahlarm eski bir sozii var • 
dlT: cDiinyayi Allah yarath, Ho • 
landay1, Holandahlar yarath» der -
ler. Bu memleketin tarihini ve Bah • 
ri muhite kar11 amlardanberi a~hg1 mii
cadeleyi tetkik edecek olursak bu halk 
darb1 meselinin k1•men dogru oldugu 
anla,,hr. Daima sularla cenkleten Ho
landahlarm bu miicadelesi bir nevi ara
zi kazanma harbidir. 

Biiyiilc Harlem golii kurutulah bir 
asra yalnnd!T. 0 zamanki fen vaSJta -
lanmn bu~iinkiilere nazaran noksanhg1 
gozoniine getirilecek olursa, o golii ku· 
rutma isinin ne kadar muazzam bir 0-
nemi ( ehrmmiyeti) oldugu hem en gO
riiliir. 

Bu sayede, Holanda, bugiin ba,tan
basa ekilen fevkalade verimli 18,000 
hektar toprak lcazanml!hT. Sular al -
hndan ~1kan bu mmtakada bugiin bin· 
lerce koylii banmyor. 

72 kay halkrndan 100,000 lrurban 

On ii~iincii asrm ortalannda, F ele -
menRin daha 1imalinde. Flevo ismin
de bir gol -rard1. Bu goliin etrah, yel
degirmenlerile dolu. ovanm iistiine ser -
pilmis sirin 1 oylerle ~evrilmi.ti. 1284 
YJimda burada miithis bir afet vukua 
l!eldi. Bir gece, biiyiik bir flTtma e• -
aasmda. Bahri muhit, ~ ahrcaSJna bu 
ovaya biicum etti, 72 !toy ou albDda 
kald1, 100,000 den fazla adam ol • 
dii. Sima! denizinin bu savleti, ta i~e
rilerde, Amsterdamdan ancak birka~ 
kilometre beride durdu. Bu suretle Fle
vo golii, ger~ekten bir i~ deniz haline 
gelmisti. Ziiiderze. Bu u~suz, bucak
SlZ goliin i~inde, arazinin bir par~a yiik
sek olan k!SJmlan, Urk, Sokland ve 
Marken adalan ismini ald1lar. 

Marken 

Marken adas1, ahalisinin k1yafeti ve 
Adetleri itibarile. Holandanm en ori -
jinal noktasJdlT. Bu insanlann en eski 
goreneklere bile ne derece riayet eder 
olduklann1 anlamak i~in, onlann ara
lannda yasam11 olmak lazimd!T • 

Mankende hayat. on ikinci ve on 
ii~iincii amlarda ya1anan hayahn hp
lmidJr. 0 devirlerdenberi, Marken hal
b kendi aralannda evlendikleri i~in. 
adetler hie; degi,memi,tir. Ziiiderzenin 
bu kii<iik adasmm biitiin giizelligi de 
buradad!T. Adanm genisligi bir kilo • 
metro. uzunlull;u ii~ kilometrodan az • 
d!T. Buramn kadmlan evlerinden pek 
seyrek ~1karlar. Biitiin vakitlerini ev 
islerine v~ sayJSI daima ~ole olan ~o • 
cuklanna bakmaga hasrederler. 

Marken adasmda evler ahtaptlT ve 
kallklar iistiine in1a edilmittir. Sebebi 
de k1! mevsiminde, adanm su altmda 
kalmaSJdJT. 

fste Holanpahlar, timdi Ziiiderze· 
yi kurutmaga te~ebbiis ediyorlar. Bu su
retle bu ada da ortadan kalkacakhr. 

lki yiiz kilometro uzunlugu, yetmit 
be1 kilometro geni1ligi olan Ziiiderze 
dort kJSma aynlmiJtir. Kurutma ameliye
si yap1hrkrn sekiz bin hektar kadar su 
bnalnlacaktu. 

Otuz kilometro uzunlugunda bir sed 
Wieringen ile Yurigi birl~~tirmekt~ ve 
Ziiiderzeyi kapatmaktad!T. Simdiye 
kadar bir klSim arazi tamamile kuru • 
tulmustur. Bu ameliye ic;in iki istas • 
yon insa edilmi,tir. Bu istasyonlardaki 
tulumbalar giinde iki bu~uk milyar litre 
suyu denize bo,altmaktadJT. 

lpek endi.istricilerinin dilegi 
Diin ipek fabrikatorleri tehrimizde 

ipek endiistrisinin gec;irdigi darltg1 goz

den gec;iren Ekonomi Bakanltgt en • 

diistri ara§tmna kolu ba,kam l!hami 

Nafize yaz1 ile dileklerini bildirmit • 

lerdir. 

Bu dileklerin en goze batanl en • 
diistrinin kontrolunu ifa edecek bir 

makamm yap1lmas1 hal<kmda iOste • 

rilen istektir. 

Adolf Hitlerin Hayatt 
• -3-

Nazi reisi gamal1 ha~I 
nereden hulmu§tu? 

Hitler ~ocukken Lambach manasbrmm her 
ko~sinde hep bu itareti goriiyordu, gamah 

ha~ bu ~ocuk ruhunda oyle yerle,ti ki. 
Hitlerin, birdenbire degiten bir mi- I 

zacJ vard1 lei, anas1n1 ve babasn1 f& • 
flrbyordu. K1rlarda, ormanlarda ko· 
!UP dola§llktan sonra eve dondiigii za
man annesinin kucagma saklamyor ve 
oinirli parmaklarile annesinin elbise -
sini burutturuyor, bir dakika sonra, 
sanki gizli bir buhran1 yenmege mu • 
vaffak olmu1 gibi canh ve giil~. ye • 
rinden fnhyor. Gene maceralara ko
fUyor, harekete olan ihtiyacm1 goa • 
teriyordu. 

Ak,amlan, oteki ~ocultlarla beraber, 
Lambach manastmndaki kii~iilc kili • 
sede taganni dersi ahyordu. Bu rna • 
nashrda, hala, dini ayinlerden biiyii~ 
bir zevk duyan, JSSIZ koridorlarda, ses
veren avlularda, mezarlarda 1iirli rna- ' 
nalar sezen, bazan papaz olmag1 leu
ran fakat gururu her tiirlii arzusuna 
mani olan Hitler isminde bir ~ugu 
hahrltyanlar var. 

Lambach manashn, 1859 dan 1872 
ye kadar, !cardinal Schwarzenbergin 
esk; · 'bi Theoderich Hagen tarafm-
dar e edilmittir. Belki de Hagen 
ism: almancada karga gagaSJ de -
mek olan Haken kelimesine benzeyi • 
tinden. bu zahn armas1 iizerinde hac; • 
vari bir i1aret bulunuyordu. Hagen, 
eline her fmat gec;tik~e bu itareti du
varlara, tatlara kazd1rmaktan geri dur
mazdl. Ko10li bir ha~ olan bu mu • 
ammah i1a"ti, Hitler, manastmn her 
ko1e bucagmda, her mihrabmda, her 
masamn, iskemlenin Uz.erinde gOrii .. 
yordu. Bu i1aret, talebe Hitler iize -
rinde gayet derin bir tesir b!Takmlf, 
sonral an, ilk taraftarlan ic;in birlik i!&
reti olarak bunu intihab etmittir. On -
dan evvel hie; kimse de sima! 1rklan • 
nm eski remzi ve daima deiiiten ziya -
DUJ c!Oner ha~ olan bu ilar.ele diHat 
etmemi1ti. Belki de bunu goren olma • 
IDlJI!. Y almz, ailesi daima bash a! • 
hnda bulunmasm1 istedigi i~in mektebe 
devam eden on ya1mdaki bir c;ocuk, 
bu i1aretin alhnda sakh bulunan ma • 
nay! ketfetmege ugrafiyordu. 

Hitler, imirane tavnlan ve hareket
lerile papazlann dikkatini ~ekmerni1 
olsaydJ bu JSSIZ manasl!rda hi~ kimse
nin goziine bile c;arpmazd1. Arkada1 • 
Ianna lo1 kubbelerin altmda rehberlik 
eden ve s1mftaki malarm iistiinde on
lara yerlerini gosteren o idi. 

M1z1ka dersinde akord sesini veren 
de o idi. Ba,kalanmn ba§ma ge~mek, 
verilen derslere i~inden itiraz, yahud 
&<;Jkca miinakata etmek, ba,kal_an ii -

zerinde tesir yapmak hususunda tid • 
detli bir ihtiyac duyuyordu. 

Herteyin uyumaga, siomege mah • 
kum oldugu bir manasbr muhitinde, 
herhangi bir talebenin simasm1n ve ah· 
lakinm, otuz dort sene sonra bile ha • 
hrlanacak hdar yer tutmu§ olmas1, 
pek nadir tesadiif edilen hallerdendir. 

Hitler ailesinin evi, Lambach kasa· 
basmm biraz di,aTJsmda, kasvetli bir 
yerde idi. Benedilctin manastm, bura • 
dan, zaptedilemez, metin, koca bir lt11 • 
Ia heybetile goriiniirdii. Sabahlan yata• 
ll;mdan ~ok erken ltalkan Adolfun ilk 
i1i, o giin mektebe gitmemegi dii§iin • 
mekti. K.Ir hayall ona, dersten daha 
liizumlu, daha tabii goriiniiyordu. 

Kac;mag1 severdi, ~iinkii takib edile
cegine emindi. H~vecan duydugu bir 
yer varcL: Kilise. Abamlan, pencere • 
lerinden siiziilen soluk I!lklarm oltmda 
lo~la~an kilisede; dua saatlerinde, mhu 
miiphem duygular1a dolar, heyrcanla
nndJ. Fa kat ltiliseden <;1karken, bir sef 
gibi ad1m atarak yiiriirdii. Dini ayin • 
Jerde kendi ne lcadar heyecan duyu • 
yorsa, tavulan, hareketlerile de, arka
daslanna o kadar heyecan verir, onlan 
o kadar ta!lThrdJ. Duadan veya ders • 
ten sonra kapmm oniinde ~ocuklan et• 
raf1na toplay1p nutuk soylem~k. onun 
ic;in bir ihtiya~b. Bazan c;ocuklann, ev
lerine, leo!• ko1a gittikleri goriiliirdu. 
Sorulacak olursa, Hitlerin bOyle iste • 
digini soylerlerdi. 

Onun goziinde, hi~bir §eyin, beden 
ehersizi kadar ehemmiyeti yoktu. Ki • 
taba da ehemmiyet vermezdi, okumak 
en zay1f taraf1yd1. 

( Arl!an var) 

Diinyan1n en kii~iik ve 
en rahat ord usu! 

Takviye edilen 
umanda 

Vatikan ordusu efrad1 ayni 
san'atlar ogreniyorlar giizel 

Papanm kti~tik ordusuna, son za • 
manlarda yeni efrad ilave edilmi§tir. 
Bunlar as1rlardanberi, btiyiik mera
simde kullamlmak iizere muhafaza 
edilen Zirhlan ve migferleri giyerek 
Vatikan saraymda sadakat yemini ~t
mi~lerdir. $imdi bu delikanblar ayni 
zamanda siiel (askeri) bir egitim 
(terbiye) goreeekler ve umumi bilgi
ler ogreneeeklerdir. Sue! egitim, yti
rilyfi§, jimnastik, silah kullanma ve 

••• 

~aitla Vatiltan a•INrleri ni,an 
talimi yapryorlar; •old a aalreri 
~oronan birinci lremancrn elr • 
zern• JIGplyor; GfairJa tarihj 

zrrhlarrnr riyen bir aalrer 
Papa saraydan ~Iktlg1 zamanlar bir 
dizlerinl yere koyup si!ahla selam 
vermek suretile yapilan merasimdlr. 

Ders olarak kula kilttibhanesinde 

gtinde birka~ saat san'at eserlerini o

kuyacaklar ve mizika bllg!lerinl art· 

tlrmaga ~ah§acaklardir. Giizel sesler• 

den mtirekkeb bir koro heyeti, bir 

virttioz derecesinde keman ~alan hi· 

rinci kemaneilart bulunaeaktrr. 



Bursa baktrctlari esnaf 
aras1nda birlik istiyor 

ak~amm alllsma kadar 
60 kuru~ kazantyor 

Sabahm alttsmdan 
~ab~an bakrrctlar giinde 
Bursa (Husu -

oi muhabirimiz 
den) - Bura
daki bakrrctlar 
~at:§tsmm i~inden 

g~enler kendi -
lerinl l!ski zaman 
gelinlerinin ~yiz 
odalarmda samr -
Jar. Her diikkan
da iistiiste ytgll -
m~ binbir ~e~id 
bakrr kablart bu
lunan bu yer Bur
sanm me~hur bir 
~et:§tstdtr. Gece Bunada bir balnrct diikkiint 

tokmak • ttirlii baktr e~yas1 bugiin yerini, ta • giindiiz ellerindeki tahta 
!aria baklr levhalanru sanki hirer 
macunmu~ gibi evire ~evire tiirlii tiir
lii kahblara sokan Bursa bakrrcllan, 
eskiden koy ve hatta ~ehir diigiinleri
ne, bir evin temeli say!lan baktr 
kablarmdan ~eyiz takum yeti§tirir 
ve yapttklan dijter bakrr e§yasml An
kara, Konya ve 1~ Anadoluya satarak 

. ~ok paar kazamrlarmt~. Fakat sonra
lan diigunlere, men'i israfat kanunu 
~tkt!Jtt i~in olsa gerek, eskisi gibi faz
la ~eyiz almmaz olmu§; 1~ Anadolu
ya olan sat!~ ta durmu§tur. <;iinkii: 
!stanbuldaki bakrr fabrikalan yaptlk
lan e§y&yl oralara ucuzca gondererek 
Bursa baktrc!larmm mii~terilerini el
lerinden alrnt§lardtr. Bunun i~in ba
krrctlanmtz artik yalmz Bursa ve ci
varma sat!§ yapmaktadrrlar. Aynca 
mancmik ve istim kazam gibi fabri
kalarunlZa lilzun olan ~leri yapmaga 
ba§lam!§lardrr. 

Bursanm vaktile parlak bir san'at 
§U besi say1lan, bunun !~in de pek ~ok 
san'atk!r yeti§tiren baktrc1hk bugiin 
eski durumunu kaybetmi§ bulunuyor. 
!ma!Athanelerde gall§anlar sabahm 
albsmdan alqamm altlsma kadar kol 
ve tokmak salladlklan halde ellerine 
giindelik olarak ancak 60 - 70 kllru§ 
ge~lyormu§. Maamafih baklrctlardan 
bir klSml §irndi daha ba§ka, meselil: 
~maver gibi yaptlrnasl gii~ i.§lere 
ba,ladtklarmdan bu san'ati yeni bir 
btikamete lriirUklemek lstiyorlar. 
Bunda ger~ekten muvaffak olduklar1 
da goriiliiyor. Hatta semaverleri e • 
lektrikle galvanize bile ediyorlar. 

:Eski konaklarda kullanllan ve l§~l

lik baktmmdan hakikaten ~ok fazla 

goz nuru dokiilerek yap!ld!Jtt gorii

len legen. lbrik, su tast, tepsi gibi 

mamen degilse de az ~ok porselen ve 
kristal mamulata vermi§ oldugundan 
baktrc1hk bu noktadan da ziyan et • 
rni§ ve ragbetten dii~mii§tiir. Baktr • 
c!.lanmtzm en <;ok §iki'iyet ettikleri 
kendilerine aid bir mesele var: Esnat 
te§kilatmm olmamas1 ... 

<;ekirdekten yeti§me baklrctlann 
nnlathklarma gore eskiden ~ar~mm 
bir esnaf kahyast olurmu§. Bu kahya 
ne derse onu biitiin esnaf dinlemege 
mecburmu§. $imdi ise aralarmda bir 
disiplin yaratacak boyle bir vastta • 
nm bulunmamas1 yiiziinden birbir • 
lerile sebebsiz rekabete giri§erek 
san'ati biisbiitiin gozden dii§iiriiyor
larml§. Meselii: Bir iki sene bir usta 
zanneden biri hemen bir diikkan a~a
yanmda ~alt~arak san'ati ogrendim 
rak hem san'atl kotiiliiyormu§; hem 
de az bir sermaye ile i~e atlld!Jtt i~in 
neticede kendisi bir~ey kazanama
dtltt gibi di[:erlerini de zararma sat!~ 
yapmaga mecbur ediyormu§!. 

Yalmz esnaf te§kilatmm ~ok gerek
li ve faydah bir§eY olaeagmm mu • 
hakkak bulundugunu kaydetmek is -
terim. Bunu Ticaret Odasmdan bek • 
lemektense her san'at §Ubemize men
sub olan!arm kendi menfaatlerini dii
§iinerek bir araya toplanmalarm1 ve 
gene aralarmda sa!!lam esaslara da -
yanan bir~ bi«lik kunnalarllu temen
nl ederiz. 

Heniiz Erganl bak1rlan l§leme#e 
ba~lamadll!t i~in Almanya ve 1ngilte • 
reden baktr satm alarak bunu l§le • 
mekle ge~inen bakll"ctlarumz, :Erga
ni ocaklarumzm biran evvel i§e ba§· 
lamasmt dort gozle beklediklerini ve 
yerli bakm biiyiik bir sevincle l§le • 
mel:e hamlandlklarmt soylii)IOrlar. 

MUSA. A.T~$ 

_A_ych!tda Halkevinin ~~bg1_ nakt, kursu 
.... --.... 

Aychn (Hususi) - Aydm Halke- tehadetnameleri verilmi1tir. K!Ziafi -
vi !i~ ay evvel bir nak11 kunu a~ml!b· m1z, yaphklan itleri bir sergi a~arak 
Kun ~k ragbet cordii ve yiizden faz. te1hir etmi1lerdir. Gonderdigim resim 
Ia 1ene lm: kuraa. devam etti. Kurau aergiyi ve diploma alan ktzlanmiZI gos-
bitiren k1zlann imbnanlan yaptlmt!, termektedir. 
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· Hafta tatillerine mahsus se_yyar evler 
• 

l 

Atatiirk spor 

bayramt 

Bugiin 10,30 da Taksim 
abidesinde merasim 

yapdacak 
(Batfaral, I inci •ohilede) 

teliti lmmiZI, Be~ikta~ - Gune1 muh • 
teliti de beyaz forma giyeceklerdir. 
Her iki tak1m1 umumi surette muka • 
ye!e edersek ktrmtztmn miidafaast be
yazm da hiicum hath kuvvetlidir ve 
birbirlerinin dengidir. 

Beyazlar hiicumda iken giizel bir 
oyun gormek kabil olacaktu. Fa kat 
lurmiZllar hiicuma hlkttklan zaman 
beyaz miidafaayl her zaman kolay • 
ea mii~kiil vaziyetlere sokabilecek gi
bi goriiniiyor. <;iinkii ktrmtzt hiicum 
beyaz miidafaadan daha iyidir. 

Bu lormm ve beyaz Uzerine yap • 
bguruz muhakemeden bir netice ~tkar • 
mak laztm gelirse ktrmmlarm oyunu 
galib bitirecekleri anla11hr. Bununla 
beraber futbol oyununda, bilhassa bi
zim futbolda, tahminle neticeye var • 
manm imkant yoktur. Bugiin her iki 
muhteliti te~kil eden oyuncularm bir 
~ogu ilk defa beraber oynuyorlar. 
Hangi taraf daha ~abuk ve daha iyi 
anla~nsa galibiyetin o tarafta olmasl 
laztm gelir. 

Bisiklet yan~lan menedildi 
Bu sabah Biiyiikdere - ;\i1li cad • 

desi Uzerinde yaptlacak olan bir bi • 
aiklet miisabakast menedilmi~tir. Vi • 
liyetin bunu menetmesinin sebebi ev • 
velce malumat verilmediginden yolda 
tertibat almmaml§ olmastdtr. 

Macarlann Seget taktmt 
geliyor 

Dort kuliibiin biribirlerine zarar ver
meden Avrupadan ecnebi talumlanru 
getirmek hususunda yapllklan anla~ • 
mamn ba~lang!CI olmak Uzere Maca • 
ristan dordiinciisii Segel tak1m1 iki ma~ 
yapmak iizere tehrimize davet edil • 
mi1tir. 

Segel takum ma~larml 7 ve 9 ha • 
ziranda yapacaktlr. Burada yaptla • 
calc ma~larm hangi kuliiblerle ve han
gi sahalarda olacagl heniiz belli de
iildir. Her iki ma~m T aksim •tadyo• 
munda yaptlmast veyahud birincisinin 
Kad1kiiyiinde, digerinin de T aksimde 
oynanmaSI ihtimali vard1r. 

Yap1lacak ma~lann dort kuliib a • 
rasmdan se~ilecek muhtelit talumlarla 
olmast, ihtimal dahilindedir. Segel 
tak1mma muhtelit bir halde ~tkmak 
her halde daha muvaftk olacakhr. <;un
kii Macar takim1 ~ole kuvvetli bir hal
dedir. F ranSIZlarla son defa ma~ ya • 
pan Macar milli taktmmda bu taklm
dan diirt oyuncu bulunmuttur. 

Fransada bisiklet yan~lan 
F ransada g~en haftanm en biiyiik 

spor hadisesi motosiklet arkasmda leo
tan bisiklet~ilerin Paris • Bordo ya • 
n§l olmu1tur. Y antm sonu ~ok heye
canh olmuttur. Mesafenin biiyiik ol • 
muma raimen, birinci, ikinci, i.i~iincii 
ancak birka~ dakika ara ile gelmi!ler• 
dir. 

