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Suriye istiklali 
Ve iskenderun 
Hususi idaresi 
~ uriyenin esas idaresinde istiklale 
~ dogru bir degi~ikiik yap1lmak ii-

zere Suriye delegeleriie manda
ter F ransa devleti arasmda mi.izakereiere 
ba~lamlm1~ oldugundan memnuniyetle 
haberdanz. Suriye Tiirkiyeden daha di.in 
aynlm1~ bir yer oimas1 hasebile iki mem
leketin haia bugiin ya~Iyan nesilleri di.ini.in 
karde$Iik hislerini aynen muhafaza edi
yorl•r. Ba~ka milliyetlere sayg1 gostermek 
milliy~~c;i Tiirkiyenin ba~hca ~iand1r. 
KendiSine kar§l kuvvetli karde§lik hisle ·-
1 .. h · ld n e mute ass1: o ugumuz Suriyenin siyasl 
hayatmda g1derek tam ve kamil bir istik
lale dogru inki§af etmesini kalbler' · · 
b.... . lffilZID 

.u~un sa~lmiyetiie temenni ederiz. T a-
rlhmde ffillletlerin hiirriyetlerine onayak
]lk etmi~ olmak §am buiunan Fransaya ya

kl~an da Suriyenin milli dileklerinin bira 
once tahakkukuna meydan ve imkan : 

k 'b b' h ver me t~n. 1 aret 1r areket tam olabilir. 
Her 1ki tarafa kar~1 bu kadar halis duy u
JanmlZI ?u kadar piiriizsi.iz bir samimiy~t
le arzettikten sonra bu miizakerelerde her 
iki tarafm nazan dikkatini biz Tiirkleri 
de alakadar eden bir nokta iizerine c;ek
mek isteriz ki o da ~udur: Bi.itiin bu mi.i
zakerel_erde ve onlan takib edecek fi]iyat 
;ve tatb1katta !skenderun ve havalisine aid 
olarak ahden kabul edilmi$ olan hususi 
idarenin mahfuziyetine dikkat ve itina 
edilmesi. 

Bizi oralarda oturan Tiirklerin istiral:i
siz bir hayata mazhariyetleri noktasmdan 
~iddetle alakadar eden bu meselenin Su
riye ve Fransaca lay1k oidugu ehemmi· 
yetle telakki edileceginden $iipheye di.i§
mek istemeyiz. Hususa ki Fransanm ora· 
ya aid clan teminatmm daima ahde riayeti 
bir namus borcu sayan dostluk tezahiir· 
lerile terafuk etmi~ oldugunu da hie; unut
rnuyoruz. Maksad1m1z Suriyenin iyiligine 
aid muzaltereler cereyan ederken bu va
ziyeti sadece ve ~oylece bir hatulahm~ ol
maktan ibarettir. Biz hatirlatmasak ta 
Suriye ve F ransanm lskenderun ve hava· 
lisine mi.iteallik hususi vecibeler bahsinde 
vaktile kabul veya imza edilmi~ bir ahdin 
muktezalanm ihmal etmi§ olm!yacaklan 
~liphesizdi kanaatimizden bir§ey kaybet
mi~ de~iliz. 

Hususile o muahedeyi bizimle akdet· 
mi~ olan F ransa oldugu ic;in cari mi.izake
relerde Fransamn s1ra lskenderun ve ha
;valisine geldikc;e hep kendi imzas1m ta§I· 
Yan ~aahhiidlere riayeti on safa gec;irmek 
suretJie yiiri.iyecegini muhakkak sayma
~akh~tmiza sebeb yoktur. Ahde sadaka
~~ mtllk~~erarast hayatmda ne kuvvetli 
• 

1
; mkevd' 11 b~lundugunu Fransa herkesten 

JYI ta tr edtyor B" T·· kl .. . h · IZ ur ere gore 1se 
~~a_: efel.e~in altma konulan imzalann f ~m b~mn yerlerine getirilmesi oldum· 
~as~a 1k namus borcu olarak bilinir. 
•
1 

u 1
1r ~oh .1

1
adu ki onun iizerinde F ransa 

1 e as a 1 h if ed . 1. k d 
h 

r . h emeylz. s en erun ve 

h
avahlslt uskust idaresine aid olan ahdin 
er v a ve arda mevcud ve muteber ka

Jacagma bu da fazla bir b b t k'l d-. d se e e~ 1 e .r. 
Isken erun ve h I' · 'd I . ava !Sine a1 o arak 

herhangi haller ve •art] . . d h 
d I , ar J(;m e er na-

silsa ak o unmu• azro k 't b'' b' h d. . I • ,.o gayn a u IT a -
. ~n d':~;m~$ 0 acha.g1 salahiyetle bir§eyler 
JS e .1g1mdlze. za 1b olunmamasml bilhas-
sa nca e erJZ. 0 hav 1. 'd h • 'd . a lye a1 USUS! ' a-
renin dayand1g1 seb b I k k:. 
. d k" T" k k e o mem e et ose-

sdm e I ur e bseriyetinin kendi hayat~n-
a e~b ve 1~!lra a ugramamasJ zaruretin

d~n .. ~ areht !Irk takJm kolayhklan ve milli 
kultur ra at 1 lanm iht' d B I · b' Iva e er. un ar 
herhangl IT muahedeye k I b"l . I k d'[' onu masa 1 e 
msan ann en 1 1kierinden · kl ve memnum-
~etle tda~Jyica bn en tabii haklar ciimle
smden IT. §te uniar fazla olarak bir 
andla$maya da konularak b' . ..b IZ anavatan 
Tiirklenne terettu eden b" "f . 
, • . IT vaz1 enm 
tfasJ temmatm~ t~§~tl etmi~tir. Hududu
muzun derhal 1lensmdeki b1' T·· k k" I h r ur ut e· 
sinin huzur ve ra ahm temin etmeden 
terketmek bize gore koiay ve miimkiin 
olmazdr. 1 

Fransa!a b~ me~~u etrafmda Alzas
Loreni mlsal d!ye gosterrnek bile isteme
yiz Akdolunan muahede bu hav I" · · · f a1~m 
0 mahiyeti bertara eylemi§tir. tsk d . 
run ve havalisi Tiirklerinin husust ~~ e 
ile mazhar olduklan teshilat bizi 0 ~~:~ 
;vali iizerinde herhangi bir iddia serd' . E me 
sevketmiyecek temmathr. lverir ki bu 
taahhiidler hiikiimden dii~i.iriilmiyerek d _ 
ima tatbik halinde bulunacak vec;hi~ 
mer'i ve muteber olup p;itsin. Bu ise yap1J~ 
m1yacak bir~ey degildir. 

k Bu satrrlann herhangi bir ~ikayeti yiik· 
seltmek i~in yazi!mami~ olduguna kolay· 

Hauptman nihayet idam edildi Adisababa da bombalar altznda! I 
Bir ltalyan filosu diin tayyare '1\'!ah~ii.~ son dakikada 

d · b b d . h1~ h1r 1hrafta bulunmad1 
mey anini om ar Iman ettJ Hauptman <<Beni anlamam~ olan bu dUnyada 

omriim tamam oldu. Masum olarak olmekteyim» 
dedi, haberi isiten kar1s1 ~dginhklar ge~irdi Tayyareler Harrarla Diredaovay1 da yeniden ate,e tuttular. Habe,Ier, 

Askerilerin gafleti sayesinde ufak bir muvaffakiyet kazanmi,Iar! 

italyanlar miilamadiyan zahirli 
gaz kullan1yorlar 

Adisababa 4 (A.A.) - Bu sabah, 
Adisababamn iizerinde birdenbire be§ 
tane ltaiyan uc;ag1 goriinmii~tlir. Bunlar
dan iki tanesi hava meydamm bombardi
man etmi§lerdir. Meydan alevler ic;inde
dir. 

Habefler teyid ediyorlar 
Adisababa 4 (A.A.) - Royter: 
1ki ltalyan u~agmm, Adisababa hava 

meydamm bombard1man edip, bir de 
Habe~ u,:agmi tahrib eyiedikleri teyid 
olunmaktadJr. Bu uc;aklar, hava meyda
nmdan hic;bir mukabele gormemi§lerdir. 

Royter muhabirinin buiundugu siper, 
di.i§man uc;aklan goriiniir goriinmez, ag1z 
dolusu kiifiir eden ki.ic;iik c;ocuklarla dol
mu~tur. 

Akalli telsiz istasyonu tahribden rna~ 
sun kalml~trr. 

Goriinii§e nazaran, dii§rnan uc;aklan 
§ehre de ili§memi§Ierdir. 

Diredaoua rJe Ciciga da 
bombardrman edildi 

~disababa 4 (A.A.) - Royterin 
ogrendigine gore 1talyan U~taklarl Dire
daoua u~ak meydamm mitralyoz ate§ine 
tutmu§lard1r. Ba§ka bir u~ak Harrar u~ 
zerinde uc;mu§tur. 

Adisababa 4 (A.A.) - Bu sabah 
erlc:enCien Dire<iaoua iizerinde u~an !tal
yan Ue<aklan Cicigayt bombard1man et
mi§lerdir. 

Habe1ler gafletle ulak bir 
muvallakiyet kazanmtflar 

~smara 4 (A.A.) - Havas muha
birinden: 

A§i)'Qngi golii bolgesinde ltalyanlar, 

Harrar iizerinde oliim ku1larr: $ehrin miithif 
bombardrmanrndan bir gofiiniif 

her tiirli.i muvasala yollarmdan mahrum, fmparator ordusunun magiubiyeti ile lard1r. Ancak, ate§ten korunmak istiyen 
sarp ve c;etin bir arazi iizerinde ve §id- neticelenen 31 mart muharebesi kasiTga- yerli askerlerin fevkalade oynakhklan 
detii bir yagmur · altmda, yava, yava§ ve h bir havada cereyan etmi§tir. yi.iziinden, Habe§ler bunlara kar~1 gaflet-
metod dairesinde yeniden ilerlemege Habe~lerin zorlu hamleierine asrl !~ le ufak bir muvaffakiyet kazanmt§lard1r. 
ba§lami§lardir, taiyan askerleri sarsilmadan dayanmi§ • ( Arka•t 9 uneu •ahilede) 
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Parisin 1srar1na ragmen 
ingiltere, Lokamoculartn miistacel bir 

toplantisini mevsimsiz buluyor 

son 
Hitler 

nutku tenkid ediliyor, 
tekliflerinin ~ok miisaid 

Berlinde Edenin 
Am erika 

ve samimi oldugu kanaatinde ... 
Paris 4 (A.A.) - Fransanm Lon· 

dra, Roma, Berlin ve Bri.iksel biiyi.ik el
c;ilerinin konferans1 di.in 15,30 da ba§ -
!ami§ ve 18,40 da bitmi§tir. M. Sarraut, 
Flandin, Paul - Boncour. Leger. Bar -
geton, Massigii ve Bochat toplantrda ha
ZIT bulunmu~lardir. 

Konferansm sonunda resmen bildiril -
digine gore F rans1z hiikumeti Lokarno 
devletlerinin gelecek hafta bir toplanh 
yapmalan hususundaki teklifinde 1srar et
mek fikrindedir. 

Edenin nazart dikkati 
celbettigi nokta 

Londra 4 (A.A.) - F ransrz masla
hatgiizan di.in ak§am M. Edeni ziyaret 
ederek, F ransJZ hiikumetinin, Lokarno 
devletlerinin onlimiizdeki c;ar§amba giinii 
Bri.iksel veya Pariste toplanmalanm tek
lif ettigini bildirmi§tir. 

Bu teklif 1\1. Eden tarafmdan kemali 
dikkatle tetk1k edilmi§ ve bu sabah Fran• 
SIZ maslahatgiizan ile Belc;ika biiyi.ik el
c;isini davet ederek kendilerinin 13 ler 
komitesinin ~ar~amba giinii i~in Cenevre· 
de toplanmaga c;agmld1gma nazan dik -
katlerini celbetmi§tir. 

M. Eden §eraiti haZITa ic;inde ve ayni 
zamanda Lokarno devletlerinin bir top· 

ingillz Harictye Nazzn M. Eden 

]anti yapmalan §ayam arzu olmad!gml ve 
faydas!Z oldugunu soylemi§, <;unku 13 Jer 
komitesi toplantmmn alakadar devletle -
rin, noktai nazar teati etmeieri.Pe flTSat 
verecegini ilave etmi§tir. 

ltalya iftimaa i~tirak edecek 
Roma 4 (A.A.)- Salahiyettar mah-

( Arkasr 9 uncu •ahifede) 
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hkla dikkat edilecegini iimid ederiz. Bi
lakis maksad1m1z istikbalde dahi ortadaki 
meseleden doiay1 herhanp;i bir §ikayet 
mevzuu <;ikabilmesine meydan verilmeme
sini temenniden ibarettir. Suriyenin daima 
daha iyi olmasm1 istedigimiz miistakbel 

mukadderahm mevzuu bahseden mi.izake
relerde 1skenderun ve havalisine aid ahde 
bagh hususi idarenin unutulmamasm1 da 
i~te bundan dolay1 bu arada hahrlatmak 
istedik. 

YUNUS NADI 

M. Frank Musolini 
ile goriistii 

' 
Nazi hukukunun esast 

kahramanhkmi, ... 
Roma 4 (A.A.) - Alman hukukunun 

yeni ve'<hesi hakkmda bir konferans 
vermek iizere buraya gelmi§ clan Al -
man Adliye N azm M. Frank) Musolini 
ile uzun bir miilakat yapml§tir. 

Yeni Alman hukukunda, liberal ve 
an'aneye bagh akideler yerine kahra -
manhk imam ve idealizm ge~mektedir. 

M. Frank, verdigi konferansta bil -
hassa §Unlan soylemi§tiT: 

c- Musolini ve Hitler, yeni hedeflere 
eri§mek istiyen saglam milletler-in, mi.i
temerkiz kuvvetlerinin alemdaridrrlar.:o 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 11111111111111111111111111 

T eslihat yar1'1 

Amerika bir~ok yeni 
gemi yaptlr1yor 

Va§ington 4 (A.A.) - Bahriye Nazm 
vekili Amiral Stanley, 1937 senesi zar
fmda iki tane zrrhh ve gelecek dort yrl 
i~inde de 13 kruvazor yaprlacagrm soy
lemi§tir. 

Amirahn ifadesine gore, bu gemilerin 
in§asml zaruri krlan, Va§ington ve Lon· 
dra andla§malarmm sona ermesi bir, bir 
de Ingilterenin ztrhh ve kruvazorleri -
nin say1srm arttirmak istemesidir. 

Amiral Stanleyin tahminine nazaran 
yap1lacak clan bu iki zrrhh be§ ila on 
milyon dolara mal olacakhr. 

Arz ve laleb kanunu 
Arkada¥tmtZ Nadir Nadinin 
Sovyet Rusya roportajlarm
dan bu ~ok nefis yazryr yarm
lti sayrmr:r.da okuyacaksrnt:r.. 

Trenton 4 (A 
A.) -Hauptman, 
Greenwich saatile 
1.47 de 55 §ahid 
oniinde elektrikle i -
dam edilmi§tir. 

Hi.icresini terket -
mezden, evvel, otur• 
mu§ 121 inci sureyi 
okuyordu. 

Gayet sakin ola -
rak ayaga kaikh ve 
aliim odasma dogru 
yiiriidii. Benzi uc;
mu~ ve aptalla§ml§ -
ti. Kendisine iki mu
hafrzia iki papaz 
refakat ediyordu. 
Son dakikada bir iti· Hauptman son dakikalarrnr beklerken 
rafta buJunmaSI ic;in tazyik edilince §Unia- dikferimden fazJa bir§ey soy\ersem, dog• 
n soyledi: ru soy]emi§ olmiyacagun.» 

«- Eger bu dakikaya kadar soyie • ( Arka81 9 uneu •ahifede) 
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Giinii giiniine ya.tyanlarimtz 

Vincden kopan yUkUn 
alt1nda kalan adam ..• 

• 
Kazaya ugrad1g1m giindenberi kimse bana bir 
fey sormad1. Gazetey caks1n da ne olacak? 

Onu ";_ ~e§menin yanmda ve bir ~~-
nar ag<' go\gesinde buldum. 

Evine o.Jip kendisini sordugum Za
man bir kadm ~kans1 olacak- bana: 

- Giindiizleri cam s1k1ldlk<;a c;e§me
nin ba§ma kadar c;rklyor, orada ~e~meye 
gelenlerle konU§Up vakit gec;iriyor 

Dedi. 
Ce§menin ba~mda kimse yok ..• 
Sakalar meydanda degil, yaimz o o-

rada oturuyor ..• 
Yerde oturuyor .• Evvela, bacakianm 

ta kas1klanndan kesilmi§ zannediyorum. 
Fa kat yanma yakla§bgim zc.man bu ba
caklarr garib bir §ekilde toplaml§ oldu
gunu goriiyorum. Bu ayakiarm biri, diz 
kapagmm biraz a~aglSindan. digeri biraz 
yukammdan kesilmi§, kendisine soruyo
rum: 

- Karadeniz vapurunda kazaya ug-
nyan !slam siz misiniz ~ 

- Evet. 
- Bu kaza ne zaman olduL-. 
- Cok seneler var.. 0 zaman va-

purumuz Hilaliahmer hesabma i§liyor, 
Yunanistandan miibadilleri getiriyordu. 

Hamal Islam 

Ben de vapurun hamah idim. 
- Ka~ sene var. biiemez misin ~ ... 

( Arkast 6 net sahilede) 
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Kii~Uk Antant Avustur· 
yay1 protesto edecek .•. 

•• 
u~ devletin ihtiyati seferberlik yapmalarJ muh-
temel degil. Fakat sulh muahedelerinin tekrar 
tetkikine her vas1ta ile muhalefet edecekler 

Viyana 4 ( A 
A.) -Havas aian
Sl biidiriyor: 

Salahiyetli mah
fillerin sand1gma go
re, Kiic;iik Antant, 
Avusturyada mec -
burt askerlik hizme
tinin ilamna karr 
mii~terek bir prates
to notasJ gondere · 
cektir. 

Kiic;iik Antant dev· 
letlerinin bir sefer · 
oeriik yapmalar 
muhtemel olmadJgJ 
beyan edilmektedir. 
Bu hi.ikumetlerin suih 

muahedelerinin mer· KiL~uk Antant Konseyinin §imdiki Reisi M Titulesko 
iyette oldugunun te· bir i~ttmadan ~tkarken . 

yid edilmesile iktifa edecekleri ve yeni I Hahrlardadu ki, Kiic;iik Antant dev• 
kanun~n tatbik1 hakkmda izahat istiye • letieri Loubiianada iic; devletin orta Av· 
ceklen samlmaktad1r. ( Arkan 9 uneu sahifede) 



Yazan: ~evlren: 

Anatole France -43- Servet Yesarioglu 
Bana dikkati calib bir mevzu hakkmda 

verdikleri malmnattan dolay1 Persoval ve 
Serona te~ekki.ir ettikten sonra, kollekti -
vist sosyetede tahsil ve terbiyenin ihmal 
edilip edilmedigini ve hala nazari ilim ve 
san' atlalnn mevcud olup olmadlgtnl sot
dum. 

hte ihtiyar Moren in verdigi cevab: 

- Tahsil ve terbiye, her derecede 
pek c;;ogalmJ§tlr. Arkada§lann hep -
si bir tak1m ~eyler bilirler. Yalmz i!Yni 
~eyleri bilmezler. F aydasJ olm1yan ~eyleri 
de ogrenmemi§lerdir. Hukuk ve din tah
sili ic;;in vakit zayedilmiyor. 

Herkes begendigi ilmi ogreniyor ve 
i~ine gel en san' atl tutuyor. Her nekadat 
matbu kitablann klSlru azam1 yeni de
virden evvel mahvolmu§sa da, gene bir

<;ok eski eserlerimiz vardu. Hala kitab
lar bastlmakta. Hatta bugi.in daha ziya
de bas1hyor. Amma matbaacthk ortadan 

kalkacak gibi. Bunun yerine fonografi 
ge~_;ecek. Sairler, romanctlar eserlerini fo
nografla ne§rediyorlar. Sesle sinemay1 

meharetle imtiza~_; ettirerek, aktotlerin o
vun ve seslerini birle§tirmek suretile ti
;atro piyeslerinin ne~ri di.i§iiniilmektedir. 

- Sairleriniz, dram mi.iellifleriniz 
var m1? 

- Y almz §airlerimiz degil, bir de 
siirimiz var. Siir sahasmm hududlanm 
kaldirdik. Bizden evvel. birc;;ok fikirler 
nazmen soylenebilirdi. Hikayeler ka
fiyeli yazthyordu. Simdiki ~airier 
ancak manast olmiyan ni.ikteli, ve 
ince sozler soylerler. Sairlerin gra
rnerleri, lisanlan bpkt ~iirlerinin ve

zin ve sec;;ileri gibi kendilerine mah
sustur. Tiyatromuza gelince: Hemen ta
mamile (Lyrique) liriktir. Realiteyi ol-

dugu gibi anlayi~Jmz ve siikiinetli haya
tJmiz, bizi dram ve trajediye tamamen 

lakayd buakmi§br. Sm1flann birle~tiril
mesi, erkek ve kad1n arasmdaki mi.isavat, 
o kohne komedinin cevherini, hemen he
men tam amen ortadan kaldirmi§hr. F akat 
musiki, zamammiz kadar, hic;;bir zaman

da ne gi.izelle§mi§ v'e ne de sevilmi§tir. 
Bizler bilhassa sonatlarla senfonileri se
venz. 

Sosyetemiz resme pek miisaiddir. Re
sim san'atma zarar veren yanh§ ve batJI 
fikirlerden bin;ogu ortadan kalkmi§tir. 
HayabmiZ, burjuva hayatmdan daha 
ac;;1k ve daha giizeldir, §ekle clair duygu
lanmiz daha canhd1r. Heykeltra§hk, u
mumi saraylarm ve hususi evlerin, tez

yinatile mahirane ihtilat ettigi zaman
danberi, resimcilikten ziyade parlamt§ ve 
ilerlemi§tir. Ci.izel san' at! ann tahsili ug
runda, zamammizdaki kadar hic;;bir va

kit ~_;ah§llmamt§tlr. T ayyareni sokaklar
dan biri iistiinde §oyle birkac;; dakika Jo
la§tir, mekteb ve miizelerimizin c;;oklu
guna hayret edersin. 

- Sozi.in k!sasl, bahtiyar mtsmtz ~ 
diye sordum. 

Moren ba§tnl salladt. 

- insanm yaradth§t, tam saadete er
mege mi.isaid degildir. CabalamakslZin 
saadet olamaz. Cabalamak yorgunluk ve 
me§akkat getirir. Bizler, hayati, herkes 
i~.;in, tahammi.il edilebilecek bir hale koy

duk. Bu kadan da bir~eydir. Bizden 
sonra gelecekler daha iyisini yapacaklar
dir. T e~kilahmtz oyle degi~mez bir~ey 

degildir. Hatta elli sene evvel bile, bu
giinkii te~kilattan farkh idi. Zeki mii~a
hidler, bi.iyiik bir inkilaba dogru gitmek

te oldugumuzu tahmin ediyorlar. Olabi
lir. F akat bun dan sonra, medeniyet ahenk 
ve sulh i~inde terakki edecektir. 

Morene sordum. 

- Sizi tatmin eden bugi.inkii medeni
yetin, barbarlarm istilasile harab olma
smdan korkmuyor musunuz? Siz de soy· 
lediniz ki, Asyadaki, Afrikadaki biiyiik 
siyah ve san kavimler birliginize girme-

mi~ler. Onlarm ordulan var, sizin yok, 
ya size hiicum ederlerse ... 

- Bizim mi.idafaamtz temin edilmi§
tir. Y almz Amerikahlarla A vusturyah
lar, bizimle vuru§abilirler, <;iinkii onlar
daki ilim de, bizim derecemizdedir. Fa
kat aramtzl Okyanus aytrmt§ ve menfaat 
birligi, onlarm dostlugunu bize temin et

mi~tir. Sermayeci siyahlara gelince: El
lerinde, <;elik top ve ate§li silah ve yir

minci asrm bi.itiin eski demirleri var. Bu 
kohne harb aletlerinin bir y ~uama kar

§1 ne hi.iki.imleri olur? Bizim, bi.iti.in hu
dudlanmtz elektrikle muhafaza olun
mu~tur. Birle§ik hiikumetlerin etrafmda, 

ytldmmlar mmtakast hakimdir. Bilmedi
gimiz bir yerde, bir klaviye oniinde, elin
de bir diirbiin, kiic;iik bir adam oturmu§
tur, i§te bu adam bizim yegane askerimiz

dir. Be~ yiiz bin ki§ilik bir orduyu, toza 
c;evirmek ic;in, bu adamm, elini diigmeye 
basmast kafidir. 

Moren bir mi.iddet tereddiid ettikten 
sonra daha yava§ bir sesle: 

- Medeniyetimizi, dt§andaki dii~
manlardan ziyade, ic;;eridekiler tehdid et
mektedir. 

- Demek dahili di.i§manlanmz var? 

- Evet anar§istler var. Bunlarm adet-
leri <;ok, kendileri zorlu ve zeki insanlar
d!r. KimyacilanmiZln, fen ve edebiyat 
profesiirlerimizin, hem en hepsi anar§isttir. 
Bunlar, sosyetemizi hala Ishrab ic;;inde 

bulunduran fenahklann ~_;ogunu, c;ah§ma 
ve mahsulat nizamlanna atfediyorlar. 
Bunlar, insanhgm saadetini. medeniyet 
tamamen mahvii harab edildikten sonra, 

kendiliginden dogacak ahenk ve intizam
dan bekliyt-· lar. Bunlar tehlikeli adam
lardtr. Eger kendilerini ezmege te§ebbi.is 
etsek daha tehlikeli olacaklar. Bunlan 
ezmek i<;in ne arzumuz ve ne de vastta
miz var. Zorlamak ve tenkil etmek ic;in 
hic;bir kudretimiz de yok. Bunun boyle 
olmasmi da iyi buluyoruz. Ci.inkii bar
barhk devirlerinde, insanlar cezalann mi.i

essir oldugunu tevehhi.im ediyorlard1. Bi
zim babalanmtz, bi.iti.in adliye tC§kilatt
m kaldJrdi!ar. Ona ihtiyac;;lan yoktu. Hu
susi tasarrufu kaldirmakla beraber htr
S!Zhgl ve dolandmcthgt da kaldirmt§ ol
dular. Ozerimizde elektrikli miidafaa a.
Ietleri bulundurdugumuzdanberi, ~ahts· 
lara kar§l suikasdlerden de korkmuyoruz. 
fusan, insana kar§l hiirmete §ayan olmu§
tur. F akat hal a ihtiras yiiziinden cina

yetler oluyor, bu cinayetler her zaman 
olacaktJr, ancak bu nevi cinayetler de ce
zasiz kaldikc;;a azaltyor. Bi.itiin adliye te§
kilahmiz, intihab eyledigimiz i§<;i lonca
lanndan ibarettir. Bunlar kanuna muga
yir yap1lan ~eyleri ve miinazaalan i.icret 
almakslZln muhakeme ederler. 

Kalkllm. Bana gosterdikleri lutuftan 
dolayt arkadaslanma te§ekkiir ettim ve 
Morene, son bir sua] sormama mi.isaade 
etmesini rica eyledim. 

- Arttk din de yok degil mi? 

- Bilakis birc;;ok dinler var. Baztlan 
da olduk~.;a yenidir. Y almz F ransayt soy
leyim: lnsaniyet dini, miisbetc;;ilik, hiris
tiyanhk, spiritizme. Bazt yerlerde kato· 

likler varsa da, miktarlan pek azalmi§
hr ve yirminci amda c;1kan aynhk neti
cesi olarak kiliseyi hi.ikiimetten aytrdik
lan zaman hiristiy anhk birc;;ok tariklere 
inkisam etmi§tir. Uzun zamandanberi 
papa da yoktur. 

Mi§el dedi ki: 

- Aldamyorsun, hala papa vardtr. 
Kendisini tesadiifen tamd1m. Yirmi be
inci Pi, Romada Orso yolunda boya

cihk ediyordu. 

- Nasi!, nasi] papa §imdi boyact m1? 
- Bunda §a§Jlacak ne var? Elbette, 

herkes gibi onun da bir san'att olmasm 
ml~ 

( Arkaar var) 

~ilede muzir hayvanlar itlaf ediliyor 

;,de (Hususi) - Parti idare heyeti 
muhitteki muz1r hayvanlarm <;oklugunu 
nazan itibare alarak avculugun yaytlma
sma fazla gayret sarfetmektedir. 

T utulan istatistiklere gore bu gayretler 
emnuniyet neticeler vermi§tir. 

· de iit; yiize yakm yaban do· 

muzu, ktrktan fazla c;akal, porsuk, tilki 
ve birka<; tane de kurd vurulmu§tur. 

Oniimi.izdeki mevsimde avculugun da
ha verimli olmast i~_;in <;areler di.i§iiniil -
mektedir. Yukandaki resim ki.ic;;i.ik bir 

Yukanki resim kiic;.iik bir avct grupu
muzu ba~mda gostermektedir. 

CUMHURlYET 

( ~ehir ve Memleket Haber.ler.l ) 
Balmumucu ~iftligi Muallim Cevdet i~in 

Bu arazinin kadastrosu 
yapdacak 

Balmumucu ~_;iftligini ihtiva eden Me· 
cidiye koy, Giimi.i§suyu civan ve saire 
gibi arazide bir<;ok in§aat yaptlmi§ ve 
bah<;eler vi.icude getirilmi§tir. ~imdiye 
kadar bu arazinin ciheti aidiyeti malum 
olmadigmdan kadastro ve teffiz i§i ya -
ptlmamt§tl. Alakadarlar tarafmdan ya -
pilan mi.iracaat i.izerine bu hususta He -
yeti Vekilece bir karar verilmi§tir. 

Bu karara gore te§kil edilecek bir ko
misyon vasttasile bu arazinin kadastrosu 
yap1lacak ve bina yapmi§ olanlara tayin 
edilen esaslar dahilinde teffiz muamelesi 
yaptlacak diger klSlmlar satilmak iizere 
mi.izayedeye ~Ikanlacakttr. 

Heyeti V ekilenin bu karan iizerine 
te~kil edilen komisyon reisligine Beyoglu 
kaymakamt Dani§ tayin edilmi§tir. Mi}li 
Em val mi.imeyyizi Sami ile T apu ve Is· 
tanbul N afta sermi.ihendisliginden hirer 
murahhas i§tirak edeceklerdir. Komisyon 
yakmda faaliyete ge~_;ecektir. 

MUTEFERRIK 

lkbsad V ekilinin tetkikleri 
lktisad Yekili Celal Bayar di.in §ehri

mizde Vekaleti alakadar eden i§ler i.ize· 
rinde tetkiklerle me§gu] olmu§, bu arada 
Denizyollan idaresine giderek idarenin 
Avrupaya Ismarhyacagt yeni vapurlann 
i§i ve kabotaj hatlanndaki yeni faaliyet 
hamhklan etrafmda alakadarlardan iza
hat almi§hr. 

Ofis miidiirii Atinaya gidiyor 
Ti.irkofis umumi mi.idi.iri.i Mecdet bu 

ak§am Pireye hareket edecektir. Mecdet 
Yunanistanda miiddeti bir miiddet sonra 
bitecek olan Tiirk - Y unan ticaret an -
la§mast hakkmda tetkikat yapacaktir. 0-
radan Kahire ve Tel Aviv panaymna 
gidecek olan Ofis umum mi.idi.iri.i Anka
raya donecektir. 

Bugiin 50 Rumen meb'usu 
geliyor 

Bugi.in Romanya vapurile Kostence -
den §ehrimize 50 Rumen meb'usu gele -
cektir. Hususi surette seyahat eden Ru
men meb'uslan §ehrimizde birka<; giin ka
lacaklardtr. Rumen meb'uslannm Anka
rayi da ziyaret etmeleri muhtemeldir. 

Soy adt almtyan memurlar 
Soy ad1 almak ic;;in verilen miihlet 

bitmek i.izeredir. Buna ragmen memur • 
]arm eks~risinin heni.iz soy ad1 almadtk -
Ian anla§tlmaktadtr. 

Bu nazan itibare almarak bi.iti.in resmi 
dairelere memurlann mi.ihlet bitmeden 
soy adt almalan i~.;in bir tamim yaptlmi§· 
hr. ~imdiye kadar, soy ad1 alanlarla al
mtyan memurlarm isimelri tesbit edil -
mektedir. 

Sirketi Hayriye hissedarlan 
toplamyor 

Sirketi Hayriye hissedarlan yann fev
kalade bir surette toplanacaklardir. Bu 
toplanttda §irketin Haskoy tamir fabri -
kasmm tevsii ve bu fabrikanm te§Viki sa
nayi kanunundan istifade ic;in giri§ilen te
§ebbi.isler iizerinde konu§ulacaktir. 

,;lirket idare meclisi tarafmdan Haskoy 
fabrikasmda yaptmlacak olan yeni iki 
vapurun in~a i~i i.izerinde de hissedarlara 
izahat verilecektir. 

Hissedarlar meclisi, gori.i§iilecek bu 
i§ler i.izerinde ayn ayn kararlar alacak 
ve icraat i<;in idare meclisine salahiyet 
verecektir. 

Mes'ud bir evlenme 
Di§ tabibi Ruhi V amtkm klZI Celile 

Girginle Adalar kaymakaffil Re§adm 
oglu Ragtp Selingilin evlenme merasimi 
di.in saat 11 de Beyoglu Belediyesinde 
icra edilmi§tir. Bu kutlu merasimde her 
iki tarafm bir~ok dostlan bulunmu§tur. 

Y eni evlilere saadetler dileriz. 

tbni Sinamn 900 iincii oliimyth 
Oniversite Ti.irk Ttb T arihi Enstiti.i -

si.inde di.in bir toplanl! yapilmt§ ve 1037 
senesinde olen bi.iyi.ik Ti.irk hekimi ibni 
Sinanm 900 iinci.i doni.im ythnm parlak 
bir surette tes'id edilmesi kararla§hnl -
mt§tlr. 

Cihanbeylide mahsul vaziyeti 
~ok iyi 

Cihanbeyli (Hususi) - Bu sene kaza
mtzda mahsul ve koyunculuk r;ok iyi -
dir. Kt§ thk ve yagmurlu ger;tigi ir;in 
tarlalanm1zdaki ekinler ve mer'alarda
ki otlar §imdiye kadar goriilmemi§ bir 
§ekilde glirdiir. Tlirkiyemizin biiyiikllik 
itibarile en biiylik ve koyunculuk bakt
mmdan da en iyi koyunlan yeti§tiren 
kazamtz koyunlarmm bu sen birr;ogu 
ikiz ve iir;iiz yavru yapmaktadtrlar. Bu 
rnuhitte yeti~en koyunlarm hemen hep
si karaman cinsidir. 

Kozanh koylinden bir vatanda§m ka
nst bir dogumda iir; yavru meydana ge
tirmi§tir. 

<;ocuklarm iir;li de erkek ve sagdir : 
lar. Anamn siitii §imdilik bu yavrulan 
beslemege kafi geliyor. 

yapdan ihtifal 

Merhumun eserleri ve 
hayab hakk1nda 
konferans verildi 

Diinku toplanttda bulunanlardan bir grup 

Muallim Cevdetin oliimiiniin ytldoni.i
mii miinasebetile diin ktz lisesinde mer • 
humun arkada§lan ve talebeleri tarafm
dan bir amm giini.i yapdmt§hr. Maarif 
mi.idiir muavinlerinden Nurullah toplan • 
IIYI ac;;mi§ ve toplantmm idaresi muallim 
Kemale birakilmi§hr. 

Bu anun gi.ini.inde bulunmak iizere bu
raya gelen merhumun takdirkarlarmdan 
Edirne hastanesi dahiliye mi.itehassist d.ok
tor F eridun N afiz soz alarak Cevdetin 
derin maliimatmt, eserlerini takdirle ya
detmi§ ve kendisi Almanyada tahsilde 
iken miiste~riklerden mi.irekkeb bir komis
yonda muallim Cevdetin i<;timai haya -
hmiza aid yazdigt bir eseri mi.inaka§a et
tiklerine §ahid oldugunu soylemi§ ve ha
Zirunu bir dakika ayakta si.ikiita davet 
etmi§tir. 

Bundan sonra merhumun talebelerin • 
den muallim Ubeyd, muallim Cevdetin 
Ti.irkli.ige yaphg1 hizmetleri, eski Tiirk 
tarihine olan baghhgmt anlatmi§. F akat 
onun en biiyi.ik kusurunun ifrat derecede 
mi.itevaz1 olmas1 oldugunu tebari.iz ettir
mi§ ve iistadm meziyetlerini saymt§hr. 

Cevdetin en yakm arkada§I muallim 
F eridun merhumun hatiralarml naklet -
mi§ ve Cevdetin, profesor Hamdi Suad 
gibi ancak oldi.ikten sonra kadrinin bilin
digini soyliyerek memlekete yi.izlerce mii
di.ir ve muallim yeti§tiren bu k1ymetli 
terbiyecinin amm gi.ini.inde bu talebelerin 
nerede oldugunu sormu§ ve salonun tenha 
bulunmasmdan act act §ikayet etmi§tir. 

Muallim F eridun soziine devamla: 
«- Muallim Cevdet vazife cephe • 

sinden teceddi.idperver, insanhk cephe -
sinden vefakardir. A<; kahr, fakat mut
laka istedigi kitabt ahrdt. Y abanc1 ellere 
gitmesinden korkarak borca girmek sure
tile Ali Pa§anm miihri.inii 300 liraya ahp 
memlekete hediye eden ve hazinei evrak
taki k1ymetli vesikalann iic; kuru§a satJl
maga ba§lanmasml ilk ~fa hiikumete 
haber veren muallim Cevdettir» demi§tir. 

Muallim Osman da doktor Si.iheylle 
beraber Cevdetin bi.iti.in hahralanm, re -
simlerini ve ogi.idletini bir eser halinde 
hamlamakta oldugunu ve haziranda a
c;tlacak olan lnkilab Mi.izesinin bir ko§e
sinin muallim Cevdetin eserlerine tahsis 
edildigini soylemi§ ve bu kiitiibhaneye 
Cevdetin 7,000 eser hediye ettigini ilave 
etmi~tir. 

Bundan sonra muallim Cevdetin me
zarma gidilerek kabri ziyaret edilmi§tir. 

Ecza depolari 

Perakende ila~ satma
mak i~in yerlerini 

degi~tirecekler 
Sthhat ve i<;timai Muavenet Vekaleti 

mevcud ecza depolarmm perakende ilac 
satmalanmn iiniine gec;.mek ic;.in depolann 
cadde ve gori.ini.ir yerlerden kaldmlarak 
han ic;lerine nakledilmesini alakadarlara 
bildirmi~tir. Bu emir i.izerine istanbuldaki 
ecza depolan 15 nisana kadar depolanm 
han ic;;lerine kaldtracaklardlr. !§in tatbi
kma pek az bir zaman kaldigmdan di.in -
den itibaren bazt depo sahibleri magaza -
lanm nakle ba§laml~lardJr. Azami 15 ni
sana kadar depolanm kaldtrmamakta Js
rar eden depo sahibleri cezalandmlacak
lardir. 

Bu suretle gozoniinden kaldmlan de -
polarm perakende mi.istahzar ve ila sat
malanna mani olmak ic;in stkl tedbir alm
ml&tlr. Perakende ilac satmakta devam 
eden depo sahibleri haklannda kanuni 
takibat yaptlacakhr. 

