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Balkan Pakt1 biitiin kudretini 
muhafaza etmektedir! 

Yunan hiikumeti kendi milli menfaatlerine 
mutabtk gordiigii Pakta tamamen sad1kt1r 

ltalyan notasz rivayetine gelince 
Biz italyarun Yunanjstan iizerinde bir tesir yapmaga kalki~mi' 
olmas1na asia ihtimal veremeyiz. Nihayet Yunanistan italyan 
devletinin her ad1mda susta durduracag1 bir oyuncak · degildir! 

Bulgarislan•!. Yugoslavyaya 
laarruz edecegi fikri ise 

hayal say1lmak liz1md1r 

V u~anista~1~ Balkan Antantmda· 
k1 mevkum mi.inaka~a eden bazJ 
ne§riyat oniinde bulunuyoruz. 

Bu ne~riyatm daha ziyade Atinadan 
gelmekte olmas1 baz1 kimseleri baz1 te
reddi.idlere di.i§iirebilir. Bu yolda te
:reddi.ide di.i$ecek kimselerin Y unanistan 
ahvaline ve Balkan Antantmm bu mem
lekette gec;irmekte oldugu tekamiile vakJf 
olmJYanlardan ibaret bu!unacaklanm 
her~eyden evvel soylemeliyiz. Yoksa Yu
nanistan Balkan Antantmm k1ymetini 
takdir etmiyen biT memleket degildiT. 

Son dedikodulaT sadece eski bir hura
feyi tekrarhyor: Cuya Bulgaristan ~ayed 
~i.iniin birinde Yugoslavyaya taarruz e· 
derse Yunanistan Balkan PaktJ mucibin
ee Yugoslavya lehinde olarak Bulgaris
tana kar 1 harekete gec;me~ lazJm gelecek 
m1 ~~:elmiy .. celc: mi meselsi. V e guy a bu
gi.inlerde 1talyan hiikumeti Yunanistana 
boyle bir vaziyette Yunanistamn Bulga
ristana kar$1 hasmane bir vaziyet alma· 
mas1 laz1m gelecegini ihtar edesi imi§. 
N azariye ve faraziye iisti.ine ltalyamn 
• Yunanistan iizeTinde ~imdiden bu ~e~id 
bir tesir yapmaga kalk1~m1~ olmasma biz 
asia ihtimal veremeyiz. Boyle biT hareket 
hie; olmazsa devletler arasmda cari olma
S1 !az1m gelen nezakete uygun dii~emezdi. 
N1hayet Yunanistan ftalyan devletinin 
he~ .ad:mda susta durduracag1 biT oyuncak 
deglldlT. Kald1 ki Bulgaristamn Yugos· 
~a_vyaya ta~r.ruzu ihtimali dahi bugi.in 
1~1?•. ~ann I<;Jn ve hatta daha ve daha ile-
1h151 I<;m faraziyeden kuvvetli bir kelime ile 

ayal sayJ]mak lazundJr. 

hbi~ hakikati aramhTsa OTtada yeni "Ik-
ml~ IT ' ' b "' B lk vazJyet lea 1 olaTak Yunanistanm 
d ah a;: rtktmdaki duTumunu eskisinden 
b ~ a b ab 1 veya azc;ok ~iipheli gosteTecek 

:r se ke'dYoktuT. Yeni miinaka~alar bi· 
Zlffi es I en bildigimiz bir . . ,h 
f . kl' vaz1yetm ep 
arazJYe ~e mde tazelenmesi d 'b . b k' n en 1 aret-

tlr, ~e u es 1 vaziyet Balkan Paktmm 
akdl zamanlaTJm derhal takib eden gun
Jere kadar c;1karak adeta bu paktJ t 'h' 

k I hr H k' . . . n an J· 
ne amm ~ . a Jkah 1YI kavram kl ~ . . t 'h. h a lgl· 
miz J<;m o a~~ I atJTlamakhglmiza ihti
yac vard1r. Soyle ki: · 

Malum oldugu i.izere Balkan Paktl 
Balkanhlar arasmda mevcud . b . mzamm e-
~a ve devammJ 1stihda£ eden ve Ki.iTei 
;\rzm bu pan;asmda sulhu mu" t k k 

b. ~ere uv-
vetle tutan IT andla~madJT S lh . · · u un en 
kuvveth temmatmdan biri d • b lk' 

. . d I tl . e ve e 1 
birincJSJ• .ev e I er.m YekdigeTlerile sulh 
ic;inde gec;mlmde ~enni kabul ve tatbik et· 
melerinde 0 ugu da kezalik d" 

d 0 .. B unyanm 
malumu u~. or~ alkan devleti Balkan-
larda .yam kendJ aralannda , lh b 

• • • oU Un U 

zaTuri 1cabmi ~enne. getirmegi kabul ve 
taahhi.id eyle~I~lerdtr. Haricde kalan iki 
Balkan devletme de bu pakta kahlmalan 
kin kapiYI s~rahat~n ac;1k btrakarak. Bi.i
ti.in di.inya. Jmlletlen sulh Pe~inde ko~uyor
lar. Simd1ye kadar • Y.eryiizi.iniin ba~ka 
hic;bir tarafl~d·~· samJmJyeti bu kadar ba
riz ve mi.iess1rhg1 bu kadar kuvvetl' b k 

k'JA .. d I a~ a 
bir sulh te• 1 all vucu e getirilememi~ 0 ]. 

augu meydandad1r. Pakt nekadar •· .. 1.. k ve,lz 
lse hiikmii ve ~umu u 0 adar kuvvetlidir. 
Bu paktla Balkanlann selameti 
Balkanblan~ yiiksek Balkanhhk me:~ 
faatleri ernn1yet altma ahnmi§br. 

Balkan Pakh akdolunduktan sonra 
:Y unanistanda ~u vaziyet hadis oldu, da
ha dogrusu ~i:iyle bir vaziyet ihdas edildi: 
Ya Yunanistan Balkan Paktile bagh 
bulunurken biiyiik bir deniz devletinin 
ae kan~IJgJ bir hadisede vazife ifasma 
mecbur olursa? 

Hadiseyi ihdas eden miiteveffa M. 

Atinayt heyecana veren haber 

Bir Bulgar-YugoSlav 
harbi «;1karsa ... 

Yunan kabinesi i~tifna halinde 
Atina 6 (Hususi) - Biikre§ten ge - hissini tevlid ettiginden §ehirde biiyiik 

len bir telgrafta Italya hiikumeti - heyecan has1l olmu§tur. 
nin, Yugoslavya ile Bulgaristan ara • Biitlin gazeteler ltalyanm bu te§eb • 
smda zuhur edebilecek bir harbde bi _ bi.isile me§gul olmaktadirlar. 
tara£ kalarak harekete ge!;memesini Yazd1klar1 makalelerde Yunanistanm 
Yunanistandan istedigi haber verilmek· sogukkanhgm1 elden birakmiyarak va
tedir. ziyeti iyice takdir edip Balkanlarda 

Bu haberin §iiyuu efkan umumiyede bugiinki.i vaziyetin ibkas1 ve sulhun de· 
Balkanlarda sulhun tehlikeye girdigi ( Arka&l 9 uncu •ahifede) 
II Ill t t II 1 11 Ill II I I I I II I I II I I 1111111 1 I I I I II I II I II I I I I I Ill Ill I I I II I I I I I 11111 1 II 11 11 ttl 11 I I I Ill I I Ill I Ill I I I I I I I II II I I I I I II 

1 1 

Fransa beynelmilel 
ordu istiyor! bir 

Lokarnocular per~embe giinii toplanacaklar ve 
M. Flandin Almanyaya kar~1 muahede hiikiim· 
lerinin tamamen tatbik edilmesini istiyecek 

M. Flandin, M. Hitlere cevab olan nuthunu ohurhen 

Londra 6 (A.A.) _ Frans1z el<;isi gelecek toplantJlan etrafmda gori.i~mii~ • 
M. Corbin, bu sabah D1~ Bakanhgmda tiir. Siyasl mahfille~: ~u toplant:nm per· 
Van Sittartla F ransJz elc;ileri konferansl· ~embe veya cuma gunu yapllacagml zan
mn neticeleri ve Lokarnocu devletlerin ( Arka•r 9 uncu •ahifede) 
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Venizelostu. Kendisi Balkan Paktmm lardan mi.ite~ekkil kendi vaziyeti icabm
agababalarmdan biri oldugu halde pak- ca mii~ki.il ve mi.ihlik olabilecegini il~ri 
tm a kid ve imzas1 zamanmda hi.ikumette si.irdii. 0 zaman bu meselenin Y unams
bulunmuyordu. Onun yap1lmasma hara· tanda bin;ok hararetli mi.inaka~alan mu
retle taTaftaT oldugu pakll kendisinin si· cib olmu~ oldugunu hep hahrlanz. Bu 
yasi hasm1 olan Caldaris hi.ikumeti intac mi.inaka~alar Yunanistamn Balkan Pak
ediyordu. Venizelos daha ziyade dahi\1 hndaki vaziyeti iizerinde azc;ok mi.iessir 
siyasette yer kazanmak ihtirasile ortaya olmaktan bile bali kalmami$Sa da, pakh 
ftalyamn da kan~abilecegi bir Balkan imzahyan diger devletler Yunanistanm 
ihtilafJ ihtimalini koydu, ve boyle bir fa· daha ziyade filiyatta tecelli eden baz1 
raziyenin tahakkukunth, Yunanistanm YUNUS NADI 
i§e kan§masl hep denizle ~evrili ye ada· ( Arkasr 3 iincii •ahifede) 

italyan -Habe' sulhu 
13 ler komitesi 

toplan1yor yar1n 
Bir suitefehbiim yiiziin
den miizakereler ~ok 

hararetli olacak 

italya Hariciye Oniit;ler Komttesi Re· 
Miiste~an M. Suvich isi M.de Madartaga 

Paris 6 (A.A.) - Excelsior gazetesi, 
ahiren Suvich ile De Madariaga arasm
da !;Ikan bir suitefehhiim dolayisile 
13 ler komitesi miizakerelerinin gok ha
raretli olmas1 muhtemel bulundugunu 
yazmaktad1r. Bu gazetenin yazd1gma 
gore, Suvich, De Dadariagay1 Musolini 
ile gorii~mek iizerc Romaya davet et -
mi§, fakat mumaileyh bu daveti red -
detmi~tir. 

Excelsior gazetesi, Milletler Cemiyeti 
( Arkall 9 uncu •ahilede) 

1111111111111111111111 I 111111111111111111 IIIII 11111111111111 

ikramiyeler 

kimlere verileoek? 

Diin Mecliste hararetli 
miizakereler oldu 

Ankara 6 {T elefonla) - Askeri ve 
miilki tekai.id kanununun baz1 maddele· 
rini degi~tiren ve ball maddelerine f1kra 
ekliyen kanun layihast bugiinkii Mecliste 
miizakere edilerek kabul olundu. 

Layiha~;~m diirdiincli maddesi konu • 
~ulurken Mustafa (<;ankm) otuz sene 
hizmet ederek a~1kta kalan bir memur 
tekai.idliigi.inii isterse ikramiyenin verilip 
verilmiyecegini sordu . 

Maliye Vekili F uad, bu meselenin ge
c;enlerde de bir mi.inasebetle Mec~iste 
mevzuu bahsoldugunu ve memurun 1k • 
ramiye almak ic;in memuriyeti ba~mda 

( Arkasr 6 ncr •ahiFede) 

"'''p~~t~d~····;idd~'ili'''''' 
' ' 

bir hadise ... 

Ba~vekil Gomho,, 
«;ift~i lideri Eckkardtla 

diiello edecek 
Pe§te 6 (A.A.) -

Havas ajansmdan: . 
Gec;en per§em • 

be giinii, milli mii
dafaa komitesinin 
bir toplanbsmda, 
Ba§vekil M. Giim
bo~ ile <;ift!;i par -
tisi lideri Tiber 
Eckkardt arasmda 
§iddetli bir hadise 
cereyan etmi§tir. 
M. Gomb6§, M. 
Eckkardtl di.ielloya ~ag1rm1§tlr. Zanne
dildigine gore muhas1mlar k1hcla do -
Vii§eceklerdir. 

Resmi mahfiller bu mesele hakkmda 
siikutu muhafaza etmektedirler. Gaze
teler de bu hadiselerden bahsetmemek 
iizere talimat almt§lard1r. 

ViYANA 
ooNo,u 

Yazan: M. Turhan Tan 
lki yii2 elli ii~ yrl once Avrupamn 

yiiregini heyecan i~inde brrakan bii • 
yiik hiidi.e! ... v~ yrl ellllel 0 heyeca
mn hiiUi yafadrgrna lie yafahldrgrna 
,ahid olmu.,tuk. /fte yeni telrikamu;, 
a•rrlarrn unutturamadrgr lie unutamr· 
yacagr bu biiyiik hiidi•eyi anlatryor. 
Y akrnda okuyacak&rnrz. 

Givurdag1n1n Tiirkliigii 
Giizide edibimiz l•rnail Habibin neli• 

bir ya.ztsr ii~iincii •ahilemizde 

GUnii giiniine ya,ayanlanm•z 
Krymetli muharrir Suad Derllifin 

.,ayanr dikkat anketi 6 ncr 
•ahilemizde 

Kii~iik itilaf A vustur
yayi protesto etti 

Viyana hiikumeti her ihtimale kar~n ~imali 
Tirolu tahkim etmege hazirlaniyor 

Viyana 6 (Hususi) - Cekoslo· II 
vakya, Romanya ve Yugoslavya el
c;ileri bugi.in Hariciye N azm M. 
Valdenegi ziyaret ederek, Avustur· 
yada mecburi askerligin ihyasm1 
protesto eden birer nota vermi~ler
dir. 

Tirolun tahkimi 
Viyana {Husust) - ,Simali Ti

rol mmtakasmda, yahnda, Avus· 

turya erkamharb ve istihkam zabit· 

leri tarafmdan bir ke~if yapJlacagi 

soyleniyor. Bu zabitler, hi.ikumetin 

in~a ettirmek tasavvurunda bulundu
gu Blokhauslann (mh kule) yerini 
tesbite memurdurlar. Blokhauslar, 
Tirol ve Vorarlberg arazisinin, ~i
mal klsmmdan istilaya ugramas1 ihti
maline kar~1. o bs1mdaki yollar i.ize
rinde yaptmlacakhr. 

Cok kuvvetli ve in~as1 pahabya 
mal olan bir istihkam hath tesi~i 
mevzuubahs degildir. Y almz, bir 
taarruz vukuunda, di.i~manm ilerile
mesine mani olmak i.izere, en miisaid 
noktalarda ufak mikyasta mi.idafaa 
vesaiti tesisile iktifa edilecektir. 

It3.lycinlar Koram ve 
Almatay1 i~gal ettiler 

imparator, «Habe~istan maglub "olmamistir. Son . . 
Italyan askeri topraklarnnzdan ~Ikinctya kadar 

diyor ordular1m harbe devam edeceklerdir» -
Askeri muharririmizin mUtalealara 

Son italyan resmi tebliglerine nazaran, vi mal cephesinde italyanlann i~gaz ettiklcm 
hattt, son aldtklart Koram, Alamata ve Garabi kasabalannzn mevkilerini 
ve Alamatadan Adtsababaya 375 k!lom etro mesafe oldugunu gosterir harita 

Habe§istandan gelen haberler, son 
mi.ihim muharebelerin vuku buldugu A
§iangi goli.i mmtakasmda Habe§lerin ge
ri c;ekilmekte ve italyanlarm da onlan 
takib etmekte olduklanm gosteriyor. ltal
yanlar, kat'i bir zafer kazand1klanm id
dia etmektedirler. F akat kat'i veya ni -

hai zafer, harbi bitiren zaferdir. Halbu
ki bizzat Mare§al Badoglio Megi.is ic;in 
yapacak i.ic; ~ey kaldJgJnl soylemekle ka
tandJgl zaferin kat'i ve mhai olmadJgmi 
kabul ediyor. !talyan mare§ali diyor ki, 
bu i.ic; ihtimalden birincisine nazaran, 

( Arka&r 9 uncu •ahilede) 
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Diin KarakOyde feci 
bir cinayet oldu 

Uzunkopriilii Hiiseyin pehlivan metresini ag1r 
surette yaralad1, kendisi de vuruldu 

Yukarrda, vurulan kadrn hastanede, afairda hadisenin geftiii yer 
Diin ogleden sonra Karakoyde rna- Merzuka isminde bir kadm1 ag1r suret· 

hallebici Recebin diikkanmda feci bir te yaralam1 ve neticede kendisi de yere 
cinaye,t olmu~ ve tanmm1~ pehlivanlan- di.i~erek kazaen ale$ aldJgl zannedilen 
mtzdan Uz~nkopri.ili.i Hi.iseyin iic; sene· tabancasmm bir kur~unile gutlagmdan 

-----------••--• denberi· sevdigi ve beraber ya§ad1g1 (Arkall 10 uncu sahilede • 
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CUMHURIYET 

$ehir ve Memleket Haberlerl ) 

I-
Anatole France -44- Servet Yesarioglu 

~ehir Meclisinde j 

diinkii miizakereler' 

Kaybolan gene 

loz ne oldu? 

Bir veznedar1n 

muhakemesi 
- Y a kilisesi? 
- A vrupada ancak birkac; bin ki~i 

bu kiliseyi tamr. 

Bu sozlerden sonra aynld1k. Mi~el ba
na civarda bir mesken bulacagm1 ve Se· 
ronun evine giderken beni oraya gotiire
ce;;; ni soyledi. 

Bu gece ortahk siit rengi, ve ayni za
manda tesirli ve tatb bir z1ya ile nurluy
du. Y apraklar bu ziya altmda mine pl
n!tlsma biiriiniiyordu. Seronla yanyana 
yiiriiyordum. 

Onu tetkikte devam ettim. Diiz ayak
kab!lan yiiruyu~iine metanet, vucudiine 
diklik veriyordu. Giymi~ oldugu erkek 
elbisesi, kendisini oldugundan daha k1sa 
boylu gosteriyordu, ve bir eli cebindey
di amma, sade gidi~ ve yiiruyii~i.i. gurur· 
dan hali degildi. Saga sola serbest ser
best bak1yordu. Sakin bir merak ve alay· 
c1 bir haylaz edasile ilk gordugiim ka
dm oydu, simasmm c;izgileri, here altm
'da, incelik ve hususi bir $ive gosteriyor· 
du. Bu kadm beni hem k1zdmyor, hem 
cezbediyordu. Y almz beni budala ve 
maskara yerine koymasmdan korkuyor
dum. Hie; olmazsa ona son derece bir Ia· 
kaydi telkin etmi$ oldugum gori.iliiyordu. 
Maahaza birdenbire ne i~ yahg1m1 sordu. 
~gztmdan geli§igi.izel «elektrikc;i» sozi.i 
c;tkJVerdi. 

- Ben de elektrikc;iyim, dedi. 
lhtiyaten sozii kesiverdim. 
Simdiye kadar hie; i§itmemi§ oldugum 

bir tak1m sesler gecenin havasm1 sakin 
ve muntazam giiriilti.ilerile dolduruyor • 
lard1. Bunlan, bu yeni alemin koca da
hisi nefes abyormu§ gibi korku ic;inde 
dinliyordum. 

T etkik ettikc;e bu elektrikc;i kadm ic;in, 
sebebsiz bir nefret ignesile canlanan bir 
;zevk hissediyordum. 

Ona birdenbire dedim ki: 
- 0 halde a~k i$ini de fen dairesin· 

ae halletmi~ olmahsmlz, bu i~ artlk kim
seyi rahats1z etmiyor demek ?· 

- Aldamyorsun, gerc;i eski devrin 
k1zgm budalahklarile malul de~iliz. In
san fizyolojisinin biiti.in sahalan kanun
lann barbarhgmdan ve dinlerin sald1g1 
korkulardan kurtulmu$tur. Vazife hak -
kmda art1k yanh~ ve zalimcesine fikirler 
beslemiyoruz. aroma vucudleri biribirine 
cezbeden kanunlan hala bilmiyoruz. Be
§cr nev' in in husust seciyesi e~velce nas1l 
§iddetli ve hava ve hevese tabi ise ~imdi 
gene oy)edir ve oyJe kaJacaktH. insiyak, 
bugiin de evvelce oldugu gibi aktldan 
kuvvetlidir. Bizim eskilere tefevvukumuz, 
bilmekten ziyade soylemektir. Bizlerde 
diinyalan, yaratmaga mi.istaid bir kuvvet, 
istek, var, aroma o kuvveti nizam altma 
almam!Zl istiyorsun. Bu kadan fazla o
lur. Biz gerc;i hit; barbar degiliz aroma, 
heniiz kemale de ermedik. Camiam1z, ka
dm, erkek arasmdaki miinasebetlere aid 
§eyleri hie; bilmez; bu mi.inasebetlere ek • 
seriyetle mi.isamaha edilebilir, nadiren 
lezzetli ve bazan men fur ~eylerdir. Fa· 
kat arkada~. kimse, arttk a~k belasma ug· 
ram1yor sanma. 

Bu kadar garib fikirler iizerine IT'iina
ka~a yiiriitmek benim ic;in miimkun clegil
di. Sozii kadmlarm seciyeleri iisti.ine <;e
virdim. ~eron bana i.ic; ti.irli.i kadm var
dJr, dedi: Sevenler, merakhlar, lakayd • 
lar ... 

Kendisinin hangi ziimreden oldugunu 
sordum. 

Bana §oyle bir gururla bakt1 ve dedi 
ki: 

- Erkekler de birc;ok nevilere ayn • 
1Irlar. E vvela ki.istahlar ... 

Bu kelime bu kadmm zannettigimden 
ziyade asri oldugunu gosterdi. hte bu • 
nun ic;in, bu gibi ahvalde mutad1m olan 
yolda lisan kullanmaga ba~lad1m. Bir ta· 
k1m havai lakirdJiardan sonra: 

- Lutfen bana ku<;iik admiZl soyler 
misiniz? dedim. 

- Kiic;i.ik ad1m yok. 
Bu cevabm bana tats1z geldigini gor

dii, biraz incinmi~ bir tarzda: 
- Bir kadm, eskiden oldugu gibi kii

c;i.ik ad1, Margrit, T erez, ] an gibi vaf
tiz ismi olmazsa, ho~a gitmez mi sam -
yorsun? 

- Bana bunun aksini ispat ediyorsu· 
nuz. 

Bu mada bakJ§ml goreyim ,dedim. 
Goremedim. Sozi.imii duymam1~ g1biydi. 
Arhk §iiphe edemezdim: Suh bir kadm
dJ. Buna pek sevindim. Cok sevimli ol
dugunu, kendisini sevdigimi soyledim. 
Bu sozii tekrar ettim. Bunlan soyle!T'"rne 
daima miisaid bulundu. Nihayet: 

- Bu ne demek? diye sordu. 
Biraz daha ileri gittim. 
Beni tekdir etti: 
- Bunlar vah&i hareketleri, dedi. 
- pemek ho&unuza gitmiyorum? 
- Oyle soylemedim. 

. Bir kara agacm dibindeki maya otur
duk. Ellerini elime ald!m. dudaklanma 
goti.ird" Birdenbire hicbir ~ey duy

c;bir fey gormez oldum. 

tramvaylar1 
teklifnamesi okundu 

Kendimi yatag1mda buldum. Art1k sa-
bah gi.ine~i gozlerime giriyordu. Gozleri- U sku dar 
mi ugu§turdum. U§ag1m, kar~1mda ahk 
ahk dikilmi§ duruyordu. 

- Mosyo, saat dokuz, Mosyo, saat $ehir meclisi dun, ikinci reis vekili 
dokuzda, Mosyoyii uyandirmakhglmJ Tevfigin riyasetinde toplanmJ§hr. Cel
emretmi§ti. hte geldim. Mosyoye saat se a<;1ld1ktan sonra cenazelerin Beledi
dokuz oldugunu haber veriyorum, dedi. ye tarafmdan te~hiz ve tekfini hakkm-

VI daki mazbata okunmu~tur. Belediyenin, 

t 1. D f k kanuna tevfikan bu i§i deruhde etmesi 
po 1t i.i ren, o umasmt bitirince ar· 

kadaslan, kendisini, munasib surette teb- zarureti hasil oldugundan ~ilmullii bir 
talimatname yap1lmc1ya kadar muvak-

rik ettiler. kat bir talimatname ile bu i§ Belediye 
N ikol Lanjoliye, ( Critias) Kritiasm tarafmadn yaptmlacakhr. 

Triyefona soyledigi sozleri tekrar etti: 0<; senelik yolve in~aat program1 

- Galiba sen, riiyalar halk1 arasmda, Bundan sonra Daimi enciimen tara -
Beyaz T a~ iizerinde uyumu~ kalml§sm. fmdan haz1rlanan ii<; senelik yol ve in
Ciinkii bu kadar ktsa bir gecede o kadar §aat prograrm okunmu§tur. Naf1a en • 
uzun bir ri.iya gormiissiin. ciimenine gonderilen bu programa go • 

]ozefen Lokler dedi ki: re, evvelce yapilmi§ olan be§ senelik 

I. st1'kb 1 · · .. d"~.. .. 'b' program, 936 senesinde bitmektedir. - a , S!Zm, gor ugunuz 11;1 1 . .. 
I k S . · ~· 'k .d Halbukl taahhud edilmi§ baz1 i§ler var-

o aca zannetmem. osyahsthgm 1 h ara I dir k ' b 1 k 937 · · · d ·k · · · · d k k 1 un ar anca senes1 1<;m e 1 -
gec;mesm1 Jstemem, fakat bun an or - mal edJ'l ehil,..cckt · B d b k . . .. • . . 1r. un an a§ a ye -
mam d.~· ko~~~kt.IVIzm hu~u~.e~~ ge<;mce, niden 380 bin lirahk bir in§aata liizum 
tahayyul ettlglmJzden busbutun ba~ka goriilmii~, bunun i<;in iki sene daha ila
tiirlii olacakhr. Bilmem kim, dii~i.incesini vesile 939 senesinde bitmek \izere ye -
Kostantin zamanma ve kilisenin ilk mu- niden bir yol in§aat program1 yaptlmi§· 
zafferivetlerine sevkederek, ~oyle demi~- hr. 
ti: <<Hiristiyanhk muzaffer oluyor, mu- 30 kilometroluk istanbul • Edirne as
zaffer oluyor amma hayatm butiin si- fait yolu, Ye§ilkoy ilt.isak yolu, <;ubuk-

yas·1 ve d'n' f' k 1 ' b' k b I lu - Pa§abahc;e yolu, l<;erenkoy yolu bu 1 1 IT a ara, 1zzarure a u .. dd . · · d · ~· mu et zarfmda tkmal edtlecektir. Bu 
ethr lgl ~artlarla muz.affe~ ?luyor. Ne in§aat i<;in 936 senesi bi.it9esine 536 bil1 
ol~~s~ ol~un, her~ey, C!dal Jymde o kadar lirahk bir tahsisat konulmu§tur. Prog
degt~lr k1, arhk zaferden sonra, onun a- ram tatbik edilip bitinciye kadar ba • 
dmdan, ve bir de, kaybolmu~ olan fikir- dema her sene 366 §ar bin lira konula
lerinin remizlerinden ba$ka bir§ey kal- caktlr. 
maz.» 

Mosvo Guben sordu: 
- istikbali anlamaktan vaz m1 gec;

meli? 
Fa kat, birkac; kadem toprak kazmak 

suretile, zamammJZdan ta~ devrine kadar 
in en Cakomo Boni: 

- Hulasa. ins:~nhk az de~i$iyor. Olan 
&ey ne ise, olacak ~ey de odur, dedi. 

- Tan Buayyi cevaben: 
- fnsan veya insan dedi~imiz mah-

luk az degisir, dedi. Muayyen bir cinse 
mens ·,uz. Cinsin tekamiilii de, zaruri o
larilk, cin<in tarifi dahilindedir. Bu teka· 
rr~i.il mn,uz istihalel ere miisaid degildir. 
!nsaniyet ~eklini degi~tirince, artJk insa
niyet olarak kalmaz. Seklini degi~tirmi& 
olan bir cins yok olmu~ bir cinstir. Fa kat 
neden insan, yeryiiziindeki hayatm son 
h .. ddini te~kil etsin? insamn dogumuyla 
tabiatin yaratmak kudreti neden tiiken· 
sin? Hayvanlan, nebatlan viicude geti
ren umumi ana, bunlan vi.icude getirdik
ten sonra ned en akim kalacakm1~? Fik
rini soylemekten <;ekinmiven tabiatc;i bir 
filozof, H. G. Wells: «lnsan son mah
luk deRildir» diyor. Hay1r insan, yeryii
zi.inde hayatm ne ba,langlcl, ne de so
nudur. insandan evvel arz iizerinde, de
nizin dibinde, sahillerin c;amurlan iyinde, 
ormanlarda, gollerde. c;ay1rlarda, agach 
daglarda canh ~ekiller, muttas1l iireyip 
duruyordu. insandan sonra gene yeni 
~ekiller zuhur edeceklerdir. Belki uk1m1Z· 
dan c;1kacak miistakbel bir trk bizimle 
bir men&e rab1tas1 olmaks!ZJ~. seyyaremiz 
hi.ikiimdarhgmda bize halef olacaktJr. 
Arzm bu veni dahileri belki de bizi hie; 
hilmivecekler veya hor goreceklerdir. 
Si'n' r.tlanmilJD abideJerine aid baz1 izler 
h·ff'tsl'!er de 0 izlerden bir mana <;1-
hramJVacaklarchr. Siwalik daglarmm 
(Pillaeopitheque) [ 1] Paleopitekleri 
Aristotnun, Niutonun, Puvankarenin dii
•i.incelerini nasii evvelden hissedememi~ • 
lerse istikbale hiikmedecek olanlann dii
siincelf"rini de bizler ~imdiden hissedemi
yecegiz. 

S 0 N 

Oskiidar tramvaylart 
. ziyan ediyormuf 

tTskiidar tramvaylan hakkmda Be • 
lediye makammm, sekiz sahife tutan 
teklifi okunmu§tur. Makam teklifinde .. ' 
Uskiidar - Kadtkoy Tramvay §irketinin 
kuruldugu tarihten ba~hyarak bugiine 
kadar gec;irdigi tekamiil ve <;alt§ma saf· 
halarma dair izahat verilmi§ ve §U nok
talar ilzerinde 1srar edilmi~tir: 

1 - Umumi meclisin kararile Kad1 -
koy §ebekesinin tesisi i<;in alakadarlar
la akdedilen mukavelenameye tevfikan 
Belediyenin kefaletile malzeme alm -
mJ§br. ~irket, malzeme bedelinden §im
diye kadar 211,5000 lira ademi§tir. Mii
tebaki kalan 800 bin liranm da aden -
mesi icab etmektedir. 

2 - in~aat masraf1 olarak 934, 935, 
936 Belediye bi.itc;elerinden verilmi§ o
lan 162,188 lira ile in~aatm ikmali miim
kiin olamad1gmdan yeniden !19 bin li
ra sarfedilmi§tir, in§aat masraft tutan o
lan 280 bin lira ile Belediyenin §irket -
ten hisse senedi almast laztmdtr. 

3 - ~irket, Meclisten karar ald1~ za
man, yolcu adedini senede 6 milyon o
larak tahmin etmi§. Her nekadar bu 
tahmin hakikate yakm bir §ekilde ta -
hakkuk etmi§se de, hilkumetin ucuz 
tarife tatbik etmek istemesi dolaytsile, 
varidat noksan tahakkuk etmi~. Bu 
yiizden varidat masraft koruyamamt~ -
hr. 

~irketin sermayesi bir milyon lira 
oldugu halde Kad1kay §ebekesinin ila
vesile §irket !iimdiye kadar 1,667,000 
lirahk bir in§aat yapmt§tlr. Bu itibarla 
§irket sermayesinin artJnlmasma za -
ruret has1l olmu§tur. Bu zarurete ve 
Meclis karanna tevfikan sermaye ya -
nm milyon lira tezyid edilmi§tir. Bun
lardan ba§ka makamm teklifinde, Be -
lediyece tekeffiil edilmi§ bulunan mal
zeme bedelinden geri kalan meblagm 
taksit tutarlarmm tediye miiddetleri -
nin uzatJlmas1 i<;in makama salahiyet 
verilmesi de istenilmi§tir. 

Teklifin okunmast bittikten sonra 
tetkiki meselesi mevzuu bahsolmu§tur. 
Azadan bir k1sm1 teklifin muhtelit bir 
enciimen tarafmdan tetkikini istemi§ • 
lerdir. Bunun iizerine Ismail $evket, 
Naci, Hamdi Rasim, Galib Bahtiyar ve 
Muharrem Nailiden miirekkeb olmak 
iizere muhtelit bir enciimen se<;ilmi~ -