Birinei olan bu mesafeyi aaatte va· 
aati 4 7 kilometro siiratle on iki aaat 
yirmi bir bu~uk dakikada yaparak, 
krrk birinci defa tekrar edilen bu ya
n§ta yeni bir rekor elde etmi1tir. 

lngiltere • Rolanda ma~t 
Mevsimin son beynelmilel ma~1 pa

zar giinii Amsterdam stadyomunda 
lngiltere ile • Holanda arasmda oy • 
nanmt~hr. Bir bu~uk aaatlik biiyiilt 
bir hakimiyete ragmen lngiltere, oyu
nun ikinci devresinde yaphgt tek bir 
say1 ile ma~1 kazanml§hr. · 

Oyun deh§etli yagmurlu ve o dere
cede soguk bir havada yap1lmt~hr. 
Holandahlar amator tak1mlar ic;inde 
futbolii diinyada herkesten yiiksek oy
nlyan bir talnm oldugunu bu ma~la is
pat etmi§lerdir. 

Sefild galib 
fngdtere kupas1 §ampiyonu ~efild 

Kopenhagda yapll~ bir futbol rna • 
~mda sekiz • iki gibi yiiksek bir gali
biyet kazanmt!llr. 

Aydmda lik ma~Ian 
Ayd1n (hususi) - Mmtaka lik 

ma~lannm ikinci devresine bu ha fta 
ba,landl. ilk ma~ Aydm - Nazilli ku
liibleri arasmda ve N azilli spor ala -
mnda yaptld1. N azilli taklinl 1-0 oyu
nu kazanmt!llr. 

"Cumhuriyet, in miisabakasz 

Meshur kadanlar : 8 I 

• 

Biiyiik Elisabeth=-
lngiltereyi doguran analardan biri • · · 

dir. Ele avuca stgmaz, kan dokmek • '. 
ten ytlmaz bir kralm, Sekizinci Han - ~ 
rinin klZI idi. BabaSI .iki krali~e, . iki 
kardinal, (i~ metropohd. on sektz pts • 
kapos, altt yiiz papaz, iki biiyiik dok· / 
tor. on iki duk, yirmi dokuz baron, Uc; 
yiiz otuz bet 1ovaliye, yiiz on asil ka

dm ve ... y etmi§ iki bin tngiliz oldii -
ren bir adamdt. Bizzat Elizabetin a -
nast Anne de Boleyne de bu oldiirii • 
lenler arasmda bulunuyordu. 

Anadan oksiiz kalan kiic;uk prenses 
saraydan da kovulmu1, yalmzhk ve 
ibtiyac i~inde ya§amtya mahkum edil
mi,ti. Babasmdan sonra tabla ~1kan er• 
kek ve k1z karde§leri de onu siyasi bir 
sue; sahibi gibi tammaktan geri kalm~
dtlar, kapahldtgl ko1eden c;1karmach • 
lar. Hatta ablas1 Krali~e Marie T u • 
dor bu gene ve guzel mahpusu oldiir
mek bile istedi, kocasmm zorile fikrin
den vazge~ti. 

Elizabet bu kara giinleri okumakla 

ge~irdi ve ablasmm yerine tahta ge • 

~ince biitiin lngilizlerin goziinii kamat· 

bran bir yild1z oldu. <;:ok giizel, ~ok 
zeki ve ~ok bilgili idi. Ytllardanberi 

devlet i1leri i~inde yuvarlanml§ gibi be

cerikli davrantyordu, i~ ve d11 siyasa-

da biiyiik bir kavray11 gosteriyordu. 

Onun kral oldugu giinlerde Avrupa 

din yiiziinden !tan ve buhran i~inde i

di, protestanlarla katolikler birbirini 

bogazhyorlardl. Kokle1mi1 ve her ya • 

na dal budak salmt§ olan katoliklik he

niiz emekleme ~agmda bulunan pro • 

testanhgt engizisyonlarile, otodafele • 

rile, Saini-Barthelemy gecelerile u~u -

rumdan u~uruma siiriikliiyordu. Eliza

bet, dini diitiincelerden ziyade yurda 

kazanc getirmek kaygusile prolestan • 
lara ln ilt renin kaptlanm h, bir • 

Biiyiik Elisabeth 

borsasm1 kuran Elizabettir. Kendisi bu 
ticari kurumun lngiltere i~in bir yii • 
rek olacagmt anlam11 ve ac;tlma toren
ni biiyiik tenliklerle yapml§ll. 

Elizabet fngiliz bayragml, iizerin • 

den gunetin bir dakika bile aynlamt

yacagi bir bic;imde kiireni~ dart yam

na yayarken diiziinelerle fabrikalar, 

~e~id ~e1id endiistri tirketleri koru • 

yordu, memlelceti san' at yo lunda da 

ilerletiyordu, yiikseltiyordu. lngiltere • 

nin siya'sal kudreti gibi fabrikac1hk 

kuvveti de Elizabetin izeridir denile • 

bilir. 

B11 l;>i.iyiik l.;a.d,n. ya1adtit devrin 
y- se bil..,nlerioden sa th ordu. 0 

~ok zenginlerin ve hiiner ehlinin ~endi 
bayrag1 altma gelmelerini temin etti. 

Felemenkte, lspanyada, Fransada I! -

riyen zeka ve san'at timdi lngilterede 

a~1hyor, eri1iyor, erginle1iyordu. 

1 haysiyetle ilme ve giizel san' at! ere de 

deger verdi, bir~ok se~kin iosanlann 

yeti1mesini miimkiin ktld1. Shakspear 

ve Bacon gibi buyiik adamlar onun 

devrinde dogan siinmez giine§lerdir. 

Elizabetin protestanlara kucak ac; • 

masmda siyasl bir maksad da vardt. 

Lllen ablasmm kocas1 olup kendisini de 

almak istiyen lspanya Krah lkinci Fi

lip, yaman bir protestan dii1man1 idi. 

Onun evlenme teklifini dudak biike • 

rek, eglenerek reddetmi~ olan Eliza • 

bet, tuttugu politika ile !kinci Filipe 

meydan okumu1 oluyordu. <;:iinkii FiJi

pi ve onun tahsmda lspanyayt ytk -

male, fngiltereyi biiyiitmek demekti. 

Nitekim bu politika sonunda istenilen 

hedefe erdi, lngiltere ve !spanya har

be giritti. 

Bugiinkii diinya haritasmin biiyiik 

bir b•m• denilebilir ki, bu barb ile ~i

zilmi!tir. lspanyamn «Yenilmez filo • 

L'invincible armada» diye amlan bii

yiik filosu Man~ denizinde yok edil • 

di ve o devletin bir~ok miistemlekeleri 

almdt, Avrupa itlerinde miiessir ol • 

masmtn oniine g~ildi. Gene bu bii • 

yiik zafer yiiziinden lngilterede bii • 

yiik ticaret kumpanyalan kuruldu, A

merikada ve Hindistanda geni§ top • 

raklar elde edilmege ba§land!. 

Elizabet fngilizlerde ticaret ruhunu, 

ticaret kabiliyetini olgunlathran hii • 

kiimdardtr. lkllsada son dereee onem 

vererek ve yorgana gore ayak uzat • 

makta milletine ornek olarak devlet 

hazinesini zenginle§tirdigi gibi para 

canh olan bu millete hoi para kazan • 

mak yolunu ve imkanlanm da goster

mi§tir. Zamamm1zda diinya ticaret si

yasetine merkez tetkil eden Londra 

Elizabetin tarihinde tek bir kara sa· 

hife vardtr: Marie Stuarll oldurtmesi. 

Bu kadm kendinin akrabasmdandt, 

hatta lngiltere tahllna namzedC:i. Eli -

zabet onun bu hakki11.clan huylanarak 

degil. giizelligini ktskanarak a~r bir 

cinayet i§ledi, gene ve giizel Mariyi il

kin zindana atllrdt, tam on sekiz y1l 

mahpus bnakhrd!. Bir bahar giinii gi

bi pml pml parhyan bir yiizle zinda • 

na giren Marie Stuart, kafas1 kesil • 

melt iizere oradan ~1karken ac1kh bir 

karakt1 giiniine benziyordu. Sa~lan 
bembeyaz olmu§tu, giizelligi bir ha • 

rabe teklini almt!ll. 

lsk~ya Krali~esi Marinin on sekiz 

senelik bir zindan bayah ge~irdikten 

sonra oldiiriilmesi, Elizabetin bu i§te 

kiskan~hga kaptldJgtm gosterir. <.;:iin -

kii o zindan hayall, Marinin siyasi ve

ya tahsi su~lan i~in i.dil bir ceza sayl

labilirdi. Onu zindandan ~tkar~p eel • 

lid eline vermege liizum yoktu. Fa kat 

giizel mahpusun Kont Leicesterle m•k

tubla!llgt duyulur duyulmaz bu i1 ya

ptldt, Marie Stuarhn kafas1 kesildi. 

<;:unkii Leicester, Elizabetin sevgilisi 

idi I 

Marie Stuart hakkmda yapllgl zu

liim bir tarafa btraklhrsa !U, bu erke

ge goniil vererek kocallZ evli hayah 

Y•tamasl da !eke saytlmazsa Elizabet 

en yiiksek kadmlardan biridir. Biiyiilc 

Britanyamn kudretini. ha,metini ~elik 
bir dantela gibi, bu kadm ormii1tiir. 

M. TURHA.N TA.N 

Bu rey varakasmt kesib saklaymtz 

Cumhuriyetin mUsabakasa 
0 Ull It I I Ill lOt 0 ot 0 I 0 I I I I I II II I 0110 I I II I I I I U I I I 0 Ill 00 I I I I I 0 0 I I 0 I I 0 0 0 0 I II I II 0 I IIO 0 OIOH 0 ot 10 0 t I 00 011111110110 01110110 0 

Rey Pu1la11 

Me~hur kad1nlar Serisi 
8 inci 
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24 Maps 1935 

Tarihin meshur 
' 

simalarl 

Biiyiik miisabakamizin 
tafsilati 

1500 lira miikilfath biiyiik mil • 
sabakamtz devam ediyor. Miisaba• 
kamtnn esast ~udur: 

12 - Me§hur kumandan 
12 - Me§hur devlet ada.nu 
12 - Me~hur kadln 
12 - Me§h ur ki§if 
12 - Me§hur i§ adanu 

nm hayat ve muvaffaklyetletinl 
Slrasile ve grup halinde ne~rediyo- 1 

ruz. Her makalenin i~inde bir de 
rey varakaSl vardrr. Karilerimlz 

bu rey varakalanm sakhyacaklar 
ve 60 biiyiik adama dair yanlann 
ne~ri bitince, her seridekl ~ahtsla· 
ra birincl, lkinci, iJAh.. diye dol • 
durarak cCumhuriyet miisaba • 
ka memurlugu. na yollayacaklar
dlr. 

Be§ seri ne§rolunup reyler tama
men bize yollandiktan sonra tu -
nl! l§ine ba§lanacak ve rey vara • 
kalarmdaki isimler straya konula -
caktlr. Her grubda en ~ok numara 
alan biiyiik adamlara rey verenler 
veya bu intihaba yakla§anlar ara -
smda 500 kariimize 1500 liralik 
miikilfat verilecektir. 

idiikafat st~as• §iiyledlr: 
' • kifiye 300 gii111iif lira 
' • k~f~Y• 200 giillluf flra 
! • klflya !00 giillluf lira 

S • kifiye birer be,ib•yerdco Cu· 
111huriyet alton• 

!0 • kifiye birer yar1111 befibi· 
yerde cu111huriyet alt1no 

!5 • ki,iye birer cu111huriyet alton• 
470 ki,iye 11111 htelif hediyeler 

••• 
Miitaba"a neficerine intizarcn 

her 11iin"ii rcy pu.Zalanm ta" • 
lay1mz. E"•ik rey llarakalar~nl% 
i~in lozam olan gazefe niithala • 
r~m idarchanemize ber kura,lu" 
pul yollayarak r.,darilr edebilir • 
•iniz. Mii•abaka nii•halanndan 
kali miktarda •aklanmlffrr. 

~ ~ 

Gebe kad1n1 ka~1r1p 

. i,kence edenler 

Selerihisardaki haydud
lugu yapanlar tutuldu 

lzmir (Hususl) - Seferibisar ile 
Cumaovas1 arasmdaki Yiiriik <;adlfiB • 
rmdan Osmanm ~adm maskeli ve si • 
lahlt ~abtslar tarafmdan baSllmt~. yal • 
DIZ bulunan Osmanm karis! Giilliiye i, 
kence edilmi~. 400 lira paras1 ahnmw 
b. 

]andarma, vak'a kahramanlannrlan 
ikisini yakalaml!llr. Su<;u i,liyenler, Se· 
ferihisann Esen <;iftliginden Ementi og• 
lu Ismail ile Keleme ~iftliginden Ktrh 
Mustafanm hizmetkan Mehmed oglu 
Yusuf ve ayni yerden deli F.yiibdiir. 

Yusufun baskm gecesi giydigi ~iz • 
melerle tabancas1, sakladt~J orman kii
sesinde bulunmustur. Eyub, heniiz ya· 
kalanamami~hr. Su~lular, paranm yeri· 
ni siiylemi~ler ve filhakika o yerde top
ragm kaz!ldtgi goriildiigii halde p3ra 
bulunamamt~hr. 

!smail, ~adtr sahibi Osmana eskiden 
dii~manm•l· Hadisenin sebebi de bu 
imi~. Giillii, dokuz ayhk hamile oldu

iiu halde tasavvurun fevkinde i!kence

lere maruz btraktlm1~hr. lplerle s1k1 Sl• 

kt baglanmt~, fena halde doviilmii$, on 

sekiz yerinden bt<;akla yaralanm1~ • 

hr. Kadm, koy halb tarafmdan Slglr 

defisine sanlmak suretile kurtanlmt,tlf. 

Karnmdaki yavruya da bir 1ey olma ~ 

m1~t1r. -·----Bi.iyiik Okyanusta bir facia ' 
Nevyork 23 (A.A.) - Biiyiili 

Okyaous ortasmda manevralar yap • 

makta olan Amerikan donanlll&sln!D 

amiral gemisi Pensilvanya znhllSI, 

ba,diindiiriicii bir htzla giden bir u ~ 
~agm denize diiterek sularda kaybol· 

dugunu haber vermektedir. U~ag1n i• 

~inde bulunan alb u~ma~ olmii)lerdir. 

Konya Sergisl 
25 haziranda a~1hYor. 

25 hazirandan 10 temrnuza kadar 
siirecek satJ~h sergidir. 

Fabrika ve ziyaret~!lere vesaltl 
nakliye iicretlerinde ucuzluk yapll
mt~!lr. 

Ziyaret~iler ayni za!'llanda Ontiik
lii miizesini ve de~er!l Tiirk lzerle
rini de ziyaret etmi§ olurlar. 

Miiracaat mahalli: 

Yakalanan ka~kctlar 
Ankara 23 (A.A.) - Ge~en bir 

hafta i~inde Muhafaza Kurumu tara· 
fmdan bir olii bir yarah 31 ka~ak~l ile 

•. 650 kilo giimriik ka~a~. 3354 kilo e-
Amerikada yenl l<:ad ed1ien bu tavant <rift yatakh ve arkaat ;.;ut • kit (inbisar) ka~ag1 , iki tiifek, 46 mer- Ulusal Ekonomi ,e Arthrma 

fakh qtomobiller yaz1n hafta tatillerini k1rlarda ve deniz kenarla • mi. 29 ka~ak~1 hayvanile, 221 bat ko- II Kurumu Konya kolu 
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Marsilya cinayeti tahkikatl 

F ranSIZ matbuati, bizde adalet 
oldii, diye bagiriyor 

«Bir giin gelecek Kral Aleksandr1 oldiirenlerin 
hapishanede ihtiyarhktan oldiiklerini ogrene

cegiz ve adalet yerini bulacak!» 

[ Do•t Y ugo•lavya Krall A leksandr 
ile F ran•1z H ariciye N az1n Bartunun 
M arsil11ada feci ~ekilde oldurulmelerin
den •onra 7 a11 ge~ti. T ahkikat ve mu
hakemenin halii ne safhalarda oldugu 
malum deiiildir. Bu vazi.11et Frans1z 
matbual!nda f~rtmalar koparmakta • 
d~r. A§ag1ya aynen koydugumuz Lo 
f umal gazetesinin ba~makalesi mat • 
buatm bu durumu ve Frans1z adliyesi
ni ne kadar ~iddetle tenkid ettiklerini 
go•termektedir: 1 

24 haziran 1894 tarihinde, Lyon ~eh
rini ziyaret eden Reisicumhur Karno, bu 
ziyaret ~erefine yap1lan ~enliklet u
nasmda Kazerionun b1~ag• albnda can 
vermi~ti. 

Ayni senenin 2 agwtosunda katil 
cinayet mahkemesi huzuruna ~·km·~· 
ayni gun idama mahkfun olmu~tu. ju
rinin miizakeresi b~ dakikadan fazla 
surmemi~ti. 

Ondan tam on dort giin sonra, 16 
agusto•ta, Kazerio daragacmdayd1. 
9 le§rinievvel 1934 te, •aat 16 y1 20 
g~e. Buyuk Harbde F ransanm kah
ramau. muttefiki olan Yugoslavyamn 
asker krah birinci Aleksandr, Mar • 
silyada bir Balkan tethi,~iainin kur1u • 
nile oldu. Hariciye Nazm M. Bartu, 
hukumdann yamnda yaralancL ... Halk 
katili lin~ etti... Katilin, tehlikeli ve 
faa! curiim ortaklan ~abucak yaka • 
landilar. 

F akat tahkikat yedi aydanberi de
Tarn ediyor. Meselenin cinayet mah • 
kemesine ancak 1936 1ubabnda inti
kat edecegi bile siiyleniyor .. Bir tak1m 
idam cezalan verilecegine §uphe yok, 
fakat kral katilleri bu cezalanm ne 
zaman gorecekler. 

••• 
Bundan yedi ay evvel, Kral Alek

sandr Marsilyaya ayak basrnJjb. Kra
hn Marsilyaya ~Ikmasma mani olmak 
i~in hi~bir §eY yapilmadJ. Halbuki 
Marsilya, ne kadar faaliyet dolu, ne 
kadar hararetli, ne kadar guzel bir §e
hir olursa olsuo, bu zamanda, bir kra
lm karaya c;•kmak uzere ayak baMca
i!• bir yer kat'iyyen degildir. Marsilya 
polisi, yolc denecek bir nesnedir. Kra • 
Ia, memleketimize ba~ka bir kap1dan 
girmesi kemali hurmetle rica edilse ye
terdi: kral bu ricay1 hi~ tiiphesiz ka
bul edecekti. 

Bu yap1lmadJ. 

Katillerin, kralm yanma kadar yak
la~malanna meydan vermemek i~in hi~ 
bir ~ey yap1lmad1. Zab1tamn ald!ih ted
birleri sinemada gorduk. Bu tedbir • 
ler oyle ~erait dahilinde yapllmistl ki, 
insan bu tedbirlerin plamm bir delinin 
hamladt~na, bunlan tatbike de ap
tallann mtmur edildiiiine kanaat geti
rir. Kral Aleksandr, Kmtgolu her han
gi bir kabilenin her hangi bir zenci 
krah gibi lcar~Ilandi. Etrafmda ne bir 
muhanz, ne de bir maiyet takum. Ki
min cam isterse, bir kaldmmdan kar • 
•I kaldmma ge<;mekte ve intihab ede
cegj hedefe sil.ih atmakta hi~ bir gil~ • 
luk c;ekmezdi. 

Hkbir ~ey dusuniilmemi~. hi~bir ha
zuhk yapumami~II. 

Ancak alb ay sonradn ki, bu mesele 
ile ciddi surette me~gul olmaga ba1la • 
mlm•lbr. Alb ay sonra, gazetelerde, 
memleketimize gelecek krallann ne ~e • 
kilde kabul edilecegine dair bir teblig 
~Ikb. 

Arbk zannederim ki musterih ola • 
hiliriz. Krallar, bundan sonra, tedbirli 
davramrlar. 

Cinayet i§lendikten aonra, mes'ul 
makamlann cezaland.mlmasma da te • 
tebbiis edilrnedi. Bir polis muduruniin 
azledilm:si fazladn, yahud pek az • 
dlf. Bu Ille kabahati yoksa bu me • 
muru azl,etmek hakSJzhktJr. Kabaha
ti vana, o takdirde yalmz azlile ikti· 

fa edilmesi bir hatadlf. Bu i§te F ran• 
sanm ~erefi, birliklerimizin hayab 
mevzuu bahsoldugunu dujunmek gerek
ti. 

