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Ispanyada beynelmilel kon~rol Berlin -Roma mihveri ittifak halini allyor 
tehlikeli bir safhaya giriyor /taiga, Almangaga Habe§ 

lngilizlerin Bilbao'dan kadm ve ~ocuklarm ~Ikanlmasina tonraklarznda yer vermeai 
yard1m karar1n1 Franco'nun reddetmesi fena karsdand1 r 0, 

Madrid ve, Bask bile fQSQVVUT edigor 
cephelerinde 'iddet A R . . h d p d 
Ii muharebeler oldu VUSturya eiSICUm uru a e§te e 
Bazl Franszz gazeteleri 

Guermica' Y" marksistlerin 
tahrib ettiklerini haber 

veriyorlar 
raph gazetesinin bildirdigine gore, Hen -
daye' deki lngiltere biiyiik el~isi, Sal a -
manca makamlannm, Bilbao'nun tahliye
sine yard1m etmeleri hakkmda ingiltere 
tarafmdan yap1lan teklifi reddeyledikleri
ni dun Hariciye Nezaretine bildirmi§tir. 

Romaya giden Von Neurath iki memleketin miidafaas1 
i~in sinai i~birligi viicude getirilmesini de gorii~ecek 

.. --.....-...---

Madrid cephesinde hiikilmet~i sii.varilerden bir mii.treze 

Times gazetesi, bu mesele hakkmda 
diyor ki: 

«General Franco, bu meseledeki red 

Tiirkiye - Iran 
transit yolu 

Bu yol, yaln1z Iran ithalat 
'Ve ihracat ticaretinin inki· 
§afma hizmetle kalmiya
cakhr. ~arkta vilayetleri
mizin bu yol etrafmda
ki hinterland1 da bol bol 

iatifade edecektir 

~ ski Bern el~imiz Cerna] Hiisnii
~ niin ba§kanhgi altmdaki heyet 

T ahranda epeyce uzun siiren 
ehemmiyetli vazifesini ikmal etti. Bu he
yetimizin kom§u ve dost !ran hiikumetile 
akdettigi muka velelerden biri T rabzon -
Erzurum iizerinden iranla yap1lacak tran
sit ticaret muamelelerine taalluk ediyor. 
Tiirkiyenin §ark vilayetlerine uzanan §i
rnendiferleri ileride kom§u memleketin 
hatlarile birle§erek iki tarafm ticaret i§le
rini §iiphesiz demir raylar iizerinde yiirii
tecektir. Bu mes'ud tekamiiliin tahakku· 
kuna kadar alan zamanda ise her iki taraf 
en ktsa bir yo! iizerinde transit ticaretinin 
lerninini isabetli bir kararla derpi§ etmi§· 
ler ve bunun icablanm yapmaga da ge~
rni§lerdir. Baymd1rhk Bakanhgimiz bir 
Yandan S1vas - Erzurum demiryolunu ik.i 
ba§tan yiiriitiilen in§aatla ileri gotiiriirken 
diger taraftan bin kiisur kilometrelik 
1 rabzon - han hududu yolunu otomobil 
ve otobiis servisine cevab verecek bir mii· 
kemmeliyette tanzimle ugra§maktad!r. 
Y olun biiyiik k1smi yapilmi§l!r, geri kalan 
k1smmm ikmaline biitiin bir faaliyetle de
vam ediliyor, ve bu yaz sonuna kadar bi· 
~irilmesi kuvvetle umuluyor. T rabzon -
Iran transit yolunun cumhuriyetin en gii
zel eserlerinden biri olacagma §imdiden 
rnuhakkak nazarile bakabiliriz. Bir eser 
ki kom§u ve karde§ memleketin Avrupa 
ile muvasalasm1 asgari hadde indirmek 
itibarile de adeta bir harika sayilacaktJr. 