Sark panaymna da i~tirak 
edecegiz 

Filistinde ac;tlacak Tel Aviv panayi
nna i§tirak edecek olan ti.iccar ve fab -
rikalanm1zm oradan sonra ~amda kuru
lacak olan bi.iyi.ik ~ark panaymna da i§
tirak etmeleri takarri.ir etmi§tir. 

Ti.irkofis, ~am ser£:isine i§tirak ede -
cek olan resmi ve hususi mi.iesseselerle te
masa girmi§tir. 

Resim • • sergtst 

Unyon Fransezdeki 
sergi a~d1yor 

Onyon Fransez taraf1~dan tertib edi
len resim sergisi nisamn on iic;;iincii pazar
tesi ak~am1 saat 18,30 da a<;tlacak, bu 
miinasebetle iki sa at siiren bir dansh c;ay 
tertib edilecektir. 

Birc;ok Ti.irk, F ranstz ve ecnebi ama
torler sergiye i§tirak etmi§lerdir. Sergide 
te~hir edilen tablolar arasmda Tiirkiye, 
Fran sa ve Y unanistandan manzaralar, bir 
cok fotograflar ve karikati.irler vard1r. 

Sergiye i&tirak eden amatorler arasm
da Ti.irk gencleri ekseriyeti te§kil etmekte
dir. 

INH1SARLARDA 

1nhisarlar memurlarmm 
koruma sand1g1 

inhisarlar idaresindeki koruma sand! -
gmm yeni §ekilde faaliyete gec;ebilmesi 
icin hamhklara devam edilmektedir. Me
~urlann sand1gm te§ekki.il tarihinden iti
baren bugi.ine kadar toplanan mevduat • 
Ian hesab edilmektedir. Kanuna gore, 
idareye intisab tarihinden itibaren teka • 
i.idli.iklerinin sayiimasmt istiyen memur -
lar her ay i.icretlerinden verdikleri yi.izde 
be§ aidattan ba§ka memur olduklan ta -
rihten sandigm te§ekki.il ettigi tarihe ka -
dar olan mi.iddet ic;.in de aynca yi.izde 
be§ vereceklerdir. Bu haktan istifadeyi 
kabul eden memurlar hirer beyanname 
vereceklerdir. 

Altmi§ ya§IDI doldurduklan ic;in tas -
fiyeye tabi tutulan memurlara verilecek 
tazminat miktarlan da tesbit edilmekte -
dir. Bu memurlann paralan umum mi.i
di.ir Ankaradan dondiikten sonra derhal 
verilecektir. 

SEHIR ISLERi 

Soforler ~ikayet~i 
Eskiden taksi otomobilleri T aksimden 

istanbul a gelirlerken T aksim <;e§mesinin 
ko§esinden donerler ve T arlaba§mdan ge· 
r;erek lngiliz sefarethanesi iini.inden T e -
peba§ma dogru yollanna devam eder -
lerdi. Belediye bu yolu otomobillere ka
paml§hr. ~imdi istanbul tarafma gelmek 
ic;:in otomobiller T aksim stadyomu kar • 
~ISindaki yoldan T arlaba§ma sapmakta -
dtrlar. Belediyenin abide etrafmdaki yo· 
lu otomobillere kapamasi bilhassa taksi 
§Oforlerini <;ok miiteessir etmi§tir. 

~oforJer bu mi.inasebetJe §Un\an SOY -
lemektedirler: 

«- Hususi otomobillerin taksi oto • 
mobilleri kadar c;.ogalmast iizerine i§leri -
miz bozuldu. Bu hal kar§Ismda biz de 
§ehrin T aksim, Eminoni.i gibi yerlerin • 
den onar kuru§a adam ta§tyorduk. T ak • 
sim tramvay duragmda tramvay bekli • 
yen balk tramvaym gee; geldigini gori.ince 
bizim taksilere biniyorlardJ. Halbuki §im
di bu yo) kapati!mca biz bi.isbi.iti.in i§siz 
kald1k.» 

Taksi saatleri muayene ediliyor 
b l<;iiler ve ayarlar mi.idiirli.igii !stan -

bulda i§liyen taksileri muayene etmege 
ba§lamt§tir. 150 taksinin saati almarak 
mi.idiirli.ige goti.iriilmii§ti.ir. Y ap1lan mua
yene neticesinde bunlardan bir ktsmt bo
zuk <;Ikmi§Itr. Y almz gi.inde apeak be§, 
altt saat muayene edilmekte, bu yi.izden 
yi.iz eJli otomobi! gi.inlerce i§liyememek 
mecburiyetinde kalmaktadtr. Alakadar -
lar Belediyeye mi.iracaatle bu vaziyet de
vam ettigi takdirde a<; kalacaklanm soy
lemi§lerdir. Belediye bu i§ hakkmda 
seyri.iseferden maliimat istemi§tir. 

Diger taraftan ~oforler Cemiyeti de 
te§ebbiise giri§mi§tir. 

Yanlt~ bir tefsirin neticesi 
Y anh§ bir tefsir neticesi olarak Sular 

idaresi 935 senesinde fazla olarak I 0.413 
lira elektrik istihlak resmi vermi§tir. 936 
senesinde bu para geri almacakhr. 

Sehir Meclisi yarm toplamyor 
~ehir Meclisi yann toplanacakttr. Ruz· 

namede 933 senesi hesab1 kat'isi raporu 
ile Sular idaresinin 935 senesi bilan<;osu 
vardir. Maamafih Yali Ankaradan don
medigi takdirde 933 hesabt kat'! rapo • 
runun miizakere edilemiyecegi soylen -
mektedir. Zira 800,000 lira gibi bir a<;1g1 
ihtiva eden bu raporun miizakeresi bir 
hayli mi.inaka§a ve giiri.iltiiyii mucib ola
caktu. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Fotograf<;thk hakkmda bir 
konferans 

Galatasaray lisesi profesiirlerinden Ge
orges Guillot oni.imi.izdeki salt ak§ami sa· 
at 18,30 da Onyon F ransezde «fotograf
<;thk tarihi ve renkli fotograf» mevzuu 
etrafmda bir konferans verecektir. Pro • 
fesor ]orj bu mi.inasebetle dinleyicilerin 
huzurunda bir fotograf <;ekerek devolope 
edecek ve aynca fotografc;thgm inki§a -
fmt gosteren bir~.;ok resimleri proj eksiyon· 
la gosterecektir. 
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Siyasi icmal 
Erkan1harb gorii~mele~ 

aclii A lmanyanm cevab1 beklen 
vec;hile lngi) tereyi olduk<;a rJI~ 
nun etti. Ren mmtakasmdaki 

gal kuvvetlerinin artmlmtyacagt vadi Ill 
pet bir mi.isaade gibi kar§Ilandt. A]lllal 
yanm cevab1 Franstz matbuah tarafu1d 
iyi kar§tlanmadi. Cazetelerden bir ~0~ 
bunu menfi mahiyette saydtlar. Fa kat 
bir gazete Almanya ile mi.izakere kaP 
nm kapahlmasma taraftar bulunmuY 
Ci.inki.i boyle hareketle Alman davasJDI 
kuvvetlendirileceginden korkuyorlar. 

F ranstz kabinesi pazartesi yapacal 
toplanhda Almanyamn tekliflerine ka 
kat'i vaziyetini tayin edecektir. Kab 
Almanyanm cevabmt gazeteler kadar k 
c;i.ik goremiyecektir. Rendeki Alman i§~ 
kuvvetlerinin &imdilik artmlmiyacagl ya 

§iiphesiz Fran sa tarafmdan degersiz b 
§ey sayJlamaz. Diger taraftan ingiJ:tl 
F ransa ile Belc;;ikaya tahrik edilmekstd 
kasdi ve ani bir hi.icum ve tecaviiz vu 
unda ingilterenin Fransa ile Beh;ik8 

miidafaa mecburiyetinde olacagmt ~ 
mektubla bildirdi. 

Bundan ba§ka Lokarno misakmm Y 
rini tutacak yeni esaslar i.izerinde AI 
manya ile diger Lokarnocu devletler arl 
smda uzla§ma hast! olmad1ib takdirde a 
nacak asker! tedbirlerin, teknik cihettel 
ingiliz ve Frans1z ve Belc;;ika erkamhal 
biyeleri arasmda kararla§hnlmast i~ 
Londra planmda kabul olunan mi.izaker 
lerin ba~hyacag1 da Fransaya ve Bel 
c;ikaya bildirildi. 

Fransa ile Belc;;ikamn mi.idafaasi 
erkamharbiyelerin mi.izakeresi hakkmdal 
planda mi.inderic kayidler ingiliz efkatl 
umumiyesinde ve diger memleketlerde 
bilhassa Almanyada derin endi~eler uyag 
diTmi&h. ingilizler boyle taahhi.id ve J1l 

zakerelerle ingilterenin yeni bir Avru~ 
harbine si.iri.ikleneceginden korktular. ~ 
manlar ise F ransamn kendisini taarruzd31 
masun ve arkasmt saglam gorerek uzla 
maktan c;ekinecegine hiikmettiler. Bu d~ 
§iinceler ve itirazlar iizerine ingiliz kab 
nesi planda yaz1lan mektubu ve ihban gt 
ciktirmi~ti. 

F akat bu mektubun ve ihbann Frans' 
ile Belc;ikaya gonderilmesi zaruri oldu~ 
anla~IIdigmdan daha ziyade geciktirile ' 
medi. ingiliz Ba§vekili ile Hariciye Na:t.l' 
n esas miizakerelere ba~lamp intac edilifl' 
ciye kadar gec;ecek zaman zarfmda Frail' 
sa ile Bekikanm, kendilerinin sebebiy 
vermiyecekleri lierhangi tecavi.ize k 
masun olduklan ve derhal bir harekell 
gecmek icab ettigi zaman tatbik edilecJ 
askeri planm haz1r bulundugu hususund1 

tatmin edildikleri takdirde Avrupada yeJll 
sulh binasm1 kurmak ic;;in yap1lacak biiyii~ 
miizakerelerin sakin bir havada cereya~ 
edecegini parlamentoda izah ve miida 1 

faa ettiler. 
Almanyaya da erkamharbiye miizake' 

relerinin mf Avrupada si.ikun ve itimad 
havast yaratmak ve Almanyanm bu ht1' 
susta yaphgt mi.isaade ve fedakarhk]arl 
tamamlamak maksadtm giitti.igii bildiriJdi· 
ingi]terenin muvakkat bir zamana aid ye' 
ni taahhi.idile Lokarno misakmdaki taah' 
hiidii arasmda bi.iyiik bir fark vardtr. Lo' 
karno misakmda lngiltere ile Belc;ika Y~ 
Fransaya tecaviize kar§l yardtm etmr.gl 
kabul etmi§lerdi. Halbuki F ransa ile Bel• 
c;.ika bilmukabele i ngiltere ile i talyaya 
vard1m etmegi kabul etmemi§lerdl. Y e11i 
anla&mada ise Akdenize aid ingiliz-FraJl' 
SIZ anla&masmda oldugu gibi tarafeyJ\ 
kar&Ihkh yard1m esas1 iizerinde mutabr~ 
kalmt&lardir. 

ingiliz efkan umumlyesini tatmin i<;ill 
mektubda ve erkamharbiyelerin miizake ~ 
releri ba§lamast usuli.inde ingiltere plan' 
daki vadinin tarzmt degi§tirmi~tir. Y ani 
ingiltere bu mektubu gonderdigi tarihteJ\ 
itibaren Fransa ile Belc;;ikamn aralannda 
isti§arede bulunup ingiliz kabinesi kanaat 
has1l ettikten sonra yardimda bulunacak• 
hr. 

Gene erkamharbiyelerin miizakereleri 
hic;bir taahhi.idi.i tazammun etmiyecektir. 
Bilhassa siyasi bir mecburiyet ve miikel• 
lefiyet tahmil etmiyecektir. Erkamharbi• 
yeler yalmz kabinenin gosterdigi teknik 
c;erc;eve ic;inde gori.i§eceklerdir. Bunlaml 
anla&acaklan mi.i§terek plan da ancak 
ingiliz kabinesi tarafmdan tasdik edilerek 
li.izum gori.ildi.igii ve sureti mahsusada 
miisaade edildigi takdirde tatbik edile " 
cektir. Hulasa, ne mektub, ne de erkani• 
harbiye gorii§meleri herhangi ani ve mi.is• 
pet bir taahhiidii ve otomatik bir mecbu• 
riyeti tazammun etmiyecektir. i§te vaziye• 
tin son aldig! Londra plamnda derpi~ o• 
lunan mektubla erkamharbiyelerin gori.i~· 
melerinin son &ekli lngilterenin kendi arz!l 
ve iradesi haricinde bir harbe siiri.iklen ' 
memesini temin etmi~tir. 

MUHARREM FEYZI TOGAY 

TAPU VE KADASTRODA 
-------------------------~ Tapuda tefti~ler 
T apu ve kadastro miidiirliigi.inden ve• 

rilen bir emir i.izerine istanbul tapu sicil 
muhafiZhgt ve kayid kaleminde iki mi.i ' 
fetti§ tarafmdan tefti§lere ba§lanmi§tlf• 
T efti§ler bir ay kadar devam edecektir. 
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Yunanistan1n harici si~ 
yaseti miizakere ediliyor 
Balkan Pakbn1n Yunanistan1 Balkanlar harici 

taahhiidlere sevkedip etmedigi ara~tiribyor 
Atina 4 (Hususi) - Yunanistanm ha

rici siyasetini miizakere etmek iizere 
evvelki giln ic;tima eden liderler mec -
lisinde Balkan Pakh i~in cereyan eden 
miinaka§a, siyasi mahfillerde c;ok ciddi 
bir surette mevzuubahs edilmektedir. 
Soylendigine gore, hiikumet tarafm -
dan irnza edilmi§ olan Balkan Paktl, 
parlamentodan gec;irilirken iktidar mev 
kiinde bulunan <;aldaris kabinesi pak -
tm Yunanistan ic;in Balkanlar harici 
hic;bir taahhiidii mutazammm olm1yaca
gm1 resmen bildirmi§ti. Halbuki o za
man Hariciye Naz1n bulunan Maksimo
sun 1934 haziranmda Cenevrede topla
nan Balkan Pakt1 devletleri konseyinde 
imza ettigi protokolun ahkam1 bu resmi 
beyanata uvgun bulunmamakta ve Yu
nanistam Balkan harici taahhiidlere 
sokmakta oldugu ileri siiriilmektedir. 
Bu hususta sarih malumat vermesi 
Maksimostan taleb edilmi§tir. 

Maksimos, verdigi mufassal cevabda· 
bilhassa bu protokolun imzasmdan ev~ 
vel Balkan Pakh devletleri miimessille
rile aralarmda cereyan eden §ifahi mii
zakerelerde Yunanistanm Balkan harici 
hic;bir taahhiidii kabul etmedigini an -
Iatbgm1 ve diger miimessillerin de ayni 
noktai nazan teyid ettiklerini soyle • 
mi§tir. 

Maksimosa cevab veren eski Harici
ye Naztrlanndan Mihalakopulos, Yu -
goslavya hiikumetinin Almanyanm Lo
kan~.o muahedesini nakzetmesi iizerine 
Yunanistandan istizah ettigi baZl mese
leleri mevzuu bahsederek Cenevrede 

imza edilen protokol ic;in Balkan dev -
letleri miimessilleri arasmda §ifahen ce
reyan eden miizakerelerin Maksimosun 
dediginin aksine olarak diger Balkan 
miimessilleri tarafmdan nazari dikkate 
almmad1gmt anlatmakta oldugunu ve 
eger boyle olmasayd1 Yugoslavyamn bu 
istizahlan yapmasma bir sebeb bulun -
rntyacagml soylemi§tir. 

Tam bu arada Ahali partisi lideri <;al
daris hastalanml§ oldugundan meclis 
miizakereye devam edemiyerek celseyi 
ba~ka bir giine talik etrni§tir. 

Y unanistanrn Y iiksek H arb 
M eclisind e verilen karar 

Atina 4 (Hususi) - General Metak
sasm riyasetinde toplanan yiiksek barb 
meclisinde ordunun teslihat ve tec;hizah 
ic;in pek geni§ mi.izakereler cereyan et
mi§ ve birc;ok kararlar ittihaz edilmi§tir. 
Bu meyanda beynelmilel siyasetin ka -
ri§lk bulundugu bir s1rada muvazzaf 
askerlik miiddetinin degi§tirilmesi dog
ru olmad1g1 teyid edilerek bu miiddetin 
eskisi gibi 18 ay olarak ipkas1 kabul e
dilmi§tir. 

Buradaki ingiliz elc;isinin Harbiye Na 
zm General Metaksasla yapbg1 son mi.i
zakerelerin Yunanistanm yeniden 1s -
marhyacag1 dort torpito muhribine aid 
oldugu ve elc;inin bu hususta tafsilat 
istedi~i haber verilmektedir. Resmen 
teblig edildigine gore bu torpito muh -
riblerinin sipari§ muamelesi Yunanis -
tanm yiiksek mi.idafaa meclisi tara -
fmdan tenzim edilecektir. 
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lspanyada • yen1 

bir vaziyet 

Ginde bitmiyen 

dahili harb 

Reisicumhurun kabineyi Bir ~ehir komiinistlerden 
feshe hakk1 yok istirdat edildi 

Madrid 4 (A.A.) - Meclis, kanunu e
sasinin 81 inci maddesi mucibince Re -
isicumhurun meclisi tekrar feshe hakk1 
olmadtgt hakkmdaki tefsir talebini 89 
reye kar§l sol cenah1n 182 reyile kabul 
etmi§tir. 

Muhalifler Aksiyon Populerle <;iftc;i
lerdir. Bu suretle Reisicumhurun isti -
fast ihtimal dahiline girmi§ olmaktadtr. 

Belediye sefimi tehir edildi 
Madrid 4 (A.A.) - Kabine 12 nisanda 

yap1lmas1 mukarter belediye sec;irnleri
ni bilami.iddet tehir etmi§tir. 

Madrid 4 (A.A.) - Parlamentonun 
katolik halk partisi, parlamentoda miis
bet bir i§ gori.ilecegine dair teminat ve
rilinciye kadar mustenkif kalacaklanm 
bildirmi§tir. 

Arnavudluk . italya 

Son anlasmalar1n 
' 

hakiki mahiyeti 

Pekin 4 (A.A.) - Pingyanfuyu bir 
haftadanberi muhasara eden <;in komii
nist kuvvetlerini peri§an eden c;etin bir 
muharebe neticesinde, hi.ikumet kuv -
velleri bu §ehre girmi§lerdir. 

Komiinistlerden yiizlerce efrad bu 
muharebede maktul dii§mii§tiir. 

Moskova 4 (A.A.) - 25 mart tarihin -
deki musademenin vuku buldugu Sov -
yet - Manc;uri hududu hakkmda 2 ni -
sanda Sovyetler Birligile Japonya ara
smda yap1lan anla§ma mucibince, bu 
musademede olen bir Japan zabitile bir 
Japan askerinin cesedi mutad askeri 
merasimle teslim edilmi§tir. 

Hindenburg Zeplini 

Diin Rio de Janeiroya 
muvasalat etti 

Londra 4 (A.A.) - Royter ajansmm 
hususi muhabiri Hindenburg zeplininin 
ihtimal ki bu sabah konakllyacag1 Rio 
de Janeiroya dogru Brezilya k1y1lann
dan agn ag1r gec;mekte oldugunu bil -
diriyor. 

Yunan iiziimciileri 

Atinada 25 nisanda bir 
kongre topluyorlar 

Atina (Hususi) - Atinada 25 nisanda 
bir i.izi.im kongresi yapllacakhr. Bu kon
grede Yunanistanm iizi.im mi.istahstlle
ri, ihracatc;1 tiiccarlarile milli iktlsad 
Nezaretinin miitehassts murahhaslan 
haZlr bulunacakhr. 

Kongrede Yunan i.iziimlerinin yeti~ -
tirme, sah§ meselelerile beraber klering 
vaziyeti ve iizi.imlerin hiikumetr;e hi -
mayesi hususlan tetkik ve mi.inaka§a e
dilecektir. 

Uzi.im i§ile yakmdan alakas1 bulunan 
baz1 kimseler, Yunanistamn i.izi.im is -
tihlak eden Avrupa memleketlerine kar 
§1 ihracatc;1dan ziyade ithalat yapan bir 
memleket olmasmdan Yunan uzi.imlc -
rine kar§l baZl kap1larm kapanmasm1 
ikhsadi bir beceriksizlik teiakki ediyor
lar. Bunlar, bu sene Tiirkiyenin Alman
ya ile yaphg1 ikhsadi anla§rnadan son
ra Yunan i.izi.imlerine bir suikasd ya -
p1ld1gm1 iddia edecek kadar ileri giden 
ve keyfiyeti matbuata aksettiren kim -
selerdir. 

Baz1lar1 da i~in daha esash ve daha 
§iimullii bir surette hallini muvaf1k gor
mekte, bir TUrk - Yunan i.izi.im trostii -
ni.in vi.icude getirilmesini, mi.ittehid bir 
sahel ki.itlesi namma hareket edilmesini 
muvaf1k bulmaktad1rlar. 

Ti.itkiyeyi alakadar eden bu mi.italea
larm kongrede ne §ekilde mi.inaka§a e
dilecegini ve ne gibi teklifler ileri si.i · 
riilecegini bilmiyoruz. 

Ortada hakikaten iyi bir niyct vc her 
iki memleketin menfaatine uygun bir 
vaziyet goriiliirse her sahada oldugu .gi
bi bu meselede de korn§umuz Yunams • 
tanla elele hareket ctmekte Tiirkiye -
nin mi.i§kiilat c;1karmasma bir sebeb 
gormi.iyoruz. 

Yunan Ziraat Bankascntn 
1935 bifan~OIU 

Yunan Ziraat Bankasl 1935 senesi 
bilanc;osunu ne§reylemi§tir. Bila~c;oya 
gore banka 935 senesinde 196 m~lyon 
drahmi - bizim param1zla 25 m1lyon 
Ti.irk liras1 - kar yapml§hr. 

Yunan Ziraat Bankasma gec;en sene 
ic;inde yap1lan mevduat 940 milyon 
drahmi, yani 117 milyon Ti.irk liras1d1r. 

Banka bu mevduatla Yunanistamn . " 
bi.itiin bugday stoklanm toplamaga mu-
vaffak olmu§, hiikumetten ve baeyka 
yerlerden muavenet istemekten mi.is -
tagni kalml§tlr. 

Yunan tiitun amelesinin 
yevmiyeleri artmltyor 

Yunan milli ikbsad Nezareti son za
manlarda Yunanistamn muhtelif mm -
takalarmda tiitiin amelesinin yaphgl 
grevler.in mahiyetini ve amelenin istek
lerini tetkik eylerni§tir. Nezaret, baric 
piyao;alarda ti.iti.in fiatlarmm gec;en se
nclere nazaran daha yi.iksek oldugu ve 
bu seneki sah§lann iyi §artlarla yap1l -
dt{lol neticesine vard1gmdan ti.itiin ame
lesinin yevmiyelerinin yuzde ikiden, 
yi.izde on be§e kadar bir zam yap1labi -
lecegini anlaml§tlr. Nezaretin bu mi.i • 
nasebetle yapbgt incelemelerden sonra 
Yunanistanda tiiti.in amelesinin bugiin 
ald1klan yevmiyeler §U §Ckilde tesbit 
edilmi§tir: 

Tonga amelesi: Pirede (70), Golosta 
(65), iskec;e, Selanik ve Kavalada (70) 

drahmi. 
Bask1cllar: Pirede (89 - 90), diger yer-

lerde (75 - 80) drahmi. 
Kadmlar: Pirede (30 - 36), Golosta 

(35), iskec;e, Selanik ve Kavalada ( 42) • 
drahmi. 

Diziciler: Kavala ve Selanikte (93) • 

iskec;ede (80) drahmi. .. Roma 4 (A.A.) -=--Giornale d'italiaya 
gore, Arnavudlukla yaptlan son mua -
h~deler 12 anla§may1 ihtiva etmektedir 
kt, ?~nlann hepsi ekonomik, mali ve ti
candtr.. ~u anla§malar parlamentoya 
sevkedtlmi§tir. 

Balon, Rio de J aneiroya di.in ak§am 
da varabilirdi. Ancak geceleyin kara -
ya inmek istemiyen balonun si.ivarisi, 
yolunu kesmi§tir. 

Kadmlar: Vasati (39) drahmi. ! 
Son haftalarda, Drama, Kavala ve s-

ALMANLAR HAZIR Ml? l··•·h•••r ......... -... 
hukukla, lngiltere siyasetle, Fransa 

Almanya 
Me~rutiyet mahallesinin sokak ismml 

veremiyecegim daractk arahklarmm birin· 
de kar~1ma c;Ikti, onu ilk gordiigi.im giinkii 
gibi, cigerleri delikde§ik, gogsiiniin iistiin· 
de, ki.ic;iik kiZim tutuyordu. Yiizii daha 
sararm1~tt. Daha zayJflamJ~tt. Gozleri 
daha ~;ukurlara kac;mt~h. Yiiziinde bir is· 
kelet smtJ~ml and1ran bir giiliim~me ile 
beni selamlad1: 

filiyatla me,gul. .. 

Fakat 1914 te degiliz 
BugUnkU Almanyan1n umumt vazlyeti 20 sene ev
velki gibi degildir ve yak•n blr atide 1914 tekl kadar 

fUtursuz hareket etmesi pek az muhtemeldir 
- N as1lsm? diye sordum ... 

Y a.zan: General Duval Hasta gogsiini.in i.istiinde r;ocugunu da· 
ha s1karak: 

- F enaytm, dedi. Gene agz1mdan kan 
gelmege ba§ladt. Cok fenaytm; tabii c;a• 
h~amtyorum da, ev kirasm1 veremedim. 
Bizi evden c;tkaracaklar. 

- Y usuf, seninle konu§tuktan sonra 
«Cumhuriyet>> gazetesinin 21 kanunusa
ni niishas1nda, senden bahsettim. V erem· 
lilerle bir anket yap1yordum. Biz zannet• 
tik ki ondan sonra sizinle «Veremle Mii· 
cadele Cemiyeti» me~gu) oldu. 

Siyasetten harbi 
uzakla§hrmak gi.i -
zel bir hulya, fakat 
maalesef, hakikat -
ten kabil oldugu 
kadar uzak bir hul
yadir. cA. L. J eu -
ne• i.in Paris Midi 
gazetesindeki so • 
zi.inii takdir edi -
yorum. cFransa hu 
kukla, !ngiltere si
yasetle, Almanya 
filiyatla me§guh 
diyordu. Alman -
yay1 haks1z <;Ikar
magl pek isterdim. 
Bilhassa, hak, yal
mz avukatlara mah 
sus olmay1p ta, Alman ordusu resim ge~idde 

- Hay1r efendim. Kimse me~gul ol • 
madt. Y almz merhametli bir ka • 
dm, eksik olmasm bize be~ lira yollam1~. 
0 da kanunusanidenberi tabii yendi. Fa
kat resmi bir yerden bizimle me~gul olan 
bulunmadt. 

*** 
Doniiyordum. Gene ayni mahallenin garazs1z ve 1vazs1z hemcinsine kar -

§l muhabbet, insanlar arasmda hiir -
met esasma miistenid bir hak olursa, 
Fransanm hak kazanmast nekadar gi.i
zel olurdu. Heyhat! .. Esasen Almanya, 
Mosyo J eune'iin formi.ili.inde kendisine 
aid olarak mevcud bulunan k1sm1 ka -
bul etmiyec;ektir. <;iinku, Almanya, 
yapbg1 i§in, ayni zamanda, hem hukuk, 
hem siyaset, hem filiyat oldugunu id -
dia ediyor. Yani toptan barb. Bu keli -
me yeni bulunrnU§tur; fakat vak'a c;ok 
eskidir. Ludendorff bunun hakkmda 
.Der Totale Krieg• isimli bir kitab yaz
ml§br. Esas fikir, harbin arbk bir siya
set vas1tas1 degil, bilakis, siyasetin harb 
vas1tas1 oldugudur. 

lar.,. Kaq1hkh bir nevi top oyunu oy -
namaga ba§larlar ve mii§tereken takib 
edilen neticeler elde edilinciye kadar, 
harekat esnasmda bu oyuna devam e
derler. 

Kelek sokagmdan gec;iyordum. Kar§tma 
solgun benizli bir kadm dikildi .. 

Fakat bu, barb san'atinde, daha dog
rusu Almanyanm harb san'atinde bir 
ink1lab m1d1r? Yoksa kelime kavgasm
dan ibaret midir? ikinci Fredrikin, bi
rinci Quillaume'un §ah1slarmda, devlet 
adamhg1 harb adamhgma m1, yoksa 
harb adamhg1 devlet adamhgma m1 
galibdi? 

Birinci Quillaume, her §eyden evvel 
Prusyah bir zabit oldugunu si:iylemi§tir. 
Napolyon gibi, eben bir sivilim• sozi.ini.i 
asia sarfetmezdi. Hatta birc;ok defa, bu
nun aksini soylemi§tir. Eski devirlerde, 
buyiik fatihler, Ludendorfun anlad1g1 
§ekilde, yani, zafere ula§mak ic;in yal -
mz silah kuvvetine degil, her ti.irlii va
sitaya miiracaat ederek, daima toptan 
barb yapm1§lard1r. Fakat bu zafer de, 
onlarm irnparatorluklar kurmalarma 
yanyordu; yani bu suretle tekrar siya
sete avdet e~yorlard1. 
Siyasetl(l harb ara· 
srndaki 11lu rabrta 

Maamafih, harble siyasetin birbirine 
Slkl Slkl bagh oldugu, birinin otekine 
tabi bulundugu hakkmdaki Alman barb 
telakkisinde, iic;iinci.i cumhuriyetin te • 
essiisiindenberi biz Franstzlara yabanc1 
kalan ve bizi di.i~iindi.irmesi laztm ge -
len bir §ey vard1r. Almanlar bizimle 
miizakere ettikleri miiddetc;e, artlk har
bi dii§i.inmediklerine inamveriyoruz ve, 
bilmukabele, harb yaptlklan, yahut 
harb haz1rladlklan zaman da, belki, 
arbk mi.izakereyi ak11larma getirmedik
lerini li.izumundan fazla tahayyiil edi -
yoruz. Gerc;i, kendi hakk1m1zda da 
bu §ekilde muhakeme yuriitti.igi.imi.iz 
dogrudur. Fransa, mi.itehasstslar tara -
fmdan idare edilmektedir. Harb miite
hass1slar1 da var, siyaset mi.itehass1slan 
da. Fransada, izah edilemiyen, fakat 
mii§ahede olunan bir hal vard1r ki, o 
da, askerlerin siyasetten, siyaset adam-

Kuvvet ve harb hakkrn -
daki Alman telakkisi · 

Arbk 1914 te degiliz. Hitlerin Alman
yasl .Quillaume. un Almanyas1 degil -
dir. Kuvvetine ayni derecede itimad1 
yoktur ve bunda hakhdu. Zira bu kuv
vet, zaferle biten iki biiyiik muharebe
nin ve 50 senelik cah§rna ve haz1rhk 
devresinin imparatorluk ordusuna bah
§ettigi salabete ve saglam esasa sahib 
degildir Hitler Almanyasmm diinyadaki 
siyasi ve ekonomik vaziycti o zamanki 
vaziyet degildir. Ve nihayet, zavahir ne 
olursa olsun, Almanyada n'i! ayni istik
rar, ne de ayni dahili insicam vard1r. 
Binaenaleyh, Almanyanm, yakm bir 
atide, 1914 teki kadar fiitursuz ha -
reket etmesi pek az muhtemeldir. 

Fakat Almanyamn gerek harbe ha -
z1rhk devresinde, gerek diplomatik ger
ginlik devresinde, gerekse muhasamat 
ba§lad1g1 zaman, siyasi ve sevkulcey§i 
bak1mlardan tuttugu yolu iyi anlamak 
ic;in, onun kuvvet ve harb hakkmdaki 
telakkisini bilmek §arthr. Bu telakki bi
zim telakkimizden derin surette aynl
makta ve bu fark, ekseriya, bizi hatah 
hiikiimler vermek ve hatah tahminler 
yi.iriitmek neticesine gotiirmektedir. Al
manya, harbden muvaffakiyetle <;Ikma
mt§ olmasma ragmen, akidesini degi§
tirmemi§tir. Hulasa onun zannmca, di.in
yaya hakim alan §ey kuvvettir; bu, bel
ki onun kuvvet oldugunda degil, tahak
kukunun, bir milletin hakiki ktymetini 
gosteren en kat'i i§aret olu§undad1r. 
Harb, bu suretle, en yi.iksek hi.ikmi.i ila
hi olmakta devam ediyor. 

Maamafih, Almanya, asia §an ve §eref 
ic;in harbetmemi§tir ve etmek istemi -
yor. Onun harbedi§i, kendisini siyasi 
veya etnik niifuz ve hakimiyet tesisi 
hulyasma dogru gotiirmege elveri§li 
miisbet istifadeler temini gayesiledir. 
9ayet ayni neticelere muslihane yol -
!aria eri§mek miimkiin \olursa bundan 
dolay1 memnun olacak ve harbetmiye -
cektir. Almanya, nefsen sulhperverdir, 
muharib olmaktan ziyade askerdir. Ye
di sene harbinden sonra yazd1g1 cEssai 
General de Tactique• isimli eserinde, 
Guibert cPrusya Krall nerede manevra 
yapmaga muvaffak oldu ise, o_rada mu
vaffakiyet kazand1; c;arp1~mak zorunda 

- N astlsmtz, iyisiniz in§allah?. 
Yiiziine dikkatle bakhm. 
- T e~ekkiir ederim, dedim. 
Giiliimsemiyordu: 

- Beni tammadm1z galiba. Ben bu
rada 13 numarada oturan hasta Hasanm 
kam1y1m. 

- Y a l.. dedim.. Hastamz nas1l.. 
- Cok fena efendim ... Nobet gitgide 

art h. 
- Sizi biz yazd1k, gelip aramad1 • 

lar m1? 
Kadmm hie; giilmiyecek zannedilen yi.i· 

zii, ac1 bir tebessi.imle buru~tu: 

·- Y ook, dedi, kimse bizi aramad1. 
lki hay1r sahibinin bize yardun ettigini 

soylemi~tik. onlar da yardunt kestiler. 
Arttk berbad bir haldeyiz. 

*** 
Hakikaten Veremle Miicadele Cemi-

yetinin veya herhangi bir makamm isim 
ve adreslerini bile bizim bulup ortaya <;l• 
kardJgtmtz bu hastalarla hala me~gul ol· 
mamas! pek tuhaf bir~ey ... 

SUAD DERVIS 

Y a~ iiziim ihracab 
lzmir 4 (Telefonla) - Yahmiz Faz· 

~~n~~ ri~asetinde toplanan komisyonda ya~ 
uzum 1hracatmm esaslan tesbit edilmi~ • 
tir. Pamuk cinsinin 1slahma c;ah§llmas1 da 
kararla~tmlmt~hr. 

Tayyareci Mis Molison 
bir kaza ge~irdi 

Londra 4 (Hususl) - T ayyare ile 
Londradan Cenubi Afrikamn Kap §eh • 
rine gitmekte clan Mis Emili Malison ~i
mali Afrikada bir kaza gec;irmi~tir. T ay • 
yareci lngiliz kadmt tayyaresini tamir et· 
mek iizere bir hafta kadar Cezairde ka • 
lacak ve oradan yoluna devam edecektir. 

rek isteklerini zorla yapbrmak arzusu· 
dur. 
Alman ordu•unut) 
bugiinkii lefkilatt 

Bunlarda Arnavudlugun bi.itiin sa -
halarda 1talyamn yard1mile 1slah1 der -
pi§ olun~a.~tadtr. Arnavudluk, 1talyaya 
Beratta uc,;uncii bir petrol imtiyaz1 ver
mcktcdir. 

lzmirde bir gemi bath 
l~mir 4. (T elefonla) - Hiisnli kapta-

nm 1daresmdeki kum "k]" · M . K yu u gemt ene-
Jllenm umkale mevkiinden <;amalh tuz· 
lasma gelirken yiiklin agtrhgmdan bath. 

Hiisnii kaptan, tayfa Veli kayboldular. 

Receble Mehmed Yiizerek sahile c;tkt1lar. 

M. Ekner, baz1 gazetelerin kendi hak
kmda neler yazml§ olduklar1m haber a
lmca §a§ml~ ve kendisinin siyasal bir 
~ahsiyet olmadiglDl, hayatmda en bii -
yiik alakay1 ancak kabili sevk balonlar 
meselesine hasreyledigini, nazi rejimine 
candan taraftar bulundugunu, intiha -
batta buna rey verdigini ve Almanyada 
kemali huzurla ya~1yacagmdan emin ol
dugunu soylemi§tir. Bundan iki y1l ev
vel Makon admkai balonla kazaya ugn
yan Amerika bahriyesine mensub bin
ba§l Pek te, Hindenburgun miirettebab 
arasmda rastdhk vazifesini gormekte -
dir. 

kec;ede muhtelif grevler yapan Yunan 
ti.itiin amelesi yevmiyelerin 105 ~rah . -
m1ye c;tkanlmasml, kadm gi.ind.ehklen
nin de artlnlmasml istemektedir~er .. 

Milli tkt1sad Vekaletinin esas itJbanle 
amele yevmiyelerinin bir miktar art -
masma taraftar oldugu anla§Ilma~ta -
dtr. Fakat yevmiyeler arttmlsa bile a
melenin istedigi miktarm kumpanyalar 
tarafmdan kabul edilmiyecegi ve ye~
miyelere be§er, onar drahmi z~mmed~
lebilecegi tahmin edilmekte~Ir. Btr 
drahmi bizim param1zla vasatl 50 pa • 

lanmn da askerlik i§lerinden hic;bir §ey 
anlamadJklandtr. Goriini.i§e bak1hrsa, 
Almanyada ayni hal varid degildir. 
Yi.iksek siyasi bilgiler mekteblerinin 
programlarmdan harb <;Ikanllp ablma
miiii oldugu gibi, yiiksek askeri bilgilcr 
mekteblerinin programmdan da siyaset 
dersleri ~1kanlmam1§tlr. 

Bu, ancak Almanyanm sebebiyet ver
mesile pathyabilecek alan yakm pir 
harbin alacag1 §ekli tetkik etmcge ba§-

kald1g1 her yerde hemen daima mag -
lub oldu• dedikten sonra, .tkinci Fre
derikin k1taab, ktymet itibarile degil, 
tabiye sahasmda i.isti.indi.irler. der. Maa
Jesef, Almanya siirii halinde ya§ar bir 
millettir, §eflerinin emrine itaat eder 
ve on be§ senedenberi, bilhassa i.ic; se -
nedir, sogukkanhhgm1 gi.ic;li.ikle muha
faza edebilmesine sebeb alan bir tahrik 
rejimi altmda bulunuyor. 

Binaenaleyh, Almanlar, kuvvetleri -
nin, gosteri§ten ibarct kalmay1p hakiki 
kuvvet haline gelmesi ic;in hic;bir §eyi 
ihmal etmiyorlar. Evvela, kuvvetli ol -
duklarma kendileri kanaat getirmek i
c;in kuvvetlenmek istiyorlar. Bu, onla
rm nazarmda, yi.iksek manevi seviye -
nin §eraitindendir. Kuvvetli olmak is
teyi~lerinin ikinci sebebi, etraf1 i.irkii -
terek, bu da kafi gelmezse, tazyik ede-

Demek oluyor ki, Hitlerin, en evvcl, 
milletin asker! kuvvetini ihya ile me§
gul olmast Alman manhki icab1 idi. Al· 
man hiikumeti, hem mevkiini muhafa· 
z~. :.tmek, hem tedavisini deruhde ettigi 
butun marazlara mi.iessir veya oyle sa
mlan bir deva verebilmek ic;in, hissedi • 
lir_: muvaffakiyetler kazanmaga, her hii
kumetten ziyade muhtacdtr. 