Fransa hukumet makamlan, bir me
muru azletmek suretile, §iddetin son 
haddini tatbik ettiklerini zannederler, 
fakat bunda yamhyorlar. On birinci 
Lui, memurlan, daha rahatSJz vazi • 
yette ve daha uzun muddetle: «Ben 
vazifemi fena vap•yorum» sigaSJni las
rife mecbur edecek daha kuvvetli ce • 
zalar icad etm•III· 

Gelelim katillerin cezalandmlma • 
sma: 

Katilin curiim ortaklanmun derhal 
muhakeme edilmesi Ia.z•md1. Efkan u• 

· mumiye bunu bekliyordu. F ransanm, 
adaleti suratle tatbik etmek sayesin • 
de, temiz ve kuvvetli buyuk bir mil -
let oldugunu tekrar gostermesi iimidi 
vard1. Katiller, krah oldurmek i~in be§ 
dakika vakit sarfetmillerdi. Biz onla • 
rm hesabm• sekiz gun ic;inde gorme -
liydik. Halbuki yedi aydanberi hapis
te oturuyorlar. Ni~in ~ Ciinku tahki • 
kat hakimi i1in ic;inden ~Ikamiyor, i~in 
ehemmiyeti onun kudretinin fevkinde
dir9 onu eziyor. CUnkU ortaya aranu
lusal bir takun meseleler ~1k1yor ve ci
nayetin de, kurbanile beraber topra • 
ga gomiilmesi, dunya sulhti ic;in belki 
de daha isabet olurdu diye du§iinulu -
yor; c;unku henuz dosya tekemmul et -
memi~tir ve suikasl!n daha baZI nok • 
talanm tetkik etmek icab ediyor. 

Haylf. 
Kral Aleksandnn katilleri daha mu

hakeme edilmedi. Cunku, adalet, Fran
Mda imka.nsiz bir §ey olmu§tur. Fran • 
sa adaleti arbk muhakeme etmiyor. 
Birka.;; senedenberi verilen hukiimler 
ya men'imuhakeme, yahud muvakkat 
tahliye kararlanndan ibarettir. 

Turlu tiirlu caniler hakkmda, ci • 
nayet mahkemelerinin verdikleri be • 
raet kararlanndan, ~ocuk mahkeme
lerinin ehemmiyetsiz ceza hukumlerin
den bahsetmege luzum bile gormu • 
yorum. Boyle hukumler vermektense 
hi~ muhakeme etmemek daha iyi olur. 

FranSIZ adaleti olmu~tur. Onun rna· 
temini tutahm ve oldurenin kim oldugu
nu anlamaga ~ah§ahm. Korkarun ki o
nu hukumetlerimiz oldurdu. 

Adaletin yerle gok arasmda, ayn 
bir vucud olduguna, her turlu tazyik
ten azade bulunduguna, kendinden bat
ka hi~bir kimseden direktif almad1~ • 
na uzun muddet inand1k ve bu tatb 
inanda aldanarak ya§ad1k. 

Halbuki adalet, re!lmi bir daire • 
den ba1ka bir ~ey degildir. Hakimler, 
hukum vermekle mukellef hirer devlet 
memurudur, nasll ki, emniyet mudur • 
Jeri ve polis mudurleri krallann oldu
riilmesine mani olmakla mukellef hirer 
devlet memurudur. 

Zab1ta i~leri fena gidiyor. Adalet 
i~lerinin iyi gitmesi i~in hi~bir sebeb yok
tur. 

Hukumetin, mahkeme kararlanm 
hendi anusuna uydurup uydurmad1 • 
i!m• bilmem. Bazllan buna muspet 
cevab veriyorlar. F akat ben bu husus
ta fikir sahibi degilim. 

Y almz bir nokta var ki, ondan hi~ 
1uphe etmiyorum. Hiikumet, adalete 
kendi kanunuou veriyor ve bnun kendi 
ahengine, kendi yiiriiyu1une uyduruyor. 
Adaletin uyumasi, zamana hukme • 
~enlerin pek uyamk olmad•gmi goste
nr. 

Adalet, katilleri muhakeme etmek 
ic;in yedi ay beklerse, bu, zimamdarla -
rm kararlanm vermi1 olduklanm gos
terir. Belki de bu kaoh i1leri duzelt • 
mek i~in bunlann unutulmasmi bekli • 
yorlar. Bir giin gelecek ki, Kral Alek
sandn oldurenlerin, hapishanede, ihti -
yarhktan olduklerini ogrenecegiz ve 
adalet te yerini bulacak. 

Y arinin evinde elektrik 
dahi bir kole olacak ! 

Size kapl}'l a~acak, alef yakacak, krema yapacak, 
tozlan alacak, mayonez dogiip, saat kuracak 

ve ~ma~1r }'lklyacak ve nihayet ... 
Medeniyetin ne garib bir cilvesidir 

ki, terakkinin en ge~ ve en gii~ girdi
i!i yer, evlerimizdir. Evvela havaga -
zini, onun arkasmdan elektrigi evle
re sokuncaya kadar ne zahmetler ~e
kilmedi! On dokuzuncu asnn ortala • 
rmda, Parisin giibeginde, seyyar su • 
cular dolB.§IrdJ. Bir par~a dikkat edil
se, yirminci as1rda, elektriksiz evler 
bile giirecegiz. MescH!. bir otomobu -
de, bir radyo merkezinde en son ye
nilikleri gormek istedigimiz halde 
mutfaklarumz, rahathk, sa~hk, hatta 
ekonomi bak1mmdan, hala eski za • 
man mutfaklan halindedir. 

Amerikahlar, bir~ok sebeblerle, bi
zi bu sahada ge~mi~ giiriiniiyorlar. 
Banyo dairesi, mutfak, kiler, lSltma 
sogutma tertibab, temizlik, mekanik 
ve otomatik e§Ya denilen ~eyleri on
lardan iigreniyoruz ve iigrenecej!iz. 
~iinkii onlar, bu pratik terakki §ekil
lerini ~ok severler ve evlerinde her
~ey yenidir. Ev konforu Amerikada o 
kadar ileri gitmi~tir ki, Westinghaus, 
senelerce siiren tetkikat neticesinde 
elde ettigi tecriibelere dayanarak Oh
yoda cyarmm evi> diye bir ev yap • 
ttrmi§IIr. Bu evin mahzeninden tavan 
arasma kadar, her taraft, i~inde otu
racak olanlarm zevki ve istirahati dil· 
§iiniilerek yapilmi§, tertib edilmi§tir. 
Elektrik evin her kii~esine yaylinu~
br ve orada sessiz sadastz, yorulmaz 
ve dabi bir hizmet~i olarak ~ah§ll"; 
siz kap1ya yakla§ll"ken kap1y1 a~ar. a
te§i yakar, suyu lSI!ll", krema yapar, 
parkeleri temizler, halliarm ve dii~e

menin tozunu ahr, mayonez dOver, 
saatleri kurar, ~ama§Ir ytkar ve niha
yet, gece olunca, biitiin odalara, gbz
leri yornuyan tatlt ve miisavi bir I§tk 
yayar. 

Boyle bir evin yap1lmast i~in orta 
halli bir biit~e kilfidir. Fakat biitiin 
bu teferriiatm tekemmiil ettirilmesl 
i~in milyonlar sarfedilmi§tir. 

Y armm evi ayarmda bi reser her
kes i~in ders almacak bir i§tir. Her
hangi bir tesisatta yapllacak tadilit 
hakkmda fikirler verdikten ba§ka mi· 
marlar i~in de giizel bir tetkik saha
SICbr. Bugiin, mimarm vazifesi, eskisi 
gibi, muayyen miktarda odalara bii • 
liinmii§, etraf1 bah~eli, giirii§u ~i • 
rin bir bina kurmaktan ibaret degil
dir. Yirminci asll" mimarisi, bu blna
lann i~inde ge~ecek iimiirlerin kabil 
oldugu kadar rahat, kabil oldugu ka
dar tath bir §ekilde &e~mesi i~in insan 
zekasmm icad ettigi biitiin vesaitl 
oraya yerle§tirmege mecburdur. 

Bir giin gelecek ki, her apartrman
da ISmma tertibab kadar sogutma ter
tibab aramak ta tabii bir hal alacakbr. 
Bu mesele heniiz baz1 gii~liiklerden 
dolayt halledilmi~ deiildir. Fakat o 

giin geldigi zaman buz dolab1, §im • 
diki frrm kadar manasiZ ve liizum • 
suz olacakbr. 

Wertinghausun, yarmm evine yer
le§tirdigi konfor vesaiti arasmda me
seta firiogorifik cihazmi ele alahm; 
bu cihaz, fabrikadan ~Ikarken bir 
defaya mahsus olmak iizere ayar edil
mi§tir. Arbk ona el siirmege, bagla
maga, ayar etmege kat'iyyen liizum 
yoktur. Bu dolabm yedi muhtelif so
guk derecesi vard1r ve her bir dere -
ce, basit bir dugmeyi ~evirmekle ba
sil olur. 

Otomatik f1rmlara gelince, bunlarm 
da en miikemmeli, haber verici terti
bath olamd1r. Firmm bir zil tertibati 
vard1r. KIZarmak ve yahud pi§mek ii
zere firma bir yemek konuldugu za -
man, tertibat, muayyen bir miiddet 

r ·~-~-

~u kii~iik Food· Mixer maki;.;;( 
yumurta ~alkalamamaktan br • 
~ak bilemeie hadar biitiin eu 

i1lerini goriir 

iizerine Ayar edilir. Zamam gelince, 
cereyan kendiliginden kesilir, fmn 
sogur ve zil yemegin pi§tigini size 
haber verir. 
• Elektrikli mutfa~ faydalanm bi
rer birer saymal!a Jiizum yok. Elek • 
trik, kiimiir devrini ortadan kaldrra • 
cak ve k6miir, bundan sonra, elektrik 
fabrikalarmm ocaklarmdan ba§ka 
yerde yakilrniyacaktrr. 

Evlerde, giindelik i§leri kolayla§h· 
ran bir takrm aletlerin kullanJ!masl 
artacaktrr. Mesela Amerika evleri !~in 
dii§iiniilmii§ ve yapilmi§ bir alet var
d~r ki ayni zamanda yumurta ~alka
lamak, krema yapmak, salata karl§ -
brmak, giimii§ takimlarmi parlatmak, 
bi~ak bilemek gibi bir siirii i§i yapa
cak tertibab ta§Ir . 

Evlerimizin, asrm konforlarma uy
gun olmast i~in, giireneklere esir ol
maktan kurtulup, Amerikahlar gibi 
dii§iinmeliyiz 

Amerikada Ohyoda yapdan c Y arrnrn evi» 

Makenzenin seyahaJ.i 

• lhtiyar Maretal Makenzen Macaristan hiikumet merkezine gitmit 
ve merasimle karfiianmithr. Maretal eski lmparatorluk oliim ho • 
sarlan kumandant iiniformastnt giymif bulunuyordu. Sagmda go • 
riilen sivil elbiaeli zat Maretahn oglu ve Almanyamn Macari.atAD 
aefiridir. 

:::! Tarihsel izlere g6re = 
T opkap1 saray1ndaki 
ko§kler ve degerleri 

Bagdad kasrmm nefis mimarisi daima goz 
alan <:ok ince bir san'at eseridir 

Bc.i:iculHrHtw~tn ~·lfll>lr wMn· 
Revan ko~kiinun iinundeki merdiven- [ hanesindedir. 1669 da vefat eden Top-

den ~Ik•lmca, soldaki havuzun sagm • haneli Mahmud Celebi, saraym ea 
da, kalblere ferah ve inbisat ve~en ge • mergub hattatlardand1. 
ni~ bir mermer ta1hk vard1r. Ta~hg1n Kolkun Bogaza bakan kap1smdan 
kar~Ismda Halice bakan, incirlerin ko- ~·ktldJgl zaman, Bogazm ruha n~e ve• 
yu yapraklan arasma gomiilmii1 gibi ren sulan uzerinde Oskiidar k1yilan • 
goriinen yald1zh Sultan lbrahim ka • DID ye~il akisleri, Halice naZir h~ 
meriyesi, sagda geni, ve yayvan dam- dan baki!dJgi zaman, iri incir ve 
h, d1~ duvan Hmilen mavi ve beyaz lenbik agaclanmn dallan arasu n 

renkli ~inilerle suslu bir bina vardn ki, Halicin sakin sulan, Sultanselim, Fa -
Bagdad ko~ku burasidJr. tih ve Suleymaniye camisinin muhte~ 

Ko~kun kapJSI uzerinde farisi bir be- kubbeleri ve narin minareleri gokyiizij.. 
yit vard1r; kap1dan i~eri girildigi za • nun mavilikleri i~ine Turk san'atinin 
man, gozler renk ve elvan i~inde ka • olmez abideleri gibi yukselir. 
ma11f. Y ald!zlann, sedeflerio, c;ir:l• • Ko,kun etrafmda Ia§ kaldmrnlarla 
rin parlak ve ~el<ici ~··'akhklan ' do,eli geni§ bir koridor vard1r. Bu ko-
smda insan hangi gu · 1rk ve t ridor, ko1kiin Bogaza a~1lan kapw • 
yiz edecegini 1•1•nr ' ath per nm sagmdan ba,lar, ve Sultan lbra • 
relerin san, mor, ye§il, kmmz1 ve e. him kameriyesioe hdar devam eder. 
latun camlanndan yalchzh ~iniler ve Ak~amleyin Suleymaniye camisinin mu-
sedef kakmah dolab kapaklarile za - azzam kubbesi arkasmdan semayi atet-
rif vazolar ve muzeyyen hocrelere ser- !ere yakarak bakan gune§in ziyalan 
pilen ziyalan buyuk bir zevk ile seyret- yapraklar arasmda oyna~IIgi zaman, 
mekten kendini alamaz. mermer havuzun nskiyesinden yiikse-

Bagdad ki:i•kuniin tavam kubbe ~ek- ' len sulann zemzemesi ruhu sermest 
lindedir. Kubbenin kmn1z1 zemini bir eder. hte o zaman, Dicle sahillerinde, 
dantela kadar ince yald•zlarla i,lenmi,, Bagdad ~ollerinde, onlerinde k•z•l tug· 
baz1 noktalan mavi renkte dairevi ~i - lar, at oynatan Turk yigitlerini akla 
c;eklerle tezyin edilmi§tir. Kubbenin getirmemek, Siimer illerinde kazan1 • 
kaidesi bir tavana istioad ~tmistir l<i. hu Ian zaferleri yadetmeme"k ~;;~J.;; • .1.._ 
tavamn dort (JI<;~ntJSJ ve dort girintisi jiildir. Bagdad ko,kii in1a olunurlten, 
vard1r. C•lcmll te,kil eden kiSJmlar, ge- Turk askerleri Dicle ve F rrat loyt • 
ni1 hirer §ehni1in gibidir. Bu ~hnisinlerin lannda c;arpi§Jyorlardi, ve zaferlerinin 
tavanlan gayet ag1r, arab tarzmda hen- abidesi de lstanbulda dikiliyordu. 
dui 1ekillerden murekkeb, som yald1z- Ko1kun in1as1 hakkmda N aim a bir 
h, kenarlan havai mavi ve kirmiZI c;iz- hadise kaydediyor; bu hadi•eyi de 
gilerle muzeyyendir. Her 1eklin orta • Hekimba~I Zeyneli.bidin Efendi hi • 
smdaki yald•zh toplar bu ufak par~a - kaye etmi~. Ko,kun duvarlan yald1zh 
!ann nefasetini ve kibarl1gmi itmam kitabelerle suslenirken bir~ok ayetler 
eder. Y almz bu dort zarif Iavan, Turk yazilm•l· Bu ayetlerden biri de Hazreti 
san'atinin en nefis orneklerinden say1- Ibrahim hakkmdaki ayet imi1. Bereket 
labilir. Tavanlarm altlarmda hirer se • versin dorduncu Murad farkma var • 
dir vard~r ki, bu sedirler aSJI ko,kun ze- mamii. Varsa imi,, kendisinden aonra 
mininden 1 yuksektir. Ko,kun zeminine yerine karde1i mahpusta oturan !bra • 
ye,il, nefti, san ve mavi ipeklerle ;1 • himin ge~ecegini ima eden bu ayet uze-

t 
lenmi, Nil renginde ipekli bir ortu se- rine Sultan lbrahimi derhal olduriirdu, 
rilmi~tir. Kubbenin ortasmda, duvarla- demi~. 
nn mavi ve ye,il ~inileri, ceviz dolab • Bagdad ko1kunu de in1a eden, dev• 
I ann beyaz sedefleri ortasmda nurdan rin ba1miman Hasan Agachr. Yah kOt-
bir deste halinde buyiik bir avize go • kuniin i~ taksimabm Gallandm tasvir 
riilur. F akat aSJI gozleri eel bed en gii- ve tarifinden anhyoruz. Bagdad ko1 • 
zellikler, sedef tezyinat ile c;ioiler ve ku gezilince, anla§Jhr ki, Yah ko~kii 
bu tezyinat ile imtizac eden yalchz • de bpk1 o bi~imde in1a edilmi1. Y ani 
lardlf. Bagdad ko1kunu yapan mimar, Yah 

K_a~Jdan giriJdigj Zaman, sagda bir ko~kunu ornek tutarak yapm~. 
1ehm§m, yaDindaki ~Ikml! uzerinde ta- Bagdad ko~kunun temelini te1kil e-
vana kadar yukselen yald1zh bir ya1 • den ta1 direklerin aralan eskiden ki.· 
mag~ _havi bir. ~!"ine, sonra gene bir milen ac;Ikl!. Her ramazanm on be,in-
§ChDI§ID, ~ehm,mm yanmda Bogaza de ikinci Abdulhamid Peygamberin 
d~ru •.~~an bir kap1, yamnda diger hirkaSJm usulen ziyarete geldigi za • 
h11 ~ehnJ§ID vard~r. ,SChni§inlerin pen • man, Bagdad ko1kunde istirahat eder-
~ereleri gayet muzeyyen oldugu gibi, di. Koskun alllna bomba komasmlar 
I~ duvarlan da rengarenk ~inilerle kap. diye bu direklerio albm lcapatl!rm11tJr. 
hdn. Sominenin solundan itibaren ka • Kosku uki haline koymak ic;in 0 du-
pmm kaide.•i all!n~ ~e~evre mavi ~i • ~~ria~ YJkllsa fena olmaz. Saraym bii • 
nilerle ayetler yaz•hd11. Y az1lar, Top- tiin h1nalan ve daireleri ic:;inde en za • 
haneli hatta Mahmud <;:elebiniodir. rifi Bagdad ko§kudur. Mimar Sina • 
Hattat Mahmud Celebi, Hazinei hu- DID yapt1g1 u~uncii Murad dairesi bile 
mayunda mahfuz bulunan Seyh hat- bu zarif ko,kun yanmda 101 bir mabed 
tile yaz•lmll bir kuran1 takliden yaz • manzaras1 giisterir. 
m11br ki, bu kuran Ayasofya kutup • AHMED REFIIC 

~are 

Almanyada Darme,tad ile Frankfort arastnda yap1lan otomohil 
fOseai bitmi,tir. Almanlar bu ve bunun gibi toaeleri bilhaaaa if8iz
lerin adedini azaltmak a:aveaile yapbrmaktadtrlar. 
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lzmirden Odemi§e giizel ~}yr~~k~~~~ «Aimanya kom~ula- Hayal oyunu komiginin 
I I .., r1n1 ayr1 ayr1 ezmek h 1 Jd .., 1 J bir tren yo CU ugu Bogazharabolduktan aya 0 ugu 3D a§I InCa 

sonra istiyorh) 
Kuliibiin Turing 

yolcular1 
tertib ettigi 

hayale sukutu 
bu seyahat 
ugratt1 

lJdemi,in me,hur Golciik yayldn 
6dem!~ (Hususi) - lzmirden kal- 5demi~e ge~en her yolcu, Giime 

ran trenimiz, biitnn h1zile raylarm daflannm dibindekl bu tarihl ve gii-
.istllnden kay>yor, Odemi~e gidlyo • zel ~ehrin minarelerinin silliehni pek 
ruz... iyi goriir.. Bu minareler de o kadar 

Bu trende dort, be§ yilz ki§iyiz. fazla ve Slkbr ki, tam 32 tane!.. 
Bll' kiSIIllmlZ ayakta. Fakat, h1~ §i - Bu giizergah. tamamen hatlralarla 
kilyet>i del!iliz. Boyle giizel brr bahar doludur. Milli Miicadelede •ilk kur -
gliniindeki gezintinin aksakhklan da ~un• dlye tarihin kaydetti#i hAdi•e, 
olabilir. Turing Kuliib, elinden gel~- i§te burada ge~m\itir. Dii~mana Ilk 
ni yapm1~ goriiniiyor.. kurtunun at!ld1~1 yere, ayrti isim ve-
bdcmi~ - lzmir aras1, Ege \evre - rilm~ir. Vatan miidafaast ve milli 

si,in en i~lek, en giizel bir durak par- gurur, ilk kur§unla buradan f~rlamJ§-
'3Sint te§kil eder. Hat boyunda, no- trr. 1§te, mill! kuvvetlerin bomba tie 
bete durmu§ g1bi Slra!anan istasyon- u~urduklan Haculyas kopriisli ve ta 
Jar ve onlar arasmda uzanan tarla - kar~1smda da Bozda~ .. 
Jar, bah,eler, tepeler, size, bu mev -
sunde, en giizel giinleri habrlatu ... 

Tarlalarda golgeler goriiyorsunuz; 
kadmlt, erkekli; topraga ve mah~ule 
sanlmi§, ~apasl, ovendiresi, kiire~. 
kazmas1 elinde )'l~m ylj{ln insanlar .. 