maym1· · tir . 
~~~~~~---.-" -----'"'!'"~1 !kinci celsede ise Belediyenin 933 se

[ll Hlndlsta.nda miisteha.sesl bulunan 
~empanze gibi ve e.skl devlrlere aid blr 

Ayanc1kta giizel bir 
mezbaha yapdd1 

Ayanc1k (Hususi) - Valimiz Si.i
reyya maiyeti erkanile kazam1z dahi!in
de bir tetkik seyahati yapm1~ ve halkla 
yakmdan alakadar olmu~tur. K1Z1laym 
koyluye dagJtJ!mak uzere gonderdrgi 
(3000) ton bugdaym ne ~ekilde tevzi e
dilmesi etrafmda koyliiye sorgular sor
mustur. 

1ki gi.in kasabamn muhtelif i$1erile ala
kadar olmu~. Zingal tesisahm da gezmi~
tir. 

Belediyenin yo], ki.ipri.i ve in~aahm 
bizzat tetkik eden Vali mezbahanm ac;l
h~ toreninde de bulunmu~tur. 

Kasabanm imar i~lerinde bi.iyiik var
J,klar srosteren Beledive BaRkam Hasan 
memleketin mi.ibrem ihtiyacmJ onlemek 
maksadile bir mezbaha yapmaga karar 
vermis ve Belediyenin dar biitcesine rag
men bu onemli isi (2000) lira sarfile 
ba armaga muvaffak olmu~tur. Mezb3ha 
deniz kenannda ve asri bir tarzdad.r. 

Bir nisandan itiharen kesim isi bu -
rada yap1lmakta, etler kapah arabalarla 
nakledilmektedir. 

nesi hesab1 kat'i raporu okunmu§ ve 
Belediye muhasebe i§leri §iddetle ten
kid cdilmistir. 

EVKAFTA 
Heybeliadada bir camj 

yapdacak 
Heybeliada sakinleri Evkaf idaresine 

miiracaat ederek Heybelide de bir cami 
yapdmasm1 istemi§lerdir. istanbul Evkaf 
Mi.idiirli.igi.i Heybeli halkmm bu dilegini 
Ankaraya bildirmi§ ve gelen bir emirle 
hemen i e ba§lanml~tlr. Caminin ihalesi 
24 nisanda yapllacakhr. 

Caminin 18 bin liraya mal olacag1 tah
min edilmektedir. Caminin lsmetpa§a 
caddesinde yapllmasJ takarriir etmi~tir. 

VlLAYETTE 
Vilayet mem\.lrlarmm maa~t 
Ankarada bulunan istanbul Valisi 

Muhittin Ostiindagm lstanbul Vilayeti 
memurlan kadrosile de me~gul oldugunu 
ve maa§lan az olan istanbul vilayet me
murlanmn maa§lannm arttmlmasma ve 
memur adedinin c;ogaltdmasma c;ah§a -
cag1 yaz1lml§tJ. Muhittin Ostiindag dun 
telefonla lstanbul Vilayetinden baz1 rna· 
liimat istemi~tir. 

Ktzin elbiseleri bir dere 
kenar1nda bulundu 

Anadoluhisarm -
da oturan portakal 
taciri ibrahimin ev
ladhgt Seher ge -
c;en cumartesi gii -
niindenberi esrar -
engiz bir surette 
kaybolmu§tur. 

Polis ve jandar 
rna §imdiye kadar 
yaptlgt taharriya - Seher 
ta ragmen bir ipucu elde . edememi§ -
tir. ~imdilik kJZln bir cinayete kurban 
gittigi veya kac;mldtgl zannedilmekte • 
dir. 

Seher 17 ya§lanndadtr. ibrahimin e
vinde kendisine evlad muamelesi ya -
ptlmakta, her istegi yerine getirilmek
tedir. Seher gec;en cumartesi gilnii sa
baht saat 11 raddelerinde evdcn c;1kmt§ 
ve Macide admda bir kJZla Anadoluhi
san civarmda gezmi§, ogleden sonra 
yalmz olarak Korfez caddesine dogru 
yiiriimege ba§lamt§tlr. K1z1 bundan 
sonra goren olmamt§tlr. 

Ertesi giin ibrahim, kahvede oturur
ken Hasan admda bir adam yanma ge
lerek cne dii§iiniiyorsun '? Bir kaytbm 
varsa c;obanlara soyliyeyim, bulsun -
lar. demi§tir. 

ibrahim, klzm kayboldugunu soyle -
yince Hasan, cAvninin <;obam Karova 
c;iftligi yanmdaki Kurbagahdere kena
nnda koyunlan otlahrken bir kadm el
bisesi, bir 9ift ayakkab1 ve <;orab bul -
IDU§• demi§tir. 

Dere kenannda bulunan e§yanm Se
here aid oldugu anla§tlml§ ve ufak bir 
gal halinde bulunan bu derenin ic;i a • 
ranmaga ba§lami§hr. 

Aramalar bir netice vermediginden 
Anadoluhisan itfaiyesi dereyi bo§alt -
maga ve sandal ve ballk aglarile cesed 
aranmaga ba§lanmt§tlr. 

KIZln kac;mlmas1 ihtimali de dii§ii -
niilerek Pa§abah<;e $i§e fabrikast ame
lelerinden birkac;mm ifadelerine mii • 
racaat edilmi§tir. 

Nimet isminde bir 1uzm da goriilen 
liizum iizerine ifadesi almmi§br. Ta • 
harriyata devam edilmektedir. 

9 nisan imar Sinan 
ihtifali programt · 

Istanbul Halkevi adma Eminonli Hal
kevinden: 

l - Yiice Turk mimar1 (Sinan) m 
ihtifali 9 nisan 936 per~embe giinii saat 
( 16) da Siileymaniyede kabrinin ba§ln· 
da yap1lacakt1r. 

2 - ihtifal a§ag1daki ma iledir: 

a) Hep birden !stiklal mar§t soyle -

necek. 
b) Gi.izel San'atlar Akademisi mimari 

§Ubesinden Orhan. 

c) Yiiksek Mlihendis mektebinden 
Sad1k T a§komiir. 

c;) Milli Tiirk Talebe Birliginden A. 
Karahan. 

d) Belediye !mar Miidiirii Ziya. 
Birer soylev soyliyeceklerdir. 
e) Gene hep bir ag1zdan soylenecek 

istiklal maT§J ile ihtifale son verilecektir. 

3 - lhtifalden evvel sa at ( 15) te 
civar lise ve orta okullarla, Giizel San' at· 
lar Akademisi, Yi.iksek Miihendis, Fen 
ve Sanayi okullarmdan gelecek talebeye 
ve diger arzu edenlere mimar Abdullah 
Ziya ve Samih, Siileymaniye camisinde, 
yi.ice mimann hayat ve eserleri hakktnda 
izahat vereceklerdir. 

4 - Kulti.ir direktorli.igii o gi.in ilk o
kullarda talebeye (Mimar Sinan} ve e· 
serleri hakkmda malumat verdirecektir. 

5 - 0 giin yurdda§lara paras1z ola
rak (Mimar Sinan) rozetleri dagJhla • 
cakhr. 

6 - Ayni giini.in ak§amt saat (21,15) 
te Miizeler miman Kemal radyoda bir 
konferans verecektir. 

7 - lhtifalde $arbaylar, Istanbul 
Halkevleri, Evkaf direktorliigii. Giizel 
San' atlar Akademisi, Yiiksek Miihendis 
mektebi. Milli Tiirk T alebe, Mimarlar 
ve Miihendisler Birlikleri hirer t;elenk 
koyacaklard1r. (!stiyen diger kurumlar 
da celenk koyabileceklerdir.) 

Bu bi.iyiik Turk mimanm anma ihti
faline biitun yurdda§larl c;agmnz; 

VNIVERSfTRnE 

Profesor Rochun ikinci 
konferanst 

$ehrimizde misafir olarak bulunmakta 
olan Cenevre Universitesi T 1b F akiiltesi 
profesorlerinden doktor Roch dun Oni • 
versite konferans salonunda ikinci kon • 
feranstnJ vermi~tir. Profesorler, doktor -
lar ve hb talebeleri tarafmdan alaka ile 
dinlenen bu konferansmda, profesor 
Roch menenjid hastahgJ hakkmda ken· 
di bulu~lanm da anlatml~hr. 

1588 liran1n nasd kay· 
boldugu ara~br1byor 

Bundan bir miiddet .,.evvel kasadaki 
1588 liray1 alarak ortadan kaybolan Rii
sumu Bahriye veznedan Remzi iic; giln 
saklt kald1ktan sonra Miiddeiumumili
ge teslim olmu§tu. Mahkemeye verilen 
sw;lunun diin iit;iincii ceza mahkeme -
sinde muhakemesine ba§lanm1§br. Mah
kemede sw;lu ile vekili ve Hazine na -
mma da avukat Sami S1rmalt haztr bu
lunmU§lardtr. 

Sorgusu yaptlan su<;lu; o giln kasa -
daki 1588 lirayt Merkez Bankasma ya
hrmak iizere alarak daireden saat bir 
buc;ukta c;tkbgm1 ve fakat vakit heniiz 
erken oldugundan daha evvel ~i§li -
deki basta validesini gormege gitmek 
i9in Karakayden tramvaya bindigini; 
~i§lide tramvaydan indigi strada yelek 
ve caket diigmelerinin <;oziilerek ac;1l -
mJ§ oldugunu gariince ba~ma bir fela
ket geldigini hissettigini ve bu paray1 
tedarik edip yerine koymak maksadile 
ortadan kayboldugunu: lakin biitiin ak
raba ve dostlarma miiracaat eyledigi 
halde paray1 tedarik imkamm goreme
yince Miiddeiumumilige teslim oldugu
nu saylemi§tir. 

Vekili Hamdi de; daha bu hadiseden 
ii<; giln evvel miifetti§ler tarafmdan ka· 
samn tefti!~ edilerek biitiin hesablarm 
tesbit edildigini ve ayni giin suc;lunun 
kasadaki ii<; bin liray1 alarak bankaya 
gotiirdi.i.giinii ve eger almak maksad1 
olsaydt daha fazla olan bu paray1 ala
bilecek oldugunu ileri siirmii§tiir. 

Neticede; Malmiidiirii Mehmed Ali i
le Miiddeiumumilik polisi Faikm rna -
lumatlarma miiracaat edilmesine ve 
daha baz1 §ahidlerin c;agmlmasma ka
rar verilerek muhakeme talik olunmu~
tur. 

SEHIR IStRRI 

Belediye 95 bin lirahk davayt 
kazandt 

Mefsuh Halic §irketi Belediye hisse • 
sinden doksan bin lira borcunu verme • 
mek ic;in hukuk mahkemesine mi.iracaat 
ederek Belediye aleyhine bir dava a<; • 
m1~u . .Sirket; borclar kanununun bu ka
bil borclann esbab1 muc ire I mda v • 
rilemedigi takdirde sukut edecegine dair 
olan bir mad~esine dayanarak bu para
Yl vermek istemiyordu. Fakat bir miid -
dettenberi devam eden muhakeme bit -
mi~; mahkemece §irketin iddias1 yerinde 
giiriilmiverek reddolunmu~tur. Diil;er ta
raftan Belediye de ayni mahkemede ~ir
ket aleyhine bu para ic;in bir alacak da • 
vast ac;ml~tJ. Bu clava da neticelenmi§ ve 
doksan bin liranm ~irketten almarak Be
lediyeye verilmesine karar verilmi~tir. 

Mecidiyekoyiinde ruhsatiyesiz 
yapllan binalar 

' Mecidiye koyiinde ruhsatiyesiz yap1l· 
ml§ olan binalara aid arsalarm k1ymet • 
lerinin tesbit ve alakadarlara teffi2.i i~i 
ile me§gul olacak komisyon bu hafta ic;in
de faaliyete gec;ecek ve her §eyden evvel 
bu arsalarm planlannm <;lkanlmasma 

ba§lanacakhr. Komisyonun faaliyetinin 

iki sene ~iirecegi tahmin ediliyor. 

Oski.idar Tramvay ~irketi zam 
istiyor 

Haber ald!gJmJza gore Oskiidar - Ka

dtkoy tramvay ~irketi, tramvay iicretle -

rine, zam yap1lmast ic;in N afla YeHle -

tine muracaat etmege karar vermi§tir. 

Taksi saatlerinin muayenesi 
Olc;Uler Ba§mi.ifetti§ligi tarafmdan tak· 

si saatlerinin muayenesine ba§landJgml 

Y<l~. · · = ~ :,!e bir miifetti§le bir ayar 

memuru ugra§maktad!r. Damgas1z, sah

te damgah veya damgas1 eski senelere aid 

bulunan saatlerdeki damgalar si.ikiilmek

tedir. 
Damgas1z saat kullanmak kanunen mem

nu oldugundan bu gibi otomobiller c;ah§· 

tmlamamaktad1r. $imdiye kadar 1 03 o

tomobilin damgas1 si.iki.ilmi.i§tiir. $oforler 

ellerindeki saatlerin ayarlanm yaptlra • 

rak damgalatmak i.izere Ba§mi.ifetti§lige 

mi.iracaat etmi§lerdir. Miifetti§lige getiri

len 82 saatten 74 ii dogru bulunmu§, 8 
tanesi de vanh~ oldugundan iade edil -

mi§tir 

MALIYEDE 

Istanbul l\faliye te~kilab 
istanbul Maliye te~kilatm1 hamlamak 

iizere di.in de istanbul Maliye muraklbt 
Ra§idin yanmda bir toplantl yapliml§ ve 

adedi k1rktan yirmiye inecek xpaliye §U • 

belerinin mevkilerinin tesbiti etrafmda 

miizakere cereyan etmi§tir. Komisyon bu 

esaslan tesbit etmi§tir. Hamlanacak ra

por Maliye Vekaletine gonderilecektir. 

7 1\l"isan 1936 
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Siyasi icmal 
Sovyet - Mogol misakl 

le_ on zamanlarda biitiin dunya 
;;;;;J) nazan dikkatini celbeden siY 

miihim hadiselerden biri de So 
yetler Birligile D1~ Mogolistan Ha 
Cumhuriyeti arasmda akdedilen kar~1h 
h yard1m muahedesinin ilamd1r. BoY 
bir muahedenin <;ok zaman evvel ya. 
D1~ Mogolistan Ba§vekilile Harbiye N 
zmnm alt1 ay evvel Moskovaya yapll 
Ian ziyaret esnasmda imzaland1gt tahJY! 
olunuyordu. iki Mogol devlet adamJnl 
D1~ Mogolistamn hududlan Man<;u 
] apon kuvvetleri tarafmdan zorland1gl 
Urgadaki halk hukumetine iiltimatom 
zerine iiltimatom gonderildigi bir zama 
da ni.imayi~kar bir surette Moskova 
gitmi& olmalan manas1z dei/;ildi. 

Daha sonra biiti.in Rusya komiini 
partisi umumi katibi s1fatile Sovyetl 
Birliginin ic; ve d1~ politikas1 iizerinde 11 

fiz bulunan M. Stalinin, D1~ Mogolistall 
] aponlar tarafmdan yap1lacak taarruzu 
Sovyetlerce harb sebebi say!lacagm1 b' 
Amerikan gazete muhabirine beyan e 
mesi de arada s1k1 te~riki mesai bulundu 
guna ~uphe bHakmaml~tJ. F akat Mosko¥ 
hukumeti F ransa ile Sovyetler araswd 
bir sene evvel imzalanan kar~1hkh yard! 
muahedesinin mer'iyet mevkiine konulma 
smdan evvel Sovyet - Moi/;ol asker! itti 
fakmm ne~rini siyasete uygun gormemi~tir 

Pariste F rans1z - Sovyet ittifak muahe 
desinin tasdik edilmi~ niishalan teati olu 
nur olunmaz Rus - Mogol ittifak muahe 
desinin de tasdik edildiil;i Moskovadan ha 
ber verildi. Sovyetler, bir taraftan Asya 
da ba~ka bir kar~1hkh yard1m muahedesi 
nin mevcudiyetile F rans1z efkan umurni 
yesinin te~evvii&e ugramamasm1 istemi~le 
ve dii/;er taraftan Avrupadaki vaziye 
emniyet altma ahnmadJkc;a Asyada ] a' 
ponlarca bir meydan okuma say1lmast 
muhtemel bir emrivaki yapmag1 ihtiyata 
muvaf1k bulmamJ~lardir. 

Hakikaten Rus • Mogol ittifak muahe· 
desinin ne~ri ] aponyada derin ~i.ipheler 
uyand1rdi. Bu ~iipheler, merkezi Nankin• 
de bulunan Cin hiikumetine de tevcih edil• 
mi~tir. D1~ Mogolistan ic; Mogolistan gi· 
bi resmen Cinin hukuku hi.iki.imranisi al• 
tmdad1r. Sovyetlerle Cin Cumhuriyeti a' 
rasmdaki miinasebatJ tanzim eden ve 
1924 senesinde Mukdende imzalanall 
Sovyet - Cin muahededsinde, Dt~ MogO' 
listamn hukuku hukmranisi Cine aid oldu· 
~ i e · mi ·r. 

Bu sarahate ragmen D1§ MogolistanJn 
tam miistakil bir devlet gibi diger bir 
yabanc1 devletle ittifak muahedesi akdet• 
mesini Cinin, hi<; olmazsa za vahiri kurtar• 
mak i<;in protesto etmemesi T okyoda fen a 
kar$1lanm1~ ve N ankinle Moskova aras!O' 
da gizli bir anla~ma bulunduguna bir deli! 
say1lmi~hr. Cinin dah:l birc;ok eyaletleri• 
ni kontrol altma alarak Simali Cindeki 
] apon niifuz mmtakasm1 miimkiin merte: 
be geni~letmek istiyen ] apon idaresinin, 
Cine kar~1 yeni bir hareket yapmak ic;in, 
Nan kin hi.ikumetinin ses c;Ikarmaml~ ol· 
masm1 bir vesile addetmesi ihtimali <;ok 
kuvvetlidir. 

Rus - Mogo) ittifak muahedesinin tas• 
dik edildiil;i ve mer'iyet mevkiine konul• 
dugu haber verilirken 01~ Moil;olistan hu• 
dudlannda kanh hadiseler c;ogaldJ. Ur· 
gadan ve Moskovadan bildirildigine go· 
re ] aponlar tanklar ve toplarla akm yap· 
m1$lard1r. T okyodan bildirildiil;ine gore 
ise, ] apon kuvvetleri iizerine Mogo) hava 
filolan hucum etmi~tir. 

Mogo) hava kuvvetleri iptidai halde 
olup pilotlannm yi.izde doksam Rus ol· 
duguna gore ]aponlann bu hiicumlann 
mes'uliyetini daha ziyade Sovyetlere yiik· 
letmek istedikleri a$ikard1r. Urga ile Si· 
berya demiryolu ara~mda yap!lan bir as· 
keri &ose vas1tasile D1s Mogolistana mii· 
temadiyen esliha ve mi.ihimmat ta~md1g1 
Sanghaydan bildirilmektedir. Hulasa U
·zaksarkta vaziyet son derecede nazikle§• 
mi~tir. 

MUHARREM FEYZI TOGAY 

Hariciye Vekilimiz geldi 
Hariciye V ekili T evfik Rii~ti.i Aras, 

di.in sabahki ekspresle Avrupadan ~ehri • 
mize donmii§ ve Perapalas oteline giderek 
bir miiddet istirahat etmi&tir. Ogleden 
sonra hususi bir ziyarette bulunmak i.izere 
Kad1koyi.ine gitmi$tir. 

Hariciye Yekilimiz saat 4,30 da ltal· 
yanm Ankara bi.iyiik elc;isi M. Carlo 
Gal!iyi kabul ederek uzun miiddet gori.i§• 
mi.i~tiir. 

T evfik Rii~ti.i Aras, diin ak~am treni· 
le Ankaraya gitmi§tir. 

•• 
Bir ihmalin zararh neticesi 
Bundan bir sene evvel Beylerbeyi ilk· 

mekteb nhhmmm ufak bir ktsmmm p· 
ktld1gm1 ve delik kiic;iikken kapahlmaz
sa ileride daha biiyiik masraflara ihti· 
yac has1l olacagm1 ·yazmt§bk. Filhaki· 
ka bu ufak delik biiyiimii~, sular bah· 
c;eye dogru ilerlemi9tir. Havuz adeta 
gol haline gelmi~tir. Vaktinde nazarl 
dikkate almm1yan ufak bir i~ ~imdi bii
yiik bir masrafla kar~Jlanabilecektir. 
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'1 Nisan 1936 

Avam Kamarastnda 

ingilterenin d s • • 
SIV3Aet1 

Daimi istanbul 
meb'usu Ankarada 

siddet}e tenkid edi)dj E:viiblii Ali R1za, biriken 
• . . tahsisatln1 almaga gitmi*! ' 

Cur~d «Habe~ harb1 1nsanbk i~in bir yiiz karastdtr» T-f 1 ) .. • • • • h"" " • • Ankara 6 ( ele on a - Bugun 
dedi. fngtbz ukumebnin bu i,te Meclis binasma tuhaf bir ziyaret<ti gel-

suliyeti old " .. I d" mistir. Ziyaret<;:i, daiml Istanbul meb"u· 
me ugu soy en I su Dr. Ali RIZa oldugunu bildirerek bi-

riken tahsisatJm ve permisini almak mak
sadile ugrad1gtn1, maamafih badema bu
rada ikamet edecegi cihetle Meclis tara· 
fmdan kendisine bir ikametgah tahsisini 
de istedigini si:iylemi$tir. 

Londra 6 (Hususl) - Avam Kama- mi& olsay~ ,., harbin onii ~oktan almm1~t.» 
rasmm bugUnkU toplantlsmda beynelmi • Bunlardan sonra si:iz alan eski naz1r • 
lei siyaset hakkmda miinaka~ala.r olmu§· lardan Winston Churchil de devletlerin 
tur. Hariciye Nazm M. Eden. ltalyan - gev&ekligi yiizlinden miiteamzm galib va· 
Habe~ harbinden bahsederek, lngiliz hi.i- ziyete p;eldi~ini ve bu neticenin insaniyet 
kumetinin noktai nazanna gore muharebe i<tin bir yiizkaras1 te~kil ettigini soylemi§ • 
'devam ettikc;e uzla&ma te~ebbiisii yapmak tir. 
kabil olmad1gm1, fa kat harb durur dur - A vam Kamarasi bun dan sonra, Lokar
maz uzla&ma te&ebbiisle;i yap1labilecegini no meselesi hakkmda miinaka§alarda bu· 
soyliyerek, 13 ler komitesinin esasen bu lunmu~. fakat Hariciye Nazm bu mese· 
neticeyi elde etmege ~ah~tJgm1 ilave etmi~ lenin Lokarnocular arasmda per~embe 
ve demi~tir ki: · ..;nii Cenevrcde gi:irli&iilecegini ve $imdi· 
. «-. Dige~ devletlerin de i§tirak etme- lik yeni bir~ey mevcud olmad!gml soyle • 

s1 a.rhle f.n~il tere, mall ve iktlsadi zecri mi~tir. 
tedb1rlere 1$tlrake daima hamdtr.» M. Churchil miistemleke meselesini 
.. Amele fukas1 namma binba&l Athley mevzuu bahsederek hlikumetten ~unlan 

soz al~rak bu meselede hiikumetin tuttugu sormu§tur: 
yolu ~1ddetle tenkid etmi$ ve demi&tir ki: «- Baz1 miistemlekelerin Cemiyeti 

«- Cemiyeti Akvam be~ ay I Akvama terkedilecegi ve Cemiyeti Akvam 
zecri tedbirlere karar verdi fak t b ev~e konseyinin de bu miistemlekelerin mu -
rar tatbik edilmedi. MUter~ddid \i u ~- kadderattm yeniden tayin edecegi hak-

ld ~ · · f 'I' r vazl- kmda verilen haberler dogru mudur? Bu 
!et a '~' ~~m ngi IZ hiikumetinin de bu h v . .. 
l§te mes uliyeti vard!r.» aber dogru 1se, mevzuu bahsolan mus -

M h l'fl .. temlekeler hangileridir ?» 
s· l ~ a~ e~ na;'ll~n\~oz alan Archibald Ba§vekil Baldvin bu suale §ahsan ce-
t:nt alrl e em.I~tt~ I'k. «Dort ay evvel vab vererek, hiikumetin boyle bir mese· 

a yan ann vaz1yeh ~0 fena idi 0 I . . . man petrol ambar 
1 

. · za- ey1 n~ nazan 1hbara aldlgtnl, ne de na-
ordusuna dogrudang~; a~bik ve Hab:~ I z:n itJ?a;a almak niyetinde oldugunu 

~ruya vard1m ed1l· soyleml§tlr 

Panama -"k~~~i;:d:""'""""""'i)i~~~b~kirde 
heyecanh bir takib 
Bir vapur Honduros asile· 
rine silah gotiiriiyormu, 

Kristobal 6 (A.A.) _ Amerikamn 
~anleyy torpidosu 4 saat 52 dakikada, 
ro~~r kuarcasma Panama kanabm ge(( • 
m!&tlr. Bu torpido, Amerika band!TaSI 

5 nisan bayramt 
Co,kun merasim i~inde 

tes'id edildi 

hin garibi bu adamm elindeki p;idip 
gelme tren biletinde de isim yerine «Da
iml istanbul meb'usu» yaZilt olu$udur. 
Mliracaat edenin rahats1zhg1 gerek ken· 
di izahatl ve gerek hal ve tavn ile der· 
hal anla~J!ml$ ve kendisi 1stanbula ailesi 
nezdine iadesi i((in Polis Mlidiriyetine 
gi:inderilmi~tir. 

Doktor. kimyager, dava vekili, avukat 
ve daiml tstanhul meb'usu olduil'unu soy· 
liyen bu zat, 1stanbullulann pek iyi ta· 
md1~1 EyUblli Ali RIZad1r. 1 

Her se((imde !stanbuldaki intihab1 
meb'usan heveti teftisiyesine basvurmakla 
maruf olan .daiml Istanbul meb'us nam· 
zedi, bu sefer de do~rudan do~ruya Mec· 
lise gelmis bulunuyor. Bu aksam kendi
sinin istirahati temin edilerek fstanbula 
gonderildi. 

Surhre VP l.iibn~ n,Ja 

yeni hadiseler oldu 
KudUs 6 (A.A.) - ,Smdan gelen ha· 

berlere gore dokuma fabrikalannm iki 
bin a~elesi yevmiye meselesinden dolay1 
grev ilan etmi~lerdir. Daha be§ bin do • 
kumacmm bir ittifak ni.imayi~i olmak i.i • 
zere grevcilere iltihak edecegi soylenmek-

tedir. 
Kudi.is 6 (A.A.) - Li.ibnanm Suri· 

URDDAN 
AZILAR. 

Yazan: is.,ail Habib 

Givurdag1n1n Tiirkliigii 
Giden asker azsa, giden ilerlemez; ~oksa 
duran ~ekilir. Giden yorulup geri donmii' 

ve . . • hiirriyet gene dagda kalmi~br 
Haritada ad1 Amanostur. Bazi cograf

yac!Iar ona Antitoroslann cenub kolu di
yor. TUrk halk1, zorluluk ve c;etinliginden 
kinaye olacak, ona Gavur daglan dedi. 
T anzimat~tlar da yetmi~ yll once, kaba 
gordi.ikleri o ismi kibarla§tlrmak i((in, bu 
daga Cebelibereket dediler. 1Jim dilinde, 
balk dilinde, kitabet dilinde ayn ayn ad 
ta~1yan dag. 

Mara& altlanndan lskenderuna kadar; 
Akdeniz ve Basra gibi iki deniz havzasile 
Amik ovasmdaki Karasu ve Cukurovada· 
ki Ceyhan gibi iki nehir vadisini birbirin· 
den ay1rarak; say!SIZ daglarm kayna~ma· 
sile tekle~mi~; binlerle metro yiiksekligin
de ve yiizlerle kilometre enliliginde uza· 
YIP giden bu kahn ve heybetli govde, 
aynldlgl Antitoroslardan cenubla garbe 
dogru dalga dalga ve kabara kabara iner· 
ken birdenbire denize raslaymca hemen 
hlZlm alamadigi i~in bir mUddet te denizi 
iterek ve denize toshyarak saldmr: 1sken
derun korfezi bu saldm~tan dogdu. 

Son ucu denizle biten bu govdenin ote
ki as1l ucu da Diildiil dagile ba&lar. Bir 
iki bin metroluk apayn bir ehram uzunlu
~unun keskin sivriliil;ile gokii brmalaytp 
duran dag. Bulutlar onun iistUne kona
maz; konarsa delinmi§, ge((erse ylrhlmi&· 
l!r. Antitoroslarla Gavur daglan arasm
da tekba~ma kalm1~ Diildiiliin bir dagdan 
ziyade T ann yontmas1 granit bir abideye 
benziyen oyle dikba~h bir duru~u ve bu 
duru~un i:iyle e&siz bir giizelligi var ki .. 

ken, Payas mutasarnf1 Kii<tiik Ali oglu 
Halil Pa~ayla aras1 a~;tk oldugu i((in, 
buralarda ba~1 belaya ugrar diye, bu k1sa 
yoldan ge((ecegine, ta Haleb iistlerinden 
biitiin Orta Anadoluyu kulac;ladi: Mtslr· 
dan F rans1zlan kovan kendi mutasarn -
fmdan korkuyor I 

Dagm biiti.in yukanlanna da di:irt aga
hb boli.inmii$ Ula~h a~ireti hakim. Dev
letin ((Ikardigl her orduyu tepeliyerek A
nadoluyu istila eden MISirh Ibrahim Pa~a 
bu Gavur dagm1 da almaga kalkti. Hal
buki babas1 Mehmed Ali eski kurddur, 
ona demi~ti ki: 

«- Ovadaki devlet ordulanna ne ya· 
parsan yap, fakat dagdaki Tiirkten ~e • 
kin I» 

Atak ve ha~in Ibrahim, kazand1g1 za· 
ferlerle sarho§, bu nasihati unutmu~ ola -
cak. Biitiin kuvvetlerile daga t1rmamyor. 
Ula§hlar Ali Beki~ oglunun sancag1 al • 
tmda toplandllar. Ilkonce mahsus ~ekili
yorlar. Tam tavma gelince dart taraftan 
MISirhlan t;:eviriverdiler. ibrahim Pa§a 
biitlin hazinesini ve silahlanm vererek ca
mm giic; kurtarabildi. Koca fmparatorlu· 
gu be§ defa yenen sadece ~u bir daghk 
Tiirke yenilmi§ti. Devlette ~i.iriiyen taraf
Ia millette saglam kalan taraf. .. Mmr pa· 
~asmm yeni~ile yenili~ine bak, kafi. 

Q 

.. 
·• 

HEM NALINA 
MIHINA 

Yurdunu tand 
fa} irka(( gUn evvel, Orman mektebi 
(,g) profesi:irlerinden T evfik Ali ile 

gorii~Uyordum. Bilmem ne miina• 
sebetle «Kaynanadili» denilen dikenli ve 
kalm yaprakh bir nebattan bahsederken, 
bu.nlann Fransanm Akdeniz kiyiiarmda, 
~1ste pek bol oldugunu si:iyledim. T evfik 
Ali, ~u cevab1 verdi: 

- Kaynanadili dedigin bu nebat 
Mersin gibi cenub vilayetlerimizde dolu: 
dur. F akat Nisi bilirsin de, Mersini bil· 
mezsin. Biz, zaten memleketimizi tamma· 
YIZ. 

Arkada~1mm hakk1 var. Biz, hakika· 
ten memleketimizi bilmeyiz. Uzaga git· 
meg~v?acet yok. Parisin gezmedigim, gi:ir
medlp;Jm mahallesi ve koyii kalmad1gi hal
de, !stanbulda ayak basmad1g1m semtler 
pek ((oktur. 

Ormdn mektebi profesorU gittikten son
ra, onUme bir kitab koydular: Marmara 
Giinii I 

isminden pek bir~ey anhyamad1m. Fa
kat, i~ kapagmm iistUnde ~u «Yurdunu 
t~m, yurdunu sev !» sAozlerini okuyunca 
b1raz evvel, T evfik Alinin hakh itabm1 
bu giizel hitabm tamamlad1gm1 anlad1m. 

Marmara Giinii, Ulusal Ekonomi ve 
Arhrma Kurumunun, yurdu yurdda$lara 
tamtmak ic;in hamlay1p bastlrdtgt p;iizel 
kitablarm ikincisidir. 

Kitabm mukaddemesinde deniliyor ki: 
« Yurdu sevebilmenin ilk §artr onu ta· 

mmaktrr. Y urd bilgisine dayanmryan yurd 
sevgisi temelsizdir, koksiizdiir. 

Yurdunu tam! Yurdunu sev! Fakat 
onu sevebilmen i~in evvela tanrman lazrm· 
dtr.» 

Ulusal Ekonomi ve Arlima Kurumu 
bu kitablan bize yurdumuzu tamtmak v; 
sevdirmek i~in ((ikanyor. Ve Marmara 
Giinii adm1 verdigi kitabm mukaddemesin
den aldigim birkac; satlr, biiyiik bir haki· 
katin ifadesidir. Ben, vaktile Rumelide 
yalmz Selanigi gormli§tiim ve Balka~ 
Harbinden sonra, o topraklar Ti.irkiye· 
nin elinden <tJkliih zaman, enc;ok Selanige 
aciml&tlm. Ci.inkii yalmz oray, tamyor
d~m. «Eyvah Rumeli gittil» diye yi.irewi· 
miZ yandigl Zaman, goziimiin online y!J. 
mz Selanik geliyordu. 
. Yurd sevp;isini, miiphem ve hayali bir 

h1s olmaktan ((Jkanp adeta madd•1 .. . ve mu· 
cessem b1r hale koymak i~in, muhakkak. 

~--..:~;'-ekmi~ olan kac;ak<tl gemilerini takib edi
vordu. 

Diyarbekir 6 (A.A.) - Ulusal On· 
derimiz Atatiirkiin Diyarbekirin fahrl 
hem~eriligini kabul buyurduklan 5 nisan 
p;iiniiniin yildonlimii ~;ok biiyiik bir okiide 
kutluland1. 0 gi.in ~ehir ba~tanba~a bay· 
raklarla, taklarla donahlm1~h. Saat birde 
~-a~ta Birinci Genel Enspektor Abidin 
Ozmen ve Korgeneral Galib oldugu hal
de memurlar, slibaylar ve biitiin Diyarbe
kirlilerin i&tirakile spor alamnda biiyiik 
bir toren yapild1. Torene !stiklal mar§ile 
ba~lamld1. Sonra uray ba~kam $eref U
lug, Halkevi ba&kam Cahid Cubukc;u ta
rafmdan ((ok heyecanh hirer si:iylev veril
di. SayiSI 300 i.i ge~en sporcular tara • 
fmdan <tOk canh bir ge((id resmi yap1ld1. 
On binlerce seyircinin oniinde atletik mii
sabakalan ve futbol ma~1 yap1ldl. 

yeye iltihakt ic;in yap1lan bir imza top • 
lama gezisinde Li.ibnamn cenubunda ka
in Cere! kayi.inde halk ile polis arasmda 
kanh c;arpl§malar olmu§tur. F rans1z ku· 
mandasJ altmda bulunan 400 ki§ilik bir 
asker! kuvvet miidahale etmek mecburi • 
yetinde kalml§ ve sUkun nihayet tesis e • 
dilebilmi§tir. Bir F rans1z zabiti ve birkac; 
nefer ta~la yaralanml§hr. Bir<;:ok kimseler 
yakalanm1~hr. 

Go!;menlere verilecek araba 

llk defa trenle giderken seyrettigim 
DiildiiiU solumuzda buakarak Gavur da· 
gmm i<tine dahyoruz. Bu dagm kalmhgl
na bakmah ki onu en dar yerinden delip 
ge((ebilmek i~in onun boil;riine en uzun bir 
tiinel oyuldu. Ayranci tiineli yalmz uzun
luiiile degil i<tile de diger tiinellerden ay· 
nd1r. Her tiinele gidilirken vagon pence· 
releri kapamr, duman girmsin diye. Hal
buki burada pencereler ac;1hyor, serinlik 
girsin diye. 

1852 de Kudiise gitmek iizere buradan 
p;e((en zeki p;orli~IU bir Prenses (I ) bize 
«Gavurdag1 Prensi>> dedigi Musduk Beyi 
anlabyor: Genclik ~agm1 gec;irmi~ kirkhk 
bir Ti.irk ~efi. Cehresi umumi ylizlerden 
biri olurdu, eger bu c;ehreyi ac;1k mavi, 
gayet berrak, pmltJlar ir;inde, ve klhc 
gibi delici iki p;oz aydmlatmaml~ olayd1. 
Bu kadar halka hiikmeden adam, o dina
mit gibi kudretini hep i<tine saklam1~, her 
tiirlii $atafattan uzak; giyini~i siissiiz du· 
ru~u temkinli; evi gosteri~siz, sofras1 ~ah
viyetli; fakat blitiin bu sadelikler ic;inden 
en derin bir ulviyetle goriinen adam. 

Ya bu dagdaki Tiirk koyleri~ Her kay 
ye~illige gomiilii, ve hepsi limltJh bir su kJ
ylsmdad!r. Evler giine&e, ki:iyler ufka a((lk. 
Amma yola uzakm1~lar, inip ~Ikmak gii~
mi.i~. ne t;:Ikar, koyi.in yeri p;ii.zel olsun da. 
Bunun sebebini koyliilerden anlamak isti· 
yen Prenses neticede ~unu anlar: Kartal
lar nas1l yliksek kayalara, kirlang!clar na
si! dam aralarma, leylekler nastl baca list· 
lerine yuvalanm yaparlar ve bunlann se· 
bebi onlara sorulmazsa giizellige ko§an 
Tlirke de sorulmaz I 

yurdu ta~1mak !az1mdu. Insan, bilmedigi 
ta~~madigi sevglliye gonlil baghyabilir 

na 
n• 
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e 
a 

e 

Va~inp;ton 6 (A.A.) - Di.in bir A
merikan ticaret gemisi, Panama kanalm
da, Manley torpido muhribi tarafmdan 
takib edilmi&tir. Bu geminin, Honduras -
taki asilere ka<tak silah gotiirdiigiinden 
~iiphe edilmi§tir. 

Honduras ekisi doktor Migvel Baz
Baraona bu hususta kendisine sorulan su· 
allere, hUkumetin bu vapurun faaliyetini 
~arassud ettigini, fakat ka((ak~;1hk yaph· 
g~ndan haberi olmad1~m1 soylemi&tir. El
c;I, ~ondurasta bir isyan hareketi mevcud 

dol~ugu~1?an kat'iyyen haberdar bulunma-
I~Im 1 ave etm' t' y · b h . d . . 1§ IT. a~mgton a nye 
air;si mlemurlan bu i~ hakkmda malu • 

mat an o madi;;lni s" 1 . 1 d' ... oy em1~ er 1r. 

Ortamekteb hocahg1 i~in 
15 haziranda bir imtihan 

a~Ilacak 
Ankara 6 (A A ) 1 v 5 6 · · - KiiltUr Bakan-

lgl ~e Slfllfh ilk ogretmen okullan 
mez~n.hn aras~ndan orta okullarda tUrk
~e, b~n I ~~ .~~grafya, riyaziye, fenbilgisi 
ve 1yo OJ! ogretm 1·· · . . 
1 

. . haz ' en lgi yapmak l~tlyen-
~r H;IR !Tan ayl ic;inde yaZ!II Ve sozJli 

b1r smav a((acakhr 
v I . I - 1 azt 1 sma 1 .1, . d 1 k .. v ar VI ayet merkezle-

rm .e odaca ~e turk~;e p;rupu smavi 15 
hazlran a. tarrh - co;;raf 16 h . d . . 17 h . "' ya az1ran a, 
nyaZIYe azJranda f b'l . . b' 

18 h · d ' en I glSI Ve IYO· 
loji aman a Yapilacakhr. 

2 - Y azlh Slnavd k 
17 

. .. .. a azananlar agus-
tosun net p;unu Ankarad G . E" .. . .. .. d I a az1 g1t1m 
Entlltuds~n e yap! acak sozlii smava gire
cek er 1r. 

3 - Bu smavlara en a .. l l k 
k ld k z U(( Yl mes e te 

muvaffa 0 u ian enspekt" ·1 
I I or rapon e 

belli olmu~ o an ardan adla B k I k 
Kiiltiir direktorlUkleri~e bildr.' I alan ' . <;a 

d
. 1n en er g1re· 

bilecekler lr. 
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5 _ Y az1h smavlara airip te . .. 1 .. " soz uye a· 
lmacak kadar .~~~affa~iyet gosteremiyen-
lerden veya sozluye gnerek ort .. w • . I a op;rehm 
ehliyetnamesl a amiyan_lardan istiyenler 
ya~lan o;~~u p;e((~~~~~ olmak ~artile 
Gazi Ep;Itlm Enstltusune leyli meccani 
talebe olarak almacaklar ve ii~ si:imestr • 
lik bir tahsil s?n~nda muvaffak olduklan 
takdirde kend,Jerme orta ogretmen ok 1 . '1 k. u u dmlomasi ven ece hr. 

Var~ovada komiinist tevkifah 
Var ova 6 (A.A.) - KomUnist te

siri altma giren ve bu yolda propaganda 
yapmaga ba§hyan yeni iki i~ h~1kilat1 
kapahlmi~ ve 37 ki§i tevkif olunmu§tur. 

Gece Orduevinde Halkevi tarafmdan 
bir mi.isamere verildi. Sehrin muhtelif yer
lerinde fener alaylan, balk ~enlikleri ter· 
tib edildi. Bu suretle Diyarbekir bu bU • 
yiik gi.iniinii co~kun bir sevgi ve heyecanla 
kutluladt ve hep bir aibzdan Atatiirke 
saghk ve uzun omiirler diledi. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara 6 (T elefonla) - Vekiller 

Heyeti bugUn ogleden sonra toplanarak 
gee; vakte kadar miizakerede bulundu. 

Amerikada korkunc 
siklonlartn tahribatJ 
Birmingham 6 (A.A.)- (Abbama) 
Gi:irUlmemi~ derecede ~iddetli bir ka • 

s1rga, Tupelo ~ehrini hemen ba&tanba§a 
harab etmi~tir. 

Kamga muhtelif yerlerde yangmlara 
sebeb olmu~tur. 

Civar ~ehirlerin hepsinden, T upeloya 
doktorlar ve ilac gonderilmi§tir. 

Tennessee, Misisipi ve Abbama mm • 
takalan iizerinden daha az ~idaetli hor • 
tumlar p;e((mi~tir. 

Bu mmtakalardaki &ehirlerden bir ((O -

gunda birka(( olli ve mliteaddid yarah 
vard1r. 

Tulepo 6 (A.A.) - (Misisipi) ,Seh-
rin bi.iyUk bir k1smm1 harab eden kamga 
neticesinde yUzlerce ki&inin olmi.i~ olma· 
smdan korkuluyor. 1mdad heyetleri, kas1r· 
ga kurbanlanm me~ale aydmhg1 altmda 
enkaz arasmdan ((Ikarmaktadular. Bar • 
daktan bo,11.mrcasma yagan yagmurlar 
imdad i~lerine engel olmakla beraber, 
yangmlann sirayet etmemesine yanva • 
caktir. 
Mec1is enciimenlerine se~ilenler 

Ankara 6 (Telefonla) - BugUnkii 
Mecliste enciimenlerdeki mi.inhallere ya· 
p1lan sec;imde doktor Saim Ali Adliye, 
Raif Dine Arzuhal, !hsan Kurdkan Da
hiliye, doktor ibrahim Tali Hariciye, 
doktor Hulusi Alata§ !kt1sad, General 
Pertev ve ilyas Sami Maliye, Ge • 
neral S1tki Naha, Hatice Sabiha ve Ge
neral Akif te T ~kilab Esasiye enciimen· 
lerine girdiler. 

ve okiizler 
Edirne (Hususi) - Trakyada yerle

§en goc;menlere verilmesi kararla§bn -
lan 1000 araba ile dart be§ bin okiiziin 
satm almma emri valiliklere verilmi§ 
ve §imdiden hazuhklara ba§lanmi§hr. 

S1hhat Vekaletinden miiteahhidlere 
ihale olunan pulluklarm da temmuz a
ymda arkas1 ahruni§ olacakhr. 

- ·--

Balkan Pakb biitiin 

kudretini muhafaza 
etmektedir 

( Ba,makaleden deuam) 
ihtiyatlanm ho~ gormU& olduklan cihetle 
Balkan Pakti bundan dolay1 kendi kuv· 
vetinden bi.iyUk bir~ey kaybetmemi&tir. 

Balkan Pakh Yunanistan da dahil ol· 
dugu halde dort Balkan devleti aras1~da 
kayidSIZ ve ~arts1z olarak imza ve te~h e
dilmi~ bulunuyor. T atbikatta Yunamsta~ 
Uzerine fevecciih eden taahhiidler belk1 
diger ii<t Balkan devletine nisbetle bir 
par((a daha az gibi farzolunabilir. F ~ka~ 
bu azhk faraziyesi, hayatta aynen ~1md1 
dii&iinUldligii gibi ((lkm!Yacak bir tak~~ 
ihtimallerin faraziyelerine istinad ett1g1 
i<tin, o kadar bi.iyUk bir k1ymet ve. ehe~
miyeti haiz sayilamal. En bariz iht1malme 
yukanda i~aret ettik: Bulp;aristan Yugos
!avyaya taarruz eder ve bu taarru1.unda 
!talya ile mli~terek bulunursa ~ 

Bayle bir faraziyeyi ileri siirmeden e~
vel, Bulgaristanm Yugoslavyaya veya d1· 
ger herhangi bir Balkan devletine taarru
zu nas1l mi.imki.in olabilecegini dii$iinmek 
laz1m gelir. Hem ni~;in ikide bir Bulgaris
tamn saga sola tecavUz edecegi gibi olm1· 
yacak ve olamiyacak bir~eyi ileri sUrerek 
bu kom~u Balkanh devleti daima fena 
vaziyette gormeli ve gostermeli? Biz bi
lakis Bulgaristamn ak1lh bir siyaset takib 
ederek uzak olm1yan bir atide Balkanh 
karde~lerinin yanmda mevki alacagmt 
dii~i.ini.iyoruz. 

Gori.iliiyor ki Yunanistandaki son mli· 

Doni.i&te, dag1 i.isti.inden gorebilmek 
i<tin, F evzipa~adan Osmaniyeye otomo· 
bille geliyoruz. Eskiden ~ok i~lekken $i
mendiferden sonra pek !SS!zla~an ~osenin 
'virajlanm dolana dolana dag1 llrmanmak
tayiz. «Hattlbala» ya yakla~mca geriye 
bakt1m; a, biz garbe dogru yo) alacaglmi· 
za meger hep goke dogru yollanmi&IZ. 
Bu kadar zamand1r otomobilin o kadar 
((evikli~ine ragmen i~te iistleri ((inko kaph 
be~ on binasile F evzipa$a istasyonu oldu
gu gibi altimizda duruyor. Y almz bu bi
nalar yere yapi&mi~ p;ibi goriinmektedir. 
Onun altmdaki lslahiye ovasmm ogle gU· 
ne&ine kar$1 suyu yeni c;ekilmi~ bir deniz 
pmlt1sile alabildiil;ine uzay1p gidi~i ... Oto· 
mobilden degil bir tayyareden bakmakta
ylm. 

Son yiiksekligi bitirince dagm ic;inde· 
viz. Fakat dag ic;i gene dail;larla dolu. 
Dagdan daga ini& yoku~. boyuna gidiyor, 
dagm enliligini tUketemiyoruz. Otomobili
miz bizi ancak ii~; dart saatte Osmaniyeye 
getirebildi. Tlinelle ((abucak gee;, oto • 
m'?bille rahat((a a~. F akat on yedinci a
mdaki Karacaoii;lan ne yapsm ~ Bu gez
p:in halk ~airi bu kahn dagm berisinden 