Filhakia ba§ka hi~bir yo! T rabzon
E:rzurum - lran transit yolu kadar iram 
Avrupaya yakla§tlrml§ olamazd1. Umman 
demzi iizerinden KIZlldenizi dola§arak 
Yap1lan han deniz nakliyatJ aylar istiyen 
uzun zamana ihtiyac gosterir. Arabistan 
c;ollerinden Akdenize iru§ te gene mesafe 
itibarile uzun ve masraf cihetindense ~ok 

YUNUS NADI 
fArkas~ Sa. 'l s<.ltun 4 tel 

ic; SAHiFELERDE 
3 iiciide : Yurddan yazdar 

5 incide : 

G llc1da : 

ismail Habib 
Serbest fikirler 

Mehmed Ali Ayni 
Ta~ giyme merasimine ha
zJrlamrken ingiliz Kralli· 
gmi saran serdeki ~atlakhk 

Laid Cor~ 
Biiyiik Alman san'atkan 
Emil Janings'in Cumhu • 
riyete beyanah 

Feridun (:olgegen 
Yakac1ktan. mektublar 

Mahmud Yesari 

Madrid 3 (A.A.) - Madrid cephe- cevabma sebeb olarak §unlan gostermek
sinin bir noktasmda saat 22 ile 23 ara - tedir: Basklar, beynelmilel hukuku ihlal 
smda §iddetli bir muharebe olmu§tur. in- eylemi§lerdir. Bilbao, abluka altmda bu
filaklar, fasJlasiz olarak birbirini takib lunmaktadJr ve ayni zamanda miihim ha
etmi§tir. T opc;;u faaliyeti, pek ziyade §id- va hareketlerine de sahne te§kil etmekte
detli olmu§ ve saat 23 te siikunet bulmu§- dir. Diger taraftan, Valansiya makam • 
tur. T afsilat yoktur. Ian, vaktile, Notre - dame - de - Ia - Ca-

lhtilcilcilerin protestosu beza manastmnda bulunan kadmlarla 
Londra 3 (A.A.) --Gazeteler, Fran- ~ocuklann tahliyesini reddeylemi§ti. Esa

cist ispanyol hiikumeti, Hendaye' da bu- sen Bilbao'nun tahliyesi bir hi! eden ba§ -
lunan fngiliz sefiri nezdinde Bilbaodan ka bir§ey degildir. 
kadm ve ~ocuklann ~1hnlmasma yardim General Franco, mukabil bir teklifte 
edilmesi karanm protesto etmi§tir. bulunmakta ve Bilbaoda, beynelmilel ki-

Pek insani olan bu karara kar§I yap1- zilhac; te§kilatmm kontrolu altmda, mu -
Ian bu protesto, Hariciye Nezareti me - harib olmiyanlar i~in bir mmtaka aynl • 
hafilinde naho§ bir tesir birakmi§hr. masmi ileri siirmektedir.» 
General Franco hiihiimeti Bilbao'· Guernica himler taraltnclan 

nun sivil halhtan tahliyesine tahrib edildi? 
miisaade etmiyor Paris 3 (A.A.) - Echo de Paris 

Londra 3 (A.A.) - Daily T eleg • [ArkasJ Sa. 8 sii.tun 3 tel 
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Istanbul liman1nda 
yaptlacak yeni tesisat 

lkt miil<i kat a sahne olan Pe§te ve Romadan birer 

Paris 3 (A.A)- Avusturya • Macaristan1n 
Von N eurath, bu • 
giin Romaya gel ~ Praga yakmlasmak iste-
mi§tir. Journal ga - d'kJ • .. 1• • 
zetesi Roma muha - I eri soy en1yor 
birinin bildirdigine 
gore, Alman Hari ~ 
ciye N azm, gorii§
meleri esnasmda ev
>ela italya ile Al • 
manya arasmda ik
tJsadi sahada s1k1 

· M • • Miklas bir te§riki mesai te-

mini meseleslni ve bilhassa iki memleke
tin miidafaas1 igin smai bir i§birligi viicu
de getirmek meselesini tetkik edecektir. 

Naz1r, bundan sonra miistemleke i§le
rinde bir te§riki mesai temini meselesini 

gorii§ecektir. italya Habe§istanda AI -
manyaya miihim imtiyazlar verecek ve 
belki de arazi terkedecektir. Buna muka
bil Almanya italyaya ikhsadi menfaatler 
temin edecektir. iki memleket arasmda 
kiiltiir baglanmn da takviye edilmesine 
~ah§IIacaktJr. 

Berlin - Roma mihverinin hakiki bir 
ittifak §eklini alabilmesi i~in Avrupanm 
umumi vaziyeti de tetkik edilecektir. Bu 
meyanda ispanyamn vaziyeti de mevzuu 
bahsolacakhr. 

manzara 

Goring dondii 
Berlin 3 (A.A)

Ba§vekil Goring, 
bu sabah Berline 
a vdet etmi§tir. 
Avusturya Rei

sicumhurunun 
Pe~te seyahati 

Viyana 3 (A. 
A.) - Miklas, be 
raberinde ;iu~nig ile 
Guido Schmidt ol- von Neurath 
dugu halde saat 
6,50 de Budape§teye hareket etmi§tir. 