Tren ge<;erken, do~-uluyor, elteri
le almlarmda bir siper yap1yor ve 
tren uzakla~mcaya kadar baktyor -
Jar. Sonra, gene topraklara i~ihyor -
lar. Bazan hat boyunda, ~1plak ayak
h, gune~te kavrulmu,, eski, yll'llk 
elbiseli bir koy ~ocugu, bir yaban 
yavrusu gibl hendekten, bir agac gol
gesinden fuhyor ve bagmyor: 

- Heceeeeyt! .. 
Birll% ileride, iri bir ~oban kopegi, 

sl~ri ye bembeyaz d~lerini gostere
rek katara atlhyor. Bu y!ldmm gibl 
kotan h.iltlcyl, sadakatle bekledii!i 
sUrlisiine dii§man bir§ey sanarak, se
si yll'tlhncaya kadar bagmyor ve 
birka~ yiiz metro takib ediyor, sonra 
duruyor, arkasmdan uzun uzun ba -
ktyor, dilini ~1kararak soluyor. 

Baymdtra yakla~Jyoruz: 
Sert, yal~m bir da~a slrtm1 day> -

yarak ba~nm giine§lere a~an Baym
dJr, yazm, herhalde ~ekilmez, daya -
mlmaz bir cehennemi and1racak ... 
Nlteklm, halk ta buna bir ~are bul -
mu~: 

Yazm, ovaya lniyor .. 
Fakat bu ova, serpilml§, aralarma 

geni§ bah~ellkler, bostanlar ahlml§ 
kli~k bir §ehri andmyor. Ayn nyn 
kurulmu§ evler gorliyorsunuz. Bun -
Jar, meslek ltlbarile k1smen ~lft~l de
§il, §ehir lnsam. Yanl san'atkar, es • 
naf!lrlar ... S1caklar ba§laymca, ev • 
lerirlin kap1larma, ekseriyetle, hirer 
asma kllid vuruyor ve g~e ba§hyor
lar .. Baymd1rhlar, bu ovaya ba§ka bir 
lslm vermi§ler: 

- <;ay1r, Baymdrr ~ayU'L 
Gece, bir ku§ gozile goklerden bu 

topra[p seyretseniz, bir avu~ ate~ -
bOeeginin ye§il ve kahn golgell blr 
kuma1 ii!ltline serpi§tirildigini sana -
caks1mz .. Bu ~ay1r, Kii\iik Mendires 
nchrine kadar uzamr ve Baymdmn 
yan servetlni getirlr, 1stasyonlara 
yakla§rrken, ek&eriya rnJZlka sesl ge
liyor. Kalabahk, kalabahk!. Halk, tu
r!stleri kar§llama~~ \lkrnlf .. Buketler 
''ertyorlar, bizi a~rhyorlar. 

Bu bizim utd meziyetlmizdtr: Tilrk 
misafirperverdir, kibardu. 

Baymd1rdan sonra <;atal !stasyonu 
geliyor. Tireli bir heyet, mmkacilar
la beraber buraya kadar biz! a~1rla -
ma~a gelm!i.. Onlan da ahyoruz ve 
5demi§ yoluna giriyoruz. <;iinkii <;a
tal lstasyonunda hat, kii~ilk blr da • 
mar verir ve bu damartn ucunda ye
ot~i' Tire vardrr. 

Mal!rur, heybetli, ba§ml goklere 
kaldrrm~ ve papatyadan ~elenk tal< -
m11 gibi, tepesinin karile o kadar gil
zel goritniiyor ki ... 

Seviniyoruz: 

Bozda~a \lkaca~1z, Golciige ~1ka -
ca{pz, diye! 

Ku!Ub, matbuat erkamm hususl se
kilde davet etmi§ ve soylediklerine 
gore, her~eylerini temin etmi~. Kam
yonet haz1r. Derhal binecek, Bozda -
ga trrmanacagtz ve bu yiiksek yayla
dan, ku§bakl§l, Kii~iikmendlres ova
sml seyredecegiz. 

6demi§ istasyonuna geldik. Gene 
bklun tlklrm halk, gene buketler, al
kl~lar, mmka sesleri .. Biz, biran ev -
vel, yaylaya ~tkmak, Golciiiiii gor -
mek. kayak, spor yap1lacak yerlerl, 
sana!Oryom kadar giizel denilen Boz
dagt dola~ak i~in istical ediyoruz .. 

Fakat i~te tam bu suada, biitiin ha
yallerimiz, zevklerimiz kayaya ~arp
rnl§ billilr bir kadeh glbi par~alam -
yor: 
Meslekta~lardan bir grup, 5deml§ 

ortasmda kahyoruz. Saga bB§ vuru • 
yor, omuz sllkiyorlar, sola gidiyoruz, 
birbirine soruyorlar .. Si!sileli bir ha
vale ba~hyor. Bizim Turing Kuliib, 
biitiin efrad1, alml§ oldul!unu soyledi
~1 tedbirlerile beraber srrra kadem 
basml§. 

Karnumz da a,.. Arkada§lar giilil
yorlar: 

- Yahu, Turing Kuliib, biz! yeme
ge de davet etm~ti, de#i] mi? 

Di~er bir arkada~ ah~1lardan bl -
rini gostererek: 

- Aman ~ocukalr, diyor. Buraya 
gelin. Buraya! .. Dlmyata p!rince gi -
derken evdeki bulgurdan olm1ya • 
hm .. 

Yemek sonunda, giine§ten yan1p kt
zaran ~ehrin bir iki sokagmda do • 
la~tyoruz. Temas ettigimiz halk te -
essiiriinii izhar edlyor, fakat ka~ pa
ra eder?. 

Bu sat!flan, &~caktan hatlanml§ blr 
kafa, sukutu hayale u~amaktan yo
rulmu§ bir .bah, a~hk yiizlinden ti -

kabasa doldurulm~ bir mide lie ya
ZJyorum .. Ve kar§tda duran Bozdaga 
bak1yorum: 

1Jahi Turing Kuliib, blzi hl~ ol -
mazsa selametle !zmire lnd!r, ba§ka 

blr~ey istemem!.. $u dakikada benim 
inhbalm; Bozdag, Golciik ve heps!, 

kum sahra5Uidan ~tkm~ yorgun bir 
yolcuya bir damla su vermiyen \BY -
lardan ba~ka blr§ey de~ildir .. Dibin -
de otur, kar§1dan bakl. .. 

O.IJ.GOKCE 

Gazet<'nizin 16/5/935 torihli per -
§embe l(iinkii sa''ISimn ikinci sahife
sinde (Sirketi Hayrfyenin Bol!a.i~i • 
nin asrl hir mamure olmas1 ve Boj!a
zm §enlenmesi lcin yeni bir program 
hazJrladl~) ve 17 tarihli saytmzda da 
gene bu programm faydalarm ve 
sporculan tc~vik i~in kolayhklar ya -
p1lacag1 yazllmaktad1r. 

Ben buna (Bogaz harab olduktan 
sonra) derim. <;Unkii, ~irketi Hayriye 
evvela Boflazt y1kb, §imrli de y>k1lan 
yerleri yapmak degil, tamir bile ede -
mez. sekenesini dag1tb, yuvadan ka
~an ku~ geri gelmez, daimi kirac1 da 
hi~ j!elmez. Nas1l gelsin? .. Ev kiras1, 
giinde 30 - 35 kuru§ ta vapur paras!. 
$ayet cebinde avdet i~in para olmazda 
,..,k bilet ahrsa, o giin gidip gelme va
pur paras! o adam i'in 40 - 46 kuru~ 
olur ki, bugiin bir amelenin giinde -
ligine muadil bir para te§kil eder . 
Sporculardan beklenilen fayda i<e, 
ritzgar gibidir, dalmi bir varidat te -
min etmez. 

Hi~bir memlekette ve hi~bir ~ir
kette emsaline tesadiif edilemiyen 
iicret tarifesi bu §irkette vard1r. Ben 
Bogazm yukan k~<mmda oturuyo -
rum, gidip gelme birinci mevki bilct 
35 kuru§tur .• Ayni iskeleye kopriiden 
almacak gidip gelme bilet 38,5 ku -
ru~tur. (Yeni tarifede bu fark1 kal -
dlrdljtl anla§lhyor). Sebeh ne? Tek 
bilet birinci mevki 23 kuru~. kar~thk
lt 46 kuru§ eder, tek bilet gidip gel
menin yarts1 degil midir? Olur ya: .. 
1nsamn o giin avdet edecegl tiipheli 
olsa, ve tek bilet alsa, sonradan da 
vazge~se, bu hareketinden §irkete 11 
kuru§ ceza m1 vermek lAz1m? Ayni 
zamanda otuz biletlik karneleri var -
dtr, yukan Bo~az i~in birinci mevk! 
'-"5 kuru§tur ki, yukar1dan her giin 
alman bilet fiatinden hi~ bir iskon • 
tosu yoktur. On be~ giin i9inde ala -
cali:J paray> toplu olarak bir giinde 
ahyor. Halbuki, bugiinkil ekonomi va
ziyeti bu gibi karnelerde muhakkak 

bir iskontoyu icab ettirmez mi? Dev -
let Demiryollan giizel bir niimune. 
Diger bir nokta da, fehir dahilinde i§
liyen bu gibi §irketlerde mesafe uza
d1kc;a bilet iicrctl~ri indirilir, ~irketi 
Hayriye aksine hareket eder ve bu 
suretle Bogazda oturanlart hicret et
mege mecbur eder. Misal: Haydarpa
§adan Erenkoyiine ikinci mevki bilet 
18 kuru~. Pendige 22 kur~. $u halde, 
Erenkoyle Pendik aras1 4 kuru§luk 
mcsafe midir? 

$irketi Hayriyenin bilhassa oldiir -
mek istediki yer de bu yerlerdir. Bu 
giinkii yaptl~ tarife ile de bunu is -
pat etmi~tir. $irket kendi daimi mii§
teri!erini hi~ dii§iinmez, yazm say -
fiyeye gelecek mahdud miktardaki 
mii§terilerini bir kazinocunun bck -
ledil!i gibi, bekler, onlara da bir ko -
layhk gosterse .. 0 da yok. Yerliler 
miitemadiyen 1stanbula hlcret ediyor · 
lar. Ancak verglsini verebilmek i~ln 
yazm yok pahasma evlerini kiraya 
veriyorlar. Bu serer de kiracr yok. 

ikbsad Vekidetinin emrile halk i~in 
tenezziih seferleri yap1ldl. ~irket ise, 
per§embe giinii son vapur olan 8,55 
ile cuma giinU ilk vapur olan 8 vapur
!annt - yalmz Koprii iskelesinden hi
let almak §artile - bu tenezziih tari -
fesine ithal etti. Rica ederim, siz ol • 
samz bu vapurlarla gidebilir misiniz? 
Bundan kim istifade eder? Be§ikta~ -
ta oturan bir aile tenezzlih tarifesin • 
den istifade etmek i~in sabah karan -
h~mda ve tramvay paras1 vererek 
Kopriiye mi gelsin, Oskiidardakiler ne 
yapsm 7 Sonra tenezzlih hakkt !stan -
bulda oturanlara rn1 verildi? 

Bo~azi~i halkmm ba§ka gezinti yer
lerine gitmeye ihtiyac1 yok mu? Ben 
Sanyerde oturuyorum. Adalara, ya -
hut Erenkoyiine, Y~ilkoye gitmek 
istesem, ne kadar para sarfetmeli -
yim? Ben neye tenzilattan istifade et
miyeyim? Gene §irkete sorulunca 
pe~embe giinii 3 ve cuma giinii 3 
olmak iizere 6 vapur tahsis ettik, di
yor. 

Bize kahrsa, bu tenezziih tarifesinin, 
per§embe giinleri saat 12 den cumar
tesi giinil saat 12 ye kadar devam 
etmek iizere biitlin §lrketlerin ms1f 
iicret almalan halkm menfaatini ve 
ayni zamanda Vek&letin halk !~in ~ok 
giizel tasavvurunu temin edebllir. 
Bu suretle acaba §irketler zarar m1 
ederler? • 

$irketi Hayriye bu sene hissedar
larma temettli ve faiz olarak iki§er 
lira tevzi etmi§tir, bunu bu sene kar 
olmad1l!mdan dolay1 evvelce tasarruf 
edilen paralardan vermi§, bo§alan 
Bo~azdan daha ne suretle kar bekli· 
yebilir? 

Sanyer Yenimahalle Pazarb<L§l 
130 numarada 

M. FAHRI 

(Ba,taraft 1 inci oahiletle) 
Times gazete•inin de yazd1g1 g1bi 

Hitlerin durumu dogu AvrupaSI i~in 
bir karm1zhk kaynag1d1r. Halbuki 
dogu - bab AvrupasJ birbirine baiih -
d1r ve Hitlerin ~imdiye kadar anla • 
ma51 liz1m gelirdi ki, dogu Avrupas1 
bam1 iizerindeki herhangi bir karar • 
51Zhk Almanyanm mevkiini kuvvet -
lendirmek Joyle dursun, tersine olarak 
kendilerini tehlikede goren memlektt
lerde mudafaa tedbirlerini artmp git
mektedir. 

Y eni bir mesele ~1kb: Karagoze bir abide rni 
1
.ii,kmeli, yoksa ~eyh Kiil?teriye mezar m1 yapmab? . .. . ~ 

hte goriiliiyor ki Avrupada aava1 
tehlike,inin ba1hca sebebi Hitlerin si
yasaSldlf. Hitler savaJ haz1rlamak yo
lundadtr. Halbuki bu yolda Alman 
fa~istligi ancak kendisinin ohimiinii bu
lacakttr. Fa kat ~ok yank ki berabe -
rinde Alman ulusunu da siiriikliyecek 
ve her§eY gene onun mbndan ~tkacak
br. 

Pravda 11azetesi de, «Ban§m ve 
giivenligin diitmanlam> bathgile 1u • 
nu yaztyor: 

Almanyanm ban1 ve giivenligin 
perkittirilme~i itin yard1ma ham olup 
olmadJgJ sorgmuna, Hitler a.ytkca ct
vab vermekten ~ekinmistir. Avrupa u
]u,Jan her y1l daha fazla anhyorlar ki 
Alman fa1istliginin giittiigii siyasa Av
rupayt savasa siiriikliiyor ve Alman 
fa•istli(ii kendi varhklan iizerinde doq
rudan dogruya bir tehlikedir. Alman 
emperyalistliiii ~ almak arzusunda • 
d1r, fakat saVa§a daha ham degildir. 
Pnun i~in bir taraftan siiel programm1 
haznlarken ole taraftan bazl lngiliz 
ve ] apon mehafili ve ayni zamanda 
Macari,tan F enlandiya ve Lehistanla 
mii•terek bir !erne] bulmak i~in he~e
ye ba~vuruyor. Hitlerin fngiltereden 
istedigi onun bitaraf kalmastdtr, ta ki 
ban~m korunmasmda ilgili olan mem -
leketlerin mevkileri kuvvetten dii~siin. 
Hitler ban§ i~in hertiirlii toplu inan -
cay1 reddediyor ve uzla~amamazltk -
!arm o noktaya inhisar ettirilmesi pla
nmJ ileri siiriiyorsa bunu ancak kom -
§UlannJ ayn ayn yakalaytp ezebilmek 
1~m y•o1yor. 

Cenevrede ileri aiiriilen 
miitalealar! 

Paris 23 (A.A.) - Havas aian
Sinm Cenevre muhabiri, M. Lavalin 
M. Hitlerin soylevi hakkmda beya -
natta bulunmaktan ~ekinmit oldugunu 
bildirmektedir. 

F ran•IZ Ot~an ftleri Bahn1, Alman 
Basbakamnm soylevinin aahih metnmt 
aldtktan sonra dururn almak hakkmt 
muhafaza etmekte oldugunu soyle -
mi~tir. Bununla beraber. M. Hitlerin 
soylevi .yok onemli say!lmaktadJr. Bu 
beyanatm biiyiik bir ihtimamla ince -
lenmesi lazun oldugu soylenilmekte -
dir. M. Lavalin yakmda bu soylevin 
baz1 noktalan hakkmda miitehas51s -
Jar ve hukuk~ularla gorii1ecegi beyan 
edilmektedir. 

Paris gazetelerinin bir~oklannm Ce
nevre muhabirleri, M. Hitlerin soy -
levinin Cenevrede fena bir intiba hast! 
etmit oldugunu bildirmektedirler. 

Petit Parisien gazetesmm hususi 
muhabiri, Almanyamn programmm bo
zulmasma hi~bir ve~hile miisaade et • 
miyecegi suretindeki beyanatmdan son
ra teslibat meselesinde bir anla1ma vii
cude getirmek iimidinin suya dii1mii1 
oldugunu bildirmektedir. 

Bu muhabire gore M. Hitlerin soy
levindeki yegane ozlii miitalea, and • 
Ia,malann topraga miiteallik olan ah
kamma ve bu andla,malann yeniden 
gozden ge~irilmesine miiteallik olan 
f1kradaki miitalea5ldtr. Bu f1kraya bii· 
yiik onem verilmektedir. <;iinkii Hit • 
ler. andla,malann zorla gozden ge -
~irilmesini istemeyi dii1iinmemekte ol· 
dugunu soylemi,tir. 

Burada baSil olan intibaa gore 3 
tubat tarihli Londra protokolu esuma 
dayanarak Almanya ile miizakerat ic
rasl eskisinden daha kolay olacakbr. 

Paris 23 (A.A.) - Gazeteler, M. 
Hitlerin soylevini, baska ba~ka ba • 
lcJmlardan tahlil etmektedir. 

Piiti Parizyen diyor ki: 
«Alman Ba~bakam, Alman hiikt1 • 

metinin, 3 martta ald1g1 kararla belit
tigi (!a yin ettigi) yeni ordu miktann
dan hi~ bir suretle vaz ge~miyecegini 
soylemittir. Biiyiik bir gosteri1 tam ile 
soylenen bu ciimle her halde kat'idir ve 
anla<malann hala miimkiin oldugunu 
iimid edenlerin biitiin hayallerini sil -
mektedir.» 

Journal M. Hitler Moskovaya kar
l I Londrayt ileri siiriiyor demektedir. 

I 

Ovr §unlan yaz1yor: I 
«fngiltere, Almanyaya konu~malara 

girismek teklifinde bulunacakbr. Konu~-~ 
malarm tekrar ba,lamasJ miimkundiir. 
Almanya ile diger devletler arasmda 

.J 

Bur•a gautecileri $eyh Kii,terinin mezarr baftnda 
Bursa (Hususi muhabirimizden) - I §1 yaptll'makta oldugunu bir gazete 

Kim derdi ki: Hepimlzin ~ocuklugu - yazml§tl .. Aradan seneler ge~tilli hal-
muzda biiyiik bir zevkle seyrettigi - de Raminin mezar ta§J yapbrmak 
miz karagoziin, giiniin birinde mu - §oyle dursun, hatta boyle bir te§eb-
hayyel bir tip oldugu meydana ~1ka- blisii dahi olmad1g, anla§Jldiktan 
cak? sonra gene bu ~ Karagozii sevenle -

lki y1l once ortaya atllan bu mesele rin miiriivvetlerine kahyor demektir. 
etrafmda ger~i bir~ok yaZ!lar yaz!l- Karagoz hakkmda iyi tetkikler 
ml§ ve Karagoziin filhakika ya§Bffil§ yapm1~ ve yazllar yazml§ olan Kenya 
bir ~ahsiyet olmadJgl meydana ~1k- saylav1 doktor Osman $evki; Bursa-
ml§lrr. Fakat san'atkiir Haz1mm, Ka- da iken bana demi~ti ki: 
ragoze aid oldugu samlan <;:ekirge yo- •- Halkm Karagoze kar§l besle • 
lundaki mezan tamir ettirmek iste - digi sayg1 ve sevgi, onun ya§aml§ bir 
mesinden dogan meselenin ruhunu adam oldugu kanaatini uyandrrml§ • 
(ona abide mi yapbrabm, yoksa me- br. Karagozden bahseden tarihler bi-
zarml tamir mi ettirelim) fikri te§kil le vard1r. Fakat bu tarih!er birbirinl 
ettilli halde arayerde bu i§ unutulmu§ nakzeden malilmat nakletmi§lerdir. 
gitmi§tir. Bunu bize hatrrlatmaga ve- Bununla beraber $eyh Tlisterinin 
sile olan, resimde gordiigiiniiz par - muhayyel bir aktorU olmaktan ba§ka 
makhktan yap1lml§ ve bir tlirbe tas- biqey olm1yan Karagoze ba§ka nok-
lallml andrran mezard1r. Bu parmak- tai nazardan bir de~er vermek dog • 
hktan hocerecik, Bursablarm hemen rudur. Medeni Jpemleketler bu gibi 
hergiin gordiikleri, fakat bir~oklan - insan tiplerine ~ok deger · verirler. 
nm da, kime aid oldul!unu bilmedik - bir~ok yeni ilimler vardll' ki: Kara-
leri bir mezardu. Asll garibi: Bu me- goz muhayyel bir §ahsiyet te olsa 
zann, Gazipa~a caddesi gibi Bursanm bu ilimlerin ~er~evesine girer. Kara-
en biiyiik ve i§lek bir caddesindeki goz mubayyel §ahsiyettir. Fakat bir 
giizelce evlerden birinin bol!riine so- an'anedir. Halkiyat bahsinde an'ane -
kulmu§ olmas1d1r. Yani mezar bu e- lerin ~ok biiyiik bir yeri vardu. Bi -
vin duvan dclinerek i~eri ahnm1~ - naenaleyh Karagoziin tariht ve mt!lt 
trr. Eskiden Tayyare sinemasmm ya- bir §ahts oldul!unu kabul etmemekle 
p!ld1g1 yerde bulunan, sonra ta§l bu ~ok iyi hareket etmi§ olan Bursa Hal-
hocerecige alman mezar; Karagozii kevinin ayni i~e bu noktadan del!er 
blr aktor &ib! oynatmak suretile bu verecegini tnhmin ederim. 
oyunu icad ettigi soylenen ~eyli Kii§- Muhayyel §ahtSlara mezar yaptml-
teri veya Tlisteriye aiddir. Mezar ta- maz, fakat onlar namma abideler dl-
§mda ye§il zemin iizetine beyaz mer- kilebilir. Mezarlar ya§aml§ olanlara 
merle kabartma olarak §U yazt bu - mahsustur. Ben bu fikre ~ok hiirmet 
lunmaktadrr: ederim. Karagoze mezar yaptmlaca-

cCennet mekin, firdevs A§iyan sa- gma onun namma bir abide dikilirse 
hibi hayal ~eyh Mehmed Kli§teri ru- halkm temayiillerine hiirmet edildi-
huna fatlha• sene 802. gi gibi ne§'e, kahkaha, dol!ruluk, kah-

l§te: Bize Karagoz gibi halk tara- ramanhk hislerini de &§!lam~ olurut.. 
fmdan ~ok sevllen, saf, do~ru bir Tiirk Karagoz oyununa zaten hayal oyu-
hiiviyeti yaratan ve tamtan ~eyh nu deriz. Karagoz §ahsiyet! de mu • 
Kii§terirlin veya Tiisterinin mezan hayyeldir. Lakin hayallerden, mu • 
budur. hayyelelerden istifade ederek halka 

$imdi ortaya yeni bir meselenln lyi ve giizel duygular a~!lamak yiik-
daha \lkmas1 !htimali var: Acaba sek bir ~tlr.• I 
$eyh Tiisteri !~in mezar mt yaptrr- Doktor Osman $evkinin bu fikir • 
mah, yoksa Karagoz tip! namma abi- lerine gore Karagoziln bir tip oldul!u 
de mi dlkilmeli?... kabul edilerek nanuna kii~iik te olsa 

Bir zamanlar 1 tanbul Belediyesl bir abide dikilmek hakikaten ~ok ye-
avukatl Raminln Karagoze mezar ta- rinde bir i~ olacaktu. 
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. Moskovada 1 !Da}'ls bayrammdan inbbalar 

Dost Sovyetlerin milli bayrami olan 1 mayts giinii Moikovaa~ ~~~ 
Leningradda biiyiik get;:id reaimleri yaptldtgmt yazm1•hk. Retr~nmtz 
Leningrad<laki get;:id reaminde tanklarm get;:i,ini goatermektedu •. 

birka~ sene i~in bir 'uzla§maya van! • 
mast mUmkiin goriilmektedir.» 