1914 tekinden daha bi.iyi.ik haz1rhklar 
yapmak isteyi§i de §a§Ilacak bir §ey de· 
gildir. Bunun sebebi, 1914 ordusunun 
eninde sonunda maglubiyete ugramt~ 
olmasmdan ibaret degildir. Ayni za • 
manda, bi.iyi.ik erkamharbiye heyetin -
den bugiin hayatta bulunan kimseler, 
o zaman kendilerin · dinlemek istemi -
yenlere o maglubiyetin muka~dar ol • 
dugunu si:iylemi§lerdiP. Biiyi.ik erkam -
harbiye, niifuzundan hie; bir §ey kay .. 
betmemi§tir. 

Hariciye Vekilimiz 
Belgradda 

Belgrad 4 . (A A) - Tiirkiye Dt~ 
Bakant T evfik Rii§tii Aras bu sa bah 

Paristen Belgrada gelmi§ ve istasyonda 

Ba~bakan muavini Martinatz, D1~ Ba

kanhk erkant, Tiirkiye el'>isi ve Balkan 
Antanh devletlerinin miimes::.iller.i tara
fmdan kar~tlanml§hr. 

Aras saat 11 de Ba§bakan ve Dt§ 
Bakam Stoyadinovic;i ziyaret ederek ya _ 

nm saat kadar gorii§mU§, saat 11 ,30 da 

N aib Prens Paul tarafmdan kabul olun

mu~ ve saat 13 te de Stoyadinovi~in og 

le ziyafetinde haztr bulunmu~tur. Aras, 
yemekten sonra Ba§bakanla tekrar gO-

rii mii§tiir. 
Bu aqam Tiirkiye elc;iliginde verile

cek ziyafete i§tirak edecektir. 

Hindenburg balonu 5 may1sta, Ameri
kamn Lakehurst §ehrine vasll oluncl -
ya kadar, binba§l Pek bu vazifede kala
caktlr. 

Rio de Janeiro 4 (A.A.) - Hinden -
burg balonu bu sabah Greenwich saa -
tile 9 da buraya vast] olmU§tUr. 

Diik de Kent Belgrada gidiyor 
Paris 4 (A.A.) - Diik ve Dii~es de 

Kent, Belgrada gitmek iizere diin uc;ak
la buraya gelmi~lerdir. 

Bi.iylik Elc;iler konferansma i~tirak et
mek iizere, Corbin de ayni uc;akla gel-

Mark ktymetten 
dii~iiriilmiyecek 

Berlin 4 (A.A.) - Schachtm orgam 
olan Deutscher Volkswirt gazetesi mar • 
km k1ymetten di.i~i.iri.ilecegine ve Alman
yanm ticari politikasmda bir degi~iklik o· 
lacagma dair clan ~ayialan tekzib etmek
tedir. 

rad1r. -------lzmirde bulunan define 
!zmir 4 (T elefonla) - Buraya gel en 

bir Yunanh, arsasmda define btrakarak 
p;ittigini iddia etmi~ ve yaptlan hafriyat 
neticesinde 600 altm, yakut, elmas yii • 
zi.ikler, altm saatler bulunmu~tur. 

larken, nazari itibara almmas1 lii.z1m ge
len mi.ilahazalard1r. Bu mi.ilahazalar, si
yaseti bir yana b1rakarak, bu harbden, 
mutehass!S slfatile bahsetmege imkan 
olmad1gmt gosteriyor. Alman tarzmda, 
diplomatla sevkulcey§c;i, ilk top ate§in
den c;ok evvel elbirligi etmege ba§lar -

Almanya, erkamharbiyenin arzulan 
daha fazla nazari itibara almsaydt, ha
disatm ba§ka bir cereyan alacak oldu • 
gunu ogrendigi zaman §a§maml§tlr. Er
kamharbiye, Alman kanunu esasisinde 
yaz1h alan umumi hizmet prensipinin 
tatbikm1 beyhude yere 1srarla istemi§ 
durmu§tu. 18 temmuz 1914 te, harbe 
girmeden on be§ giin evvel, Moltke, 
cBethmann - Holweg~ e §oyle yaziyor· 
du: cl914 te, 40,000 den fazla insamn 
askeri talim ve terbiye gormemesi ih • 
timali vard1r. Bu suretle, bir koloruu
nun muharib klt'alarma faik bir mev -
cud her sene beyhude bir hale gelmekte 
ve nihai barb hesabma ziyan olmakta • 
d1r ... Memlekette icab eden para mev • 
cuddur. Alman milletinin, ic;ki va ti.itun 
gibi maddi zevkler i~in yaptlgt azim 
masraf1 gozi:ini.ine getirmek kafidir .• 



~ CUMHURiYET 

~:~~~: Atanla tutan ] 
~================================~~ 

Umumi telefon 

yerleri yapdacak 

BugUn, bu gece 

~ehzadeba~1 H i L A L Sinemastnda 
lki biiyiik film birden 

Beyoglu sinemalarmdan evvel ilk defa sinemamtzda gosterileeek olan: 

Omuz omuza verip, laktrdtyl birbirinin 
agzmdan kaptp tath, canh, ate§li konu§
malanndan, lir;linlin de tam kafadengi ar
kada~ olduklan anla~thyordu. 

Sa,Kda oturan, §i§man, gozliiklii, tasa
SIZ, ic;i geni§ bir adamd1; ka§lanm kaldt
np gozlerini sliziiyor, stms1k1 tuttugu bas
tonunun ucunu, topuklanna vuruyordu: 

- Ben, sabahlan denize giremiyorum, 
u§iiyorum ... Yiiziimli goziimli ytkarken 
T erkos suyu bile u§utiiyor. 

Ortalannda oturan, kuru yiizli.i, dar o-
muzlu gene, §a§alamt§tl: 

- Denize girmiyor musun? 
,)i§man, giiliimsedi: 
- Giriyorum amma, ak§amlan ... 
Solda oturan t;lplak kafah bilgic; ta-

Vlrh, orta ya§h adam, §oyle bir geriledi: 
- Ak~amlan m1? Ak§amlan, daha 

soguk olur ... Ben, denizi soguk bulmuyo
rum da, bazan kuyudan su c;ektirip onu 
dokliniiyorum ... 

Soldaki ba~m1 salladt: 
- Seninkisi biraz da s1mr, galiba ... 
Gozliiklii, &i§mam sordu: 
- Avla nasilstmz? 
Ctplak kafah, ortaya~h adam, bir sa

gma, bir de so luna baktt: 
- Av kald1 mt?... Av, dedigin, agac

hkta, ormanhkta olur. Agac nerede, or
roan nerede? Ben hili rim, Kayt§da~mm 
eteginde kocayemi§leri vard1, sana yemin, 
ii<; metroluk agaclardt ... .)imdi, fundahk 
bile yokl 

Or;ii de ba~ba§a, omuzomuza verdiler, 
konu§uyorlardi: 

- Av da, bir hastahkt1r hal 
- N e demezsin I Ge<;en giin, Bed~s-

tene ugrami§hm. Bir baston gordiim. 
Nah, §U elimdeki bastona benzer bir bas· 
ton ... Celgelelim, baston degil! .. Tiifek... 
T ek namlulu cifte ... Hie rasladmtz m1? 

- Ben, c;ocukken, oyle bir§ey, hayal 
meyal hatuhyorum! 

- Benim de duymu§lugum var! 
- Bastona bakhm, su ic;inde on bes 

kag1d eder. Merakhsma, elliye, altmi§a: 
seksene, doksana sat. .. Dokuz kag1d isti
yor. Neyse, dorde km~1p kesi~tik. Gel • 
gelelim, hastahk, dedim ya! Denemeden 
olur mu? Sa<;ma ald1m, bir iki denemeden 
sonra, aldanmadtgimJ anladtm. Diin sa
bah, bir saksagan vurdum. 

n; kafadengi, konu~uyorlardl: 
- Pirenin, tatarc1gm kolay1 var; gazi 

neftle kan~tmr siirersin ... 
- Arnma, hayvamn bogiirlerine de -

Telefon idaresi bunun 
i~in tetkikat yaptyor 

gil; r;iinkii yalamr, zehirlenir. Gazetemizin dlinkii niishasmda «1n -
- Zehirlenmesin b1rak; fayda etmi - tibalar» slitununda r;1kan bir yaz1da §e-

yor. h1rde umumi telefon miikaleme yerleri -
- Ba§ka zarars1z ilaclar var. nin bulunmamasmdan gece vakti telefon 
- Nafile! Oldiirmiiyor. etmek mecburiyetinde kalan vatanda§la -
- Hay1r, Oldiiriiyor amma, oldiir • rm r;ok mlieykiil mevkide kaldiklan ileri 

diikten sonra da ~;ogalbyor. siiriilmekte idi. 
- T uhaf §ey I Bu mesele hakkmda T elefon ida resin· 
- Sa~;ma, birader. Ben, bir tarihte. de alakadar bir zat diin bize §Unlan soy-

Anadoluda dola§Irken bir adama rasla - lemi~tir: 
dirndl. Kendisi bir su icad etmi~. Kopegin «- Gazetenizin istegi ~ok yerindedir. 

KORSANLAR DEFiNESi 
"RICHARD T ALMAD JE, m oynadrg sergiize~t ve heyecan filmi. 

" MAURICE CHEVALIER , ve 200 varyete yrld1zrnm biiyiik 

muvaftakiyet kazandrg1 tilm 

F 0 L • 
I BERJER 

Zevk, ne~e ve e{llence Harikast 

Bugiin matineler: Saat 11 den itibaren ba~lar. 

Ouhulyie 20, Paradi 15 kuru§tur. 

Bugiin M E L E K Sinemas1nda 
lizerine suriiyorsun, bir dakika gec;iyor, Ancak §irket iki lir; aydanberi bu ihti - Herkesin a.kl~ladJgJ, begendigi ve HEYECANLA takib ederek mevsimin 
ge<;miyor, kuruyuveriyor ... Kopekteki bi.i- yac1 hissetmi§ ve tetkikata ba§larni§I!r. en hissi, en GUZEL FiLMi BUDUR dedigi : 

tiin pire, tatarc1k, ne varsa, hepsini, ~1pm- Bunun ir;in bir~ok firmalarla temas edil- DAYI•D KOPERfi•LD BlRR<;OOMCAUNGIUN 
i§i oldiirliyor. mi§ ve bize en uygun gelecek miikaleme 

- Peki. bu adam nerede? makinelerinin ahnmas1 ir;in miizakerelere FranslZca so:dii Metro Goldwyn. Mayer filmini siz de mutlaka gor:Uelisiniz 
- Bilmiyorum! Hani, goziim yJ!ml§, ba§lanml§tlr. Ayraca : Paramount diinva havadisleri : Pariste olen Venizelosun 

c;ok ic;im yanm1~ ta, o adam1 arad1m, bir Umumi miikaleme yerleri izmirde de cenazesi, FRAN SA • URUGVA y futbol ma~1 vesaire ... 
daha da rashyamad1m. Beyaz, brmiZI vard1r. Ancak burada bir tak1m uygun • Bugiin saat 11 de tenzilatb matine. 

yanakh bir adamd1. suzlar bu makinelere para diye demir ~~~·-••••••••••••••••••••••••••• 
- Bu ilac nelerden yap1hyormu~f' parr;alan, yass1 ta§lar atmakta veya rna- ,... 

Ogrenemedin mi? N as1l &eydi ';I • kineye §iddetli bir yumruk vurmak sure -
Bu 

haft a SA RAY sinemastnda 
- Ne rengi, ne de kokusu var. Oste- tile konu§maga yeltenmektedir. Baz1lan 

lik, zararstz da... da kulakhktan konu§mak istemektedir. 
- Ne gibi? Biz biitiin bunlan gozoniinde bulundur -
- Herif. bizimle bahse girdi; gozii - mak ve alacagiiDlZ aletlerin bu gibi hile-

miiziin oni.inde bardak bardak ic;ti... !ere kaT§l sigorta ediJmi§ olmasmt dii§lin -
Beyaz sad1 adamcag!Zln ha&an c;ocu- mek mecburiyetindeyiz. ;limdiye kadar 

gu, babasmm kibrit kutusunu bir el<;a • bu i§i tehir etmemizin en biiyiik sebebi de 
buklugile almi$, denize atlyordu, zavalh para sistemimizin henliz takarriir etme -
adam, bag1rd1: mi§ olmasJdiT. Mesela hal en be~ ve on ku-

A A ru§luklar piyasadan kaldmlarak ba§ka 
- tmaaal.. tmaaa!.. k B 
Ah, §U t;ocukluk!.. Bazan bilmeden, para <;1 anlacaktJr. u pralarm <;tkma -

oyle yerinde, cevablar verirler, oyle bir SlnJ beklemek ve makineJerin deliklerini 
baki~la bakarlar ki... ona gore yapmak laztmdtr. 

Yumurcak, adamcagtzin bagm§mdan Biliyorsunuz ki §irket, hiikumet tara • 
lirkmii~tii; durdu, kibriti atmadt. Bir§ey fmdan satm ahmr ahnmaz ilk i§ olarak 
soyliyecek sandtm. halkt dii§linmii§, bunun i<;in tenzilat yap

HayJr! Hi~; bir~ey soylemedi; durdu, magi kararla§tlrmJ§hr. Bu i§ ise §irketin 
kibrit kutusu elinde, ihtiyar adama bakh, mlibayaast kanuniyet kesbettikten sonra 

olabilecektir. Bu itibarla hazirana kadar 
baktt... b kl k lA 

Cocuk kalblerinin, anla~Ilmaz, inaml- e eme aztmdu. 
maz sezi~leri var. Ba&Im <;evirdi; bir, ii~; Uzun miikalemeler asgari olarak 7,5 
kafadengi arkada§a; bir de elindeki kib- kuru§a inecektir. Belki de Vekalet (5) 
rite baktt. kuru§a kadar tenzilat yapacakhr. 

1htiyar adamcag1z, elini uzatml§, kibrit Bu vaziyet kar§tsmda §imdiki gibi u-
kutusunu ahyordu; ~;ocuk, bo§ bulunacak, mumi miikaleme makinelerini 1 0 kuru§ 
kibriti kaphracak sandtm. Hay1rl Cocuk, i.izerinden yaparsak bir iki ay sonra tek
si<;rayip geriledi ve kolunu savurarak kib- rar degi§tirmek lazJm gelecektir. Bunun 

2 bUyUk film, adeta lki ,aheser birden : 

s BAern~tayMn'•.n mse~huroeseri :N KtrmiZI <;i~ek 
Franstzca sozlii miikemmel film 

Harry Baur • Merlie Oberon • 
Gaby Morlay Leslie Howard 

taraftndan taraftndan 

Ayni biletle bu iki ~aheseri gormek hrsab01 kaprma}'lmz. 
Seanslar: 11-2-S.10-8,20de Samson. 12,30-3,4S·6,SO ve lOda Ktrm1z1 <;i~tek 

J A N Muhte'D;r lA- R K 1 
- . 

936: BROADY A Y MELODY: 936 
Bir harika: Biitiin diinya varyete ve orkestra11 bir arada. ~aheser filim 1 

Ayr1ca. Fedaller Alay1, Konrad Vavd ve yt>ni diinya haberleri. 
FERAH SiNEMADA ' 

• • U R K Sa,emasanda Bugiin T 
ILAHLAR EGLENiYOR 

li::iTANBUL: 
12,30 muhtelif pHi.klar ve halk mus!ld 

s! • 18 operet par((alan (p!ii.kl - 19 
ler - 19,15 muhtelif pHl.klar • 20 ~emuc;•.

Ziraat Bakan)lgl namma (Pendik 
oloji enst!tiis!l ~eflerlnden Ekrem 
tarafmdan (Davar ve Merinos •·~.,.mJ . ., 
hakkmda) - 20,30 stiidyo ork:estralar 
Emin6nii Halkevi g6sterit kolu, son 
ler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmtn 
zetelere mahsus havadi.s servi.sl vPr•llt'C"'l 
tlr. 

VIYANA: 
18,20 Avusturya - Macar!stan futbol 

~m1 nakil (Budape$teden) _ 19,10 
popurlsi - 20,15 piyano - ~arkt - 22 
(Saat ka~1 vuruyorl - 23 ,20 nakil • 24 
(Josef Smid) - 24.30 orkestra. 

BERLIN: 
Piyano • keman triyosu (Haydn, 

20,40 spar - 21 aksam musikisl 
operetlerden) - 23 haberler - 23,30 
r6oorta .ii - 24 ge<:e musiklsi • 1 dans. 

BUDAPEI;ITE: 
17,45 Avusturya _ Macarlstan futbol 

~tml Viyanadan nakll - 18.45 koro • 
salon orkestras1 - 21,20 miisamere -
Llstin eserler!nden konser • 23 haber • 
Qimrene m u.sikisi. 

BUKRES: 
12,45 orkestra - 18 Rumen halk 

sl - 19 Konf • 19,20 radyo salon 
s1 - 20.15 Konf - 19,20 radyo 
trast - 20.15 konserln devamt - 21 ..... ~t.f!M 
22 koro konserl - 23 konser. 

LONDRA [Regionall: 
19,05 kon~er - 19,50 kari$Ik konser _ 

hatlralar - 22 .55 havadls • 23.05 II.UJ<Iu;uu• 

orkestra konserl - 22.05 din! konser • 
23 .25 orkestra konseri • 24,50 son. 