atetaraftaki Amik ovasma kolayca ge<te· 
medigi i<tin, «Amuk» dedigi o ovanm 
comerd beylerine bu daglarm i.isti.inden 
kanad si.izerek u((an turna katarlarile se· 
lam volluvordu: 

Mara§tan a$agt Gavur da!}lan 
Amuka u(lraytn goriin beylert 
Onlara da selti:m edin turnalar! 

naka~alar dahi hep eski faraziyeler vadi· 
sinde tazelenmi~ bahislerden ibarettir, ve 
bunlarda dahili siyasetin pay1 ((Ok oldu
gunu biz biliriz. 

Bizim daha iyi bildigimiz hakikate gii
re, Yunan hlikumeti kendi milli menfaat
lerine tamamen mutab1k olan Balkan 
Paktma tamamen sad1kt1r; TUrk • Yu
nan dostlu~u ise, iki memleketin hi~bir 
hal ve ihtimal oni.inde birbirlerini asia 
ihmal etmiyecekleri bir kuvvet derecl'sin

0 ti.inelle bu ~oseden once Gavur dag
lannm tek yolu deniz k1y1smdaki ~u dara· 
c1k saha ile daha i<terideki Bilan bogazm· 
dan ge((erdi. Payas bu tek ge((idin ba~I· 
d1r. Portakal ormanlanna gi:imUierek ken
disi gorlilmeden bir saat once bir losyon 
tufam gibi kokusu gelen Dortyolun i.i<t be§ 
kilometre ilerisinde ve hudud lizerinde 
bulunuyor. Payas1 uzaktan heybetli bir 
~ehir samyorsun, ic;inde bir insan bile yok. 
Halin degil mazinin beldesi. Buras! hem 
askerlikc;e miihim, hem de Hac yolunun 
tek p;e((idi olmakla iizerine titrenen bir yer
di. Kervansaray gibi, c;ar~1 gibi, kale gibi 
mazinin dev govdeli yap1lan ona verilen 
ehemmiyetin abideleri halinde duruyorlar. 
Payas, i<tinden ruhu u((mu& dipdiri bir ma· 
zi iskeleti. 

fmparatorlugun inhitat devirlerinde u· 
zun zamanlar Gavur daglanmn garb ya· 
maclarile bu Hac yoluna «Kii<tlik Ali 
ogullan» hakimdiler. Devlet onlara mu
tasarnfhk verir, onlar devlete ehemmiyet 
vermezdi. Ondokuzuncu aSIT ba~mda Ml
s!rdan F ransLZlan ~1karan Y usuf Ziya 
Pa~a muzaffer ordusile !stanbula doner· 

dedir. 
YUNUS NADI 

Prensesc;e bu Tiirklerin devlete kar§l 
tek bir kabahatleri var: Hi.irriyetlerini sev· 
meleri. Hazineler yolla, o hi.irriyeti satm 
alamazsm; ordular yolla, ezemezsin. Gi
den asker azsa, giden ilerlemez; c;oksa, 
duran ~e~ilir; giden yorulup geri donmii§ 
ve... humyet gene dagda kalml$hr. 

Prensesin bu gorii~ ve p;e~i$inden bir y1l 
sonra Kmm harbine p;irdik. 0 cenkten be~ 
on. y1l sonra da devlet «Fukai Islahiye» 
ad1le buralara kuvvetli bir tenkil ordusu 
gi:inderdi. Dervi~ Pa~a kumandan ve 
Cevdet Pa~a miilkiye komiseridir [2]. 
Ordu gayet adaletle hareket ediyor. U
la&h agalar nzalarile teslim oldular. Y al
mz Ali Bekir oil;lu sonuna kadar cenkede· 
cek. N eden? !ki misafiri var, ken dine de· 
halet etmi~. onlar1 Osmanhya teslim et· 
memek i<tin. 

Cebel toplan ve dag obiisleri; giilleler 
ve ~erapneller; iki misafir; biri Musduk 
Be_Y oglu Dede Bey, i:iteki Kiird dag1 ~ef
ler~nden Veli Halil, bakt1lar ki kendi yi.iz
lennden bu kadar insan kmhyor ve km· 
lacak, ka((IP Pa~aya teslim oldular. Cenk 
ancak boyle bitti. Misafirini vermemek 
kin camm veren TUrk. 

Dagdakiler ovalara indirildiler. Otedeki 
lslahiye ile berideki Osmaniye gibi yer· 
ler bu indirili~in yetmi~ y1lhk habralan
dir. Fa kat s1tma kaldmlmadan ova dol· 
durulunca dolan bo~ald1. Serin yayla k1z· 
gm ovada eriyor. T oprak ((ok bereketli; 
bak, susamlar miSir, pamuklar fidan, 
otlar orman gibi; ~itlere dikilen kaz1klar 
filizlendi; bugdaylar adam! degil athy1 
p;omen bir giirbiizliikle boy atm1~. F akat 
ovada batak, batakta sttma, ve yatakta 
hasta; zaman oldu ki ekinleri bic;ecekler 
hep birden evlerine serilidir ve bi<tilecek 
ekinler hep dikildikleri yerde kald1. Yi
gitlerle ba~aklar beraber c;iiri.iyor. 

Av~arh halk &airi «lskan»' ad1 verilen 
bu i$e ac1 ac1 haykmr: 

Padi~ahtan .Jerman geldi nideyln 
Yolumuza is'kan dil~tii gideyln 
Yonii gurbet tle dondu Av§artnl 

mir 
K~rumun· v~irinci kitab1, yaz1k ki nas!l

sa goremediglm, Ege Giinlidi.ir ik' .. M G" .. s I . lnC!Sl 
armara unu. nasi e ((lkacak olanlar 

~unlard1r: Orta Y ayla Giinii Akd · 
G .... K d . G • emz 
~n~, ara em~ iinii, Yliksek y ayla 

Gunu, F1rat • D1cle GiinU. 
. Marmara GUnU, baz1lan tablo giizelli

ibnde fotop;rafilerle siislenmi~tir. Marma• 
ra etrafmdaki biitiin TUrk yurdlanm cog• 
rafya, iklim, tarih, niifus, bahk~thk, or
mancihk, avcthk, ekincilik, hayvanc1hk 
tiilUncUliik, sanayi, ipek<tilik, ~ekercilik• 
madencilik, ars1ulusal denizyollan listUn: 
de Marmara, kiiltUr, tarihl ~ehirler {is
tanbul, Edirne, Bursa) Yalova kaphcala
n gibi fas11lara aynlmt$ olan kitabm 50• 

nunda «Marmarayt geziniz» diye, Mar
maramn gezilecek ve p;i:iriilecek yerlerini 
tavsiye eden son fash da okudugum za
man, yurdun bu en giizel yerlerini daha 
iyi tamd1m ve daha ~ok sevdim. 

Ulusal Ekonomi ve Arhma Kurumu· 
na candan te~ekkUr etmegi bir bore bil· 
dim. Ci.inkii, o, bize, bilmeden ve tamma· 
dan sevdiil;imizi bilerek ve tamyarak sev• 
megi ogretiyor. 

Tiirk, yurdunu tam, yurdunu sev demi· 
yorum, c;iinkii zaten seversin ve tamd1ktan 
St)nra, bir kat daha sevecegine ~i.iphe vok· 
tur. 

mek, nasil yanmasm: 

Osmanltdan altunumuz tunc oldu 
Pert~andtr duydum hali Av§artnl 

Gavur dag1, Amanos, Cebelibereket ... 
Ce~idli ada llizum ne) 0 TUrk dagidir, 
yalmz vabanc1 istilalara degil ((ollerden 
esen yabanc1 kiiltiirlere kar~1 da amlard1r 
bu dagdakiler bu daii; p;ibi p;ogi.is p;erdiler. 
T anzimat Osmanhhg1 onlan oyle mi da· 
g1tm~hyd1? Oramn Tiirkii oray1 dag1tana 
yetm1s y1lm icinden hal a sesleniyor: 

Osmanltdan altunumuz tunc oldu. 

ISMAIL HABIB 
[Bir karie cevab yaz1s1 6 nc1 sahifedc• 

dir.] 

[11 Princesse de Belgiojoso'nun Anadolu 
ve Suriyeye aid cSouvenir de Voyage, na
mmdaki eseri. Bahsettigi Mustuk Bey 
cKiic;iik AU ogullara ndan, yazida ism! gc
<;en, Halll Pa§anm ogludur. Biiyiik agabc. 
yisi Dede Bey zamamnda devlet ilti taraf· 
tan gonderdigl ordularla o ailenin erkek~ 
lerini mahvettigi vakit Mustuk Bey pek kii
c;iik oldugu ic;in klZ zannedilerek kurtul
ffi.U$tU. Biiyiiyiince meydana <;Iklp hanedu
mmn mevkilni ellne ge<;1rdl. 

Onun lugatinde Osmanh demek dev
let demektir. Y aylada altmken, Osmanh 
yiizUnden, baku ve tunc menzilesine dii~-

r21 Ccvdet Pa~a bu sefere dalr cMaru~o 
zab adll ve c;ok k1ymetll bir eser yazd1. Es~ 
kl Tarih Enciimeni mecmualannda tefrika 
edllmi~tir. 



KU~Uk 

Hlklye Eglenmege gelen adam] 
Bir «emri hayir» ic;in tertib edilen mii· 

samerenin, caytrt!h afi~lerle siislii pro • 
gramt, hayli yiikliydi. 

Tiyatronun onii, daha giindiizden ka
labahkti. Eger bir kalabahgt anlatmak 
ic;in muhakkak bir benzeti~ laztmsa, an 
lcovam, kannca yuvast, diyebilirim. Fa • 
kat bu benzeti~. nekadar yerindedir, onu, 
pek kesip atamam. <;iinkii anlann bu ka
dar ugultu c;tkardiklanm, c;tkaracaklan • 
nt ve annm anyt soktugunu, sokacagtni 
bilmiyorum. V e gene, kanncalann yuva
lan etrafmda kayna§Irlarken birbirlerinin 
ayaklanna, (k11nncalann da namlan 
var mi? bilmiyorum!) basttklanm, birbir
lerini gogiisleyip dirseklediklerini, birbir
lerini incitip ktrdtklanm bilmiyorum! 

Daha giindiizden biitiin yerler tutu! • 
mu,, gi§e kapattlmt~tl. Tiyatronun arka 
tarafmdan girdim. Kulis arastndan «en
teresan numaralan» seyredecektim. Fa
kat sahnenin ic;i ve kulis aralan da; ti • 
yatronun d1~1, ve ic;i kadar kalabahktt. 
Bunaldtm. Kulisten ikinci kat localann 
koridoruna ac;tlan kaptdan kendimi athm, 
balkon tarafma gec;tim. 

Balkonun kenanna yakla§mca, kala • 
bahgm, dereeesini degil. dehtetini anla
dun. Ga1eri, balkon, yukanh ataith bii
tiin ]oealar, parter, ugultulu bir insan ha· 
muru halinde ... 

Bu stkt§tk,, th§ hkt§ insanlara, teker te
ker sorarsamz ... 

Gelin insafh olahm; kendi kendimize 
soralun: 

- Saga sola, ileriye geriye k1mtlda • 
madan, hatta luptrdtyamadan, iki uc; saat 
oturmaga mecbur olsak, ne yapanz) 

Ka~Ihgt ham: 
- <;tldmnml Oste para verseler, o

turmam ... 
Halbuki, mostra meydanda I Oste pa

ra vererek oturuyoruz. Localarda be§er 
alttpr ki§i oturmu§. Her vakit ac;tlmJYan 
istrapontenler ac;tlmt§; yollara, kenar mer· 
diven basamaklanna sandalyeler leon • 
mu§... Balkonun bir kenanna stlct~hm; 
c;ok g~medi, yeni bir kalabahk dalgast, 
beni balkonun yan merdivenine ath. 

Kaloriferin tath thkhgt, insan solukla
tile bunaltlct, bogucu bir steak oluver • 
mi§ ... 

Perde ac;tld•; numaralar ba,ladt ... 
Perde kapandt, tek.rar ac;tldt: numara • 
lar devam ediyor. 

T ek a yak iistiinde durdugum merdi • 
venin altba11 lcaynath; omuz omza ver • 
mi§, siiti§Ik duran seyirciler, biisbiitiin st· 
kt§hlar ve bir garson, arkasmda hantal bir 
herifle, yedeginde mavna c;eken bir ro • 
morkor gibi goriindii. 

Sagt iterek, solu kakarak, oniinii go • 
giisleyip, ardm1 dirsekliyerek merdiven • 
den c;tkan hanhl herif, perdenin "lc;lk o • 
lu§una, sahnede oyun oynant§tna hie; al
dmt etmiyor ve bir teviye homurdamyor: 

- Ooksan dort ... Ooksan be§ ... 
Garson, bu. bozuk motorii hnltyan 

mavnayt lliekmekten bozulmll§ gibi kesik 
kesik is lim btraktyor: 

- Veriniz biletinizi, numaralara ba· 
kaytm ... 

Herifin, kimseye emniyeti yoL. Sim
ldtr tuttugu bileti salhyor: 

- N ah, bilet i§te... Sen, numaralan 
bul... Ooksan dort, doksan . beJ ..• Y an
yana olacak ... 

Garson, ne yapsm? Koltuklara yakla
pyor. Y alntz han tal herifin kabahgt, hoy
ratlt~ o kadar kuvvetli ki, garson, tesir 
altmda kalmalctan kurtulamtyor, meslek 
nezaketini unutuyor, alttkanhgmt kaybe
diyor, o da kabala§tyor ve koltuklarda o
turanlara, dik dik sesleniyor: 

- Sizin koltuk kac; numara?.. Kal • 
ktntz, bakahm· ·· 

Hantal herif, e~ekanst gibi V1Zhyor: 
- Doksan dort, doksan Be, ... Yan· 

yana olacak 1.. Y anyana olacalc 1.. 
Benim hizama geldi; strhmt duvara 

t'erdigim halde geri ~ekildim. 0, ac;t!an 
botluktan, gegirerek, gerinerek ge~ti ve 
benim hasta nasmma basmadt! .• Ezdi ... 

Besi k1rk iki 2ece 
•Camhariyeb in zab1ta roman. 14 

Yazan: Charles de Riohlar 
Kendisinin ihtiyar olduguna katili 

kand1rmak itin, bir arahk, babacanm ya· 
ta~na yatmag1 du,undu. 

Ev sahibinin ona verdiii inttbalardan 
kalan hattra onu bu projede sebat etmege 
pelt sevketmiyordu. Atik bulunmak ve 
hucum etmek ic;in en iyi vaziyetin ayakta 
durmak oldugunu dii~iindii. Cani c;ok IIi&· 
buk vurmaih bildiiini gostermi,ti. Bina • 
enaleyh katili c;abucak yakalamak ve on
dan once hareket etmek lazundJ. 

Gaz lambast hileyi derhal ke~fettire • 
bilecekti, onu sondiirdii ve uzun siirecek 
aobeti beklemege hamlandt. 

Dt,anda bir saat c;aldt; Cedric Lacy 
bir olacagmt hesablad1. Demek daha dort 
buc;uk saatin aktp gec;mesi lizund1. 

T arassud yerinde ilk saat IWOk uzucii 
o1madJ, ondan sonra. iizetine Ylit· 

Mahmud Yesarl 
N asmmt, en kuvvetli ilacm, en usta na • 
strcmm, arhk sokemiyecek kadar, etime 
rn1hladt, perc;inledi ... 

BagtrmagJ bile unutturan bir act, ilik
lerimi stzlattl. Gayriihtiyari: 

- Pardon! dedim. 
Oondii; ktrc;tl kac;lanm c;atarak dik 

dik, ters ters bakt1. Onulf bakttmdjln. b~ 
n!m, kendisine kar~t suc;lulugumdan ku§" 
kulanmiJ oldugunu anladtm. 

Eve!, sadece, ku~kulanmi§ olacaktt. 
<;unku bu yongast almmamt§ c;am yar • 
masmm, duygulan, ancak, etrafmdaki 
bagtrhlar, kimtldam~la~ olabilirdi. 

- Ayag1ma bastmtz da I dedim. 
Oar alnma kir kesesi ucu gibi sarkmi§ 

ktrc;tl sa~! an dikletir gibi kabardt; iist 
dudaga yapi§Ik burnunu oynattJ; bumile 
agzt arasmda iri bir yara kabuguna ben
ziyen b1ytk parc;ast, diken diken oldu: 

- Sen de geri c;ekilsene! 
V c kaybettigi vakti kazanmak istiyen 

bir aceleyle one attldt: 
- Ooksan dort, doksan bq... Y an

y ana olacak ... 
Garson, koltuklarda oturanlan kaldt· 

nyor, numaralara bak1yordu; Nihayet, 
aradtgt numaray1 bulmll§a benziyordu: 
gene, giizel bir kadma: 

- Kalkacaksmiz I dedi. 
Kadm, §8§Irmt§h: 

- Bana, buray1 gosterdiler. 
Hantal herif, inine yabanctlar gtrml§ 

bir ay1 tela,ile sald1rdt: 
- Doksan dort, doksan bet mi? Y an' 

yana olacak ... 

Elindeki biletleri gosteriyordu: 
- Nab I Biletler itte .. . 
Kadmca~z. yerinden kalktt, hantal, 

herif, arkasmda yiiriiyen ctltz golgeye 
seslendi: 

- Gel... Ooksan dort, doksan be, ... 
Y any ana olacak ..• 

Ve doksan dortle doksan be§e, yanya
na oturdular. 

Y ongast almmamt' c;am parc;asJ, c;ok 
oturmad1, aya*a kalktt; paltosunu c;t • 
kardt: katladt: ceketini, kravattm diizelt
ti, tekrar oturdu. 

Sag elinde mendil aln1mn, yanakla • 
nnm, p1htt burnunun terlerini kuruluyor .. 
Sol elini kulagma yapt§hrdt; sahneyi 
dinliyor ... 

Arhk memnun... Verdigi yetmi, be§ 
kuru§un zevkini c;tkanyor... Perde ka· 
panmca etrafa bakmaga batladJ... Et
rafta giizelce kadmlar var... Gozlerile 
ythttyor ... 

V e bu da, onun haklct... <;unkii, o, 
eglenmege gelmi,tir. Eglenecektir I .• 

Oturdugu yerde, gerindi, esnedi, es • 
nedi... Oyun daha bitmemi~ti, kalkh, et
raft yararak balkondan indi, biraz sonra 
ayni yanf, ayni itit kalu,la dondii, yerine 
oturdu... Sahneye bakmaktan yorulun • 
ca, saga sola bak1yor ve gozlerile yilt -
ttyor... Y orgunluktan degil, hazdan, ke
yiften ter dokiiyor ..• 

Eglenmege geldi. ·· Ve egleniyor! 

MAHMUD YESARI 

ALENT TE!JEKKUR 
Hamidiye kruvazoriinde kursta bu • 

lunan deniz astegmeni Sabit Tevfik ~ok 
gene yll§ta ylireklerimizi parc;ahyarak 
hayata goziinii yummu§tur. Tahtl teda
vide bulundugu Deniz hastanesinde ba
ktm ve tedavisi hususunda ba§ta ba§he
kim ve tedavi eden doktorlannm, has -
tabakJCilarmm kendisine gosterdikleri 
ihtimam ve gayret ~iikranla kaydedile
cek derecededir. Meslege intisabmda 
vuku bulan lutuf ve himmetine :~;amime 
olmak iizere son hastahgma ~ok yakm
dan alaka g6steren doktor General 0 -
mer Fuade ve gerekse cenaze merasimi
ni tertib eden kumandanlarile merasim
de bulunmak zahmetini ihtiyar eden c;ok 
sevdigi aziz arkada§larile ehibba ve ar
kada§larma, rasimei hiirmeti ifa eden 
deniz efradma gozya§lar1m1zla te§ek -
kiirlerimizi sunartz. 

Pederi: Tevfik, teyzezadesi Ekrem 

Ian yorgunluk ve usanca kar11 koymak 
i~in Cedric Lacynin butiin kudretini sar· 
fetmesi icab etti. Evde tam bir olum su
k.uneti hukum siiriiyor, ve ~ole nadir fast· 
lalarla olanlar mustesna, bahc;eden hi~bir 
guriiltii duyulmuyordu. V akit vakit so
kaktan a yak sesleri i§itiliyor; ve bu adeta 
Cedric Lacyyi bahtiyar ediyordu. Ayak 
seslerini ilk sezili,inden, sukut ic;inde kay
bolup gidinciyc kadar takib ediyordu. Bir 
defasmda bir boiu~ma giirultusii duyar 
gibi oldu ve biitiin direktiflerine ragmen 
adamlanndan birisinin katili yakalamaga 
kalkt$ffil$ olmasmdan korktu. F akat bu 
uzun surmedi, ses dindi ve her1ey: sinir
lerini bozan umumi siikuta yeniden bii
riindii. Cedric Lacynin Saint • Alphanage 
kilisesinde oldugunu tahmin ettiii bir sa
at, ikivi. iicii, dordii c;aldt. Son c;andan 
birkac dakika evvel. otekilere benzemiyrn 
bir gurultii i$ittigini zannederek yerindr 
su;rad1. 

llk anda ne olduaunu anhvamadt ve 
cebinden saatini ttkardJ. Ruya goriiyo • 
rum 1an1yordu; t;unku Saat be,e OD vardt. 
Demek biitiin gayretine raimen ayakta 

Y ar1nki konser 

Ali Sezin ve Omer Refik 
resitali veriliyor 

Ali Sezin 
Konservatuar, seri halinde vermekte 

oldugu konserlerinden sekizincisini de ~a~ 
rm Saray sinemasmda verecektir. Ali 
Sezin ve 6mer Refik tarafmdan yap! • 
lacak olan bu resital kalli giindenberi 
buyuk bir alaka ile beklenmekte idi. Bu 
iki san'atkanmtz gec;en sene muhtelif ta· 
rihlerde Cerna! Re§idin verdigi konserler
de gosterdikleri yiiksek muvaffakiyetle 
biitiin musiki sevenlerin takdirlerini top
lamt§lardt. 

6mer Refik yannki konserinde Cho • 
pinin (sibemolmin) sonatlm, (sibemolmin) 
Scherzosunu ve Lisztin bir etiidile ikinci 
Rhapsodie Hongroisetm ve Ali Sezin de 
piyanoda Cemal Re~idin refakatile La
parramn (Lamin) sonatmt, Bachin yalmz 
keman i~;in Chacomeunu ve Schubert ve 
Kreislerden bir~;ok parc;alar ~;alacaklar • 
rl·r. 

Yazma ve Dokumacdar koope· 
ratifi issiz kaldt 

Y azma ve Dokumaciiar Kooperatifi 
kurulu§undanberi c;ok faydah bir ~ekilde 
c;alt§an bir te§ekkiildiir. Kooperatifin 360 
kadar azas1 vardtr. Bet bine yakm nam
zed de aza olmak iizeredir. Kooperati
fin son zamanlarda kontenjan tahsisall 
kalmadtgmdan ve yeni tahsisat ta veril • 
mediginden azast i§siz kalmt§hr. Y eni tah
sisat verilmesi i~in yap1lan miiracaatlere, 
afyon ihracatma mukabil 40,000 kilo 
tiilbend kontenjam verilecegi bildirilmi,
tir. 

Tiirk - Yunan Ticaret Ofisi 

Atinada mera•imle a~1lan Turk - Yunan Ticaret 
Oli•i toplanturn~a bulunanlar 

Atina (Hususi) - Atinada kuru) • 
mas1 kararla~tmlan Tiirk • Yunan Tica· 
ret Ofisi merasimle ac;•lmi~hr. Atina Ti
caret ve Sanayi Odasmda yap!lan bu 
toplanttda Tiirk elc;isi Ru§en E~ref, Yu
nan lkttsad Bakam Oekosos, eski lkhsad 
Bakam Pezmazoglu, Atina Ticaret ve 
Sanayi Odas1 ba,kam, meb'uslardan ba
zilan, Yunan sanayi erbabt, matbuat mii· 
messilleri ve Turk sefareti erkinile Pire 
ba§konsolosumuz, Tiirk Ticaret ata,esi 
ve iki memleket arasmdaki ticaret i~lerile 
me§gul olan kimseler ham bulunmu~lar· 
dtr. 

Merasim Ru§en E~refin frans1zca soy
ledigi nutukla ba~ladt. Ru~en E~reften 
sonra lkttsad Bakam Oekosos, eski 
lkhsad Bakam Pezmazoglu ile A
tina Ticaret ve Sanayi Odast ba~kam; 

Bugfin 

TURK Sinemas1nda 
ILAHLAR EGLENIYOR 

HFNRY GARAT-AR\!AND BER
NARD-JEAN BOITE.L- FLORELU 

MARGUERITE MORENO 

Turk - Y unan ticaretinin inkitaft hak
kmda nutuklar soylemi§lerdir. 

Nutuklardan sonra, Turk - Yunan 
Ticaret Ofisinin idare heyeti se~ilmi~tir. 
I dare heyetine eski Y unan lkttsad Ba
kanlan Kanelopulo ve Pezmazoglu ile 
Haci Mihalis, T raversas Turk Deniz
yollan acentast, Ticaret OdaSl ba~kam. 
Pire Turk ba,konsolosu, Turk ticaret 
ata~esi ittifakla sec;ildiler. 

Misafirlere Turk ticaret ata$eligi tara
fmdan hamlanan biifede ikram edilmi~
tir. 

Atinada a~tlan Tiirk • Yunan Tica· 
ret Ofisi her iki memleket arasmdaki ah,
veri~e daha vasi bir inki$af vermege ~ah
~acak ve bilhassa iki dost memleketin 
tiiccarlarile firmalanm biribirine tam§tl· 
racakttr. 

Bir muhasib aran1yor 
Ambar muamelihna vik1f bir muha

sibe ihtiyac vardir. Kefil dahi gostere
bileeek olanlarm istanbul •610• numa
rah posta kutusu M. N. adresine el ya
z•larile ve mektubla miiracaatleri. 

ANSIZLIK ~~:::: 
benlulzlik 1c1n yeglne c!eva bnl lhya edeD SIROP DESCHIE-NS PARIS 
En munh.hip etibba tara!mdan tertip edi~tir. I Memlelcetimizde tiilbend yazmacthgi 

san' at! otedenberi beynelmilel bir ~ohrete .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"jg~N~is~a;n~p~e;.r;,;e;m~b~e~a~k~t~a;m~t:l=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Q-
maliktir. Yugoslavya, Romanya, Ama- ' h JURAN y• 
vudluk, Suriye ve Mmra Tiirk yazmalan d-:.:.-;1 IJGtrOSU 
ihrac edilir. Fakat evvelce 120,000 ki • NAfJID. HALIDE. CEMAL SAHIR blrlikte 
loy a kadar c;tkan bu ihracat ~imdi c;ok BELVU SAZ HE YETI (Hamlyet) Konsert 
du§mu§tUr. Hatta son zamanlarda ihra • Mamrdan gelen Arab aaz 
cat yaptlamamaktadtr. Y azmacthgnru • M E L 1' H A 8 
Ztn bu ,ohretine multabil yazma rulbend· 
leri kamilen Man~esterin me~hur tiilbend 
l~brikalanndan getirilmektedir. Bunun i
~Win de zaman zaman kontenjan stkmtm 
ortaya ~tkmakta, ortaklar 11ktntJ c;ekmek
tedir. Kooperatif dJ§tnda bulunanlar ko
operatifin iki kuru,a kadar yiikselttigi it
rriligi 50 paraya kadar ktrmaktadtrlar. 
Konya Ereglisinde yap1lmakta olan fab
tikada tiilbend imali ic;in de tezgahlar 
bul unacakt1r. 

SATILIK ARAZI 
Biiyiik~amhcada mahil gaziler arazi

sinde maUU Bay Mehmed oglu Rizanm 
(10) numarab ve (16} bu~;uk di:iniimliik 
arazisi sahlacagmdan taliblerin «;am • 
heada Namazgabta muhtar Tevfige 
miiraeaat etmeleri ilin olunur. 

FRANSIZ TlYATROSUNDA 

MiiNiR NUREDDiN 
ve ARKADA~LARI KONSERl 
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HOliVUD EGLENiYOR 
Dans - Musiki - Y eni Reviiler - Eglenceler a., rollerde : 

BiNG KROSBi • MARiON DAViES 
Ynzlerce dansaz - En methur orkestralar - glSrUlmemit bir zevk 
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S U M E R ve S A R A Y , 

Mi$EL··tistROGOFF 
filiminin ilk iraesi §erefine GALA MiiSAMERESi . 

filiminin ibtifllml ve mevzuunun feukalldeliti lie 1enenin 1lnema barika11DI tetkil edeeektir. 

Oymyanlar: ADOLF WOHLBRUCK - COLETTE DARFEUlL • 
CHARLES VANEL - ARMAND BERNARD 

Blletler her lkl slnema glteslnde tlmdlden setllmaktad1r. 

uyuklamaktan kendini alamamt~tt. 
Giiriiltunun geldigi yere dogru kulak 

verdi ve gozetledi. 
Giiriiltii tekrar i1itilJni~ti. 
Bu sefer kat'iyyen aldanmtyordu, gu

riiltii sokak kapmndan geliyordu. D11an
dan birisi kaptya vuruyordu. 

Cedric Lacy giiriiltii yapmamak i~Win 
ayakuclanna basarak, hi~ ses c;tkarmadan 
kaptya yakla~tt ve kulai!nt kaptya daya· 
dt. DI$andan, ko,a ko,a gelen birisinin 
soluk ah,t gibi stk stk nefes sesleri duyu
luyordu. Kaptya yeniden bir yumruk da
ha vuruldu. 

Cedric Lacy kapt demirini kaldtrmak 
iizereydi ve belki de gayrihtiyari bir ha
reketle ac;acakt1, ~unkii dt,andan duyulan 
ses, 1shrab ic;inde olan birisinin sesi idi. 

- lsa, lsa, diyordu, biliyorum ki ic;e· 
ridesiniz. Allaha~ktna kaptyt a~tntz. Bu 
laz1m. Haya!Jmz irrin ... 

Cedric yerinde bir daha stc;radt. Bu bir 
kadm sesiydi ve 1taranhklar i~;inde adeta 
sozlerini ba,ka kulaklara i,iuirmekten 
korkarak hafif hafif kanu,uyordu. 

Cidtic Lacy daha fazla tereddiid et • 

medi. Surgii demirini mili uzerinde don· 
diirerek a<;h ve anahtan kilide sokup llie
virecekti. Tam kaptYl ac;acaiJ s1.rada 
pencereden bir gurultii aksetti. Cedric 
elinde tabanca ile donerek bag1rd1: 

- Our I Bir adun daha atarsan atq 
ederim. 

Lakin -bir miiddet evvel !iBVU' Paddy 
Millsle gorii,tiiiii· pencere ,iddetli bir 
:zorlama ile kmldt ve birisi pencere perde
lerini iterek ic;eriye girdi. 

Cedric Lacy s1~ramaga haztrlanarak: 
- Dur, yoksa yakanm, diye tekrar

ladJ. 
Daha yerinde davranmaga kalmadan 

tok bir hmlb i,itlldi: iizerine bir§eyler 
c;ullandJ ve onu yere yuvarladt, tabancast 
elinden kutularak ,.zaklara ftrladt 

Gogsiiniin iizerine ~oken muazzam bir 
cisim viicudunii ktrarcasma eziyor, ve II· 

cak riizp;ar p;ibi bit nefes yiiziinii yaklyor
du. 

Cedric rakibini vakalamaga u~ram· 
ken ,a~kmca fervad etmekten ba~ka bir 
,ey vapamadt. Pencereyi knarak ic;eriye 
girenin viicudii ba,tanba§a ktllarla doluy· 

du. Cedric Lacy bir insanla degil, biiyiik 
bir kopekle bogu,uyordu. 

Bu koca cussenin alttnda hie; bir,ey 
yapamtyacagtnt anhyarak istimdad ede
cekti, yeni bir hadise her,eyi deii,tirdi. 

Kaptda yeniden korkunc bir feryad 
yiikselirken sokakta bir tabanca patla • 
ml$h. 

F eryadt deh§et ic;inde olan ve kac;an 
bir kadm t;tkanyordu. Ayni saniyede bi
risinin onu kovaladigt anla~thyordu. Y eni 
a yak sesleri kadmmkine kan$mt~h. Fa· 
kat birdenbire tiz bir duduk sesi havayt 
}'trttl ve her~eyi susturdu. 

Diidiigu c;alan Paddy Millsti, izaht 
imkanstz olan bu hadiseler iizerine, giz
lendiii yerden c;~kmt,, adamlanm c;agm· 
yordu. 

Cedric Lacy yerinden ktmtldanmtyor
du. Gecenin karanhklan ic;inde c;avu,un 
geni. siloetini belirten bir elektrik ziyast 
~ordii. Cavus kmlan pencereden ic;eri at
ltyarak zabitin yantna gelmi~ti. 

Cedric onu goriince bir hayret nidas1 
c;tkardt: 

- <;abuk, Mills, dedi, ~abuk IU ko· 

ISTANBUL: 
18 orkestra eserlerl (pl&.kl • 19 

'er - 19,15 Manon operas1: ti~iincil 
<ii.incii perdeler • 20,30 sti.idyo 
~~ • 21 ,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajlln!a1111• 
~etelere mah.sus havadls servisl 
tir. 

ViYANA: 
18.15 koro konserl - 19 muhtellf • 

IJcrler • 20 bi.iro ve atOlyeden rot>Oll• 
~1 kl§.s!k opetetlerden (Vanda ,.,.. .... . ~-· .. -
~Iegler) • 22.35 hafta haberlerl • 
"TIUslkisl - 24,15 eglenceli muslk!. 

BERLiN: 
20,15 yen! mu.siki - 20,45 aktiialite • 

~ubertln eserler!nden sol!st konserl 
haberler - 23 .30 musiklli piyes -
lencelt halk mus!k!s!. 
BUDAPE~TE: 
18,20 pl~k • 19,30 v!yolonsel -

20,30 p!yano konser! - 21 ,30 radyo sa",.._ 
kestra.•I • 23 ,15 ¢Parsifal. operasmm 
cil perdesl. 
BUKRE~: 
13,05 orkestra - 13 ,40 orkestra • 

kestra - 18,15 pl!k • 19,15 tJllk • 20,1 
mus!klsl - 21.25 aenfonik konser 
mark. Vidor, Frank, Strauss) - 23,25 
muslk!. 

LONDRA [ReglonalJ: 
17.05 konser • 18.35 ~~:ramofon • 19,20 

cuklann zamam • 20 ,05 havadls -
keman kon~erl ~ 20.55 Balalayka 
st - 21 ,20 plyes - 22 .35 orkestra - 23.35 
muslkls! • 24,25 ha vad!s • 24 ,35 dana 
slkl.si - 1,30 havadis • 1,45 konser. 

ROMA : 
17.25 gramofon • 17,40 konu~ma -

eil'lencelt musiki - 19.05 piyasa • 19.15 
20.25 ingill7.ce haberler - 20.50 
haberler - 21 ,10 konu~ma • 21,20 
zetesl • 21,40 karlfllk mus!ki • 22,05 
yaVIm. 

Nobet~i 
Bu gece nobe~l olan eczaneler 
istanbul clhetindek!ler: 
Aksarayda (fi)eref l . Alemdarda 

Ne~'etl. Bakirkoyiinde (HIIall, 
(Asador Vahraml, Emlnontlnde 
yan l, Fenerde ( Hlisameddln l, 
ri.ikte (Kern a!) , Kiic;i.ikpazarda 
Samatya, Kocamustafapa~ada 
~hrem!nlnde (A. Hamdil, 
da (Ismail Hakktl. 

Beyoglu c!hetlndekller: 
Galataqa (H!dayet), Haskoyde 

Kastmpa~ada <Merkezl, Sariyerde 
~l§llde (Necdet Ekrem), Taksimde 
zu~J. CKarak!n Ki.irk~lyan>, (Giine§). 

Uskildar, Kad1k1!y ve Adalardakller: 
Biiyi.ikadada <Merkez), Heybelide (YU 

suf), Kadiki:iy, Muvakklthanecle 
Kadt~i:iy, Si:igiidli.i~e~mecle (Osman 
sl), Uskiidar, iskele b34mda (Merkezl. 
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saat 21 de 

SA RAY 
Sinemas1nda 

Halk Opereti 
Bu ak~am 

saat 20,45 te 

FLORYA 
Senenin son 

biiyiik opereti 
Zozo Dalmas tiirkc;e olarak rol a1 " 

mt§tlr. , 
Yazan: Nezihe Muhiddin. 
Muzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf. 

Gi§e giindiiz ac;tktlr 

iiskiidar Hila Slnemasr 
YARALI KU~ 

( YEii ESERLER ) 
. Ilk Okullara Yuvadan Sealer 
istanbul Erlrek Mualllm mektebl milzik 

mualllml M. Fuad Koray bu 1s1m. altmda 
ne$retmekte oldu~u nota serlslnin 8 incl
sln! ~tkarml4ttr. Bu formada 8 tane lllzel 
mekteb mar§l vardrr. 5 kuru§ fiatla aatil
maktadrr. Tavslye ederiz. 

pegi yakalaymiz. Lakin, ne pahasma o
lursa olsun kac;masma fmat vermeyiniz. 

<;avu~ bu zorlu ve korkulu emri yerine 
getirmek iizere yakla~trken, d1$andan: 
biraz evvel kendisinin c;aldtgmdan ~ole da· 
ha ba~ka bir 1shk sesi duyuldu. 

Kopek guya kendini c;agtrmt,Iar gibi 
ba,Jm kaldud1. Gozlerini Paddy Millse 
~evirdi, Cedric Lacyyi koklay1p h1rhya· 
rak ve di~lerini gostererek geri c;ekildi. 
Arka ayaklan uzerinde yukseldi ve daha 
adamlar onu tutmaga vakit bulamadan, 
pencereden ftrhyarak, gecenin karanhg1 
ic;inde kayboldu. 

Cedric Lacy ~avu,a: 

- Sen de onun arkasmdan: 
Diye gi.irledi. Derhal kaptya ko$lU ve 

yolu, gozle goriilebilen ktsmma kadar tet• 
kik etti. 

Pumpokins elile nehrin aksi istikametini 
gostererek: 

- Buradan, huradan Sir, diye bagndt. 
0 kanCJk buradan kac;tl, arkasmdan ye· 
ti~ebiliriz I 

F 

s 
a 

k 
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Y ollarimizin vaziyetine gore 

Trolleybus Ist~nbulda 
i§liyebilir mi? 

Bu elektrikli 
Tiinel 

otobiisler 
hatbnda 

,ehrin yaln1z 
i~e yar1yabilir 

istanbul ~ehrinin en kalabaltk Beyoglu ca ddesi. Biitiin tramvaylartmtz bu tek. z:~ 
da1 actk bogazdan ger;mek mecb11 riyetinde kaldtkr;a §eMin nakliye 

derdtne r;are bulunabilir mi? 

.. t~~a~bul §ehrindeki nakliye derdine j Anl~§~ldtgt ve~?il: Trolleybus tram : 
du~unulecek 9areler arasmda §imdiye vay gtbt cadde ustunden ge9en h~va1 
kadar bahsetmedigimiz Trolleybus me- bir hattan elektrik cereyam alarak ~~ -
selcsi vard1r. ilk elektrik tramvaylan liyen bir nevi elektrikli otobiistur. Ray 
i~lemege ba§ladtgi zaman elektrik ce - tiezrinde ytirumedigi i!;in circulat!~n 
reyam bugiinkii gibi bir ok vasttasile ihtiyaclarma gore saga, sola sapabtbr 
almmtyordu. Bunun yerine havadaki ve yollan trkamaz. Benzin ve mazut 
elektrik teli boyunca kayan bir makara yakmad1g1 i!;in §ehrin havasm1 da bo~
vardl. Bundan dolay1 tramvaylara Trol- maz. Harcad1g1 elektrik memleket ko
leybus ismi de verilirdi. miirunden - veya yerine gore memleket 

Bliylik §ehirlerde otomobiller arttik- suyundan - istihsal edildigi i!;in, mah
\;a circulation yani bizim eskiden emu- rukat paras1 nam1 altmda da m:mleket 
rur ve ubur. dedigimiz mesele 9etin bir haricine fazla para sarfedtlmesme se -
§ckil almaga ba§lami§, buna en esash beb degildir. 
c;are olarak merkezde c;ok kalabahk cad- Bize uyar mt? 

clerdekl tramvaylar sokiilm<'ge ve 
bunlann yerine otobtisler i§letilmejte 
ba§lanmt§llr. 

Kendi benzini olmtyan 
memleketlerd e 

Fakat otobiisler, bilhassa kendi ben -
zini olmtyan ve binaenaleyh pahah bu
lunan memleketlerde milli ekonomi ba
ktmmdan yeniden halledilmesi laZim 
gelen diger bir mesele ortaya ~1kar -
ml§hr. Otobusler tramvaylar gibi ray 
i..i.zerinde yiirumedigi i~in yollan tlka -
m1yorsa da tramvaylar kadar ucuz yol
cu ta§Iyamtyordu. Benzin i~in verilen 
para memleket dt§ma ~1ktlg1 i~in milli 
bir zarar demekti. 

Benzin pahahhgma da ~are bulun -
tnU§. Tasfiye edilmemi§ bir nevi agtr 
gazyag1 demek olan mazut her memle
kette benzine nisbetle daha ~ok ucuz
dur. 1§te bu mazutla i§liyen Diesel mo
tor1ii otobiisler ortaya ~tkab seneler o
luyor. Bir~ok §ehirlerde bunlar hemen 
hemen tarnamile benzin motorlli oto -
biislerin yerini tutmu§tur. 

Elektrikli otobiis 
Fakat kendi petrol madenlcri olmt

yan mernleketler i!;in mazut ta d1§a -
ndan memlekete ithal edilen bir mad
de demektir. Benzine nisbetle buna da
ha az para veriliyorsa da, gene memle~ 
ket dl§ma <;lktyor demektir. Halbuk~ 
kendi komiirii olan memlcketler kendl 
elektriklerini istihsal edebildikleri i!;!n 
yabanc1 mahrukat demek olan _t>enz.m 
ve mazl)t yerine otobiisleri elektn~le 1~-
1 • d" .. .. 1 dir ve boylece etmegi U§Unmu~ er • k 

. sistem na -Trolleybus demlen en son 
liye vas1tas1 ortaya !;1kmlghr. 

Bu muhtelif iyiliklerjnden dolay1 
Trolleybus meselesini bize pek uygun 
bir i~ olarak telakki edenler vard1r. 
Hatta yeniden a~1lmas1 bazan gaze -
tele e mc:wzuu bahsedilen tramvay 
h~tlan yerine Trolleybus hatlan yapl
lacagt si:iyleniyor. Fakat bu Trolleybus
tar i9in pek esasll alan bir ~art vard1r: 
Gayet muntazam yollar ... <;imentolu ve 
asfaltb di.iz yollar tizerinde araba sal -
lanmadan, Sl!;ramadan elektrik cere -
yamm muntazaman havadaki telden a
labilir. Halbuki bizim yollarda bu ka -
bil mi? 

Yeni a<;tlacagt soylenen muntazam 
caddeleri diinya gozile gormek mtiyes
ser olsa ve buralarda tramvay yerine 
Trolleybus i§letilse bile §ehrin diger 
hatlarmdan tamamile aynlacak demck
tir. Bu takdirde vapur, tiincl, §imendi
fer, otobi.is gibi tramvaydan tamamile 
aynlan bir .vastta daha koymakla bu -
gunkti nakhy: derdme bir ~are bulun
mus olmiyacagi meydandad1r. 

$i~li - Tiinel hattmda uyabilir 
Bununla beraber $i§li - Tunel gibi 

diger hatlara ?agh olm1yan ve binaen -
aleyh miinfend k1sa hat halinde kalan 
bir k1s1mda tramvay ycrine - yo! 
biraz daha duzelmek ~artile - Trolley -
bus i§letmek miimkun ve ~ok faydab 
olabileccgi fikrindeyiz. 

Bu takdirde - istanbulun buglinkii va
zivetine gore - en kalabahk caddesi o -
la; Taksim - Galatasaray klsm1 izdi -
hamma ~ok esasb bir tedbir almmi§ o
lurdu. <;:iinku :;li§li - istanbul tramvay 
hattlm Taksimden Tarlaba§I yoluna 9e
virerek Perapalas altmdan ve Tozko -

ve macera romant 

Yazan: MAHMUD YESARI 
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Ali Tunc, bir dakika bekledi. Ziilfii 
c::: h' . kth k1p1rdamadt. Odaya, yorgun, ..,a mm, "k .... 

v b' sessizlik c;o mu~tu. 
ag1r IT d k . d' 

Ali Tunc, tekrar . eneme 1ste 1: 
--,Stk, kibar, zanf kadm ... Sonra, ha-

kikaten ~uzel... 
Ziilfii Sahin, Ali T unca baktyordu. 

G d m bu durgun bakt~larm mana· 
enc a a • k . . d' w h . 

I h 11 tme I<;m tmagmm er zerrest-
anm a e . k . . d 
• 1 harekete gehrme Ishyor u. m ayn ayr . d w 

F akat kafast, kendimn de a~hyama !gl 
bir duyRuauzlukla tembell~mt~ uyu~ • 

mu~tu. 

Kafasmt, acaba, Ziilfi.i Sahinin bakt~
lan m1 uyu~turmu~tu. 

Ali Tunc, onu soyletmek ic;in, halo -
dan, otelden bahsetmeli miydi? Bundan 
hemen vazge<;ti. <;.:iinkii bunu, iki yandan 
korkulu buluyordu: Bir kadmla bu ka
dar teklifsiz, hususi, hatta stktf1k1 konu~an 
bir adam, nastl olur da, o kadmt tan~~a • 
mazdt? Bu, bahsettigi ~eylerden &uphe 

ettirebilirdi. . . . 
Ali Tunc, hayatmm ht<; btr devr~sm-

de, hie; bir&eyde, sozlerind~n, .soy ledtkle
rinden ~iiphe edilmesine, edtlmt~ olmasma 

CUMHURlYET 

Biz bize 

i~timai hayabn aynalar1! 
Gazeteler, ic;timai hayatm aynastdtr· 

lar. Okudugumuz satlrlan, sokaktan sa
hifelere akseden fotografilere benzetebi • 
!iriz. Oyle fotografiler ki, dt§Imizl oldu
gu kadar ic;imizi de §ekille§tirebiliyorlar. 

Bizim gazetelere, ~oyle iistiinkori.i bir 
goz atttgtmtzda hem en ~unu goruruz: 
Cemiyetimizde bir olamamt§hk, bir kiVa· 
mma gelememi§lik var. 

T ek bir soziin tasrifi iizerinde uyu§a· 
mtyoruz. Kalkmak mastanm baztmlz 
kalkmaga baztmiz da kalkmaya §eklin -
de kullamyoruz. Binlerce senelik mazisi 
olan bir dilde bu sozlerden birinin dogru 
otekinin de yanh§ olmas1 icab eder. Eger 
kalkmaya dogru ise, bu sozii kalkmaga 
olarak kullanan bir talebenin numara • 
sm1 k1raralar. Halbuki bizde hocalar a • 
ralannda uyu§amami§lardt~. 

Ayni §ey kelimelerde, ci.imlelerde de 
goriiliiyor. 

Muallim mi diyecegiz, ogretmen mi~ 
.?u binamn kapiSina okul mu yazaca • 

g1z, yoksa mekteb mi! 
Vah~ bazan ayni mefhumu iki ke -

lime ile ifade etmek miimkiindiir, hatta bu 
o dilin zenginligine bile delalet eder. 

F.akat i§in bizdeki §ekli biraz fazla de

gil mi? 
ismihaslann oniine bazan bay kelime

sini koyuyorlar, bazan hic;bir §ey. 