Ekselsiyor gazete•i sunlan yaztyor: 
<.:Bugiin Fransa ve Avrupa menfaat

lerinin birlesti~i nokta, Almanyaya bii-
tiin ban~ kap1lanm a~mak. fakat ta • 
va~a kat'iyyen imkan bnakmamak i~in 
giidUlen siyasal amacd1r. 

M. Lavalin Berlin seyahatinin miim
kiin olmaSI ancak bu siyasay1 l>a~ar • 
makla kabildir.,. 

Hiimanite gazelesi: «Sovyetler aley
hindeki hiicumlarm radyoda ititildijini, 

gazetelerde tekrar edilmedigini kay • 
detmekte ve M. Hitlerin Sovyetlerle 
k"munizme saldndt~ml yazmaktadn.» 
ltalyan gazetelerinin nefriyatr 
Roma 23 (Telsizle) - ltalyan ga· 

zeteleri Hitlerin son nutku hakkm • 
da makaleler yazma~a devam ediyor• 
lar. Biitiin gazeteler bu nutkun Av· 
rupay1 ikiye ayrrmak maksadml ta • 
kib ettigini ve Almanyanm bir daha 
Cenevreye donmek niyetinde bu!un
madlgmm sarahatle anla§!ldJgml k.ay· 
detmektedlrler. ' 



..._ 
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I<;;ye girmeden gidecegi yolu bulmas1 Mangine 
hirakildi ve o, yalmz yolu degil, kendisinj 

alan ailenin evini de buldu 
-8-

. Mesele, toplu bir halde halledile • 
llltve • · • • I ce11:1 l~m. gene elcsperlere ba~ vu· 
M du .• ~iihendis Mache Monjomla 
d angtnm fotograflarmt tetlcik etti, yiiz 
. efa biiyiittii, ol~tii. yiizlerinin deri • 

hndeki grenleri teker teker sayd• ve ni· 
•Yet ... hi~bir karar veremedi. lmant 

fal~rtaealt kadar fazla. karar verm•ge 
~e~~m~yecek kadar az benzeyi~ler yok 
;Ktldt. y ~niden yazt muayenesi y.aptl· 
. · Mon]otntn esaret zamanmda at!e • 

;:• «annecigim, gonderdiginiz pake • 
lun~ok t~ekkiir ederim. Burada raha • 
• It olduk~a iyidir. Y almz fU •o • 
~~kla, ~u a~hk olmasa ... » diye yaz • 
~1 mektublardan bazt par~alar Man· 

De dikte edildi ve yazdmldt. 
Pariste ebper Gamarin ve T uluz • 

- Yiirii, dedi, canmm istedigi ta
raf~ git. 

l!irruiz a<ker, kasabaya dogru ;vii~ 
riimeji;e ba~ladt. Ka<aha halkt onu bir 
nevi korltu i~inde bekliyordu. Kadm
lar, 1914 senesinde Monjoinla nitan
lanma.ma imkan olanlar, onun anne.•ile 
arkada~ltk ehni< olan ihtiyarlar, evle • 
rinin penceresinde, yahud kapt e<ikle· 
rinde bekliyorlardt. E.rkekler, Mon • 
ioinin harbden donebilen genclik ar • 
lr.adaslan, tarl~lanmn ltenannda, ktmi 
sapanma dayanmts, kimi lcazmasmt o
muzuna vunnu~. yolun tozlan i~inde, 
tereddiidle ilerliyen bu igilmis sili.tete 
baktyorlardt. Kadmlar aglamaga bns • 
ladtlar, erkeklerin kalbi IShrabla mh· 
yordu. Kimisi: «Zavallt ~ocuk» diyor, 
kimisi «acaba o mu ?» diye soruyor • 
du. 

Mangin caddenin ortastna geldigi 

Bakan Fuad Agrah, havalecilik ve ku1:asiyecilik 
~ikayetlerine cevab verdi 

( Ba, tar ali •irinci ••hilede) 
duklart takrirler ayn ayn reye konul
du, kabul edilmedi, ve maddeler ka • 
bul olundu. 

!stihlak vcrgisi kanununda hayll 
miinakllJl&lar oldu. Ahmed thsan, 
giimrugii arttra arhra ic;eride miis • 
tPhlik aleyhine fiat pahahhjp dogu -
ran bir yola dogru gidilmekte bulun
duguna i~aretle ikhsad Enciimenin • 
den izahat istedi. tsmail Sabuncu lA • 

derhal ha\'ale edildi~ru. i~lerin g~ 
goriilmedigini bir misal olarak &Oy • 
ledi . 

Berk Tiirker Keresteciyan (Afyon) 
birka~ rakam iizerinde soz soylive • 
cegini bildirerek muvakkat tazmi • 
nat olarak giisterilen 156 bin, me • 
murlar harciraht 100 bin Iirayt mev
zuu bahsetti. Biitiin devlet bilt~esin • 
de tenvir, teshin, mefru~at ve saire 
fast!lart yekununun (20) milyona ba
lig oldugunu, bu i~in gelecek sene tev· 
hidi kabil olursa dort be§ milyon ta • 
sarruf edilebilccegini soyledi. 

Maliye Bakam, Refik ~evketin \'e
kB.let agll' iljliyor, Maliye Vekaleti 
k1rtasiyecidir, memurlar i§leri resen 
halletmek iktidarmda degildirler, ka
nunlan anltyamtyorlar ~eklinde l,u

Lisa ettigi tenkidlerine cevab verdi. 

Yiicel 
Yiicel mecmuasmm 15 inci S8.YIS1 

~tkrru~tll'. Bu say1da Profesor Ali Fu
ad, ProfesOr Ragtb Hulusi, Na~id Str· 
rt, Kaml Akyiiz, Fevzi Muhib, Mus
tafa Seyid, Will Duran, thsan Aygt.n 
ve Yusuf Sttkt Mardinin yaztlart 
vardir. OkuyuculartmJZa tavsiye ede· 
riz. 

~-------~ Fikir Hareketleri 

Me,hur Didero'nun 

<;eviren HAYDAR RlFAT 

35 kuru~ 

, istanbul lnhisarlar Ba,miidiirliigunden~ 
zaman, eski arkadaolanndan biri ken • 
dini zorltyarak, neteli goriinmege ~ • 
lt1an bir sesle: 

yihada beyannameye tabi tutulan 
toptanca ve yan toptanct tabirlerinin 
tatbikatta kart~tkltklara sebebiyet ve
recegini ileri siirdii. Necib $evket, 
mamul halde gelmi§se bile maddei as· 
liyesinin beyannameye tabi tutuldu • 
gunu, bunun tetkiki c;ok giic olacagt• 
nt soyledi. Mustafa $ercf, bu madde
nin daha ziyade kanunun tatbikati • 
le alakadar oldugunu, toptanct ve pe
rakendecinin tarifi liizumlu oldugu • 
nu soyledi, Maliy" Bakan1 da bu 
mevzu etrafmda izahat verdi. 2 nci 
muvakkat madde okunduktan sonra 
1smail Sabuncu bunun tatbikma im • 
kan olmtyacattm soyledi. tsmail Sa
buncunun bu yolda verdigi takrir na
zan itibara almarak enciimene gon • 
derildi ve biitc;e miizakeresine gcc;il • 
di. Refik $evket Maliye Vekaleti biit
~esmm konu§ulmast miinasebetile 
Maliye VekUetinde takib edilen i~· 

lerin uzadtgmdan §ikayet etti. 

c- Hepsi iyi., fakat ne yapmalt, ilj
te bunun c;aresini de li.ttfetmi~ olsa • 
Jardt ~ok miite~ekkir olacak!tk. Dik· 
kat ettim o, yok!• dedi. 

Maliye Vekili, Maliye Vekaletinin Ba,miidiriyetimiz ambarlarmda bulunan muhtelif cma li.vatna • 

vasi i!jleri oldugunu, en birincisi ver- lar a~1k artbrma usulile satahga ~tkaralmt,tar. Ahc!lann muhammen 
gi tarhetmek, herkesten para istemek 'bedelin yiizde yedi bu~uiu olan 342 lira inanca parasile 13/6/935 

· I li 
da doktor Sorel bu yaztlan mukayese 
kttiler. Gamarin bir karar veremedi. F a• 
bat Sorel w yazt arasmda benzeyi1 

ulUQdui!unu kat'i surette siiyledi. 
Bu suretle, Monjoinlann lehinde ve 

~leyhinde bir~olc unsurlar toplamyor • 
. ~· Bu meyanda dolttor Sorel. Man • 
~!ann lehinde bir te~ebbiis daha yap
~· ezarete miiracaat ederek, son ve 
~at'i h:r !ecriibe olmalt iizere, hula • 
Yl, Monjointn ~ocuklugunu ge~irdigi 
llluhite ve o manzaralann i~ine gotiir • 
lllek, bir miiddet orada bulundurmalr. 
llliisaadesini aldt. Rodeze gelen bir 
tlnirde, hastanm, birlta~ hafta baktl • 
llt~lc iizere, doktor Sorel ile nezaret~e 
'{unasib goriilen ba1ka bir doktorun re· 
akatinde, Monjoin ailesine emanet 

edilmesi bildirildi. · 
I Bir pazar giiniiydii. Mangin salta· 
tnt hra1 ettirmi1. bah~ede bir agaca 
~aslanarak dootu Antoine baba ile ka· 
da kafaya vermi,, hararetli hararetli 
• ~rtl~iyordu. Deliler aralarmda pek 
1YI anla,ular. 
I ~ntoine baba, M. F enayronun yak
&fhgJnl goriince, ba1mdan taltkezini 
~tlcard1 ve acele acele uzakla,b. Dole· 
lor Mangine: 