ROMA: 
18,05 senfonik konser - 20.30 kan§Ik 

yin - 20,45 spor - 21 ,10 tlyatro 
21.40 komedi - 23,20 konser, sonra 
mu~ildsl. 
~~~~~~~~~~pJ 

Nobetci eczaneler 
Bu gece n6betc;l olan eczaneler §unlar• 

dll': 
istanbul c!hetlndekiler: 
Ak.sarayda (Etem Pertev), Alemdardl 

(Abdiilkadirl, Bak1rk6yiinde (istepanl, Be• 
yazJdda (Belkls 1, Emln6niinde (Be~!r I{e
mal-Cevad), Fenerde (Emllyadi), Kara• 
giimriikte (Suad), Kiic;iikpazarda (HasuU 
Hulusil, Samatyada (Erofilosl, ~hreml• 
ninde (A. Hamdil, l;lehzadeba§mda (Halil)• 

Beyoglu cihet!ndekller: 
Galatada (HIJ:lll, Hask6yde (Halk), Ka.• 

simpa§ada (Merkezl, Sanyerde (NuriJ, 
§li§lide (~I§I!J, Taksimde (GalatasarayJ, 
(Vinkopulo) . 

Uskiidar, Kadikoy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada ($inasil, Heybellde (Til• 

na~), Kadtk6y, Pazaryolunda (Rifat) Mo• 
dada (Sihhatl, Uskiidar, imrahorda' (l!W 
rahorl. 

rit kutusunu denize fulatJp atb. ic;in fi§ler yaptumagt dii§iindiik. Para 
Adamcag1z bag1racakh. mukabilinde T elefon §irketinden alma -

- Kopek! ere ziyafet desene! 

-Sus! 0 zavalhlan hattrlatma ... 

IV e~hur Frans1z edibi MOL•ERE.'in eserinden iktibasen viicude getirilmi~ 
biiyiik Frans1z opereti Oymyanlar: Apk te~ekkiir 

HENRY CARAT - ARMAND 'BERNARD - JEAN BIOTEL, Vazife ugrunda olen agabeyimit Y az geleliberi, pireden, keneden sinek • 
ten, tatarctktan halleri duman ... 

Y amba~lannda, ku sac;h bir adamca • 
g1z oturuyor; saga sola saldtran kiir;iik 
oglunun, belki de torununun ha§anhgm
dan gazetesini okumaga vakit bulamlyor
du: 

- T ek dur, yavrum ... Herkesi rahat
SIZ ediyorsun. 

Cocuk, oralarda degildi; oldugu yerde 
k1p1r ktptr kiptrdamyordu. Pire, sinek la
kirdJsmt duyan k1rsac;h adamcagiZin gi:iz
leri parladt, merakla dinlemege ba~lad1. 

F akat. ii<; kafadengi arkada~. konu§U· cak fi§lerin makinelere attlmak suretile 
yorlard1: muhabere edilmesini de mahzurlu gar -

- Bu piretozu, bir§ey degil ... Ben, bjr diik. (::iinkii ani vak 'alar kar~ISlnda, te -, 
tarihte, bir avc1ya raslad1md1; bir toz kul- lefon etmek istiyeceklerin ceblerinde o 
lamyordu; kopegin bumuna siirdiin mii, dakikada fi§ bulunm1yabilir. Binaenaleyh 
koku hassaSJ fazlala&IYOr... Hem, oyle hazirana kadar sabretmek mecburiyeti 
fazlala~l§ ki, kopek; on, on be§, hatta vardir.» 
yirmi, yirmi be~ kilometro ilerideki avm T elelon febekeai genifletiliyor 
kokusunu ahyor... Haber aldtgJmiza gore T elefon §irketi 

1htiyar adamcagtz, boynunu biikti.i; §ehirdeki ihtiyact gozonlinde tutarak §eh
c;ocuga, ve kibrit kutusunun ahldJgJ tarafa rin ;5i§li, Siiadiye, Edirnekapl ve sair 
bakt1, hi<; sesini <;Ikarmadi! yeni in§aat yaptlan yerlerine telefon hat-

MAHMUD YESARI Ian r;ekmegi karar altma alm1~hr. Bunun 
~~------------........ --~---~-~==~~==~ i<;in yakmda faaliyete ger;ilecektir. 

Birecikte himaye edilen yoksul yavrular Kadmlara sarkmbhgm cezast 
Evvelki gun Beyaz1dda Behr;et ismm· 

de bir seyyar sahcmm Mebruke i~mde 
bir lise talebesine sarkmtthk ettigi 1~m 
polisr;e yakaland1gmt yazmt§hk. 

Beh<;et diin Sultanahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme edilmi§ 
ve suc;u sabit gori.ildiigi.inden altJ ay hap
se mahkum edilmi~tir. 

FLORELLE, MARGUERITTE MORENO Kumkapt serkomiseri Mi.inirin cet1#z~ 
Muazzam dekorlar, tevkalade mQzik. ne~e, z~vk ve FransJz incelikleri. sine i§tirak eden ve diger 

Bugiin saat 11 de tenzilath matine yard1mda bulunmak suretile lutuflaruii 

:===--=-~~:--:~~~:::::-:~:=~~:-:::::~=== esirgemiyen Vilayet erkanma, bilhassa Vali muavini Hiidai ile biitiin meslek 
- A Z A K Sinemasmda bu hafta 2 film birden \ mensublarma ve istanbul Emniyet mu· 

1 BAY ANLAR 2 • P A J R 0 N diirii Salih K1hca minnettarhgimlzJ ar· 
• zetmekle beraber teessiiriimiize i§tirak 

14 artist 8000 figilran ve 120 
ki~ilik orkestra i~tirakile sene 

nin en muhte~em eseri. Bir zarafet 

RUBY KEELER DICK POWELL 

JOHN BLONDEL 

OLSAYDIM eden biitiin dostlanna ayn ayn te§ek • 
kiir etmek imkans1zhgmdan dolay1 ga• 
zetenizin delaletini rica ederiz. 

- T 
TAN 

N 

FERNAND CRAVEY ve 

MAX DEARLY 

tarafmdan giizel bir komedi 

Sinemasanda bugUn ~ok begenilen 

SON VALS 
IVAN PETROViTGH • KAMiLLA HORN 

Ilaveten: MiKi MAVS. Yeni FOKS JURNL- Tel. 43374 

' 

Y I L D I Z sinemas1 
FranslZ tiyatrosu 

Merhum Milnirin ktzkarde§i Ganime 
ve karde~i Etem 

Mes'ud bir evlenme 
~ehir Meclisi azasmdan doktor lhsad 

Arif Ozgen k•z• Bayan Siiadle Degirmi• 
saz maden komiirii sahibi Ali Rtza A· 
carm evlenme toreni bir~ok davetliler• 
le Siireyyapa!ja salonunda icra edilmi~· 
tir. <;iftlere saadetler temenni olunur. 

oliim 

. ......,. 
__ Y_EN_I_E_SE_R_LE_R __ .) · 

Bu senenin en biiyiik ve en 
muhte~em filmi 

CHARLES BOYER ve DA 
NIELLE DARIEUX'nin 

en ~ok muvaHak olduklan 

Halk Opereti 
Bugiin matine 

saat 16 da 

Girid Kandiye e§rafmdan ve tUccar• 
larmdan merhum Ali Babadahmn e§i 
ve Miizeler Genel Direktorliigii dahili• 
ye direktorii Bekir ~iikrii, ashab1 em " 
lfikten Mustafa Ali ve Genel Sava§ta 
lskaja1-ak deniz muharebesinde §ehid 
olan deniz subaylarmdan Said ismailiit 
valideleri salihah nisvandan Bayan 
Pembe Sadtk diin vefat etmi§tir. Ge " 
nazesi bugiin Bakukoy lstanbul cadde• 
sinde Huban sokagmda 8 numarah ha• 
neden saat on bir bu.,ukta kaldtrdarak 
namaz1 koy camisinde kdmdtktan senra 
Baktrkoy mezarhirJna defnedilecektir. 
Mevla rahmet eyliye. 

Aiar; ~1kh 
Agac mecmuasmm dordiincii sayJSl ~ok 

giize! bir kapak ic;inde ve ozlii yazilarla ~lk
nu~ttr. Okuyucularrmtza tavsiye ederlz. 

Bir muhasib aran1yor 
Ambar muameHihna vakd bir muha

sibe ihtiyac vardu. Kefil dahi gostere
birecik (Hususi) - l<'1rat mektebmdeki himaye heyeti ders y1h ba~mdan • bilecek olanlarm istanbul •610» numa

beri her giin 20 c;ocuga ogleleri Slcak yemek yedirmektedir. Resmimiz, bun- rah posta kutusu M. N. adresine el ya-
lardan giydirilen 10 tanesini gostermektedir. zdarile ve mektubla miiracaatleri. 

Besi kirk iki 2'ece 
«Cumhuriyet» in zabrta roman• 12 

Yazan: Charles de Richter 
F akat, biitiin bu harici tathhk ve sii • 

kiinet, etiketi r;ok seven Sir Walter Stan
)eyle azimkarane c;arp1~masma mani ola
mamJ§tl Ciinkii vaktinin r;ogunu evde yeni 
siiveter ignelerini dii§iinmekle ger;iren gene 

k1zla birka<; saat sonra otomobilde di
reksiyonun ba~mda son siiratle uc;arken, 
yahud geceleri ~u veya bu gece kullibiinde 
ve yahud koktey alemlerinde gori.ilen 
gene ktz ayni ~ahsiyetti. 

Y akm dostlan, giilerek «fki Thaisa 
Strafford var, derlerdi, bir <;enenin Tha· 
i~a Straffordu, obiirii de gozlerin Thaisa 
Straffordu ... » 

Hi~ bir tarif gene klZl bundan daha 
iyi ifade edemezdi, c;enesinin yap1h~mm 
iradesi, gozlerindeki biraz kederli hiilya 
temayiiliine o kadar tezad te§kil eder gi
liy4" 

Cedric Lacyyi onun ni~anlm olan bir 
gene ktz hayaletile kabul etti; bu vaziye
ti miitereddi bir iivey pederin ister ho
~una gitsin, i~ter gitmesin. Biraz sonra 
gene 'rift salonun en lo~ ko§esinde elele 
ve yanyana oturuyorlard1. 

Suphe yok mevzuu yalmz, biitiin ga -
zetelerin me~gul oldugu biiyiik mesele 
e§kil etti. Ancak Cedric Lacy vicdani 

bir endi§e ile ve bilhassa korkulanm u -
yand1rmamak korkusu ile o gece Green • 

wiche giderek heyetten hie; bahsetmedi. 
Zaten Sir Walter Stanleyin o mada ge

livermesi unutulan bu noktadan hie; bah
sedilmeme~ini kolayla~tlTml~tl. 

Sir Walter eski lngiliz diploma tJ tipi
ni tam manasile ya~atan bir §ahsiyetti. 
Uzun c;ehre, kederli bir hal, sak1k biylk
lar ve sag goziiniin kemerine yerle~tiril
mi~ tek gozliik... Tam yemek masmda, 
hatas1z bir ktyafetle ve tek kelime konu§· 
madan &imdiye kadar oldugundan daha 
sevimli olarak meydana <;1kt1. 

udric Lacy i~inden §oyle diyordu: 
«- Thalma ve Bradleyin haklan var. 

ihtiyar ziippe gazetelerin ne~riyah tesiri 
altmda. Y ann muvaffak olursam i~ ta
mam. 0 vakit ihtiyar benden, iistte yer 
alarak ailesine &eref vermemi kendisi yal
varacak ve ni~anblan kiliseye gotiirecek ... 
Hey gidi riyalcar ihtiyar hey I 

Thaisamn annesi ~iddetli bir ba~agn -
smdan mustaribdi ve odasmdan <;tkmlyor
du. Y emege gelemiyecegi ic;in mazeret 
dilemi&ti. Cedric Lacy miistakbel kaym

pederine Scotland Y ardda olup bitenleri 
uzun uzun anlatmaga ba§ladJ. Sonra cioo
yetin oldugu evde ve sokakta gordiiklerini. 
Sir W alteri pek sevindirdigi belli alan ba
Zl garib hikayeleri de ilave ederek izah et
ti. 

Lakin o gece olacaklara dair bir tek 
kelime dahi soylememekte <;ok ihtiyath 
davrand1. Cedricin f!laliyetile hie; alaka
dar goriinmiyen Sir Walter, tahkikatm 
bundan sonrasmda nasll hareket edece~i
ne dair kilt knk yararak her§eyi sorup og
renmek istiyordu. 

Cedric Lacy cevab yerine giilmekle ik
tifa ederek muhavereyi degi~tirdi. Bu ha-

MEYER liNG 
filmini gormek ve tekrar gor· 

mek isteyenlere son f1rsat 
Bugiin saat 11 de tenzilath 

rna tine 

Bu ak~am 
saat 20,45 te 

FLORYA 
Senenin son biiyiik opereti 

Zozo Dalmas tiirkc;e olarak rol al -
mi§br. 

Muzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf. 
Yazan: Nezihe Muhiddin. 
Fiatlar: 35, 50, 60, 75, 100, 125, loca 

------------·· 300, 400, 500 

reketi,Thaisa Straffordun istihka: dolu bir 
protestosunu mucib oldu. Gene ktz zabi • 
tin si:iz degi~tirmesini bir itimadstzhga at

fettigini soyledi. lhtiyar diplomat ta ~air 
Prudhommeun, mesleki vicdandan ve bir 
s1rn saklamag1 bilmenin glizelliginden 

bahseden bir ciimlesini ezberden okudu. 
Geceyar!SI, bir bric; partisinden sonra, 

Cedric Lacy Sir W alterle gene kiZdan 
miisaade istiyerek kalktJ ve Thaisa Straf
ford kendisin~ kaptya kadar refakat etli. 
Delikanh bu particle, aklmdan birc;ok 
planlar gec;ti~ini misa firlere gostermemege 
c;ah$IDI~h. Polis amiri ni~anhsma. <;abucak 

gitmesinde, ertesi sabah i<;in Kaptan o sa
bah gelmis olan bir arkada~ma kuliibde 
verdigi randevusundan ba~ka gizli bir 
maksad olmadtgmJ temin etti. Bu yalam 
bir buse ile mlihlirliyerek dJ&an t;Ikh. So
kakta, biitiin gece imtidadmca .ruhunda 
duyup ta saklamaga mecbur oldugu ne
§eyi gene buldu, 1shkla yeni ~arblardan 
birini tutturarak arabasma atladt ve hare
ket etti. 

Saat on ikiyi ~;eyrek gec;iyordu. Green-

wich buradan yanm saat siirerdi. Hayah 
istedigi gibi giizel gorebilmek icin bir 
siirii bo& vakti vardt. Strand tarafmdan 
gec;erken, sigara stokunun bittiginin far
kma vardt. AradaSITada gittigi gece kulii

biine ugnyarak. uzun nobet saatlerinde 
kendine yeti~ecek kadar sigara ald1. T ek
rar arabasma binerek Greenwich yolunu 
tuttu ve hie; bir yerde durmadan ve hir;bir 
engele raslamadan oraya van:k 

1htiyar babacanm oturdugu sokakta 
bir otomobil durmasmm nazan dikkati 
celbedecegini ve ~iipheli goriinecegini 
dii&iinerek arabasml nehrin kenarma ~;ek
ti, ve ~ehri yiiriiyerek ger;ti, arkada§lannm 
bekledigi yere gitti. 

Golgeli yollar ve mehtabs1z gece, onun 
gorlinmeden ilerilemesini kolayla~hrdt ve 
biraz sonra, giindiiz geldigi yolun ba~ma 
vas1l oldu. Bir kapmm ko~esinde, o mey
haneden bu meyhaneye dola~a dola~a bu
lut haline gelmi, bir adamla kar§Jla$11. 
Durmadan ge<;iyordu, fakat herif «gece· 
ler hayrolsun Sir!» diye soylendi, arka

smdan da mmldandJ: 

- Greenwich gi.izel &ehir de gil mi ';I 
Bu sozler herifin kim oldugunu mey -

dana koymu&tu. Adamlarmdan birisiydi 
~i.iphesiz. lhtimal ki Paddy Mills tarafm
dan buraya konulmu~ olan Pumpokins .•• 
Her&ey yolunda gidivordu. 

Acele etmeden yoluna devam etti; 
ihtiyann evinin duvan online geldigi va
kit durdu. Etrafma bir p;oz attJ. Goriiniir
de kimseler yoktu. Kapmm sokuldugu 
i~;erlek yere birdenbire athyarak kilidi a· 
rad1 ve anahtan sokup <;evirdi, bir saniye 
sonra i~;eri p;irmi~ bul unuyordu. 

Kalbi ~iddetle <;arp1yordu ve birka~ 
dakika bu fevkalade heyecanm dinmesini 
beklemege mecbur oldu. Evin i<;inde hi~ 

bir hareket yoktu, her~ey bir oliim siiku· 

tuna gomiilmii~ duruyordu. T avanlardan 

akan dondurucu soguk intibat, giindiiz " 

kiinden daha fazlaydt. 

Ellerile duvarlan yokhyarak biiyiik 

salona vard1 ve havagazi lambasmi yaktt. 

( ArllaM fNIT). 
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<;amhca 
Temiz hava- Tath 
lak gUnef • Giizel 

su- Par-
manzara 

Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 
!nsan lstanbulda yaz1 gec;irmek iste • 

digi bir sayfiyede iic; §ey arar: Hava! Su! 
Manzara! 

hte Oskiidann yillardanberi dillere 
destan olan Camhcasmda bunlann iic;ii de 
vard1r. Havas1 saf ve temizdir, insana ta
ze hayat verir. Suyu §eker gibi tathd1r. 
Mide ve bobreklere olan faydasm1 dok
torlar, yaza yaza bitiremiyorlar. Manza
rasma gelinr.e bunun e~i memleketin hie; 
bir yerinde yoktur. Biiyiikc;amhca tepe
sinden Bo~azm, lstanbulun, Marmaranm 
goriinii&ii insam kendinden gec;irecek ka
dar giizeldir. Goren goz ic;in o panaro
ma tabiatin bir ziyafetidir. Y eryiiziiniin 
bir cenneti olan Bogazic;ini Calm1cadan 
seyretmeli. 

Atalar bu goniil ac;an, saii;hk veren 
semtin k1ymetini bildikleri ic;indir ki ora
ian baglar, bahc;eler, zarif ko§klerle do
natmi§lar, suba§larmda, c;amlar altlarmda 
yemi&ler, ic;mi§ler, goniil eii;lendirmi~ler. 
Mehtabh gecelerde biilbiiller dinlemi§ • 
ler. Tam manasile ya~am1~lar. 

Bu sallrlan yazarken mazi gozi.imde 
canland1. Bundan yanm am evvel c;o • 
cukluii;un:.da ~imdi nur ic;inde yatan ana
Sigimla Uskiidarda Kepc;edede mahalle
sinde oturuyorduk. Baz1 yaz giinleri tek 
ath bir araba ile Camhcada Hassa Mii
~iri Rauf Pa$anm ko§kiine giderdik. 0 
ko~kiin giizelli~i. baibndaki c;avu§iiziimle· 
rinin nefaseti, o kirazlar ... 0 vi~neler ... 
Hala akhmdan c;1kmaz. Onlan hie; unuta· 
mam. Bagda kiitiikler boydanboya goziin 
alabildiii;ine asker gibi dizili idi. Koca 
koca iiziim salkimlan ince bl torbalarda 
sakhyd1. Her ne tarafa baksamz mutlak 
goziiniizii c;~ken ko§kler, !tina ile bakiimi~ 
baii;lar goriirdiiniiz. Her tara£ agachkh. 
yemye$ildi. 

Maddi ve manevi birc;ok sebebler yii· 
zi.inden Camhca giinden giine g~zden 
dii~tii. Onun sevimli yiiziine kimse bak
maz oldu. V eliahd Y usuf lzzettinin Bii
yiikc;amhcada bir zamanlar ikameti de 
birc;ok bag bahc;e sahiblerini o civardan 
uzakla~llrdJ. Hafiyelerin §errine uii;rarnak
tan herl<e korkuyor ve Camhcadan ka
~ryordu. <;amlrca oksiiz kaldt. 

Pa~alann, beylerin o gonle ferah veren 
ko§kleri viran oldu. Hepsi de hirer hirer 
yJbcJ!arm baltas1 altmda inliye inliye can 
verdiler. Baglar bozuldu, kiitiikler kuru
du. 

Bundan iic; y1l evvel lcizlanmla bir ba
har p;linii yiiriiyii§e c;1kmi~hk. Y olum 
Camhcaya dii~tii. Cocukken anamla ziya
ret ettiii;im Rauf Pa~a ko~kiinii arad1m. 
N e ko~kten, ne bagdan eser kalrnl§ I Sup
hi Pa.~a _korusunda dola~hk. 0 bahms1z, 
o sah1bsiz koru gene ihti~arnh, gene aza
metli, .g~ne asaletini muhafaza ediyor. 
Gene. ~~~n~e biilbiiller otiiyordu. N e ya· 
Zik ki .?mhyen yok I Camhca bir harabe-
zara donm" B 1 ele . u~ ... u~:rer erde dola~mak bana 

m verdi. YuregJm stzladJ. Elli y1l evvel 
pfen;ec;avu~un en alasm1 yeti§tiren o Ra
u d'ka~a( b~ii;mr ~imdi baldrran otlarile de
ve 1 en en sann,§. 

k Su 5~~! birkac; y1l ic;inde baz1 kadir ve 
Jyrnet I en kimseJer oJmekte oJan ve a

deta can ~eki en Camhcay1 diriltmek, ona 
taze hayat vennek k d' d" t"l Al I d ay me u~ u er. -
lah on ar . an raz1 olsun! Bu azimkar in-
sanlann hlmmetile Cambca ·imdi oiinden 

.. "II' '" gu~e p;uze e~1Y?r' hlenen toprak derhal 
feyiz ve be.reketmi gosteriyor. Yeni baglar 
gene yesenyor. 

Camhca Iatif h 1 k .. · 
I h b 

avas1, par a gune~I. 
nur u me Ia 1 o" "I · . • ..,onu ac;an manzarasJ, ~~-
fah sulanle tam manas'l b' ~ 1 k 

d C I 
1 e 1r sag 1 yuva-

sl IT. am 1ca tabii bt'r t d 
G 

. sena oryom ur. 
ec;en yaz bJr giin K·· "k 1 

b 
uc;u c;am 1ca m· 

Yunun asmdaki k1r k h · d h . a vesm e as1r J!· 

kemlelerden birine oturdum. 
Kahveci yamma geldi. Pi~irdigi 1tahveye 
el siirmedim, fakat suya dayanamadtm. 
Tam rnanasile ab1hayat I 

Kahveciye sordum: 
- Adm ne senin? 
-Osman! 
- Oii;lum! Burast c;ok pis. Su c;arda-

gm iistiindeki kuru me~e dallanm kaldmp 
ona bir asma sardman, ~u kapkara kulii
beyi kire<;le badana etsen, buralanm sil· 
sen, siipiirsen daha iyi olmaz mt? 

- Olmaz bay1m! Biz onun tadm1 tat
tik. Ben burasmt kiralamadan once bev -
likten ta ~u ileride goriinen Ornerbey su
yunun yanmdaki kahveyi tutuyordum. 0-
rast da buras! gibi viran, harab, kotii bir 
yerdi. T emizledim, online bir sed yaphm, 
bahc;eyi c;ic;eklerle siisledim. Su goriinen 
kuliibeyi beyaza boyad1m. Ne oldu bilir 
misin? Kiray1 yiikselttiler. Ben onu vere • 
meyince attllar beni d1~an. Sirndi bunu 
tuttum. Bir c;ivi c;akrmyorum, bir ta§Ina 
dokunmuyorum. Ancak ekmek param 
<;1k1yor, gec;inip gidiyorum, dedi . 

N e yaz1k bu yerlerden kira almak de
gil, onlara oralan imar etmeleri ic;in iiste 
para vennelidir. 

Hay1r I Hay1r I Bu diinyada misli bu -
lunm1yan sayfiye bizlerin tevecciihiine, 
bizlerin alakasma, bizlerin iltifatma muh
tacdu. 

Geliniz I Camhcaya geliniz! Baharda 
sabahlara kadar biilbiillerin ~akrak sesle· 
rini dinlemek isiiyorsamz {,;arnhcaya geli
niz! 

Lezzetli, §ifah, billur gibi berrak sular 
ic;mek istiyorsamz Camhcaya geliniz! 

Saf ve terniz bir hava ile hergiin ciger
lerinizi y1kamak istiyorsamz Camhcaya 
geliniz! 

istanbul ve Bogazm hergiin ba§ka bir 
~ekilde giizelliklerini seyretmek istiyorsa
mz Cambcaya geliniz I 

Fikir yorgunluklarmlZI gidennek, sinir· 
lerinizi dinlendirmek istiyorsamz Camh
caya geliniz! 

Gender! Sizlere hi tab ediyorum. T a til 
karnplanmzi Camhcada kurunuz I Ciinkii 
o havayJ, o suyu, o manzaray1 ba~ka yer· 
de bulamazsmtz. Hayattmztn k1ymetini 
biliyor, tabiatle ba§ba~a kalmak istiyorsa· 
mz Camhcaya geliniz! 

SELIM SIRRI T ARC AN 

Anamurda bir ~aki oldiiriiidii 
Anamur (Hususi)- Bundan bir mi.id

det evvel yol kesmek, insan soymak, 
1rza gec;mek gibi suc;lardan on seneye 
mahkum olan Bah§i§ koyiinden Kara 
Ali, takibine <;tkan jandarma miifreze
sinin pususuna dil§i.irUlmi.i§ ve bir bu -
c;uk saat devam eden bir musademeden 
sonra haydud olii olarak ele gec;iril -
mi§tir. 

Kara Ali bundan tic; sene evvel mah
killniyet miiddetini Karamanda gec;ir -
mek iizere nakledilirken yolda ka<;mt§ 
ve §imdiye kadar bir<;ok defa yol kes -
mi§, Ba§dere koyiinde bir adam oldur
mii~ ve son defa da §ehirden iki bu<;uk 
saat kadar uzaktaki maden fabrikasm -
dan iskelemize develerile kur§un ta -
§lyan bir kadmm yolunu keserek· ken -
disini zorla daga kaldirmi§hr. 

Bu yaman haydudun §errinden <;ok -
tan bl]Uni§ olan koylii, oJiim haberini a
Jmca kurban kesmi§tir. -···--Hukuk ilmini yayma kurumu

nun kongresi 
Ankara 4 (Telefonla) - Hukuk il -

mini yayrna kurumu kongresi yarm sa
at 11 de Halkevinde toplanacakhr. Top
lanhda idare heyeti raporu okunacak 
ve kurumun bir senelik konfcrans ver
me, miisabaka ac;ma ve sair <;ah§malan 
hakkmda izahat verilecektir. 

Yazan: MAHMUD YESARt 
-63-

_ Aman beyefendi, sizin 0 kadar ta
mdiklanniz vardir. Hatmmz1 k1rmazlar, 
samyorum. 

Ali Tunc, ka§larml hafifc;e c;alml§b: 
- Dostc;a konu§uyoruz, degil mi? 
- Evet. .. Emrettiginiz gibi ... 

- Hay1r ... Dostluk, emirle olmaz ... 
Dostc;a konu§uyoruz. Y ani, bu i~in ola
bilir ve olamaz taraflanm beraber dii§ii
nelim. 

Zulfii Sahin, ba~m1 i&di: 

Ali Tunc, kolunu uzattJ, Ziilfii Sa
hinin elini tutarak dostc;a ok§adi: 

- Hakk1alim yok... Beyefendi de 
degilim. 

Ziilfii Sahin, §a~JrmJ~tJ: 
- Af buyurunuz, bir kusur mu et

tirn? 

Ali Tunc, elini c;ekmi§ti: 
- Ben, Ali Tunc ustay1m... Senli 

benli konu~maktan ho§lanmm. 

Biz bize 

Eksildik~e ... 
Ban a anlattiklarma gore: 
istanbulda bir tak1m fabrikalar varm1~ 

ki, orada c;ah~an i~c;ilerin baZI uzuvlan 
ve bilhassa parmaklan daimt bir tehlikeye 
maruzmu~. 

Bir i~c;inin bir veya birkac; parmagml 
makineye kaptlrmasi, buralarda s1k s1k 
vaki olan ve arhk tabii goriilen hadiseler· 
denmi~. 

Sakat kalan bu adamlar ne' oluyorlar? 
Kap1d1~an m1 ediliyorlar? 
Heniiz bir i& kanununa malik olm1yan 

bir memlekette bu netice gayet tabii kar
&Jlamrsa da yukanda bahsettigim fabrika
lar boyle hareket etmiyodarmi&. 

Onlar, parmag1 kopan i§c;iyi ahkoyu
yorlar, fakat giindeliii;ini biraz kiSiyor • 
!arm I~. 

V e parmaklar eksildikc;e giindelik te 
miitenasib bir surette azahyonnu§. 

Ba~ka yerde i§ bulamiyacagma emin 
olan eksik parmakhlann sesini biz duya
mJyoruz. Onlar «aman ekmegimizden o· 
luruz» korkusile en ag!T ~artlara katlamp 
c;ah~malannda devam ediyorlarmi§. 

:t.>lo'i-

Bu hikayeyi dinlerken eski bir nazari
yeyi hatJrladim. «Contrat d'adhesion» di
ye amlan bu nazariyeye gore, bir muka
vele, akidlerin ~artlar iizerinde uyu~ma
sile rneydana gelmi§ gibi goriiniirse de, bu 
goriinii§ ekseriya doii;ru degildir. 

Eger akidler arasmda biiyiik ekonomik 
farklar varsa, rnukavele ahkamJ, yalmz 
ekonomik §artlan miisaid olan tarafm ar
zusile ve diger tarafm da onlara inkiyadi
le doii;ar. 

i~te i~c;i ile patron arasmdaki miinase· 
betin esas1 budur. 

V e bu miinasebetlerden dogan muka· 
veleye, mukavele denemiyecegi ic;indir ki 
elli altm1~ senedenberi diinyamn her tara• 
fmda i~c;i ile patronun miinasebetlerini 
tanzim eden kanunlar konulrnu~tur. 

Bu kanunlar olrnazsa, biraz evvel yu
kanda okudugunuz gibi pannaklari ek
sildikc;e i~c;i de, giindeliii;i de N asreddin 
Hocanm ku~una donerler. 

N. 

POLISTE 
BADEM YACINDAN ZEHiRLEN • 

Di - Taksimde Hac1 Ahmed mahalle -
sinde 30 say1h evde oturan Nurettin 
muptela oldugu hastahgm ge~mesi i~in 
fazla miktarda badem yag1 i~tiginden 
zehirlenmi§tir. Nurettinin hayah teh -
likede goruldugunden Cerrahpa§a has
tanesine kaldinlmi~tlr. 

BURGAZ ADASINDA FUNDALIK 
Y ANDI - Evvelki gun Burgaz ada • 
smda Ayanikola civarmda fundahklar
dan yangm ~1km1§ ve 20 metro murab

bai fundahk yand1ktan sonra itfaiye ta
rafmdan siindi.iriilmii~tiir. Yapilan tah
kikatta yangmm oradan ge<;en birinin 
athgi sigaradan ~1khg1 anla§Ilmi§hr. 

BiR ADAM DENiZE Dt.J§Tt.J - Ev
velki giin Kopriiden Kad1koyiine saat 
ii<; postas1m yapan vapur Sarayburnu 
a<;Iklarma geldigi s1rada bir adamm de
nize dii§tiigi.i goriilmii§tiir. Yolcularm 
bagrrmas1 iizerine kaptan vapuru dur · 
dutmu§ ve denize sandal indirilerek a
damcagJz bogulmak iizere iken kurta -
rJlmi!?tir. 

Bunun Musevi lisesi miZika rnuallimi 
Goldenberg oldugu anla§Jlm!§ ve Hay
darpa§a hastanesine kaldmlmi§hr. 

TRAMVAYDAN t.JRKEN HAYVAN· 
LAR - Arabac1 Alaettin Karagiimri.ik
te tramvay caddesi iizerinde hayvan • 
lanm ba§Ibo:;; b1rakarak sigara almaga 
gitmi§ti-r. Arabac1 sigarasm1 ahp do -
nerken o s1rada oradan ge~en tramvay

dan hayvanlar iirkmii§ ve arabay1 tram
vaya dogru siiriiklemege ba§lami§lar -

drr. Vatrnanm fren yapmasma ragmen 
hayvanlar arabay1 tramvaya ~arptrr -
mi§hr. (,;arpi§ma s1rasmda tramvaym 

camlar1 ve <;er<;eveleri de krr1lm!§, in -
sanca eksiklik olmami§tir. Polis araba· 
c1yi yakalami§hr. 

Ali Tunc, sigaras1m derin derin c;ek
tikten sonra, durn am, havaya savurdu: 

- 0 hal de, anla~abiliriz ... 
Ve agzmdan sigaray1 c;ekti, tablaya bas
tndi, dirseklerini masaya dayad1, gozle
rini Ziilfii Sahine dikti: 

- Evet, ac;1kc;a konu§ahrn, azizim. 
Beni tamyanlar, ve hatmm1 sayanlar c;ok
tur. F akat, her~ey gibi, bunun da yeri, 
zamam, derecesi vard1r. 

- $iiphesiz, efendirn. 
- Madernki bunda da anla~hk, otesi 

kolay, demektir. 
Ziilfii Sahinin gozleri parlami~h: 
- Size nas1l te~ekkiir edecegimi bile

miyorum. 

Ali Tunc, tekrar ka~lanm c;attl: 
- Simdi, te~ekkiirii filan b1rakm. hin 

ashm, esas1m bana anlatm. 

Ziilfii Sahin, gozlerini ac;arak bakh: 
- N as1l, ashm, esas1m? 

Ali Tunc, gozucile, onun gozlerini 
k"ntrol etti; gozlerinde korkunun ne 1~1-
gi, nr golgesi vard1; fakat Ali Tunc, o· 

- Hakk1aliniz var, beyefendi. 
Ziilfii Sahin, giiliirnsedi: 
- Biliyorum, efendim! • nun korktu~UP•l. ic;inden sezmi~ti. Onu, 

Puvason davril 
Brezilya ormanlarmda garibeler! 

Bir Frans1z mecmuas1na 
triivercinler. ordek kafah 

gore, dana ba~b 
kuzuhu· varrn,~! 

Garib hayvanla. 

Pariste c;tkan « Vu• mecmuas1 1 ni -/ 
san tarihli say1smda Puvason Davril ol
dugu anla§Ilan §U garib havadisi veri -
yor: 

cHolandah alimlerden miirekkeb bir 
heyet Amazon mmtakasmda yaptigi. bir 
tetkik seyahatinden avdetinde, §imdi -
ye kadar asia goriilmemi§ bir y1gm ga
ribe getirmi§tir. Bu garibeler, Brezilya 
ormanlannda bulunmu§ bir tak1m hay. 
vanlard1r. 

Brezilyanm balta girmemi§, insan a
yagi degmemi§ yabani ormanlannda 
en vah~i hayvanlarla en munis hayvan
lar, adeta bir cennette ya§ar gibi yan· 
yana, karde§~e omiir surerler. Kaplan 
yirhcihgi, kartal avcihgmi, aciz kw~lar. 
kendinden ufak ve kuvvetsiz hayvanlar 
iizerinde tatbik etrnez. Oyle ki, bu ah§· 
kanhk, biribirinin ezeli di.i§mam san . Kuzu bafll giivercin! 
diglmlZ ba~ka ba§ka hynette hayvanlar alimleri birc;ok tecriibelere giri§mi§ler, 
arasmdaki bu karde§lik, bunlarm bir - fakat muvaffakiyet elde edememi§ler • 

Ie:;;melerine ve dol yeti§tirmelerine se - dir. 
beb olmu~tur. 1§te Holandah heyetin Bu muvaffakiyetsizlik, Avrupadaki 
Brezilya onnanlarmda ele gec;irdigi ga- hayvanat bah<;elerinde, Brezilya orman
rib hayvan numuneleri, bunlarm nes - lannm hususi ahval ve §eraiti rnevcud 
lindendir. bulunm.amasma atfediliyor. Oralardaki 

Resmimizde gordiigi.iniiz dana ba§h iklimi, ormanlarm kendilerine mahsus 
giivercin, ordek ba§h kuzu, horoz kafah olan ti.irli.i ti.iriil §artlan bir araya top
kugukU§U gibi <;e§-id !re§id acayib mah ·Jlamadtk<;a, bu garibelerden kendilerine 
liiklarm neslini i.iretmek ic;in, zoologie benzer dol almaga imkan yoktur.• 

Halk Operetinde <<Fiorya)) 

. 
, wcaruta cFwrya. dan btr saltne solda 
Mehmed ibrahim ve Ya$ar Nezthinin 

muvaffakiyetli makiyajlan 

Halk Operetmde Yunan ve Tiirk san' atkarlan; Nezihe Muhiddinin yaz1p 
Seyfeddin ve Sezai Asaf biraderlerin b esteledigi «Flory a» operetinin temsili 
ba§lami~hr. Y eni oyun fevkalade rag be ti celbetmekte ve c;ok rnuvaffak olmak
tad!r. Biitiin san' atkarlar ve bilhassa M ehmed lbrahim nazan dikkati celbet
mektedir. 

korkmasmda hakh buluyordu. Ciinkii 
Ziilfii Sahinin biitiin i~leri, hangi yaka • 
smdan tutulsa, korkulu, ~iipheli, bula§Ik· 
t1. Hatta Ziilfii Sahin, hakikaten samimi 
davranmak, ic;ini ac;mak, dokmek istese, 
gene as1J hakikati, biitiin <;Iplakhii;iJe soy· 
]iyemezdi; kendi kendisine bile itirafa 
c;ekinirdi. 

AI; Tunc, bun a, o kadar emindi ki, o
muzlanm kald1rarak giildii: 

-Eviniz kapatiid1. F akat bunu zabi
ta, nas1l kapath? Sormak istediii;im bu!.. 
lc;inizden biri mi haber verdi? Her i§te 
oldugu gibi, tabii sizin de birc;ok rakib • 
leriniz ve dolayisile dii~manlanmz vardiT. 
Dii§manlanmz rn1 haber verdiler? Y oksa, 
zab1ta m1 izinizi buldu? 

Ziilfii Sabin, Ali T unca bakh, yut -
kundu: 

- Zab1ta kapath I 
Ali Tunc, sinirleniyordu; ta§mamak 

ic;in dislerini s1kh: 

- T a bit zab1ta kapatacak, azizim! 
Mahalle bakkah, yahud konukom~u ge
lip te kapatamazlar a... Kapahlmak I& 

~ekil §ekildir. 0 da ayr1 rnesele ... Kapa
tJ!maga sebeb olan, nedir? 

Ali Tunc, p;oz k1rpt1: 
- Siz, c;ok ihtiyath hareket ederdiniz. 

Ciiriik tahtaya basacaibnlZI zannetmiyo
rum. 

Ziilfii Sahin, cevab vermiyordu. Ali 
Tunc, sa kin bir sesle sordu: 

- Bu i$te sab1kamz var m1? 

Ziilfii Sabin, birden ba$101 kaldJrrni$h: 
- Hay1rl 

Ali Tunc, giilmekten kendini alamad1: 

- Bu, cidden tebrike deger... hiniz 
hakkmda da bana iirnid veriyor. 

Ziilfii Sahin, yerinden bmJldanmi~h: 
- Ban, oyle bir iyilik ediyorsunuz ki 

beyefendi... Size. borcurnu, nas1l odiye
ceii;iml 

Ali Tunc, eli! e i§aret ederek, onu, o
turttu: 

- Daha hi~; bir§ey yapmad1rn .. Bir -
birirnize daha bir$ey borclu degiliz ... 
Simdilik sadece konu~uyoruz. 

Ziilfii Sahin, giildii: 
- Bana iimid veriyonunuz... Sizin 
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Albiikerk ve Mare~l 
Badoglio 

New Chronicle gazetesi, ltalyanlann 
r ana goliine yakla§malan dolayisile ilk 
heyecanh yaygaray1 kopard1. Bu gazete, 

I 
italyan pamukc;ulanmn ingiliz pamuk 
endiistrisini tahrib etmek ic;in yaman bir 
plan kurduklanm, Tan~ goliinii Rornava 
bagh kalacak topraklara akitacaklanm, 
Mavi Nilin yalagm1 degi~tireceklerini ve 
bu suretle MISln yanyanya susuz b1ra • 
kacaklanm yaz1yor. Y azmm alttara£1 te· 
Ia~. giiriiltii ve kelime bornbard1mam !.. 

*** 
Hanc;ere kar 1 bomba, oka kar~1 kara 

torpili, kalkana kar~J tank kullanarak, 
ordulardan once tayyareler yiiriitiip gi
dilecek yolu insandan ve hayvandan ta
marnile temizlemek §artile Habe§ ilinde 
barb yapmaya memur edilen Mare~al 
Badoglionun askeri planlar yamnda boy· 
le ticarl projeler de ta~IYIP ta~ImadJgmi 
bilemem. Fa kat admt yazd1g1m !ngiliz 
gazetesinin verdiii;i haber sahi ise ltalyan· 
far Albiikerkin dii§iiniip te yapamadJgmi 
ba~armak istiyorlar dernektir. 

Albiikerk, malum oldugu iizere, on al
tmc• asnn ba&mda Kmldenize musallat 
olan bir Portekiz denizcisidir. Daha son· 
ralan Hindistanda biiyiik i§ler goren, Vis
roda s1fatile hayli iilkeler y1k1p hayli o
caklar sondiiren bu adam, Suriye ile 
MISinn Osrnanh Tiirkleri tarafmdan 
zaptolunmas1, Hicazm da Tiirk hakimi· 
yeti altma ~~:irrnesi iizerine K1Z11denizde 
Portekiz bayragmm tehlikeye dii§tiigiinii 
ve Hind yolunun Tiirk niifuzu altma gi
receii;ini gorerek biiyiik bir plan kurrnu§tu. 
Cesur denizcinin ul uorta dii§iindiigii ~ey 
$Uydu: Habe§ ilini almak, T ana goliinii 
a~ag1ya ak1tmak, Mavi Nilin yatag1m de
gi~tinnek. Eger bu dii~iiniilen i§ler yap1-
labilirse Mmrm k1ymeti s1f1ra inecekti ve 
kurakla§acak bir iilkede Tiirklerin barm
masma irnkan kalmJYacaktt. 

Fa kat Albiikerkin plam bu kadarla 
kalm1yordu, o, Cidde yolile Mekkeye 
gitmeii;i ve o $ehri zaptetrnek suretile bii
tiin hnistiyan alernini heyecana verdikten 
sonra Mekke ile Kudiisiin miibadelesini 
1stanbula teklif eylemek ve b~ hareketile 
kilis7 .azizleri masma gec;mek istiyord'cl. 
Henfm erneli yalmz aziz olmak m1yd1, 
yoksa Kudiisii kurtarmaktan, h1ristiyan 
diinyasm1 minnettar etmekten doii;acak 
kuvvetle hal olmay1 da tasarhyor muy
du ? .. Buralan, tarihc;e karanhk kalmakla 
beraber Albiikerkin T ana goliinii uzak· 
tan goremedigini, Ciddeye ise ad1m ata
madigmJ, biliyoruz. 

¥'1-'f. 

Mare§a) Badoglio Habe~ ilinde AI • 
biikerkten c;ok fazla ilerledi. Acaba eski
lerin tuliiemel dedikleri dipsiz kuruntuda 
da ilerlemegi goze alacak m1?.. Bunu an
cak hadiselerden ogrenecegiz. Simdilik 
Nilin M1sm hanl han! sulad1gma ve M1• 

s1r parnugunun denk denk fngiltereye ta
~mdr~ma ~iiphe yoktur. 

M TURHAN TA.N 

Amy Mollisonun tayyaresi 
bozuldu 

Cezayir 4 (A.A.) - Kapla Londra a
rasmda yeni bir rokor kurmak iizere 
diin sabah Londradan hareket etmi~ 0 • 

Ian kadm uc;m·an Amy Mollison saat 
13,48 de Oran uzerinden uc;mu§ ve 16,44 
te Colombecharda karaya inmi§tir. 

Kolomb - Be~ar 4 (A.A.) - Uc;man 
~ayan A_my_ Mollisonun uc;agmm ini§ 
c1hazi M1am1ye dogru havalamrken sa· 
katlandtgmdan uc;u§tan vazge mesi 
muhtemeldir. 

Colornbcchar 4 (A.A.) - Kadm u~
man Amy Mollisonun uc;agt, tamir edil
mck iizerP Orana gonderilmi~tir. 

Volga nehri ta~b 
Moskova 4 (A.A.) - Volga nehri Ya

roslav yakmmda ta~arak, birc;ok koyleri 
su basm1~ ve Yaroslav ~ehrini de tehdid 
E'tmekte bulunmu~tur. 

sozleri'niz degil; sesiniz, haliniz bana em· 
niyet veriyor, beyefendi. 

Ali Tunc, omriinde belki ilk defa ola· 
rak, boyle bir iltifata, ic;inden sevinmi~ • 