Miklas, ge~enlerde Amiral Horty'nin 
kendisine yapml§ oldugu ziyareti iade e
decektir. 
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Paris borsas1nda 
mali f1rbna 

Her yerde grev 
Projeler V ekalet~e tasdik edildiginden Tahvillerin sukutu yiiziin- Si~ema payitaht1 Holivudda 

insaata yak1nda baslanacak den Pe,te ve. Prag borsa-
' ' lar1 da altiist oldu 

Liman hletm~ ldaresine aid muhtelif jlite ikmal edilmi§tir. Liman hletme mu -
i§ler hakkmda lkt1sad Vekaletile temas- diirii, yanmda i§letmeden baz1 miitehas
larda bulunmak iizere Ankaraya gitmi§ SIS memurlar oldugu halde oniimiizdeki 
alan miidiir Raufi, §ehrimize donmii§tiir. pazar giinii T rabzona giderek, lidanm 

Raufinin Ankaraya gotiirdiigii proje - vaziyeti etrafmda mahallen tetkikatta bu
ler Vekalet~e tasdik ve tasvib edilmi§ ol- lunacaktu. Bu seyahatte Trabzon liman 
dugundan yakmda bunlara taalluk eden idaresinin §imdiden sonraki mesai §ekli de 
tesisat ve in§aat i§lerine giri§ilecektir. tesbit edilmi~ olacakhr. 

Trabzon limammn devri Mumhane antreposu 
T rabzon Lim an §irketinin hiikumet~e Raufi, )darenin hamlanmi§ alan mesai 

mubayaa edilerek istanbul Liman hlet - program! mucibince ikmal edilen in§aat 
me idaresile birle§tirilmesi takarriir etmi§ projelerini Vekale~e tasvib olundugu i~in 
oldugunu yazmi§hk. Bu husustaki forma- rArkaSf Sa 4 sfltun 4 tel 
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Dost lrak Hariciye Naz1r1 gitti 

Irak Hariciye Naztrtntn §ehrimizden aynlmast intfbalan 

Dost ve kom~u lrakm Hariciye N azm I lal ~ar.§lanm gal~~§· asker ve polis k1t' a· 
ekselans N aci Elasil diin sabah saat do - Ian IhtJram resmim yapm!§tlr. 
kuzda T oros ekspresine baglanan hususi lrak El~isi N aci ;levket Ankaraya gi -

I I k t. 'tm k .. h · den ekselans Naci Elasile refakat et-vagon a mem e e me g1 e uzere §e n- k d' 
. d I Y"k k . f' . . me te Jr, m1z en ayn m1~tJr. u se m1sa mm1z, 

Haydarpa§a istasyonunda· istanbul Valisi Naz1r Ankaradan ge~erken 
Muhiddin Ostiindag, Fuka Kumandam, Ankara 3 (Telefonla) - lrak Hari· 
Hariciye erkam, ingiliz Biiyiik El~isi Sir ciye V eziri N aci Elasil bu gece T oros 
Percy Lorraine, ingiliz El~iligi Ticaret ekspresile Ankaradan ge~ti. Irak sefiri 
Ata§esi miralay Woods tarafmdan ugur- Ankaraya indi. Hariciye Veziri seyaha -

Paris 3 (A.A.) - Ge~en hafta bii -
tiin mali piyasalarda hakiki bir futma 
hiikiim siirmii§, Budape§te ve Prague gibi 
ikinci derecedeki piyasalan da silip sii
piirmii§ti.i. Bu §ehirlerde silah muessese-
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Mrs. Simpson'un ta
lak karar1 kat'ilesti 

' 
Windsor Diikii, miistakbel 
zevcesine miilaki olmak 

iizere Fransaya gitti 

Sabtk Kralla mii.stakbel zevcesi bir arada 

filim s~udyolar1 kapan1yor 
Otobiis grevi yiiziinden Londra · diin hareketsiz 

kald1. Amele ve 
miizakereler 

miiesseseler aras1nda 
devam ediyor 

Holivud stii.dyolartndan biri ve Greta Garbo ile Jeanette Mac Donald 

Hollywood 3 (A.A.) - Miihendis-j tazyikta bulunmu§ olmakla ittiham edil· 
lerin, kur§un mamulah yapan amelenin, memeleri i~in bulunduklan mevkileri ter
terzilerin, lokantaCJlann ve makinistlerin ketmi§lerdir. 
sendikalarma mensub 6,000 amele, grev Holywood 3 (A.A.) - Filim payi
ilan ederek evvelce grev yapml§ alan dort tahh, tesis edildigi giinden bugiine kadar 
sendikaya iltihaka karar vermi§lerdir. gormedigi ilk miihim grev hadisesi kar§I· 