- Mangin, dedi, bizden aynhyor· 
&un. Seni ~olt seven ve sana pelt iyi 
~·~•calc. seni rahat ettirecek bir ai· 
en1n yanma gidiyorsun. Orada haya • 
bndan memnun olursan kalusm, mem· 
Dun olmazsan gene buraya donersin, 
aniJYor musun? 
I Asker gozlerini lc!rplfbrdl, dudak • 
·~ titredi, bafJDI salhyaralt anlad1ij! • 
~1 ttaret etti. Tam bu mada, yamhal" 
annda siyahlt bir tekil peyda oldu. 
~.u ~arat anne idi, konufluldan 1eyi 
~~~~11ti. Biitiin emelini, biitiin hiilyasma 
•.tltil eden Mangin haltlr.mdaki her te

Yt nast! kar1tltyona sene yiiziinde 
&Ynj l&flrbCJ, sade ve miisterih ifade 
l'lfcL. 

d'- Onu dimden almlyacaksmlz ya? 
1Y• sordu. 

r Doktor: 
b'- Hayu diye cevab verdi. Sade 
-£.r'ca~ giinliik bir tecriibe yapacagtz. 

ekrar buraya gelecelt, size soz veri· 
Yoi'UJn. 

1 
ICacLncagtz dolttora te1ekkiir ettik· 

:: sonra Mangini kolundan tuttu n 

1 
011• &dJTDiarla uzaklatblar. ' ... 

l .1i33 sonbaharmda bir sabah Man· 

11
°(n .ar, haba ogul, Mangini almaga 

k • jiler. Profesor Sorel Chateauroueye 
• Mr o~lara refakat etti. 

k an!Pn tam on ii~ sene, hastanenin 
8Ptsmda d d n · ar b n llan a tm abnamtsb. ntr 

d
.
1
• a tuttular ve Saint • Maure gel • 

l er. K b I rab asa aya yak &fmca doktor a• 
birki.YJ durdurdu, hep beraber indiler, 
1-.ti~~ adtm attt!ar ve birka~ yolun bir· 
IIIJl ~~ D?ktada. durdular. Mangin ba· 
bah 18lrut. Yere baktyordu. Monjon 
itn amltn Yiizii ktplttrmiZiydt, yakah • 

1 ~~ arch. 

- Ho1 geldin Octav1 diye seslen· 
di. 

Mangin bu adama baktt ve yiiriidii 
g~ti. E.trahnda gordiigu 1eyler sanki 
beynine yiikleniyor ve aguhk veriyor· 
mu1 gibi, her adtmda daha yorgun gii
riiniiyor, daha fazla igiliyordu. Agu 
agtr ilerliyerelt evlere yaklatb, a~tk 
bir kapt buldu, girdi. 

Girdigi yer bir koy evinin dutfagt i· 
di. Ocagm ustiinde balttr tencereler, 
ortada biiyiik bir masa duruyordu. 
Mangin birka~ saniye burada durdu, 
sonra korkmu1 gibi dt!an ~tkmak isle· 
di. Fa kat bu mad a i~eri bir siirii in • 
san girdi. Hepsi birden ltonutmaga 
hasladtlar. Monjoin baba, askeri o • 
muzlarm tubnul santyor, kucakhyor· 
du. Manginin, sevkitabii ile girdigi ev, 
Monioinlann evi idi. 

Merakhlan dttan ~tkardtlar. Dolt • 
tor, hast! alan heyecandan istifade e
derek hastanm haftzastnt kurcalama • 
ga c;ahtb• F akat muvaffak olamach. 
Mangin hi~bir teyi, hi~bir lr.imseyi ta• 
mmtyor, neden dolayt ba1ka bir eve 
girmeyip te bu eve girdigini bir tiirlii i
zah edemiyordu. 

E.rtesi giin doktor onu orada h1raka· 
rak gitti. Mangin, gaib askerin odastn· 
da yabyor, onun resmine baluyor, 
saklanmtt elbiseleri kafiJbnyordu. 
l~inde c;ocuk resimleri lcendine ben
ziyen asker resimleri bulunan ai • 
le fotograf albiimiinii, resimli bir 
kitaba bakar gibi kan1hnyor, mis 
gibi kokulu temiz yatalt c;ar1aflan 

i~inde yatbk~a. ltutanedekine nazaran 
daha rahat oldugunu, ve bir isim sahi· 
hi olmanm faydalannt anhyordu. 

Monioinlar, onun haftzasmda ufa • 
ctk bir lttk uyandumag&. biiyiik bir sa· 
btrla ugrattyorlardt. Ona eski seneler• 
den, avda ge~irdigi ltazadan, 191 0 se
nesindeki biiyiik panayudan, Londra 
seyahatinden bahsediyorlardt. Gece • 
Jeri, gaib aslterin gendik arhdaslan 
evde toplamyorlar, 1arab ic;iyorlar, o
cagm ltiite!inde uslu uslu biiziiliip o • 
luran haftzastz adamt, pipolariDl tiit· 
tiirerek seyrediyorlardt. 

Arama Mangini sokaga ~tkanyor· 
lar, Manjoinm, ~ocuklugunda, dut 
toplamaga gitti~i kularda, tarlalarda 
gezdiriyorlardt. Manl(in hi~bir yeri ta
mmtyor, hi~bir ~ey hattrlamtyordu. 

Fa kat birgiin, Man join baba ile bir
likte kasabamn meydantnda dola~ular• 
ken Mangin birdenbire bagudt: 

- Yay I Can ltuleaini tamir et • 
mi,Ier ha? 

Maliye kadar agtr i~ler daire olma· 
dtfmt kaydederken bu vekaietin ha • 
valecilik ve ktrtasiyecilikte en bllJlla 
geldifiru sozlerine ekledi ve: 

• Bir miimeyyiz ve miisevvidin 
kalem darbesile biitiin bir dosyanm 
geri gitmesinin, act ve lSbi'Bbt biitiin 
vekaletlerden ziyade Maliye VekB.le· 
tinde duyulur. Bunun sebebi miite • 
hasstsm da raporunda yazdtjit gib! 
vazile ve mes'uliyetiru !drak ederek 
iizerine alacak unsurlarm azhgmdan
dll'. MiitehasslSm raporunda c;ok esas
h bir nokta var: Diyor ki: cHerkes 
kendl dalresine aid kanun ve nlzam· 
lara bilmekle ve oniine gelen itleri 
o dairede bitirmekle miikellef iken bir 
defa da miitaleai hukukiye sormak 1-
~in hukuk mii~avirligine havale edi • 
yor ve hukuk mii~avirinin i~i de agll'· 
la~tyor• 

Bu dosyalar ey!i.tlde 14,440 a bali!! 
olmu,tur. Onun lc;indir ki: Mal!ye 
VekB.letinden iJelrin giinii giiniine ~tk· 
bi!tm !delia etmek asia dogru degildir. 
Memurlarm bu i§i anlaman\.alarmda -
ki en biiyiik sebeb de stk stk degi~en 
kanunlardtr.• 

Refik :;levket, varldat dairesinl alA· 
kadar eden blrka~ ehemmlyetl! nok • 
taya l§aret edecegini i!ave etti. tz • 
mlrde c;1kan bir gazetenin cKusura 
bakmaym yanh~hk olmu§!• serlevha
sile yazdtklaram tekrarladL Maliye 
Vekilinln bir dair~e h1tfen ugrtya • 
rak bir daireden otekine havale edi • 
len evrakt gormesini isti)\!n Refik 
$evket, •i§ler! vaktinde ~tkarmtyan 

11~ bet memurun mes'ul edildl~inl ve 
lbret olmak (iz.,re cezalandmldl~ml 

gormek ihtiyacmdaytz• dedi. 

Lokontaca Cemal, Refik ~evketin 

vergilerden yiik diye bahsetmetini 
dogru bulmadt. 

cVergi yiik degil, vazifedir. En ~ok 
vergi verenlerden biriyim• derken 
Refik evket: 

•- Ben senden fazla veriyorum ba
ytm• dedi. 

Bu arada bazt giiriiltiiler oldu. Ce
rna!, Sirkeci Konya Lezzet lokanta • 
!1 sahibi Mustafanm Maliyedekl i~inin 

Soy adt 
Bursada oturan harb malullerinden 

miitekaid kaymakam Faile, soy ad! 
olan «Anafarta» )'I almt~br. F aik Ca· 
nakkalede Anafarta muharebelerine it
tirak ederek ii~ yerinden yaralanm11 • 
hr. 

da Goniberi, yahud Marat anneyi 11· 

tiyordu. 
0~ ay sonra dolttor Sorel geldi. 

Hastayt gordiikten sonra ba1tru salh • 
yarak: 

- Onu burada buakamtyacaibm, 
dedi. V ak1i bir puvan kazandmtz am· 
rna kafi deiiil. 

Profesiir M . . uzl d . telc 
1 

&na1D1 om arm an ate-

Hakikatl!n, ~oktanberi harab du • 
ran kilise birka~ sene evvel tamir gor· 
miittii. Bununla beraber Manginin bii· 
tiin yaphgl i, bundan ibaret kaldt. lyi 
yemek yiyor, iyi uyku uyuyor, arasna 

fki giin sonra Mangin gene ha•ta • 
nedeki odastna donmii,tii. 0 bulun· 
maruiit zamanlar, Marat anne ile Ma· 
dam Mazenc gene her pazar muntua· 
man gelip onu aramttlar ve ytgtn )'I • 

im yiyecekler barakmttlardJ. 
( A.rlraft r1ar) 

mevkiinde oldu~u i~in biraz sofuk I • • · 
geldigiru, bundan ba~aka miihim 'Ilen- pertembe giinii saat onda Kabata,ta Ba,miidmyet bmaamda topla· 
faatlerin de tesadiim yeri oldugunu I nacak olan 'IComiayonda aaat onda bulunmalara. (2789). 

kaydettikten sonra ceger bir giin Ma
liyeye zahmet etmek, bizi ~ereflen -
dirmek h"itfunda bulunurlarsa her ay 
hangi miidiriyete nekadar i§ gelip 
~tkrm~ttr, biitiin cetvellerini takdim, 
ederim, gazetede gordiigii yaztyt se
ned ittihaz eden arkadllJltmm dedij!i 
mesele soyledifinin aksinedir. Yalmz 
biz ~eker ve ~ikolatactlardan vergi 
almsm deyip te sonra ahnma." icab 
etmez dememi.§iz, bilakis evvel vergi 
ahnmamak Uztm gelir demi~iz, sonra 
ahnmast icab eder diye tebllgat ysp
m•~•z. Ahnmast Jaztm gelecegine ken
dileri de kani oldular. Sadece alm -
maz deni.ldigi vakit kabahatin ken -
dilerinde olmad1W,ru ileri siirdiiler. 
Hakikat buduT. 

Bakkallardakf torbe Ue un utllma
Stnm .,.....,ll yaoak edillp 110nradan I• 
zin verildigi de bir tatbikat yanh¥ 
olsa gerektir. Merkezden verilip gerl 
ahnrnt§ bir emir degildir.> 
Meclisin evveline 

Biit~e enciimen! refs! Mustafa ~e
ref Ozkan da Maliye Bakanlt1tn1n het' 
balomdan yiiksek bir derecede bu -
lundutunu ve bunun daha yiiksek bir 
mevkie vardmlmast i~in yeni bir tet
kilat kanunu tetkik edilmek iizere ol
du~unu siiylem~ ve biit~e enciimeni
nin hiikClmet tarafmdan teklif edil • 
rnl!mi~ oldugu halde Maliye Bakan • 
hg,. biit~esine bu te~kilat i~ln 500 bin 
llrahk bir tahsisat koyrnu§ bulundu
~nu siiylemiJtir. 

Bu gorii~melerden sonra Maliye 
biit~esinln fastllarma ge<;ilerek bu 
Bakanhgm masarifi kar~thlt olarak 
13 milyon 799 bin 114, Diiyunu U
mumiye !~in 46 milyon 492 bin 563, 
Tapu ve Kadastro i~in bir mi:yon 
134 bin 770, Giimriik ve inhisarlar Ba· 
kanh~t i~in 4 milyon 947 bin 659, t~ 
Bakanhlt i~in 4 milyon 316 bin 744, 
Matbuat Gene! Miidiirliigii i~in 111 
bin 398, Emniyet i~leri i~in 4 milyon 
112 bin 003

1 
Jandarma Umum Ku • 

mandanhlt i~ln 9 mllyon 289 bin 752. 
Dt~ !~Jeri Bakanhlt i~in 3 milyon 220 
bin 480 lira kabul edilmi~tir. 

Kamutay cumartesl giinii toplana· 
eakttr. 

Cumburlyet 
Muesseselerf tarafm· 
dan tr•kar•lan trocuk 

kitablar• 

Kii~iik hikayeler 
75 kuru' 

Bir varnu,, bir yokm~ 
75 kuru' 

~merikada bir 

Tiirk ~ocugu 
150 kurut 

Her kitaltcsclan ve het' gaze
te aat1lan yerclen aray•n•z 

Siimer Bank 
UMUMl MUDURLUGUNDEN: 

Nazilli Bez fabrika11 birinci kmm miiteferrik intaatt va • 
bidi fiat eaaaile ekailtmeye ~akanlmltbr. Tahmin edilen 
bedeli 275061.28 liradar. 

2 - Bu i,e aid evrak tunlardar: 
a) Ekailtme tartnamew 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni tartname 
d) Metraj ve ketif hulaaa cetven 
e) Projeler • 

tatiyenler bu eVTakl 14.- lirll bedel ile Siimer Bank 
Ankara tubeainden alabilirler. 

3 - EJuiltme 8 hasiraa 11.15 c:.Lmarteal aiinil aaat 16 da An. 
karada Banka merkezindeki Komiayonda yapalacaktar. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yap1lacakhr. 
S - Ekailtmeye airebilmek i~in iateklilerin 14752 lira muvak • 

kat teminat vermeai, bundan ba,ka en az 50,000 lirahk bir 
tek bina intaatam muvaffakiyetle bitinni, olmaa1 liz1mdar. 
Teklif mektublara yukar1da yazildtia giin ve aaatten bir aa• 
at nveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine ge • 
tirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Poata lie con • 
der:)ecek mektublartn nihayet ihale aaatinden bir aaat eV· 
nline kadar gelmit ve zarfan kanuni tekilde kapablmat 
olmaaa laz1mdtr. 

lo; Ticaret Umuas Mlldilrllitiinden 1 

30 ikincitetrin 330 tarihll kanun hUiriimlerlne pe tesen edilmlt olaa 
eenebi prketl.-ind- (Sin1er Dikit maklneleri kumpanyaot) ntn Tiirkiye 
umumi -killiline til'ket namma yapacait itlerden doiacak danlarda 
biitiin mahkemelerde daY& eden edilen Ye iio;iincii .. hu atfatlarile bamr 
bulunmak il•ere tirket memurlanndan Bay Klmil Ralnm Savc1yt tayba 

ettitini bildirmit ve li.:nm 1elen Yeaika" v-lftir. Ke,.flyet kUlunl hll • 
kiimlere UYIUD .,Orlilmlit olmakla illn olunur. \ 

Sayg• deger mii,terilerimize 
Asrm istedigi bir ~ekilde kadm ve erkek berber salonu haline 
kovdu~u.m Taksimde lstiklal caddesi nde 17 numarah majtazanan 
2<t/5/93:> cuma saat 10 da at;aw resmi yapdacatJni bildirir 
i-tiraklerini heklerim lerlter Hamcli Birman 

I lstanbul Beledigesi ilanlarz I 
Senelik Muvakkat 
muhammen teminab 

kiraar 
Fatlhte Hocabayrettin mah. Car,amha C. cedid 
Abdurrahmanefendi medreaeainin 3 No. odaaJ 36 
Fatih <;ar,amha C. cedid Abdurrahmanefendi 
medreseainin 5 No.h odas1. 
Fatib ~artamba C. cedid Abdurrahmanefendi 
medreseainin 7 No. odas1. 
Fatihte <;artamba C. cedid Abdurrahmanefendi 
medresesinin 8 No. odaaa. 
Vefada Mollahiiarev mah. Ta,tekneler So. 1 odah 

48 

36 

36 

2,70 

3,60 

2,70 

2,70 

kirgir Ahmedp 1 ,a mektebi binaaa. 18 1,35 
Yukar1da aemti, aenelik kiraaa ve muvakkat teminata yazah mao 

haller 936 aeneai mayta aonuna kadar kiraya verilmek iizere a~ak 
ayra ayra arthrmaya konulmu,tur. latekli olanlar teraiti anlamak il
zere hergiin Levaz1m Miidiirliiiiine miiracaat etmeli, arttann1ya 
girmek i~in de hizalarmda gosterilen muvakkat teminat makbuz v .. 
ya makbuzile ibale giinii olan 29/5/935 ~ar,amha aiinii aaat 15 te 
Daimi Enciimende bulunmahdarlar. «t.» (2669) -Panaaltada Frana1z mezarhi• caddeainde 9 numarah binan1n maio 
li inhidam olmaamdan dolaya aahibine tebligat yapalmak iizere arao 
ntlmlt iae de b\llunamaml,hr. Tarihi ilindan itibaren bir hafta :r:ar
f•nda baraka)'I yakmadaia takdirde Belediyece yaktaralacaia ilan o
lunur. (2885) 
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Giiniin bulmacasa 
t 2 I 4 & & 1 ~ I 10 

1 I I I I 1•1 I I l_j 
2 I I I IIIII I I I I 
, -- 1•1 I I 1•1 I I I• 
4 - 1- fill•l I I I IIi 
5 I I Iii I I I 1•1 
t I I I I 1•1•1•1 I 
7 •I I I I 1•1 1•1 I 
• 1•1 1•1 I I I I I• 
'! ~ I 1•1 I I I I 1•1 1 

1":_L 1•1 I ~_L_I 
Soldan saga: 
1 - Su iizerinde gezen kii~iik bir 

nakliye V&SltaSl, vapurlarm baglandtk
lan su iizerindeki ic;i ~ §ey. 2 - Tay
yare, vapurlan ve kaytklan gide -
cegi tarafa dondiiren. 3 - Daghk c;a
ytrhk yer, gen~in aksl 4 - l~tigimiz 
§ey, oz tiirkc;e yiiksek. 5 - Fasila, a- l 
<;1hr kapanll' kiic;iik btc;ak. 6 - Koyuver 
manasma bir gemici tabiri, oz tiirk~e 
fikir. 7 - Din! hurafelerden kurtul -
mu~ zihniyette olan, gaze goriinmi -
yen iic;iineii §ahls, kaba insanlarm 
~itmedikleri bir§eyi tekrar sormak i
c;in kullandtklan tabir. 8 - Bir mahn 
cinsini ve fabrikBSiru bildiren isim. 

Zeveinin a,k1n1 muhalaza 
i9in mUeadele ediyor! 

ME!§hur bir sinema yalidtZI; chi~ 
bir erkegi muhafaza ic;in miiea -
deleye giri§mek zahmeti degmez• 
diyor. Halbuki, birc;ok kadtnlar 
bu fikirde de~dirler. Onlar, zevc
lerinin bB§ka kadmlar iizerindeki 
dikkat nazarlanru kemali ha§ -
yetle takib ederler. Fakat bun • 
lar aynaya bakarak biraz da ken
di kabahatleri oldugunu biliyor
lar rot? 

Bir erkegln, beyaz ve yumU§ak 
bir eildi, taze ve gene bir teni tak
dir nazarlarile seyretmesi pek ta
biidir. Bir kadm, yiizilniin bu -
ru§tugunu, giizelliglnin soldu -
gunu goriinee evvela zevcinin na
zari dikkatini eelbedeeek bir gene 
klZ tazeli/!'ini iktisab etmek c;are -
sine tevessiil etmelidir ki, bu, ha
li haZirda her kadm i~in kolay ve 
miimkiindiir. Her ak§am yatmaz -
dan evvel yalruz pembe renginde
ki Tokalon kremini kullantruz. 

Siz uyurken ensacm1z iizerin -
de icrayi tesir ederek yiiziin za • 
ylf dii§mii§ adelelerini kuvvetlen
dirir, burU§ukluklan giderir ve 

eildi genel"§tirir. Sabahleyin yii -
zilniizde husule gelen §ayani hay
ret tebeddiilii nazari takdirle sey
rediniz. Giindiiz i~in beyaz rengin
deki (yags1z) Tokalon kremini 
ku!lanmiz. 

Bu krem miinbesit mesamab. Slk
la§tlnr . ve biitiin siyah benleri 
keybettirir. Bu gencle§me tedavi 
tarZI sayesinde zeveinin A§lanl 
yeniden kazanmaga muvaffak ol
mu§tur. 

9- Ru~a cevet., destur, goze goriin- 1---------------------------
miyen iic;iincii §ahts. 10 - Beyaz, bir 
kuma§a sonradan dikilen parc;a, ya -
Ian degil. 

Yukar1dan A§agt: Genc;lik ayhk mecmua 

4 ncu nUshas1 48 sahife olarak c•kt1 1 - Kumluk yer, etrafl su ile ~ev
rilm~ toprak. 2 - Ac;maktan enlir, As
ya ile A vrupa hududu araSindaki bii
yiik dag silsilesi, beyaz. 3 - Yakmak
tan emir, ckapayan• m aksi. 4 - lkm
maktan emir, bir baglama edab., bir 
atlf edati. 5 - Kibrit yerine kullantlan 
tA§ll benzinli alet. 6 - Bir §A§!anllk 
edab, oz tiirkc;e giizel san'at. 7 - 6ten 
§ey, en bi.iyiik siiel !at'a. 8 - <;:ocuk -
!arm korktugu hayali bir §ahsiyet, 
ordege benzer olan ondan biiyiik bir 
hayvan. 9 - Ba§a giyilen §eylerden bi
ri, koyliilerin manda ve inekleri bir 
yere gotiiriirken onlara yiiriimege te§
vik lc;in daima tekrar ettikleri bir ta
blr. 10 - Zaman, elin yiizii, yayla a

Naf1a Bakanligindan: 

ulan. 

Diinlrii bulmacarun 

halledilmit tekli 
1 o1 , o n t " _. tO 
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Istanbul mahkemei uliye ii~;iincii 
laukuk daireaindena. 

Hanz Hrfztya1 

Kabatllf lzzetpata yoku,_da 
18 - 22 No. da otururken elyevm 1-
kametcahl me~;hul Kadriyenin Ha· 
hz HtfZ"I aleyhine a<;tifJ bofanma 
davamndan dolay> ili.nen vaki teb· 
licat lizerine 23/S/935 tarihinde 
cereyan eden tahkikat eelaeainde 
haztr bulunmad•fnuzdan dola11 Jrl• 
yab karan verilerek ve Jrtyab kara -
nntn ilanen tebliiine karar verilmif 
ve Jrtyab karann•n bir niiaba111 da 
divanbaneye talik edilmit olduiun
dan tabkikat ciinli olan 24/6/935 
pa:aarteai aaat on dortte mahkeme -
de hazw hulunman1z veya bir vekil 
bulundurman1z liizumu teblii ma
kamlllA kaim olaeafl ilan olunur. 

(11674) 

Fevzipafa • Diyarbekir hathnm 435 + 600- 507 + 000 araam
daki ktsmln fertiyatt kapah zarf usulile ve ataitdaki tartlarla ek • 
siltmeye konulmuttur. 

1 - Bu i•in muhammen bedeli 126,000 lirad1r. 

2 - Muvakkat teminab 7,550 liradi.J'. 
3 - Eksiltmesi 6/6/935 pertembe giinii saat on bette Bakanhk 

binasmda Demiryollar lntaat Dairesinde, lntaat Arthrma ve Ek • 

siltme ve lhale Komiayonunda yap1lacakhr. 
4 - Bu ekailtmeye girmek iatiyenler, teklif mektublarmt ve ek • 

siltmto tartnameainde yazllt diger evrak ve vesikalan ekailtme saa • 

tinden bir aaat evveline kadar numarah makbuz mukabilinde mez • 

kur daireye vermit olmahd1rlar. 
5 - Bu ite girmek iatiyenlerin miinakaaa giiniinden en az bir 

hafta evvel iatida ile Bakanl1ga miiracaat ederek alacaklarJ fenni 
ehliyet veaikasmt teklif mektublanna koymalan laztmdl.l'. 

8 - Talibler bu fertiyat lti l~in haztrlanlln eksiltme tartnatile 
mukavele projeai ve teferriiahndan miirekkeb bir taktm miinakasa 