ti: «Sesi, hali. Ziilfii Sabine emniyet ve· 
riyordu !» Onun sesi, hali; belki bir ka· 

dma, bir k1za, emniyet verebilirdi; i~ ba· 

~mda, !!Qforlere, ustaha§Jiara f.'mnivet ve· 

rebilirdi. Bu, Ali T uncun yaratilt~mm, ve 

ustahii;mm bir hakkt idi. Bu c;e~id «emni· 

yetleri» tabii gorebilirdi, onlara ah~kmdt. 
F akat Ziilfii Sahin gibi, hayalln biisbii· 

tiin ayn bir cephesinin adamma «emni • 

yet» vermek, en s1k1 bir irntihandan, tam 

numara almak gibiydi. Ve bu, Ali T unca, 
keyif vermi&ti: 

- fltifatma te§ekkiirler .. Madernki sa· 

b1kan yok, ~efaat i§i, kolayla~Iyor demek

tir. Sen de kabul edersin ki araya giren de 

mi.i$kiil vaziyete dii~rnek isternez, de~il 
mi? 

Ziilfii Sahin, bas1m salhyordu: 
(Ar••• Nf') 
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Fenerbah~e. Ankaragii
ciinii diin 3-1 magliib etti 
Fenerliler, Ankarablart hayrette l:;trakacak kadar 
fena bir oyun oynadtlar. Ma~ ~ok zevksiz oldu 

Ankara 4 (Telefonla) - Fenerbahcre 
ile Ankaragiicii, bugiin Ankaragiicii sa
hasmda kar~Ila~tr. B~tan sona kadar 
hicrbir zevk duyulmadan seyredilen bu 
macr, bire kar~1 tier galle Fenerbahcre -
nin lehine neticelendi. Birkacr oyuncu -
nun ~ahsi gayreti neticesinde meyda -
na gelen bu gol fark1, bir tarafa b1ra -
k1llrsa iki taklm da hemep. birbirlerinin 
e§i idiler. 0 kadar ki Fenerbahcrelilerin 
bir taklmm iicr hath arasmdaki ahenk -
sizligi gostermek iizere istanbuldan An
karaya kadar zahmet edip geldigi bile 
zannolunabilirdi. Macr, biitiin seyircileri 
§3§lrtacak bir netice ile nihayet buldu. 
Oyundan evvel Fenerin en a§ag1 alt1 
gol atacagm1 umanlar, oyun sonlarma 
dogru, alh gol yemediklerini tesadiife 
hamlettiler. Eger Ankaragiicii de iyi 
tak1mlarla Fenerbahcreliler kadar bol 
kar§Ila§mi§ ve muhacimleri kendilerini 
fazla heyecana kaphrmamaga all§hrml§ 
olsalard1 miitemadiyen siki§hrdlklan 
Fener kalesi i:iniinde gol nrsatlanm bu 
kadar mebzulen kacrumazlardl. Futbol
de teknik kadar laz1m olan gayretin An
karagiiciinde Fenerbahc;enin diinkii ta
kimmdan her halde daha crok oldugu gi:i
riildii. 

iki Ankara kuliibii, gecren senenin 
Tiirkiye §ampiyonunu s1rf yiiksek bir 
futbol teknigi gi:istermek maksadile bir 
c;ok masraflara girerek Ankaraya cragir
mi§hr. Buna mukabil geli§igiizel ve 
tats1z bir oyun seyredilmesinin sebebi, 
Fenerbahc;enin salahiyettar erkamna 
nazaran taklmdaki eksikliklerdir. $a -
bana izin ahnamaml§, Fikret te vapuru 
kac;Ird1gmdan trene yeti§ememi§tir. 
Fikretin yarmki trenle Ankaraya gele
cegi bildiriliyor. Bu takdirde yarm Fe
nerbahc;enin Gencler Birligile yapacag1 
macrm bugiinkiinden hararetli ve daha 
diizgiin olacag1 umuluyor. 

Ma~ nasrl oynandr? 
Saat 15,45 te onde Fenerliler, arkadan 

Giicliiler alkl§lar arasmda sahaya cr1k -
tllar. Ankaragiicii bandosu tarafmdan 
!stiklal mar§I crahnd1ktan sonra mutad 
merasim yap1ldl. Fenerbahc;e umumi 
katibi ve Ajans umum miidiirii Muvaf
fak Menemencioglu ile Ankaragiicii u
mumi katibi arasmda b~yraklar teati e
dildi. Macra saat 16 da ba§landl. 

Hakem Muhafizgiiciinden Sedadd1. 
Fenerbahcre tak1m1 §i:iyle idi: Necdet -

Ya§ar, FaZil - Re~ad, Esad, Cevad - Na
mik, Alaeddin, R1za, Naci, Niyazi. 

Ankaragiicii de sahada §U suretle g6-
riindii: 

Nahk - Ali R1za, Enver - Orban, Se
mih, Nazmi - Abdi, Bilal, Y~ar, Fahri, 
Hamdi. 

Yalmz Fenerbahcre ikinoi devrede sol 
acr1k olarak NevzadJ. oynath. 

ilk devrenin 24 iincii dakikasma ka
dar oyun kar§Ihkh, fakat neticesiz akm
larla gecrti. 24 iincii dakikada Giicr mii -
dafaa hattmdan uzakla§hnlan topu Ya
§ann ayagma kadar geldi. Ya§ar, Esa
da klsa bir pas verdi. Esad topu siirdiik
ten sonra Niyaziye gecrirdi. Niyazi ha
vadan ortalad1 ve Ali Rrza da ilk golii 
yap h. 

Gii~liiler, bu ilk goliin kar;;~Ihgmi der
hal verdiler. Abdiden gelen bir pasr iyi 
kullanan Hamdi 26 ncr dakikada Gu -
ciin ilk ve son goliinii yapti. Bunu takib 
eden dakikalarda iki tara£ ta hayli nr -
Aatlar kacrirdJ.lar. Fener muhacimlerinin 
bir hayli §iitleri de heba oldu ve devre 
beraberlikle bitti. 

!kinci devre ba§laymca Fenerlilerin 
daha siiratli bir oyuna giri~tikleri go -
riildii. 14 iincii dakikada Cevad 25 met-

redan bir §lit crekerek ikinci golii yapti. 
Fenerlier uc;iincii sayJ.lanm 40 mc1 

dakikada yapt!lar. Son be§ dakika, An
karagiicii taklmmm sayJ. <;Ikarmak ic;in 
gosterdigi gayretler le gecrti. 

MEKKI SAID ESEN 

Bugiin yapdacak 
lik ma~lart 

Bugiin lik macrlarma ucr stadyomda 
da devam edilecektir. Bugiinku mac;la
rm en miihimmi Taksim stadmda oyna
nacak clan Galatasaray - !stanbulspor 
ve Vefa - Giine~ rna~Yland1r. 

1stanbulsporlular, gecren hafta Fener
bahcreye kar§I crok canh bir oyun oym -
yarak berabere kalmak imkamru elde 
etmi§lerdi. Ayni tak1m bugiin Galata -
saraya kar~I da bu kadar giizel bir oyun 
tatbik edebilirse, her halde daha iyi bir 
netice alabilir. 

Vefa- Giine§ macr1 da senenin miihim 
kar§Ila~malarmdan biri olacaktir. !ki 
taraf ta bugiin en kuvvetli §ekillerile 
sahaya c;1kacagr i~in miisabakanm hayli 
cretin olaca~ tahmin olunmaktadu. 

Fenerbahcre takrrm Ankaraya gittigi 
ic;in bugiin Kadrkoyiinde oynanacak o
lan Fenerbahc;e - Beykoz macrr yap1la -
mryacaktir. Burada Hila! - Eyiib, Ka -
srmpa§a - Anadoluhisarr takrmlarr kar
§lla§acaklardir. 

§ieref stadmda da Be§ikta§ - Topkapr, 
Siileymaniye - Anadolu, FeneryJ.lmaz -
Halic kar~Ila§acaklardir. 

B. taktmlart miisabakast 
B. tak1mlar1 arasmda diin Taksim 

stadyomunda yap1lan miisabakalarda 
istanbulspor, GalatasaraYI 3 - 1 maglub 
etmi§tir. Vefa - Giine§ B. tak1mlan da 
1 - 1 berabere kalmr~lardrr. Fakat Gu -
ne§ takrmmda nizams1z oyuncu oyna -
trldlgmdan Vefahlar hiikmen galib ilan 
edilmi~tir. 

Umumi kongre 
T. t. C:. i. istanbul bolgesi ba§kanli -

grndan: 
13/4/936 da Ankarada toplanacak o

lan genel kongrenin saat 17,30 yerine 
sabahleyin saat 11 de yap1lacag1 bolge -
mize bagh biitiin birle§ik kuli.iblere o
nemle bildirilir. 

lngiltere - lskocya 
berabere kaldtlar 

Londra 4 (Hususi) - lngiltere-ls
k~ya milli takimlan arasmda W embley 
stadyomunda bugtin yap1lacak rna~ bi.i
yi.ik bir alaka ile takib edilmi~tir. Husu
si trenlerle ve motosikletlerle 1sko~yadan 
binlerce seyirci gelmi§tir. Buyuk bir kala
bahk oniinde oynanan ma~ bir hire bera
l,erlikle bitmi§tir. 

Kembric, Oksfordu gene yendi 
Londra 4 (A.A.) - Kembrig ve Oks

ford tJniversiteleri arasmda her sene 
yap1lan kayrk yan§I bu sabah Taymis 
nehrinin kry!larma Ylm.lan biiyiik bir 
kalabahk oniinde yap!lrm§tlr. 

Oksford tTniversitesi istedigi klyry1 
takib etmek hakk1m kazanmi§ ve Kem
bric;e kar§l kendisine bir faikiyet veren 
cenub klyJ.smr secrmi§tir. 

Yan§m birinci milinde Oksford b3§
ta geliyordu. Fakat Kembricrin kay1g1 
biraz sonra rakibinin hizasma yeti§mek
te ve sonra onu gegmekte gecikmemi§ -
tir. 

Kembricr, be§ kayrk boyu mesafe ile 
yarl§I kazanmi§hr. Bununla on ugi.incii 
senedir ki Kembricr bu yan§I kazanmak 
tadrr. Yan~ 21 dakika 24 saniye siirmii§
tiir. 

Alman muhttrast ve Polonya I ADLIYEDE 
Var,ova 4 (A.A.) - Berlinden bil - Cebren ktz kactrmak istiyenler 

dirildigine gore von Neurath, Polonya el-
~isile Alman muht1ras1 hakkmda gorii~ • 
mii~tiir. 

Salahiyetli Polonya mahfilleri, heniiz 
bu husustaki fikirlerini tavzih etmemi~ler
dir. Samld1gma gore el~iye Alman muh
tlrasmda ~ark! ve garb! Avrupa arasmda 
ihdas edilen farktan dolay1 tavzihat iste
mesi vazifesi verilmi§tir. 

Bir Japon vapuru bath 
Nagasaki 4 (A.A.) - Taiko- Maru 

adh J apon vapuru, Nagasaki civannda 
~iddetli bir f1rhna esnasmda batml§tlr. 
Vapurda bulunan 14 ki§i bogulmu§tur. 

Filibe Niimune Panaytn 
Sofya 4 (A.A.) - Dordiincii Fili· 

be Niimune panaym miinasebetile ec -

nebi ziyaret<;iler I 3 nisandan 26 nisana 
kadar, <.;ek, Polonya, Yugoslavya, Tiir

kiye ve saire demiryollan iizerinde mah

sus bir tenzilattan istifade edebilecekle

ri gibi kendilerine Bulgar demiryoll"'I 

iizerinde de yiizde 70 tenzilat yap1la • 
cakt1r. Bu vesile ile ecnebi ziyaretc;iler 
biit" Bulgaristanda 20 giin miiddetle 

~ilede iki klZI ka~1rmak icrin cebir kul
lanmaktan su~lu 13 ki§inin muhakemesi
ne diin Ag1rceza mahkemesinde devam 
edilmi~tir. Cebren ka~mlmak istenenler 
Giilsiim ve Rukiye isminde iki k1Zdir. Bu 

i§i yapmak istiyenler de Ali, Ismail, Meh
med, Sad1k, Ahmed usta, c;oban Ali, Ha
san, Ali, Ali lhsan, Sabri, Vehbi, Nev· 
zad ve Molla 1brahimdir. 

Diinkii celsede suc;lu vekilleri miida • 
faalanm yaparak suc;lularm bu iti yap • 
mak istemedigini ileri siirmii§ler ve be -
raetlerini istemi§lerdir. Muhakeme ba§ka 
bir giine kalm1~hr. 

Katiller Adliyeye verildi 
Sarayburnundaki pa~avra deposu bek

~isini oldurmekten su~lu Serkis ve Ab • 

dullah diin mevkufen yedinci istintak 
hakimligine verilmi§lerdir. 

Htrstz hizmetci tevkif edildi 

CUMHURIYET 

Giinii •• •• gunune 

yafiyanlarimiz 
(Ba,taralt 1 inci 1ahilede) 

- On iic; sene kadar var .. 
- On ii~ sene ... Peki kaza nasi! ol-

du?... 
- istanbul limamnda oldu. Vincle 

kaldmlml§ koskoca bir sand1k. vine gev
§eyince ayaklanmm iistiine dii§ti.i. Ayak
lanmi ezdi ... hte sol kolum da o zaman
danberi sakattlr ... 

- Seni kim tedavi ettirdi .. 
- Oradan hemen bir hastaneye kal-

dirdi!ar. Kazaya ugnyan insanlan ls
tanbulda kim tedavi ederse o. Istanbul 
hastanelerinden biri ... 

- Hilaliahmer seninle me§gul olma-
dJ m1?.. 

- Hayir ... 
- Camm nas1l olur ... 1nanmam ... 
- 1sterseniz inanmaym1z. F akat ha-

kikat budur ... Beni oradan kaldudilar, 
hastanede ayaklanm1 hemen kestiler, son
ra on dort giin ac1lar ic;inde ishak ku§u 
gibi ~Ik <;Ik ottiim... Bir igne bir iplik 
oldum. Sonra iyile§tim. Hastaneden c;I
kardilar... ~imdi on iic; senedir i§te bu 
haldeyim ... Bir kertenkele gibi yerlerde 
siiriintiyorum. Oc; t;ocugum var, onlan 
mektebe veriyorum. Onlan yeti§tirmekle 
ugra§Iyorum. 

- Peki size kim bak1yor? .. 
-Allah .. . 
- Camm ... Allah size nasi) bakar ... 
- Tovbe di karde§. Allah bize bak-

masa biz nasi! ya§anz ... 
- Karm ~ah§mlyor mu? .. 
- h nerede?.. Buldugu zaman elbet 

te c;ah~1yor amma... Bulmaymca ... 
Ve tevekkiil ile giiliiyor .. 
- Bulmaymca da gene ya§Iyoruz ... 

Allah bir sineginden bile vazge~miyor. 
Sefaletin verdigi tevekkiil ile kerame

te inanan bu bic;areye bak1yorum. 
- Sana vapur §irketi bir tazminat ver· 

medi miL. 
- Hay1r ... 
- Hilaliahmer bir para vermedi mi? 

Hi~ olmazsa bacak filan bir§ey yaptlr
madl m1? Ben Hilaliahmerin boyle se
nin gibi kendi i§inde ~ah§Irken sakatla
nanlara degil. ba§ka c;aresiz ve fakirlere 
bile ayak filan yaptirdigml gordiim. 

- Ban a bak hem§ire... Goriiyorsun 
halirni, ben ~efkat ve himayeye muhta~ 
degil miyim?.. Ben gizli bir yerde sakat
lanmadim .. R1hhmda vincden diisen kos
koca bir sand1k yiiziinden boyle ayaksi
zim.. Bu kadar a§ikar yalan olur mu?.. 
Ban a; ne Karadeniz vapurunun §if}setin
den, ne Hilaliahmerden, ne bir yard1m 
cemiyetinden, ne de bir insandan en 
ufak bir muavenet yapilmadi. .. Cah~ -
tlgun zaman ailemi gec;indiriyordum. Hal
buki i§ba§mda sakatlandim. Bir daha 
ismimi agzma alan: «Su bizim hamal 
!slam acaba ne oldu ?» diye so ran bir 
kul kalmadi.. Sakat olduksa insanhktan 
<;Ikip kafasl ezi)ecek, oJmesi )azim ge)en 
bir canavar m1 olduk .. Y oksa kimsede in
sanhk yok mu?.. <;ab§tln m1?.. Sen den 
iyisi yok ... Bir de sakatlandm m1 L. Ar
tik sana bir doni.ip bakan kalm1yor .• 

Birden aklma bir§eY gelmi§ gibi susu
yor .. Goziinii bana kaldmyor. Dikkatle 
yiiziime bak1yor: 

- Ben kazaya ugrad1girn giindenberi 
bana biitiin bu §eyleri soran olmad1, di
yor. Kuzum. Sen ne diye benim halimi 
merak ediyorsun?.. Neden bana bunlan 
soruyorsun? ... 

- Ben gazeteciyim, diyorum. Senin 
derdini gazeteme yazmak istiyorum. 

- Peki gazeteye yazacaksm da ne 
olacak?... 

Bu suale miisbet bir cevab vermekte 
aciz oldugum i~in kabahatli imi§ gibi 
kar§Ismda susuyorum. 

SUAD DERVI$ 

imroz adastnda Kredi 
kooperatifi kuruluyor 

lmrozda Hiikumet Konagz 
imroz (Hususl) - iki yiiz otuz be§ 

kilometre murabba1 mesahas1 olan ada
mlZ yemye~il manzarasJ, giizel hava ve 
suyu ile §irin bir yerdir. Adada merkez 
baric, be§ tane de koy vard1r. \=anakka
leye haftada bir vapur ve iki defa da 
motor postam1z vard1r. 

Kaza merkezi sahilden be§ kilometre 
ic;erdedir. Dort koy de n1erkeze c;ok ya
kmdirlar. Y almz lskinit kovii 20 kilo • 
metro uzaktad1r ve oraya grden yo! hay
li bozuktur. 

Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Gaf rokoru 
Amerikahlar son 

zamanlarda bir ah
lak taassubu tut -
turdular. Plajlarda 
polislerin eline hi
rer iilt;ii ~?eridi ve -
rip mayolarmm bo 
yu ahlaki kaideler
Ie telif kabul etmi
yecek kadar k1sa 
telakki olunan kadmlan muhtelif ce -
zalara crarptlrmakla ba§hyan bu i§, de
niz kenarmdan bir hamlede sinema sa
lonlarma atladJ.. Filimlerden ac;1k sah
neler ~?ark! §ark! kesilip atlld1. 

Sinema kumpanyalar1 i§i zab1ta ve 
macera filimlerine di:iktiiler. 

Fakat Amerikadaki bu ahlak sansiirli 
salgmi bu kadarla kalmami~, i§i crlgl -
rmdan grkaracak kadar ileri gitmi§tir. 

Me§hur Mickey tipini taklid ederek 
yapllmt§ filimlerden birinde, Mickeynin 
mukallidi olan tipin, kafi derecede ka
pah geyinmedigini goren sansorler, fil
mi yasak etmi§ler. 

Amerikahlarm kirmadiklan bir . gaf• 
rokoru kalml§tl; onu da kirdilar. 

Hava 

Thz;-hava ver -
me tertibatmm en 
miikemmeli, son 
giinlerde denize in
dirilen cQueen Ma
ry> isimli vapurun 
tertibatldir. Bu ter 
tibat gunde otuz 
milyon metro mi
kabl taze hava ve
rir. Bu hava tertibahm idare eden 
makinistin elinin altmda tam 150 tane 
diigme var. Gemi yolcularma, giiniin 
muhtelif saatine gore, muhtelif hararet 
derecesinde hava verildikten ba§ka, i
cabmda, hath iistiiva havas1, kutub ha· 
vasl, plaj havasi, cricrekli bir bahcre ha
vasr gibi hararet dereceleri, kokulan ve 
yarattiklan hayali muhit itibarile cre§id 
ge§id havalar da verilmektedir. 

izmir otobiis~iilerile Bele
diye arastnda ihtilaf ~1kb 

lzmir (Hususi) - ~ehrimiz otobiis • 
c;i.ilerile Belediye arasmda biiyiik bir ih -
tilaf <;Iknu§hT. Birlik halinde bulunan o
tobiisc;iiler, Ba§bakanhga, !c; l§leri Ba • 
kanhgma, Vilayete ve Miilkiye mi.ifet
ti§ligine miiracaatle Belediyeden §ikayet 
etmi§lerdir. 

,Sikayetin mevzuu, §ehrin yeni cadde
lerinden Vas1f~mar caddesinin a~Ilmasl 
ve kaldmmlarmm in§aSI meselesidir. 0-
tobiisc;iilerin iddiasma gore, Belediye, 
kendilerini davet ederek hergiin otobiis 
ba§ma bir lira vererek bu caddeyi ba • 
§armak istemi§tir. Otobiisc;.iilerle cadde -
nin in§aahm deruhde eden miiteahhid a· 
rasmda bir mukavele imzalattmlmi§hr. 
Bu suretle giinde 33 lira tutan taahhiid, 
otobiis~iiler tarafmdan hergiin miiteah -
hide verilmege ve yerine getirilmege ba§
lanmi§hr. 

Otobtisc;iiler diyor ki: 
«- Bu para ayda bin lirayi gec;iyor. 

V eremiyecegimizi anlad1k. Birligimiz, 
Valinin de malumatl dahilinde topland1 
ve tediyat1 kesmek karanm verdi. Bele -
diye, bunu goriince, derhal faaliyete gec;
ti ve bize, §imdiye kadar tatbik etmedigi, 
istemedigi bin;ok §eyleri, masrafh, zor 
i§leri tahmil etti. Belediyenin yaphg1 §ey, 
kanunsuzdur. Elbette ki zorla yaptmlan 
bir taahhiid yerine getilemez. Belediye, 
bizim son kararnruzdan evvel, neden bu 
yeni tedbirlerini, bu mii§kiilleri ~Ikarma
di da taahhiidden vazge~mekligimizle be
raber hem en faaliyete ge~ti? Vaziyet bi
zim hesabimiZCa crok ac;Ikhr. <.;unkii biz -
den hergiin 33 lira ahyor ve mevcud va
ziyete bir§ey ilave etmiyordu. Fakat 33 
lirayi kesince, hemen ertesi giin bir y1gm 
yeni tedbirlere ve mi.i§kiilata ba§vurdu.» 

Belediye erkanmm iddiaiSI ise ba§ka 
merkezdedir. Onlar diyorlar ki: 

«- Belediye sand1gma bir santim bi
le yatmlmami§tlr. Otobiis<;iiler boyle bir 
taahhiide girmek istediler. Biz de bilaha
re Meclisten karan ahnmak tizere bu ta· 
ahhiidi.i kabul ettik. N e emrivaki, ne de 
tehdid var!. T edbirlere gelince, bunlar, 
Belediyenin otedenberi safha safha ta -
kib ve tatbik ettigi §eylerdir. Y oksa, ta
ahhiidlerinin bozulmas1 iizerine icad edil
mi§ ve maksad takib eden hareketler de
gi!dir.» 

••• 
Biletci tahliye edildi 

Evvelki giin Beyaz1dda Arabgirli ls
mailin ayagmm kesilmesile neticelenen 
tramvay kazasmdan dolayi lsmaili on 
sahanbktan inmege mecbur etmek sut;ile 
bilet~i 916 numarah Hiiseyin Sultanah· 
med ceza mahkemesine sevkedilerek tev• 
kif olunmu§tu. Hiiseyin diin 4 iinci.i istin· 
tak hakimligine verilmi§ fakat istintak ha· 

~ a seyahat edebileceklerdir. 

Doktor Haminin evinden 90 lira c;a· 

larak tam~hgl bir adama vermekten SU<;· 

lu hizmet~i Nezahet diin Sultanahmed 

sulh birinci ceza mahkemesine sevkedil • 

mit ve tevkif olunmu§tur. 

Kazanm te§kilah tamd1r. ~imdi bir de 
zirai kredi kooperatifi kurulmak iizeredir. 
Bu te§ekkiil bilhassa fidanhk tesisi, da -
m1zhk boga getirtmek ve mevcud ester 
neslinin Islahi i~in temiz kanh merkebler 
temin edecektir. 

kimligi biletcri Huseynin tahliyesine ka • 
ra~ vermi§tir. . 
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l,in kolay1na bak1n ! 

(:abuk ihtiyarlamamak 
i~in faideli nasihatler 

Amerikah 
~ok alaka 

bir ruh doktorunun 
uyand~ran bir kitab1 

«Hayat, k1rkmdan sonra ba§lar» adh 
~ok okunan me§hur eserin muharriri Vl al
ter B. Pitkin giizel bir eser daha yarat
mi§ bulunuyor. 

Hayatl, be§eri halleri, insanlarm ve on
lann dugulanm ince gorii§lerile tahlil e
den bu ilim adam1 «i§in Kolayma Ba
km !>) ismini verdigi son eserinde pek ye
ni bir ruhi tahlil sistemi ile yepyeni tec
riibelerden bahsetmektedir. Bu eserin §a· 
yan; dikkat klSlmlanm, ahyoruz: 

1~imizdeki heyecanlar, degi§iklikler 
ve duygular patlayicl maddelere benzer
ler. Bunlann patlamas1 zaman zaman ~ok 
kuvvetli olur ve ba§kalanm da miitcessir 
eder. Bir ofke nobetine tutularak kendi
mizden ge~tigimiz zamanlarda oldugu 
gibil 

Bazan da bu patlama yalmz i~ten o
Iur, ve ofkeli adam haricen siikfin ve ve· 
kanm tamamile muhafaza eder. Bizi din
lendiren, yahud sinirlerimizin gerginie§ -
mesine mani clan bir heyecam iyi saya
riz. Keder, t;ok kere iyi saytlm1yan bir 
§eydir, fakat doya doya aglamanm da 
ne ig a~1c1 bir ~ey oldugunu kim bilmez ~ 

Kuvvetli heyecanlarm umumiyetl<! 
verdigi fena netice, haz1m cihaz1 iizerinde 
bunlann ba§ka ba§ka §ekillerdeki tesir
lerinde goriiliir. Bazan bogazda fena bir 
gerginlik has1l olur. Bazan, mide o dere
ce gerilir ve siki§IT ki haz1m i§ini yapmak
tan aciz kahr. Hatta bazan da goden bar
sak ihtilaca ugrar. Bu barsak ihtilacla 
nnm ink1baz, iilker, ve apandisit husule 
gelmesinde ami! oldugu malumdur. 

Bu gibi felaketler, hi~Y bir zaman yal
mz birkac; dakika siiren bir tek heyecan 
sarsmtlSlndan ileri gelmez. Bunlar s1k s1k 
tekerriir eden korku, i.iziintii, veya ofke 
buhranlan neticesinde sinirlerde yer eden 
gerginliklerden, tansionlardan ileri gelir. 

0 ziintiiniin has1l ettigi gerginlikler • 
den meydana gelen mide iilserleri ~ok 
kere istirahatle iyile§ebilir. Son zamanlar
da Kolombia Oniversitesinden dort pro
fesor. verdikleri bir raporda, mide i.ilsc

lerinden mustarib 32 hastamn, gergin
likte ve dinlenme hakkmda bir ssikolo
gun verdigi konferanslan dinledikten son
ra iyile§tiklerini anlat1yor. Bu hastalara 
her konferansm sonunda hirer bardak 
soguk su it;irilmi§. Biitiin tedavi bundan i
baret. Alh hafta siiren bu tedaviden son
ra yalmz ikisi miistesna, hastalarm hep
si de istediklerini yiyebilecek bir hale gel
mi§lerdir. 

Yale Oniversitesi T1b F akiiltesi Mii
derrislerinden Dr. Albert J. Sullivana 
gore barsak tilseri vak' alarmm dortte i.i~U 
heyecan veren hadiselerden dogar. Vii
cudde kendi kendini yiyen bir nevi ha
Zim vaki olur. Heyecanlann hazim ci -
hazm1 fazla tahrik neticesi bunlar crok 
fazla faal bir hale gelirler ve kendi sat

hmi hazmetmege koyulurlar. Doktor Sul
livan, son zamanlarda verdigi raporunda: 

«Biitiin bildigimiz ilaclar faydasiZ 
kald1ktan sonra, bu gibi hastal~r iizerin
de, iizi.intiilerinin bertaraf edilmesi bir 
bi.iyi.i tesiri gostermi§, ve bunlar hemen 
iyi oluvermi§lerdir.» diyor. 

Su halde halledilmesi icab eden as1! 
tni.i§kiil §udur: insana dinlendirici bir ha
yat ya§atan hangi heyecanlar ve hangi 
hallerdir? Heyecan ve hislerinin mii -
vazenesi yerinde bir hayat, muvazeneli 

entellektiiel bir meslekten daha ehemmi
yetlidir. Aksilikler ve felaketler kar§r
smda sakin kalabilmek kabiliyetini mi, 
yoksa ~abuk dil ogrenmek kabiliyetini 
m1 1stersin diye bana soracak olsalardi; 
hie; tereddud etmeden birincisini intihab 
ederdim. 

F arzedelim ki asabm!Z gerilmi~tir. 1-
c;inde bulundugunuz buhranh halden sil
kinip «;Ikamiyorsunuz. Bunun ic;in ne yap
mali? Her ~eyden once, siikunla c;ah~ma
yi, ve mufekkire kuvvetlerihizi sakin bir 
§ekilde kullanmay1, bir araya toplamayl 
ogrenin. 

Edmund Jacobson bize §U ogiidii ve
riyor: «Kendinizi dinlendirmege (relax) 
ugra§mlym! » Gen;ek te oyle, c;iinkii her
hangi bir§eyi yapmaga ~ah~mak, bir ta
kim asabl faaliyete koymak demektir. 

Bunun iizerine sakin bir adam1 taklid e

din: T embelligin insana verdigi tath, 1ltk, 

ve ho§ hisse kendinizi b1rakm. En eski ve 

en c;ok smanmi§ triiklerden biri, yiiziiko

yun yere yatmak, ve kendisini gepgev§ek 
birakmaktlr. 

Bir<;oklanmiZ liizumu derecesinde ge

rinmeyi adet edinmemi§izdir. Kediye 

dikkat edin, ne kolay ne zarif hareket· 

lerle gerinir. Onu taklid etmek hit; fena 

olmaz. Ayak parmaldarmiZ:l a§ag1ya k1-

vmn, kollarmlZI havaya dogru 
parmaklannlZI diiz tutun; ve viicudiin' 
aciymciya kadar gerinin. 

Gerilen ve gev§iyen adale insana 
zahmet vermez. Buna mukabil viicu 
niizdeki adale uzun zaman gergin ka 
sa, ba§Imza bela olur. Mesela, bir ev k 
dm1, kendisine fazla yiiksek gelen 
masada uzun zaman c;.ah§usa, ~ok fa 
yorulur, bunu da c;ok c;ah§tigma hanll 

der. Gene, birc;ok daktilograflann feol 
bir vaziyette oturmak, veya yaz1 maki 
nelerinin yorucu bir vaziyette konuhn 
olmas1 yiiziinden sinirleri bozulur, 
yanh§SIZ yaz1 yazamazlar. Bunun a 

sebebi omuzlarda ve kollarda hasii ol" 
yorucu gerginliktir. 

i§ arasmda dinlenmenin sm1m kavrt 
m1~ olan baz1 fabrikatorler de vardlt 
hc;ilerin, saatte bir veya iki kere mua}' 
yen i§lerini b1rak1p btisbiitiin ba~ka ~ 
§eyle me§gu] olmalanm kaide koymllf 
lard1r. 

Bize en c;ok tesir eden gerginlikler ko 
kudan ileri gelir; viicudii en c;.ok harJ 
eden korku da mec;hul §ey korkusud~ 
Bir felaketin mevcudiyetini sezip te rio 

oldugunu anhyamamak, viicudii miithi! 
gergin bir hale kor ve insam panige d~ 
§iiriir. T ehlikenin ne oldugunu anlar all' 

lamaz, insamn i~i biraz rahat etmei' 
ba lar. 

Bu hal gozoniine c;ok basit bir kaid1 

kor. Ne zaman kendinizi iiziintii ve kor 
ku i~inde, Ve asabmiZI gergin bir va1f 
yette bulursamz, derhal durup kendinit' 
sorunuz: «Beni iizen §ey nedir? Ned 

o ? ogru c a 1 ulma · 
kendinizi iyice ara~tlrm. Bu cevab1 b~ 
dugunuz anda iiziintiiniiz derhal yan r' 
r1ya iner. <;:iinkii cevab1 aramaga koyJ 
mak bile viicudiiniizdeki gerginligi J 
siltir. 

Size korku veren amilleri bir kere ta~ 
Iil edince, almacak tedbirle planlarJ ta 
bika ba§hyabilirsiniz. Bunu yapar ya~ 
maz da arhk korkunuz ortadan kalkaJ 

Zaten atilacak ad1m1 bilmek korkuyu gf 
derir; korkunun verdigi gerginlikleri jzt 
le eder ve adaleleri her§eye uymaga ht 
Zlr bir hale kor. 

Uzun siirecegini bildiginiz giic bir i~l• 
miicadele ettiginiz zamanlar, bunu 24 sa' 
atlik devrelere ayirmagi _ ogrenin. 011' 
dan sonra ilerideki saylSlz gtinlerin gett 
recegi her§eyi zihninizden tamamen ~·· 
karmi§ olarak hergiiniin getirdigi i~ veY' 
vaziyetlerle ayr1 me§gul olun. Biitiill 

meseleyi birden halletmekten vazgec;ill• 
ingilizlerin eski ve kuvvetli «opportll' 
nism» lerinin ruhu ve §imdiye kadar ve.' 
zolunan miifekkire s1hhat kaidelerinin ell 
saglami da budur. 

Sikago, Nevyork ve Pennsylvaniada• 
daki timarhanelerde yap1lan tecriibelet• 
musikinin sars1lmi~ ak11lar iizerinde yaP' 

hg1 mucizevi tesiri gostermi~tir. Hafiz• 
kuvvetini tamamile kaybetmi§ bir adanl• 
birkac;. giizel musiki parc;as1 dinlediktell 
sonra hemen hemen her*eyi hatulam1~hf• 
Gardiyanlarla her vakit dovii§en bir a• 
dam, musiki dinledikten sonra siikunet 
bulmu~tur. Karanhk dii§iince ve kurun• 
tulara kendilerini kaphrmi~ bir~ok akJI 
hastalarmm musiki dinlerken ak1llan ba~· 
Ianna geliyor; c;alman eski ~ark1lara i~· 
tirak eden birc;ok deliler, aykm hallerini 

unutuyor, ve bazan da giinlerce akiilall' 
rm~ bir halde kahyorlar. 

T abiidir ki normal insanlar, musiki• 

den, bu zavalh hastalardan daha o;ok isti• 

fade ederler. Musiki ~ahmrken, dinleyi• 

cilerin i<;indeki gerginlik gider; ve mu• 

siki normal insan iizerinde sihirli, tath 

bir ilac tesiri yapar. Lambalan sondii• 

riip, radyoyu ac;tiktan sonra yatagm jj;• 

tiine ahhvermek kadar viicudii dinlendi• 

ren bir§ey olmad1gm1 bircroklanmn agZIJl' 
dan i~ittim. 

Viicudii kendi haline birakip dinlell' 

dirici bir vaziyete koymak san' ah, be!Jd 

zevki i§ten ileri saymak felsefesine uyaf• 

F akat §Urasi muhakkak ki, boyle bir fel• 

sefe ekmegimize yag siirmese bile, her• 

halde bu ekmegin crok kolay hazmohn•• 

smda biiyiik bir amildirl 
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CUMHURiYET 7 

Bir ideal pe~inde giderken Aksaray kazas1nda Trabzonun kalkiniDaSI 

Yirmi senedir iizerinde 
bugiine kadar 

~alt~tiglm relevelerimi 
nesretmedim? • • 
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Sedad {:etintasrn ilk relevesi: Sokullu Mehmed Pa1a camisinin maktat 
Kokser bilgilerile gazete siitunlar:nda diyorum. Hem de ilk etiidlerimi··· Evve- Dikkat edilirse cephe resminde tered-

kiiltiir tarihimiz hakkmda malumat sa - Ia kendilerini on altt yd evvele gotiire • diid hatalan vaz1h~n goriil~r ve levha 
tarken farkma varmadan Turk mimari yim: lardaki kiifi yaz1 1le yazdigim me§ruhat 
tarihine ~erefeli hizmetler yapmi§ bir us- Giizel San' atlar Akademisinden ve Arab harflerile yalmz (Sedad) im • 
tadm Edirnedeki en kiymetli bir basta • diploma alacagJm y1l i<;inde idi, ihtifalci zas1 ile birlikte (336) tarihi okunur. 
nesini tahrife kalki§an Kemal Altamn bu Ziya merhum beni yakalad1. Bir Arne- B iin ise bu levhalarm adedi altmJ§I 
t~?ri~_in~.__s~smadJ~Im i<;in bana kar§I da rikah ihtiyar ve milyoner seyyahm agu bula~~mi§tir ki bunlar meyanmda Bur· 
puskurdugu ate§h cevherler arasmda en ithamlanm yana yak1la anlatti; bu sey· 10 Edirnenin en miihim abideleri s1 • 
son bir s~zii .~~zan dikkatimi celbetti, yah Ziya ile birlikte Siileymaniyeden ::lan~I§ ve us tad Sinanm ~eh~ad:,. Sii • 
hakem: JSte.dJ.gi son ya.ZIS~mn ~a§mda <;1ktiktan sonra kendisine hulas a tan §Un- leymaniye ve Edirne SelimiyesJ -~1b1 yet
( M_akalelermm ba~ma hi<;bir tekmk kiy- ian soylemi§: Bu ya§IIDa kadar milleti - mi§ metroluk minarelerile otuz kusur met
~eti olm1yan kend1 releve resimlerini ge- nizi barbar biliyordum. Halbuki §U k1y- roluk kutru haiz kubbelerile biitiin cihan 
<;Irerek r.eklammt yapan Sedad <;etinta - metli abideyi yapan bir millet hiirmete medeniyetine §eref veren Tiirk abideleri 
§a .. ·) d1yordu. layikhr. F akat ben 1stanbula kadar gel- diyebilirim ki tek san tim hata yap1lmadan 
.. B~_n bu sozl~ri okudu~tan s~n.:a ~ii - meseydim bu giinahtan kurtulamJyacak • ol<;iiliip bi<;ilerek Sedad <;etinta§m elile 

~undum , hem b1raz teessurle du§unduk • l!m. Hani kitablanmz, bani resimleriniz? planlar, cepheler, maktalar ve detay • 
ten sonra bir noktadan kendi kendimi ka- Boyle §eyleriniz varsa veriniz de birka<; lardan miirekkeb boyle temiz levhalar 
bahatli buldum. <;iinkii §U on alh y!lhk cild gotiireyim. V atanda§lanmi ten vir e· halinde meydana getirilm~itir. 
sessiz sadas1z <;ah§malanmda i§in biraz deyim ve milletinizin hakkmda propa - Daha ilk etiidiim olan Sokullu camisin
da reklam tarafm1 dii§iinebilmi§ olsay • ganda yapay1m .. Bu taleb ve itham kar- de i~i hailettikten sonra miize kiitiibhane· 

sindeki Komelyos Gorlitin kitabma bir 
mukayese i~in baktJg1m vakit hatalannt 
l:iulunca oende ilk intihab ve hassasiyet 
batlamit ve bu hssasiyet her mukayesem· 
de bana gitgide bir iman ve nefse itimad 
lcazandirmi§ ve bu suretle gittigim yolun 
nekadar hay1rh oldugunu anhyarak bli
tiin mesaimi, biitiin emeklerimi yiiksek bir 
ideale. ~oziilmez baglarla baglamJ~tJm. 

Ankarada c;ah~1rken memurluk haya • 
tJmda ne Kiiltiir Bakanhgmm in§aat mii
diirliigii ne Ankara belediyesinin intaat 
mi.idiirliigii beni candan bu i§lere bagh • 
yamad1g1 gibi serbest hayatJmda Anka • 
raya yapt1g1m hanlar ve aparhmanlar da 
beni kendisine bir tiirlii baghyam1yor, ls
tanbula gelip gittikc;e bu camilerin kub • 
beleri, minareleri beni teshir ediyor, ben· 
ligimi esir ediyordu. En nihayet sevgili

dii~ • sine kavu§an sevdazedeler gibi dogrud~~ 
dogruya bu i§e kendimi verebildim ve 1k1 
senelik bir c;ah§ma sonunda ge<;en sene
nin 9 nisan Sinan giiniinde Ankara Ser
gievinde a<;hglm mimari resim sergisinde 
bu releve levhalarmdan elli bir levhayl 
ilk defa milletimin ve biiyiiklerimin goz· 
Jeri oniine serebildim. Buna mukabil teb
rik ve taltif gordiim. Hatta mefkiiremin 
ve emeklerimin en biiyiik manevi mlika -
fatlarmdan birisi de Ankarada Mimarlar 
Birligi merkez ba§kanhgmm bu sergi?en 
sonra hakk1mda yazd1g1 yiiksek sitayi§ -
lerle dolu tezkeresi olmu§tur. Hocam mi
mar As1mm (Adliye Saraymm' projesini 
yapan mimar) el yaziSlle miisveddesi _bi
le- bende mahfuz olan bu tezkerede b1l • 
hassa ~u ciimleler aynen mevcudd~r: 
(Uzun zamandanberi klasik Tiirk m1 -
mari eserlerimiz iizerinde c;ah may1 ken• 
disinde bir iilkii halinde ya§atan artitek 
Sedad Cetinta§ ... ) 

Sokullu Mehmed Pafa camaaamn da1arrdan goriiniifii 

dim belki de ~imdi boyle dil uzatmalara §lsmda Ziya merhumun omuzlan 
maruz kalmazdJrn, i§te bu lakaydimin ce- mii~ ba~I online igilmi, ... 
~asi olmu§tur ki hic;.bir salahiyeti olmadJ- Ben bu hikayeyi ac1 bir teessiirle din
g! hald~,. ~almz mimarhk titrine day a - ledikten sonra derhal harekete. gee; tim, o 
n~rak hms1. <;!kip bu resimlerin hi<;bir tek- vakit Akademide mimari muallimligini 
mk ~~y~eh olmadigmJ bag1rmakta te • mimar As1m yap1yordu. Kendisinin mu • 
reddur bile etmedi, ve bu ses mimarhk ve vafakatini alarak derhal Sinamn Sokullu 
san'at muhitirnizde kaybolup gidecek de- camisini releveye ba§lad1m ki bu ilk teseh
gildir. biis neticesinde meydana c;1kan levh~lar 

Biitiin yazilanmda, biitiin didinrnele • i§te bu siitunlarda ilk defa ne~rettigim re
rimde saym o~urlanm beni §imdiye ka • simlerdir. Bunlar benim bu sahadaki ilk 
dar yalmz abidelerimizin koruyucusu ve etiidlerimdir. Meydana c;1kan bu resimle
onlarm. kiyrnetlerini halka tan1tmak i<;in, ri o vakitki Muhafazaj Abidat enciimeni 
e.n tel~.uz. duygulan en samiml heyecanla- sahn almak istedi. Halbuki ilk etiidiim O· 

n~e s?yhyen, Yazan nac;iz fakat samimi Ian bu levhalardan birisinin hava k1s • 
bir ~Imar . olarak tamrn1~lar ve boylece mmda acemilikten miitevellid bir tered -
~e:mi§Ierd~r. ~ akat bu saym okurlanm diid izleri vard1. Bu sebebden raz1 olma· 
It;!Dde bem resJmlerini reklam eden bir a- dun, enciimene daha tecriibeli bir ka -
dam olarak g~sterecek bir ferd <;lkamaz. lemle bu levhalann kopyelerini yaparak 
C::iinkii bunu ~Jrndiye kadar yapmak ak • verdim ve ilk levhalan da bir iki sene 
hma bile gelmedi.. evimde sevgi ile seyrettikten sonra bunlan 