Ecnebi isimlerini istedigimiz gibi ya • 

ztyoruz. Onlara keyfimiz nastl isterse, 
bazan bay, bazan mosyo diyoruz. 

Ve ilah ... 
Halbuki gazeteler, i<;timai hayaun sa

dik hirer aynas1 degil midirler~ 
N. 

istanbul liman1 

Hazirandan itibaren 
iktisad Vekaletine 

baglanacak 
ikt1sad Vekili Celal Bayann ~ehrimiz. 

de bulundugu esnada Liman idaresinde 
yapt1g1 temaslardan sonra Liman Umum 
Miidiirii Raufi Manyash diin ak~am An
karaya gitmi~tir. 

Umum Miidiiriin Ankarada bir mi.id
det kalacagi ve Limanm iklisad V ekale
tine baglan~ast i~inin Ankarada ya· 
p1lacak toplanttlarda kat'i olarak halle· 

dilecegi anla~Ilmaktadu. 
fstanbul Liman $irketi kaldmldtktan 

sonra yeni kurulan idare Maliye Vekale
tine ba!l;lanmi~ti. Liman 1daresinin ikti
sad Vekaletine merbut olmas1 daha mi.i
nasib gori.ildi.igi.inden bu ytlba~mda li • 
mana bu ~eklin verilmesine karar veri! -
misti. F akat baZI sebebler, bilhassa ma
li ~ebebler bu degi~meyi bugiine kadar 
tehir etmistir. ikttsad Vekilinin Liman 
ldaresindeki temaslarmdan limanm mall 
~enebasmdan, yani hazirandan itibaren 
ikhsad Vekaletine raptedilecegi anla§tl
maktadtr. 

lstanbul limammn inki~af1 ic;in vap1 • 
Ian proje de tekemmiil etmi~tir. Bu pro
jenin tatbikma da oniimiizdeki haziran
dan itibaren baslanacaktu. Bunun u;m 
biitceve tahsisat konmu~tur. Projenin bu 
sen~ .tatbik edilecek kismt, Galata nhti
mmm Fmd1khya kadar uzahlmasi, nhtlm
lann ve antreoolarm mihaniki tesisatla 
takviyesi, biitiin esyamn antrepolara aim
mas! mecburiyetinin konulmasi ve liman· 
da idari tslahat vaotlmastdtr. 

<;ocuk Koruma kongresi 
Atina 6 (Hususi) - Balkanlllar c;o -

cuk Koruma kongresi dun bi.iyi.ik mera
simle a~tlmt~br. Ar;th§ nutkunu Sosyal 
Yardtmla.- Nazm soylemi~tir. Kongre 
mi.izakerelerinc devam etmektedir. 

paran caddesinden ~i~hane karak~lu 
yoku§una gotlirmek suretile Beyoglu 
caddesini tamamile tramvaylardan kur
tarmak kabil olurdu. 

V. BIRSON 

tahammiil edemezdi. Sonra, ~enc kadmm, 
bunu, bir str gibi saklamadtgi ne malum
du ') « Y akut yiiziik» ii, hala aratmamt§ 
ol~ast, azc;ok bunu anlatm1yor muydu? 

Ali Tunc, dudaklanna t!i~tirdigi siga
rayt yakacaktt, masanm iizerinde. c;akma
g1 dal~m dalgm aradt, s_onra a~~.~ d.~lgm
hkla elini yele~inin cebme goturdu ve 
ahskanhgm tesirile parmaklan yakut yii
zii~e ~itmi~ti, c;akmak yerine yakut yiizii
gii c;1kardt. Fa kat bunun farkmda degil-

di. 
Y almz, kar~tsmdakinin miknahslanml§ 

gibi ayaga kalk1vermesi, onu, kendine ge
tirdi. 

Ziilfii Sahin, gi:izlerini ac;mt§, «yakut 
yiiziik» e baktyordu. Ali Tunc titredi; 
yiiziik, onu dile getirecek bir hlstm miy
dt? 

Ziilfi.i Sahin, yiizi.:ge bakti; 
kadar igildi: 

- Affedersiniz ... 

yerlere 

Ali Tunc, ne yapacagm1, ne diyece
gini ~a§trmt~tl; yiiziikii tutan elini, ag1r a· 
gtr masamn iizerine koydu. 

Bursa ovas1nda yap1lan 
muazzam su tesisat1 

kurtaracak Ovay1 su bask1n1ndan 
tesisabn tamamlanmas1 i~in 

lira daha tahsisat 

olan 
yar1m 
verildi 

mil yon 

Bursa (Hususi 
muhabirimizden)
Bursa ovasmm lS
laht ameliyab ba§
lamadan once, hat
ta heniiz bu tslaha
tm bitmedigi yer -
lerde bu sene bile, 
surekli bir yagmur 
dan sonra su bas -
kmlan yi.iziinden 
ovanm birdenbire 
bir go! halini a! -
masma sebeb, Ulu-

dagm Bursaya mii- Mihrabl1 kopriideki regulator 
teveccih yamac;la - · Restmde goriilen kaptntn irtijat 20 metrodur.l 

rmda fundahklardan ba§ka hemen Orta Niliifer kanalmm heniiz a~1lm1 -
hemen hi~ agac kalmamt§ olma - yan k1sm1 tamamlanacaktlr. Nilufer 
s1d1r, denilebilir. <;unkii 40 - 50 se - ~ay1 iizerinde ve Mihrabh koprti ya -
ne evvel BursadR bulunanlarm anlat - nmda yap1lrn1~ olan feyezanlara mimi 
tlklarma nazaran bu yama!;lan ba§tan olacak ve riisubah tutacak olan tesisat 
ba§a c;am ormanlan siislerken bugiin tamamlanar._.~ttr. 
bu ~amlardan eser kalmamt§, bunlar Bu tesisattan biri, Regulator denilen 
kesile kesile yama<;:lar sadece funda - su cereyammn tanzimine mahsus mu
hklardan ibaret kalmi§ ve binaenaleyh azzam bir kap1d1r ki, bu kapmm kahn 
daga yagan yagmur sulanm kiSmen ol- demir kapag1 olmadtgmdan bugi.in, dag
sun toprag·11 zaptedebilmesi gii~le~mi~- dan inen sular oldugu gibi buradan 
tir. ge~mekte ve toprak bendin i~ine top -

i§te bunun igindir ki, hlikumetimiz lanmas1 laztm gelen milyonlarca metro 
milyonlar sarfederek ovada kanallar ac;- mikab1 suyun toplanmas1 bittabi kabil 
tirmtya mecbur kalm1~, y1llardanberi olamadtgl ic;in sular Bursa ovasm1 is -
devam eden bu ameliyat artlk sona er - tila etmektedir. 
miye ba§lamt§hr. Bunun i!;in buraya demir kapak ve 

Ovamn §ark klsmmdaki 1slahat bit - onu tahrik edecek makineler konacak -
tiginden bu mmtakadaki koylerin yiiz tlr. Aynca ovanm ~arkmdaki cGolba§I> 
binlerce doniimluk arazisi su baskm - bendinin ic;inde toplanmas1 icab eden 
Jarmdan kurtulmw~. balk ta her basta- 14 milyon metro mikab1 su ic;in de bu 
hga yol ac;abilen bir miivellidiilmaraz- bende kapak konacaktlr. cGolba§I> top
dan yani s1tmadan yakas1m kurtarml§- rak bendinin tophyacag1 suyun 9 mil -
tlr. Hatta bu sebeble Bursa s1tma mii- y:;:n metro mikabile yazm kurak mev -
cadele teskilab bu mmtakadaki muca- simlerde ovanm §arkmdaki 30 - 40 bin 
delesini bitirmi~ ve gemlikte faaliyete doniim arazi sulanacakttr. 
ge<;mi§tir. Bu toprak bende merbut olarak a~l-

Kendilerile konu9tugum ova koylii - lan kanallar ovanm sulama kanallan -
leri: d1r. 

- Hukumet bu i§i yapmakla bize sa- Biitun bunlardan ba~ka Bursa ovasl-
dece arazi ve toprak kazandtrml§ degil, mn kurutulmu§ ve su baskmlanndan 
sthhatimizi ve hayahmm da birlikte kurtan!mi§ mmtakalannda i.ic; yeni koy 
kurtarml§tlr, diyorlar. kurulacaktu. Bu koylerin kroki ve tak-

Ovanm garb k1smma gelince; burada simat1 bile Emlak ve Eytam Bankasmca 
da kanallar a~1lmt§ ve su baskmlarma yaptmlmt§ bulunuyor. 
kar§l muhtelif tesisat yapllmt§Sa da he- Boylece Bursa ovasmm tamam1 artlk 
niiz bu tesisat feyezam kar§Ilamtya a- su baskmlarmdan ve sttmadan busbii -
r;tlml§ degildir. <;iinkii, burada i§ heniiz tun kurtulmu~ ve aynca eskiden ba -
bitmemi~tir. takhk: olan sahada umran ba§ gosterrhi§ 

Nafta Vl'kilimiz Ali <;etinkaya Bursa olacaktlr ki netice itibarile hiikumetin 
ovasmm tslaht i§ini tamamen bitirmek sarfettigi milyonlara mukabil gerek 
maksadile noksan kalan tesisat ic;in ya- koyllimliz, gerekse hukumetimiz bun -
nm milyon Jiradan fazla yeni tahsisat dan ~uphesiz c;ok istifade edecektir. 
alm1~. Bursaya bir heyet gondererek bu Bu tesisatm meydana getirilmesinden 
noksan tesisata aid proje1eri yapbrmi§- Bursa ovas1 halkile beraber Bursa hal
hr. U!; aydanberi devam eden bu faa - k1 da ~ok memnundur. 
liyet te bitmi~ bulunuyor. $imrl.i ?ro - Goniil ister ki, Bursa ovas1 kadar 
jeler haztrlanmt§ oldu~~~d~n h~.kumet, miinbit olan Karacabey, Sus1g1rhk ve 
noksan tesisatm ikmah l§Inl bugunlerde Gemlik ovalarmm da Islahl yakla§ml§ 
munakasaya c;tkarmak iizeredir. Yap1- olsun ... 
lacak olan yeni i§ler 9unlard1r: MUSA ATA.$ 

SOSYETELERDE 
Telefon anla~mast imza 

ediliyor 

ADLIYEDE 

75 ~ift torik ~almt~ 
Birka~ giin evvel Bahkhane oniindeki 

bir kaytktan yetmi~ be~ c;ift torik bahgt 
<;alarken yakalanan Dursun oglu Ali 
Ad!iyeye verilmi&ti. Suc;lunun diin Sulta
nahmed birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorgusu yap1larak bir at hapse konma • 
sma b.rar verilmi<tir. 

fstanbul telefonunun satin almmas1 i
c;in eski T elefon Sirketile N af1a Vekiileti 
arasmda yaptlan anla~ma bu hafta ic;in
de imza edilecektir. Anla~may1 imza i
c;in ~irket namma memur edilen miimes
silin yann §ehrimize gelecegi umulmak
tadtr. 

Agaclan deviren ~ofor 
Cavid ismindeki bir ~ofor kereste yiik

ECNEBI MEH APILDE h.i bir kamyonla Sanyere gitmekte iken 

Rumen misafirler Atinaya gitti Zincirlikuyu yolunda baz1 agac;lara <;ar
parak devirmi§ ve bundan dolay1 ~ofor 

Evvelki giin ~ehrimize gelen Rumen vak•danH'Ik adliyeye verilmistir. 
meb'us ve talebeleri diin sabah Roman-i _._._ 

ya vapurile Pireye gitmi§lerdir. Roman- Urfada pamuk yeti~tiriliyor 
yalt turistler Atinada iki gi.in kalacaklar- Urfa (Hususi) - Ziraat miidi.irliigii-

dtr. miiz miinbit topraklanm1zda pamuk ye-
Rumen talebelerinden bir grup doni.i&- ti~tirme tecrubelerine giri§mi§tir. Bu 

te lstanbula u~nyarak burada bir giin maksadla ~ehre bir saat mesafedeki St
kalacaklar ve Oniversite ile diger kiiltiir rm koyiinde ve Gi.ircu tepede pamuk 
miiesseselerimizi ziyaret edeceklerdir. zeriyati ic;in arazi aynlmt§br. 

Payla~dam•yan yorgan 
kimin? 

Elifi elifine tam yedi yiiz y1! onceydi, 
Moskova onlerinde bir ordu dola~1yordu. 
Tiirkc;e konu~an bu ordu, Ural daglarm· 
dan Karpatlara kadar biitiin Rusyayt ha
raca ba~lamak ic;in ancak iki ytl ugra~t1. 
Sonra Macaristana ~e<;mek istedi. Fa kat 
Vistiil arkasmda Lehlilerle Almanlarm 
biiyiik bir haZ!Thga giri~tikleri ve Fran
stzlann da onlara yardtm ettigi haberi 
geldi, onun iizerine tiirkc;e konu~an ordu
dan bn ftrka ayn!dt, Vistiile dogru yiirii
dii. Haber, dogru <;tktl. Orada bir askeri 
kalabahk vardt, Prens Henri adh birinin 
kumandast altmda bulunuyordu. Tiirkc;e 
konu~an ordunun aytrd1~1 f1rka, o kala
ba!Ii'b dagtth, Oder suyuna dogru si.irdii 
ve bu suyu ge<;erek yaman bir sava~ yaptl, 
Prens Henrinin kafasmt kesti, o ba~1 smtr 
ta~1 gibi kullamp Saksonya hududuna dik
ti. 

Ayni zamanda Karpatlar a~Ilmt~, Ma
caristan almmi§, Paris varo<lanna casus· 
lar yollanmi~h. Tiirkc;e konu~an ordunun 
bir tak1m si.ivarileri T unada, bir takim1 ise 
Adriyatikte at SJvanyorlardt ve Silezya· 
da cirid oynatlp Pariste teces5iisler yapt
yorlardt. 

Bu ordu Y ay1k ve idilden kalktp, alt
mi~ be~ biiyiik harb sonunda otuz iki mil
let yenip bu soyledi~im yerlere gelmi~ti. 
Emri Karakurumdan ahyordu. 

¥->Fo:Jf. 

Simdi gazetelerde okuyorum: Siberya
nm, Orta Asyanm, ~imali <;.:inin anahtan 
saytlan Karakurum mmtakas1 ve o mm
takanm ba~h oldugu D1$ Mogolistan ] a
pony a ile Rusya arasmda ihtilaf vesilesi 
oluvor. 1236 da Saksonya smulanna 
prens ba~larmdan ta~ diken, Moskovayi 
haraca baghyan, Paris varo~larmda casus 
dola~l!ran ordulann kayna~1 ve Turk -
Mogol cihan imparatorlugunun besigi o
larak tamd1il;lmiz topraklar, sahibsiz bir 
yorgan gibi payla t!mak isteniliyor. Bir 
zamanlar Asya ile Avrupay1 ic;ine alan bu 
efsunlu ortii, ~imdi havt dokiilmii~. diki~i 
sokiilmii$. rengi solmu~ bir yorgan gibi 
ortada siiriiniiyor. F akat eskili<Yine, ytrt1k 
ptrhk goriinmesine raRmen onda gene bir 
kiymet var. Ne <;are ki o bvmeti oz sahib
leri degil, yabanctlar sezivor ve bu sezi~ 
yihiinden kavgalar <;tkiyor. 

Zavall1 vorgan. Amlar senin tarihini 
bugi.iniin devletleri de senin pamugun~ 
payla~amtyor. Ke~ki susan bir tarih ola
ca~ma vuran bir kol, 1man bir aihz o'ay
dm, payla$Ilma~a mahkum yorgan ol· 
maktan uzak kalaydm. 

Miskinlesmi~ kudretleri, olmiven tarih
leri de kurtaram1yor. Hayat k"dretin ve 
kuvvetin hakh Veyl zaytflara! .. 

M Tl!R'lA.I\I TL\• 

«l{ars» refikimiz 
cKarso Vilayet gazetrsi son zaman

larda !;Ok miitekamil bir ~ckilde !;Ik 
maga ba§lamt~ ve hacmini de biiyiit -
mti!jtUr. 

cKars• arkada§Imtzm bu mm·affaki
yetini tebrik eder, diger vilayet gaze -
telcrine glizel bir misal olmasm1 dile-
riz. 

~·-·--
Evlenme 

Giridin tamnmt~ ailrlerinden Bedir 
o~lu Mun'imin k1z1 ve iktTsad VekaiPti 
Sanayi mlifcttisi Ahmed Nesiminin 
karde~i Mii§crrpfle, Giresun Halk Par
tisi reisi vc Ziraat Bankas1 miidi.irii 
Fahri evvt>lki gun ~chnmizde evlen -
mi§ler ve pazar guni.i d0 Girf'SU"l.a ha-
rkt>t etmi~lerdir. 

--.-..... "" 
Rumen Devlet Koral heyeti 
A vrupada biiyiik bir turn eve nk'11I~ 

olan Bukre~ Koral heyelnm, n r1 •1 

:!5 inde istanbuldan ge~erken ehnmtz
de iki biiviik konser verccckleri haber 
almmt~tlr. 

Ziilfii Sahin, geri geri c;ekilmi§ ve oda
dan c;tkmt§h. Ali Tunc, kendini ~a§kmhk
tan kurtaramamt§h 

cak sokakta yakalayabilecegini dii~iindii. ~iinmekle, ic;inden c;Ikthr, stynhmr b 1 r~ey 
Sapkam, pardesiisi.iz, sokaga ftrlamak degildi. 

Ziilfii Sahin, odadan <;Ikmca, Ali 
Tunc, etrafma bakmd1; gcizii, p'lrmakla
n arasmdaki « Y akut yiiziik» e kaydt. 
Ziilfii Sahinin yerinden kalkt§I, gozleri
ni ac;arak baki§I, yerlere kadar igili~i ve 
geri geri <;ekilerek kac;ar gibi, - adeta ka
<;ar gibi, - odadan <;tkt~I. bir anda c;akan 
ve sonen §im§ek gibi gozlerinin i:iniinde 
canlandt, parladt, sondii. Kapanan bir 
kap1 sesi, Ali T uncu, yerinden stc;rattl. 

Ali Tunc, kendini topladt, Yakut yii
ziikii yeleginin cebine koymasile yerinden 
kalk1p sofaya <;tkmast bir oldu . 

Sofada, Am Niyaz kalfaya rastlad1: 
- Misafiriniz gitti, beycigim. 

Ali Tunc, ihtiyar kadm1 elile itti, ka
ptya dogru ko~tu ve kap1y1 a~tl; merdi
ven ba§mda kimseler yoktu. 

Ali Tunc, trabzandan sarkarak 
baktt, merdivende acele inen topuk ses
leri duydu. Ko§mak istedi, belki yeti§irdi. 

Fa kat Ziilfi.i Sahinin tela§mdan, an· 

istemedi ve bu bsa di.i~iince, Ziilfii Saht- Ali Tunc, dudaklarmm ucuna. ili~tirip 
ne vakit kazandirmt§ti. Merdivendeki a- yakmag1 unuttugu sigaray1 agzmdan 
yak ~esleri sustu. . . . I c;ekti, att1. 

Ah Tunc, apartlmana gtrdt. Am N 1- . Ziilfii $ahini, kac;trmt~tl; di~lerini g:-
yaz kalfa, ~a~km ~a§km bak1yordu. I c;trdatlvordu: 

Ali Tunc, bir§ey soylemedi, yazt o -I - Kendi ayagile gelmi~ti ... Onu. ",. 

dasma dondii. mak g1bi kac;trdim !. .. F akat, nereden • ;-
Ziilfii Sahine ne olmu~tu? Yakut Yu- hma gelirdi?... Nereden akllma geli· 

ziigi.i goriince, ned en degisivermi~ti? Ve Y akut yi.iziikii goriince, ned en ~a~ 1rd 1 1 

degi~i~. Niliiferin ismini soyledigi za • Ve bunu dii~iiniirker, l(lJ!T'arhRnt" "· 
manki degi§i5ine benzemiyordu. Niliiferin «Yakut yiizi.ik» ii gostenp oa· 

« Yiiziik» ii goriir gormez: ra isteyi~i ~ozlerinin oniine geldi. r 1i 
- Affedersiniz l Tunc, o gece, Zi.ilfii $ahinin i~ilis:11i, 
Demi~ti. Bu, ne demekti',l Ne manaya gene kadma olan saygtdan ileri gel "or 

geliyordu? Neden yerlere kadar igilmi~- sanmisti. «Yakut yiizi.ik» te, ba•k<~ · ir 
ti~ Sonra, yangmdan kac;ar gibi, kac;ma- tds1m, bir bi.ivii olabilecegi havalinden br-
smdaki sebeb, mana, maksad, neydi? le P.:ecmemi~· 

Ali Tunc, bir koltu~a oturdu; cebin- Peki. bu <<Yakut yiiziik» neydi? li 
den Y 11kut yiiziikii <;1kard1; bir riiya i - Tunc, bunun, sadece,den.eri rok bir ta 
c;indeymi~ gibi bakmaga ba~lad1. olduguna inanmiyordt. Bu «Y akut vii-

On a bakarken, kafasmm ic;indeki sor- ziik» iin, Niliiferin ve on•mla alaka<I o
gu d..igiimleri ~ozi.iliiverecek samyordu. lanlann hayatmd~. muhakkak bir «rob> ii 

Ali Tunc, dii§iindii, dii~iindii. Bu, dii- vardt. (A rka•r vnr ' 



II 

Milli tak1m1 Berline 
gotiirebiliriz? 

Olimpiyadlara gitmeden evvel degerli bir antrenor 
getirtmek ve ecnebilerle ma~Iar yapmak lizimdir 

Milli tak1m1 antrene etmek i~in iyi bir 
antrenore ihtiyac kat'i ve miibremdir. 
~ehrimizde bOyle bir antrenor mevcud 
mudur, degil midir} 

Bu suale tereddiidsiiz menfi cevab ve
recegim. Gelinciye kadar bir!rok medih 
ve senalanm duydugumuz antrenorlerin 
memleketimize geldikten sonra tak1m1 a
lelade ve !<Ok defa ge)i§i giizel idman et
tirmekle iktifa ettiklerini, talllik ve sistem 
korner athrmaslm, kale onlerinde !rekilen 
serbest vuru§lan ve buna benzer oyunun 
bm tiirlii inceliklerini ogretecek kabili -
yette olmadiklan filen sabit olmU§ bir 
hakikattir. Olsa olsa tak1ma nefes vere
bilen bu kabil antrenorlerin bize bi.iyi.ik 
faydas1 olamaz. Suffle denilen nesne ida
recinin temin edecegi disiplin oyuncula -
rm da bu disipline riayet hususunda gos
terecekleri arzuya tabi bir i§tir. T emini 
de gli~ degildir. Antrenorse beraber !ra
h~llrmak fmahnt bulacag1 milli tak1ma 
kabiliyet ve derecesile miitenasib bir o -
yun sistemi, tabiye ve sair hususlarda fay
dah oldugu takdirde i§imize yaraml§ o -
lur. Boyle bir antrenoriin yukanda soy
ledigim gibi §imdi bizde mevcudu yok -
tur. 

Milli taklm io;in §imdiye kadar getiri
len antrenorlerin arasmda bize ~ok fay
dahlan oldugu gibi biisbiitiin faydas1z -
Ian da goriilmu§tur. F aydah unsurlarm 
bize kadar geli§ini mf §ansa faydasizlan
m da Se!rme imkanlarmdan mahrumi -
yetimize atfetmek laz1mdtr. 

Milli tak1m1 Berlin Olimpiyadlanna 
haz1rhyacak antrenorii buradan lngilte
reye kadar gonderilecek i§ten anlar bir 
arkada§ se~melidir. Buradan mektubla, 
telgrafla bu i§in halledilemiyecegine en 

ufak bir §iiphe bile caiz degildir. Ka~ 
kere tecriibe edildigi halde bu i§te mu
vaffak olunamamas1 da gosterir ki ham 
elbise satm ahr gibi fngiltereye sipari§ 
suretile antrenor getirtmek umulan fay
dalan temin edememektedir. 

F utbol F ederasyonunun antrenor tab
sisal! mevcuddur. Bu tahsisat belki iyi bir 
ant•enor ir;in kifayet etmez. Fa kat her 
halde senelerdenberi biriken ve umumi 
merkeze iade olunan tahsisatm bir kJsmi
nJ §imdi elde mevcud paraya ilave ede
cek olursak, iki sene kuntratla mahallin
de ser;ilecek iyi bir antrenoriin getirtil -
mesi de muhal bir i§ degildir. 

Antrenorden sonra, Berline gidecek 
milli taktm behemehal may1sm on be§in
den temmuzun on be§ine kadar iki ya
hud ii!r ecnebi temas1 yapmabd1r. Bu o 
kadar liizumludur ki bir dakika i!rin bile 
aksini dii§iinmek sa~ma olur. Bu temas
lann temin edecegi tecriibe, miisabakaya 
ah§kanhk ve teknik bilgi ve saire bir de 
has1lat meselesini ilave edecek olun;ak 

kat'i olarak liizumlu oldugunu teslim e -
deriz. Eldeki tahsisatm miikemmel bir ha
mlanmaga elveri§li olmadJgmi ileri sii -
recek)ere §UOU soy)iyebi)irim ki fstanbuJa 
getirilecek kuvvetli ecnebi tak1mlardan 
binlerce lira has1lat elde etmek miimkiin
diir. 

Bu ecnebi temaslan bizi Berlin Olim
piyad! futbol mi.isabakalanna hamhya -
cak en iyi amillerdir. Bunlarda getirile -
cek rakiblerin son senelerde lstanbula 
gelen yabanc1 tak1mlardan kuvvetli ol -
mas1 §artbr. Bunlar en a§agJ g~en sonba-

INHISARLARDA 

Bayilere kolayhk olmak i~in 
fnhisarlar fdaresi bayilere bir kolay

hk olmak iizere bugiin mamulatml ~ehrin 
her tarafma tevzi etmek iizere kamyon
lar alm1~1lr. Bu kamyonlar hergiin muay-

saatlerde semt semt dola~arak ba -
ere ihtiyac1 olan inhisar maddelerini 

. Kamyonla toptan sail~ usu-
pratik neticeler verdigi takdirde diil;er 

sehirlerimizde de ayni usuliin tat
mukarrerdir. 

fnhisarlar Umum Miidiirii 
geldi 

inhisarlar Umum Miidiirii Mithat Ye
~ehrimize donmii~ ve dun idarenin 

ler meclisi i~timama riyaset etmi§

harda gelen Sovyet tak1m1 ayannda ve 
hatta daha kuvvetli ve bilgili tak1mlar 
olmahd1r. Bizden kuvvetsiz ve !rapa!rul 
futbol oymyan takimlarla yap1lan mii -
sabakalann hi!rbir k1ymeti yoktur. 

Milli taknna iyi bir antrenman miisaba
kasJ da Balkan kupasma i§tirak te§kil ede
bilir. T azminat meselesinden dolay1 u -
mumi merkezin i§tirakte mahzur gordiigii 
Balkan kupas1 bu sene may1sta Roman -
yada oynanacaktu. Bizim de i§tirak edip 
etmiyecegimize dair miiteaddid miira -
caatler kar§Jsmda tazminat meselesinin 
halledilip edilmedigini Balkan kupas1 ko
mitesinden telgrafla so ran F ederasyo -
numuz tazminat meselesinin arzumuz ve!r
hile halledildigine muttali olur olmaz bu 
hususta siiratle karar verecek ve Bal -
kan kupas1 ma~larma i§tiraki prensib iti
barile kabul edecektir. Berlin futbol mii
sabakalanna hazulanma bak1mmdan bu 
i§tirakin faydalarmi izaha hacet gormii
yorum. 

Elverir ki bu mi.isabakalar yapi!acag1 
aylar bizim hamlanma devremizle uy -
g11n gels in! 

Rus temaslan haz1rlanmalan bende o 
kanaati dogurdu ki bizim oyuncularm 
nefes kabiliyetleri uzun bir mesele degil
dir. Gene bu miisabakalardan §U kanaat
le r;1khm ki futbolumuz birr;ok milletler
le boy ol~ii§ecek derecededir. Milli tak1m 
kadrosuna girecek oyunculan iyi bir an
trenorle iyi bir idarecinin emri altmda 
oniimiizdeki aylar zarfmda muntazam 
surette r;ah§hracak olursak Berlin futbol 
miisabakalannda kur' a neticesi miithi§ bir 
§anss1zhga ugramazsak memleket hesa -
bma r;ok iyi bir gosteri§ yapmak bizim 
i~in yiizde altml§ ihtimal dahilindedir. 

NVZHET ABBAS 

Calatasaray · Haydarpa~a lise
Jeri arasmda spor bayranu 

Galatasaray - Haydarpa§a liseleri a -
rasmda senelik spor bayram1 24 nisan 
cuma giinii Taksim stadyomunda ya -
pilacaktir. 

Atletizm, voleybol, basketbol ve ii~ 
tak1m arasmda yap1lacak futbol rna~ • 
lan ic;in program tanzim edilmi~, at -
letizm sabahleyin, basket ve voleybol 
ogleiizeri, futbol mac;lan da ogleden 
sonra yap1lacaktir. 

Atletizm miisabakalarma gec;id res -
mile ba§lanacak, 100 metro, guile, 400, 
yiiksek, 200, cirid, 800, disk ve tek a -
dim, 1500, smk, iic; ad1m ve 4X100 bay
rak yan§ile miisabakalar bitecektir. 

Basketbol ve voleybol birden ikiye 
kadar bitirilecek, 2,30 da kiic;iikler, or
tancalar, nihayet biiyiikler arasmdaki 
miisabakalar da stra ile yap1lacaktir. 

Musabakalarda kazananlara madal -
ya ve kupa gibi miikafatlar verilecek
tir. 

Umumi merkez toplanbst 
13 nisanda Ankarada yap1lacak 1d -

man Cemiyetleri !ttifaki umumi kon -
gresinde bulunacak olan federasyonlar 
riiesas1 oniimuzdeki cuma giinii Anka
raya hareket edeceklerdir. 

Umumi merkez, kongreden evvel iki 
toplanh daha yapacakhr. 

italyanlar lsvi~relileri yendiler 
!talyan ve !svir;re :q~illi taklmlar1 a -

rasmda pazar giinii Ziirihte yap1lan ma
c;! 2-1 ! talyanlar kazanml§hr. 

B t~k1mlar1 arasmdaki mac;1 da 2-0 
gene Italyan tak1m1 kazanm1~hr. 

Konyada inonii zaferi i~in 
yapdan toren 

Konya (Hususi) - Konya Halkevi 
saJ!h giinlerimize kar§l gostermege 
borclu oldugumuz sayg1y1 belirtmek i
c;in iyi bir yol tuttu. S1k s1k torenler 
haz1rhyarak halka say1h giinlerimizi 
hahrlahyor ve 0 giinleri iyice ogreterek 
unutulmamasm1 temin ediyor . 

31 mart ikinci inonu zaferinin kaza
mldlgl biiyuk giin oldugu i~in bu mii -
nasebetle de Halkevinde bir toren ha -
zirlandl. Halkevindeki bu torenlerin de
ger ve ehemmiyetini anlami§ olan halk, 
yer bulmak ic;in acele ettiginden salon
Jar vaktinden evvel hkhm hkhm doldu. 

Torene Halkevi giizel san'atlar ko -
mitesi miizik kolundaki san'atkarlarm 
istikral mar§ile ba§land1. 

Ondan sonra inonu, zaferinin yara -
bclSl Ataturke ve ba§ar!ClSl General is
met inoniine saygi yerine bir dak·i . 
ka ayakta kalmd1. Bundan sonra 

CUMHURiYET 

Bir okuyucuma 

<;erkeslik te nedir? 
Alfred Musset 

George Sand 
ve 

Zarfmda Adapazar damgasm1 ta§Jyan •• 
mektubunuza, huviyetinizi saklad1g1mz Unyon Fransezde verilen 
icin, hir; aldm§ etmiyecektim. Fakat si-
zin gibi du§uniip aldananlar olur diye giizel bir konferans 
§U birkar; satin yaz1yorum: -

Ger;enki cKilis ve Mercidablko ba§ _ Galatasaray Lisesi muallimlerinden 
hkh yaz1mda Yavuzun kar§lsmdaki M1- Mosyo Chiappe ge~en giin «Frans1z 
Sir ordusunu Tiirk gosteri§ime ili§erek Birligi» nde ~ok giizel bir konferans ver
bunun cilim ve hakikat namma dogru mi~tir. Salonu, miistesna giinlere mah
olmadlgini> bildiriyorsunuz. Bir defa sus bir kalabahk dolduruyordu. Bu hal
cYurddan Yaz1lar. ilmin kendi degildir ka, muallimin bir kiSim talebesi de iltihak 
amma ilimsiz de degildir. Bilgiclik ic;in etmi~ti. 
yazm1yorum, fakat bilmedigimi de yaz- M. Chiappe evvela konferansm kah-
mlyorum. cilimdeki igriligi edebiyatta- ramanlarmdan bahsetti: 
ki giizellik namma. affediyormu§sunuz. 
Eger igri yaz1yorsam diinya affetse ya- «George Sandm, diyordu, a§1klannm 
zan kendini affedemez. Emin olunuz, adedine bakiima, bu kadmm ~ok sihir
bu yaz1larda dogrulugunu ispat edemi- kar bir glizellige sahib oldugu samhr. 
yecegim hir;bir §eye yer verilmemi§tir. Halbuki ne gezer. Mussetnin halefi, bir 

!§in esasma gelince: Aldam§mlz za - arkada~ma itiraf ediyordu: «George hi
ten i§in esnasmdad1r. <;erkes diye mus- raz daha zayd olmu§ olsayd1, diinyanm 
takil bir 1rk olmad1g1 ve bunlarm Turk- en mes'ud adam! sayilabilirdim.» Hal
lerden geldigi bugiin arbk ilim ve tari- buki ba~kalan ise ayni kadm i~in: «Ku
hin en ar;1k bir miitearifesi oldu. Kaf - ru ~iroz» diyorlard1. George Sandm 
kaslardaki <;erkes, Giircii, Laz gibi ka-
vimler biiyuk bir lrkm yaptlgl med _ yalmz, s1cak bir yiizii aydmlatan giizel 
diicezirlerden 0 sarp yerlerde kalml§ ve siyah gozleri vard1. F akat bu erkek
tortucuklardJr. leri teshire kafi midir? Hay1r. 0, ken

disine pere§ti§ ettirmek kuvvetini, India
na romamndanberi yay1lan biiyiik ~oh -
retinden ahyordu. George, hi~bir vakit 
dostlarmm kendisile - kadm olarak - if
tihar ettikleri bir ma~uka olmami§, yal
mz onlann gururlanm ok~Jyabilmi&tir. 
Bu az m1d1r sammmz? Bakm1z Vene
dikli doktor ne diyor: «0, bir dahidir ve 
biitiin Avrupa kendisinden bahsediyor.» 

Bak, basmakahp tarihlere ~ldanarak, 
M1sir <;erkes memlfrklerinin miiessisi 
sandlgimz Berkukun dahi as1l admm 
Tanboga oldugu meydana t;lkh. Kmm -
da Hac1 Osman nammda birinin kole -
siyken M1s1ra gonderilmi§. Yavuzla 
Mercidab1k cengini veren Kansunun da 
adma dikkat ediniz: ckan> ve csu>. Da
ha tuhaf1 Kansu §airdi ve §iirlerini 
tiirk~e yaz1yordu. 

Yavuz Tiirk hiikiimdar1 iken <;al -
d1rana farisi §iirler yazarak gitti. :;>ah 
ismail Acem hukiimdar1 iken Yavuzun 
kar§Jsma Hatai mahlasile tiirkc;e §iirler 
yazarak geliyordu. Yavuz M1s1ra gider
ken de belki arabca yazml§h, fakat 
Kansu Yavuza gonderdigi resmi mek -
tublan bile tiirkge yazd1. 

Mektubunuzda yalmz turkc;e bildigi
nizi i§aret ettiginiz ic;in bu hususta da 
ha etrafll aydmlanasm1z diye size cA
masya Tarihi.nin ikinci cildini, R1za Nu
run cTiirk Tarihi> nin 9 uncu ve 10 un
cu ciltlerini, ve, eger onlan da hula -
mazsamz, liselerde okunan dort ciltlik 
tarihin ikinci cildindeki MlSlr memlfrk
leri bahsini tevsiye ederim. 

I. H. 

ikramiyeler kimlere 
verilecek? 

Me§hur bir romanc1 olan George 
Sand hakikatte, « T arih ciir' etkar kimse
lere giiler» diyen bir kadmd1. Ve bun -
dan dolay1 erkeklerin ayagma gelmesini 
beklemez, onlan dave! ederdi. Hic;bir 
zaman bir erkek ic;in hakiki bir ihtiras 
duymu§ degildir. Mussel hasta yatagm
da adeta oliimle miicadele ederken, Geor
ge; a§JkmJ tedavi eden doktora kuca -
gml a<;ml§, biiyi.ik ~airi oli.imle ugra~lr
ken bile 1stlraba bogmu~tur. Boyle bir 
ihanetin, hem ~air, hem de <;ok sinirli o
lan M ussetdeki tesirini bir tasavvur edin. 

Sair, nihayet kendini eglenceye ve io;
kiye verdi; bu iki ~eyden unutmak ila -
Clm dileniyordu. F akat Jstlrab susar m1? 
Musset her zaman tekrar edecektir: «Se
viyorum, solmak isterim, seviyorum, JS
tlrab isterim». 

F akat bu aynh~ta §airin de hatas1 
olmam1~ m1yd1? Su sozleri soyliyen Mus
set degil miydi: «George, beni affet, 
yamlmi~nn. meger seni sevm1yorrnu-

'7 Nisnn 

•• •• gunune Giinii 

hayat1 
ustaba§IDin hidde 
feda edilmemelidir! 

«Bir • 
I§~IDID 
• • 

Tahta kuliibeleri 
«Omriimiiz el 

dolduran ihtiyar 
kapdar1nda ge~ti, fakat 

nmca arbk yiiziimiize bile bakmiyorlar 

kadrnlar 

fnsan boyundan belki de ah,;ak olan bu J - Evet. 
tahta kuliibelerin oniinde sanki birbirlerile - N e olur beni de dinleyiniz ... 
soz vermi~ler gibi kar~lma dizildiler. soylediler, siz daha fazla hastahk, 

Hepsinin yiiziinde uzun seneler r;ah~ • hk veya ihtiyarhk yiiziinden i§inden 
ml§, s1kmtJ, sefalet ve yoksuzluk r;ekmi§ mi~ ve bir daha i~ bulamam1~ ""''" """ 
olan insanlann maskesi var.. Gozlerinin nyor mu§sunuz. Bizde bir de ba§ka 
altm1 r;okerten dudaklann kenannda acl bebden dolay1 i~siz kalanlar vard1r. H 
bir k1vnk yapan, almdaki km§Jklan de - s1z yere ustaba~Ilanm kJZduanlar. 
rinle&tiren, gozlere ve yiiziin manasma da yaz1yor musunuz? Eger vazm1vo•rsa.n1 
sonsuz bir bezginlik veren bir sefalet mas- onlan da yazm1z. fsmim Haticedir. 
kesi... camm ismi Mustafa .. Otuz senedir 

lr;Ierinden biri soze ba~l1yor: kuyucu ile evliyim. Kocam hep ~a 
- ismim Fatmad1r. Eskiden c;ama~1ra, ikimize bakard1. 1~ oldugu zamanlar 

tahtaya gidiyordum. Hayabml kazamyor- ala ya~ardik. Bir oglumuz oldu, nu''viJJ[]W 

dum. ,Simdi viicudiim yiprandJ. Arl!k r;a- Rejiye gitti. Y edi sene Rejide r;aiJ§h. 
IJ~amJyorum. Kocam da odun komiir cam ya§landl, i~ bulamaz oldu. Fa kat 
diikkanlannda nobet bekliyen bir hamal.. lumuz artik yeti~mi§ti. «Ne yapahm 
0 da ya~land1. Cok bir i$ yapllgl yok. yorduk, flkaranm ham, irad1 olmaz 
Ekseri giinler on kuru$ bile getirmiyor. hi varsa hayuh evlad yeti~tirir. Eh 
On be~ ya$mda bir oiHum var, bir kundu· bizimki biiyi.ik, arllk bize bakar.» Bir de 
rac1 yamnda r;Irakhga verdim. As1l yii- kiZimlz vard1r, fakat kiic;iiktiir. Oglum 
kiimiiz onun iistiinde. EI insana yar olmu- ~ikayet etmeden hepimizin yiikiinii om .. 
yor, on be~ yirmi sene c;ama~Irlanm y1ka- zuna ald1. Fa kat gi.iniin birinde ustas1 bir 
d1g1m aileler, ben kuvvetten di.i~iince beni &eye k1zml~ ... Bir kabahatle adam as!l .. 
aramaz oldular. Onlara emegim de gee;- maz derler ... Derler amma ustas1 herhal" 
medi mi .Eh iaaaalllll bOyle. Gene d.,.._ bilmiyormu~ ki oghnnu 

(Ba,taralr 1 inci aahilede) 
bulunmasmm §art oldugunun Meclis!re 
tefsir edildigini soyledi. 

kuvvetim olsa.. ah trdnn. n ·· ii e 
~urn!» · 

l<;lerinde bir ba~kasi: Ha t • sa kat degil, Slhhatli, oiirbiiz, gene 

Mustafa (c;ankm): 

«- Otuz sene hizmet eden bir me -
mur, almakta oldugu maa§lan dolay1 m1 
ikramiye ahyor, yoksa otuz sene hizme -
tine miikafaten mi? Otuz sene hizmetini 
yapini§, fakat ba§ka bir yere tayin edi -
Iince, mesela ahvali s1hhiyesi miisaid ol
madJgmdan, ya§l geciktiginden tekaiid -
liigiinii istida eden nir;in ikramiye ala -
masm? Bu bir kabahat midir ki tecziye 
ediyorsunuz ?» 

Mustafa ((ankm), maddenin gerek 
vazife ba§mda, gerek a<;Ikta iken tekaiid 
olanlara da ikramiye verilir §eklinde ta
dilini istiyen bir de takrir verdi. 

Maliye V ekili bunun iizerine §U be -
yanatta bulundu: 

«- Yiiksek Mecliste arzettigim tefsir 
karan ittihaz olunurken arkada§JiniZm te
mas etti~d bu noktalar hirer hirer tafsil ve 
izah edildi ve neticede otuz sene hizmet 
edip te memuriyetten aynlanlara ikra -
miye verilmez §eklinde tefsir karan r;1 -
kanld1. Bu takrir bugiin kabul edilecek 
olursa sizlerden Maliye Vekili olmak !J
fatile asgari bir milyon lirahk tahsisat 
istemek mecburiyetinde kalacag1m. (iinkii 
bugiin otuz sene hizmet etmi§ olup ta el
yevm ticaret yapan veya iicretli bir me
muriyette bulunan kimseler de benden 
gelip ikramiye istiyeceklerdir. Biz de r;I
kanp ikramiye verecegiz. Herhangi bir 
suretle otuz sene hizmet etmi§ olan bir za
ta tekaiid hakb bah§edilmi§tir. F aka~ 
hizmetinden istifadeyi temin ic;in vazii ka
nun bu ikramiye kaydini koymu§!Ur. Ken
di tefsir ettikleri misalde oldugu gibi has
ta olduii;u, ahvali s1hhiyesi miisaid olma
dJgl halde tekaiidliigii ihtiyar etmiyor ve 
beri tarafta gene ikramiye istiyor. 

Neden dolayi vazifesi ba§mda bulun
machgJ hal de bunu istiyor? V azifesinin 
ba§mda bulunan bir memur tekaiidliigii -
nii de taleb eder, ikramiyesini de ahr o;1· 
kar. Heyeti celileden r;ok rica ederim, 
dii§iinmeden buna karar vermesin.» 

Mustafa ((ankm) tekrar soz alarak 
kanun bugiinden mer'iyete girecegine go
re bir milyon lira tahsisatm laz1m olm1 -
yacagm1 kaydettikten sonra, herhangi bir 
sebeble vazifesine gidemiyen bir memur 
tekaiidliiglinii isterse kabahat mi olur, 

dedi. 

George Sand ona tekrar gelmi~ ve 1 " 
- lahi karde~im ilden insana hayir m1 bir delikanh olan oglum kendine bir i$ bu• bu sefer Mussetyi kaybetmekten o kork- 1 

gelir, diye otekinin soziinii kesiyor. §te lam1yor. Ben ~ah$am1yorum. Babasile mu§tu. Lakin ~airin, Jstlrab1 kurutan ve 
ben de senelerce .. kapiiarda ~ah$11! Hiz- kendisi arada bir renc;perlik ediyorlar. saadeti tepen bir Fiizuli ruhu mu vard1, 
metc;ilik ettim. Omriimii il kap1s a vak- Yap! filan olursa ... 0 da iki lie; giin. 

yoksa sinirliliii;inin dogurdugu bir huysuz- F d 1 
fettim. akat §im i ya§ and1m .. Yiiziime Bilmiyorum ba~k:a memleketlerde na• luk muydu? Alfred in, kap1smm e~iginde b k 1 b k 

a m1yor ar ve eni tutma istemiyor - s!ld1r... F akat herhalde bir ustaba•Jnln ai:(l!yarak yalvaran dostunu kabul etlne- 1 • 
diil;i zamanlar olmu~tur. ar. hiddetine biitiin bir omrii feda etmek ba§• 

Ve bu suretle kat'i aynll§ mart 1835 Siyah ba§orti.isi.ini.i boynunun etrafmda ka memleketlerde goriilecek &ey degildir. 
te vukua gelmi~tir. di.igi.imlemi§ olan bir ba§kasJ yamma yak- zannmdaynn. Bir ameleyi i§ten !rlkarmak: 

Aynl1k Mussetnin yarasmJ sarmadJ: la§Jyor: i~in herhalde o amelenin biiyiik bir ka .. 
- fsmim Siikriyedir, diyor. Oo; o;ocuk bahat1' olmahdu. Bi.iyi.ik bir kabahat deKalbi kan aghyordu. Sair Jshrabmt te-

anaslylm. <;ocuklanmm babalan oldii. g"il miL Gel gor ki, bizim i•imiz de boyle renniim etti, ve bu. 1shraba dehasm1 do- 0 h ' 
nlara ben balayorum. <;ama§ITa, ta - olmadl. Ustas! bir dakikahk ofkesini rig". kerek ona bir §ekil verdi.» 1 d " 

taya gidiyorum. Fakat bu i$i yapan ar a niyemedi de bir t;ocugun haya!Jm ~igne• 
Hatib bundan sonra Alfred de Mus- ~ ld ld -. c;:· d' · b ) h 

<;oga 1 m1 ne o ur .. ..,1m 1 I§ u ami- di. Seneden seneye alimiz fenala•1yor. setnin eserlerinden bahsetmi~. §airin eser- • 
I yorum. Kirada oturuyoruz. Dort lira ayda kira erinden se~me parc;alar okumu§ ve bii-

Yiiziinde tebessiim ve ne~eyi habrlatan veriyoruz. Veriyoruz diyorum, veremiyo• yiik bir bilgi ve Si!n' atla hamlad1ih kon-
hic;bir r;izgi bulunmJYan bir kad1h: ruz ya!.. Bir senedir bu da birikti. Y aza-feransmi halkm co§kun alk1§lan arasmda 

hitirmi•tir. ' - lsmim Eminedir, diyor. Sir k1zkar- cak olursan, sabahleyin, i§ine gi.ile, oymya 
~~~~;...--.... ------""'""'!_ de§im var ... Evliydik, ikimiz de $imdi du- giden ak$ama ve yanna ekmek param 