9 biiyiik sinematograf stiidyosunun bu- smda kalmi§tir. Stiidyolar muattal bir 
giin kap1lanm kapamalan muhtemeldir. haldedir. Biiyiik sinema firmalanmn ka-

~--••••••••••• lannn~tlrr Bir bandomlZlka, lrak ye lstik· ~ne geya!J! etti, 

Londra 3 (A.A.) - Mrs. Simp
son'un talak1 kesbi kat'iyet etmi§tir. 

[Arkast Sa. 8 siLtun 1 del 

Stiidyolan tarassud altmda bulundur- plSlnda nobet~iler beklemektedir. Hiiku· 
makta alan grev nobet~ileri, aktorler sen· met, polis kordonlanm takviye etmi§tir. 
dikalan murahhaslanmn tam bir serbes- Grevin yalmz sendikalarmm tanmma· 
ti i~inde muzakerede bulunabilmeleri ve s1m istiyen dekorator, berber ve ressam• 
grevcilerin aktorler iizerinde herhangi bir [Arkcm Sa. 7 ritun :1 tel 



Tarihl tefrika : 108 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Kapitiilasyon temeli atiiirken 
Sultan Siileyman, oliime mahkum ettigi veziri 

ihrahimle miinaka~a yiiriitmek istemiyordu! 

- <;ok konu§tuk, dedi, biraz da i§ 
gorelim. 

V e bir ko~ede duran giimii§ ~ekmece
ye yana§tt, kii~iik ~apta kagrddan yapr
lrp iistii ve i~i yaldrzh satrrlarla. boyah 
rakamlarla doldurulmu§ takvimi aldr, 
sahifeleri ~evirdi, o giinii kaydeden yeri 
buldu, yiiksek sesle okudu: 

- 21 : Ramazan: 942: Sah. 
~imdi takvimi biTakmr~. parmaklarile 

hesab yapmaga koyulmu§tu. Hurrem de. 
beyaz gomlegi iistiine srrmadan oriilme 
atkt atrlmt§ zanmm veren o e§siz sa~la · 
nna sarmarak yamba~mda bu garib a 
meliyeyi seyrediyordu. Hiinkar, neden 
sonra hesabmt bitirdi, kansma dondii: 

- fskenderin astldrgt giinden bugii · 
nedek tam 378 giin gec;mi§. Demek ki 
!;>en 3 78 kere o dii§ii dii§iiniip iiziildiim. 
Ibrahim, bana c;ektirdiklerini odemeli -
dir. 

¥¥¥ 

Osmanh fmparatorlugunu on iic; }'1la 
yakm bir zamandanberi idare eden zeki, 
cesur ve magrur adam, o imparatorlugun 
hakiki sahibi olmakla beraber i§lere ala· 
ka ve ~esini duyurma bak1mmdan ikinci 
derecede kalmJ§ gibi goriinmege ba§h • 
yan Hiinkann yamna bir tamar kagtd 
ta§tyarak geldi. Ba§ma hem egiliyor, 
hem dikiliyor denilecek bir bic;im vere -
rek onu selamladt, bir ihram uzerine 
- bagda~ kurar gibi - oturdu: 

- ~evketlii efendim, dedi, Fransalu 
ile bir ahidname imzaladtm. Elc;i U.fore, 
haddini bilir kafirlerden. iyi konu§U -
yor, iyi anhyor. !;)arl Ken gidisine dagt 
derun olsun deyu Fransaluya yiizver -
dim, hayli miisamaha gosterdim. Bun -
dan geri onlarm gemileri bizim denizler
de serbestc;e dola§acaktu. Ulkemizde o· 
luran Fransalularm birbirlerinden alacak
lan olursa, birbirlerile nizalan c;tkarsa 
kendi balyozlerine derd yanacaklar, bi
zim kadtlan rahatsiZ etmiyecekler. Am -
rna hi~ '::n tebaamtzla ve reayamtzla 
Fransalu arasmda dava c;1karsa miirafaa
lan divanda yaptlacak, bir terciiman ha
ztr olup miirafa:ay1 dinliyecek. Bir Fran
salu bizden birine borclu olup firar eder
se ba§ka bir F ransiZln veya balyozlerin 
o borcu odemesi istenmiyecek, Fransa 
Kralmdan dava edilecek. 