~imdi §U s~tunlarda bir mecburiyet al- da o vakitki Dariilfiinun 1Iahiyat fakiil -
tmda ol_arak 1lk ?efa ne~rettigim resim • tesine hediye ettim. Simdi Oniversite mii· 
Jeri efkan .. u~urnJYeye arzederken gene zesinde bunlann dordii de mahfuzdur. 
teessiir~e soyluyorum ki on alt1 y1) evvel 
talebehk ha~ahm~ veda ettigim sene yap
tJgJm bu resnnlenn bugiin bile bir pen -
ceresini res~etmekt~ aciz bir zatttr ki 
biitiin yaptlgtm !esirnlerin (hic;bir teknik 
kJymeti) o~madJgl~J. dii~~nmeden soyliye
bilmi~tir, eger salahiyeth Ve kuvvetli bir 
meslekta' bu s?z~ soylemi~ olsaydJ in -
sa fs1zhgma venrdJm. Fa kat insafs1zhk 
vasft bu adamm gogsiinde altm madalya 
gibi duracakt1r. Hah.~a.:nda kalmJ§ farisi 
bir beytin manasm1 du~undlim: (0 adam 
ki bilmcz, fakat bildigini de bilmez, 0 
ebediyyen bihnemege mahkumdur 1) 

Gene bu tezkereden aynen ikinci bir 
par<;ayl ahyorum: (Sedad Cetinta~m 

Pek iyi ama bu ebediyen bihnemege 
mahkum alan zatm ailamelik satmasma 
muhit nas1l tahammiil edebilir? F akat 
~imdi sozii bu sahada c;ekip uzatmadan 
muhterem karilerime kar§I bir zaruret 0• 
niinde Kemal Altamn tabiri ve<;hile rek
lam dahl olsa bu resimleri ilk defa arze- CfUftide enlea bir 

program yapthyor s1tma miicadelesi • • 
l~ID 

•• Hastabk nisbeti yiizde 
ii~e kadar dii,tii 

U~iincii Umumi Miifetti,ligin kurulmas1 bu miihim 
ticaret beldesine veni bir havat verdi 

Aksaray (Hususi) - Orta Anado • 
lunun zahire amban olan <;evremizde bu 
sene c;ok ekin ekilmi§tir. Bugiinkii hale 
gore de tutumu c;ok iyidir. 

Kl§In hafif ge<;mesi davaTCJ!ann da yii
ziinii giildiirmii§tiir. Davarlann vaziyeti 
c;ok iyidir. Ekserisi ikiz doguruyorlar. 

S1tma miicadelesinin fenni y1h martta 
bitmi§ ve yeni devreye girmi§tir. Batak • 
hk iizerinde devam eden hummah <;ah§
manm faydalan elde edilmege ba§lan • 
mJ§tlr. Koylerde yiizde yetmi§e kadar 
yiikselmi§ olan s1tma nisbetinin yiizde iic;e 
dii§tiigii ve dokuz bin kanm muayene -
sinde yaln1z sekiz kadarmm kanmda sJt· 
rna mikrobu <;JktigJ anla§IlmJ§tlt. Kan mu
ayenesine dayanan bu sondan daha sa
hib bir netice olamaz. O~iincii Umumi Miileltif Tahsin Uz.er, bir toplantadan ~tkarken 

Havalar iyi gittigi ic;in ki§ ic;inde dahl 
Karasaz batakhgi ana ve yan kanallarm
da <;ah§ma durmami§hr. (2400) metro 
uzunlugunda olan Goremeztolu yan ka· 
nah bitirilmi§ ve o civardaki gozler de 
ana kanala baglanrm~tJr. Uzunlugu on 
dort bu<;uk kilometro olan ana kanaldan 
ancak iki buc;uk kilometroluk bir k1sm1 
kalmJ§hr. 

Maamafih batakhgm heyeti umumi -
yesi kabili ziraat bir hale gelmi§tir. Nisan 
ve may1s aylan i<;inde gelmesi beklenilel{ 
go<;menlerin buraya yerle§tirilecegi ve ci
var koylerdeki topraks1z c;ift<;ilere de bu
radan toprak verilecegi anla§Jlmi~tu. 
Karasaz batakhgmm gene! olc;iisii (8690) 
hektard1r. Doni.im itibarile yiiz elli bini 
a§Iyor. 

Ana kana! hy11arma sogiit ve kavak 
gibi agac;lar da dikilmege ba§lanmi§tlT. 
Bu yaz Aksaraym en biiyiik gezinti yeri 
buras! olacaktJr. Cumhuriyetin bu glizel 
eserinin a<;Jlma toreninde yiiksek zevatm 
da bulunacagJ soylenmektedir. 

Trabzon (Hususi) - Yurdumuzun 
~arkta en miihim bir ticaret kaptsJ olan 
T rabzon; U<;iincii Umumi Miifetti~ligin 
kurulu§undanberi yepyeni bir hayata, da
ha canh bir faaliyete girmektedir. iktJsad, 
imar, maarif, s1hhat, iskan ve nihayet 
emniyet ve asayi~ cephelerinden derin 
tetkiklerle yeni bir kalkmma diizenligine 
mazhar olmaga ba§hyan diger vilayetler 
gibi T rabzon vilayeti de merkezden mu
hitine dogru arttk hissedilir bir canhhkla 
yeni yollarda ~ah1maga atJlmJ§ttr. 

Bir taraftan T rabzon ~ehrinin istikbal
deki hali dii~iiniilerek ilk haZifhk plan
Ian yap1hyor, su te§kilati, koylere, hatta 
civar vilayetlere verilecek kifayette bulu
nan bugiinkii elektrik tevziatt, miistakbel 
liman in§aatJ, tasarlanmakta olan planlar 
dahilindedir. 

O<;iincii Umumi Miifetti§lik mmtakasJ
mn Karadenizle k1sa yoldan irtibattm te· 
min eden bu §ehrin; kadim tarihtenberi 
ticaret sahasmda k1ymetli bir rol oynadi· 
gJ ve hatta yakm mazide de hayli i§lek ve 
canh bulunan bir varhkla gaze ~arptigl --------_ ... _ .. __ .,._.,. __ ..,_~==~- herkesc;e maliimdur. Ne yaz1k ki, ~ok u • 

i<;inden dogan ve ta§an san' at a§kmm ve· zun siiren Biiyiik Harbde bu $ehir de harb 
rimi olarak g(izlerimizin oniine serdigi mmtakasma girmekle, dii~man istilasma 
eserlerle de derhal anhyabiliriz ki Ce - ugramakla hayli sarsiimi§ ve nihayet harb 
tinta§ bu i§e biiyiik gayretlerle ve yorul - sonu yeni miicadelelere, yeni ke,meke,!ere 
mJYan bir imanla c;ah§an yegane bir Tiirk sahne olmakla da o eski ticaret diizenleri 
san'atkar arkada§JmJzdtr .. ) tamamen bozulmu~. iktJSadi varhg1 ko\ay 

Gene bu k1ymetli tezkereden aynen tashih edilemez derin bir zafa maruz kal· 
u~uncu bir par~ay1 da arzediyorum: mi§h., Y eni diinya sikmtiianndan dog an 
(Bugiin ar§itek ~etinta§m varhgile ya§a- umumi buhranm azim ve siirekli samntl
maga ba~laml§ ve TUrk tarihinin san'at larmdan bihakkm miiteessir olmu§ ve git
kJsmJnl aydmlatacak olan bu ~ah§mamn tik<;e azalan, daralan ticareti yiiziinden 
muhakkak geni§letilmesi ... ) arhk hissedilir bir fakra maruz kalmi§h. 

Coriiliiyor ki Tiirkiye Mimarlar Birli- Uc;iincii Umuml Miifetti§ T ahsin Uzer 
gimiz merkez ha§kanhgmm imzasile ya • Trabzona geldigi Zaman: bu ~ehrin bey· 
ZJlmi§ olan bu taltifkar ve sitayi~Hr soz- nelmilel tanmmt~ piyasalanmn bozgunlu
lerde <;etintatm (bu i§lerde yorulmaz bir gu yiiziinden ~ar§tlarmm bir k1smJ mii • 
imanla <;ah§an yegane Tiirk miman ol - himmini kapah bulmu§, limam da tenha 
dugu ve <;etinta~m varhgile bu i§in ba~- ve bombo§ gormii~tii. 
lam1~ oldugu ve gene bu adamm uzun Bir zamanlar, .Sarki Anadolunun ve 
miiddettenberi bu i§le me§gul oldugu) koskoca ~imali lramn bu yegane ticaret 
daha get;en senenin nisamnda tasdik e _ !imam; yiiz binlerce e~ya tonlarile han! 
dilmi§tir. han! dolup bo~alma f:iiriiltiile~ile ~;alka • 

Bir taraftan Edirnedeki mimar Hay _ mrken &imdi orada; &imal riizgarlarmm 
rettin hastanesinin hakikati hakkmdaki kabartlp sahillere <;arptlgJ yiiksek dalga
neticeyi bekliyedurahm, §imdi rnatbuat lardan ba§ka bir faaliyet goriinmiiyor ve 
siitunlarma bir mecburiyet oniinde ve ilk sahillerle bogu~an dalgalann feryadmdan 

gayri bir giiriiltli duyulmuyor. 
defa aksettirdigim §U resimlerle ve bu 
taltifkar ve salahiyetli sozlerle de asil Yurdumuzun bu ~ok uzaklan; bir ta
milletime ispat etmi§ olabilirim ki mimar raftan boyle mi.iselsel hadisatla ~okerken, 
Kemal Altamn iddiasJ gibi §imdiye ka • zaten k1t olan vesaiti ittisaliyesi yiiziinden 

de gittik~;e iptidai bir halde kalmaklan 
dar ne resimlerimi reklam etmi•tim, ne de ' kendini kurtaram1yor ve adeta i~timai Vclr-
bu resimler ar ve teknik k1ymetinden u- hkta bile biitiin cevherlerine ragmen en 
zak §eylerdir. Bunlar salahiyettar §ahsi- gerilerde kalmak bedbaht!Jgma maruz 
yetler ve makamlar tarafmdan goriilmii~ bulunuyordu. 

ailenin te§kil ettigi bu kalabahk diigiinde 
kadmlar <;ar~aflanm atm1~lar ve erkekle
rile hep birlikte bulunmu~lardi. Gelin a· 
<;Ik olarak almml$ ve dligiin evine geti -
rilmi§, damad bu hiir ve serbest diigiinde 
tam bir insana lay1k bir serbesti ile koltuk 
merasimini yapm1~ bulunuyordu. Bu dii
giinii takib eden giinlerde T rabzon hie • 
carlan kendi kuli.iblerinde yaptJklan bir 
eglencede refikalarile birlikt~ bulunmu§ • 
lar ve c;ok nezih bir hava i<;inde giiliip 
soylemi~lerdi. 

hte bugiin de gene T ahsin Uzerin gos· 
terdigi yoldan yiiriiyerek medeni bir ha· 
yata kavu§maga azmeden T rabzonlular; 
insanhgm hakk1 olan i~ttimai bir miiessese 
kurmu§ bulunuyorlar. Guzel ve nezih bir 
muhit yaratacak olan bu miiessesenin vii· 
cudii T rabzonlulara zeka ve dirayetleri, 
cesaret ve kabiliyetleri nisbetinde muvaf· 
fakiyetler bah~ey]iyecegine ~iiphe yoktur. 

T ahsin Uzerin hami reisligi ve Vali 
Rifat Dam§manm fahri reisligi alhnda 
«.Sehir Kuliibii» tesis edilmi~ bulunmak
tadJr. Bu medenl ve nezih miiessese Tiirk
liig~n hiir ve ~anh bayraklarile siislenmi~ 
ve lstildal mar~ile a~JlmJ~tJr. 

T rabzonlular; otedenberi hissettikleri 
bu biiyiik noksam Umumi Miifetti~in hu
zurunda ciddi bir teessiirle itiraf ederken 
gittik«e biiyiik bir ~abuklukla Cumhuri
yet nimetlerinden miistefid olmaga ~ah~a
caklanm da ilave etmekten kendilerini a
lamamJ~lardu. 

Tahsin Uzer; yap!JgJ mukabele ile, 
Ulu Rehber Atatiirkiin a~t1g1 insanhk 
yollarmdan yiiriiyerek Cumhuriyet rejim
lerinden miistefid olmak her Turk gibi 
bu ~ok zeki, ~ok ~alJ~kan ve merd T rab
zonlulann da hakk1 oldugunu, bu hakla
nm kullanabilmekte T rabzonlulara yar
dim edecegini, devlet arzulanmn da va • 
tanda~lan hiir ve mes' ud gormek oldugu
nu izah ederek a«Ilan defteri imza ve ,Se
hir Kuliibiine aza oldu. Sonra V ali ve 
sonra da biiyiik bir balk kiitlesi biiyiik bir 
~evk ve hevesle defteri imza ederek iki yii
ze karib aza bir saat i~inde kaydedilmi§ 
oldu. 

f.te ad1m ad1m yiiriiyen Umumi Mii • 
fetti~ T ahsin Uzer; bu zeki, <;ah§kan ve 
hakikaten civanmerd Trabzonlulan da 
laytk olduklan nimet ve yiikseklige iri§· 
tinnek yolunda bi.iyiik himmetler goster• 
mektedir. 

Stratosfer rokoru 
veniden klrJidt beyenilmi§ ve teknik k1ymeti takdir edil- ,Simdi Tahsin Uzer; yurdun saadetle· 

mi§ olan ve Kemal Altan gibi mimarla • rinin en biiyiigii olan iktisadi diizeni yer· 
nn el yeti§tiremiyecegi kadar yiiksek tey- Ii yerine koymak ve o eski refah1 yeniden 
lerdir. ve daha asri yaratmak i~;in biittin esaslan, 

Fa kat fey tan bu ya adamm aklma tu- biitiin ~eraiti hirer hirer ve derin bir dik- ~ 
haf sualler de getiriyor. Mesela: Kari- katie gozden ge<;irirken bu zeki, bu '<a -
lerimden birisi <;1k1p bu resimlerin hi~bir h§kan ve cidden fikri ticarete sahib bu-

1 

teknik k1ymeti olmadtgmJ gazete siitun • lunan dogu illeri halkm1 giivenilir bir em
larmda tereddiid etmeden si:iyliyiveren niyet ve dayamhr bir asayi, i~inde Cum· 
Kemal Altana donlip te bir resim istemi~ huriyetin biitiin hukukundan miistefid kil
olsa acaba bu zat §imdiye kadar kendi maga «ah&Jyor. 
eli ve emegile <;izilmi§ bir pencere veya 
bir minare §erefesi resmi ortaya koyabilir 
mi? !nsan nekadar aciz de olsa hie; ol -
mazsa biraz faziletkar ve hak§inas ol -
mahd1r. Aksi takdirde di.i§iinmeden ka
yaya tos vuran ac1smi kendisi <;eker. 

Ben ise milletimin ve meslek arkada§· 
lanm arasmda mesaimi takdir eden sa -
lahiyetli §ahsiyetlerin tevecciihlerinden 
a!dJgJm h1zla sagtma soluma bakmadan 
yiiriimekteyim. Bu k1ymetli tevecciihler
le ve bu h1zla in§allah biiyiik gayemde 
bir giin muvaffak olacak ve biiyiikleri -
mize dayanarak gliniin birinde Ameri -
kali milyonerin ihtifalci Ziya merhum -
dan istedigi kitabJ biitiin diinya kiiltiir 
alemine yiic~ Turk medeniyetinin olmez 
bir eseri olarak hediye edecegim. Beni 
bu yolda gorenler arasmda based ede • 
cekler ve kederleneceklerin de buluna • 
bilecegi varid olsa da benim hesab1mda 
bOyle ~eyler yaz1h degildir. 

Mimar 
SEDAD CETINTA$ 

Programlarmda ad1m ad1m yiiriiyen ve 
azim ve iradesini biiyiik ve hymetli tec
rlibelerile mahallinde ve zamanmda tat
bik etmekte mahir bulunan Tahsin Uzer· ! 
den O~iincii Umumi Miifetti§lik mmtaka-

1 
51 ve ~imdi aralarmda bulundugu T rab
zon halk1 ~ok &eyler iimid etmekte ve kw
metli semereler haklJ olarak beklemekte
dir. Bu iimidli iman ve intizarladu ki. 
T rabzon halk1; i~timai varhP;mdaki geri 
kah~lanm, onun gosterdigi nurlu yollar
dan yiiriimelde ve Cumhuriyet banisi 
Atatiirkiin yarattJg1 insanhk faziletlerin~ 

minnet ve &iikran i«inde int1bak etmekl~ 

tashihe <;ah~maktadir. 
Daha diine kadar diinyaya bir tek goz· 

lerile bakan bu diyarlann kadmlan; Tiirk 
Cumhuriyeti kanunlannda erkekle mi.isa· 
vi haklara malik olmak nimetinin biiyiik· 
liigiinii 19/ 3/936 per~ em be giinii T r&b· 

zonda ap1lan bir di.igiinde anlam1~ ve 
derin bir sevince mazhar olmu~tu. Doksan 

Var~ova 2 balonu havalamrken 

Var~ova 4 (AA) - 29 martta bir 
Stratosfer ugu§una 91kan Var~ova 2 ba
lonu 10,853 metroya yiikselmek suretile 
4000 metro mikabt balonlar ri:ikorunu 
1400 metro kmnt~hr. 
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Dil iizerinde ~aluimalar 

Menfi anlaiDI hakk1nda 
ingiliz Maliyesi 

936 ya daha emin 

olarak • • g1r1yor 

Masraf fazlabg1na rag

Kaybettigimiz biiyiik alim 

Hamdi Suadin hayab 
ve son giinleri 

OKUYUCULARIMit 

---Diyor ki 
Anadolu yakas1n1n suytl ~ 

G1iztepe ve clvarmm susuzluktan c;elttl~ d Tiirk~e ile indo - Oropeen ve Semitik 
diller aras1nda bir mukayese 
lkinci seri kelimeleri I e) soziinii (pas) soziiniin rakibi degil, men biit~e muvazenesini «Universitemiz kurulurken boyle bir miiessesenin 

IStirab hakkmda gec;en sene birc;ok yaZll fl n 
yazdrmz ve alakadar makamatm naZ\. 

0 dlkkatlnl, bu ehemmiyetli meseleye cel~e· 
mek it;in c;ok: ugra§tlmz. Ve bunun neti •· 
si olarak Nafra Vekili Bay Ali Qetinltll~. 
nm, Vekalet bu l~ iizerinde c;ah§Iyor.. 
tanbul Belediyesl Terkos glbi KadikOJ ,. 
civarmm su l~lerini deruhde etmege aJ!l1 

(Me _ rna) rnenf1· kl · · ( fonetik tebadiillerle viicud bulrnu§ da-
P enmn rnez - h k b' kl' I k I k dd''d ) I d • ld'kl · · t .. k d a Isa IT ~e 1 o ara a rna ta tere u 

muhafaza ediyor 26 ydbk uzvu olan bana haksiZhk yapdmab miyd1?» 
rnaz as m an ge 1 enm « ur c;e e d'l 

f. I I . . . IV y e 1 emez. men 1 an am ar» sensmm . ve • nu-
marah yazilannda [I] izah etmi§tik. Latince (passus) a gelince bunun 

frans1zca (pas) dan yegane fark1 sonuna 
Tiirk~enin Kirgiz lehc;esinde dogru- bir (us) almasidir ki, latin kelimelerinde 

dan dogruya «imes» sozii isimlerin so-
nunda dahi menfi anlamma kullamhr. isimle§tirici bir rol oymyan bu (us) son 

ekinin ( uiO ve ( uk) tan degi§me oldugu 
Bun a birka~ ornek gosterelim: besbellidir. 

I. - «0, k1z imes = o, k1z degil». 
II. - «Men kart imesben = ben, Mi - Mide • Mite 

ihtiyar degilim» [2]. Grekc<ede (mi) siizii hem fiillerin emir 
III. - Az da imes, kiip te imes, or- siygasi ba§mda, h.em de yalmz ba§ma 

tac;a = az da degil. c;ok ta degil, orta olarak menfi zarf1d1r. Bunun tiirkc<e (me) 
derecede». den yalmz bir vokal fark1 vard1r. Ge-

Bu «imes» §ekli analiz ediMrse: ne bu (mi) ye (de, te) unsurlan ilave 
( 1) (2) edilerek (mide) ve (mite) menfi zarf-
(im + es) Jan da yap1hr. Bu ilave edilen elemanla

elemanlanm verir ki: 
(I) im: Siije veya objeyi gosteren e

lemandir. 

(2) Es: Oldukc;a uzak bir saha gos
teren ektir. 

Giiriiliiyor ki «imes», etimolojik ana
liz bak1mmdan tamamile <<rnez» e mii
savidir. 

Bu siizlerdeki (m) konsonunun ken
di kategorisinden olan (b) ve (p) ye 
degi~ebilecegini ve as I! menfi ani ami ve
ren (z) konsonunun da bir yandan ken
di kategorisinden (s) ye, bir yandan da 
(~) ve onun kategorisine tahavviil ede
bilecegini bir daha hatrrlachktan sonra, 
F ctrs, Arab, Grek, F ransiz, Latin, Al
man, !ngiliz Iehc;elerinde bu seriye dahil 
olan menfi anlamh sozleri gozden gec;ire
lim: 

Me- Bi 

F arsc;ada fiillerin emir siygalarmm ba
~ma (me) getirilerek menfi emir siygasi 
yap1hr. Mesela «Kiin = yap» emrine 
bu onek konunca «mekiin = yapma» de
mek olur. 

«M ekiin. ~ehriiJara, civani mekiin» 
MISTamda oldugu gibi. Bunun tiirk

·e <<me» den tek farki, fiil maddesinin so
'IUna gelecegine ba§ma gelmesinoen iba
·ettir. 

Gene farsc;ada isimlerin ba~ma gele
·ek onlann menfisini yapan ve tamamile 
bizim «siz» ekinin roliinii oyruyan <<hi» 
oneki vardJr: <<bimagz = beyinsiz. bi'
hu~ = akilsiz, bikes = kimsesiz» gibi. 

Burada «b = m» oldugundan, bu e

kin de «me» nin konson ve vokal teba

diillerile a!digi bir ~ekil oldugu anla~Il-
maktad1r. 

Y akut lehc;esinde de 

«me» menfi ekinin «m» 

tad1r. Mesela yakutc;a 

«bilmedi» demektir [3]. 

fiillere gelen 

si «b» olmak

<<bi!bete» sozii 

Demek oluyor ki [«me 

(Yk.) = bi (F a.l d1r. 
(T.) = be 

Pas 
Simdi franSIZca (pas) ve bunun la

tince ash ol an (pass us) sozlerine gec;e
lim: 

rm rolleri tabii ba~kadu. As1l rnenfi an· 
larru (mi) monosilabmdadir ki, bunun 
ash (mig) dir ve (iD si (z) den degi§• 
medir. 

Ma-La 
Arabcanm yirmi dart s1ygah (emsile) 

tasrifinde menfi ,anlamma olarak muzari 
Siygasmin ba~ma getiriJen oneklerJe bun
Jarm gramer fonksiyonlan ~unlard1r: 

I. Ma. - Hal zamamnm menfisidir. 
Mesela (rnayektiip = yazmiyor). Bun
daki uzun (a) nm bir (ag) oldugu belli
dir. Bizim (rna) nm aynidir. Bundaki 
(g) konsonu (z) ye c;evrilince (maz) 
ash da meydana <;Ikar. 

II. La - istikbal zamamnm menfi
sidir. Mesela {layektiip = yazm1yacak). 
Bu soz ve onun (hila) ~ekli dordiincii se
ri kelimeleri arasmda giizden gec;irilecek
tir. Bundaki (I) elemanmm rolii o bah
se birakihrsa kalan (ag) m (az) dan de
gi§me oldugu kolayca anla~Ihr. 

III. Len. - istikbal menfisinin eki
dir. Mesela (Lenyektiibe = hi<; yazmi
yacak). Bu soz de (Ia) nm ba~ka bir 
~eklidir. {Lag) ~eklinde (z) den degi§
me olan (g) bir tebadiile daha ugnyarak 
(n) olmustur. Bastaki (!) elemam dor
diincii seriye aiddir. 

IV. Lem - Arabcada (cahdi mut
lak) denilen menfj Siygasmm onekidir. 
Mesela (Lemyektiip = yazmaz). Bu -
nun ba~mdaki (I) de dordiincii seride i
zah edilecektir. Kelime eksiktir: {m) 
konsonundan sonra gelmesi icab eden 

(eg) as1l menfi anlammr sakhyan ele -

mand1r ki ( ez) den degi~medir. 

V. Lemma. - Arabcada ( cahd1 

miistagrak) denilen menfi s1ygasm1 yap -

maga yarar bir onek diye kullamhr. Me

sela (Lemmayektiip = hie; yazmaz). 

f§te burada (lem) deki eksiklik tamam

lanml§tlr. ikinci (em), bir (eg) dir ki 

bu da (ez) den degi§medir ve menfi an
lam! oradad1r. 

Serinin T ablosu 

F ransrzca etimoloji lugati, fransiZca ortaya c;Ikmi~hr. Bunu etimolojik ~ekilleri 
(pas) mn latince (passus) tan geldigini, altalta yazarak daha ac;1k gorebiliriz. 

italyancasi (passo), ispanyolcasi (paso) A§ag1da goriilecek bu tablonun (2) ve 

ve eski provansalcasi (pas) oldugunu (3) numaralarmdaki biitiin elemanlann 
kaydettikten sonra menfi zarf1 olarak is- ( b ) (w ) 1 

i§te ikinci seriye ay!Tdiglmlz F ars, 

F ns1z, Latin, Grek, ve Arab menfi 

sozlerinin de hep tiirkc<e (me) ve (mez) 

den ba~ka bir~ey olmadigl bu izahlarla 

m = = p ve g = z = s o mas1, 
timali hakkmda ~oyle diyor: hepsinin de (mez) den ba~ka bir§ey ol-

«Pas. - 12 nci amdanberi menfi zar- madigmi ac;1kc;a meydana c;Ikarmakta
<<fi olarak kullamlmaktadir. (Charle- dn [5]. 

I. N. DILMEN 
[1] Bu yaz1lar, (Ulus) un 23 ve 24 • II .• 

1936 sayilarmdadir. 
I ., II., III. - Radloff - Tiirk leh~teler lfi.

gati. 

«megne'In seyahati) kitabmda vard1r. 

«Kendi ba~hca rakibi olan (mie) siiziinii 

« 16 nc1 amdan itibaren ortadan kaldu

«mi~trr. Eski provansal dilinde (pas) 

«sozii (mica) ve (miga) siizlerinden da

«ha az kullamhr» [ 4]. f21 Bu·rada dlkkate deger lkl nokta var: 
(1) cimes> dogrudan dogruya ~ahrs zaml

Simdi, (me - rna) sozlerinin sonunda rile tasrlf edilerek dmesbem oluyor; (2) 

hirer dii§mii§ (g) oldugunu, bunun (z) l;lahiS zamlrl ba§ta (men> iken tasrifte 
den degi§mi§ bulundugunu, (z = s) ve (m), (h) ye t;evrllerek <ben) $€kllni a!Iyor. 

f31 Pekarskl: Yakut dlli lfi.gatl. 
(m = p) oldugunu gozoniine getirirsek f41 Dlctionnaire etymologlque de Ia lan-
bu (pas) soziiniin de tiirkc;e (maz) tn gue franc;alse, Oscar Bloch, T. II., P. 131. 

ayni oldugu hemen meydana c;1kar. Eski [51 U<;iincii serl sozlerinln anallzl yarmki 
fransrzcadaki (mie) ve provansal dilin- sayimrzdadir. 

[•] Bu ilk siitun, sonek hallndekl sozle. 
deki (mica) ve (miga) sozleri de bu ha· rin ba~ma kok veya ba~ka bir eleman gele-
kikati ilan etmektedir. Binaenaleyh (mi- bllmek iizere buakilmiktrr. 

(1)[~](2) 

Me [T.] + 
Mez [T.] + 
Me [Fa.] + 
Bi [Fa.] + 

(3) (4) 
eg (z) + 

(z) + 
(z) + 

(5) 

+ 

+ 

+ 

+ 

1935 - 36 biit<;elerini (2,941,000) in -
giliz lirahk bir tasarrufla kapryan in -
gilizler 1936 - 37 mali y1hna gec;en sene
lere nazaran daha saglam mali ve ik -
bsadi bir bi.inye ile girmektedirler. 

Buna bir tasarruf demekten ziyade 
fazlahk demek daha dogrudur. Bu f~z
lahk hakikati halde 15 ki.isur milyon In
giliz lirasidir. 12 milyonu milli borclarr 
odemege aynldrgi i<;in fazlahk ancak 
(2,941,000) ingiliz lirasma inmi~tir. 

Varidat i.izerine konulan tahminlerin, 
vergi, gi.imri.ik varidatr ve saire gibi 
muhammen kaynaklarm iimidin fevkin· 
de olarak cfazlahk. temin etmi~ alma
Ian ingiltere ikbsadi biinyesinde sa -
H1h vi.icude getiren yegane amil degil
dir. 

Kazanc vergisinden be§ bu~uk, gay
rimenkuller vergisinden sekiz, pul ver
gisinden yanm, gi.imriik resminden se
kiz bu~:uk milyon ingiliz lirast fazla va
ridat temin eden ingiltere Hazine Na -
zrn Mr. Neville Chamberlainm ge<;en 
mali sene ba§mda soyledigi gibi cbizim 
kontrolumuzdan baric hadiseler ve 
masraflar ~1kmad1gt takdirde, biit<;ede 
esash tasarruflar imkam hasrl olacak -
trr• §eklindeki vadi, herkesi memnun 
edecek §ekilde yerine gelmi§ bulunu -
yor. Maamafih Habe§ harbi dolayrsile 
Akdenizdeki ingiliz donanmasma ve u-
mumiyet itibarile milli mi.idafaa i§le • 
rine fazla olarak sarfr lazrm gelen 30 -

35 milyon ingiliz lirasm1 da tasa;ruf et
mek imkam hasrl olmu§ olsaydr; bugiin 
vergi miikellefiyetinin tahfif imkanlan 
bile bulunacakb. 

Varidat kaynaklanndan, muhammen 
rniktarlardan fazla vergi cibayeti iktl • 
sadi biinyede ba§hba§ma salah1 goste -
ren bir harekettir. ingilterenin harici 
ticareti, deniz ticareti, ihracab velha -
s1l umumi ikbsadi vaziyeti di.izelme -
mi§ olsaydr; ne vergilerden fazla bir va
ridat temin olunabilir, ne de milli borc-

lardan bir miktan odenmi§ olabilirdi. 
1935 - 36 mali senesi zarfmda hii 

kumet (41) milyon tngiliz liras1 daha 
fazla sarfiyat yapmi§br. 

Bu ise gelecek sene biitc;esinin ge~en 
seneye nazaran daha iyile§ecegine kuv
vetli bir delildir. 

Ge~en sene ikbsadi kalkmmamn ytiz
de sekseni buldugunu tahmin eden in
giliz maliyecileri, 1936 - 37 senesinde 
bu kalkmmanm yi.izde doksan be~i bula
cagmdan, yani harbden evvelki normal 
senelere avdet olunmak ihtimallerinden 
hararetle bahsetmektedirler. Bunu el -
de etmek i<;in ticarette olsun, sanayide 
olsun istikran temin ve emniyeti art -
hrmak ingiliz maliyesinin birinci kay
gusu olmu§tur. Harici ticareti tevsi ve 
inki§af ettirmek i<;in yegane usul olarak 
sanayie fazla yiik ve vergi yi.ikletme -
mek prensipini takib eden ingiltere, 
vergi hususunda 1936 • 37 mali senesi 
-arfmda da tenzilat yapam1yacak gibi 
gori.iniiyor. Ayni zamanda be§ senelik 

silahlanma programmm da ge~en sene
lere nazaran milli miidafaa masraflarmr 
artlracag1 §iiphesizdir. 

1936 - 37 biitc;esi milli mi.idafaamn ar
tan masraflan da dahil olmak tizere 
(790) milyon ingiliz liras1 olarak tah -
min edilmektedir. Ge<;en seneki biit<;e
nin varidat k1smmm (753) milyon in -
giliz liras1 olduguna dikkat edecek o -
lursak aradaki (37) milyonluk fark1 
§imdiki varidat kaynaklarile kapama -
nm epey gi.i~ i§ olduguna inanma -
m1z laz1mdrr. Fakat §Urasr da muhak -
kakhr ki hi.ikfunet bu fazla varidah te-

min maksadile vergileri her ne paha -
sma olursa olsun fazlala§hrmamak az
mindedir. 

Gec;en senelere bakarak denilebilir ki 
sanayiin inki§af1 i<;in alman serbest ted
birler sayesinde her sene miitezayid bir 
fazlallk gosteren kazanc vergisi vari -
dab, ge<;en senelerden bakaya kalan 
muhtelif vergilerin cibayeti ve daha 
ba§ka varidat kaynaklarile (37) milyon 
fazla masraf1 kapatmak kabil olacaktir. 

Bununla beraber bunu §imdiden kes
tirmek <;ok g% bir i§tir. Gayrimelhuz 
hadiseler zuhur ederse herkesin ba§ma 
geldigi 6fbi ingiltere biitc;esini de altiist 
edecek masraflar c;rkabilir. Bilhassa Av
rupa vaziyeti §imdiki gergin halini mu
hafaza ettigi takdirde biit<;ede tahminin 
fevkinde masraflar ihtiyari bir zaruret 
halini alabilir. 

Biitiin bunlara ragmen ingilterenin 
ikbsadi vaziyetini herkesten daha emin 
bir surette dtizeltmi§ oldugu da muhak
kaktir. istikrar ve emniyet esaslarma 

Pas [Fr.] + 
Passus [Lat.] ~+ 

Mi [Gr.] .+ 
Mide [Gr.] + 
Mite (Gr.] + 
Ma [Ar.] + 
~ [Ar.] el + 

. . [Ar.] el + 

em+ 

em+ ez 

em+ eg 

ib + ig 

~P + as 

ap + as 

1m + ig 

1m+ ig 

Jm + ig 

+ 
+ ag 

{z) + 
(z) + id 

(z) + it 

am + ag (z) + 
em +[eg (z)J+ 

em + eg (z) + ag 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

us 

eg 

eg 

• 

(g) 

. dayanarak bu kalkmmamn bi.iti.in diin
ya milletlerine nasib olmasrm dileme
mek elden gelmiyor. Mi.istakbel harbin 
her §eyden ziyade ikhsadi yoksuzluk • 
lardan ~1kacagm1 soyliyenlere inanacak 
olursak, ingilterenin hakikaten muva -
zeneli, hatta fazla varidath biitc;esi i<;in 
darlSl ciimlemizin ba§ma demekten 
kendimizi alamayiZ. 

NVZHET ABBAS 

-3- r~J 
de oldugunu blldirirse kendi.sine her tur 
yardimm yaprlacagi yolunda vaid buYur: 
duklarmt da gene Cumhuriyet siitunlar~e 
da memnuniyetle g1irmiistiik. Hcrhal!V s 
Belediyemiz bu i~i benimsememi~ olaC 
kl vazlyet old ugu gibi kalmi~tir. Bahar 5 
yaz mevsiminin gelmesl herkesi sevind!r:· 
ken biz G1iztepelilere endi§e veriyor. Ka 1: 

koy Su ~!rketinden c;ektlgimlz IStirabi ta-SP 
vir edemeyiz. Suya fazla ihtiyac olmiY\ 
ki~ mevsiminde evlerimize liitfen isale ed 
len ~lrket suyu, ha va biraz Ismmaga ba.S' 
laymca derhal kesllir. Mayis aymdan e1' 
lui sonuna kadar suya en fazla ihtiyac JJ• • ·e 
s11 alan aylar~~ sab~~lan. ban.Y~. etmek \ 
temi?lenmek I<;m degil, yuzunuzu yrkarna 
lc;ln su bulamazsmrz. Musluklan a<;mca s~ 
yerine Ishk i~itlrsinlz. Bu hal sabahm al• 
tiSindan gee€ yansma kadar devam edC~ 
Gece yansmdan sonra ~irket lfi.tfederek S 
iermelte ba§lar ve sabah karanhgmda ge' 
ne keser. 

Biiyiik iistadrn cenazesi boyle eller iizerinde lctfrndt 

Gic;eklerimizin ve bahc;elerimi~in kururn~ 
sma istemlyerek seyirci kaldlgimiz ~I 
sihhatimize ve temizl!ge de mi seyircl kB' 

Biiyiik alim mel hum doktor H amdi bend en evvel akibetlerine kaVU§tular, te· lahm. Yiizlerce lira sarfederek evler!mlZ' 
yaptirdtgrmiz su tesisatr ic;ln yaptigiJ!l)l 
maddi fedakarhk ve cektigimiz ISttrab yet· 
mlyormu~ glbl iiste de Su l;lirketine har!l' 
veriyoruz. 

Suadin, oliimiinden bir hafta evvel Hey- kerlenip gittilerl 
beli sanatoruomunda arkada~rmrz Doktor 
H afrz Cemale bizzat anlattrgr 1 hayat ta· 
rihc;esini nakle devam ediyoruz: 

YillardiT devam eden c;ah§malanm so
nunda ansiZin ve haks1z olarak kadro 
harici kaldim. Evet, haks1z olarak diyo· 
rum. <;iinkii yaz, ki§ demedim yorgun -
luktan yilmadim, yeni kitablan okumak
tan vazgec;medim. T etebbuat ve tetki -
kattan zerre kadar aynlmad1m. Her se
ne, hatta her ay tiirk<;e. almanca, fran -
srzca ne§riyat yaptJm, yazd1m. 

26 sene zarfmda vazifeme bir giin bile 
devamsrzhk gostermedim. Siyasetle asia 
ugra~mad1m. 

Hiikumetime, Cumhuriyete, milletime 
daima sad1k kald1m. Hic;bir talebe, hic;
bir muallim benden ~ikayet etmedi. Biin
yece c;ok saglam oldugumdan hic;bir has
talrga yakalanmami§hm, c;ah§amiyacak 
bir ya§ta da degildim. V elhasii ac;1ga c;I
kanlmaga sebeb olacak hic;bir eksikligim 
yoktu ve vazifemden aynlacagiml asia 
iimid etmezdim. 

Hatta Server Kamilin, Selanikli Ma· 
hirin ve daha bir tak1m iktidarh profe -
sorJerin ~IkanJacakJannl i§ittigim zaman 
miiteessir olmu§tum. Kendimi dii§iinmii -
yordum. (:iinkii yerimden o kadar emin
dim. 

T1b F akiiltesindeki laboratuanmda 
bir giin c;ah~Irken Maarif Vekaletinden 
giinderilen tezkereyi okur okumaz, bey -
nimden vurulmu§a di:indiim; biiyiik fe -
nahk gec;irdim, bayi!acak oldum. Biraz 
sonra kendime geldim. 

26 sene miitemadiyen c;ali§rp c;abah -
yarak yeniden tesis ettigim ve aile ocag1 
bildigim (laboratuar) rmdan, biiyiik sa
lonlar dolusu piyesler miizesinden ve T1b 
F akiiltesinden gozya§lanmi kalbimin ic;i· 
ne ak1tarak c;IktJm. 

~¥-~ 

Malum a! lnsan en kuvvetli zehire, 
en tesirli mikroba bile tedricen ah§abilir. 
Elverir ki miktarlan azar, azar verilsin. 
Hie; ah§miyan bir insana c;ok miktarda 
zehiri bir anda ic;irtirlerse mutlaka ~ok 
biiyiik fenahk vey a oliim verebilir. 

Eger benim de F akiilteden c;Ikanla -
cag1ma dair daha evvelden; i§aeler ku -
lag1ma gelseydi, ansiZin aldigim «kara 
baber» bana o kadar §iddetle tesir et -
miyecekti. 

~~1(. 

Kalbimi saran z1cret, dimagiml yakan 
hararet, ruhumu ezen hasret tesellisile 
ugra§uken ikinci bir fena haber daha al
dim: 

T1b F akiiltesinin iic; biiyiik salonunu 
dolduran (2150) lane piyesin, bin -
lerce hurdebini' preparasyonlanm muaz
zam kavanozlarda, saglam ~i§elerde, mii
kemmel mahfazalarda bulunduklan hal
de Haydarpa§adan istanbula nakledilir
lerken, dikkatsizlikten dolayr bir takim • 
lan maatteessiif kmlmi§, doki.ilmii§, par
c;alanmi§, c;almmi~, fenadn diye ahlmi§! 
Bilirsiniz, bir muharrir. ilk yazd1g1 ma
kaleyi, ya §iiri, kaybederse nekadar mii
teesir olur! 

Bence 26 sene goz nuru dokerek yap
hgim binlerce eserlerimin her biri bir ev
ladim kadar sevimli, bir §iir kadar ne -
zihti. Her giin bunlan dii§iiniip miite -
essir oluyordum. 

:f.¥1(. 

Ben bu darbenin nereden geldigini 
tetkik ettim. Nihayet buldum, kimseyi 
zemmetmek istemem! Fa kat milli ve il -
mi bir meseleye temas ettigimden soyle
mek mecburiyetindeyim. 

Bana gelen darbe bir garazkarhk ne
ticesiydi, fakat ben davamr Allaha ha 
vale etmi§tim. 

Kimsenin hakbm, kimsede buakmr 
yan bir Allah var. 

(:ok siirmedi, bana fenahk edenler 

:(.~:(. 

.Simdi soranm: Hiikumetimize, mille -
timize. en li.izumlu, en ruhlu, en feyizli 
bir terakki ocag1, bir medeniyet kaynagi, 
bir ilim ve fen memba1 olacak olan Oni
versite tesis olunurken benim gibi oramn 
26 yiihk bir uzviyetine boyle bir haksiZ
hk y ap1lmah m1ydr? 

~Jt.:(. 

hte bu mada idi ki, takdirkar hiiku -
me tim ve kadir§inas S1hhiye V ekilimiz 
derhal imdad1ma yeti§tiler ve beni 120 lira 
maa~la Gureba hastanesine te§rihi marazi 
miitehassisi olarak tayin buyurdular. 0-
rada c;ah§Iyordum, fakat ders veremi -
yordum. Beni seven baz1 merakh talebe
lerim arama bana miiracaat ederek ma
!Omat ahrlard1. T alebelerimi hastanede, 
di§anda gordiikc;e hem mesrur, hem me· 
yus oluyordum. 

¥¥'f. 

Gureba hastanesine muntazaman de
vam ederdim. Bu esjlada birkac; defa 
hastalandim. F akat yatmad1m. Bir miid
det te boyle gayritabii bir halde vazife
me geldim. 

Nihayet ansizm ve §iddetle hastalan -
dim. Gureba hastanesinin hususi bir oda
sma yatmld1m. Sertabib Orner Lutfi ve 
sair doktorlar imdad1ma ko§tular. Ken -
dilerine minnettanm. <;ok iyi bakildim. 

Bir giin S1hhiye Yekili Refik Say -
damdan bir mektub aldim. lstanbulda 
bulunan biitiin sanatoryomlann emrim • 
de bulundugunu ve harhangisine gitmek 
istersem fevkalade olarak bablacagimi 
yaz1yordu. 

S1hhiye Vekilinden nekadar memnun 
oldugumu tarif edemem. Ayni giinde bii
liin sanatoryom mildiirlerinden telefon 
aldim. Benim ic;in ·en miikemmel yerleri
ni hamlad1klanm bildiriyorlardi. Ben 
de Heybeliada sanatoryomuna geldim. 

Burada sertabib ve sair doktorlar ta -
rafmdan fevkalade ve istisnai bir surette 
bak1hyorum. Oyle goriiyorum ki burada 
biitiin tedavi ve istirahat vas1talan pek 
miikemmeldir. Hiikumetimlze, S1hhiye 
Vekiline ve ehbbaya te§ekkiir ederim. 

:(.~· ; 

Bir saat sonra sanatoryomda yemek 
ba§lad1. Hamdi Suad sozlerine devam 
ederek: 

- Affedersiniz, sizi yordum, lakin 
§imdi c;ok rahatla§hm. <;iinkii ic;imde her 
zaman beni yiyen ukdeyi bo§althm, de -
dikten sonra nazik bir hastabakicl kiZa: 
. - Beni c;amaltma c;1kanmz. .Simdi 