konseri 

Gene viyolonistimiz Ekrem Zeki 16 
nisan giinii 6 bu~ukta Saray sinemasmda 
bir konser verecektir. Resital programm
da Griegin i.it minor sonate1, Glazon -
nowun konsertosu, T artini - Kreislerin 
F ugas1, Bah - Kreislerin Preludinni, 
Achron - Auer Lento Dolorososu, Chris
tian Sindingin Ia major konsertosu vard1r. 
Piyanoda F erdi von Statzerdir. 

izmirden ihrac edilen iiziimler 

luz. y~~landik. Colugumuz. ~ocu8umuz vard1r, diye gonli.i ferahken o&leustii ko
yok .. Omriimiizii kap1larda c;ah~makla lundan tutulunca bir kopek gibi kap1d1$an 
ger;irdik . .Simdi i§siziz. Y ani c;ama§JT, tah- kovulan amelelerin su~unun ne oldugunu 
ta t;Ikacak ta gidip i§ gorecegiz, birka~ soran bir yaz1 yaz .. 0 zaman hakikaten 
para alacag1z. bir hayJr i~lemi§, efendilerine giivenen us

Arkadan bir kap1 a~IIJYor. T ahta kap1- tal arm sahibsiz zannettikleri i§c;ilere mem
dan bir kadm siizi.iliiyor. Ban a bakarak: leketin sahib olduil;unu gostermi~ olursun. 

- Siz gazeteci misinid diyor. Oyle - Peki senin istedigini de yapacag1m, 
soy)ediJer. yann da hakSIZ yere kaPJd!~an edilip alii 

- £vet. yedi sene i§ bulam1yanlarm macerasmJ 
- C:aresiz, himayesiz kalan i§~ileri yazacag1m, 

yaz1yormu~sunuz degil mi? SUAD DERV/5 

POLISTE 
SfRKECt GARINDA BiR KAZA -

:;>ark §imendiferlerinde tesviyeci Zeki 
Sirkecide vagonlann altmda sifon ac; -
makta iken ayni hatta manevra yapan 
makinist Fehmi ve Seyfinin idaresin -
deki mar§andiz treni <;arpml§ ve Zeki
nin sol ayak topugunu kesmi~tir. 

DEr-.ri'ZE DU~TU, KURTARILDI -
Dun sabah saat 8 de Kad1koyiinden ha
reket eden vapur Haydarpa§a mendi -
regi oniinden gec;erken bir adam denize 
dii§mii§tlir. 

Hemen vapur durdurulmu~ ve bogul
mak iizere olan adam kurtarJlml§tir. 

lnhisarlar izmirde biiyiik bir 
depo yaptmyor 

izmir (Hususi) - inhisalar idaresi 
yangm yerinde Kiiltlirparka yalun ol • 
mak iizere 6200 metro murabba1 bir sa
ha iizerinde alti katl! biiyiik bir depo 
in~a ettirecektir. Bu i~ ic;in mimar Se • 
limi §ehrimize gondermi§tir. Bura .. 
da 1000 kadm, 400 erkek <;al!§abilecek
tir. Bine, bol ziyah ve tozlan dag1tmek 
ic;in hususi tert.ibath olacak, 2 milyon 
kilo tiitiin alabtlecek, her mevsimde 
c;ah§maga miisaid vaziyette bulunacak
tJr. Tiirkiyede bunun e§i yoktur. i§<;i • 
lerimiz ic;in du§ yerleri, s1hhi yemekha
neler, soyunma giyinme mahalleri, i§t;i 
<;ocuklanna mahsus bir yuva, 14 kadm 
ve 7 erkek a!abilecek bir revir ve bura
da daimi bir doktor bulunacakhr. 

Yap1lan tahkikatta bunun Per§embe

pazarmda kunduract Nerses oldugu ve 
vapur parmakhgmdan fazla sarkarak ~ta~m-am=e~n~y~a~n~m~I~§t~u~.~~=-==~~""'! 
denize dii§tiigu anla~tlml§tir. KOYUN OTLATTI DiYE - Sar1yer· 

kanunu hi.ikiimlerine go -
tta:stn1ev·e tabi tutulan memurlarm va

tayin edilecek olanlar isim ii -
tesbit edilmektedir. Ya& tahdidi 
bo~alan lie; yi.iz memuriyete bir 

daha a~ag1 s1mfta bulunan idare 
tayin edilecektir. 

te§kilat arasmda merkezde bulu
fen ~ubesi lagvedilmektedir. 
bagl1 olan tiitiin 1slah enstitii

,ubesine raptedileceklerdir. 

binba§l Naci tarafmdan ikinci fnonu Mustafa (Cankm) bu vaziyette Ve
muzafferiyeti hakkmda anlatlci ve du- kaletin de hakh, fakat memurun da hak
yurucu bir konferans verildi. S!k Slk h oldugunu soy)iyerek maddenin tadili 
alki§lanan hatib, bu zaferin siiel ve tek- teklifinde 1srar etti. 

Izmir (Hususi) - 16 agustostan 20 
§Ubat 936 tarihine kadar !zmirden 
65,794,6 ton c;ekirdeksiz uzum ihrac edil
mi§tir. Gcr;en y1l ayni miiddet icindeki 
sevkiyat 35,630,4 tondu. Goriilliyor ki, 
bu y1lm ihracah yan yanya fazlad1r. 
20 agustostan gene ayni tarihe kadar 
yap1lan incir ihracah ise 35,786,5 ton -
dur. Ger;en y1l ise ancak 26,147,9 tondur. 
Yani incir ihracatrm1z da fazlad1r, 

USKUDARDA iKi EV YANDI- de Ayazaga ki:iyunde E§refin yanmda 

Evvelki gece '0 skiidarda Murad bey 
mahallesinde Tur§ucu sokagmda 7 sa

yilt evde c;ama§Ir y1kanuken ocak par

lam!§ ve yangm c;lkarak yanmda bu -

lunan 92 say!l1 ev de dahil olmak iizere 

~obanhk eden Hasan koyunlanm otla
hrken birka<; koyun orada Veysel na -
mmdaki §ahsm tarlasma girmi§tir, 

Bunun iizerine Veysel E§rcfle kavga 
etmi§ ve onu yaralaml§hr. Jandarma
lar Veyseli yakalami§lardrr, 

nik k1ymetini, ehemmiyetini tam mana
sile belirtti. 

T akrir reye kondu, kabul edilmedi, 

madde oldugu gibi kabul edildi. 
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b. b" . . takl'b ediyor Yukanda solda: Bir taraftan su 
· ·b · felaketler 1r mm · · b h h · 

Amerikada f1rtma su basktm, yangm ve sal:e g1 1 
1 "le miihim bir k1sm1 harab olan P1tts urg §e ~1 · 

baskmma ugraml§k~n diger taraftan mlithi§ bl~ yan~mm alev e::l neticesi sular altmda kalmak tehlikesinin tehdl~ 
Yukanda sag·da· Civarmdak_i biiyiik barajm b.1rden~meAyl~ldlm g"da· Deh"etli bir flrtmaya maruz kalan Lovel §Chn 

· · · d k1 pamk §agi a sa · -s 
ettigi Johnstown "ehri caddelerinden blrm c ld kt. k" hai1• " ·· • t hakim o u an sonra 1 · sokaklanndan birinin ortabkta sukune 

1ngiliz mekteblerinde her sene bir -
c;ok tuhaf ayni zamanda tehlikeli ya _
!l§lar yap1br. Yukanki resim bu ~ek1l 
Yan§lardan birini gosteriyor. Talebe, 
Yukanda bir noktaya baglanm1~ ipe tu
tunarak kiic;iik bir §eHHeyi gec;mege c;a
ll§I yor lar. 

· 1 esnasmIngilterede bliyiik yang~n __ ar kte ve 
d_~ onlann ne suretle biiyume kta ol
sondiiriilmesi it;in nas1l ~all§llm~. tara
dugu itfaiyenin hususi bir ~eyed~lir ve 
fmdan filimler i.izerine tesb1t eb.1 ders 
bu filim sonra itfaiye efr~d1~8 1~u a • 
§eklinde gosterilir. ResmJm~zd_:. orii
meliyelerden birinin icra edildlgl g 
liiyor. 

"k d gu··nden giine i§sizlik azal· 
Belr;1 a a · · t 

d H tta Anvers gem1 ln§aa 1 
makta 1r. a . bd 

'hl d k1· faahyet har en ev -tezga arm a . . 
lk. kl" . almi~tlr Yukank1 res1m ve 1 §e m1 ~ ; 

B I 'k K 1 •~,.iincli Leopoldun en e c;1 a ra 1 u., 'h 
fazla faaliyet gostermekte olan tezga I 
ziyareti esnasmda ahnml§tlf. 

If" d"~inili olan ve kendilerine cZurafa - Kadm• ismi verilen, kii-
As~en -~~e~beri boyunlanm gordtigiinliz tertibat sayesinde uzatan bu ka· 

c;iikluklen te numaralan yapmak iizere biitiin Avrupayl dola§maktadlrlar. 
d Jar varye .. t . 
In d k' resim Londraya muvasalatlanm gos enyor. 

Yukarl a 1 

.. - .. .. kii iik otomobil bir ingiliz fabrikasi tarafmdan . viicu~e 
$U gordugun~z . . ~. t b "1 n bu araba 2 buc;uk beygir kuvvetmde blr 

getirilmi§tir. ikkl ktJ§It~e:t§;Y:a~t~e 600 kilometre gitmckte ve 4 buc;uk litre 
kine ile hare e e ' . 

rna . 1 lOO kilometre katetmektedtr. 1 
bPUZID e 

Ktbrtsblartn derdi 

Tiirk lisesine hala bir 
Tiirk miidiir bulunamad1 

K1bns (Hususi muhabirimizden) -
Biz bu yaz1m1zla ne edebiyat, ne 
de polemik yapmak istiyoruz; maksa -
d1m1z sadece mctruk kalml§ bir cami -
anm haricde aksi sadasm1 temin etmek, 
ona kardes kalblerde bir nevi melee bul 
maktlr. Eger bu (hikaycler) arad1g1 
ma'kesi bulur, K1bnsh Tiirk varllgJ is -
tedigi alakay1 goriirse bundan bizim de, 
buna vas1ta oldugumuz ic;in, in§irah du-
yacagl~liZ tabiidir. .. 

Fakat, hie; zannetmiyoruz. Oyle ol -
sayd1 kac; senedir ana vatan bi.~e kaq1 
bu kadar (bitaraf) m1 kabrd1? Oz kar -
de§ten ba§ka bir §CY olm1yan bu bikes 
varhk, bu kadar ihmal mi gortirdii? 

Filhakika, dikkat edilecek olur
sa Rumlarm ilk, orta ve yiik
sek mekteblerine, her kasabada mti
esses miikemmel (Jimnazlarma) mu
kabil bizim sadece bir tek kiiltiir kay -
nag1m1z, bu varhg1 izmihlalden koruya
cak, onu yiikseltecek bir tek memba1 -
mlz vard1r: Lise. 

ALMANLAR HAZIR Ml? 
Alman ordusu hie kimsenin nazart 

.:. 

dikkatini celbetmeden seferber hale 
gelebilir ve birdenbire harbe girebilir 

Renin sol sahilinin askerf ifgal alt1na ahnmas1 
M. Hitlerln askeri program1n1n bir safahas1n1 

te,kil eder gibi gorUnmektedir. 

Yazan: General Duval 

Alman askerleri dikenli tellerden atlama talimleri yaplyorltir 

Sultani, idadi ve lise safhalanm ta -
bii bir seyirle dolduran bu miiessese 
mahalli baz1 ziimrelerin anla§1lmaz bir 
taanniidle bir tiirlii halledemedikleri 
yenilik - eskilik; Tiirkc;iili.ik - Ingilizci -
lik; Evkaf~1hk - milliyetc;ilik ve nihayet 
kollej mi - lise mi kavgalanna kurban 
gitmi§tir, denilebilir. 

Payla§llamtyan miraslar gibi, halle -
dilemiyen §U menfaat davalan da biri
cik -irfan miiessesemizin hayatiyetine 
mal olmu§, bugiin onu aktif sahadan a
larak tamamile muattal b1rakm1~hr. 

~iiphesiz k1, bir cemiyet ic;inde fikir 
cereyanlan bulunmas1 hem tabii, hem 
de faydabd1r. Fakat gene tabii olmaslla
z1m gelen bir cihet var ki, o da mli§terek 
menfaat ve milli varhk mevzuu bahsol
dugu vakit biitiin h1rslan bir tarafa bl
rakarak tek cephe halinde birle§mek ve 
olesiye mi.icadele etmektir. 

ihtimal ki, buna lngiliz siyasetinin 
ana hattim te§kil eden muhtelif ziimre
ler arasma nifak sokmak, onlan asla bir 

Moltkeden once Schlieffen, Harbiye 
NaZin Von Gossler ve Von Einemle, 
ayni mevzu i.izerinde, ha§in si:izlere mu
hatab olunc1ya kadar miicadele etmi§ti. 
19 te§rinisani 1899 da, General Von 
Gosslerin dairesinde kaleme alman bir 
muhbra §U SOZlerle bitiyordu: c$imdi • 
ye kadar, harbde, bir ~efin emrine, hie; 
bir zaman faal 23 kol verildigi vaki de
gildir. Erkiimharbiye reisi, kendini bu 
ordularla taarruza gec;ecek kadar kuv
vetli goremiyorsa, fazla birka<; kolordu 
onun, nefsine itimadmt arhramaz.,. Von 
Einem ise, Schlieffenin istediklerine e
hemmiyet bile vermemi§ti. Harbden 
sonra, bir tahkikat komisyonuna, ha -
reketinin hesabxm vermege c;agmldt ve 
nctice itibarile kabahatli <;1ktl. Harbiye 
N az1rlarmm miitemadiyen ileri siirdiik
leri iddia, Maliye Nazm tarafmdan ma
ruz b1raklld1klan para mii§kiilatx idi. 
Almanya, Fransanm tatbik ettigi usulii 
aynen tatbik etmi~ olsayd1, her sene, o
nun iki misli efrad1 ordusuna katabi • 
lirdi. l§te bundan sonra yapmak istedigi 
budur. Mali mii§kli.latl artxk nazan iti
bara bile alm1yor. 

Jan iizerindeki engelleri kald1rmak ic;in 
bunlar1 onlemek laz1md1r. Almanyada, 
biitlin bir ekonomik ve asker! siyaset, 
memleketi, ayni zamanda sulh ic;in ve 
barb i<;in te~hiz etmek gibi iki gayeyi 
istihdaf etmektedir. Devletin niifuzu al
tmda, kuvvetli te§ekktiller viicude ge
tirilmi§, motor, otomobil, tayyare, mayi 
mahrukat ve kauc;uk endiistrilerini bir 
kill halinde sevk ve idare etmekte bu -
lunmu~tur. Milli topraklarm altmda 
mevcud bulunma~1 muhtemel petrolu 
ara§hrmaga, sun'i benzin imaline, ta -
bii mayii mahruklarm yerini tutacak 
sun'ilerini yapmaga matuf te§kilat me· 
tod dahilinde viicude getirilmi!?tir. 

Daha §imdiden ahnan neticeler diin -
yamn ba~ka taraflarmda e§i olm1yan 
neticelerdir. Alman hududlarmm bep • 
sini birbirine ba~llyacak bir otomobil 
yolu §ebekesi in§a etmek i.izere ba§h • 
yan ve devam eden faaliyet 7 milyar 
markhk bir yekun ifade etmektedir. 
1935 te makineli ii~ f1rka ihdas edilmi§· 
tir. Ordunun heyeti umumiye.sini de 
makinele§tirmek iizere durmadan c;ah • 
§ll1yor. 

cephe halinde birle~tirmemek hususi -
yeti mi'mi olmu§tur. ihtimal ki boyle da
gimk bir vaziyete dii~memize sebeb, 
bizim kcndi idraksizligimiz olmu§tur. 
Her ne olursa olsun ortada hakikat olan 
bir tek §ey var ki, o da Tiirk lisesinin 
bir Turk mlidiire ihtiyac1 oldugudur. 
Vak1a zaman zaman buraya edebiyat ve 
idareye mensub birgok zevat mlidiir o
larak gelmi§ veya getirtilmi§tir. Fakat 
maalesef hemen hepsi uzun miiddct bu 
vazifeyi benimsiyememi§ ve nihayet a
dayl terketmi§tir. Son olarak degerli 
Hoca Ismail Hikmet gelmi§, fakat o da 
selefleri gibi pek k1sa bir zamanda ls -
tanbula donmii§tiir. 

Sebeh? 
• Rivayetler muhtelif! Fakat hakikat 
tek: Bugiin miidiirsliziiz ... 

Bugtin Tiirk lisesi bir ingilizin idaresi 
altmdad1r. Programs1z ve kitabs1zd1r. 
Birc;ok derslerin ingilizce okutturulma
Sl cereyam vardrr. Tiirkiyeden mekteb 
kitablan getirtilmiyerek burada kitab 
baSl§ma ehemmiyet vermek fikri giin 
gec;tik~e kuvvetlenmektedir. Nitekim, 
ilk olarak sab1k miidlir Ismail Hikmetin 
tertib ettigi bir k1raat kitab1 bastml -
ffil§ ve mekteblere kabul edilmi§tir • 

Diger taraftan Viktorya Tiirk klZ li -
sesine de ahiren Miss. Bullen isminde 
bir ingiliz mi.idiir getirtilmi§tir. 

Baz1 talebe velileri bu vaziyet kar -
§ISmda gocuklanm, maalesef, Rum mek
teblerinEj veriyorlar. Bir ~1srm tale~e 
Tiirkiyeye, bir k1sm1 da ing1ltereye g1 -
diyor. Zaruret kar§lsmda ve zaruret 
ic;inde yapllan bu goc;ler ise tetkike de
ger. Gerc;i ana vatan lise mezunlarlffi!Zl 
bakaloryaya tabi tutmamak gibi mli§fi
kane hareketlerile bizi bagrma bas1yor. 
Fakat buradaki sistematik 1ngilizle§tir· 
me hareketini, buradaki temessiil teh • 
likesini ne yapahm? Onlara sadece a• 
Ciyahm m1? 

Halbuki yerinde bir kararla mekteb
lerdc Latin harflerile tedrisata ba§lan • 
ml§h. Halk bile bu barfleri itina ile og
reniyordu. Demek ki biz ~imdi bi.itiin 
bu mazhariyetlcrdcn mahrum kalaca -
glz, oyle mi? *** 

Darendede soy~unculuk ya-
panlar yakalandt 

Darende (Hususi) - Kazam1za tabi 
Olgun kopriisiinde silahh iki haydud, 
iki yolcunun ontine ($lkarak bunlarm ii
zerindeki 135 lira ile bir denk manifa
tura eliyasm1 alm1~lard1r. 

J andarmam1z, emniyet ve selameti 
tehdid edf'cek mahiyette alan bu soy -
gunun meydana c;1kanlmasl i~in der -
hal faali ete geGmi~ ve failleri bir haf
tada meydana ~1karmaga muvaffak ol -
mu§tur . 

Gasbedilen paralarla manifatura e~ -
yas1 sahiblerine iade edilmi§, suc;Iular 
hakkmda da adli takibata ba~lanmt§tlr. 

Alman Ba§vekili, askeri hizmet mli.d
detini orfi olarak tesbit etmek hakkml 
kendi kendine bag1§1aml§tlr. 1htiyat ef
radmm hiz t mi.iddetini ve bu efradm 
miktarm1 tayin etmek te gene onun 
hakk1d1r. Bu §erait dahilinde, Alman 
ordusunun, istenilen miktara yiiksele -
bilecegi izahtan varestedir. Alman or -
dusu, hie; kimsenin nazan dikkatini cel
betmcden seferber hale gelebilir ve mu
azzam kuvvetlerle birdenbire harbe gi
rcbilir. 16 mart 1935 tarihli kanun Al -
man ordusunun, sulh zamanmda 12 kol
ordu ile 36 f1rkadan mi.irekkeb olacagm1 
tasrih etmektedir. 

$imdiye kadar yalmz on kolordunun 
erkambarbiyesi vli.cude getirilmi§tir. 
Diger ikisi ihtiyat olarak muhafaza e
dilmekte ve aglebi ihtimal·Ren arazisi -
ne tahsis olunmaktadxr. Hatta, ti<;li.ncii
siinlin te~kil edilecegini soyliyenler de 
vard1r. Renin sol sahilinin askeri i§gal 
altma almmas1, Hitlerin askeri progra -
mmm bir safhasm1 te§kil eder gibi go
riinmektedir. 
Motoriilii vesait Ve tayyare 

Alman ordusunun en biiyUk kuvvet -
lerinden biri, kumanda makamm1 ha -
rekete getiren gene ve yenile§tirici ruh
ta mlindemic;tir. 1914 te, Alman ordu
su, bizden ileri bir barb malzemesi 
ve barb metodlarile sava§a girmi§ti. 
Mitralyozler, bombalar, ag1r toplar, te
lefon, telsiz telgraf, rasad tayyareleri 
ilB.h. gibi btitiin vesaiti bizden yiiksekti. 
$a yet, bizim, 7,5 luk toplarrm1zdan az 
bir zaman evvel kullanmaga ba§ladxgt 
77 milimelrelik sabra top<;u malzemesi 
meselesinde, vaktinde tashiha muva£ -
fak olamad1g1 agrr bir hata i§lemerni§ 
olsaydx, harb vesaitimize kar§l kahir 
bir tefevvuka sahib bulunacaktl. Buna 
ragmen ordu iimerasmm o devirde 
clir'etkarhktan mahrum bulunduklan 
ve gorenek yiizi.inden giinah i§ledikleri, 
Almanyada hala soylenir durur. 