evrakmt 630 lrurut mukabilinde Demiryollar1 lntaat daireaind'n 
tedarik edebilirler. (2725) 

Devlet Demiryollar• ve limanlar1 i$1etme Umum ldaresi iiAnlar1 

Haydarp~a - Pendik banliyosii Gebzeye kadar uzattlm•tttr. Yeni 
kmmla miinasebeti olan yolculuklardaR 25 may1s 1935 tarihinden 
itibaren fU iicretler ahnacakhr ckurut»: 

Haydarpata - Pendik 
«Pendik harip k1amile 
Pendik - Tuzla ktsmJ 
arasmda 
Haydarpafa • Pendik 

cPendik hari~lt ktsmile 
Tuzla cTuzla hari~• 
Gebze k11m1 arasmda 

Gebze • Pendik 
arasmda 

I Mevld 
Gldlf Gldif 

Dontif 

I Ocret 28 47 19 

N. V. 

Yekiln 

II Mevki 
Gtdis Gidif 

Dontif 

34 

2 3 1 1 
- -

30 50 20 35 

I Ocret 

N. V. 

Yeki'in 

] 

Ocret 

N. V. 

Yekiln 

47 

3 -
50 

19 

1 

20 

71 

4 

75 

28 

2 

30 

34 48 

1 2 

35 50 

14 24 

1 1 - -
15 25 

ill Mevld 
c.di, Gldit 

DonUt 

14 24 

1 1 

15 

24 

1 

25 

9 

1 

10 

--25 

34 

1 

35 

14 

1 

15 

CocuJdardan bu iicretlerin yar111 ahn1r. Tatbik tartlarl D.D./48 
numarah banliyo tarifeaindedir. Banliyo trenlerinde biletaiz olmak 
veya mevki deiittirmek dolay11ile katarlarda alman biletlerin ban· 
liyo tarifeaindeki iicretleri Haydarpata - Pendik ve Pendik • Gebze 
lostmlan i~in ayn ayn ahntr. (2778) 

•syonu •• --
ve hissesi Hisseye gore 

2285 Yenikap1 Kitib 
Kas1m 

E. Yah E.45 
Y. 55 
E. 4-6 
Y. 4-6 

150 metre arsanm 
11/12 hissesi 

mbammen 
1450 kapah 

zarf 
Bl(tlt 

4373 

4752 

Halic Eyiih 
Biiyiik cami 
Biiyiikada Yah 

Eminonil 
Riistempa~a 

Bostanc1 <;atal 
<;e§me 
.Firuzaga 

Mercan Daya 
hatun 
Kmahada 

Y. Kumsal 
Kalenderbane 

<;mar cad. ve 
Yaz1c1 
Ta,cdar 

Dere 

Yenimac; 

<;akmak~tlar 
yokU§U 
Livadya 

Oskiidar Miroj(lU 
Seliim~JZ 
Boyal(lkoy Mekteb 
Kas1mpa~a Y &§mak 
.Bed red d m Sl yuan 

463 

9 

Maa oda ah~ab diik· 550 
kan va ahmn 15/120 his. 
Ah~ab hanenin i§tirak 590 
balinde bulunan 1/4 his. 
Kigir diikkin ve iis- 1850 

tiinde odamn 

15 mii. 
137 harita 
2-2/l 

191540/1639680 his. 
254,50 metre lll"!!a 

Ah§ab hane diikkiin 
(diikkan haneye kal· 
bedilmi~) 1/2 his. 
Hiiyiik Yenihan orta 
katta oda 

254 

45 

48 

7 

25 
27 

259,50 metre 
area 

172 metre arsa ve ba· 
rakan1n 9/16 hi~ 
92,40 metre arsa 
Kagir bane 

1200 

688 

144. 

92 
4730 

" 
kapah 
zarf 

" 

• 
kapah 

Yukar1da evsafJ yaz1l1 gayrimenkuller on giin miiddetle 
tarihine teMdiif eden ,,.,,r_,-w be sa~t on dorttedir . 

satl§a ~;tkartlmt§hr. 
miinbas~ran "ft'"·•·~ 

zarf 
lhaleleri 6/6/935 
badil bonosiledir. 

Belediye Solar idaresinden: 
~ehre daha <;ok su vermek mak· 

sadile Terkos fabrikas1ndaki terfi 
borularinin takviyesi i<;in yapilmasi 
gereken ehemmiyetli ameliyat dola· 
yisile 27 May1s 935 Pazartesi giinii 
saat 14 ten ertesi Sal1 giinli saat 
12 ye kadar §ehre terkos suyu ve
rilmiyecegi muhterem halka bildi
rilir. 

Zonguldakta 60 yatakla 
Bir Hastane in,asl 

Zonguldak KiimUr Havzas1 Amele Birliginden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Zonguldagm Mithatpa§a mahallesi Elmahk 

mev1dinde !n§a olunaeak su ve elektrik tertibabru haiz altnn§ yatakh hasta -
ne binasidlr. 

2 - Eksiltme miiddeti: 22 may1s 935 tarihinden itibaren 15 giindiir. 
3 - Eksiltme 6 haziran 935 per§embe giinii saat on be§te Zonguldakta Ame-

le Birligi binasmda birlik hastanesi ihale heyeti tarafmdan yapilaeaktll'. 
4 - Bu i§e aid evrak §Unlardlr: 
A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - ln§aat tarifnamesi, in§aat i§leri §artnamesl, s1eak ve soguk su ve klrli 

au borular1 ~artnamesi, elektrik, dahili telefon elektrikli sinyal tesisab. §art -
names!. 

D - Mesaha cetveli niimunesi (mekadir, vahidi kiyasii fiat ve umum fiat
ler haneleri miiteahhid tarafmdan doldurulacaktll'.) 

E - Projeler ve planlar. 
5 - Talibler bu evra!a 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele Birll

~nden, !stanbulda Tiirkiye 1§ Bankas1 !stanbul §Ubesinden alabilirler. 
6 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saat ev -

vel blrlige bir makbuz mukabilinde tevdi edilm~ olacaktll'. • 7 - Hastane ihale heyetl en makul ve muvaltk flat veren talibe ~aatt 
!hale edecektir. 

8 - Ekslltmeye girebilmek i~in isteklinin teklif edecegl ln§aat bedelinin 
yiizde yedi bu~ugu nisbetinde nakid, muteber banka mektubu veya Ergani 
ve Stvas - Erzurum istikraz tahvilA.ti olarak muvakkat teminat vermes!, bun -
dan ba§ka &§&gtdaki vesikalan haiz olup gostermesi lbundu. 

A - Bu gibi ~ler yapb.gma veya bu gibi in§aatta ~ah§hgma dair evrak . 
B - Ticaret Odasma kayidli olduguna ve bu i§in icab ettirecegl mali kud

retl haiz bulunduguna dair vesaik. 
C - Kanunt ikametgah gosterilmesl. 
9 - !hale kesbi kat'iyet ettigi zaman teminat yiizde on be§e ~1karilacak 

blrlik te mukabil banka teminab. verecektir. 

164,000 T orbahk Bez 
Askeri F abrikalar U. Miidiirliigunden: 

Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan yukar1da miktan ve einai 
yazd1 malzeme Aakeri Fabrikalar Umum Miidiirliiiii SatJnalma Ko
misyonunca 10 haziran 935 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te pa· 

zarhkla ihale edilecektir. ~artname ii~; lira mukabilinde Ko~iayon • 
dan verilir. 

Taliblerin muvakkat teminat olan 4,250 lira ve 2490 numarab 
kanunun 2 ve 3 iincii madedlerindeki vesaikle mezkilr ciin ve saat. 

te Komisyona miiracaatleri. (2843) 

(2884) 

Denizyollar1 
I~LETMESI 

ACO!Dtalan: Kankoy Kopriibafl 
Tel. 42362 - Sirkeci Miibllrdanade 

H.., Tel 22740 

MERSiN YOLU 
KONY A vapuru 26 mayta 

P A Z A R giinii aaat 10 da 
Mersine kadar. (2872) 

AYVALIK YOLU 
ANTALYA vapuru 25 ma • 

y1a CUMARTESI giinii saat 
17 de Dikiliye kadar. (2873) 

lstantDul Komutanhg. 
Satmalma Komiayonu tlanlarJ 

J,tCLilbul Komutanhgma bagb 
birlikler ihtiyae1 i~in behek ki • 
loaunun tahmin edilen bedeli 86 
kurut olan 20,000 kilo sade yaj 
kapah zarfla eksiltmeye kon • 
muttur. lhaleai 5 haziran 935 ~ar
tamba giinii saat on bettedir. 1 .. 
tekliler tartnameaini F1nd1kh • 
daki Sattnalma Komiayonunda 
gorebilirler. Ekailtmeye girecek • 
lerin 1290 lirahk teminat mek • 
tubu veya makbuzile birlikte 
2490 sayl11 kanunun 2, 3 iincii 
maddelerindeki veaikalarla bir
likte teklif mektublann1 belli giill 

ve ihale aaatinden en az bir saat 
evveline kadar Komisyona 'l'er • 
meleri. (2706)" 

IDiirbiin istiyoruz 
Hi~bir bozugu olm:yan Zai1 
marka bir di.irbiin anyoruz. 
Matbaam•cda Bay z. ye mii• 

racaat • 

istanbul Y akas1 T ahakkuk Miidiirliigiinden: 
~ubesi Miikellefin ad1 Mesleii Senesi Verrinin Verrisi ' Zammi 

matrah1 
Lira Kr. Lira Kr. Lira J(r. 

Yusuf ve teriki Niko Kumuayoncu 931 1580 02 39 40 39 40 
1t lt 1t ,. 1t 1644 24 64 87 64 87 
• lsak Hektor Baaan 1t » 1268 75 152 25 30 45 
1t 1t 1t 1t 1t 932 1198 90 143 87 28 77 
lt lt lt 1t 1t 933 1198 90 143 87 28 77 
lt 1t lt lt 1t 1t 1000 ()() 50 00 10 ()() 
,. Nurettin Borsa emlik simsari 931 1000 00 100 60 100 60 
• Yervant Ta,eiyan Doktor » 898 00 107 76 21 54 
lt 1t 1t 1t 932 880 ()() 105 62 21 12 
» • • » 933 483 78 58 OS 31 61 
» ~eyh Hiiseyin Tebrizi Kumusyoncu 931 2181 63 261 80 52 36 
1t lt lt .. 1t 932 2699 13 323 90 64 78 
lt 1t 1t lt lt 1t 2699 13 101 16 20 23 
1t Ismail Hilmi ve ~r.sJ Hahct 9"31 2181 63 261 80 261 80 
,. Ismail Hilmi ve ~r.sl 1t 932 2699 13 323 90 323 00 
lt Mehmed Ibrahim Tuhafiyeci 931 924 66 64 73 64 73 
1t Hact Ismail Kumusyoncu 931 624 60 16 85 14 99 
lt 1t lt lt 9"32 644 06 38 45 15 46 
» Mehmed Tebrizi • 1t 781 79 67 07 18 74 
1t 1t 1t 1t 933 1092 23 117 08 26 22 

Hocapata Biiyamin Nobliim 1t 931 153 13 153 13 
1t Nizamettin Nazif Karadavud mecmuas1 » 1 90 1 90 
» Mesih Sinema Mec. » 5 00 5 00 
» Kemal Taragono ManifaturacJ 1t 294 00 294 00 

Yukartda tubesi, ad1, mealegi yaz1h miikelleflere hizalarmda seneai ve matrah1 ve vergi miktarlatl 
JCisterilen verriler i~in tanzim olunan kazanc ihbar nameleri kanuni ikametgahlarJ me~hul bulunma • 
smdan ve yabanc1 memleketlere ritmelerinden otiirii bizzat teblii olunamamakla hukuk usulii mil).~ 
hakemeleri kanununun 141 inci 111addeai hiikmiin~ tevfikan ilanen teblii olunur. (2871' 

~--------------------------------------------------------------------------------------- · 
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A LA 75 K U R U ~ 
Suyu 85 derece 1s1tan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, ~u~ans~z ve k~kus"'!z -~ Bi~ bir teblikes~ yoktur- Otomatik ayarlt 
Pe~an 60 lila · B1r sene vade 1le verestye 7;:, lira· 4 sene vade Jle vereetye 82 1/2 lira - Kira ayda 75 .kurD§ 

S A T i E 
SAT I$ YERLERI 

SALIPAZAR MAGAZASI Sahpazar, ec•ti Bey caddesi, Nn. 428 - 436, T('l : 44963 
METRO HAN 1 iinel meydam, Beyoglu, '1 elefon: 44-tOO 
ELEKTR!K EV1 Beyazat, Miirt'kkebciler cdddt'si, Telefon: ::!4378 
K ADIKOY l\luvakkithane caddesi, 'Ielefon: 60790 
BOYOKADA 23 Niean caddesi Telefon ; 56,128 

Bu aletler; sayliyede de 
DSKODAR ~irketi Hayrive iskelesi, Telefoo; b0312 

banyo ibtiyaeiniyi ~ok ueuz olarak temin eder. • 

Aaky i,Ietmesi. Miidiirliigiinden: 
Kopriide Kadtkoy • Haydarpata iakeleai i~ biifeai 
Bah~ekaptdak.i c52» No.h ecza depoau 
Samatyada vapur iakeleai araaat 
Boatanct vapur iakelesindeki diikki.n. 

Yukartda yazth mahaller ayrt ayrt tartnamelerle 31 birincikanun 
936 tarihine kadar kiraya verilecektir. Artttrma 29/5/935 tarihinde 
lat 15 te yaptlacagtndan iateklilerin tartlart anlamak i~in herriin 

evaztm SefHgine ve arthrmaya releceklerin de yazth aaatte gil • 
"enme ak~elerile ~efler Enciimenine relmeleri. (2819) 

Istanbul Evkaf Miidiriqeti ilanlarz I 
Deieri 
L. K. 

1893 06 

250 00 

490 00 

150 00 

so 00 

49 12 

2000 

140 00 . 

Pey para11 
L. K. 
142 00 F atihte Hara<;~tmuhittin mahalleainde F atih 

caddeainde 315,50 metro murabbatndaki Da-
rUffafaka araaamm biitiinii. c367» 

18 75 ~mberlitatta Vezirhant altkatta 64 aayth o· 
damn biitiinii. c1139» 

36 75 Kumkaptda K11zanisadi mahalleainde eski 
3 yeni 7, 17 aayth ve 28? metro murabbam· 
daki araanm biitiinii. c1120» 

11 25 Balatta Hamamimuhittin mahalleainde Kea • 
mekaya caddeainde yeni 65 aayth 86 metro 
murabbamdaki diikki.n araa11nm biitiinii. 
c 4644» 

3 75 Galatada ~ehid~hmedpaf& mahalleainde 
Oatiip~iiler aokaimda 13 aayth ve 5 metro mu-
rabbamdaki araanm biitiinii. c1864» 

3 68 Beyoglu Hiiaeyinaia maballeainde Teneke • 
ci aokagtnda eaki 1 aay1h ve 32 • 75 metro mu· 
rabbatndaki arsanm biitiinii. c138h 

1 50 Tahtakalede Devoglu Demirtat mahalleain • 
de l~iler caddeainde eski 88 aayth 8 metro 
murabbatndaki arsantn 2/8 payt. c5742» 

Ul SO Yettibah~ede Ke<;ecipiri camii imam ve mii • 
ezzin metruta analart 140 metro murabbatn• 
daki araantn biitiinii. c 1 078» 

Yukartdaki ozelreler aattlmak iizere 15 gun miiddetle a~tk artttr • 
lllaya c;tkartlmtthr. Oatermeai may111n 27 inci pazarteai giinii aaat 15 
te Komiayonda yaptlacakhr. Almak iatiyenler belli aaatten evvel 
Yiizde yedi bu~uk paralarile Mabliili.t kalemine gelmeleri. (2586) -1 - Beyoglu, Aagahamamt C. O~iincii Vaktf hanm 5 No.h dairesi 
2 - Beyoglu Parmakkapt, Telgraf S. 2-4 No.h aparhmanm 1 nu· 

marah "airesi. 
3 - 8eyo3'lu Parmakkapt, Telgraf S. 2-4 numarah aparhmanm 

5 numarah dairesi. 
4 - Beyoglu Katibmustafa~elebi, Abdullah S. 16 No.h ev. _ 
S - Beyoglu Ki.tibmustafa~elebi, lbil S. 21 No.h ev. 
6 - Beyoiilu Ki.tibmustafa~elebi lbil S. 23 No.h ev. 
7 - Beyoglu Hiiseyinaga, Arabact S. 19 No.h ev .• 
8 - Beyoglu Panaalhda Cedidiye S. 185 No.h ey, 
9 - Takaimde Ayaspatada Cami sokagmda 5 No.h ev ve bah~e. 

IO - Betiktaf, Senlikdede, Yeniyolda 37 No.h ev. 
11 - Betiktaf, Senlikdede, Yeniyolda 39 No.h ev. 
12 - Kaatmpafa, Bedrettin, Mezarltk S. iki oda ve bah~e. 
13 - Siitliice, Mahmudaga, Bademlik S. 33 No.h ev. 
14 - Aksaray Guraba Hiiaeyinaga, Pertevnihal S. 8 No.h ev. 
15 - Babti.li, Cagaloglunda 8 No.h ev. 
16 - Babtali Lalabayrettin, Betiraga S. 7 No.h tekke odalart. 
17 - Beyoglu, Hiiseyinaga Cami S. 7 • 9 No.h magaza. 
18 - Beycglu, Hiiseyinaia Hava S. 8 No.h diikkan. 
19 - Tophane, Siiheylbey, Top~ularda 1 • 3 No.h diikkan. 
20 - Kumkapt, Kazaanisadi, Cami aokagmda 2 • 1 No.h iki kii • 

~iik oda. 
21 - Bahc;ekaptda ~eyhmehmedreylani, Peynirci S. 22 • 24 No.h 

2 
diikki.n. 

2 - Beyazadda Simket ham altmda 93 • 89 No.h diikki.n. 
~ ._ Beyaztdda Kattk~tlarkaplllnda 9 No.h diikkin. 

2 
4 - Kumkaptda Tavafl Siileymanaga, ~etme S. 41 No.h diikki.n. 
~ - Kaatmpata Emincamiai, Samanca S. 45 No.la diikkin. 

2 
- Uzun~arft, Dokmeciler caddeainde 39 No.la diikkin. 

7 - Yusufpatada Haseki caddeainde 23 No.h diikki.n. 
~ - Galatada Yolcuzade, lakender caddeainde 1 No.h raraj. 

3 
9 - Galata, ~eyhaiivar, Karanfil aokak 28,30 No.h araa ve baraka. 

3 
° - Beyoglu Aamahmeacid, ~etme S. 59 No.h oda. 

3
1 - l'akaim, Ayaapaf&, Senihahatun S. 1 • 44 No.h bodrum. 

3
:! - Merdivenkoy, Mihrimah, cami kartmnda 4 No.la diikkin. 

~ 3 - Merdivenkoy, Mihrimah, cami kartlltnda diikkin. 

3 
4 - Merdivenkoy, Mihrimah, cami ka,nmnda oda ve ahtr. a: - Dayehatun mahalleainde Hamam S. 7 • 9 No.h depo. 

- ~akmak~Jiarda Kii~iik Yenihan odabat•hk ve kabveciligi 

3 Ve oda. 
7 - ~~~elebi, Ha11r iakeleainde Yepikoy ve odalar kaytk iake • 

3S leai Jnaballi. 
39 - Kii!;ukayaaofyada ~atladtk"pada miifrez a.raa. 
40 - Akaaray, ~akaraia Davudpaf& caddeainde araa. 

'• 

y- Eyub, Cezrika11m, Bababaydarda araa. 
l'e .;:•rtda yazah maballer 936 aeneai may11 bitimine denlii kiraya 
l>.;.a e~ ~ere a~tk artttrmaya konmuttur. latekliler 3 haziran 935 
lelll~rteat riinu aaat on bote denlii Evkaf Miidiriyetindo Varidat ka· 

1 llle 1elJnele1i, (2865) 

I Emlok ve Eytam Ban!asz ilanlarz J 

Satibk Diikkan ve Arsa 
Esaa No.u Mevkii ve nev'i Depozito 
644 Mercanda Uzun~rtt sokaganda eski 299 yeni 

11 C numarah diikki.n. 100 Lira 
647 Tetvikiyede Karakol aokagmda eski 18 

yeni 154/1 numarah 332.50 metro murabbat . -
araa, 470 :t 

648 Tetvikiye Karakol aokagmda eski 18 yeni 
154/2 No.h 305.50 metro murabbat arsa. 306 » 

649 Tetvikitede Karakol Ihlimur aokagmda eski 
18 yeni 154/3 numarah 376.50 metro mu • 
rabba1 arsa. 302 :t 

650 Te,vikiyede ~mar caddeainde eski 18 yeni 
37/2 No.h 308 metro murabbat arsa. 340 » 

651 Tetvikiyede ~mar caddesinde eski 18 yeni 
37/1 Noh. 335.50 metro murabbat ana. 470 :t 

Yukarada yazah diikkinla araalar petin para ile aablmak iizere 
a<;tk arthrmsya konulmuftur. lhale 3 haziran 1935 pazarttai giinii 
aaat onda yaptlacaktar. lateklilerin tubemize gelmeleri. 

«119» (2741) -
Kiral1k Emlak 

Eaaa No.sl 
284 

Mevkii ve nev'i 
F1ndakhda Mollabaymnda eaki 11, 11 
miikerrer yeni 8 No.h ahirh arsa. 
Galatada Hmeribid ham bititiiiinde Ma • 
nokyan hantnm zemin kah. 

Depozito 

27 Lira 
254/1 

210 
254/30,34 Manokyan hanmm betinci katmda 1 ve 5 

numarah iki oda. 27 » 
Yukartda yazth yerler bir yahud ii~ sene miiddetle kiralanmak 

az~re a!;lk artttrmaya konulmuttur. Jhalo 4 haziran 1935 aah aiinii 
aaat onda tubemizde yaptlacaktar . 

lateklilerin 0 giin relmeleri. «122» ,2851) 

Biiyiik Tayyare Piyangosu 
Binlerce kisinin yiiziinii giildiirdii 

2 inci hefide 11 HAZIRAN 935 tedir 

Biiyiik ikramiye 30,000 lirad1r 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

«20.000» lirahk bir miiki.fat vardar .. . 

Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden: 
Karacabey HaraSinm «4860» kilo Safkan, «8845» kilo Yaramkan 

ve « 1426» kilo Ktvirctk yapagtlarmm kapah zarf usulile a&hfl talib 
zuhur etmediginden 25 mayta 935 cumartesi giinii aaat on bete uza
ttldtgi ilan olunur. (2784) 

Sii10er Bank 
UMUMi MUDURLUGUNDEN: 

1 - ' fzmitte kigtd ve karton fabrikaat i~in umum muhammen, 
ke,if bedeli 24,244 lira 52 kurut olan, 
a) Fabrikayt fOseye baglamak iizere iltisak yolu intall, 
b) F abrika ihata duvarlar1 ve tel orgii teaiai, 
c) Kerez dereainden fabrikaya au iaale boruaunun hendek 

hafriyah itleri vahit fiat eaasile ekailtmeye stkaralmattar. 
2 - Bu ise aid ekailtme evraka fUnlardar: 

a) Ekailtme tartnameai 
b) Mukavele projeai 
c) Fenni tartnameler 
d) Vahit fiat ve ketif cetvelleri 
e) Projeler 

latiyenler bu evraka Siimer Bank lntaat Serviainde ~ro · 
rebilirler ve 120 kurut mukabilinde Ankara tubeainden ve
ya lzmit fabrikaat miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Ekailtme 8/6/935 tarihinde cumarteai giinii aaat IS te An· 
karada Banka Umumi Miidiirliigiindeki Komiayonda ya • 
pllacaktar. 

4 - Ekailtme «kapah zarf» uaulil!l_ yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 1.818.34 lira mu • 

vakkat teminat vermesi ve bu i,lr\rle ittigal ettigini bildi • 
ren veaaiki bankaya gosterib ehliyeti fenniye vesikast PI • 
mast li.ztmdtr. 

6 - Teklif mektublarmm yukartda yazth aaatten bir aaat ev • 
veline kadar Banka Umumi Miidiirliigiine verilmeai, pos • 
ta ile ronderilen mektublaran da nihayet muayyen aaate 
kadar gelmit olmaSI ve dtf zarfan kanuni tekilde kapahl • 
ma11 li.zamdtr. 

Tiirkiyedekl Umum 
Yurdda$lara: 

Memleketimizde iyilik rniiesseseleri altmda ba§h ba§ma bir soysal yardtm 
evi ve sevgi ocag1 olan K1Z1lay Cemiyeti, yurdda~larumzm ba§larma gelen 
herhan&i bir felaket kar§tsmda yardun elini uzatan Tilrk erdeminin ornegidir. 