<;ok i§teha ile yemek yiyebilirim! dedi. 
Aynlmak ic;in biiyiik iistaddan miisa

ade istedigim zaman: 
- (:ok te§ekkiir ederim. Sizi yordum. 

Ba§IniZI agnthm. Soylediklerimi yazar -
samz c;ok memnun olurum. Y azmazsa -
mz hakk1mdir! diyordu. 

- Emri alinizi tamamile ifaya c;ah -
§acagim. Miisterih olunuz hocam, dedi -
gim zaman o insam kamilin gozleri ya -
§arm I§ h. 

Tam iki buc;uk sa at Hamdi Suadin 
pek ac1kh maceralarmt, derdlerini din -
liye dinliye, zaph nefs ederek kalbime 
akithgim goz ya§lan]lla yo! verdim; c;am
lar arasma dalarak h1c;kira, h1c;krra ag -
lad 1m I 

¥¥:(. 

Hamdi Suadin hayah bir ilim kahra
mam, bir lib miir§idi ve bir Turk mis 
yoneri gibi gec;mi§ti. 

Gureba hastanesindeki yatagmda a -
te§ler ic;inde k1vramrken bile yaz1yor, <;i· 
ziyor ve ba§kalanna daktilo ile temize 
c;ektirterek almanca ve frans1zca mecmu
alara gonderiyordu. Zavalh Hamdi Su
ad, ani olarak en kuvvetli saikaya, en 
miihlik hastahga, tutuldugu halde gene 
sabahleyin erkenden vazifesi ba§ma ko· 
§ar ve usanmadan c;ali§Irdi! 

Maddi darbeye nisbeten, manevi dar· 
ben in mizaca gore tesiri pek muhteliftir; 
hele sinirli ve i~li olan miitefenninlere, di-

~lrket , arzettlgim gibi bir taraftan ~ 
vermlyor ve her iit; ayda blr fatura <;IkB' 
rarak 90 kuru$ saat kirasr, 125 kuru§ ha\'~ 
paras1 dive her aboneden 215 kuru~ pars 
cekiyor. Hie; su almaga muvaffak olam9• 
d1gmrz ve sifir sarfiyatmiza mukabil b~ 
parayi 1ideme!!;e mecbursunuz. Herhangl 
bir gece uykunuzdan t mahrum kalma~ 
katlanarak bir metro mikab su alma~0 

muvaffak olursamz 14 kuru~ su be;:Iell. gO 
kuru$ saat kirasr, 125 kuru$ hava parasr J;l 
blr metro mlkab su ic;in 229 kurus par& 
1idemege mecbur tutuluyorsunuz. Sirket b~ 
parayt hang! hizmetine mukabll a!Iyor· 
Halka suyunu temln etmekle mtikellef olaJI 
bu ~irket vazifesini gormezse bunun cere
mesini nicin biz cekellm. Bu ~erait a\trnd• 
suyun metro mikabmi 14 kurusa degll, bUt 
nun iki misli fazlasma alahm. Fakat sa~> 
parasi, ha va paras1 diye bizden bir~ey W 
tenmegin. Sirket, su verdigi ni.sbette par9 
alsm ve vermt;zse biz! haraca baglamaslll· 

Goztepede Rtdvanva~a caddestndC 
16 numarolt ki:i§kte 

Ziya 

- HALKEV1ND6 

Be~ikta~ Halkevinin temsilleri 
Be§ikta§ Halkevi temsil §ubesi her 

hafta cumartesi giinleri, m1ntakas 
daki mekteblerde talebe ic;in mi.isamereltl 
vermektedir. 

Bu ciimleden olmak iizere gec;en haft$ 
cumartesi giinii Ni~anta§I k1z ortamekte' 
binde ve diin de Be§ikta§ Halkevinde 
ilkmekteb talebelerine miisamere veri! ' 

mi§tir. . . . . .. I 
Miisamerelerm her IklSI de c;ok guze 

olmu§ ve talebe tarafmdan alaka ile ta' 
kib edilmi§tir. 

magmi, viicudiinii yillarca yormu§ biiyi.ik' 
!ere bir zehirli bomba gibi tesir eder. . 

Oyle anhyorum ki Universitenin yeJll 
kadrosunda ac;1kta kalmasJ Hamdi Su~· 
din hassas beynine miithi§ bir yildmm gl' 
bi c;arptJ, kalbinde bir bomba gibi pat ' 
lad1 ve nahif cigerlerini zehirli bir gat 
sard1. Agzmdan kanlar bo§andi, viicu ' 
diiniin biitiin uzuvlan, hoceyreleri saTSIIdl· 
Kanmm terkibinde natamamiyet ve gaY' 
ritabiilik zuhur ederek sinir hastahgi ba§' 
lad!. Her nimetin kadri eksildigi zamall 
takdir olunur. Biiyi.ik iistadm Giilhanede, 
T1b F akiiltesinden naklen Oniversiteye 
gel en T e§rihi Marazi Enstitiisiinde, Di ' 
vanyolundaki Srhhi Miizede, Gureba has' 
tanesinde ve Ortakoy ~if a Y urdunda 
feragati nefisle camm vererek te§kil ettigi 
ilmi miiesseseler, te§rihi miizeler, nadide 
kolleksiyonlar, ender piyesler, hurdebini 
miistahzarlar, oliimiinden sonra daha c;ok 
takdir edilecektir: <;iinkii bunlan o de ' 
recede giizel yapacak kim vard1r? 

Biiyiik iistadimizm ibret almacak ha• 
yahm, mesai tarzm1, faziletkar hareke ' 
tini ve seciyesini gene doktorlanm1z nii • 
mune ittihaz etmelidirler! Tiirk ve hatta 
garb alimlerinin takdirkar gozleri online 
yigdigi etiidler, ke§ifler, kitablar ve mec• 
mualar, Tiirk gencleri ic;in nekadar par• 
lak ve te§vikkar hirer armagandrr! 

Merdlikte, tevazuda, hamiyette ve 
ilimde e§i pek az olan Hamdi Sua din; 
parlak dimagile, feyizli ellerile, giizel ah• 
lak1 ve saf vicdam ile beynelmilel sahada 
kazand1g1 mevkie eri~en hekimlerimiz se
neden seneye azahyor. Hi<; olmazsa bun• 
Ian olsun hakkile himaye edelim, hiir • 
mette kusur etmemege c;ah§ahm ve go • 
niillerini alahm. 

:(.~~ 

Hamdi Suadin cenazesine genclik en bii· 
yiik tazimi gosterdi. T abutu eller iize • 
rinde ta§mdi ve soylenen nutuklara ag • 
lamad1k kimse kalmadi. ~anh harb cep· 
helerinde can verenlere mahsus olan ;;e· 
hidlige gomi.ilen Hamdi Suad de bir fen 
kurbam, bir meslek §ehidi idi. 

Cenab1 Hak onun ve bizim kusurla • 
nmizi affeyliye ... 

Dr. HAFIZ CEMAL -------
[ • 1 Birlncl ve lklnci yazilar 31 mart ye 

Z nisll.ll ta.rlhll sa.y1la.rumzda !liknu;tll'. 
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Ml~ Hauptman nihayet idam edildi 
kl (Ba,taralt 1 inci tahilede) l 

Parisin tsrartna 
..., 

ragmen 
Adisababa da bombalar aii:tnda! 

Bir italyan 
meydantni 

filosu diin tayyare 
Saat 1,41 de oliim odasma girdi. Ken

uytl Clisini siiratle elektrikli koltuga bagladt -
lar ve cereyan verdiler. Mahkum, hirer 
dakika fas1la ile iic; defa sic;radi ve sonra 
hareketsiz kald1. Baglanm .;oziip otopsi 

c;ek1!~ 
yazu!li 
nl1fl11 
eel bel' 
neticf' 

·nJ{aY~~' 

(Ba,taralr 1 inci tahilede) 
fillerde yeni bir Lokarno devletleri kon
feransl hakkmdaki F rans1z teklifi hak -
kmda, beyan edildigine gore, ltalyamn 
bu konferansa i§tirak etmesi muhtemel 
bulunmaktad1r. 

bombardtman etti 
(Ba,tar:ala 1 inci tahilede) 

Maamafih !talyan zabitlerinin idaresi al
tlnda askeriler c;arc;abuk toplamp muka
bil taarruza ge«;mi~lerdir. 

viye bulmak hususundaki mesaisi devam 
ettigi miiddetc;e Zecri T edbirler Komite
sini top1anhya c;agJTmJyacagim bildirmi§ .. 
tir. 

or. Is' 
koY 'If 
e ~Jllll' 
r turl~ 
buYut" 
nlarln' 
rbald1 

oJacsJ 
bar 11 
lnd!rlt· 
. !{ad~ 
bl tll-5' 
1m1Ysn 
le ed~ 
a b~W 
an e'f' 
ac !.~ 
ek \>! 

kartHl~ 
nca s~ 
m al• 
ed•f 

rek s~ 
da ge• 

tan s11 
Glka• 
bav• 
pars 

lama• 
il b~ 
·bang! 
lmn~• 
lma~' 
ell, gO 
ra.s1 Jtl 

par• 
ket b~ 
altyor 
f olall 
cere• 
Itmd~ 
II, bU• 
t saat 

giizel 
le ta• 

r. 
yenl 

' Sua' 
m gi' 
pat • 
r gat 
iicu • 
rslldl· 
gay• 

1 bar 
a mall 
ned e. 
siteye 
Di ~ 

a has• 
unda 
ettigi 

tadide 
ebinl 
.;ok 

de • 

ha• 

ve 
din; 

I ah· 
had a 
z se· 
bun• 
~iir • 
go • 

i bii· 
ize • 
ag • 
cep· 
.5e· 

r fen 

ria • 

lL 

ct ve 

odasma kaldirdilar. 
Biiyiik bir kalabahk hapisane oniinde 

toplanml~, sinema projektorlerinin duvar • 
lar iizerindeki akislerini seyrediyordu. 
Anna Hauptman kocasmm idamt haberi
ni bizzat vali Ooffmadan ogrendi. Bir 
miiddet hie; bir~ey soyliyemedi. Sonra a
sabi bir buhrana kapildi: «Alia him, ne 
yaphmz ~» dedi . Bir papaz kendisini te
selli ve teskin etti. Biraz sonra oglu ile 
birlikte Nevyorka hareket etti. 

Hauptman muhakemesi esnaamda 

Son Eden - Ribbentrop miiliikatt 
Londra 4 (A.A.) - M_ Eden ile 

Ribbentrop arasmdaki son gorii~melere 
dair deveran eden muhtelif §ayialar mii
nasebetile, resmi mahfiller, erkamharbi -
yeler arasmdaki gorii~melerin Rende is -
tihkamlar yap1lmasma kar~1 bir nevi mu
kabele olamJyacagmL ehemmiyetle kay -
detmektedirler • 

Sulh mUzakerelerl Adisababadaki lngiliz 

C 4 (A A) M d M tebaasrntn korkusu 
enevre . . - . e a-

dariaga iki muhastm taraf nezdinde yap- Londra 4 (Hususl) - Adisababamn 
hib son istimzaclar hakkmda bir rapor bombardiman edilecegi §ayi olur olmaz. 
vermek iizere 13 ler komitesini aym se- Habe§ payitahtmdaki sekiz yiiz kadar 
kizinde loplanhya ~agtrmaga karar ver- lngiliz tebaas1, lngiliz ekiligine iltica et
mi~tir. mi~lerdir. Bugiin Adisababa iizerinde u• 

13 ler, M. de Madariagaya yap1lacak c;u§lar yapan italyan tayyareleri ~ehre 
miizakereleri idare ic;in salahiyet verecek- bomba atmamJ~lar, fotograflar almt~lar
lerdir. dtr. ftalyan tayyareleri yalmz tayyare is-

Havas ajansmm ogrendigine gore, M. tasyonuna yangm c;1karan bombalar at .. 
Miiddeiumumi Wilentzle vali Hoff -

manm ikametgahlan polisin muhafazas1 
altmda buh.;.tmaktadir. Miidafaa avukah 
Lloyd Fisher gazetecilere §Unlan soyle -
rni~tir: 

«Bu vak' a New-Jersey tarihinin en bii
_yiik faciasidtr. Zaman bile bu miithi~ fa

sini iic; dort defa tekrar etmi§tir. \ Amerika efkan umumiyesini bi.iyiik bir 
Oglunun ve kansmm intihar etmesin heyecana dii~iiren ve Lindbergin ~ahs1 

diye cam1 ve c;erc;evesi c;1kanlan resimle- mevzuu bahsoldugu ic;in ehemmiyeti bir 
rine uzun uzun bakarak ic;ini c;eken mah- kat daha artan bu haydudluk hadisesi ii
kum gene gardiyanlara: «Lindbergin c;o- zerine Am erika zab1tas1 derhal faaliyete 
cug~nu .kalchrma hadisesinin esran hic;bir ge~ti. Fakat aylarca siiren ara~hrmalar, 
vaktt hissedilmiyecektir. Ben hayatJmda beyhudelikleri yiiziinden felaketzede ana 
ii~ ki$inin hayatm1 kurtard1m. Simdi beni babay1 c;ocuklarmm hayah endi~esile biis-

Von Ribbentropun diinki.i ziyaretinin 
hedefi, mf hiikumetinin erkamharbiyeler 
arasmdaki gorii§meler kar~lSlndaki hatt1 
hareketini Alman notasmda te~rih edil -
digi ve~hile a~1kc;a izah etmekten ibaret 

idi. 
Von Ribbentrop lngili:zleri 

de Madariaga: m1§lard1r. 
1 - Komite tarafmdan kendisine ve- Adisaqabadaki yabanc1 elc;iler hiiku

rilen vazifeyi ne gibi §erait altmda ifa ~etlerine miiracaat ederek italyanm A .. 
ettigi ve kazamlan yegane neticenin !tal- d~:~b~bay1 ac;1k bir ~ehir addedip etme .. 
ya tarafmdan paskalyadan sonra bir mii- dJ.gml ~omadan sorulmasm1 istemi~ler .. 
~ahid gonderilmesine muvafakat edilme- dJr. Adlsababadaki ecnebi mehafilde bii-cium hat1rasm1 silemiyecektir.» 

M ahkiimun aon aozleri 
Trenton 4 (A.A.) - Pauptmanm son 

kandtrmaga faltftyormuf! 

si oldugunu kaydedecek, ve, yiik bir endi~e vard1r. 
2 - !talya hiikumetinin, !talyan kuv- ltalyan tebligi resmisi 

sozJeri §Un]ar oJmu§tur: 
«!annya imanla, ve gonliim fesaddan 

ve k~nden azade olarak, mes'ud oliiyorum. 
Bem anlamamt~ olan bu diinyada omriim 
ta~am olmu~tur. Masum olarak olmek • 
teyim. Sayed benim oliimiim, ancak ha
?i~attan m~lhem ~e yahud ki dolaytsile 
IShhr.ac edden dehller iizerine hiikmolu • 
nan tdam cezasmm kaldmlmasma ves'l 

musanna bir tak1m &ahidlerin ifadelerine b"t" b k kt b k h' b' f 
k b d

. I d . . u un aza a so rna an a§ a 1.; 1r ay-

Londra 4 {Hususi) - «Taymis» ga
zete~i Alman ba•murahha~J von Ribben
tropla M. Eden arasmda yaptlan soo go
rii~meden bahsederek, !ngiliz, F rans1z 
ve Bel~,;ika erkamharbiyeleri arasmda ya
pllacak olan konu§malardan vazgec;ildi
gi takdirde, Almanyanm Rende tahki
mat yapm1yacagm1 bildirmi§, fakat Eden 
bu ~arh kabul etmemi~tir. 

vetleri tarafmdan zehirli gazler kulla • Rom~ 4 (Hususi) - Propaganda 
mlmas1 meselesi hakkmdaki suallerine as- Nezarett tarafmdan ne§redilen 175 nu
la cevab vermedigini bildirecektir. marah harb tebligi birinci kolordunun ur an e 1yor ar» erru~llr. d . . 

N . ~ · . d kl d'~ b' a vermem1~h. 
e yJyecegmJ sor u an ve Jger 1r 

hiicrede mahpus Zeidin tavuk kiZartmast, B~ v~ziyet. k~r&mn?a, profes~r Con -
kereviz zeyt1'0 

k t t t ~ don 1smmde 1hhyar b1r zat, Lmdberge 
, , 1zarm1§ pa a es, ereyagt, ~ " b 1 k · 

e
kmek bezely k' t k h yard1m etmege ve c;ocugunu u up endi-

13 ler M. de Madariaganm raporun- diin sabahtanberi cenuba dogru ricat et
dan memnun kalmtyacaklar ve istikbal j. mekte alan Habe~ kuvvetlerini takib et
,in vaziyetlerini tesbite mecbur kalacak- tigini ve lmparatorun hassa kuvvetlerinin 

1 b ··] . I e o ursa, o~una o mem1~ olacag1m.» 

Hauptman1n son gUnlari 

• e, 1raz, pas a, a ve ve 
sigara 1Smarlad1gm1 soyledikleri vakil sine iade etmek ic;in ugr~~~~~a karar ve
Hauptman ac1 ac1 giiliimsiyerek: «Son rerek, gazetelere dercettigJ Ilanlar vas1ta· 
yemegini doktor «J efsie)) Ccondona gon- sile .;ocuk hnstzlarile lema sa gec;ti. Lind
derin. \:i.inkii masum oldugum halde beni berg, haydudlarm istedigi fidyei necali 
yanh~ bir te&hisi dogru gibi gnstererek vermege raz1yd1. Profesor Jefrie Con • 

f • don, Lindberg hesabma olarak haydud -

Londra mehafilinde soylendigine gore, 
bu son te~ebbiisii akim kalan von Rib -
bentrop ~imdi de fngiliz ricalini kandir
maga ~ah~maktadtr. Nitekim Laid Core, 
Lord Londonderry ve bazi diger tanm• 
m1~ lngiliz ricali diin Alman sefaretinde 
von Ribbentropun verdigi ziyafette ha· 
z1r bulunmu~lardu. 

lardJT. ka~ilen imha edildigini bildirmektedir. 
T ana havza•• meselesi Ogleden sonra ne§redilen 176 numa-

Roma 4 (A.A.) _ Salahiyettar rah harb tebligi de A§angi golii cenu .. 
mahfiller, lngiliz Bi.iyiik Elc;isile M. Su- bundaki muharebenin bu sabah italyan .. 
vi~ arasmda vukubulan gorii§menin T sa- I arm lehine bittigini, Habe§ kuvvetlerinin 
na havzasmdaki lngi1iz menfaatleri me- biiyiik bir panige ugnyarak bozgun ha .. 
selesine taalluk ettigi haberini yalanla- Iinde ricat ettiklerini bildirmektedirler. «.Ogluma babaarntn korkmadan 

oldiigiinii aoyleyin» 
Kendini oliime kavu§turacak (kavu§

turacak diyoruz; c;i.inkii ka til de olsa 
Hauptmamn c;ektigi ISbrabdan oliim ev -
lad1r) saati beklerken 1932 martmda 
Lindbergin, c;ocugunu kal::IJrmakla sm;lu 
olarak tahtt tevkife ahnan Bruno Haupt
rnan son soz olarak gardiyanlara oliim
den korkmad1gm1 soylemi§tir. T rento ha
pisanesinde gec;irdigi gi.inlerin iizerinde 
b1rakm1$ oldugu izler, arhk onu biisbiitiin 
tanmmaz bir hale getirmi§ti. Sapsan, goz
lerinin feri kacmt$, titrek ellerle mahpe -
sin duvanna dayanarak gardiyanlarla ko
nu~an eski marangoz Hauptman oglunun 
ismini andl i/;1 vakit gozlerinden bo§a -
nan ya§lan zaptedemiyordu. 

Gec;en sene kendini mahklim eden ha
kim Trenchard nezdinde yap1lau butiin 
te~ebbiislerin akim kald•gmi, hiikmiin in
fazmm geri bJrak1lmasi imHnstzhgmt his
seden Bruno gitgide biisbiitiin kendini 
kaybetmekteydi. Avukatlan Lloyd Fi
sher ve Pope bo~ yere gayret sarfediyor
lardJ. Son zamanlarda c;ocugun katili ol
dugunu itiraf eden W endelin isticvabt es-
nasmda soy)edigi sozlerin, yaphgl itirafla
rm tamamile tamik edilmedigini ileri siire
rek H.a~ptman ic;in miihlet aramalan bey
hude 1d1. (iinkii hakim bu itiraflann 
«~nanllmlyacak fe hadise1erle tamamile 
bu tezad te~kil eder ~eyler oldugu» iddia
smda Jsrar ediyordu. 
. '!' rentona akm eden halkm ken • 

dmt gormek 1·,: t h .. ·~· h . . .. .,.m e acum etttg! apJsane-
rd1. yuzden fazla polis muhafaza etmekte 
1 1. 

Aras1ra k d' · k b 
h 1_ ~ en lnJ ay ederek hl<;k1ra 
J~_oma aghya H . 

1 d b
.
1 

n auptman en son daktka-
ann a 1 e rna ld ~ 'dd' d 
f 

.• I sum o ugunu 1 1a an 
ar~~ o mam~tir. 

Ogleden so ''!" I 
H 

nra «o urn s1rasJ»na a man 
auptmamn int'th . . . . ar etmemes1 u;m en mce 

teferruatma k d db' I 
H

.. · d b a ar te IT er almmt§h. 
ucresm en " t" " k ld I u un e~ya <;Jkanlml§; yata-

gt a m m~~· kur~unkalemler bile alm -
mi~Il. GardJYanlar k d' . h" . . . 
d b kl

. I en m1 ucremn t<;m-
e e 1yor ard1. 

Hauptman son b' • I k .. .. d . . 1r arzu o rna uzere 
musaa e 1sted1 ve • b ._ 
til ' k' ld • <<yegane arzum, u ~~.a-

l't .u~ .0 ~gunu bilen varsa bunu ihbar 
etmes1 1c;m mtlletten b' . t' h d b l . 1r IS JI am a u un-
maktm> ded1. Fa kat b d dd l d 

D
.. k u a re o un u. 
un a ~am karJst . . d 

hk
• mn son z1yaretm en 

sonra rna urn an · k nesme, ansma avu -
kat1anna ve kendini mu"d f d• 1. ff a aa e en va 1 
Ho mana uzun mektublar yazmt~tlr. 
Bundan ~onra gardt"ya l d" k n ara onere : 
«Ogluma, babasmm bir k t k 'b' .. 1 .•. . .. I . . on' g1 1 o-
medti!Jnl ~ov ement7I rira d . .. 1 · · e ertm)) cum e-

larla mektubla~hktan, telefon muhavere
leri yaptJktan sonra, nihayet 1932 nisa • 

nmda bir gece, Straymond mezarhgmda. 
haydudlann adaml oldugunu soyliyen 
Tohn isminde bir ~ah1sla bulu~tu ve 50000 
dolan buna teslim etti. Fa kat c;ocuk, ba
basma iade edilmedi, bir miiddet sonra, 

cesedi, bas1 parc;alanmt~ bir halde, Llnd
benlin evine yakm bir ~ahiikta bulundu. 

Fa kat profesor Condon, nisanm ikinci 
gecesi, mezarhkta konustugu ve parayt 

teslim ettigi adamm sesini i~itmi~. yiiziinii 
gormii~tii. Ara~hrmalara durmadan de

vam eden zab1taya bu adamm e&kalini 

tarif etti. Nihayet Bronx polisi, 21 eylul 

1934 te Bruno Richard Hauptman ismin-

Diplomatik sahada §imdilik yapacak 
bir i§i olm1yan fon Ribbenlropun lngil· 
terede Almanya lehine propagandaya 
ba~ladigl soyleniyor. 

Alman murahhas heyeti azalannm ek
seriyeti Berline donmek iizere oldugu 
halde, fan Ribbentrop bir miiddet daha 
Londrada kalacakt1r. 

makta ve bu gorii~menin mutlak surette ltalyanlar zehirli gaz 
normal mahiyetini t~yid etmektedirler. kullantyorlar 

ltalya teminat verdi Londra 4 (Hususi) - Adisababa .. 
Londra 4 (Hususi) - ltalyan el~isi dan resmen bildirildigine gore, ltalyanlar 

Grandi Hariciye Nazm M. Edeni ziya- her tarafta zehirli gaz kullanmaga de .. 
ret ederek, Habe§i~tandaki ltalyan ordu- vam etmektedirler. Bugiin Habe~istan ., 
lannm Tsana goliine dogru ilerlemeleri dan Londraya donen frlandah bir d0 l( .. 
neticesinde lngiliz menafiinin hic;bir su- tor lta1yanlann zehirli gaz kulland1kJa .. 
rette haleldar olm1yacagma dair resmen rm1 teyid ederek, bu hususta Hariciye 
teminat vermi~tir. Nazm M. Edene bir raper verecegini 

Lindbergin oldiiriilen yavrusu 
I 

idam sanda1yesine gonderen od1:1r)) demi§-
tir. r 

Sac;t kesildigi esnada biisbiitiin kendini 
kaybeden ve bitab bir halde yerdeki sil
tenin iizerine kapanan mahkumu son ziya· 
ret eden avukal! Fisher olmu§tur. Omidle 
dolu gozlerle on a bakarak: «Biqey var 
m1» diye sormu~tur. Aldigl: «hler fen a 
gidiyor, Bruno» cevabt onu biisbiitiin her
bad bir hale getirmi§tir. 

Son giinlerine kadar oglunun kendini 
hapisanede ziyaret etmesine tahammiil e· 
demiyecegini soyliyen mahkum, arhk her 
i~in bittigini gorerek gozii oglunun resmine 
ilismis ve: «N e olurdu onu bir kere gore
bilseydim)) diye aglamaga ba~1aml~hr. 

Trentonda iki yiizden fazla gazeteci 
bulunmaktad1r. 

Faciamn tarih~esi: 
Ajans telgraflan, miralay Lindbergin 

<;OCUgUnU ka<;Irmak Ve oJdiirmek SU(;un· 
dan mahkum alan Hauptmamn idam e
dildigini haber veriyor. 

Cec;en sene kanunusanisinde verilen i
dam karanndan sonra bir bu.;uk seneye 
yakm bir zamandanberi her dakika oliimi.i 
bekliyerek bir cehenlem hayah yasiyan 
ve eil;er hakikaten c;ocugun katili ise, bu 
isim verilemiyecek kadar alc;akc;a hareke
tinin cezasml ve oliimden beter bir i~kence 
ile kat kat odiyen Hauptmam elektrikli 
sandalyeye siiriikliyen hadise bundan 
dort sene evvele aiddir. 

1932 senesi martmm birinci giinii ak§a· 
m1, miralay Lindbergin Hopeweldeki e
vinden, minimini oglunu, esrarengiz bir su
rette kac;Jrrni&lardJ. Bic;are ana baba ~o -
cuklannm kac;mldJgtni siitninenin odaSJ
na atJlan bir pusu1ada okuyup anladtlar. 
<;ocugu kac;JTan veya ka~JTanlar, Eind • 
bergden 50,000 dolar fidyei necat isti -
vorlard1. 

de bir adam) tevkif etti. h ~ 
" • j 4 r. " r ~~ 

Hauptman, profesor Condonun, e~ka-

Ribbentrop Loyd Corcla konuftU 
Londra 4 (A.A.) -Fan Ribbentrop 

ve Laid Core; diin ak§am bir miikakat 
yapm1§lard1r. 

Edenin nutku Berlinde 
tenkid ediliyor 

Berlin 4 (A.A.) - Havas ajansm -

dan' 1 

Bir ltalyan gazetesine gore _ soylemi§tir. 
Tanada ltalyan haklarr lmparator Dessiede 

Roma 4 (A.A.) - Ciornale d'lta- Roma 4 (Hususi) - Asmaradan 
lia gazetesinde. bundan onceki lngiliz ~ g~len haberlere gore, ~ima1 cephesinde 
ltalyan uzla§malannm tahlilini - yapan duc;ar oldugu ~ezimet .iizerine, Habe§ 
muharrir Virginia Gayda diyor ki: imparatoru bugun Dess1eye donmii~tiir. 

«lngilterenin Tsana golii iizerindelci Geceyanstndan sonra gelen haberler 
haklan ~mz goli.in suyuna, ltalyanm 1 al 
h kl 

f J;anlar cenuba dog¥ru 
a an ise liiitiin araziye aiddir. ltalya lini tarif ettigi John takma ismini ~~~1yan 

adamd1. T evkif edildigi zaman, garajm
da, numaralan onceden zapetdilmis olan 

b h kl t 
ilerliyorlar 

yor ve onun ic;in: u a an, ancak ngiltere ile kendi ara- R 

T h 7 b 1 d 
smda Habe§istana dair esasen mi.inakid . oma 4 (~.A.) - Mare~al Badog. 

« ari in martta a§ a 1gm1 zanne- hodan. gelen b1r telgrafa .,.0re, bt'r1'nc·1 kol .. 

N asyonal - sosyalist mehafil, M. Ede-; 
nin di.inkii soylevini ~iddetle tenkid edi-

fidyei necat parasmdan I 5,000 dolar bu
lunmu~tu. Hauptman, mazisi siipheli bir 
Alm..and1. Kendisi marangozdu. 

denlerden ve bu andla§manm once olup andla~malar dairesinde miinaka§a edebi- d lk h Alf .., lir.» or u 1 atta ina ve Sabaud f k 
bitenleri ve bu arada Frans1z - Sovyet M ian oldugu halde cenuba doO.ru 1·ala !r ~ " 

Gerek profesor Condon, gerek Lind
berg kendisini tamdtklan halde, Haupt -

man mezarhktaki ]ohnun kendi oldugunu 
kat'iyyen inkar ediyor, garajda bulunan 

paralann, Hamburgda vefat eden lsidore 

Fichte isminde bir Alman tarafmdan 

andla~masmm akdini unutanlardan biri» · Gayda, 1925 tarihli uzla~mada, .. .. -- k b I " Ln yu " !talya h"k• t' . b 1 ruyu~une te rar .. a~ ami~ ve dii•manla te .. 

ld 
~ .. 1" ] u ume mm az1 •art ar altmda, ' o ugunu soy uyor ar. T ' masa gelmi~tir. Ogleden sonra c;:esadezba-

H 
· · h f 1· · · 1 f · t sana gi:ilunden Sudan hududuna kadar -v -anc1ye me a 1 1, vaz1yetr e m. e • d b' mn cenubundaki biitiin di.i~man mevziler' 

m
ekten rekiniyor. Bu mehafil, M. E- amu IT yolun in~asma muvafakat ede- . I d"l . b 1 d D' 1 .,. bil - . . 'h d'l . b I l§ga e 1 IDI~ u unuyor u. u~man rJ'cat 

d 
. k• h b' I d ecegmm tasn e 1 mt• u undugwunu enm er am ar 1ye er arasm a cereyan hatJrlatJyor ve: • etmekte ve tayyareler tarafmdan bomba 

edecek miikalemelere dair olan ve Alman ve mitralyoz ate•ine tutulmaktadtr. 

h b
. · · b' b t k'l d «Bu itibarla, diyor, 1925 tarihli uz _ ' mu hrasma mnc1 1r ceva e~ 1 e en t Habe~lerin zayiah ag1rd1r ve binlerce 

b t tn,;lterent'n AI b' la~ma, ngilterenin, gol revresindeki top- "f k . eyana mtn, .,1 manyayt H .,. tu e • y1rmi otuz mitralyoz ve sekiz top 
. k' k r 1 da bulu d k . I d' raklar i.izerinde bir hakimt'yet t'ddt'a etm•- b k emnva 1 a ~ts n n urma IS e 1 - v 1ra m1~lardu. kendisine emanet edildigini soyliiyordu. 

Hauptmanm davasma 2 kanunusani 
1935 te, yani cinayetten iic; sene sonra 

bas1andJ ve alb hafta kadar siirdi.i. Gerek 
hukuku umumiye, gerek miidafaa sahidi 
olarak din~~nen kimselerin arkasi almamt

yordu. 

g~ ini gi:isterir mahiyette oldug~ unu soyle sine esasen mahal bJrakmamaktadJr.» ft I I . . Z • db" f a yan ann zay1ah JSe o]ii Ve yarah 
mektedirler. ecrr te rr er komiteai brk kadardtr. 

E k
• h b. 1 toplanmtyor A r am ar rye er arastndaki C smara 4 (A.A.) - Birinci kolordu 

.. .. l L d d l k enevre 4 (A.A.) - Zecr! TedbJ'r- 'I E . I' k K gorufme er on ra a o aca I I e r1tre 1 1taat oramm hemen yab-
er Komitesi Reisi M. Vasconcellos, M. A · I 

Lindberg, mahkemeye bizzat gelerek 
ifade verdiil;i zaman biiyi.ik bir heyecan 

uyandmmstJ. Hauptmanm vekili 0. 
Reilly, miiekkilinin kat'iyyen masum ol • 

Londra 4 (Hususi) - lngiliz, Frans1z A 1 13 1 mna ~angi go iiniin ~arkma gelmislerdir. 
veno e, er komitesinin, ltalyan- fl · · 

ve Bekika Erkamharbiyeleri arasmdaki H b 'h '] f en yiiriiyii~ topragm ~ok anzah olmasma a e~ I IJ a ma muslihane bir sureti tes- ~ .. • I kk gorii~melere gelecek ha ha Londrada ba~- ---------------=~r..:a:g:m:.:e.::n_:s:::u:r..:a:::t :e_:t:er:.:a:::i ~e~tm:_:ek~t:e~d~ir:_. --

dugunu iddia ediyordu. <;ocugun oliimii 
hakkmda hasJ1 olan kanaat, Hauptmanm, 
c;ocuii;u ailesine iade etmek iizere pencere

ye merdiveni dayad1g1 zaman, bu merdi -
venin kmld1g1 ve beraber yere diistiikleri 

zaman c;ocugun kafasmm patladtgl mer -

kezinde idi. 
Nihayet, maznunun inkarlanna ve a· 

vukatm c;ok ~iddetli miidafaalanna rag • 
men, miiddeiumumi Willentz, idam tale-

binde bulundu ve jiiri heyeti uzun miiza
kerelerden sonra, idam hiikmii vennege 

mecbur oldu. 
Hiikmii veren Flemminglon mahkeme 

siydi. Hiikiimden sonra Hauptmam 

Trenton hapisanesindeki 1dam mahkum -
Jan hiicresine kapadtlar. Karar temyiz 

mahkemesinde, af divanmda birc;ok ihti -
!aHara, miizakerelere sebeb oldu. Jiiri 
heyeti, New Jersey valisi ve mahkeme he

yeti, aralannda bir tiirlii anla§amJyorlar
dl. Hauptmamn gerek mahkemede, gerek 

idam hiikmiinden sonra, kendisine isnad 
edilen ciirmii miitemadiyen ayni kuvvetle 
red ve inkar etmesi, Amerika efkan umu
miyesinde heyecan ve mahkeme mehafilin

de ~iiphe ve tereddiid uyandmyordu. 
!dam karan iic; defa tecil edildi. En son 

sebeb de, Vendel isminde bir avukatm 
~ocugu kendisinin oldiirdiigiinii iddia ve 
itiraf etmi~ olmasJdlr. 

Fa kat adliye, bu itirafa hic;bir k1ymet 
vermemis, bunu mf Hauptmam idamdan 
kurtarmak ic;in yap1lmi~ bir manevra telak
ki ederek Vendelin ifadelerine kulalt as-

mam1stlr. 

lanacaktJr. F ransiZ heyetine Erkamharbi
ye Umum Reis vekili General Swaysgut 

riyaset edecektir. Heyete bahriye ve hava 

nezaretlerinin miimessilleri de i~tirak e -

deceklerdir. 

Amerikada Hitlerin teklilleri 
iyi karftlandr 

Va~ington 4 (A.A.) - Amerikan 

matbuat1, Avrupa durumunu lngiliz go

rii~iine nazaran tahlil ve tesbit etmek iti

yadmdadJT. Bu suretle Alman ban~ pla

m, gazeteler tarafmdan iyi kar J!anmak

tadtr. 
Vasington Post gazetesi diyor ki: 

«Alman teklifleri reddedilirse, bir ha-

Ia irtikab edilmi~ o1acaktJr. M. Hitlerin 

simimiliii;inden siiphe ic;in hic;bir sebeb 
yoktur. F ransanm gene menfi bir hareket

te bulunmas1 beklenebilir. Bununla bera

ber, F ransa, devamh bir ban& temini isti

yoha Avrupa uluslannm galib ve maglub 

diye ikiye taksimine nihayet verilmesi lii

zumunu anlamahdular. M. Hitler miiza

kereye amadedir ve az1c1k hiisni.iniyet bir 

tam hal bulmaga kafidir. Frans1zlarm er

kamharbiyeler arasmda miizakerelere ba~
lanmasi hakkmdaki arzulanna gelince. 

M. Hitler de bunu reddetmemeli ve istek

lerinin hakhhgma giivenerek F ranstz!arm 

gec;ici bir niimayis mahiyetinde olan bu 

arzusunu tatmin etmelidir.>> 

Zaler fereline! 

Rayi,taga alman 
~ekoslovaklar meselesi 
Berlin 4 (A.A.) - Havas muhabirinin 

haber ald1gma gore, Dahiliye Nazm M. 
Frank, <;ekoslavakyah ihtilalci Yung ile 
Krebsin, Alman saylav namzedleri lis • 
tesine konulduklarmdan dolay1 <;ekos
lovak hiikumeti tarafmdan yap1lan pro
testoy~ cev~b vermemi~tir. Yung ile 
Krebsm hah haZ!rda Rayi§tagda aza 
bulunduklan malumdur. Hitler tara£ • 
tarlarmdan Avusturyah Frauenfeld, 
Re~ni ve Proko§ ta Alman Rayi~tagma 
aza olmu~lardtr. Bu da giisterir ki, res
mi mehafil, Avusturya meselesi hak -
kmda her hangi b!r miitalea beyamn -
dan c;ekindikleri halde, Almanya, Avus
tu:yadaki nazi propagandasile halii a
lakadardlr. 

. K1slau-Bade toplanma kampmda bulu
nan elli mahpusu affetmi§lerdir. 

Franaamn verecegi cevab 
Paris 4 (A.A.) - Fransamn Alman 

sulh planma kar~t <;Jkardtgl mukabil plan 
bir cevab mahiyetinde olup. bu ak§am 
veya yarm Flandin tarafmdan Ba§ba
kana verilecektir. Sartaut bu cevab1 ka
bilenin sah giinii Reisicumhurun riyaseti 
altmda yapacag1 toplantldan evvel tet
kik etmek istemektedir. 

Bu cevab bir nota §eklinde olup, Lo
karno devletlerine yani lngiltere, Bel<;ika 
ve ltalyaya verilecektir. 

Karlsruhe 4 (A.A.) - Partinin son 

s~c;imlerinde kazand1g1 ezici muzafferiyet 

dolay1sile nasyonal sosyalist makamlan, 

Diger taraftan F ransa blitun i~in Mil
letler Cemiyeti kadrosu i.;inde yapi1ma
um istediginden bir sureti de genel sek
reterlige veri1ecektir. 

Kii~iik Antant 
yay1 protesto 

Avustur
edecek .. 

(Ba,taralr 1 inci aahilede) 
rupaya aid sulh muahedelerinin tekrar 
tetkikine her vas1ta ile muhalefet edecek
lerine dair bir karar sureti kabul etmi§ • 
lerdir. 

Salahiyetli mahfiller, Almanyamn tek .. 
rar silahlanmasi Avusturyanm kararmi 
muhik gosterdigini ve bu karann yalmz 
Avusturyamn istiklali ic;in degil, belki 
Avrupa sulhunun miidafaasJ i~in de l&.o 
z1m oldugunu beyan etmektedirler. 

Kiiriik Antant Belgradda 
toplanryor 

Paris 4 (Hususi} - Kiic;iik Antant 
Hariciye Naz1rlan Kiic;iik Antanh rna .. 
ylSin alttsmda Belgradda fevkalade top
lanhya .;ag1rmaga karar vermi~lerdir. 
Bu toplantJdan iki giin evvel, yani rna .. 
YlSln dordiinde de Balkan Antanh Kon
seyi Belgradda toplanarak iki giin siire
cek bir konferans yapacaktu. F rans1z 
mehafilinde bu iki te§ekkiiliin ayni za
manda Belgradda toplanmalanna biiyiilC 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Macaristantn vaziyeti 
Pe§te 4 (A.A.) - Avusturyada mec .. 

buri askerligin yeniden tesi ini mevzuu 
bahseden gazeteler, Macaristanm da A
vusturyaya imtisal edip etmiyecegi me • 
selesinin gorii§iildiigiinii, Macar hiiku • 
metinin evveldea oldugu gibi bugi.in de 
tam bir hukuk miisavatr istedigini ancak 
bundan Macaristanm da yakmda bir te
~ebbiis yapacagmm istihrac edilemive· 
cegini mi.ittefikan kaydediyorlar. 
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Soldan sa(:':a: 
1 - Hastalarm tedav! olundugu yer, k1sa 

zaman. 2 - BaZI hastallklardan korunmak 
il)ln vticude b!r~ey zerketmekl!k, !}aka. 3 -
Yiiz ve el tuvaleti ilfln kullamlan maddeler
den birl. 4 - Alfabede bir harfln okunu§u, 
k1rda hayvan vurmak, b!r!n! aldatmak !<;in 
yap1lan hareket. 5 - Tecriibeslz, lfOk degll. 
6 _ Blr gi.iz rengl, emmekten emir. 7 - 6z 
tiirk<;e cvilayet~. cNana:. romammn miiel
llfl, koyu klrmlZI renk. 8 - Yaradan kan 
gelmek. 9 - 6z tiirkl)e cmeydan~. evln iistii
ni.i i.irten klSlm. 10 - Killsede lfUl!mr, irl 
Macar beyg!rl. 

YukarJdan U/iUgiya: 
1 - Slhhati yerlnde olmiyan, tedavi ic;in 

hastaya verllen §ey. 2 - Yemek, oliim za
mam, nota. 3 - Seyrek de(:!l, kolun ucu, 
viicudiimiizde dolai}B.n ku·mizl su. 4 - Mi.is
ltimanlarm orulf tuttuklan ay. 5,- Allyl 
peygamber tamyanlar, !ki kere be~. 6 -

iran dlllnde ekmek, blr g6z reng!, 7 - Vii
cudiin adale kisml, !c;lnde yikamllr. 8 - Blr. 
llkte dogan ikl c;ocuk, etrat1 su !le c;evrll
ml~ kara parc;ast. 9 - Bag'!§lama, vekll. 10-

C!gerle al!mp verllen §ey, arabca csu•. 

Evvelki bulmacanrn halledilmi1 fekli 

·'~ o/,wtu 

11 AIM IE 1 RltlKI Al•rBiAI 
2 Kl I I~I•I<;IOIKI•IEI~ 
s Alffi•IDI•INIAIZI•I• 
' RI•IKIAIBIA •IOIDIA 
b EIKitiNI•IKIA ZIAIN 
e TIAIBIAIKI•IKIOILIA 
1 •IYIAI•IAIZIII•IAi• 
8 KIAIRI•IYiAILIAIKI• 
9 AI•I•IDIAILI•IDI•ILI 

tO BIAI ~JAIK]•ISIA DIA - - . -
1\ Istanbul Borsas1 kapam~11 

fiatleri 4 - 4- 1936 
PARALAR 

I Sterlin 
I Dolar 

10 Frants1z fr, 
Jo Lire 
10 Be!~ik: Fr. 
20 Drahml 
~0 lsvl~reaFL 
2J Leva 

1 'florin 
2 J <;ek: krona 

I Avusturya Sl. 
I l'e~eta 
I Mark 
I Zloti 
1 Pengii 

!O Ley 
i!O Dinar 
1 Yen 

lO lsve~ k:rono 
1 Tiirk alum 
I Mecldiye 
I Ran knot Os. R. 

Ah~ 
624, 
123 
164 
150. 
80 
n 

810 
22, 
81. 
93, 
22, 
16. 
29, 
22. 
20. 
II. 
47, 
32 
31 

972, 

~311. 

c;EKLER 

l..ondra 
Nev York 
Pat is 
Mll~no 
Brii.ksel 
Atina 
Cenevre 
So!ya 
Amsterdam 
Pra< 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
\'ar~oya 
Budapeste 
Biikres 
Rel~:rad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ACJios 
623.7!1 

0.7948 
12.o6 
10,0386 
4,6994 

83.11425 
,4395 

64,1240 
1.1714 

!9.2164 
4.2~i0 
5,8084 
1,97!18 
4.2:!25 
4.5287 

1118.37 
34,947!1 
2,7.8.1 

24.8720 
3.1092 

ESHAM 

Is Bankas• miiessls 
name 

,, ~ hamiline 
Anadoiu D.~!. %60 

%100 
Tr~mvay 

Romonti -Nektar 
Reji 
Aslan ~imento 
~1erkez BankasJ 

10,80 

23,50 

KapanJ~ 
624,25 

0,7938 
12.04~ 
10,0260 