Bunlarm 1917 de ve 1918 de hiicum 
arabalanmn taarruzi k1ymetlerini tak
dir etmemek hususunda gosterdikleri 
inaddan da ac1 ac1 bahsedilmektedir. 
Dogrudan dogruya hiicum arabasile 
me§gul olmaktansa, hiicum arabasma 
kar§I kullamlacak mlidafaa silahma kuv 
vet vermek laz1m geldigi kanaatinde lS
rar gosteren o i.imeramn bu tezi, bu -
giin, maalesef yalmz Fransada revacda 
olan bir tezdir. 

Almanya, endiistri terakkilerinin or
duya ithalini rationnel bir tarzda tan • 
zimine ac;h§maktadtr. Bunu temin i<;in 
sivilin ve askerin mesaisini birle§tir -
megi dii§iiniiyorlar. 

Makine ve motorlin tedricen insan ve 
hayvan kuvvetinin yerini tutmak su • 
retile meydana getirdigi ekonomik V€' 

sosval inktlab, kara ve hava nakliye va
Slt~larmm slirat sayesinde zaman ve 
mesafeye kar§l c;aldigl galebe, askeri 
te§kilat ve harbin sevk ve idaresi i§ • 
Jerinde c;ok derin tesirler b1rakmak ge
rektir. Bunlara mani olmak §Oyle dur
sun, belki, ne olduklanm anlamak, yol-

istikbalde, seferber bir odunun muh • 
tac oldugu malzemenin daha evvelden 
haz1r ve ambarlarda muhafaza alhnda 
bulunmasma imkan yoktur. Asxl Iazlffi 
olan, ordunun llizumu halinde, muhtac 
oldugu malzemeyi, imkan nisbetinde 
milli ekonomi kaynaklarmdan tedarik 
edcbilmesi yahut, hie; olmazsa, bu mal
zemeyi istihsal ic;in geni§ mikyasta si
nai imkanlara malik olmas1du. Bu ise 
bir elbirligi viicude getirilmesini zaru • 
ri k1lmaktad1r. Bu elbirligi de, askeri 
makamatl fenni ve smai terakkilere bi
gane kald1g1 takdirde, tabakkuk ettiri
lemez; hususile, elinde mevcud vesaite 
fazla giivenip fazla bagh kalarak, ma • 
kine sahasmda yaptlan yenilikleri, c;e
§id c;e§id bahanelerle, lakayd kar§1lar • 
sa, mevzuubahs elbirligini husule ge • 
tirmege imkan olmaz. 

Almanlarm hava kuvvetlerine gelin
ce, yiiksek kumandanhk makam1, tay • 
yareye <;ok listiin bir k1ymet vermekle 
beraber, pek saglam esaslara istinad et
meden ortaya atllan say1lar nisbetinde 
tayyareye sahib bulunmad1g1 da mu -
hakkakhr. Hatta, General Goringin bu 
husustaki beyanatmda bir parc;a blof 
yapb~ bile iddia edilebilir. 

Almanya, hava kuvvetlerini tanZim 
ve te§kile metodlu bir §ekilde devam e
diyor. Bu i~e ba§tan bailamt~, toprag1, 
fabrikalan, mektebleri, liiboratuarlan 
en evvel tanzime koyulmu§tur. 

Biitiin bu noktalarda, en mlikemmel 
cibazlanml§ memleketlerle mlisavidir. 
Hatta belki onlar1 gec;tni§tir. Fakat, tay
yare bahsinde, heniiz noksam vard1r. 
Yiiksek mmtakalarda c;ok siiratli uc;u§ 
yapacak tayyareler imali ic;in viicudii 
elzem olan kompresorlli motorlen he -
ni.iz yoktur. Hatta, biiyiik serilerin fab
rikalardan c;1kmaga ba§laml~ olmas1 da 
az muhtemeldir. Malzeme bol olsa b1le 
bu sefer de kafi miktarda <;all§tlracak 
adam bulunam1yacakbr. Fakat, Alman
yamn imalat hususundaki tutumu oy
ledir ki, 1937 de, nihayet 1938 de, kuv -
vetli bir Alman bava ordusunun viicud 
buldugunu gormek miimklin olacakhr 
ve bu ordu, saglam temellere dayana -
cag1 i<;in, gec;ici bir §ey olm1yacaktir. 
Alman askeri tayyare i§lerinde zaman 
zaman buhran husuliinden arhk bahse
dilmiyecektir. ~urasmx bahrlatahm ki, 
Almanya, harbden evvel, askeri tayya
recilikle ancak 1912 de ciddi surette 
me§gul olmaga ba§laml§tl. Lakin 1914 
te bizi gec;mi~ bulunuyordu. 

Ka~an rnahkumlar 
~arki:iy (Hususi) - Ger;en hafta Te

kirdag sahil hapisanesinden kac;an iir; 
mahkumun ilc;emiz bolgesine Sl~nd111l 

.. ,.,._ ... 
ger kasabalarda oldu~u gibf ilt:l'mlz cev 
resinde de jandarma kumandam ve tan
darmalar tarafmdan ~iddetli ara$11rma
lar yap1lmaktad1r. Mahkfimtarm yakm
da ele ger;ecegi tahmin edilmektedir. 
LU!.I.Ali J.l'8K) u vUJf;e.!:dJut.• ..-u .._t~!.Jl fiJd 

p1lmas1 i<;in karakollara malllmat w 
rilmi§tir. 



8 CUMHURlYET 

Asya kiiltiiriinde Iran giizel 
san' atlarinin oynad1g1 rol. .. 

Bozdag k1' sporu 

i~in ~ok miisaid 

Bir Alman oradaki mii
~ahedelerini anlabyor 

Leningradda me~her 
Avrupa 
kiil tiiriin ii 

biitiin diinyaya maya 
anlamakta yirminci 

vermi' olan biiyiik Asya 
asra kadar gecikmi,tir 

lzmir (Hususi) - Uludag ve hatta 
Ankara rnuhitindeki kayak sporu faali
yetine imrenen izmir, gec;en ve evvelki 
seneler, gozlerini rnuhite c;evirmi§ ve ni -
hayet Bozdag iizerinde durmu§tu. Eski 
Valimiz General Kaz1m Dirik, birkac; 
defa bu mevzua temasla Bozdagm ka
yak sporuna rniisaid oldugunu ve sporcu
lar ic;in burada barmacak yerler, kuleler 
yaprnak imkanmm mevcud bulundugu -
nu soy lemi§ti. Fa kat her§eyden evvel, 
salahiyettar bir goz ve kafa ile tetkikat 
yap1lmas laz1m geliyordu. 

1935 - 1936 senesi 
yalmz iran gilzel 
san'atlannm de -
gil, biitiin Asya -
nm san'at husu -
sunda birleiikligi -
ni meydana g1kar -
IDI§ olmakla tam -
nacakt1r. Avrupa -
mn Asya kiiltiirile 
parr;a parr;a bir hal
de ve ayn ayr1 
devirlerde temasa 
gelmi§ ve bu hu -
sustaki tetkiklerin 
muntazam §ekil • 
de birle§tirileme • 
mi§, birbirine ek
lenememi§ olma -
s1 yiiziinden Asya 
gilzel san'atlan -
nm birbirine o -
Ian rnii§abeheti da
da dogrusu sthri -
yeti bir tiirlii ha • 
kiki surette aydm
latllamaml§ ve bu 
sahada esasen nok
san olan ihtlsas sa
hiblerinin fikirle -
ri, miitalealan da 
keza bir le§tirile -

dense yeridir. 25 
bin parr;adan faz -
la e§ya Sovyetle -
rin mahdtr. Bun -
lar arasmda milad
dan 4000 sene ev -
veline kadar giden
leri vard1r. 0 za -
manda!l bugilne ka
dar elde edilen ve
saik yalmz iran de
gil ayni zamanda 
bu kiiltiiriin diger
lerile s1kl miina -
sebet neticesi aldt
gi mecray1 goster • 
mektedir. 84 gale -
rinin raflarmdan ta
§an bu e§ya garbe 
Asya ve iran ~til -
tiirii hakkmda gok 
belig ve §imdiye 
kadar vaki olrn1 -
yan bir §ekilde hi
tab kudretini haiz
dir. 

lzmir lisesinin almanca muallimi von 
Rummel. herkesten habersiz olarak Boz
daga gitrni§, kendi zaviyesinden bir tet -
kik yaprni§hr. Von Rummel dag ve ka
yak sporlarile c;ok ugra§ml§, Alplarda 
dola§ml§ bir zattlr. Bozdagdaki gezinti
sinden aldigl inhbalardan c;ok memnun
dur. Alman sporcu, dagm en yiiksek 
noktasma kadar c;Jkmaga rnuvaffak ol -
mu§tur. Gordiiklerini, dii§iindiiklerini 
§oyle anlabyor: 

memi§tir. Hermitage 

Son birkac; nesil 
zarfmda Asya kiil
ttiriiniin hakiki kiy
met ve kudretini 
idrak etmi§ bulu -
nuyoruz. Lisammi-

Miizesindeki Sasaniyan eserlerinden z1, alfabemizi ve 

«- Odemi§ §ehri geni§ Bozdag mt· 
lannm altmdad1r. Uzaklarda kar kiimesi 
ve giine§ §Ual altmda parhyan Birgi ka
sabas!, zeytin ve servi agaclannm koyu 
YC§illigile seyrine doyulmaz bir manza
ra te§kil etmektedir. Y eni yap1lan otomo
bil yolundan siiratle yukanya c;Ikip bir 
saat kadar da yaya yiiriidiikten sonra, 
pek misafirperver olan Bozdag koyiine 
geldim. Y anrn sa at istirahat ettim ve son
ra kar iizerinde c;ifte uzun tahtalan a -
yaklanma gec;irdim ve kayak ad1mla 
karlar arasmda tepeye kadar yiikseldim. 
AltJmda «Kiic;iik Mendires» nehrinin ya
tagml ve kar§Imda emsalsiz daglarm sil· Kiiltiir tar·ihini kan§hracak olursak 

ingilterenin italyadan, Rusyanm Fran -
sadan, ispanyamn da Yunanistandan is
tiane etmek suretile hususi harslanm 
viicude getirrni§ olduklanm goriiriiz. 

Fakat Asyaya gelince, <;in, Hindis -
tan, iran ve hatta daha ufak sahalar 
biisbiitiin birbirinden ayn olarak tet -
kik edilmi§ ve bu yiizden de Asya kiil
tiiriiniin hakiki cereyanlanm tesbit ve 
tayin gilgle§mi§tir. 

Asya ktiltiir tarihini ayn ayn par -
r;alar halinde tetkikm yanh§ oldugunu 
tashih yolunda atllan ilk biiyiik ad1m1 
ger;en sonbahar Leningradda Hermitage 
miizesinde ar;tlan iic;iincii iran giizel 
san'atlan ve arkeoloji me§heri te§kil 
etmektedir. :}imalden ve §arktan irana 
giren fatihlerin as1rlarca devarn eden 
ve ayni zamanda hayat verici istilala -
rmm iran ktiltiirii iizerindeki tesirleri 

j daha birc;ok hayati ihtiyaclar1m1 -
z1 bize temin eden bu eski §ark 
medeniyeti, Avrupaya sanayi sahasmda 
da rehberlik etmi§tir. Onyedinci as1rda 
ba§hyan ve Asyayt kopya etmek saye
sinde bugiinkii yiiksek san'at seviyesi
ne <;Ikan Avrupa Asyamn hakiki san'at 
ve kiiltiir ruhunu anlamakta Yirminci 
asra kadar gecikrni§tir. 

Japon gi.izel san'atlarmm hakiki kiy
meti (1900) ytlmdan sonra anla§Ilmaga 
ba§lanml§tlr. Bunadn evvel sadece renk 
ve resim olarak terna§a edilen <;in ve 
Japon eserlerinin delalet ettikleri kiil
tiire gore tetkikleri biraz daba gecik -
mi§tir. 

Hermitage miizesindeki rne§herde 

Muallim Rummel Bozdagda bu me§herde Sovyetlerin ispata ftrsat 
bulduklan gibi iyile§tirici ve inki§af et
tirici olmu§tur. 

Esasen iran milliyet ailesine mensub 
1rklar tarafmdan vaki istilalarm getir -
digi kiiltiir, iran kiiltiiriinii felce ug -
ratmaml§, bilakis onu daha zenginle§ -
tirmi§, daha hizla§tlrmi§br. Fatihler 
kiiltiirlerini bir taraftan §imal~ ve §aT· 
ka, diger taraftan da Hindistana dogru 
yayarlarken fikir teatisi, motif ve tek
nik bak1mmdan Asya ktiltiirii iizerin -
de bir nevi yaytm merkezligi vazifesini 
de ifa etrni§lerdir. i§ yalmz bununla da 
kalmami§, zaman zaman bu kiiltiirle te
masa gelen Avrupa ve bilhassa MlSlr 
da bu yay1mm tesirinden kurtulama -
mi§br. 

Asya giizel san'atlan arasmda !ran san
atma verilen vaziyet r;ok giizel tasnif 
olunmu§ asarla ispat olunmaktad1r. Bii
ytik Asya kiiltiiriinden te§a'ub eden ! -
ran giizel san'atlarmm ve iran ktiltii -
riiniin derin tesirleri miizede ad1m ad1rn 

Sergideki Iran minyatiirlerinden takib olunabilmektedir. silesini goriiyordum. T epe iizerinde lo -
dos riizgan §iddetli estiginden, kayakla
nml, sevinc ic;inde, miinzevi bir vadiye 
ac;Ilan dik §imal yoku§lanna c;evirdim. Ne 
giizel bir ini§ yarabbi? 

Bu senenin yazma kadar agtk bulun
durulacak olan Hermitage rne§herinde 
bu miitalealarm s1hhati hakkmda in -
sam kat'i neticelere vard1racak vesika
lar mevcud oldugu gibi biriktirilen e§
yamn kaynak tenevyiiii de son derece 
§ayam dikkattir. iran hiikfuneti tara -
fmdan yollanan binden fazla par~a e§
ya, mernleket dabilinde son hafriyat es
nasmda meydana c;1kanlan yeni vesi -
kalar bunlar arasmdad1r. 

Luvre miizesi ve Frans1z milli kiitiib-

parr;alarm be§te dordiinii Sovyet me -
saisine medyunuz. Siberya ve Tiirkme-
nistan mtizelerinden, Ermenistan ve 
Kafkastan, Giircistan ve Rusyanm sair 
aksammdan vaki i§tirakler, son derece 
la.ymettar olmakla beraber, esas kay -
nak Moskova ve Leningrad miizeleri 

Me§herin biiyiik bir rolii de iranla 
Sovyet Rusya arasmda hars bak1mm -
dan vticude getirdigi yakmhkbr. 

iran giizel san'atlanm ve edebiyatl • 
m derin SUrette tetkike koyulan Rus a 
limleri, Rus talebesi herhangi bir mem
leketten kat kat fazlad1r. 

11kbahar karlan fena degil, kaypak ve 
yumu§aktir. Hareketim c;ok seri olursa, 
k1sa bir sallama veya atlama ile beni dur
duruyor ve tekrar a§aglJa inmekte devam 
ediyorum. Bozdag1, Alp daglarile mu -

1 kayeseden c;ekinmiyecegim. Buraya gel
digimden bir gece sonra, hafifc;e, toz ser
pintisi halinde kar yagd1. Riizgar tepe -
nin sivrilikleri iizerinde giirliyerek havaya 
kardan bayraklar fulahyordu. Simdi 
zahmetle tepeye c;Ikiyordum. Nihayel 
kayaklanmla, son kar izbri iizerinde, c,:i
c;ekler ortasmda ve bir kaynagm kiy!Cl -
gmda duruyorum. 

Sporcular ic;in Bozdag, tabii Uludag 
gibi konforlu degildir. Giine§ altmda 
parhyan sonsuz. diiz kar ve gene diiz kar 
yoku§lan bur ada heniiz noksand1r. Fa -
kat ilerlemi§ bir kayakc;1ya Bozdagm 
bilhassa dik ve kayakh taraflan goriilme· 
mi~ bir sevinc verir. Bir sporcu s1fatile 

hanesi tarahndan serileri itmam igin diyebilirim ki; k1sa zamanda Tiirk vata-
yollananlar da fevkalade klymettardlr. mm seven Tiirk sporculanmn, b§m da-
tngiltere ve Amerikadaki hususi kollek- hi kayaklarla Bozdagma yerle§ecekle _ 
siyoncularm da yollad1klan par~alar da • · d -r d h d b 
faydah olmu§tur. Fakat te§hir olunan Eski Iran eserlerinden bir heykel rm en ve sag am ag avasm a eyaz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····························································•••••••••••••••••••••••••••••·· c;;ar§af keyfini tatmin edeceklerinden hie; 

ile bir pehlivan 

Btikre~ sokaklarmdan birinde merakh bir manzara: Ayt ile gore§en bir 
Rumen pehlivanL 

Liileburgazda mezbaha 
yap1hyor 

Liileburgaz (Hususi) - Kasaba ile is
tasyon arasmda ve kasabaya 2, istasyo
na 5 kilometro kadar mesafede bulunan 
(Kerevizdere) mevkiinde bir mezbaha 
yapilrnaktadir. 

§iiphem yoktur.» 

1stanbul - Edirne yolunda 
~ah~malar 

<;orlu (Hususi) - in§aat mevsiminin 
gelmesi ve havanlarm miisaid gitmesi 
dolay1sile istanbul - Edirne yolunda 
hummah bir faaliyete ba§lanmi§tlr. Be
ton asfaltla yap1lacak olan istanbul -
Edine yolu ic;in alman 13 silindirden be§ 
tanesi yola gelrni§tir. Diger 8 silindirin 
de yakmda yolda bulunacag1 ve 15 ma
yista bu yolun silindiraj i§lerine ba§la
nacagi ogrenilmi§tir. Memleketimizlc 

9650 lira bedelle ihale edilen mezba
hanm in§aSI birka~ aydanberi ilerilemi§ 
ve bitmek iizere bulunmu§tur. Bu mez
baha Belediyeye iyi bir varidat temin 
edecegi gibi kesilen hayvanattan alma
cak riisumla rnezbahanm bir iki senede Avrupa arasmda yegane muvasala yo
rnasrafmi <;Ikaracagma da muhakkak lunu te§kil eden bu yolun ikrnali, Trak-
nazarile bakllrnaktad1r. Mezbahanm is- yarnlZln ekonomik kalkmmasmda in _ 
tanbula giden ~ose iizerinde bulunmas1 ki§aflar yaratacag1 gibi Trakya kasaba
ve istanbula yap1lan kesilmi§ hayvan 
sevkiyatimn kolayl!g1 noktasmdan mev 
kii de r;ok uygun goriilmektedir. 

larile istanbul arasmda rahat otobtis 
servisleri yap1labilmesine vesile ola -
cakhr. 

7 Nisan 1936 

Tarihten 
yapraklar 

1000 gii zel cariye~ 
saray1na kapayan sulta 
Onlar1n haremagalarile evlenip rezaleti ayyu 
~Ikardiklarini duyunca kiiplere hindi, lakin onl 

birle,ip budala hiikiimdar1 par~aladdar 

Onuncu, Onbirinci amlarda Bag -
dad, Kartaba, Kahire gibi §ehirlerde ah
lak stf1rdan c;ok a§agl dii~mii~tii. F uh§ o
ralarda en ileri giden san' at halini ald!
gi gibi hiikiimdar ve bey saraylan da ke
pazeligin, hayaSIZhgm, y1rlik yiizliilii -
giin yiiksek rnerkezleri haline gelmi§ti. 

F uh§, insanhgm var olu§ile berabcr 
ba§lar. Sarkta da otedenberi fahi§eler 
ya§ard1. Hatta islamhktan onceki devir· 
Jerde Arab yanmadasmda fahi§eler, ku
liibelerine ve c;ergelerine birer bayrak as
mak suretile rnii§terilerine serbestc;e mii
racaat hakkm1 ve imkamm verirlerdi. Ge
ne o yanmadad61, Irakta, Kafkasyada 
birc;ok zenginler halayiklanm para ka -
zanmak ic;in fuh§a te§vik ve icbar eder
lerdi. 

F akat Onuncu ve Onbirinci amlar -
da bu, dalbudak salmi§ ve c;ok kokle§ • 
mi§ bir san'at mevkiine yiikseldi. Hiiku
metler vaziyetin online gec;ilemiyecegini 
takdir ettiklerinden bo§ yere iiziilmegi 
manas1z bularak ahlaksiZ cereyanmdan 
hazineyi miistefid etmegi dii~iinmii~ler ve 
fahi§elerle onlann muhtac olduklan ele
manlan te§kilatlanduml§lar, vergiye bag" 
lami§lardi. Artik Bagdad, Kahire, Kar
taba gibi ~ehirlerde F ahi§eler Kahyas1, 
F ahi§eler Seyhi ve F ahi§eler Suba§!Sl gi
bi memurlar kullamhyordu. 

Hiir buak1lan her san' at, revacm1 da
ha §iimullendirmek ic;in muhtelif c;arele
re baFurur. Fahi§eler de davullu zurna
h reklamlar yapiyorlardi, tellallar dola§
tmyorlardi, c;ar§Ilarda ve pazarlarda nii
muneler gezdirerek kendilerine ragbet 
temin etmege ve yahud kazand1klan rag
beti bir kat daha c;ogaltm1ya sava§Iyor -
lard1. 

En meshur Arab miiverrihlerinden 
fbni Hallikan kaleme aldiib tarihin ikin
ci cil din in l 2 7 nci sahifesinde o kirli ce
reyanlan tasvir ederken: «Bu san' atm 
revacm1 fazlala~tnmak ic;in «;ah~makta 
pek ileri gidiliyordu, hamam duvarlan
na kadm resimleri nak~olunuyordu>> di -
yor. 

Zevklerine dii~kiin zenginler de fuh
sa kuvvet veren ~eyleri yayrnaktan geri 
kalmJyorlardi. Bunlardan c;ogu sevdik -
leri cariyelerin resimlerini - tJplo. hamam
larda oldugu gibi - evlerinin duvarlarma 
i~letiyorlard! ve misafirlerine bu resim -
leri gostermekten enikonu gurur duyu -
yorlard1. 

Saraylar da ayni haldeydi. Fakat bu 
hiikiimdar yuvalan serbest bir fahi§e evi 
degildi. Oralara yiizlerce ve hatta bin -

Halbuki onlar, te~kilatlanm elbirli 
le yapml§lardl, a!Ik hiikiimdann yiizii 
giiliip kendi alemlerinde bir hovar 
keyfi siiriiyorlard1. Gene miiverrih io 
niileslrin rivayetine gore MISir saraym 
halay1klarm viicude getirdikleri te~kil~ 
birer haremagasile resmen evlenmekt 
ibaretti. 

Evet. Bin halay1k, kendi aralann 
ya§Iyan ve say1lan birkac; yiizii hula 
haremagalanm payla§ml~lardi, ikili iic; 
Iii nikah usuliine uygun dii§en bir kana 
atkarhkla onlarm herbirini iki veya ii 
nikaha baglami§lardi. Bu nikahlan ke 
dileri ktytyorlardl, diigiinlerini gene ken 
dileri yapiyorlardi ve hiikiimdar hazret 
Jeri bol §arab ic;erek, <;e§id c;e§id dans sey 
rederek sarho§ladiktan sonra hepsi, ko 
calanm yanlanna ahp sabaha kadar c;1l 
gmca egleniyorlard1. 

Fakat kadmlann ezelden ebede kadar 
siiriip giden bir zay1f taraflan vard1r: 
K1skanc;!Ik! .. M1s1r saraymdaki halay1k• 
lar da, miistakil birer koca sahibi olc:.ma• 
mak yiiziinden yava§ yava§ ihtilafa dii§• 
mii§lerdi, sac;sac;a gelmi§lerdi. Bu sebeb· 
Ie o gizli nikahlar, o gizli gerdekler ve o 
gizli eglenceler hiikiimdann kulagma 
aksetmi§ti. 

Humariiveyh, odalarma kendisinin • 
kinden ba§ka hic;bir erkek sesinin niifuz 
ed~medigine kanaat besledigi narnuskar 
saraymda e§i i§itilmemi§ bir namussuzluk 
cereyan etti~ini ogrenince kiiplere hindi, 
hemen tahkikata giri§ti. Maksad1, bu ha
yaS!Zhgm ilk miirettiblerini bulup ate~e 
atmak ve geri kalan su<;lulan da Nil 
nehrine gom_mekti. 

Lakin bu te§ebbiisiin daha ba§langl • 
cmda bin halayigi ve birkac; yiiz koleyi 
hiicuma kalkml§ gordii, hayret ve deb • 
§et i<;inde a d1. tur ugu o a an 1 r 
~1kamazd1. Kap1 da, dehlizler de tutu!· 
rnu§tU. Miidafaaya imkan yoktu. (iinkii 
kolelerin ve hatta halay1klarm hepsi si
lahhydi. 

Gafil hiikiimdar bu vaziyette yalvar
mak ve yap1lan nikahlan kabul edip ya
kayJ kurtarmak istedi. Fakat sarayhlar 
bu aldat!Cl uysalhga ehemmiyet verme • 
diler, bin be§ yiiz ki~inin hayat!m bir ki
~inin hayat~ndan daha k1ymetli bularat 
saldudilar, Humariiveyhi parc;aladilar. 
k.ymiya c;evirdiler. 

Bu hadise, saraylarda fuh~un • miim· 
kiin oldugu kadar - miisamaha gormesi 
neticesini verdi. T arihe gec;rnesi de za • 
ten bu yiizdendir. 

M. TURHAN TAN 
lerce halay1k dolduruldugu halde hii - ...... ----~--~~~~~~-=~ 
kiimdardan ba§ka bir erkegin ic;eri gir -
mesine hemen hemen imkan yoktu. Hal
buki fuh§un sesi her yere girer, onda u -
gursuz bir riizgar aki§l vard1r. Demir ka
pllar, kahn duvarlar arkasmda hapsolu
nan o saylSIZ halayJklar da, rnuhiti ka -
Sip kavuran fuh§un sesini duyuyorlar ve 
onun zehirleyici kokusunu ic;iyorlard1. Bu 
sebeble saraylann harem daireleri de es
ki devirlerin bayrak c;eken fahi~e evle -
rinden ve ic;inde ya~ad1klan devrin ser
best birakilmi~ san' at yurdlarmdan fark
siz gibiydi. Oralarda dahi ahlak - ala -
bildigine - bozulmu§tu ve c;irkef dalga -
Ian kayilaylp duruyordu. 

Gene Arab miinevverlerinden 1bniil
esirin yazd1gma bak1hrsa bu saraylar i
c;inde en koyu tefessiih gostereni MISlr 
hiikiimdan Humariiveyhin ka§anesidir. 
Bu zat binden fazla giizel halayigl sa -
rayma kapamlgh, sii fii zevklerin en c;ir
kinlerini ya~ay1p gidiyordu. 

Bir hiikiimdar ve bin halay1k! Bu, rn 
kuvvetli zekalann bile online gec;emiye -
cegi bir muvazenesizlik mevzuudur. Her
hangi bir tac, bin kadm yiiregine birder. 
feragat a§Ihyamaz. 0 kadmlarm ba~1. 
belki tacm kudreti oniinde igilir. Lakin 
yiireklerdeki ihtiras daima dimdik ka -
hr. 

Humariiveyh, fahi~elerin davul zurna 

ile mii~teri topladiklan, hamam duvarla

nna kadm resimleri i~lendigi bir muhitte 

bin halay1gm klSir bir ruh ta~Iyacaklan

na, tam bir perhiz ic;inde ya~Iyacaklan

na inanacak kadar gafildi. 1draki bur -

nundan ileri gitmedigi ic;in tabiatin kadm 

biinyesine a~Iladigl i§tiyaklan ve ihtiyac

lan ihata edemiyordu. Y almz kendi zev

kini dii§iiniiyordu, halayiklanm sade bir 

et kiimesi telakki edip gidiyordu. 

Ha va tehlikesini 
bilen iiyeler 

Ankara 6 (A.A.) - Hava tehlikesini 
bilen iiyeler: 

12240 Ali Baltao.J~lu Trabzon tecimer 
30, 12241 Ahmed Ibrahm10glu Trabzon 
fmd1k tecimeri 20, 12242 Hac1 Nuri Ek
mekgioglu Trabzon tecimeri 20, 12243 
Kafatu 1\Hrnikoglu. Trabzon §arabc1 20, 
12244 Ho§traser hcarethanesi Trabzon 
20, 12245 H. Rti§tii Bekiroglu Trab • 
zon 20, 12246 Mustafa Oltulu Trabzon 
kumavp terzi 20, 12247 Harunlar Trab
zon tuhafiyeci 20, 12248 Haklo Trab • 
zon Halk eczanesi sahibi 20, 12249 B. 
N edim Trabzon Elektrik ~irketi din~k
torii 30 12250 Asian Elektrik §irketi 
miihendisi 39.60, 12251 Azmi Ozer a • 
vukat Trabzon Baro ba§kam 20 12252 
Ahmed Bekiroglu Dortyol Pay~s 20, 
12253 Selim ;:iahinoglu Dortyol Payas 
20, 12254 Hac1 Mehmedoglu Dortyol 
Payas 25, 12255 Ahmed Siimer Dortyol 
Payas 40, .1225~ Hasan Dortyol Payas 
25, 12257 I~rah1m Kemal Dortyol 25, 
12258 Mcvlud Nuri Dortyol 25, 12259 
Hiiesyin Hasanoglu 20, 12260 Bestami 
Yusufoglu Dortyol Payas 20. - ........ ._ __ 
Fransa deniz anla$masmdan 

memnun 
Paris 6 (A.A.) - M. Pietri, lntran

sigeant gazetesine verdigi beyanatta, Lon· 
dra deniz muahedesinin biitiin milletleri 

miisavi dereceye getirdigini soylemi~ ve 
«Fransa, kendi filosunu Britanya bahriye

sinin iic;te birine indiren ve Italya ile mii· 

savi dereceye getiren Va&ington taahhiid· 

lerinden kurtulmu§tur.>> dedikten sonra 
Sovyet Rusya ile Almanyanm Londra 

muahedesine i&tirak ettiklerini gorrnek ar· 

zusunu izhar etmi~tir. 
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Fransa beyiieimilel 
bir ordu istiyor! 

ltalyan -Habei Suthu OAtin~Y• 
----

heyecana 

Lokarnocular per,embe giinii toplanacak!~~- ve 
M. flandin Almanyaya kar'I muahede hiikum
lerinin tamamen tatbik edilmesini istiyecek 

(Ba,taralt 1 inci aahifeJe) 
netmektedirler. 

lt;tima perfembeye 
Londra 6 (A.A.) _ Royter Ajansi· 

nm tebligine gore, Lokarnocu devle~ler 
arasmda yap1lacak gorii~meler, BekJka 
Ba~bakam Van Zeeland daha evve1 ge· 
le · ·· ·· t Jl ~JYecegi ir;in, per~embe gunune a 1 
edi!rni§tir. 

Mutabrk kalJrlar 

Fransa hususi bir 
1 

ordu yapacak 
--

300,000 ki,i 12 sene 
Majino istihkamla -
r1nt bekliyecekler! 

13 ler komitesi 
yar1n toplan1yor 

(Ba,tarafr 1 inci aahifede) 
katibligi tarafmdan ne~redilen De Ma
dariagamn raporunun, 1talyan matbu
atmda §iddetli tenkidlere yol ac;bgm1 i
lave etmektedir. 

italyan gazeteleri, bu raporun, Mare
~al Badoglionun harb metodlan iize -
rinde c;ok fazla 1srar ettigi halde Habe§ 
mezaliminden kafi derecede Israrla 
bahsetmedigini ve italya ile Habe~ im
paratoru arasmdaki sulh imkan1an 
hakkmda hi<;bir §ey soy1emedigini ileri 
sur me ktedir ler. 

V aziyet vahim bir fekil 
almaga ba,laJr 

Paris 6 (A.A.) - 1talyan • Habe~ sa -. londra 6 (Hususi) - Lokarnocula
hn Per§embe glinii Cenevrede toplanmala· 
n kararla~tmlmJ~hr. fngiltere, Fransa, ve 
Be!~;ika bu hususta mutabtk kalmJ~Iar • 

--- va~1n1n ald1g1 yeni istikameti tahlil e -
LonJra 6 (A.A.) - «Peo • den cLe Tempst gazetesi, durumun bu-

ple» gazetesinin yazJrima go· glin i<;in vehamctli bir §ekil almaga 
re, Fransu: Erkamharbiyesi ba§ladtgml gorliyor ve diyor ki: 

d1r. 
kl 

• uzun miiJJet servia yapan ve $imdi Negi.is i<;in yapacak ~ey var -
M. Flandinin istiyece err . drr. 0 da, bart~ mlizakerelerine ba§la -

Paris 6 (A.A.) _ lyi haber alan askerliii meslek ittihaz etml~ maktlr. italya hlikumeti, Badoglionun 
rnahfiller M Flanddenin, gelecek Ce· ' bulunan efraJJan miirekkeb kazand1g1 muvaffakiyetlcr sayesinde, 

' · ibr L ,1 hususi bir orJu kurm1ya ka • Be~ler komitesi tarafmdan tesbit edilen 
nevre toplanhsmda, 19 mart t~.n .. 1 .? • ~ 
karno andla§masmda yazlh butun hu • rar vermi,tir. 300 bin ki,ilik prensipler c;erc;evesi ic;inde hakkaniyet-
kiitnlerin tamamen tatbikmi Lokarno dev· bir kaJroBu bulunacak olan I li bir hal tarzl derpi§ etmektedir. Yal -
l 1 ~ bu orJu, istihkamlar mtntaka- mz italyan tekniginin tefcvvuku yli -
et erinden istiyecektir. 

1 
zlinden yenilmi§ olan Neglis te, miim-

Fransa beynelmilel orJu i.tiyor srnJa yerleflirilecektir. Bu or- . kiin olam kurtaracak olan boyle bir an-
Lond 6 (Hususi) - Siyasi mehafil- I Juya girecek olanlar, mecburi ~ la§mamn zaruri oldugunu ispat edebi

tlen almr:n malumata nazaran, Frans1z ( aakeri ~i~metleri~Jen sonr~ ~ lecektir. Habe~ i~inin halli §imdi mlis -
kabinesi tarafmdan hawlanan m~~tua ~~ 12 Bene ~~.tn taahhud altrna gt• 1~ tacel bir zarurettir. <;iinkii Avrupa du-
silahslzlanma i~ini murakabe etmek ~z~ • ceklerdrr. ~ rumu i.izerinde fena akisler husule ge-

d k 
1 sti ~~ / ~-~ ~ tiren bir<;ok hatalar irtikab edilmi§tir. 

te beynelmilel bir or u uru ma~mi 1 • Kanunusanidenberi vuku bulan hadi -
Yecektir. Cemiyeti Akvamm emrme am~- Almanya ile mi.iBavi haklar seler Laval • Hor teklifini kabul etme-
de bulunacctk olan bu ordu Konseym JaireBinJe gorii,meler mekligin yanh§ oldugunu gostermi~tir. 
kararlanm tatbika memur olacakhr. Londra 6 (A.f\.) -Scrutator «Sun· !;)imdi Avrupa bari§l tehlikededir ve 

Fransrz efkart umumiyesinJe day Times» gazetesindeki yammda di • yeni hic;bir hata yapilmamahdir. !tal -
~ tahavviil mii? yor ki: ya, eger hayati menfaatlerini temin et-

' Londra 6 (A.A.) - Observer gaze- «lngiliz efkan umumiyesi kat'i surette mek istiyorsa, Akdenizde ve orta Avr~-f padaki vaziyeti itibarile, Avrupa te~r~-
tesinin diplomatik muhabiri, Frans1Z e • ~u fikirdedir ki, Almanya ile tam bir ki mesaisinin di~mda kalmamahd1r. DI
kan umumiyesinin Almanyaya kar~l ta- hukuk miisavah §eraiti altmda konu§mah ger taraftan, !talyanm faa~ i§t.ira~i ol: 
mamen menfi bir vaziyet takmmamn n: ve Almanyaya o tarzda muame1e yapma· madlk~a, bir Avrupa emmyetl sistemi
ticesiz olacag1 ka~aatinde bulunan lngi· hd1r. Harb biteli I 7 sene olmu§tur ve u • nin kurulmasl ciddi surette derpi~ edi
liz efkan umumiyesine yakla§makta ol • mumiyet itibarile dii~iince ~u merkezde - lemez. 
~ugunu bildirmektedir. dir ki, eger kabilse yeni bir sahife ac;ll • Milletler Cemiyeti yorulmu,! 
r Erkamharbiyelerin i~tima• mahdJr. Bu sebebden dolayl, diinya ta· Londra 6 (A.A.) - Gazeteler !tal -

Londra 
6 

(A.A.) _ Royter Ajans1 rihinde bir doniim te~kil edebilecek olan yan • Habe§ anla§mazhgile yeniden 
bir yere varmak i~in bu derece gii~1iik • me§gul olmaga ba~larnl§lardtr. 

bildiriyor: h b. ·· lerle kar•tlanmasi ~ok ~ayam teessiiftiir. Morning Post gazetesi, genel siyasi 
Londrada yaptlacak erkam ar Iye go· ' 

b
. d.l · b' Bir !nailiz • F rans1z - Alman kombine • durumu gozoniine alarak, italyan1arm 

rii~meleri ir;in heniiz tes tt e. I ml~ Jr ta· ., k I 

veren haber 
(Ba,tqrafr 1 inci aahiletle) 

vam1 ic;in elinden geleni yapacagm1 
soylcmektedirler. 

T iirk Selirinin BorJuiu bir Bual 
Atina 6 (Hususi) - Ti.irkiye elc;isi 

Ru~en E§refin pazar tatiline ragmen 
Ba§vekil Demircisi ziyaret edip uzun -
boylu gori.i~mesinin buglin son ic;tima -
1m yapacak olan liderler meclisinin 
miizakere edece,!ti Yunanistanm Bal • 
kan paktmdan miitevellid taahhlidle • 
rine aid oldugu an1a~Ilmi~br. 

Gazetelere gore guya Tlirkiye elc;!si· 
nin Demircise Belgradda toplanacak o
lan Balkan konseyinde Yunanistamn 
Balkan harici meseleleri ne ~ekilde te· 
lakki etmekte oldugunun istifsar edi -
lece.~ini soylemi~mi~ .. Bu arada mese
la Bulgaristan tahrik edilmedigi halde 
Yugoslavyaya tecavliz ederse Yunanis
tanm Balkan pakhmn tahmil ettigi ta -
ahhiidleri icabt olarak mi.isellah olarak 
Yugoslavya tarafma ge~eceginden ~a -
yed italya hiikumeti Yunanistamn Bal· 
kan paktl taahhiidlerinden miitevellid 
olan bu hareketini bir vesilei harb it -
tihaz ederse Yunanistanm, nasil ha -
reket edeceginin konu§ulmu~ olmasma 
ihtimal vrrilmektedir. 

Buglin Ba!?vekili ziyaret edecek olan 
Romanya ve Yugoslavya el~ilerinin de 
ayni mesele i.izerinde gorli~ecekleri ha
ber verilmektPdir. 