H iinkar, vezirinin soziinii kesti: 
- Allah, allah, dedi, alacakh bura

dan kalk1p Fran sa diyanna m1 gidecek ~ 
Bu ne c;e§id §art~ 

- T ebaamtzm haklanm biz koruruz 
padi§ah1m, Fransa Kralma el ayast ka -
dar bir pusula yollasak herifin zehresi c;ak 
olur, istenilen parayt gonderir. 

- Bugiin ic;in oyledir, diyelim. Y a 
yann~ 

- Y anm da yann gelecekler dii§iin
siin I 

Hiinkar, kapitiilasyonlann temelini 
te§kil eden bu muahedenin zararh bir§ey 

iki ni~anh Biiyiik
dereden gelirken •.• 

oldugunu sezmi§ olmakla beraber veziri 
tenkid etmekte daha ileri gitmedi. <;iin
kii o da kuvvetin icabmda her mii§kiilii 
diizeltecegine inamyordu. Ayni zaman· 
da oliime mahkum ettigi bir adamla de
gersiz gordiigii bir mevzu iizerinde mii -
naka§a yiiriitmek istemiyordu. 

Bu sebeble sozii uzatmach: 

- Peki peki, dedi, kabul. Ser elc;iyi 
agiTla, muahede temessiigiinii eline verip 
yo Ia vur. Ak§am da buraya gel. F elek -
ten kam alahm, biraz giiliip eglenelim. 

Ve fbrahimin aynlmasile beraber ye
rinden frrladr, homurdana homurdana 
dola§mtya ba§ladt. Kendine rakib kesilen 
koleyi dagdagastzca gidermek ic;in bit 
plan di.i§iiniiyor ve bu biiyiik i§i kime yiik
lemek mi.inasib olacagml ara§tmyordu. 
Bir arahk hatmna Barmak ogullan (Ber
mekiler) vak' ast geldi. 0 vaktanm dost
luktan dii§man durumuna gec;erek birbir
lerini kiindeden atma}'l iilkii edinen kah
ramanlan, Harun ile Cafer, biiyiik mik
yasta kendisine ve lbrahime benziyorlar
dt. Harun, saltanatma goz dikmi§ alan 
Caferi gidermek ic;in kolelerinden Mes -
ruru alet olarak kullanmt§h. <;iinkii Mes
rur, Caferi sevmezdi ve onu oldiirmek 
ic;in verilecek emri biiyiik bir §evkle ye -
nne getirmek kabiliyetinde idi. 

~u ornege gore lbrahimi oldiirtmek 
ic;in Mesrure benzer birini bulmak laztm
dt. Hiinkar, bir miiddet kafasmt yorduk
tan sonra kotii kotii giiliimsedi, ellerini se
vine sevine ugu§turarak mmldandt: 

- Bulduml 
V e hemen Ba§imrahor Riistemi c;a -

gtrttJ: 

- Beri gel Htrvat oglu dedi, vezir 
olmak ister misin? 

Zeki seyis, sevinc delisine donerek e
fendisinin ayaklanna kapandt, §iikramm 
terenniime giri§ti: 

- Ben azad kabul etmez kolenim. 
Kal dedigin yerde kalmm, ol dedigin 
yerde oliiriim. Beni kii~iiltmek te, bii -
yiiltmek te senin elindedir. • 

- Oyleyse kalk, kulagmt ac;, diye -
ceklerimi bir iyi dinle. 

Riistem, kollarmt kavu§turdu, can ku· 
lagm1 ac;tl, dinlemege koyuldu ve Hiin
kar an lath: 

- fskender <;elebiden bize birc;ok 
kole miras kalml§tt. Onlann ic;inden yii
r~gi pek, bilegi pek, dili pek ii<; ki§i sec;e
ceksin. Bu gece, el ayak c;ekildikten, her
kes uyuduktan sonra benim gosterecegim 
yoldan hareme getireceksin. Onlar. bir 
mahkiimu kan ve ses c;tkartmadan oldiire-

ceklerdir. 
Riistem gozlerinin oniinde beliriveren 

lbrahimin hayalini elinin tersile sildi, ye
re dogru egildi: 

- Ferman efendimindir. ~imdi iic; 
yigit kole sec;erim. 