4.6936 

S3.n75 
,4364 

64 0440 
1.17 

19.1925 
4.2~17 
5,801l 
1.973~ 
4,2175 
4,~230 

108.234+ 
34,9040 
2.745 

24,Q(J30 
3.1050 

"apao•s 

10,80 

23,50 

lSTIKRAZLAR 

1933 Tiirk borcu I 
tahvlli I 

2 
• 
Erganl 

''lo 7 Sivas-Eczorum 
istikraz• Dahill 

%5 Hazlne 
''lo 2 Hazine 
JL De~lrmencillk 
~ark Oe~lrmenzilik 
Umum Slgorta 
'>tanbnl Telelon 

23,35 
22, 

TAHVILAT 
t:leklrl~ 
rune! 
R1ht1m 
.\nadolu 1 

II 

23,275 
22, 

Ill . 'I ·=~=t=iim=e=ss=il=1===="=9=,0=5==•===4=9==,0~ .................. 
SOSYOLOJi 

fokone ve Maus 

Haydar Rifat 
Diirkhaym nazariye1eri 

40 kuru~ 
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Mutlaka okuyunuz: 

I • 
TIMURLENK 

Tabiatin nadir yaratflgr kahraman lardan ve efsiz cihangirler
den Timurlengin hayatrnr M. Turhan Tan, roman olarak kaleme 
aldr ve bu e&er kitab halinde ba&rldr. Turk kudretini, tar .hin ag
:zrndan ue gert;ekten nefi& bir iisliibla ta&vir eden bu kitabr her
kes okumalrdrr. t;iinkii onda hem bil gi, hem heyecan vard1r. 

Mevcudri tiikenmeden bir niisha tedarik edini:z. 

Fiat1 100 kuru~tur. Posta ucreti almmaz 

TARiHTE TURKLER iQiN 
SOYLENEN BUYUK SOZLER -------------cTarihte Tiirkler lt;in Soylenen Biiyiik So:zlen se:-i11i kitab ha-

linde basrldr ve biitiin memlekette biiyiik bir alaka uyandrrdr. 
Henii:z tedarik edemiyenlerin ve hele muallimlcrle gene mekteb
lilerin vakit ger;irmemelerini, bu nefi& eserden mutlaka birer 
fane edinmeferini tav11iye ederiz. 

Fiat1 25 kuru$fur. Posta Ucreti ahnmaz. ....................... ___ .. 
Fikir Hareketleri 

Hiiseyin Cahid Yal~rn tarafm
dan ne~redilmekte olan Fikir Ha
reketleri mecmuasmm 128 inci 
say1s1 ~·kmi}br. Bu say1da Insan
larm Muhtelif lhtiyac.ari, Miiste· 
bidlerin Usulleri, Me~jrutiyet Hah
ralari, San'at Milli olmalJdir, E
debivata Dair Konu~malar, Bul!'ii
niin Sahibleri ba$hkh mekaleler 
vard1r. 

~aydarp~~a Niimune hastnnesil 
GOZ HEKiMi 

Dr. Z i H N i 

1 Beyo~lu, istiklal Cad. 193 
Hac• Bekirin iistiinde -

Kas1mpa~a Niifus memurlugundan: 
Kastmpa~ada Kii~iikpiyale mahallesi 

Pi~maniye sokag1 27 numarah hanede 
oturan Bayan ismetin anas1 adt Hatice 
iken Lutfiye yazild1gmdan iic;iincii hu
kuk mahkemesinin 935/1336 numarah 
kararile Hatice olarak tashih edildigi 
ililn olunur. 

Gioz Hekimi 

Dr. SUKRO ERTAN 
Cagalogll! Nuruosmaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yarunda) 

Tel. 22566 

SATILIK ARAZi 
Biiyiik~amhcada malii.l gaziler arazi

sinde malUl Bay Mehmed oglu Rizanm 
(10) numarah ve (16) btu;uk doniimliik 
arazisi sahlacagmdan taliblerin c;am · 
hcada Namazgahta muhtar Tevfigc 
miiracaat etmeleri iHin olunur. 

Sa<;lan dokiilenlere 

KOMOJEN KANZUK 
SA~ EKS!RJ 

Sa~lann dokiilmesine ve kepek
lenmesine mini olur. Sa~larm 
koklerini kuvvetlendidr ve besler. 
Tabii renk'erini bozmaz, Iatif bir 
rayihas1 vard1r. 

INGILiZ KANZUK Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

K1r~ehir C. H. P. ilyonkurttl 
Baskanli~Indan: 

Bed eli ke,fi «16,000» lira olan Kir,ehir AT A TtlRK caddesi ya -
kmma yap1lacak olan HALKEVI binasr in~aall 19/3/936 tarihin • 
den 7 nisan 936 tarihine kadar yirmi giin miiddetle kapah zarf usu
lile munakasaya konmu,tur. Miinakasa 7/4/936 tarihine musadif 
sah giinu saat 15 te Km,ehir C. H. Partisi binasmda yapilacakhr. 

Taliblerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Odas1 ve fenni 
ehliyet vesikalarr ve % 7,5 nisbetinden «1,200» lirahk muvakkat te
minatm Halk Partid emrine bankalarm birine yatmldtgma dair 
makbuz veya banka mektubile birlikte ayni giinde saat 15 ten evvel 
C. H. Partisi Ba,kanhgma vermeleri laztmd1r. 

Talibler bu husustaki ,artname ve evrak1 ke,fiyeyi ve projeyi C. 
H. Partisi tlyonkurulundan alabilirler. 

T afsilat almak istiyenler de Ku~ehir C. H. Partisi Ba~kanhgma 
muracaat edebilirler. (1537) 

~kademisi Sahnalma Komisyonu iiRnlari I 
Elektrik Miitehasstst Arantyor 

Harb Akademisi is;in 75 lira maktu iicretle bir elektrik memuru 

ahnacakhr. fsteklilerin Naf1a Vekaletinin birinci derecede ehliyet

namesini haiz olmas1 ve askerligini yapmlf bulunmas1, ayrtca en az 
iki sene hizmeti kabul etmesi laz1mdir. 7 nisan 936 ~ar,amba giinii, 

nufus cuzdam, ehliyet vesikast, zab1tadan alacagt hiisniihal kagtdi

le birlikte Y1ldizda Harb Akademisi tkinci ~ubeye miiracaat olun-
mast. (1766) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Adapazar1 kazasmda yeniden in,a edilecek 22,800 lira ketif be ~ 

delli ilk okul yapiSI nisamn 16 net per,embe gunii saat on be11te ihale 
edilmck iizere kapah zarf usulile munakasaya !rtkarrlmi!1ltr. ~artna
me, ke,if evrakile buna miiteferri diger evrak yuz yirmi kurut mu -
kabilinde lzmit Nafta Miidiirlugiinden verilecektir. Muvakkat temi • 
nat 1710 liradtr. lsteklilerin teklif mektublarm1 Ticaret Odast kayid 
vesikast ve teminat mektubile birlikte ihale tarihine kadar Kocaeli 
vilayetine vermeleri ve liakal yirmi bin lirahk bu gibi bir yap1 in • 
faabm taahhud ve ikmal eyledigine dair vesikalarmr da ihaleden en 
az sekiz giiu evvel Kocaeli Naf1a Miidiirliigiine vize ettirerek teklif 
zarfma koymalan (1670) 

U§ak T erakkii Ziraat Denizyollart 
Turk Anonim ~irketi hisse senedlerini zayi eden ataiida isimleri 

yazth hiasedarlarm vaki miiracaatleri iizerine kendilerine yeniden 

ikinci niisha olarak vesika verilmesi tasfiye heyetinin 20/1/935 ta
rih ve 141 numarah karar1 iktizasmdan oldugu ilan olunur. 

fSLETMESI 
Acentalan: Karaki.iy Ki.ipriiba~ 

Tel. 42362 - Sirkecl Miihiirdarza 
Han. Tel 22740 

tdaremiz komiir nakliyatll1' 
da kullantlmak iizere, pazar 
hk suretile yetmi{l beter toll 
luk 4 aded yeni mavna yaptl' 
rtlacaktu. Taliblerin ,artna 6 
meyi gormek i!rin, 10/4/93 
tarihine kadar hergiin Leva 
z1m ~efligine miiracaatleri. 

Hisse sahibinin isim ve fohreti Dokiim Hiaae umum Hisse Tutart 
No. No. adedi Lira 

Etme kazasi sab1k Varidat katibi 
Hafiz Ali 6050 
Utak- Bozkut koyiinden Kurd oglu 
Hiiseyin. 3088 
Omurca koyiinden Kavaloglu 
Ahmed. 1598 
Hasan K. den Hac1 Bozoglu Hu-
seyin. 
Denizli Vilayeti Kadastro katibJe
rinden Osman Nuri. 
U,agm Bulgaz koyiinden Kaz1k4 

oglu Ramazan. 

Utaim Karalar koyunden Urtan· 
oglu Mehmed . 

Kukyaran koyiinden Koca Aga 0. 
Suleyman Mahd. Mehmed Ali ve 

~erif. 

» » Halil ve Ahmed. 

» » Y akub ve Hasan. 

Akekes;ili koyunden Hact Musa 

oglu Siileyman. 

Alatehirin Mutar koyunden De • 

veci Siileyman. 

u,agtn Kamer mahallesinden Be· 
likirik oglu Hasan 
Beki K. den Ayvaz 0. Ahmed 
» >> » » Mustafa 
>> » » » V eli 
» » » » Halim 0. 

Hac1 Emin. 
Ankara Ticaret V ekaleti Kalemi 
Mahsus Mudiirii Bay Haluk. 
Utaim Mmk1rap koyiindftn ti
mer oglu Ahmed. 

3246 

6921 

2747 

2291 

2238 
2230 
2229 

1675 

4937 

2015 
1811 
1812 
U~10 

1802 

8166 

1657 

ASKERi FABRiKALAR UMUM 
Sabnalma Komisyonu 

5806 

1158 

19354 

4376 

5683 

3203 

2547 

2710 
2711 
2712 

50 

6 

2 

8 

18 

9 

2 
2 
2 

1631 6 

13266 100 

607 12 
2687 3 
2688 3 
2687 6 

2678 3 

5703 50 

1613 3 

MUDURLUGU 
ilanlar1 

100 

10 

12 

4 

16 

36 

18 

4 
4 
4 

12 

200 

24 
6 
6 

12 

6 

100 

6 

(170Sl 

KiRALIK DUKKAN 
Kad1koy Ziihtiipa~a mahallesi 

Bagdad caddesinde Miihiirdarzade t 
Bey Vakft akaratmdan iistiinde bir 
das1 bulunan 47 - 49 numarah dii 
kiraya verileceginden artbrma gUnii 
Ian 19/4/36 cuma giinii istekli olanlJ 
Kad1kiiy Vaklflar Miidiirliigiine mil 
caatleri. 

istanbul KomutanbgJ 
Sahnalma Komisyonu ilanlart 

Birlikler i!rin 100 ton eritJ11 
izabe koku ile 190 ton Lava k' 

miirii 16 nisan 936 per~embe 
nii saat 15 te kapah zarf usulil 

almacakllr. Muhammen tutarl•· 

r1 mecmuu 6460 1irad1r. llk terni 

nab 485 liradtr. ~artnamesi he 

giin ogleden evvel KomisyonU 

muzda goriilebilir. lsteklilt:rif 

ilk teminat makbuz veya mek 

tublarile beraber 2490 numaral 

kanunun 2. 3 iincu maddeleri 

deki vesaikle beraber ihalede~ 

en az bir saat evveline kadar tek 
lif mektublarrDI Fmdtkhda~i 
Komutanhk Satmalma Komia ' 
yon una vermeleri. ( 17031 

Muhtelif Elektrik Malzemesi TEL-AViV 
Evvelce de iliin edilip tartnamesinde degi,iklik yap1lan ve tah -

m\n edilen bedeli «34,000» lira olan yukanda cinsi yaz1h malzeme ( Filistin ) 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirlugii Sahnalma Komisyonunca 19 ~ARK PANAYIRI 
mayiS 936 tarihinde sah giinii aaat 15 te kapah zarfla ihale edile • 30 Nisan _ 30 MaylS 1936 
cektir. ~artname «1 » lira «70» kuruf mukabilinde ~ Komisyondan Ta r . ·n; anbu eenel' 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «2,550» lirayt havi tek~t....--+• bara hanmda 13 _ 14 No. lard• 
mektublartm mezkur giinde saat on dorde kadar Komisyona ver - G. BLUM Telefon: 20494, bilet .,e 
meleri ve kendilerinin de 2490 numarah k~tnunun 2 ve 3 uncii mad - nakliyat i~,:in " NAT A " seyahat 

K • · 1 • aeentahklarma miiracaat. delt:rindeki vesaikle mezkur gun ve saatte om1syona muracaat er1. 
(1628) 

Bay1nd1r Sarbayltgtndan: 
istanbul 3 iincii icra memurlugund8~ 
Mah.,uz ve paraya 'levrilmesine lcll 

rar verilen kasa 8/4/936 tarihinde sll1 

Tahminen 400 hektarhk kasabamJziD harita ve planlarmm tanzim 
ve tersimi i•i 20/3/936 dan ba,lamak iizere 20 giin miiddetle kapah 
zarf usulile eksiltmeye ~tkanlmt,br. lstekliler ,artnamelerle muka • 
vele orneklerini iki liraya Belediyemizden ar1yabilirler. lhale giinii 
11/4/936 saat 11 de Enciimen huzurunda yaptlacakhr. lsteklilerin 
$arbaylrga ba,vurmalart. (1541) 

' 12 ile 14 arasmda Fmd1khda tram'·,: 
caddesinde 104 - 106 numarah tenc~ 
fabrikasmda paraya .,evrileceginden I' 
lib olanlarm mezkur giin ve saatte Jll1 

hallinde bulunacak memuruna miira 
caatleri ilan olunur. (21910) 

istanbul Gayrimfibadiller Komisyonundan: 
No 

250 

641 

707 

H76 

924 

1029 

Semti ve 
Mahallesi 

P:grikap1 
Avmbey 
Ay\'ansaray 
eski Mustafapa~a 
Kocamustafapa§ll 
Hobyar 
Kumkapt 
<;adtrc• 
Biiyiikder' 
Kefelikoy 
Ortakoy 

1323 Sar1yer 
YenimahaUe 

1582 Pa~abahc;e 

5093 Kadtkoy 
Osmanaga 

5255 Biiyiikdere 
Kefelikoy 

5733 Kadtkliy 
Hasimpa§a. 

6GG6 B<lyoglu 
Pangalh 

8012 Kiif;iikpazar 
Riistempa~a 

8013 Pa§ahaht;e 
Incirlikoy 

8070 Kumkap1 
Muhsinehatun 

8089 Taksim<;e§IDO 
HiisE'yin 

E. Qukur 
Y. Ave~ba~!l 

Papas 

Haseki cad. 

Arabzade 

KefelikOy cad. 

Dereboyu 

E. Bav1r 
Y. AgtrtOpf;U 
Fenerli 
SOgiidiO<;e!}me 

KefelikOy cad. 

Karakolhane 
cad. 
Baruthane cad. 
ve Ferah ve 
Kohino ve diger 
sukak 
Cambazham 

Kilise 

E. Komiircil 
Y. Samsun 

Topf;uba~I <;Jk
mazt mahallen 
Giine~lisokak 

Emlak No. Cinsi ve Hisseye gore 

E. 17 
v. 14 
3 

E. 81 
v. 101 
1-65 

E. ve Y, 
13·15 
21·23 

6 

27·1 
E. 122-122 mii. 
Y. 122 
E. ve Y. 
13 
E. 10·10 mu. 
Y. 26-28 
137 mii. 

31 mii. 

E. 26·26 mii. 
2H mii. 26 mii. 
Y. 24-6·28-26-80 
mahallen 2-4-6·28 
E. ve Y. 10 
mahallen 9 

hissesi muhammen k1ymti 
29,50 metre arsa 30 Ac;tk 

K(l.rgir hanenin 
48·168 his. 
Alt~ab diikkAmn 
1-16 his. 
KArgir iki diikkAn ve 
odalarm 2,50·120 his 
Ah~ab hanenin 
2-3 his. 
50 metre arsamn vak1f 
mahallinin 18-72 hisse· 
sile miilk mahallinin 
28-72 his. 

255 

15 

50 

900 

130 

88,50 metre arsa 100 

Ah~ab hanenin 1-4 his. 60 
Ah~ab diikkAmn ve 80 
bahfienin 2-5 his. 
118 metre arsa ve 60 
i<;indeki baraka 
Kllrgir iki diik- 1500 
kltnm l-2 his. 
6201 metre arsa 3110 

Biiyiik !;ukurhan 
bodurum kat klugir 
odamn 1·3 hts. 

385 

artttrma 
» 

II 

Kapah 
zarf 

• 

158 metre arsa 130 Ac;Ik 

Kargir hane ve 

diikkllnlarm 
2616-5760 his. 

Kargir hane 

a1tbrme 
3270 Kapah 

zarf 

8680 • 

Yukanda evsai• yazth gayr1menkuller on gfin milddetle sat1~a <;Jkan!m,~t.r. 
lhaleleri 20141936 tarihine tesadilt eden Pazartesi l(iinil saat on dorttedir. 
Sat!~ mt1nhmman Gayrimuhadil honosiledir. 
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1936 
YENi · EVROLE 

Masraf1 az, randman1 cok alan yegane otomobil 

Yenl hldrolik frenler 
Yenl Fiser karoserllerde 

ceryan11z havalandorma tertibatt 

t.10kemmere,ml• mOstakil 
&n tekerlek tertlbatl 

CY•Inoz DeiOka modellerdel 

Sars1nlos1Z direksyon 

YOksek kompresyonlu~ 
supaplarl tepeden mot!lr"u 

GENERAL MOTORS MAMULA TIDIR 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanl1k 
istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 

Cinsi 
6 ton Makine yagi 

400 » Lavamarin maden 
komiirii 

40 » Birinci benzin 
eksiltmeleri yaptlacakbr. 

Taamlanan tutar1 
1900 lira A~tk eksiltme ile 
5400 » Kapah zarfla 

14400 » )) 

Ekailtme tarihi Saat 
11/4/936 Cumartesi 11 de 
13/4/936 Pazartesi 11 » 

13/4/936 15 

1 - $artname ve evsaflart Komisyondadtr, goriilebilir. 
2 - lsteklile.r % 7,5 teminat olarak maden komiirii i~in 405 lira, birind nevi benzin i~in 1080 li· 

r~ ve makine yagi i~in 143 lirahk vezne makbuzu veya banka mektublarmt kanuni vesikalarile bir • 
hk~e kapah zarfa ittirak etmek istiyenler muayyen vakitten bir saat evvel teklif mektublar1n1 verme • 
lert ve &!rtk eksiltmeye ittirak etmek iatiyenler de muayyen vakitte Komiayona gelmeleri. (1614) 

istanbul levaz1m Amirligi 
Sal!nal!!'a Komisyonu 

ILANLARI 
lki . numarah Dikimevi 1~1n 

150 bm ade~ fermejiip 6 nisan 
936 pazarte11 liinii aaat 14,30 da 
T ophanede Sattnal K · · ma om1s-
yonunda pazarhkla ahnacakbr 
lhale giin? teslim tartile alma : 
cak olan ttbu ferme · ·· · · · • • JUp 1pn 11. 
tekhlerm belli saatte K . 

1 • omtsyo -
na gelme er1. «477» (1775) 

*** 
lsta~b~l Trakyada J,'dunan 

k1taat 1~10 4470 ton 600 kilo bui
i:lay k•rdmlmastnln 6/4/936 ta _ 
rihinde yaptlacak kapah nrfla 
eksiltmesi 16/4/936 pertembe 
giinii saat 15,30 da Yap1lmak ij • 
zere on gii.n .•onraya hlrakllm•t
br. Hepsmm tahmin bedeli 

Muhasebe Arantyor 
Siimer Bank Eregli( Konya) Bez Fabrikast miisabaka ile 

muhasebe memuru alacakbr. 
Taliblerin Ticaret, Lise veya muadili mekteb mezunu olmast 

ve yatlarmm otuzu ge~memesi li.z1md1r. 
Maaf miktan ehliyetleri derecesinde olacakhr. Fabrikada 

~ahtmlf olanlarla ecnebi lisam bilenler tercih edil~ektir. 
lsteklilerin liizumlu evraklartnl fabrika direktorliigune ya • 

ztlmif istida ile gondermeleri. 

Karacabey Harast Miidiirliigunden: 
Harada yetittirilen yedi bat muhtelif 1rk dolcii k1srak ve taylar 

toptan ve perakende pazarhkla aattlacakt1r. lsteklilerin her,Un Ha
raya miiracaatleri ilan olunur. (1410) 

Degeri 
L. K. 

459 41 

947 40 

105 13 

302 15 

Istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

Pey parast 
L. K. 
34 45 Riistempafa : C1kmaz Buidayctlar sokaimda es-

ki 43 yeni 53 numarah ki.rgir de • 

71 55 

ponun 51 de 21 pay1. 578. 
Hobyar mahallesinde Hamidiye 
caddeainde eski 30 yeni 75 say1h 
diikkanm 9 da bir payt. 72. 

7 88 Cemberlitat : Hiiseyinaga mahallesinde Tavuk
pazannda Cilingirler sokaimda 
28 No.h diikkantn yan pay1. 818. 

60 YA!;INDA 
Oldugum halde 

Buru,ukluklardan nas1l kurtuld um. 
Ve 20 ya4 daha gene goriinmete 

muvaffak o•dum 

cJ::Sen 60 ya§lffil bitirml~~~m. 
Bu ya§ta olan bir kadm artlk ken
dini cazibeli gostermege ugra§a
maz. Fakat, ben merak saikasile 
tebeddiilati havaiyedcn solmu§ ve 
burU§ffiU§ yiiziimde clldin unsuru 
olan Tokalon kreminin tesirini tee 
rube etmek istedim. Bir ayhk te
daviden sonra csiz gencle§tiniz~ 
dediklerinde hissettigim hayreti 
tasavvur ediniz. Bu miijdeden ce
saret alarak tedavime devam et -
tim ve be§ ay sonra harika tamam 
lanmi§b. 

Beni gorenler, ancak 40 - 45 
ya§larmda oldugumu soyliiyorlar
dl. Tenim ac;1k ve cazibeli ve ha -
fifc;e pem bele§mi§ ve yiiziimd~ hie; 
bir buru§uk kalmaml§l.a. 

Bu §ayani hayret tesiri nazari 
itibara alarak, her kadm cildin un
suru olan yalmz Tokalon kremini 
kullansa artlk ihtiyarlamt;~ biiyiik 
anneler bulunmwacaktlr.• 

Hami§ - 1sminin ne§redilme -
sini istemiyen §U yukanki mektu
bun ash mahfuzdur. Cildin nusuru 
olan Tokalon kreminin terkibinde 
son derece besleyici unsurlar bu -
lundu~una ........................ liraya 
kar§l teminathd1r. 

Cildinizin ac;1k, taze ve yumu -
§ak ve buru~uksuz kalmas1 ic;in el· 
zem olan hayatl unsurlarla istihzar 
olunmu§tur. Ak~amlan yatmazdan 
evvel pembe rengindeki ve sabah
lan beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullanmlZ. Bir gece zarfmda 
husule gelen tesirden hayrette ka
lacaksmlz. 

KIM YAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
IDRAR1 KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. T ~· 23334 

EtEKTRiK TESiSATI 
Y ozgad Belediye 

Reisliginden: 
Yozgad §ehrinde elektrik in§a ve te

sisab eksiltmeye konulrnu§tur. 

1 - ln§aat ve tesisat ke§if bedeli 

39373 lira 64 kuru§tur. 
A - Bu i§e aid §&rtname ve evrak 

B - Agac direk hesablar1 ve maize· 

me listesi. 
C - Fennl §&rtnameler 16 sahifeli. 

D - Be!} aded plan istiyenler bu 

§&rtname ve evralu Yozgad belediye • 

sinde paras1z olarak gorebilirler. 

z - Eksiltme ve ihale kapah zarf U· 

suliledir. ln§a&t ve tesisat 936 senesi 
eyldliin otuzuncu giinU tamamen ikmal 
edilerek teslim edilmi§ ve faaliyete bR§· 
lami§ olacakhr. 

3 - Eksiltme 936 senesi nisarun 
20 inci pazartesi saat 15 te Yozgad be

lediye enciimenince yapdacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i,;in 20/ 

4/936 pazartesi giinii saat 15 e kadar 

muvakkat teminat olarak 2954 lira ve
ya banks mektubu ile 2490 numarab 

arttuma ve eksiltme kanunile muay • 
yen vesaiki Yo:qad belediye bagkan • 
hg,na tevdi etmeleri, §&rtbr. 

5 - ~artnamede tesisat ve in!}aat 
936 senesi eyliU nihaeytinde bitirilmesi 
tensib cdilmi§ ise de talibler arasmda 
en k1sa zamanda ikmalini taahhiid ede-
cek olan §&yam tercihtir. «1497• 

istanbul Ha~ici Askeril 
K1taatJ Ilanlari 

Gebzede yap1lacak kltlanm 
kapah zarfla eksiltmesi 24 niaan 
936 cuma ~iinii saat 15 te izmit· 
te Tiim binasmdaki Sabnalma 
Komisyonunda yaptlacakbr. Ka
pah zarflar ayni giinde saat 14 
te makbuz kart•hil Komisyon 
Batkanhima verilecektir. Tuta· 
r1 30,000 lirad1r. Muvakkat te • 
minatl 2,250 liradu. lstekliler 
hergiin tartname ve projelerini 
Komiayonda gorebilirler. 

«639» (1754) 

Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme il8n1 
•• 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

- Konya Ereglisinde inta edilecek bez fabrikas1 buhar 
kuvvet santrah intaatl vahidi fiat esasile ekailtmeye ~lka
rJlmtttir. Tahmin edilen intaat bedeli 136,611 lira 10 ku
ru,tur. 
Bu ite aid eksiltme evrak1 tunlardu: 

A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - F enni tartname, ol~ii usulii. 
D- Vahidi fiat ve ketif hulasas1. 
E - Projeler. 

lstiyenler bu evrak1 6,90 lira bedel mukabilinde Siimer 
Bank Ankara $ubesinden satin alabilirler. 
Eksiltme 10 nisan 1936 cuma giinii saat on albda Ankara 
Ziraat Bankas1 binastnda Siimer Bank merkezindeki Ko-
misyonda yaptlacakt~r. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakbr. 
5 - lsteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi laz1md1r. 

Bundan batka eksiltmeye girecekler ilan edilen bu bina 
cesametinde bir fabrika binas1 intaahm muvaffakiyetle 
yaphklarmi tevsik ederek eksiltme giiniinden ii~ giin ev· 
vele kadar bankaya miiracaatle bir ehliyet veaikas1 ala -
cakl!lr ve bunu teklif mektublarma leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektublar1 yukar1da yaz•ld•i• giin ve saatten bir 
saat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliiiiine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gonderilecek mektublann nihayet ihale saa • 
tinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni 
tekilde kapablmtt bulunmas1 laz•mdtr. 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - Cibali merkez deposu i~in tartname ve projeleri mucibince 
8000 lira muhammen bedelli iki aded yiik asansorii kapah zarf usu • 
lile eksiltmiye konulmuttur. 

2 - · ~artnarr~ ve prqjeleri 40 kuru' mukabilinde Kabatatta Le • 
vaz1m ve Mubayl!at ~ubesinden ahnacaktu. 

3 - Eksiltme 3/Vl/936 tarihine rashyan ~artamba giinii saat 15 
te Kabata,ta Levazim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonun. 
da yaptlacakllr. 

4 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az on giin evvel fiatsiz tek
lif ve kataloglar•n• Tiitiin Fabrikalar $ubemi~e vermeleri lazlmdtr. 

5 - Taliblerin kanunun tarifab dairesinde % 7,5 muvakkat gii
venme paras1 olan 600 lirahk makbuz veya teminat mektubile bir • 
likte kapah zarflan eksiltme i~in tayin olunan giin ve saatten bir sa -
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komiayon Reisine verme
leri ilan olunur. (1463) 

~ 

450 kilo Goztatl 
2 Ton Arab sabunu 
2 Ton Soda 

Yukar1da cins ve miktarlan yazth malzeme tartnamesi mucibince 
pazarhkla satin ahnacaktir. Vermek istiyenlerin % 7,5 giivenme pa
ralarile birlikte 9/IV /936 pertembe giinii saat 15 te Kabatatta Le • 
vaztm ve Mubayaat tubesindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri 
ilan olunur. (1556) 

~ 

2583 aded bayi levhasJ 13/IV /936 Pazartesi 14 
22 kalem kimyahane aleti » » 15 
11 aded yirmiter metro uzunlu- » » 16 

iunda hortum. 
$artname ve niimuneleri mucibince yukartda cins ve miktarlar1 ya· 

z1h malzeme pazarhkla aatm ahnacaktir. Vermek istiyenlerin hiza • 
larmda yazth giin ve saatlerde % 7,5 giivenme paralarile birlikte Ka
batatta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonuna mii • 
racaatleri. (1704) 

IWW 

140 lira k1ymetinde 64 kalem muhtelif etya Mecidiye koyiinde Likor 
fabrikasmda. 

120 » » 9 » » » Cibali Tiitiin fabrikastnda 
21 kilo pirin~ten mamul yaka itaretleri Kabatatta Levaztm ve Mu

bayaat tubeai ambarlarmda 
Yukartda miktar1 yaz1h etya listeleri mucibince 15/lV /936 tari • 

hine rashyan ~artamba giinii saat 10 da pazarhkla sablacakt1r. 
lsteklilerin etyayt gormek iizere hergiin bulunduklart yerlere ve 

pazarhk i~in de tayin olunan giinde yiizde on bet muvakkat (iiven
me paralarile birlikte Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki 
Ahm, Satim Komisyonuna miiracaatleri. (1676) 

~ 

ldaremiz ihtiyact i~in tartnamesi mucibince muhtelif cins kap • 
siillerle yagh ve ke~e tapalar pazarhkla satin ahnacakhr. Vermek 
istiyenlerin tartname ve listeleri almak iizere hergiin, pazarhk i~in 
de 21/IV /936 sah giinii saat 15 te % 7,5 giivenme paralarile birlikte 
Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tubeaindeki Ahm Komisyonuna 
miiracaatleri. (1765) -1 - lnhisarlar idaresinin lzmirde Camalh tuzlaamda yapbracagl 
26215.60 lira ketif bedelli ambar kapah zarf usulile eksiltmiye kon
muttur. 
2- Eksiltme 20/4/936 pazartesi giinii saat 11 de Kabatatta In. 

hisarlar binas1ndaki Komisyonda yaptlacakbr. 
3 - Muvakkat teminat 1948.17 lirad1r. 
4 - fstekliler ihaleden en az ii~ giin evvel lnhisarlar lntaat fU -

besine gelerek diplomah mimar veya miihendis olduklartnl ve ev • 
velce demir ~ahh intaat yapmlf bulunduklarm1 mukavele ve kabul 
raporu suretlerile ispat ettikten ve fenni ehliyet vesikasl ald1ktan 
sonra 135 kuruf mukabilinde ke,if evrakm1 istiy~bilirler. 

39548 lira 42 kuru,tur. Ilk temi
nab 2966 lira 13 kuru,tur. $art • 
namesi 199 kuru, mukabilinde 
Komisyondan ahmr. Istanbul ve 
ifrakya i~in ayr1 ayr1 fiatler ve • 
rilecektir. lsteklilerin kanunda 
yaz1h vesikalarla beraber teklif 
mektublarmi ihale saatinden bir 
saat evvel Tophane Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

c47f$• {1794). 

22 65 Biiyiik~artl : Kuyumcularda Aiast sokaimda 
44 No.h diikkamn 12 de 5 pay1. 628 

Yukar1da yazth payh mallar pazarhk suretile satilacaktir. lstek· 
lilerin 10/4/936 cuma &iinii saat on bette Mahlulat kalemine miira
caatlen. (1762) 

Zayi - 1934 te Sanyer 14 iincii ilk 
okuldan mezun oldum. Kabata§ lisesin· 
de §ehadetnamem zayi oldu. Hiikmii 
yoktur. 65 Hiiseyin I 

5 - Bu vesaiki havi kapah zarfJar ihale giinii tam saat ona ka
dar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinae verilmelidir. (1784) 



~ah~am1yor, devas1z bir derde 

ugram1~ gibi meyustur 

Dii,iinmiiyor ki 
bir iki kate 

~RiPi 
onu bu yar1m 
bat agr1sile si
nir agnlarmdan 
lturtarmiya kaF 

gelecektir. 

• 
I 

Biitiin agr1, siZI ve sancilari derhal dindirir. Soguk algmhklarma, 
gripe, romatizmaya, bat ve dit agr1larma, nezleye, sinir, adale 

ve bel agr1larile kmkhga karti bilhassa miiessirdir. 

Akay Direktorliigiinden: 
Yalova kaphcalarmdaki Sedbatl lokantas1, tuhafiye diikkani, ii~ 

kardetler gazinoau ile plaj mahalli bir mevsim i~in ve koylii hamam1 
bir sene miiddetle ayr1 ayr1 f&rlnamelerle ve a~1k artbrma usulile 
kiraya verilecektir. 

Sedbati lokantasile tuhafiye diikkanmm ihalesi 6 nisan 936 pazar· 
tesi, pli.j ve koylii hamamm1n 7 nisan 936 sah giinleri saat 16 da Ga
latada idare merkezi binaamda ~fler Enciimeninde yapilacaktlr. 
lsteklilerin kira miiddeti i~in verecekleri fiatm % 7,5 u nisbetinde 
muvakkat pey ak~elerile yaz1h vakitte Enciimene gelmeleri ve ,art • 
nameleri gormek istiyenlerin hergiin Levaz1m ~efligine miiracaat • 
leri. (1659) 

Manisa ilbayligindan: 
1 Maniaa Vili.yeti yol iflerinde kullamlmak iizere Bakukoy 

fabrikasmm «701» numarah bezinden mamul «50» mahruti 
~adu a~Ik eksiltme suretile satin ahnacakbr. 

2 ~artnamesi Vili.yet Naf1a Miidiirliigiinden paras1z ahnabilir. 
3 - Beher ~admn muhammen bedeli «50» lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat «187» lira «50» kuruttur. 
5 - lhale nisamn 18 inci cumartesi giinii saat on birde Manisa Vi-

liyeti Daimi Enciimeni oniinde yap1lacakt1r. (1701) 

~\ 

CUMBURIYET 

Kocaeli Viliyetinden: 
Karamiirsel hududundan hathyarak, Askeri mmtakalar hari~, sa· 

hili takiben Degirmendere, Kaz1kh, Batiskele ile Kilezdereaine ve 
oradan ~uhahaneye ve tlkiiz kopriisile Bekirdereden denize ve keza 
sahili takiben Gebze hududuna kadar aahilden ve derelerden hasil 
olan kum ve ~ak1IIar ii~ sene miiddetle aenede en ~ok istihsalat yap· 
mag1 teklif edene aablacakbr. Jhale nisanm on altmc1 per,embe gii
nii saat on bette kapah zarf usulile Vilayet makam1nda yapilacakbr. 
lsteklilerin 394 lirahk muvakkat teminat mektubu veya banka mak· 
buzu ve Ticaret Odasi kayid veaikasile teklif mektublarmi mezkur 
tarihe kadar Vilayet makamma ve tartname ve projesini gormek is· 
tiyenlerin Enciimen Kalemine miiracaatleri. (1669) 

izmir Liman isleri 
' 

Umum Miidiirliigiinden: 
ldaremizce a~1k eksiltme suretile 1000 bin metro miki.b1 ~Irab 

~am azman1 satin ahnacakbr. Eksiltme miiddeti 1 nisan 936 dan 30 
nisan 936 tarihine kadard1r. lhale 30 nisan 936 tarihine musadif 
pertembe giinii saat 16 da lzmir Liman ltleri fdaresinde Miidiirler 
Enciimeninde yapdacaktu. Eksiltmiye girecek olanlar muvakkat 
teminat olarak 1875 liray1 ldare Veznesine nakten vermege veya 
milli bir bankadan bu miktarda teminat m~tubu getirmege veya • 
hud devlet~e ~Ikarilmif olan tahvilattan bu miktar vermege mec • 
burdurlar. ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
!daremiz Yaz1 ltleri ~efligine miiracaatleri. (1792) 

Her tahta ko~esinde 
bu markay1 araYJDIZ. 

Mektup adresi: 

FiL MARKA 
Kontr-PIAk tahtas1 
Tiirkiyede bir tanedir Fabrikas1 

Bir ~ok tecriibeden sonra varmi§ 
Nihayet kusursuz mal ~1karm1§ 

Arbk yorma kendini bo§una 

Zira fil markad1r yalmz gidebilir ho§una 
Istanbul, Kabrcioglu han No. 65 Telefon: 22409 

Tiirk Konter Plak F abrikas1 

25 Mart 936 
Cins 

Beber M 3 

EyUp • Baharlye No. 1 • 2 

tarihinden itibaren toptan fiatlarimiz 
B BB BBB - ·· T. L. 175 155 135 

§Unlard1r: 
c 

liS 

Devlet Demiryollar1 ve limanlar1 i~letme Umumldaresi ilanlart 

ldare arazisi ~hilinde bulunan ve halen Haydarpafa merkez am
barinda mevcud olup nizami miiddetlerini dolduran 308 kalem muh
telif e,ya 9/4/936 pertembe giinii saat onda Haydarp_atada gar hi
nas1 dahilindeki JJirinci ltletme Komisyonu tarafmdan &!rlk arttlrma 
ile sablacakllr. 

Muhammen bedeli 126 lira 50 kuruftur. 
lsteklilerin 9 lira 50 kurut muvakkat leminatla kanunun tayin el • 

tigi vesikalarla Komisyona miiracaatleri lazimdir. 
Bu ite aid tartname Haydarpatada Birinci ltletme Komisyonu ta-

rafmdan paraslz olarak verilmektedir. (1552) 

Kasunpa§a Niifus memurlugundan: 
Ni§anta§mda Giizelbaht;e Beyko a -

parbmam 5 numarada oturan Sayiko 
mahkemeden ald1g1 iHimla esas ismi 
olan Sapfoya tashih edildigi ilan o -
lunur. 

En muannit oksiiriiklerle bron§it, 
astm ve bogmaca oksiiriigi.iniin 
kat'i ilac1chr. Gogiisleri zaYJf alan
lara vikaye edici tesirleri §ayani 
dikkattir. 

!NGtLtZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu, Istanbul 

Sahtb ve Bagmuharrtn Yunus Nadi 

Umuml ne~rtyatt fdare eden Yan trzm 
Mildilrlt: Hikmet Miinif 

.Uatbaaculk ve Ne~rtyat Tilrk Anontm 
3trket' • lstanbU1 

1-1 
Degi§rniyen ve degi§miyecek 

'RADYOLi 
kullanmak 

Beyaz, Parlak, Saglaro 
di~lere sahib olmak manas1na gelir 

• 
Emealsiz 

millii, bir~ok 

nelmilel 

de ald1g. 

madalya ve 

lomalarla 

edilmi§tir. 

• 
Miikemmel 

di§ 
biitiin 

haiz 
beraber, 

kokusu ve 

de oldugu 

biiyiikler 
kii~iikler tarahll' 

dan da seve se\'e 

kullamhr. 

Mikroblan Di~ etlerini Nefesi 
oldurur besler tatllla~tlnr 

1-1 
Karakosede Abide 

Komisyonu Ba~kaniigindan: 
1 Karakose kasabas1 Cumurluk alan,nda dikilecek Atatiir e~· 

keli projesi miisabakaya konmu~tur. 
2 Heykelin yapilacagi yer, Agn tli merkezi olmas1 dolayisile ba: 

Zl ozgiiJukleri ogrenmek ve buraca yaptlan kaide projesiJll 
gormek iizere Ankara, Istanbul, izmir, Karakose Baymd1rh~ 
Direktorliiklerine bas vurulmahd1r. 

3 - Heykel projeleri t~ Bakanhk lmar Direktorliigiine verilecektir· 
DirektorliiJs bu projeleri tetkik ve i~lerinden birini se~ecektit· 
Sozletme, se~ilen proje sahibile yapilacakbr. 

4 - Proje sahibleri kaideyi esas siijelere gore degi~tirebilirler. Yal· 
mz kaidenin de tafsilath bir projesi eklenmek ve platformdall 
biiyiik olmamak gerektir. 

5 lmar Direktorliigiince yap1lacak se~im sonunda lmar Direktor• 
liigiiniin miinasib gorecegi miktar iizerinden birinciye miika • 
fat verilecektir. 

6 - lfbu projelerin 1 may1s 936 tarihine kadar lmar Direktorliigii• 
ne verilmesi laztmd~<r. (1549) 

1 - Vili.yetlerevi garaj1 oniinde yapiiacak 13,5 metro boyunda is • 
tinad duvarile 39,45 metro boyunda as~lt yol in,aall a£tk 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ke,if bedeli 3044 lira 65 kuru,tur. 
3 Muvakkat teminat 228 lira 35 kuruttur. 
4 Kat'i teminat ihale bedeli iizerinden % 15 nisbetindedir. 
5 Eksiltme 9/4/936 perfembe giinii saat 15,30 da Yeni,ehirde 

Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Sabnalma Komisyo " 
nunca yapiiacakbr. 

6 - Eksiltmeye girecekler 3 iincii maddede yaz1h muvakkat temi· 
nab vermekle beraber Ankara Naf1a Miidiirliigiinden ahnmif 
ehliyet vesikast gostermege mecburdurlar. 

7 - lstekliler bu ite aid proje ve fenni ve mali fartname ile ketif • 
nameyi hergiin Vekalet Vilayetler ldaresi Levazim biirosun ~ 
da gorebilirler. (1444) 

Tavsanh 
' 

Belediye Reisliginden: 
Belediyemizce 15 beygir kuvvetinde bir tane yangm sondiirme mo• 

topompu 20 nisan 936 pazartesi giinii saat 15 te Tavtanh Belediye • 
sinde ihale edilmek iizere 2490 numarah kanunun umumi hiikiimleri 
dairesinde a~Ik eksiltmeye konulmustur. . 

Motopompun kefif bedeli 2560 lira muvakkatleminati 192 liradir• 
Fenni ve hususi ~artnameleri istiyenlere paras1z olarak gonderilir. 

Fazla tafsilat i~in isteklilerin Tavtanh Belediye Reisligine batvur " 
malar1 ili.n olunur. (1674) 