Yunanistanrn harici siyasetinJe 
esas Balkan Antanh olacak 

Atina 7 (Hususi) - Yunanistanm ha
rici siyasetini mlizakere eden liderler 
meclisi buglin karanm vermi~tir. Bii -
tun Jiderlcrle hi.ikumetin tam bir itila
iile neticelenen bu mecliste Yunanista
nm harici siyasetinin esasi Balkan An
tanh oldugunun teyid ve tasdik edildigi 
tahakkuk etmi§tir. 

Liderler meclisi hi.ikumete bu yolu 
takib etmege salahiyet vermi~tir. 

Haber teeyyiid etmiyor • 
Atina 7 (Hususi) - 1talya hlikume· 

tinin, Yugoslavya ile Bulgaristan ara
smda bir harb <;Ikbgi takdirde Yuna -
nistanm, Yugoslavya tarafma gec;me • 
mesini istedigi hakklnda t;tkan §ayiaya 
resmi mahfillerde ihtimal verilmemek
tedir ve §imdiye kadar, italya hlikumeti 
tarafmdan bu ~ekilde bir te$ebblisiin 
yaptlmadigl teyid edilmektedir. 

YunaniBtamn borclar1 

•- <±:2!! 

ltalyanlar Koram ve 
A.lmatayi i§gal ettiler 

~mparator, «Habe,istan maglub olmamt,ttr. Son 
ltalyan askeri topraklartmzdan ~tktnctya kadar 

ordularun harbe devam edeceklerdir» diyor 
(Ba,tarafr 1 inci aahifede) 

Megiis tekrar !aarruz edecek ve tekrar 
maglub olacakt!r; ikincisine gore, ltal -
yanlann taarruzunu bekliyecek ve ayni 
aktbete ugnyacakhr: iic;Uncii ihtimal de, 
tamamile geri c;ekilmektir ki bu felaket 
demektir: c;iinkii Habe~ k1t' alar1 yoldan 
ve nakil vasJtalarmdan mahrumdurlar. 

ltalyan Ba§kumandanmm bu sozleri, 
Habe§ k1taatmm var olduklanm ve he -
niiz harbedebilecek bir halde bulunduk
lanm ispat ediyor. Demek ki ltalyan, 
ordusu, kat'i ve nihai zaferi kazanma • 
m1~hr. 

Diger taraftan ii~ maddeli bir Habe~ 
tekzibi de: I - Megiisiin, !mparato • 
ric;eye kendisi i<;in dua etmekten ba~ka 
yapacak bir~ey kalmadtgml bildirdigini, 
2 - Y a sulh taleb edecegini ve yahud 
da tac ve tahtmdan vazgec;ecegini, 3 -
Dessieye ka<;1Igm1 tekzib ediyor da !tal
yanlarm zafer haberlerini tekzib etmiyor. 
Esasen, Habe~i~tamn Londra elc;isi dok
!or Martin bir lngiliz gazetesine beya • 
natta bulunurken «Habe~ kuvvetlerinin 
§imalde sJki~tlnldtg1 ,iiphesizdir; fa kat 
ordulanmtz heniiz saglamd1r ve miica. -
deleye kudretleri vardm> sozlerile Ha -
be~lerin bir maglubiyete ugrad1klanm, 
fakat bu maglubiyetin kat'i olmadJgmt 
soyliiyor. 

Goriiliiyor ki Mare~al Badoglionun 
sozlerile Habe~istanm Londra el~isinin 
sozleri esas itibarile birbirini tutuyor. V a· 
ziyeti hulasa edersek varacagJmiz neti • 
ce ~udur: 

ftalyanlar. A~iangi golii civannda, 
Habe§leri bir maglubiyete ugratm1~lar • 
dtr; fakat bu maglubiyet propaganda 
yapmak ic;in ne,ir ve ilan ettikleri gibi, 
kendilerine kat'i neticeyi temin etmemiJ, 
yani Habe~ mukavemetini tamamile kt· 
np onlara aman dedirtmemi§tir. 

Megiisiin kat'i bir mag1ubiyete ugra -
mamak ve yagmur mevsimine kadar i~i 
matmak i<;in geri c;ekildigi anla~1hyor ki 
bu da, Habe§ler ic;in, en iyi ve hatta bi
ricik hareket tamd1r. 

1, Milletler Cemiyetine kalJiBe .•• 
Londra 6 (A.A.) - Deyli T elgraf 

gazetesi diyor ki: 
<<Habe~ ordulanmn mukavemet kuv -

vetinin arhk tiikenmek iizere olmast muh
temeldir. Diger taraftan 13 lerin, \(ar am· 
ba giinU toplanmalan en nikbin kimselere 
bile cesaret vermiyecek kadar ~iiphelidir. 
Maamafih Milletler Cemiyeti kan dokiil
mesine nihayet vermek i~in mesai sarfet· 
mekten. ~eri durmamahd1r.» 

ltalyanlar nihai zaler 
kazanm11 JeiillerJir 

Londra 6 (A.A.) - Morning Post 
gazetesinin asker! muhabiri diyor ki: 

«ftalyanlarm kazandtgl zafer c;ok bii· 
yiik. fakat nihal degildir. DU~mam kuv· 
vetli mevzilerqen tardetmi~lerse de, kar• 
$Ilannda bundan daha az bliyiik olnvyan 
engeller vard1r. Adis Ababa heniiz c;ok 
uzaktadtr ve Habe~istanm ihtiyat muharib 
kuvvetlerinin miktanm da bilmiyoruz, d(. 
i(er taraftan yagmur mevsimi yakmd1r ve 
ftalyan kollan harekata ayni kohyhkla 
devam edemiyeceklerdir.» 

ingiltere, i talyantn 
zehirli gaz kullandt .. 
gma kanaat getirmi~! 
Londra 6 (A.A.) - Royter ajansi • 

mn haber verdigine gore, ingiltere resml 
makamatJ, 1talyanlann zehirli gaz kul· 
land1klarma artik kanaat getirmi~tir. Bu 
kanaati veren Adisababadaki ingiliz el
~iliginden ge1en bir rapordur. Bu rapor, 
!ngiliz elc;isinin ve elc;ilik memurlanmn. 
zehirli gaz kullandtklanna kendi gozle .. 
rile §ahid olmad1klanm soylemekle be .. 
raber. bu haberi teyid mahiyetinde mii .. 
teaddid miistakil kaynaklann §ehadetini 
ileri slirmektedir. 

Geceyansmdan sonra gelen haberler 
Habe' imparatorunun 

beyanatJ 
· ·· 1 b zonu ii!erine hiicum edilemez bir a e o· elde ettigi muvaffakiyetin heniiz nihai 

rih yoktur. Bu goru~me enn c;ar~am a h f lh h ve kat'i olmad1gmt bildiriyor. 
l§iini.i ba$lamasl §iiphe1i goriilmekte ve lacak ve is terse er tkara tab sul ubn'lmu ka· Deyli Telgraf gazetesi, Habe§lerin 

Paskalyadan sonraya buakilmas1 muhte· f.azasi ic;in kat'i hare ette u una t ece • 

Siyasi mahfillerde soylendigine gore 
Hderlerden baz1lan Yunanistamn biit • 

1
, *** 

~esinde harici borclara dair aynlan tah- 171 numaralt ltalyan resmi tebliii 
sisatm uzat1larak bu k1smm memleke-

1

! Roma 6 (A.A.) - 177 nuumarah 
tin istihsalll.tmm tezyidine sarfedilme • resm" harb teblig·. 

Lond~J. 6 (Hususi) - Habe~ 1m .. 
paratoru bugiin gazetecilere beyanatta 
bulunarak ~unlan soylemi~tir: te~kilatll bir mukavemet gosteremiye -

..,.,1 .. I~Icki eclilm.-ktedir. -~ hr.» cck vaziyette oldugunu, ftalyan muvaf-

sini istemi~lerdir. M
1 

1 B dl. 1· ] fl b·1d· • 
B ·· h · • · 1 · k k ·· are§a a og 10, te gra a 1 m • 

parl·5 6 (A.A. ) - S alahiyetl i mah- Dig-er ga:zeteler ne diyorlar? !akiyetlerinin miizakerelcr iizerinde ak-
Jiller, erkamharbiyeler. ara~mda yap!la • Lo11dra 6 (A.A. ) - Lokarno devlet- si tesir yapmasma daima fntizar edil • 

k orii~melerin hang! tanhte ba~hyaca• Jeri arasmda pek yakmda yapllacak olan mesi laz1m geldigini bildirerek: 
~: h:kkmda herh~ngi beyanatta bulun • gori.i~meleri mevzuu bahseden Deyli Tel· Milletler Cemiyeti, kan doklilmesine 
maktan imtina ediyor)ar. •• •• graf gazetesi $Un)an yazJyor: mani o1mak ir;in yapbgi gayretlerinde 

Maama
fih Havas Ajansl, bu goru~ • «DI~ hleri Bakanlan arasmda yaptla- yorgunluk gostermemelidir. 

L d d b 1 k ' 1 k Niyuz Kronikl gazetesi de, 1talyan 
.... elere rar•amba giinii. on ra. a a§ • cak gorii~me er at i bir §ekil a aca tir. 
u• " v d k" · A haberleri mubalagah olsa bile, Habe§· 

! 
~ muhtemel <>ormekte 1r. lngiliz hii umetl, vrupa emniyeti hak • 1 d h. ld - k t• anacagmi " erin urumu va 1m o ugu anaa m • 

, Franstz notast haztr kmda A1manya ile gorii~melere girmek dedir. 

S 
. 1 d.. ()t;. liizumuna F ran!ayt ikna etmege ~ah§a • ZecrlA teJbl'rlerden vaz mt 

Pari·s 6 (A.A.) - erviS er, un ,.,· 
h evab caktir. ·z k? l d ~. nra Alman mu t!rasma c Londra 6 (A.A.) - Deyli Mey] gefl ece . 

e en ~0 'F kaleme alm· Londra 6 (A.A.)- ,...ar~amba gu··nu Ce-
te kil eden rans!Z notasmm M <>azetesi tekrar hiikumete hiicum ederek Y .. 

ugun ariel I~ en onu~ma uzere 
liderlerin top1anmasmdan bilistifade 
Ba vekilin parlamentonun tatili zama
mna aid olarak istedigi saH\hiyeti rout -
laka i~in ayr1 ayrt bi.itiin liderlerle ko
nu§arak mutabik ka1acaktir. 

Kralm koyJuiu ~elenkler! 
lstiklal §enliklerinde bulunmak iize • 

re Mesolengiye gitmi§ olan Kra1 orada 
Lord Bayronun vefat ettigi evle ~air 
Palamosun dogdugu eve c;elettkler koy-
mu§tur_. _________ _ 

§ ••• b. · · 1 M Sarraut ve · ., nevrede ba~hyacak olan 13 ler komitesi 
mast I~Jm Itmm& er, · 1 y d b diyor ki: gorii§melerini mevzuu bahseden Daily 
Flanden ak&am D·~ Bakan Irn a 1 u «lnp;ilterenin Av~pa ban~I~a yap~lgi Telgraf gazetesi, komitenin :ttalyan - Tahlisiye vesaitini ikmal 
nota hak,kinda miizakerede bu unmu& ar· h. et zecri tedbirlerle erkamharbtye 1 1 • 1 IZffi ' d 'b I B y Habe~ ihtilaflanm ha letmiye c;a J~aca- etmJyen gemi er 
du. . • C b. Frans!Z hiiku • miizakerelen1'n en I a:let otmt ul~tur. u 1 ~ gmt ve bunun Jc;in de §U iki noktayt na- Biiyiik ve kiic;iik vapurlara konu1acak 

Franstz el~JSI or m, d k. db. de A manya I e a yaya, yam zan itibara alacagm1 yazmaktadtr: hl .. h kk d 
metinin Alman sulh pla?I hakm a I son tde.. IT mn en az silahh iki memleketine 1 - Habe~ tmparatoru, memleketinin ta isiye vesaih a m a hiikumet~e ve-

d kt r unya 1 ·1· h··k" f b.lh H.tl biiti.in modern silah vas1talarma sahib rilmi~ olan iki senelik miihlet ge~en ay 
karanm da izah .e . ece. I • MI.lletler Ce • k diT ngJ IZ u ume 1 I assa I e· d b' . . Y I k 

1
- ar~t • 1·£1 · d ·· 1 ·· bir dli~mana daha uzun mliddet kar§l sonun a ItmJ~tlr. api an tetkikatta i i 

.
!na.iltere, her. I.k.I p ant, l.f etme;;e ma • r·Jn ban& tek I ennklen soknra .. hs~e bi?uhza· l'k ··hJ y h. k .., d I ,., 1 gelemiyecegini teslim etmi§tir. sene 1 mu ete ragmen H~o vapur • 

!llJyett rerrevesJ ICID .e te kereleri· kabu etme e co mu Im Ir a- ··f I I hAl" hi. . I I " " 2 - Milletler Cemiyetinin nu uz u a- arm a a ta ISiye vas1ta anm tamam a-
tuf mesai sarfedecektir. bl' .... ta i§lemi~tir.» • • zas1 olan bazt bliylik devletler, ltalyaya mad1klan anla~Ilmi§tlr. Bilhassa vapur-
. Fransrz kabinesinin te 1~1 20 000 Fransrz askenmn kar§t zecri tedbirler tazyikini uzatmaga !ann c;ogunda yangm sondiirme makine-

p . 
6 

(A A) - Kabine bugun sa· m~zarrnda Biiylenen nutuk mlitemayil gori.inmemekted~rler .. B~ Jeri olmadtgi gibi, tahlisiye yelekleri de 
ans · · · tl. altmda ) S lh f d 1 tl b d b k t db1rlert at 15 te Reisicumhun nyadse .. ke Verdun 6 (A.A. - u .btarad~lan ev e er un an a~ a, zecn e -., noksandir. 

15 k ar muza • f d t artlran, mi.itearnza hic;bir maddi fay • H··k· k I b k 
loplanmi' ve saat 19, e a . . d n k. h ribler tara m an ter I e I en da vermiyecek bir sulhu kabul ettirmck .. uh umetc;e dc;I ahn dadn .. u. b~r~r!lamedye 
rede bulunmu~tur. Kabine Jc;limam a be~ 1 tr:!r~nde albay Raynal, yirmi bin .h t· . d h. b. ~ek!.lde kabul etme • gore er vapur a a I tsha mmn on a 

I 
• • IT O ' .• •• d dig• • Cl e I Til e It; lf 'I b. • . b • d • d d • •d• h dd• • 

sonra ~u teblig ne§redi m1$tk1r:d !anna ev· FransiZ askerini~ ~ekz~n onun e ver 1 mektedirler. m ms etm e Im a s1m1 1 ve a 1 15· 
D1~ Bakam Flanden ar a a~ bir nutukta demi~hr I: • Bu itibarla komite, Milletler Cemiye- tiabisi kadar cankurtaran yelekleri, her 

vela 31 mart tarihli Alman muh~Ira~l~a «- Arhk bu kadar harabt.. 1shrab ve tinin zecri tedbirlerin tatbikl hususun- kamara ve salonda hirer yangm sondiir-
Frans1z cevabm1 ve sonra da sui 

1
1«m t yeti~ir. Be~eriyet sulh ic;mde ya§a· daki ilk kararmdan vazge~mek mec - me makinesi bulunacakt1r. Liman vapur-

1 Yo un· ma em 1··· b k I I b d 1 d c· d kui ucu bir harekette bulunu mas! . d k · t·yor FransiZ gen 1g1 u an 1 ve buri:vetinde kalacakhr. annda eskiden irer san a var 1 • ...,Im i 
k. ka a ma IS 1 · k · · h l <Iaki p]am okumu&tur. Her i I vesl h d fedakarhklan arb Istemiyor. lngiliz kabinesi ze ir i gaz bunlarm iki tane olmas1 laz1rn gelmek • 

tasvib edilmi~tir. ~Y ub e gibi fedakarhklardan edebiyyen meselesini goruflii tedir. 
Flanden, Cenevrede top1anmak liz ere nu u ak ic;in icab eden §eyi yapacagl· Londra 6 (A.A.) - 13 lerin yakmda T ahlisiye vesaiti tedariki ic;in veri len 

olan 13 ler komitesinin ve Lokarno kon- kurta~min edelim ve biitlin harb kurban· yapacaklan toplanhda ve Lokarno dev- miih1et bittiginden liman kontrol heyetle· 
feransmm hangi &artlar altmda i~tima et· mtza b··(n millet1ere hitab ederek, letlerinin mlizakerah esnasmda mev - ri gemileri birer birer dola§arak tahlisiye 

d 1 
' Ianna. u u lh h.. b eri zuu bahsolabilecek meseleleri tetkik et-ti!!ini e an atrm~hr. · k bul etmez su u ve ur e~ • tedbirlerinin tam olup olmadigmi kon -

tecezzt a b. · 1 b ber mek lizere kabine bugu··n ic;tima etmi~ -
ltalya Lokarnocularrn toplantratna . k de~~e ittihadmt IZtm e era trol etmege ba~1ami$lardJr. 

• • yetm ar . . . . r » tir. 
lftlrak eJiyor · etmelenm Ishye Im. Edea yarm Cenevreye gidecektir. - -=- - • - '-

Roma 6 (A.A.) _ Aloizi yanmda temTorende komiinist partisi gj,nil sekre· Elde bulunan i~leri paskalyadan ev- hat istenildigini habrlatm1~ ve mezkfu 
Buti ve Rocci oldugu halde Cenevreye teri Jacques Duelot da hazu u unuyor· vel halletmek iizere bu hafta kabine iic; komitenin bu mescleyi gelecek toplan-
.d k · AI · · · b. h 1 c nev defa toplanacakttr. . .. tlsmda tetkik edecegini soy1emi$tir. 

g1 ece t1r. mzmm 1r eyet e e • d ··d 
reye gonderilmesi iyi malumat alan me • uAlhaY Raynal. Vaus istihkam1 mu a· Londra 6 (A.A.) - Kabinenm bugun- M. Musolini iizerine manevi 

t I L k d 1 I 
· k kli toplanhsl hakkmda verilen _ma~u. • tazyik yap1lacakm1~ 

hafilde, ta yamn o arno ev et en o· f1·1·d1·r. 1 k t T 13 ] mata gore, kabine 13 er om1 esmm 
nu§malanna i§tirak eiecegi ve fakat :_r - d '1 gelecek toplanttsmi miizakere ve !tal - Londra 6 (A.A.) - Deyli Telgraf ga-

koml
.tesl·nin konu•malanna kan•m1yacagl Ankara Halkevin e ven en d b - 1 zetesinin diplomatik muharriri, 13 ler ' ' yan k1taah tar~fm an ogucu gaz er 

§eklinde tefsir olunmaktadir. konser kullamlmast meselesinde ~ahsi bir te - komitesinin, ~ar$amba glinii yapaca~I 
13 ler komitesinin de boyle ans1zm ) B r Dev- k ·~ toplantida italyamn, ge<;en eylulde 

ic;timaa davet 0 Junmas1, Madariaganm Ankara 6 Tmuelge!~~:ya elerinde~r 1Marya ~~~b;~t~!~~~nd:;:x:n d~j;.~y:e~;~e; ~c>5ler ko~itesi tarafmdan tesbit edi -

R 
.d. lh miizaker I . d bu I t Operas! I komt·test"ne ai·d b;,. t·<ti' r. ingiltrre, an- en umumi pr€'mlpleri kabul etmesi i -

omaya gJ IP su e erm e - e b Halkevinde oksliz er u ~ d c;in M. Musolini iizerinde kuvvetll- bt·r 

lunmadan evve1 kendisine son talimatm MUller u gece · cak komite reisi italya ile dogru an · f 1 k _I_ f tine bir konser verdt. . . · • manevi tazyik icrasma <;ab§tlacagm1 
verilmek istenilmesme at o unma tawr. men aa . . k rok al- dogruya sulh miizakerelerine gtri§me tahmin etmektedir. 

Me§hur muganmyenm ot~d . ._ den evvel muhasamatm durdurulma-
§P • • • kl§landi, salon hmcahmc do u I I. smda Israr edecektir. Deyli Telgraf diyor ki: 

{lngiliz kabrnesrmn • _._._ Londra 6 (A.A.) _ Avam Kamarasm- cBelk\ hiikumet, italyanm, yakmda, 
Jiinkii toplantr•r Akaym vapurlan sattldt da bir suale cevab veren Eden, !talyan- Avrupadaki dostlanmn biiyi.ik bir yar-

Londra 6 (Hususi) - Kabine bu sa- Ak idaresinin i~letme kadrosundan lar tarafmdan bogucu gazler kul~aml.- dimma muhtac olacag-I ve Avusturyaya 

bah toplanarak 
Cenevrede gerek 13 ler ay b h s·· ··k da masl ve klZilha"Jarla a~Jk §ChJr1e_rm yardim etmesini zaruri kllacak bir Al· 

k 
d - lhsan F ener a c;e, uyu a " 3 1 k te .. d 

komitesinin <>erekse Lokarnoculann top- <;I ar Igt ' k rle satii bombardimam hakkmda : e;: om~ • man mu ahaleli kar§tsmda kalacagl 
" 1 vapurlan diin a\;1 arttuma usu 1 

- si· tarafindan 1talyan hiikumetmden 1za- fikrinden mi.ilhem olacaktir., 
lanh1annda !ngilterenin tutacag1 .yo u tes 
bit etmi~tir. ml§ttr. 

yor: 
Neca~i ordusunun son ki.imelerini ta • 

kib etmekte olan k1t' alanm1z ileri hare -
ketlerine devam eylemektedirler. 

A~iangi goliinu ge~en birinci kolordu 
ile Eritre kolordusu ehemmiyetli bir mev
ki o1an Koram1 i§gal etmi§ler ve diin Ko
ramm 15 kilometro cenubunda Dessie 
yolu iizerinde Hin A1mataya varmi~lar
dtr. 

Garb mmtakasmda, bir kolnmuz, An· 
garen ve Dandua nehirleri arasmda Ca
bari Habe~ gumriik mevkiini i~gal eyle • 
mi~tir. 

Semien mmtakas1 §efleri ve ayam, in
klyad etmek lizere Debarekteki askeri 
makamlarJmiza miiracaat eylemektedir • 
ler. Debarek mmtakasmda yapilmakta 
olan temizleme hareketinde 2 top, bir~ok 
tiifek ve miihimmat ele gec;irilmi§tir. 

Tayyarelerimiz, Adisababa tayyare 
karargahmda iki Habe~ tayyaresini yak· 
mt~lard1r. 

$imal cephesindeki tayyarelerimizden 
birisi hareket ussi.ine donmemi§tir. 

Somali mmtakasmdaki kuvvetlerimiz • 
den bir tayyare filom Assabanehteki 
Habe§ mevzilerini muvaffakiyetle born -
bard1man etmi~tir. 

ltalyan ileri hareketi 
Jevam eJiyor 

!talyan umumi karargah1 6 (A.A.) -
Havas Ajanst muhabiri bildiriyor: 

!talyan ileri hareketi siiratle devam et· 
mektedir. Diin ogleden sonra Eritre ko· 
lordusu Korama girmi§. ba§ka bir istika· 
mekten gelen birinci lw1ordu da onu taki
ben ~ehre dahil olmu~tur. 

Dessieye kadar gelen bir Habe~ tay
yami takib edilmi~ ve Adis Ababa tay· 
vare meydanma inmege mecbur olmu~tur. 
Fa kat 1talyan tayyareleri, gerek bu tay
yareyi, gerek meydanda bulunan diger 
bir tayyareyi mitralyoz ate~ine tutmu~ ve 
tahrib etmi~lerdir. 

1talyanlara esir dii~en !mparator has• 
sa alaymdan miiteaddid zabit, dii~man 
kuvvetlerinin ktymeti hakkmda hataya 
rlii•tiiklerini sovlemi•lerdir. 

Habe~ ordulan heniiz sailamdtr 
• Londra 6 (A.A.) - Habe~ el~isi 
doktor Martin, New Chronicle gazetesine 
~u bevanatt bulun~ tur: 

«- Habe§ k1t' alanmn ~imalde stki~hnl
dtk1an ~iiphesizdir. F akat ordulanmtz 
heniiz saglamd1r ve miicadeleye iktidarlan 
vard1r. lmparator sonuna kadar harbe
decek ve icab ederse carpi~arak olecek, 
asia teslimi sil~h etmiyecektir.» 

«- Habe§istan maglub olmamt§hr. 
Son ltalyan askeri topraklanmizdan c;tk· 
mad1k«;a ordulanm muharebeye devam 
e~ec.eklerdir. ftalyan1ar ~imdiye kadar 
htc;btr yerde misli goriilmemi§ ekilde 
barbarca harbediyorlar. 

Habe~ milleti Cemiyeti Akvamdan ij. 
midini kesmemistir.» 

!mparator bundan sonra Cemiyeti Ak
vama aza devletlerin lta1yaya kar~1 zec
ri tedbirleri daha mUessir bir $ekilde tat
bik edeceklerini iimid ettigini soylemi§ .. 
t;r. 
_ Halk AJisababayt terkeJiyor 

Londra 6 (Hususi) - Yeni hava hu· 
cumlanndan korkan Adisababa halki 
§ehri tahliye etmi§tir. $ehirde umumi nii· 
f usun ancak yiizde onu kalm1 ttr. 
Habe, orJusu, lmparatorla gene-

railer araatnJa ~lkan ihtiliif 
yiiziinJen magliib olmuf 

Londra 6 (Hususi} - Koramm lta1· 
yanlar tarafmdan i§ga1 edildigi tahakkuli 
etmektedir. Habe~istandan gelen haber 
!ere gore gec;en per§embe giinii ba~hyan 
muharebe cumartesi sabaht !ta1yanlann 
lehine neticelenmi§tir. Dort p:Un devam e• 
den ~iddetli muharebelere ltalyanlardan 
20 bin, Habe§lerden de 40 bin ki§i i~tirali 
etmi§tir. T aarruza fmparatorun ku'roan• 
dasi a1tmda bu1unan Habe§ kuvvetleri 
ba§1aml§lardir. ltalyanlar bu muharebe· 
lerde 150 tayyare kullanmt§1ardlr. 

Habe, maglubiyetine sebeb o1an lm
paratorla generalleri arasmdaki ihtilaf 
ileri siirlilmektedir. fmparator §imdiye ka· 
dar oldugu gibi c;ete muharebatma de .. 
vam edilmesine taraftar oldugu halde, 
generaller taarruza karar vermi~lerdir. 

Avrupaya tahsile gidecek 
talebeler 

Avrupada muhtelif ilim ve fenler ii· 
rerinde tahsil de bulunmak iizere Fen ve 
Edebiyat fakiilteleri mezunlan arasmda 
bir miisabaka imtiham a<;Jiml§h. Yiizlerce 
talebenin i§tirak ettigi bu miisabaka im • 
tihanma aid kag1dlar Ankaraya gonde· 
rilmi$ ve orada hususi bir komisyon tara• 
fmdan tetkik ettiri1mi ti. fmtihanlarda 
muvaffak olanlarm say1<1 15 tir. Bun • 
lardan Pertev Naili, Mebrure Rahmi, 
Ziya ve Mecdud on Asya dilleri, Ad -
nan Cahid ve Sad1k arkeoloji, ,SUkrii ve 
F az1l kiitiibhanecilik, Re§ad ve N ured • 
din cografya, Sabahat ve Nimet miize • 
cilik tah<il edeceklerdir. 

Bu gender yarm saat 14 te Recel Ka· 
rol vapurile ve Romanya tarikile Ber • 
line gidecek!erdir. 
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Diin KarakOyde feci 
bir cinayet oldu 

Uzunkopriilii Hiiseyin 
surette yaralad1, 

(Ba~taralr 1 inc! .ah,rede) 

agu surette yaralanml§tlr. Vak' a ~oyle 
olmu§tur: 

Saat 13,5 SJTalarmda Hiiseyin pehli
van yamnda Merzuka oldugu halde ma
hallebici Recebin diikkamna girerek ar
ka kap1ya yakm masalardan birine otur
rnu~lar, tavuk ve tath yemi~lerdir. Kadm 
hesab1 gol'll\ek iizere garsonu c;ag1rm1~ ve 
paray1 vermek istemi§tir. F akat Hiiseyin 
pehlivan buna mani olmu§ ve hesabJ ken
disi gormii§tiir. Hesab goriildiikten son
ra bir miiddet daha oturmu~ll!r, fakat bu 
sefer miinaka~aya ba~lamJ~!ardJr. Tam 
bu esnada bir silah sesi duyulmu& ve 
Merzuka kanlar ic;erisinde yere yuvarlan
m•~hr. Bu feci vazietten heyecana kapl
lan Hiiseyin pehlivanm elindeki tabanca 
yere dii§mii§ ve ate§ alarak c;1kan kur§un 
pehlivanm g1rtlagma isabet etmi~tir. 

Kadm ald!gl yaralann tesirile c;ITpm
makta iken Hiiseyin pehlivan ald1gl ya
raya ragmen yerden kalkml&- ve «Sen 
bala olmedin mi?.» diyerek Merzukanm 
iizerine ahlarak sac;m1, ba&ml yolmaga 
baslam1shr. Silah sesleri iizerine Kara
ko~de ~obet bekliyen seyriisefer memu
ru ve nobetc;i polis diikkana ko§arak Hii
seyin pehlivam yakalamJ~IardJr. Y arah
lann her ikisi de fazla kan zayi ettikle
rinden bitab ve iimidsiz bir halde imda
dJ s1hhiye otomobillerile hastaneye kal -
dmlm!§lardJr. 

Merzuka Sen J orj hastanesine kaldi
nlmJ§hr. Atiian kur§unlardan birisi ka
dmm §akagmdan, digeri de kulagi arka
smdan gec;erek iki yara ac;m1~11r. Bun
dan ba§ka belinde ve sag elinde iki yara 
daha vard1r. T edavisini yapan doktorun 
soyledigine nazaran kadmm s1hhl vazi • 
yeti c;ok fenad1r. 

Beyoglu hastanesine kaldmlan Hii

seyin pehlivamn g1rtlagmdan ald1g1 ya

ra da ag1rd1r. Kamn dindirilmesi ic;in 

pehlivan metresini ag1r 
kendisi de vuruldu 

ilk tedavi yap1ld1ktan sonra saat 17 de 
de gutlagmda rni.ihirnce bir ameliyat ya
piiml§hr. 

Merzuka bundan iic; sene evvel Beyog
lu Topc;ekerler sokagmdaki 12 numarah 
evinde randevuculuk yaprnakta irni§. 
Hiiseyin pehlivanla tam~hktan sonra 
randevuculugu b1rakm1§ ve Hiiseyinle 
beraber ya~amaga ba§lamJ~hr. Fa kat 
son giinlerde Hiiseyin kadmm hareka
tmdan §iipheye dii§mi.i§ ve kendini taki
be ba~laml§hr. 

Hiiseyin pehlivan rnartm 30 uncu gii
nii Merzukamn evinden aynlml§ ve T e
peba§mdaki Bristol otelinde bir oda ki
rahyarak orada kalmaga ba~laml§hr. 
Fa kat pehlivan dort giin evvel gece ya
TISI Merzukanm evine giderek pencere
den ic;eri girmi§tir. Uykudan uyanan 
Merzuka ile pehlivan arasmda bir kavga 
olmu§ ve i§ Kalyoncukullugu polis mer
kezine aksetmi§tir. 

Merzuka pazar giinii evinde bulunan 
kiraCI!arma «Ben ~imdi gelecegim>> di
ye c;Ikml§ ve o gece evine donmemi§tir. 
Diin tesadiifi olarak Hiiseyin pehlivanla 
kar§IIa§ml§ ve Hiiseynin 1sran iizerine 
mahallebici diikkanma gitmi§ler ve neti
cede facia vukua gelmi§tir. 

Y apt1g1m1z tahkikata gore Merzuka -
nm bankada be§ alh bin lira kadar para-
51 ve Beyoglundaki evinden ba§ka baz1 
emlak ve akan da vard1r. 

he vaz1yed eden Miiddeiumuml mua
vinlerinden Ferid diin vak'a mahallinde, 
Bristol otelinde ve Galata merkezinde 
yaphg1 tetkikat neticesinde cinayetin 
k1skanc;hk yiiziinden vukua geldigi neti
cesine varmJ§tlr. 

Hiiseyin pehlivanm Bristol otelindeki 
odasmda yapiian ara§hrmada Merzu -
kanm kend!sine gonderdigi mektublarla 
bir muhhra defteri bulunmu§tur. Bu def
terdeki baz1 notlar cinayetin mutasevver 
oldugunu anlatmaktad1r. 

•• I I Ill I II I I I I Iff I I I I II II I II I If I I I I I I I I I Ill I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I II I I Ill I I I I I I I Ill I IIIII 1 1 fl f 1 Iff II II II till I 1 1 1 Ill 

Asansore bakarken beyni patlad1 

Mustafa Ibrahim haataneye nakledilirken 
Diin, ogle iizeri Mustafa ibrahim a- fa aptal aptal asansore bakarken asan

dmda bir adam, Galatada Sigorta ha- sor Mustafamn beynini delmi§tir. 
nma gitmi§ ve hanm yukandan in en a- y arah oliim hal in de hastaneye kaldl
sansoriine bakmaga ba§laml§hr. Musta- nlm•&t•r. 

Civciv dostu bir kedi 

Birlikte ya~amak ve birbirine ah§rnak tabiatin yekdigerlerine miithi§ dii§
man olarak yarattlgi mahluklan bile dost yap1yor. Bir ingiliz hayvanat rne
rakllsmm tavuk kiimesinde besledigi bir kedi ile civcivler arasmdaki rnuhab
bete bakm! 

ADEMi 

Taf.silat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

Dr. Mahmad Osman Saka I 
Gogiis ve dahili hutahklar 

miitehassu1 
Cenevre tJntversitestnden mezttn, 

Cenevre Ttb Fakultesi ve halk 

/Janatoryomu sabtk asistant 

Belediye karttamda Sinanaga 
daireleri. Ogleden sonra dl>rtten 
iti~aren hastalarmt kabul eder. 

Telefon: 23565 

CUMHUR1YET 

Adapazar1 elektrigi 

Belediyeye ge~ti 

Bu sayede fiatlar da 
bir hayh ucuzlad1 

Adapazan (Hususi) - Belediye ile 
Adapazan Ticaret Bankasmm te~kil et
tikleri Elektrik Limited $irketi, iki tara
fm nzas1 ile feshedilmis ve elektrik Be-
lediyeye ge~mi§tir. . 

Belediye mefsuh §irketin biitiin aktif 
ve pasif hesablanm, mevcud §ebeke de 
dahil olarak 27 rnarttan itibaren alml§ 
bulunuyor. 

Sirketin tasfiyesi neticesi, elektrik i~ -
lerile birlikte Belediye 73 bin lira da 
bore yiiklenmi§tir, bu borcu on sene 
miiddet ve % 9 faizle odiyecektir. 

Limited §irketin feshi · ve elektrik i§
lerinin tamamen Belediyeye intikali A
dapazan Belediyesi ve halk1 hesabma 
&U kazanc1 vermi§tir: 

Eskiden bankanm fabrikasmdan 12.S 
kuru~a cereyan almd1g1 halde, bu defa 
kilovat saati 9,5 kuru§tan almacakhr. 
Komiir fiah bugiinkii kabul edilen mik
tardan yiiz kuru§ a§agl veya yukan fark 
ettikc;e, beher kilovat saati de o nisbette 
yedi para fark gosterecektir. 

Eski mukavelede hergiin yahlsm ya
kdmasm 610 kilovat saat bed eli odendi
gi halde yeni mukavdede bu kaldmlml§· 
hr. Simdi Belediye nekadar cereyan ahr
sa onun parasm1 verecektir ve ald1gl ce
reyan sene sonunda 25,000 kilovati ge
c;erse bakiyesi sekiz kuru~tan hesab edi
lecek ve fazla para geri almacaktu. 

Y eni tarife halk lehine tadilat yapll
mak iizere hesab hamhklarma ba§lan-
ml&hr. 

/peh bocehciligi hursu 
Bu y1la kadar Bursa lpekbocekc;ilik 

Enstitiisiinde c;ah§an ve muhit i~in fay
dah neticeler veren bocekc;ilik kursu, Zi
raat V ekaletinin c;ok yerinde bir gorii§ii 
ile bu mevsim de Adapazarmda i§e ba§· 
hyor. 

Bursadan sonra memleket piyasasmm 
ipek kozasm1 yeti&tiren bu mmtakaya da 
bu bahmdan ehemmiyet verilmesi ve 
harbden evvelki giinlerdeki kozac1hk ha
vasmm estirilmesi, Adapazan koyli.isii 
hesabma c;ok giizel bir i§ oldu. 

Mekteb ic;in bina tutulmti§, ilk ham
hklara ba§lanml§hr. Adapazanna c;ok 
iyi neticeler veren tohum Islah istasyo -
nundan sonra bu ipekbortekc;ilik kursu 
da Ziraat Vekaletinin c;ok gorii~lii c;.ah§
hgml, muhite ve memlekete gosterrnesine 
bir vesile olmas1 da aynca rnemnuniyete 
deger hadisedir. 

ldman yurdunun hongresi 
Mmtaka m ve Adapazannm eski ku

liiblerinden Adapazan idman Yurdu bu 
hafta y1lhk kongresini toplad1. Adapa
zan sporunda iin alan ve iyi sporcular 
yeti§tiren Y urdun toplantiSI bir aile sa
mimiyeti ic;inde gec;mi~ ve yeni idare he
yetine fabrikator Arabzade Cevad, 
Dr. Gaffar, ogretmen Zeki T ami, tiic
car Ni.izhet Y1gm, Halid Ozveren, ku
miisyoncu Hiisnii ve Ratib sec;ilmi§ler
dir 

C:ioz Hekiml 

Dr. SUKRO ERTAN 
Ca~aloglt! Nuruosrnaniye cad. No. 
30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 

Tel. 22566 

Kayseri ve Civar1 
Elektrik T. A. ~irketinden: 

30 mart 936 tarihine rasthyan pazar
tesi giinii adiyen toplanacagmt illin et
tigimiz, ~irketimiz heyeti umumiyesi 
o giin toplanmt§ ekseriyetin ve Naf1a 
Komiserinin buhmmamast yiiziinden, 
ikinci toplanhsm1 20 nisan 1936 tari • 
hine gelen pazartesi giinii saat 14 te 
Kayseride Maarif hamnda kain, §irket 
merkez binasmda yapmak iizere tehi.
etmi§ oldugundan, bu toplanhya i§tirak 
etmek istiyenlerin hamil olduklan his
se senedlerini h;tima giiniinden bir haf· 
ta evvel §irket veznesine tevdi etmeleri 
laz1mdu. 

Siizii ge!;en hisse senedleri i§ ve Zi
raat Bankalarma da verilebilir ve bu 
takdirde bankalardan almacak mak -
buzlarm gene muayyen olan giinde §ir
kete ibrazt zaruridir. 

Ruznamei Miizakerat: 
1 - Meclisi idare ve rnuraktb rapor

larmm okunmas1, 
2 - 1935 devrei hesabiyesine aid bi· 

liln!;O ve kar ve zarar hesablarmm tet -
kik ve tasdikile, meclisi idarenin ibrast, 

3-- Nizamuamenin 34 ve 35 inci 
rnaddeleri mucibince k1dem itibarile 
(:tkanlacak iki aza ile miinhal bulunan 
hir azahga yeniden aza intihab1 ve mec· 
lisi idare hakkt huzurunun tesbiti. 

4 - Murak1b intihab ve iicretinin 
tayini. 

Esas rnukavelename ve ticaret kanu
nu ahkamma tevfikan hissedaramn yev
mi rnczkurda toplanhda hazu bulun -
malan ilan olunur. 

GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Tahklm ettigimlz lddia edilen yer. 

ler. 2 - insanda iyiyi ki:itiiyii ay1ran kuvvet, 
i:iz tiirkc;ll c:mekteb:.>. 3 • Eski MISII!Ilarm en 
biiyiik mabudu, tarlada yeti~ir beyaz ve 
YUIIU~ak blr madde. 4 - Bir rabtt edat1, al
fabede blr harfin okunul}u, « !le:. nin klsal
tllmJ~l. 5 • Asyada dost blr memleket, eski 
in.sanlann tapt1klan e~ya. 6 - <;:ok taneli 
blr yemi~, etraf1 su lie c;evrllml~ toprak. 7 • 
<;:!ftllkte beslenen hayvanlar, yiin glbl in
ce kllll blr madde. 8 • Riitubet, yemekle 
beraber yenen ye~illik. 9 - ince ve nazlk 
olm1yan, k1~m aymm gizlendlgi yer. 10 • 
Latlfe, cakall. 

Yukandan a§agJya: 
1 - istanbulun en ucunda bulundugu 

yanma.da, S1rblstanda bir §ehir. 2 - Yayla 
at1Ian §ey, bir~yi anlatma. 3 • Sonsuz bo§ 
laknrd1, kilonun binde blri .4 - ill§lk, Fran
BIZ alfabeslnde blr harfin okunu~u. 5 - Blr 
kuma§m genl~ligi, eski adamlarm ellerin. 
de ta~1d1klan uzun sopa. 6 - Etin sinirsiz 
yeri, nakllye vas1talarmdan blri. 7 • Arabca 
«en az~. ehemmlyet.slz si:iz. 8 - ic;imizdeki 
azllklardan biri, bliyiik bu;ak. 9 - Bir kO
pek ism!, Asya ile Avrupa arasmdaki ne. 
hlrlerden birlnln eski ismi. 10 - Kag1dla 
sar11lp baglanrn1~ ~ey, olmege mahkfun 
olan. 

Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 

I Istanbul Borsas1 kapam~11 
fiatleri 6 - 4 - 1936 

PARALAR 

I Sttrlln 
Ahs 
624, 

I Dolar 123 
\!0 Frantstz fr, 164. 
~0 Lire 150 
20 Bel~ik Fr. 80 
20 Drahml :<2 
Jo lsvl~re&Ft. 810 
2l Leva 22, 

I florin S.l 
20 <; ek kronu 93, 
I Avusturya SI. 22. 
I Pe~eta 14. 
I Mark 29, 
I Zlotl 22. 
1 Pengil 20. 
~o Ley 11. 
20 Dinar 51, 

I Yen 32 
~0 lsve~ kron o 31 

I Tiirk alttnJ 974. 
1 Mecldlye 
I Banknot Os. B. ~35, 

~EKLER 
Aeths 

londra 623/•0 
Nev York 0.7961 
Patls 12.06 
MilAno 10,06 
Briiksel 4,6030 
At ina 83.92 
Cenevre ,44 
Solya 64,1~38 
Amsterdam 1.1711 
Pra ]9,215 
Vlvana ~.2410 
Madrid 5,8182 
Berlin 1,9744 
Varsoya 4.21611 
Budapeste 4.5330 
Biikres 108.47 
Bel grad 34,98 
Yokohama 2,71110 
Moskova 24.8786 
Stokholm 3.11!16 

ESHAM 

Is Bankas1 mliessls 
name 

•. " hamiline 
Anadolu D.M. %60 

%100 
Tr':.mvay 

Bomont! ·Nektu 
Reji 
Asian ~lmento 
Merkez Bankas1 

23,50 

/ 
10,40 

Sa us-
624. 
1'.!6, 
167. 
1115. 
83. 
24, 

815 
24. 
86 
95. 
24 
16 
32 
24, 
23, 
13 
54 
34 
32. 

975. 

236, 

KapaDJ-~-
623,25 

0,79~6 
12,06 
10,0736 
4.602!> 

S3.92 
,4416 

64.1638 
1,1712 

19.215 
4.2410 
5,8~10 

1.9760 
4,216!1 
4,5330 

108.47 
34,911 

2,7510 
24,8786 

3.1170 

Kapan;s-" 

23,5~ 

10,40 

lSTIKRAZLAR 

19311 Tlirk borcu \ 
tahvill I 

A~11t~ I Kapa. ;;--

• 
Ergani 

2 

% 7 Slvas-Eczurum 
istikraz• Dahill 

%5 Hulne 
% 2 Hazine 
IL Dej(lrmenclllk 
5ark Dej(lrmenzllik 
Umum Slgorta 
·~tanbul Telefoo 

:.13,45 
22, 
22,15 

95 

23,3~ 
22, 
22,175 

95 

TAHVILAT 
g]ektrlk 
Tiinel 
Rthttm 
Anadolu 1 

II 
Ill 

· Mlimess•ll 

42,60 
42.60 

49,25 

42.70 
42,70 

49,25 

Biiyiik reklima 
NE HACET 

Bir tertib 

Fazd ~il ilac• 
kullamrsamz herhalde 

giizelle§irsiniz 

NESTLE 
ET KETLER • 

I 
• 
I 

Biiyiik Miisabakantn ke~idesi 
15 nisan 1936 ~ar~amba giinii saat 9,30 da Tepeba,mda Asri 

sinema salonunda icra edilecektir. Ke,ideden evvel duhuliye 
karhm hB,mH olup tetrif edecek muhter~m haz1runa meccani bir 
sinema miisameresi verilecektir. 

Senelerdenberi devam etmekte olan ketidelerimizin gordiigii 
fevkaliide ragbet kartismda numarah kuponlarimiZI hamil top
layicllarimizm hepsini istiab edecek vasi bir sinema salonu bu
lunmadigmdan duhuliye kartlan tevziine mecbur olduk. 

Bu itibarla markalartmizl ya,atan muhterem miiflerilerimiz
den oziirler diler ve sinemaya gelmek istiyenlerin Galatada 
Top~ularda «Bebek tramvay1 durak mahallinde» 68 numaral1 
NESTLE magazast yaz1hanelerimizden yedlerindeki 10 numa -
rah kupona mukabil bir duhuliye karb almalartm rica ederiz. 

istirahati umumiye nazart dikkate ahnarak duhuliye kartlan 
tahdid edilmi,tir. 

Etiketlerin son kabul gUnU 10 nisan cumartesi oQieye kadar 
NESTLE ~iRKETi 

Ni!llanta!ilmda ~i§li Sthhat Yurdu i~in diplomah bir 

aramyor. Taliblerin diplomasile miiesseseye miiracaatleri. 

Istanbul Belediyesi Hanlan 

9'34 senesi Vilayet Huausi ldareler biitctelerinin kanevi~e ambala
ji pazarhga konulmUl;tur. Tahminen 170 pakettir. Beber pakete 

27,50 kuru' bedel tahmin olunmu,tur. lstekliler tartnamesini Le .. 
vaztm Miidiirliigiinde gorebilirler. latekliler ii~ lirahk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 10/4/936 cuma giinii aaat 
16 da Levaz1m Miidiirliigiinde bulunmahd1rlar. «l.» (1823) 

_.., 
Senelik muhammen kiras1 240 lira olan yeni Halde iist katta 72 

numarah oda iki sene miiddetle kiraya verilmek iizere pazarhga 
kcnulmuttur. ~artnamesi Levaztm Miidi.irliigiinde goriiliir. Pazarh· 
ga girmek i~in de 36 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 27/4/936 pazarteai giinii saat 15 te Daimi Enciimen -
de bulunmahdular. «B.» (1821) ... 

Bir metro murabbama yiiz elli kurut deger bi~ilen Fatih yangm 
yeripde Atikalipafa mahalleainin Haydar caddesinde 22 inci ada
da 3 metro 47 santimetre yiizlii 35 metro 39 SBJltim murahhatndaki 

arsa sablmak iizere pazarhga konulmu,tur. ~artnamesi Levaztm ii

diirliigiinde goriiliir. lstekliler 399 kurutluk muvakkat teminat mak
bu.z veya mektubile beraber 27/4/936 pazarteai gi.inii aaat IS te Da
imi Enciimende bulunmahdtrlar. «B.» (1819) 

_.., 
Hepsine 100 lira deger bi~ilen Koskada Mimarkemaleddin mahal

leainde Papazzade medreaesinin bah~e ve temel duvarlar1 ta,Ian 
a~1k arttJrmtya konulmu,tur. ~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde 
goriiliir. lstekliler 750 kurutluk muvakkat rnakbuz veya mektubile 
beraber 27/4/936 pazartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende bu -
lunmahdirlar. «1.» (1820) -Senelik muhammen kiran 200 lira olan Vefada Mollahiisver ma-

hallesinde Kovac1lar sokagmda Ekmek~ibatl Ahmedpafa medre -
sesi 937 veya 938 aenesi maytsi sonuna kadar kiraya verilmek iizere 
pazarhga konulmuttur. 

~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. lstekliler 15 lirahk 
rnuvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28/4/936 sah 
giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdirlar. «1.» (1818) ... 

Kad1koy Belediyesinden: Ba,tbot olarak boz renkte bir aded 
Kurd kopegi bulunmuttur. Sahibi zuht;r etmedigi takdirde bir hafta 

aonra sablacait iliin olunur. «B.» (1824) 

Bursa • Y enisehir Malmiidiirliigiinden: 
' 

I - Evvelki iliinlarm kanuna uygun bir tekilde yap1lmamasmdan 
dolay1 26/3/936 tarihinde ihalesi yapilarniyan 15,062 lira C54 
kuru, ketif bedelli Y eni,ehir Hiikumet Konagtmn ikmali in -
•aah yeniden kapah zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 

2 Eksiltme 13/4/936 pazartesi giinii saat 14 te Yeni,ehirde Ma-
liye Daireainde yapilacakbr. 

3 Zarflar saat 14 e kadar Komisyona verilmi' olmahdtr. 

4 Ilk teminat 1,129 lira 70 kuruttur. 
5 Proje ve ,artnameleri Y eni,ehir Mabniidiirliigiinden ve Bursa 

Naf1a P/,~miihendisliginden ahn1r. (1667) 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLUGii 
Sabnalma Komisyonu ilaplari 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Evvelce de ilan edilip fartnarnesinde degi,iklik yap1lan ve tah .. 

min edilen bedeli «34,000» lira olan yukanda cinsi yaz1h malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Satmalma Komisyonunca 19 
may1s 936 tarihinde sah giinii saat 15 te kapah zarfla ihale edile • 
cektir. ~artname «1 » lira «70» kuru, mukabilinde Komiayondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «2,550» liray1 havi teklif 
mektublanm mezkur gi.inde saat on dorde kadar Komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii mad -
delt:rindeki vesaikle mezkur 1iin ve saatte Komiayona miiracaatleri. 

(1628), 



7 Nisan 1931) 

GENGUK ve- GuZElliK-

KREM BALSAMiN 

Cidd· 'tirnad elli senelik 1 ve §ayanl 1 . . f 
b giizellik krernidu. Btr de a 
<Krem Balsamin) kullanan ba§ka 

krem kullanarnaz. 
lNGiLiZ KANZUK ECZANESI 

Beyoglu • Istanbul -

n ' · • den· .oe§ikta§ icra da1resm · 
Bir b t dolayl tahtl hacze ahmp 

or~ an '1 2544 
llaraya sevrilroesine karar veri en .. 
llUtnarah Eseks roarkah taksi oto~ob~~~ 
13!4/936 tarihine musadif paza~te~l gu· 
lli.i saat 10 dan 12 ye kadar ikmcl a~lk 
1\rtbrma sure tile satdacagmdan .. bele. • 
diye riisumu ve ihale pullarl mu!?ten • 
sine aid olmak iizere Taksimde Modern 
garajda sahlacagmdan talib olanlarm 
ll•ahallinde hazlr bulunacak memuru • 
na milracaatleri ilan olunur. 

r Yap1 , 
yapttracaklarttl 

Nazan dikkatine: 
E., aparhroan ve bilumum beton 
ar~e demir, ah§ab kirgir inl!jaat 
ve ~~ i§leri proje, hesab, • ke§if .ve 
fenni mesuliyetlerini miisalt 'eraitle 
(Teknik Yapl Biirosu) deruhde eder. 

TEKNiK YAPI 
BiiROSU 

Ankara'. Y eui~ehir Atatiirk 
BuJvar1 Foto aparbmaDJ 

No. 4 Tel. 3629 

SVECiA 
Markah 

SOT MAKiNAKARINI 
kullanan yamlmaz. 

,-iirK_.IIorupa LTD. srt. 
J U ~~ EMBE PAZA"I 84 

ISTANBUL,OALATA, VER$ 

CUMHURfYET 

2 ve 20 kompr1meli1< ambalanarda 

bulunur .. 

Ambalaj ve komprimeleri·n 

uzer'inde halisligin timsal'i' 

olan EB markas•n• aray1mz. 

Deni?:voJiari 
t$LETMESI 

Acentalar1: Karakiiy Kiipriiba§l 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarz~de 

Han. Tel 22740 

Y almz bu haftaya mahsus 
olmak iizere bugiinkii Mersin 
yolu postas1 yaptlmtyacaktu. 

(1814) 

I 

Istanbul ikinci icra memurlugundan: 
Birinci derece ipotekli olup a~tk art -

tuma suretile paraya ~evrilmesine ka
rar verilen ve tamamma yeminli ii'r er
babi vukuf tarafmdan (112115) yiiz on 
iki bin yiiz on be. lira ktymet takdir 
olunan, Galatada Kemanke§ Karamus
tafapa~a mahallesinde Top'rular ve Ha
mam ve Voyvoda caddesinde kain 11tik 
1 3 ila 19 cedid 19 ila 25 numaralarla 
murakkam ve altmda Kommer'riyala 
1talyana Banknsmm bulundugu mahal
l.i mii~temil ve medhali ikinci klSlmla 
mil§terek bulunan bodrum ve zemin ve 
bir asma kab ve ayr1ca be§ kah olup 
bir de tara~as1, asansor, kalorifer ve 
elektrik ve terkos tesisahnt havidir. 
Bodrum kah ii'r salon ve aynca daire
)pri ve bek"i gezinti mahalleri ve bir de 
deposu ve zemin katmda mii§terek an
tre ve !lift asansor bir oda ve tuvalet 
mahalleri ve banka k1smmda gi§eleri 
mii§temil mahal, ve asma katmda iki o
da ve salon, telefon odast depo hala, 
camekanh salon ve ayr1ca daireleri ve 

-=====----~~~·-=:---:~:-~~~~~-;:7::-:::---•i J ikinci katta be§ oda iki hala ve salon -

I Kadtkoy Vaktflar. Dire .. ktorliigii llanlan Ian, ve iic;iincii, dordiincii, bc§inci ve 
altmc1 katlarmda on iki§er oda ve iki§er 

I halas1, tara'ra kahnda bir odas1 bulu • 
M d · Silahdaraga bah~esl mevkunde 95 K nan birinci klSlm Karakoypalas namile ura re1s . 31/5/937 aonuna • 
87 aay1h ev. l » maruf cesim ve kargir hanm (318,240) 
Kadtkoy Hiiseyinpafa Mektebarkasl 67 sayt 1 ev » ii~ yiiz on sckiz bin iki yiiz ktrk hisse 

» » 69 » » » » itibarile (308080) ii~ yiiz sekiz seksen 
» » 1/1 » diikkan » » hissesi 1424 numarah icra ve iflas ve » )) 

Pasabah~e ~marayazma 1 No.h kazinonun ar • 2280 numarah kanunlar hiikmiine tev • 
• » » fikan a~lk arttumaya -.•kanlarak 23/3/ 

k asmda 2 odah mahal. 2 6 d b' · · k t d .. • d 2 936 tarihin e yaptlan umc1 a'>l ar • 
Ktstkhda cami yanmda se uzerm e ' ' » » tumas1 neticesinde i~bu gayrimenkule 
numarah kahvehane. .. · d 70 en fazla on yedi bin lira bedel verilmi§ . . da sed uzerm e ' 
Kistkhda ~marcamtsl yanm » )) ve bu suretle k1ymeti muhammeneyi 
72/1 numarah ev. .. bakkal 35/85 bulmad1gmdan dolay1 1424 numarah ic· 
Oskiidar Arakiyeci Hactcafer Kor » )) ra ve iflas kanununa tevfikan ikinci 
numarah diikkan. arthrmaya s•kanlmt§hr. 
Oskudar Kef~edede Doganctlar Siileymanpafa 1) - Takdiri k1ymet raporunda ya -
camisi cami mahalli. » » Zlh oldug.t iizere bankanm i§gal ettigi 

0 k
"dar Silahtaraga bah~eri 56 numarah bah· sahada mevcud olup takdiri k1ymetten 

s u » tenzil olunan hususi asansor, kasalar ve 
~e ve kuliibe. » yazlli sair teferriiata aid tesisat sah§tan 

Yukartda bulunduklarl yerlerle cinsleri yazth vaktf yerler mayts haric oldugu gibi, banka Kommer~iya-
937 sonuna kadar kiraya verilmek iizere a~1k artttrmtya .. k~nulmu~ - Ja italyananm 28/2/945 tarihine kadar 

~tur. lhaleleri 13 /4/938 pa:2aMesl l'iinii aaat 18 de Kad1koyunde Be • pe§inen odencn kira mukavelenamesi 
lediye yanmda Kadlkoy Vakiflar Direktorliigiinde yapilacaktir. Is • tapuca tes!lil edilmi~tir. 

· (1652) 2) - ikinci a~lk arthrmas1 29/4/936 
teklilerin miiracaatleri. tarihine rashyan ~aqamba giinii saat 

I Deniz LevaZim Satmalma Komisyonu ili.nlan 

Tahmin edilen bedeli 12,000 lira olan muhtelif cins ve eb'adda 
kereste 9 nisan 1936 pertembe giinii saat 15 te pazarhk suretile .a • 
hnacakbr. Muvakkat teminat 900 liradtr. ~artnamesini gormek ts ~ 
ti enler hergiin ve pazarhk i~in yazth giin ve saatte Kastmpafadakt 
~misyonumuza miiracaat olunmas1. (1804) 

0 

14 ten 16 ya kadar istanbul ikinci icra 
dairesinde yaptlacakbr. 

3) - ikinci arthrma neticesinde ve
rilecek bedel k1ymeti muhammenenin 
%75 ini buldugu takdirde gayrimenkul 
en 'rok arthranm iistiinde buakllacak -
br. Aksi halde sab§ 2280 num&rah ka
nun hiikmiine tevfikan geriye buak1 • 
Iacakhr. Arthrmaya girmek istiyenle • 
rin mezkur gayrimenkuliin k1ymcti 
muhammenesinin yiizde yedi bu-.ugu 
nisbetinde pek ak~esi vermeleri lazlm· 
du. 

BIRE, 
lC)OO KUMBARA 

4) - Sah~ pe§in para iledir. 
5) - 1424 numarab icra ve iflas ka

nununun 119 uncu maddesine tevfikan 
ipotekli alacakhlarla diger alakadara • 
nm ve irtifak hakk1 sahiblerinin i§bu 
gayrimenkul iizerindcki haklanm ve 
lmsusile faiz ve masarife dair iddialarl· 
DI evrak1 miisbitelerile birlikte tarihi 
ilandan itibaren yirmi giin ic;inde bil • 
dirmeleri Hiz1md•r. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olm1yanlar sab~ 
bedelinin payla§masmdan baric kabr -
lar. 

VEREN 
TARLADIR 

,,,.. 

- ;{!/ -·lilt_ I/" .. • 

6) - Mezkftr gayrimenkuliin nefsin -
den dogan miiterakim vergi, vaklf ica
resi ve tanzifat ve tE'nviriye bor~Ian 

bor~lulara aid olmak iizere sah§ bede
linden odenecektir. Yirmi senelik vak1f 
icaresi taviz bedeli mii!jteriye aiddir. 

7) - ~artnamesi herkes tarafmdan 
goriilebilmek iizere 6/4/936 tarihine 
rasthyan pazartesi gUnii dairede mn -
halli mahsusuna asilacaktJr. 

8) - Daha fazla malumat istiyenle -
rin daireye mUrncantle 1934/1302 sayd1 
dosyada mevcud evrak ve mahallen va· 
ziyet ve takdiri k1ymet raporunu goriip 
anhyabilecekleri ilan olunur. (21!117) 

istanbul Levazam Amirligi 
Sallnalma Komisyonu 

iLANLARI ................... .-
Levaztm Amirligine bagh mii

esseseler i~in 2, 3 numarah m1h 
9 nisan 9;36 per11embe giinii sa -
at 15 te Tophanede Satmalma 
Komisy,onundan pazarhkla ah • 

nacakhr. lhale giinii teslim edi • 

lecek olan i~bu m1h i~in istekli

lerin belli saatte Komisyona gel

meleri. «480» (1811) 
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BANKO Di ROMA 
ANONIM $IRKETI 

T amamen tediye edilmi~ sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Miidiiriyeti Umumiye : R 0 M A 

TESIS T ARIHI : 1880 

BUtUn dUnyada t;ube ve muhabirleri vard1r 

TUrkiye t;ubeleri : 

Istanbul • Istanbul Merkezl, Sultanhamam 
,. ~ehir bUrosu "A,. (Galata) Mahmudlye caddesl 

II .. 11 "811 (Beyoftlu) lstikiAI caddesi 
lzmir • lzmlr flUbesl lklncl kordon 

Suriye ve FJliatinle olan muamelahm1zm ifas1m, bu memleketlerde 
her tiirlii Banka hizmetlerini yapabilmek i~in laztmgelen tertibab 
haiz geni§ bir ~ube §ebekesine malik olan BANKO DI ROMA 
en iyi ~eraitle deruhte eder. 

Galata bUrosunun hususr bir kasa servisi vard1r. 

Bilciimle Tiirkiye ~ubeleri, husuai takas muameleleri i~in ba~ca 
Avrupa Bankalarile irtibata olan hususi bir te,kil.ita maliktir. 

HEMORRON 
Ameliyats1z Basurlan Tedavi eder tesiri katldir. 

A~1k Eksiltme ilan1 

Hava Y ollar1 Devlet 
i~letme idaresinden: 

Sivtl Tayyare meydan1 yapllmak iizere satin ahnan Ankaradaki 
eski kotu yerinde toprak tesviyesi yaptlacakhr. 

~artlar funlardJr: 

1 - Y aptlacak hafriyabn bed eli 9500 lira olacakbr. 

2 - Bir metro mikab1 topragtn hafriyle otuz metroya kadar nakli 
i~in 36 kuru,, altmif metroya kadar nakli isin 42, yiiz metroya 
54, yiiz elli metroya 58, iki yiiz metroya 60, iki yiiz elli metro
ya 62, ii~ yiiz metroya nakli i~in de 64 kurut bedel tahmin edil
mi,tir. 

3 Hafriyat miktarile nakil mesafesi va11talarmt bulmak ii:zere 
sahanm yarlm,ar metroluk irtifa farklarmt gosteren teaviye 
miinhanili bir plamn ahnmast ve bu plana iatinaden hafr ve 
nakil hesablarmm yaptlarak idareye tasdik ettirilmesi miite • 
ahhide aiddir. 

4 - Arazi miisaid oldugundan sertlik zamm1 verilmiyecektir. An
cak sert olduguna idarece kanaat getirilen ktstmlarm hafrinde 
miiteahhid muhtardtr. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine ihale tarihinden azami bir ay i~inde 
ha,Iamif ve tesviye ihaleden u~ ay sonra bitmit olacakhr. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 nisan 936 cuma giinii saat 14,30 da Nafta 

Vekaleti Munakalat Reia muavinligi odasmda yaptlacakhr. 

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek istiy=nlerin Hava Y olla

rt Miidiirliigiine, iti deruhde etmek istiyenlerin de yukartda ya

zth giin ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 lirahk teminat mek· 

tublar1 ve diger muktazi evrakile birlikte miiracaat etmeleri. 

«694» (1672) 

KAPALI ZARF USULiLE 

EKSiL TME iLANI 
SUMER BANK 
llmumi Miidiirliigiinden 

1 - Gemlikte inta edilecek Sun'i lpek fabrikas1 ve miiftemi. 
lab binalan toprak tesviyesi, iskele ve aaire intaall kapah zarf 
usulile ve vahidi fiat esasile eksiltmiye ~tkartlmlthr. Tahmin edi
len ke,if bedeli 660,439.59 liradu. 

2 - Bu i~e aid eksiltme evrak1 tunlardtr: 
A } Eksiltme ,artnamesi, 
B ) Mukavele projesi 
C ) Ke~if ve vahidi fiat cetveli 
D ) F enni fartname ve ol~ii usulleri 
E ) Hususi tartnameler 
F ) Projeler. 

lstiyenler bu evrak1 33,10 lira mukabilinde Siimer Bank An -
kara fUbesinden alabilirler. 
3- Eksiltme 20 nisan 1936 pazartesi gii~ saat 16 da Anka

ra Ziraat Bankast binaamda Siimer Bank merkezindeki Komis
yonda yap1lacakbr. 

4 - lsteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat vermesi Ia • 
Zlmdlr. Bundan ha,ka eksiltmiye girecekler ihale riiniinden ii~ 
giin evveline kadar Banka tarafmdan te,kil edilecek Ehliyet 
Komisyonuna resmi vesaik ibraz ederek bu iti batarahilecek • 
lerini ispat edecekler, gerek mali ve gerek fenni cephelerden ya
pacagt tetkikat neticesinde Komisyonca bu hususa kanaat has1l 
oldugu takdirde kendilerine ehliyet vesikasJ verilecektir. Bu ve· 
sikalann teklif mektublar1 a leffedilmesi laztmdtr. 

5 - Teklif mektublar1 yukartda yazJidJgJ giin ve saatten bir 
aaat evvcline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbu7 
mukabilinde 'Jerilecektir. 

Posta ile vonderilecek mektublat·m nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gdmi~ ve zarfm kanuni tekilde kapatd • 
mu bulunmas1 Hh1mdtr. 
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HASA RUJ, ALLIK, TIRNAK CiLAL Rl 
Asri kad1n i~in ruj, alhk ve tJrnak cilas1 bir ihtiya~hr. Hayati bir ittir. Fakat, iyisini bulmak lazimdir. Pariste Koti ne ise Turkiyede dahi HASAN odU!r. Sabit, a~1k, koyu renkleri vard1r, HASAN 
rujlarm1 ve alhklarmi ve brnak cilalarmi goriip te meftun olm1yan kadm yoktur. HASAN markasma dikkat, batka marka verirlerse aldanmaym1z. HASAN deposu: tSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Giizellik ve s1hhat i~in ilk ~art 

;'RADYOLiN 

Radyolin 
D i ~I e r i, 

di§ler ~ehreyi 

giizelle§tirir. 

Radyolin 
Di~leri, 

di§ler mideyi 

saglamla§hrlr 

kullanmaktir 

RADYOLlN di§leri temizler ve parlabr, mikroplar~ 
yiizde yiiz oldiiriir, di§ etlerini besliyerek hasta

lanmalarJna mani olur, ag,z kokusunu keser. 

Diyar1bekir Defterdarbg1ndan: 
Vilayet Merkezinde 30 lira asli maath Merkez Tahsil Miifettit -

ligi a~1ktu. 
Hukuk, Miilkiye veya Yiiksek Ticaret mekteblerinden mezun o]. 

mak ve askerligini ifa etmit bulunmak 'artile isteklilerin Diyaribe
kir tlbayhgma miiracaatleri ilan olunur. (1782) 

Tiirkiye 
Merkez 

Cumhuriyet 
Bankastndan: 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ldare Meclisi Banka 
Umumi Heyetini 11 mayas 936 pazartesi gunu saat 15 te An • 
karada Banka ldare Meclisinde fevkalade i~timaa davet et • 
miye karar vermittir. 

Hissedarlann Bankadan gonderilecek davet varakalarile bir
likte toplanta saatinden evvel Bankaya gelmeleri veya davet 
varakalar1 arkasmdaki vekaletname ile bir miimessil tayin et
meleri rica olunur. 

Miizakere Ruznamesi 
Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin «D» bendinin ikinci 

k1smm1n hefinci ciimlesile ondan sonraki ciimleler berve~hiati 
tadil edilmittir. 

« Y almz bu nevi senedatln yekiinu Merkez Bankasinm te • 
diye edilmi' sermayesile ihtiyat ak~esi mecmuuna muadil mik
tan tecaviiz edemez. ~u kadar ki Maliye Vekaletinin talebi ii . 
zerine Meclisi ldare bu miktar ve vadeyi azami ii~ misline iblag 
edebilir. Bu nevi Hazine bonolarmm iskonto nisbeti Maliye 
Vekaletile Banka tdare Meclisi arasmda takarrur ettirilir.» 

(1805) 

istanbul Orman Al1m Sattm 
Komisyonu Ba~kaniigtndan: 

1 - Belgrad ormanlarmdan kerestelik ve direklik tahminen 300 
ii~ yiiz metro mikab1 itlenmemif aga~ 8/4/936 ~ar,amba giinii 
saat 14 te ihale edilmek iizere a~Ik arttJrm1ya konulmuttur. 

2 - ~artnameyi gormek i~in Istanbul Orman t,Ieri Direktorlugiine 
ve Bi.iyiikdere Bah~ekoyiinde Belgrad Ormam ltletme Direk • 
torliigiine miiracaat edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 248 lirad1r. 

4 - lhale Istanbul Vilayeti binasmda Orman Direktorlugii daire • 
sinde olacaktar. 

S - lsteklileriq Ticaret Odasmda mukayyed ve arttum1ya girmek 
i~in 2490 say1h kanunda yaz1h evsaf1 haiz olmas1 gerektir. 

(1405) 

lr- K A N Z U K -· 
0KS0R0K ~URUBU 

En muanmt oksiiriiklerle bron§it, 
astm ve bogmaca oksiiriiguniin 
kat'! ilacidir. Gogusleri zaYif alan
lara vikaye edici tesirleri §ayani 
dikkattir. 

!NGtLtZ KANZUK ECZANESt 

--~- Beyoglu, tstanbul 

Bursa Uraytndan· 
4060 tane muhtelif ampul, a~Ik eksiltme ile almacaktir. Muham • 

men bedel 1818 lira olup muvakkat teminat 137 lirad1r. ~artname 
bedelsiz muhasebeden ahnabilir. tst~kliler tartlari anlamak i~in 
Muhasebeye ve 20/4/936 pazartesi giinii saat 16 da muvakkat temi
nat makbuzu vey!l banka mektubile Uray Komisyonuna gelsinler. 

(1797) 

Salih Zekinin ziraat kitablari 
100 kurut Ziraat Muhhrasi (Eski harflerle) 
100 » Tiitiin Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) 
150 » Asri Tavuk~uluk «Birinci cild» (Yeni harflerle) 
150 » Asri Tavuk~uluk «ikinci cild» (Yeni harflerle) 
150 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild) 
Yukanda isimleri yaztlan ziraat kitablart hizalarmdaki fiat-

larla ikbal Kitaphanesinde sahlmaktadu. Muharriri adresine 
•smarlanusa posta iicreti ahnmaz. 

Ad res: Istanbul - Kad1koy Salih Zeki Ekimci 

TUrkiye KlZIIay 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

Ktztlay Genel Meclisi 1936 senesi nisammn yirmi betinci cumartesi 
giinii sabah saat onda Ankarada Y enifehirde Cemiyetin Genel Mer
kezi binasmda alelade i!ttimatm yapacagmdan murahhaslarm yuka
nda yaz1h gun .ve saatte Kizilay Genel Merkezine gelmeleri rica 
olunur. 

Goriitiilecek itler: 
1 - Ba,kan ve ikinci Ba,kanlarla katiblerin se~ilmesi, 
2 - Gene I Meclisi T etkik Komisyonu ve Gene I Merkezce yap1lan 

it;leri gosterir raporlarm tetkiki ve kabulu halinde Genel Mer
kez zimmetinin ibras1, 

3 - 1936 - 19'37 biit~esinin tasdikt, 
4 - <;1kacak iiyelerin yerine digerlerinin se~ilmesi, 
5 - Tetkik Komisyonu iiyelerinin yeniden se~ilmesi, 
6 - Gene( merkez teklifleri, 

<;orlu asliye hukuk hakimliginden: 
Umumi Harhde Irak cephesine gittigi 

duyulduktan sonra harbin bitiminden -
beri kendisinden haber ahnam1yan <;or
lunun Seymen koyiinden Mehmed og
lu Hasanm gaibligine karar verilmesi 
karde§leri Halim ve Tahsin taraflarm· 
dan istenmi§ ve mahkemece kanunu 
medeninin 32 nci maddesine tevfikan 
evvela ilanat icrasma karar verilmi§ 
oldugundan Han tarihinden itibaren 
bir sene zarfmda Hasanm veya Hasan 
hakkmda malumah olanlarm gelib 
mahkemeye miiracaatleri liizumu ilan 
olunur. 

~-TiFOBiL ' 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmamak ic;in aW,zdan alman tifo 
haplandlr. Hi.; rahats1zhk vermez. 

•Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Aydm asliye hukuk mahkemesinden: 
Cumaderesi koyiinden Memi§oglu ts

mail klZl Fatmanm a~hgi gaiblik da • 
vasmm yapdmakta olan muhakeme • 
sinde davacmm karde§i ayni koyden 
Mehmedin 312 dogumlu olmas1 base • 
bile 330 senesinde ilan olunan Umumi 
Harb seferberliginde askere sevkedile· 
rek bir daha donmiyerek oliim tehlikesi 
i!;inde kayboldugu ve t;oktanberi ken -
disinden haber almamad1~ndan mede
ni kanununun 32 nci maddesine tevfi -
kan bir sene miiddetle izmirde Ana -
dolu ve istanbulda Cumhuriyet gazete
Ierile ilanma karar verilmi§ oldugun -
dan iHin tarihindcn itibaren sag ise ken
disinin ve degilse alakahlarmm mah -
kemeye miiracaatleri liizumu Han olu • 
nur. 

Ar; karnma bir kahve ka~1g1 almd1kta 
KABIZLIGI DEPEDER 

Yemeklerden birer saat sonra ahmr
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek~ilik ve 
yanmalanru giderir. Ag1zdaki tatstzhk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo
su, Yenipostane arkas1 A~ir Ef. Sok. 
No. 47. 

Sahtb ve Ba§muharrtra Yunua Nadi 
Vmuml neqrlyatt tdare eden Yam trltn1 

Mild.ilril.: Hikmet Miinil 

Matbaactluc ve Ne~rtvat Tilrk Anontm 

gtrkett .. Istanbul 

Hem 

Hem 

- -·-kendisi 1starab ~ekiyor, 

de ba,kalar•n• iiziiyor. 

Devas1z bir derd mi? 

HA YIR BiRKA<; KA~E 

GRiPiN 
ile ge~ecek ~iddetli bir 

ba~ agrtsl 

G • 
I 

• 
I 

BOTON ISTIRABLARI DlNDiRlR Biitiin eczanelerde 
bulunur. 

Di,, Slnlr, adele bel agr•lar•n•, u,ut
mekten mUtevellit sane• ve s1z11ar• ke• 
ser. Gripe nezleye kar•• ~ok mUessirdir 

Fiab 7,5 
kuru§tur. 

GRiPiN: Radyolin Di~ macunu fabrikasmm miitehassts 
kimyagerleri tarafmdan imal edilmektedir. -- .--

Eksiltme iiani A~Ik 

Karacabey Haras1 Miidi.irli.igiinden: 
Hara ihtiyac1 i~in yirmi yedi bin li_tre motorin, dort bin bet yiiz 

litre benzin, ii~ bin litre vakum yag1, alb bin iki yiiz litre gaz yagile 
ii~ yiiz kilo gres yag1 apk eksiltme usulile satan ahnacakbr. lstan • 
bul teslimi motorinin litresine alb bu!tuk kuruf, benzinin litresine 
yirmi alh kuruf, vakum yagmm litresine yirmi ii~ kuruf, gaz yagi
nm litresine on dokuz kuruf, gres yagmm kilosuna otuz bet kuruf 
muhammen ktymet takdir edilmittir. Bunlarm hepsi i!tin di:irt yiiz 
lira muvakkat teminat ahnacaktar. Eksiltme yeri istanbul Baytar 
Miidiirliigiidiir. Eksiltme giinii 28 nisan 936 sah gunu saat on be,tir. 
~artnamesini gormek istiyenlerin Haraya ve tstanbul Baytar Mii • 
diirliigiine miiracaatleri ve isteklilerin teminat ve vesaiklerile bir • 
likte eksiltme giinii Istanbul Baytar Miidiirliigiinde bulunmalan i • 
lin olunur. (1790)' 

7 Nisan S A L I A K ~ A M I 

KEMENGECi ANASTASIN 
53 iincii S A N' A T H A Y A T I 

C A GLAYAN 
(ESKI MULENRUJDE) KUTLUNACAKTIR 

Eftalya Sadi, Bestekar Bimen kanuni Artaki, 
Saba Ovrik, Fikriye, Miizeyyen, Monolog Mazlum, c;igan danslan ve hii· 

tiin meslek arkade.,Iarinm biiyiik MUSIKi ZiYAFETi, Telefon 40335 

inhisarlar ·istanbul Basmiidiirliigiinden: 
' 1936 senesi haziramnm birinden 937 senesi mayiSlnm nihayetine 

kadar Kasimpafa ve Sirkeci tuz ambarlarma gelecek dokme veya 
' ~uvalh tahminen «2500» ton tuzun sahile yanafacak mavna ve me~ 

rakibi bahriyeden ~tkar1hp vezni yaphktan sonra ambarlarda gos • 
terilecek mahallere nakil ve istif veya bo,alblmast ve ayni suretle 
ambarlardan ~1kacak tuzlarm dahi «dokme ise ~uvallanarak» mav· 
na vesair merakibi bahriyeye tahmil iicreti nakliyesi 6 nisan 936 gii· 
niinden itibaren «20» giin muddetle ve ,artnamesinde yazlh ,art • 
lar mucibince a~Ik eksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 27/4/936 gu
niine musadif pazartesi saat on u~te Kabata,ta tnhisarlar Ba,miidi .. 
riyetinde miitetekkil Komisyon muvacehesinde yapdacakbr. Ek • 
siltmiye girmek istiyenler o giine kadar tatil giinlerin~en ba,ka her
giin ~ahtma saatlerinde tartnameyi gorebilirler. Eksiltmiye girebil. 
mek i~in muhammen nakliyesinin yiizde yedi bu!tugu nisbetinde te· 
minat ak~esir:ti onceden Batmiidurliik kasasma Yabrmalan ge -
rektir. (1803)' 

Slti iRE BAYGINLIGA f;ARPINTIYA 

r~-------------------------. iHRACA T TACiRLERiNE 
M OHiM iLAN 

istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 
25/3/936 tarihli Heyeti Vekile kararnamesi ahkamma tevfi • 

kan lktisad v'ekaletinden odamt:ra vaki olan tebligata miisteni • 
den hususab atiye ilan olunur. 
1 - Tiirkiyeden herhangi bir ecnebi memlekete ihrac olunacak 

mallar i!tin mutlaka menfe tehadetnamesi ahnmahdtr. 
2 - Kararname tarihinden itibaren sevki miiteaktb hi!tbir suret· 

le mente fehadetnameleri verilmiyecektir. 
3 - Evvelce mente ,ehadetnamesi ahnmaks1zm ihrac edilmit 

mallar i~in bir defaya mahsus olmak iizere mente tehadet • 
namesi verilebilecektir. . 

«Fazla izahat i~in Oda Muamelat ~ub~sine muracaat edilmest• 