Nerede bir yangm, bir yer sarsmtlst, bir su baskmt, bir dag yiirilmesi olsa 
oraya ~ar~abuk ko§up goniilleri sevindiren Ktzllaydll'. 

Bir yerde kurakhk, a~hk, bula~tk hastah k, yemeksiz okula ~ocuklan ve ince 
hast~l~klar ~~ var, K tzllayt orada biitiln biitiin actlan dindirmege, hastaltk • 
Ian tyt etmege, a~lart doyurmaga ve yoksullan korumaga hazll' bulursunuz. 
Sa~a§ .Siralarmda ya:ala:Imtzt saran, hasta evleri a~an KlZilaydtr. Kmlay 

Cemtyeh Cumhunyetlrntzm kuruldu~ 29 ilkte§rin 1923 ten 16 nisan 1935 e 
kadar yukandaki i§ler i~in 3 milyon 717 bin 186 lira yardtrn yapmt§tll'. 

Biitiln bu yardtrnlar, gozbebegirniz olan Curnhuriyet hiikumetinin Kmlaya 
vermi§ oldugu bir takun gelir kaynaklarile Aksoy ulusurnuzun bu cerniyete 
(UYE) olarak elinden gelen yardtrnda bu!unrnak yolile yapttg. sungular ve 
ozel idarelerle belediyelerin verdigi paralarla yaptlrn~tll'. 

KIZilaym biriktirdigi geliri, bir parasmt bile bo~a gidermiyerek, son dere
cede tutumlu bulunarak, l~e diikmesi, ktvan~la gorillmelidir. 

Kmlaym son on iki yii l~inde yapttg. ternel i~lerinden birka~mt burada sa· 
~un: . 

I - lstanbulda Hastabak1ctl•k Kukarde~ler okulasma kurrnak. 

2 - Eski~ehirdeki KlZllay ambar tm, gerek sava~ ve gerek bart§ stralannda 
aranacak yarala nesnelerle doldurrnak. 

3 - Afyonkarahisardaki rnaden suyu ~lkttgi yerde Avrupadaki benzerlerin
den iistiln kuraklar yaprnak. 

4- tstanbuldaki Ktztlay kadm i~ evini yurdumuzun en ince bir i~ evi bi
~imine koymak ve yoksul Tiirk kadmlartm giizel i~ ustasa yaparak kendi elle
r inin emegile ge~inmelerine yo! a~mak. 

5 - A vrupadaki genclik salibiahrner Jeri kururnlan gibi okulalaruruzda 
genclik KIZtlayi kurmak. 

6 - Ankarada Klztlay Cemiyetinin, iiniine yak~u bir gene! ozegi yapiSt 
yaprnak ve bu binanm ~er~evesinde dii zelttigi geni§, giizel, giine§li par In bii
ytik, kil~iik, kadm, erkek herkesin gezip eglerunesine bll'akmak gibl !yilik ve 
sevgi i~lerl yapm~tar. 

<;ok biiyiik iyiliklerinden birazmt bu rada yazmakla yurdumuzun §efkat ve 
insanhk duygularmdan dogarak bundan 58 ytl once kurulmu~ olan KIZllaym 
ne yapmakta oldugunu yurdda§lara ba ttrlatm•~ oluyoruz. Bu ulkii ile ~all§an, 
bart§ta ve sava§ta iizerine ald1g. biiyillc ~Jeri b&§armaga ugra§an KIZilaya bu· 
giln sevgili yurdda§larunm n (tiYE) olmak suretile arka olrnalan yurd bor • 
cudur. 

Emniyet Sandtgtna rehinli 
M0CEVHERAT SATI~ iLANl 

1-----iiiBiiullimiicevherleri hergiin Sandtk holiindeki 
cameki.nlarda aorebilirainiz liiiiiiill-•••• 

istanbul ikinci lcra Memurlugundan: 
Doaya No. 

934/1271 

2329 
3924 
5896 

5920 

6444 

7413 
7744 
7747 
7757 

7761 
7~7 

7998 

8004 

8005 
8020 

Merh(lnatan cinai 

Bir alhn saat, iki albn kiiatek, 
40 miakal inci, iki roza iiine. 
Bir alttn saat. 
lki roza yiiziik, bir alttn kordon. 
Bir pirlanta tektat yiiziik, bir !;ift 
pirlanta kilpe, iki ptrlantah ve 
bir roza igne, 896 gram giimiif. 
Bir roza bir ptrlantah kravat iii· 
neai, bir ~ift roza koldiiimeai. 
tki ptrlantah yiiziik, bir roza iii • 
ne, bir albn aaat maakostek. 
Bir roza pantantif. 

Bir elmash aaat (bir ta, nokaan) 
Bir ~ift roza kilpe. 
Bir ~ift parlanta kiipe, bir elmaa· 
h saat, maafiyango igne. 
Bir alhn kolye. 
9300 aram giimiif, bir alhn kol 
aaati, bir albn kolye, bir altan 
yiizilk. 
Bir ptrlantah iiine, (bir tat nok
aan) bir elmaah aaat maatatlen. 
Bir ~ift parlanta hurda kiipe, bir 
ptrlantah bilezik saati. 
Bir ~ift roza kiipe. 
Bir sift parlantala kiipe, bir roza 

1 iiine. 

Heaab Borclunun 
No. iami 

41451 Ibrahim 

31967 Salihattin 
49715 Peruze 
57195 Feyziyo 

57747 ~inaai 

42652 Nazmi 

61533 Nuriye 
44321 Nafaa Nairne 
61053 Ganime 
62043 Habibe Nesime 

61851 Hayriye 
37567 Remzi 

49211 Suphiye 

62346 Mehmed Ali 

62415 Salim 
62378 Habibe Nesimo 

8053 Bir ptrlanta tektat yiiziik. 42735 Zabel 
8057 Bir roza pantantif, iki roza yii • 53504 Nazmi 

ziik, iki roza matallah. 
Yukanda iaimleri yazth zevahn Emniyet Sandtgtna rehin etmelc 

auretile iatikraz etmit olduklan mebaligi vadelerinde tediye etme • 
dikleri cihetle merhun emvalin paraya ~evrilmeai huausunun mez • 
kur Sandtk ldareainin dairemize vaki miiracaat ve talebi ve olbap • 
taka kanuni merasimin tekemmillii iizerine b.erve<;hibali cina ve ev· 
aafa sairesi yazth emvalimenkulenin aatt,ma karar verilmittir. 5 ha. 
ziran 935 tarihine muaadif ~artamba giinii aaat 14 ten itibaren San • 

dal Bedeateninde birinci a~tk arttarma auretile aattlacaktar. 
Talib olanlartn yevmi mezkiir ve aaatte maballinde haztr bulu • 

nacak memuruna miiracaat etmeleri ilin olun!ll', (2868) 

• 
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Genc;lettirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gev tekliiine emaalsiz bir ila~tir. 

DKW 
SOGUK 
HAVA 
DOLABI 

Lokanta ve pa•taneler ic;in 

DKW 
Soguk Hava Vitrini 

KULLANIR 

l(asab ve lokan
talar 1cm 

DKW 
S 0 ~UK 
HAVA 
DOLABI 

DKW 
Elek trikli soguk bava 

Bira makinas1 
iatiklal cadde•i No. 28. Beyoglu 

TEL. 43U9 Telgrafr DEKAWE. Istanbul 

Selimiye Askeri Satin 
Alma Komisyonundan 

1 - 9/5/935, 13/5/935, 16/5/935, 22/5/935 giinlerine aid Cum
huriyet gazeteaile Haydarpafa haataneai ic;in a!;Jk ekailtme ile ah. 
nacag1 ilan edilen «42,000» kilo yoiurdun ihaleai kapah zarfla ya
pllacakhr. 

2 - Tahmin bedeli 6,300 lira muvakkat teminab 473 lirad1r. 
3 - lhale giinii 27 may11 935 pazarteai aaat 15 e ~evrilmittir. 
4 - lateklilerin buna gore miiracaat etmeleri laz•md1r. (2837) 

Giizelligi ve yak10b~ itibarile §ehrimizin yegiine 

A ORAM ( 
aciimJ~tJr 

bahc;esi 

Yeni -
Bahce 

K1ymetli H aM• YET' Ia diger maruf 
Bayan J-. I ve sevimli ar-

tist ve san'atkarlan dinleyeceksiniz. Telefon; 41065 

Akay i~Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Biiyiikadtt iskelesinde kain 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 numarah diik • 

kanlara 19 ay miiddetle gerek ayr1 ayr1 ve gerek toptan kira i,.in 
verilen fiatler haddi lay1kmda goriilmediiinden ihale miiddetleri 
27 may1a 935 pazarteai giiniine uzablm•tbr. lateklilerin giivenme 
paralarile yaz1h giinde aaat 15 te ~efler Enciimenine gelmeleri. (2798) 

izmir Memleket Hastanesi 
Ba~tabibligincl~n: 

1 - lzmir Memleket ve Etrefpafa hastaneainin «22300» lirahk 
ilac ihtiyaco 18/5/935 giinlemecinden 2 haziran 935 giinlemecine 
kadar 15 giin miiddetle ve kapah zarf uaulile miinakaaaya konul • 
mu,tur. 

2 - ~eraiti miinakasayJ gormek iatiyenler Ankara ve lstanbu!da 
Saghk Miidiirliiklerine miiracaatleri. 

3 - Miinakasaya istekli olanlarm bedeli mubammenin yiizde ye
di hu~uk depozito ak~eai, muteber ve milli banka makhuzu veya 
mektubu ihraz etmiye mechurdur. ••• 

4 - lsteklilerden iftirak edecekler bir zarf deruniinde temirat 
mektubu veya makbuzu hir zarf i~inde teklifnamesini ve iki zarfm· 
da hir zarf i~ine konularak iiatii miihiirlenerek zarfm iizerinde han· 
gi it ic;in miinakasaya ittirak edildiginin yazJlmaal ve ac;1k adre • 
ainin ve isminin de yaz•lma11. 

5 - Eksiltme iti giinii olag 2 baziran 935 pazar giinii saat dokuz· 
dan on ikiye kadar lzmir Vilayet Enciimenine miiracaatleri. (2760) 

Beyoglunda Rus eefaZAMA N -
rethanesi kar~tsmda magazasl 

Son moda msntoluk, robluk yiinhilerimiz ve ipeklilerimiz gelm i~ti r. Yeno gelen 
pamuklu yazhklanmtz goriilmem ' ~ ueuzlukla sau lmaktadtr 

Lenet baamalar1 30 kuru' Floretler 65 kuru, 
Zafirler 45 •• Ketenler 75 •• 
F~nt~zi Pikeler 55 •• Jorjetler 95 ,. 
lor muddet aonra leyojjlu majjazamozt latanbula nokledecejjimi:o:den 

aaygo dejjer mii,terilerimizin bu forsattan iatifade etmelerini 
ta,.iye ederiz 

Karacabey Panay1r1 
Karacabey Belediye Reisliginden: 

Bursa Vilayetine bagh Karacahey kazas1 merkezinde ~iftekara • 
aiac;lar mevkiinde her y1l 26 mayos 935 te dort giin devam etmek ii· 
aere a~1lan panay1r bu y.t da ayni giinde ac;•lacakhr. Bu panaytrda 

her cins bayv'Wat ve etya aakhp ahnac_ait ilan olunur. (2674) 

PAMUK SANAYII 
Tiirk Anonim $irketi 
Hbsedarlara ilia 

Pamuk Sanayii TUrk Anonim ,.lr• 
keti biued.arlan, ticaret kanununun 
385 ve 386 net ve eaaa mukavele • 
namesinin 47 nci maddelerine gOre, 
a~agtdaki ruznamede yazth madde
yi miizakere etmek iizere 18 haziran 
1935 salt giinii saat on bette Gala • 
tada Karamustafa aokaiutda 149 
numarah Ovagimyan han1nda 4 iin· 
cii katta tirketin idare merkezinde 
fevkali.de umtuni heyet h.alinde ~
timaa davet olunur: 

$irket emvalinin kiil halinde n 
tarafeynin rtzaaile aahlmaa1 i~in j. 

dare mecliaine aal&biyet itaat. 
Tiearet kan1Hlunun 385 ve esaa 

mukavelenameainin 55 inci madde
lerine gOre bir hineai olan hisaedar .. 
larm da umumi heyete itlirak ve 
rey vermei'e bakln varthr ve bir • 
den ziyade hiaaeai olanlann reyleri, 
kayidsiz olarak, hisaeleri niabetinde 
miiteaaviyen tezayii.d eder. 

Umumi heyete iftirak etmek is • 
tiyen hiaaedarlar, hiase aenedlerini 
umumi heyet giiniinden bir hafta 
evvel tirket idare merkezine tevdi 
ehnelidir. 

Her hiasedar kendiaini umumi heo· 
yette aza bulunan diier biriai vaal • 
taaile temail ettirebi1ir. 

Mali miieueaeler taraf1ndan ve • 
rilen hiase aenedlerinin tevdiini na• 
t1k vesikalar hiue aenedleri maka • 
mtnda kabul olunur. 

latanbul, 23 mayts 1935 
!DARE MECL!St 

Istanbul 7 nci icra memurlugun • 
dan: 

Mahcuz olup paraya ~evrilmeaine 
kara verilen 900 aded Gayrimiiba • 
dillere aid bono 28/5/935 tarihine 
teaadiif eden salt giinU aaat 10 dan 
12 ye kadar Istanbul Boraaamda hi· 
rinci a~tk arttJrma auretile paraya 
c;evrileceiinden talib olanlartn rna • 
hallinde haz1r bulunacak memuru
na miiracaatleri ilin olunur. ( 542) 

~orlu icra memurlugundan: 

Bir alacai•n ahnmaa1 i~in mah· 
euz olup a~tk artttrma ile paraya 
~evrilmeaine karar veri! en (Hoffer 
trantz) 900 milimetrelik ve ii~ bin 
lira ktymet bi<;ilmit bir aded har
man makinesile aaman kalburunu.n 
8 haziran 935 cumartesi giinU aa -
at 9 • 12 de ~orlunun Odun pazartn• 
da bicri-nci arthrmaa1 yap1lacakt1r. 
Birinci arthrmada tahmin olunan 
ktymetin yiizde yetmi, b~fi elde e
dilemezae a&hf geri btraktlacak ve 
22 haziran 935 cumartesi riinii aa -
at 9 • 12 de gene Odun pazartnda 
ikinci bir artbrma yap1lacak ve bu 
ikinci arthrmada harman makine .. 
aile aaman kalburu en aon ve en ~ek 
arttJran1n iiatiinde bJrakJJaeakhr. 
Almaga iatekli olanlartn yaztlt giin 
ve aaatte mahallilnde haztr buluna • 
cak memura ve izahat almak iati • 
yenlerin de 934/251 numaramtzla 
dairemize miiracaatleri ili.n olu .. 
nur. (11750) 

Zonguldak Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Zonguldak Vilayetinde Zongul • 
dak -~aycuma yolunun 0 + 000 - 4 + 495 kilometrolar1 araamda 
haz1rlanacak tat 4783 m3 dir. 

Ketif bedeli 12675 lira 21 kuruttur. 
2- Bu ite aid tartnameler ve evrak tunlardJr: 
A - Eksiltme tartnameai, 
8 - Mukavele projesi, 
C - Naf1a itleri teraiti umumiyeai, 
D - Huausi tartname, 
E - Ketif cetveli, ailailei fiat cetveli, 
F - Grafik. 
latiyenler bu f&rtnameleri ve evrak1 Vilayet Daimi Enciimeninde 

ve Batmiihendialikte gorebilirler. 
3 - Eksiltme 29/5/935 ~artamba giinii saat 15 te Vilayet Daimi 

Enciimeninde yapllacakhr. 
4 - Ekailtme kapah zarf uaulile yaptlacaktJr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek ic;in isteklinin ...... lira muvakkat 

teminat vermesi laz•md1r. 
6 - Teklif mektuhlart yukartda ii~iincii maddede yazth saatten 

bir aaat evveline kadar Enciimene getirilerek makhuz mukahilin • 
de verilecektir. 

Mektuhlarm iic;iincii maddede yazdt aaate kadar gelmesi, dtt 
zarflartn miihiir mumile iyice kapa.tdmtt olma11 laz1mdJr. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2805) 

Muhtelif Ocak Tuglalarh HarQian 
ve Tav Ocag1 l~ligi Malzemesi 

Askeri Fabrikalar U. Miidiirliigiinden: 
Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan yukartda miktar1 ve cinsi 

yaz1h malzeme Askeri Fahrikalar Umum Miidiirliigii Satmalma Ko
misyonunca 8 temmuz 935 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te ka • 
pah zarf ile ihale edilecektir. ~artname paraSJz olarak Komisyon • 
dan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 1500 liray1 havi tek • 
lif mektublarJm mezkur giinde aaat 14 e kadar Komisyona verme • 
Jeri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerin • 
deki vesaikle mezkur giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. (2799) -
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Mevsi111lik son Moda 

Mantoluk ve obluk unliilerimiz ve 
ipekli Paris Embrimelerimiz 

GELMi.~TiR 
nevi son moda 

·~·-··· Pamuklu Keten Beyaz ve renkli kuma~lu 
TAYYARECILERE HUSUSf GOMLEKLIK 

Tuhafiye d•lremtzde en zengin ~e~i d. haZlr ve ii l ~ii iizerin e 

Comlek, Pijama, Robdo,ambr 
Yazhk ihtiyac;larmt temin i9in muhterem mii~terilerimizin 

te~riflerini ha~saten rica ederiz 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET .META!'.ET - UCUZLUK 

Akyaz1 Kereste F abrikasi 
Miidiirliigiinden: 

1 - Akyaz1 Askeri kereste fabrikaa1 935 senei malisi i~inde ya· 
pacag1 tomruk ve kereste nakliyahm y,irmi giin miiddetle ve kapah 
zarf uaulile eksiltmeye koymuttur. 

2 - 8 haziran 935 tarihine musadif cumarteai giinii aaat on dort
te Adapazar1 Maliye daireai hina11 ic;inde ihalei muvakkataatnJ ya
pacakhr. 
3- Kiirtkmg1 ormam maktalarmdan Tokurcundaki tubesine ya. 

y1lacak 6111,88 metro mikab tomruk ve kereste nakliyahmn beher 
metro mikibma 260 kurut iicreti nakliye takdir edilmit, muvakkat 
teminah 1192 lirad1r. 

4 - Tokurcundaki tubesinden Kuzuluk civarmdaki fabrika am· 
barlarma yaphracag1 6111,880 metro mikii.b tomruk ve kereste nak· 
liyahnm beher metro mikihma 160 kurut iicreti nakliye takdir e • 
dilmit, muvakkat teminah 734 liradtr. 

5 - Merkez fahrika amharlarmdan Adapazan istasyonundaki 
ardiyeaine yaphracagJ «3667,130» metro mikab kereate nakliyab • 
nm beher metro mikabma 225 kurut iicreti nakliye takdir edilmit, 
muvakkat teminah 619 liradtr. 

lstekliler Handa yaz1h muvakkat teminatlarm1 Maliye veznele • 
rine yatmp alacaklar• makbuzlarla ve bu iti batarahileceklerine 
dair Ticaret Odalarmdan ahnm•t vesikalartnt havi kapah zarflarJ· 
mn mezkur giin saat on ii~e kadar Komisyonu m~hsusuna vermeleri 
ve tartnamesini gormek istiyenlerin de F ahrika Miidiriyetine mii • 
racaatleri ilan olunur. (2672) 

S~FAL~ 
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i~T~M~ZS~N 
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AL 

•ADAPAZAQ.I·T~Q.K TfCA~ET~Mti.KA9(• 

Zayi - Beyoglu MalmiidiirliifU""" 
den aldti>m 5439 aumarab maaf 
ciizdantmla miihriimil kaybettilllr 
hiikm U yoktur • 

.L-;; Miitekaid yiizbatt Nurl 

Dr. CE M S'ID 

NASIR iLACI 

En eski naa1rlar1 bile pek k11a bit 
zamanda tamamen ve kokiinden s"<•• 
rtr. UMUMI OEPOSU: lngiliz KAN· 
ZUK eczaneai, her ecunede bulunut• 
Ciddi ve miiesair bir naslr ilicldtr. 

~~- KIMYACER

Dr. Cevad Tahsin 
IDRAR. KAN, KAZURAT 
•• aairenin tahlillerini yapar. 

Di.,anyolu ortaaonda. Tel. 2333A 

~orlu icra memurlugundant 

Bir alacagtn ahnma11 i~in a~tk 

arthrma ile paraya ~vrilmeaine ka· 
rar verilen ~orluya bagh KiiprUee 

~iftliiinin ik ibin doniim ~aytn lize
rindeki bi~ilmemif otlartn befte iki• 
si i~in 27 mayu 935 pazartesi pnil 

aaat 14-16 da ~orlu icra daireainde 
birinci arihrma yaptlacakhr. Birind 

arthrmada otlann bette ikisine tab• 
min edilen bin dort yiiz liranm yii~· 
de yehnif be,.l elde edlimezse 30 

mayiS 935 pertembe riinU aaat 14 • 

16 da ikinei bir artttrma yapllacak 
ve bu ikinei arthrmada otlar en son 

ve en. ~ok arthrantn i.iatiinde lnra .. 

lnlacakttr. Alm.a(a iateldi <>lanlan" 
yazth giin ve saatte hazu bulunma• 
Jan ve mahimat almak i1tiyenlerin 

de 34/251 dosya numaraaile daire • 
mize miiraeaatleri ilan olunur. 

(11750) 

~itli Niifua memurlugundan: 
Kii<;iikpazar Hoeahamza mahal• 

leai ~eyhiilialamkaptst 10 ev. 20/58 
de kayidli 312 doiumlu Abdurrah • 
man Tevfik oilu Ahmedin Istanbul 
betinci hukuk mahkemeainin 7/3/ 
935 giinleme<;li ve 935/258 aayth 
kararile adm1n Hikmet olarak dii .. 
zeltilmeaine karar verilmit oldugull 
dan keyfiyet ilin olunur. (540) 

Istanbul 6 nca hukuk mahkeme • 
ainden: 

Hatiee taraftndan ~ataleada 1 ... 
lim mahalleainde Ali Pata camisl 
karftstnda bilinumarah hanede mu• 
kim iken ikametgihtnm me~huliyeti 
anlattlan Ali oglu Ziibeyr aleyhine 
a~tlan botanma dava11n1n muhake • 
me icYaal i~in Hinen vaki teblirat ii• 
.zerine mahkemeye celmediiinden 
bittaleb gtyabtnda muhakeme lcra 
olunarak davac1 iaticvab ve dava s&'" 
bttnameai okunarak itbu muamele .. 
den bahisle r•yab karanntn on bef 
giin miiddetle ilanen tebligine ka • 
rar verilmif ve yevmi mubakeme 
24/6/935 pazartesi aaat 14 e tayin 
kthnmtt oldugundan mezktir rUn v• 
aaatte Istanbul Yenipoatanede aali• 
ye mahkemeai al!tnct hukuk daire • 
sinde heyeti hikime huzurun& rei • 
medigi takdirde muhakemenin icra 
ktltnacagt teblig makamtna kaim ol• 
mak iizere ilin olunur. (539) 

&a/>17J "" B!llmul>arrirt YuniUI Natli 
tlmumt ne~vatt tdare tden Ya., lfleri 

M1ltl1lri!.: Hikmet MOnil 

llatbaaclltk "" Nemvat Ti!.rk .bonlllf 
llraH • latan"-" 