(Arkast var> 

Yeni • tlcaret 
anlasmalart 

' 
Bindikleri hususi otomo. Bir~ok memleketlerle 
bil hende,Ze yuvarland1 miizakerelere ba,Ianiyor 

Beyoglunda Sut;;;;isi soka~mda o -
~uran kun?urac1 Andon, nh~anhst Mari 
ile husust otomobilile BUyiikdereye 
gezmege gitrni§tir. Gene n~anhlar gece 
evlerine diinmek Uzere Maslak yolun -
dan gelirlerken Andon kar§t taraftan 
son htzile -~e:en bi.r otomobil giirrnii§ ve 
derhal buyuk lambalanm sondii.riip 
yoluna devama ba§larnt§br. 
Kar~1 taraftan gelen otomobil yakla

~:~mca Andon bir kaza vukua gelecegini 
hissetmi§ ve direksiyonu biraz daha ke
nara ktrmt§br. Fakat bu anda c;ok ya
kma gelen otomobil, lambalarmt son
diirmediginden adamcag!Zln gozleri ka
ma§mt§ ve direksiyona hakim olamtya
rak kenardaki hendege yuvarlanmt~:~tlr. 
M~hul otomobilse derhal kaza ma

hallinden uzakla§mt§tlr. Kazay1 yoldan 
gec;en §Oforler jandarmaya haber ver -

Bundan bir miiddet evvel Macaris -
tanla aramtzdaki ticaret anla§rnas1 fes
hedilmi§ti. Yeni bir anla§ma yapmak 
iizere Macaristandan bir heyet §ehri -
mize gelrni§ ve Ankaraya gitmi§tir. 
Macarlarla, klering esaslarma dayanan 
yeni bir ticaret anla§mBSl yaptlacak -
ttr. Ankaradaki muzakerelerin - uzun 
siirmeden - iki memleketin menfaatle
rine uygun bir §ekilde neticelenecegi 
muhakkak goriilmektedir. 

Miiddeti bitmi§ olan Turk - Frans1z 
ticaret ve klering anla§malanm yenile
mek iizere Paristen bir heyet te yola 
fllkmt§tJ.r. Marsilya tarikile gelmekte 
olan heyet bugiinlerde §ehrimizden ge
c;erek Ankaraya gidecektir. Fransa ile 

mi§ler ve yarahlar derhal hastaneye aramtzdaki ticari miinasebatm geni§le
kaldmlmt§lardtr. 
M~hul otomobil her tarafta aran -

maktadtr. 
Bir otomobil kazast daha 

Taksimde Platin aparttmamnda otu
tan Madam Vella, kendi kulland1gt 921 
numarah otomobille yanmda 8 ya§m -
daki o~lu Vitali oldugu halde evvelki 
gece $i§hanekarakolundan a§ag1 gider
ken 191 numarah tramvaya ~arpm1~hr. 

yarpmada otomobilin sol on taraft 
par~alanmt§, Vitali de ba§tndan yara -
lanmJ§tJ.r. 

mesi arzu edilmektedir. Yeni anla§ma
mn bu arzulardan miilhem olacak esas
lart ihtiva edecegi §iiphesizdir. 

Aramtzda klering miinasebatt durmu§ 
olan Almanya ile de bu ay zarfmda ye
ni bir anla§ma yaptlmast ic;in miizake
reler ba§hyacagmi gosteren alametler 
mevcuddur. Tiirk - Alman klering an -
la§masmm miiddeti de bu aytn 22 sin
de bitmektedir. Almanyadan bu miiza
kereler i~in bir heyet gelecektir. 

CUMHURiYET 

( eehir va Memleket Haberleri ) 
• 
lktisad V ekaletinin 

giizel bir karar1 
Denizyollar1 memurlarl· 
nJn maa~lar1ndan ten

zilat yaodm1yacak 
Denizyollan fdaresi bilanc;osundaki a

<;tk dolayrsile memurlar arasmda baz1 
tensikata ve maa§lardan bir nisbet dahi
linde tenzilata karar verildigini yazmt§· 
tik. Memnuniyetle ogrendik ki, 1ktisad 
Vekaleti isabeti a§ikar alan ikinci bir ka· 
rarla, Denizyollan memurlarrmn maa§ -
lanndan tenzilat icras1 hakkmdaki ilk 
karan geri alm!§tlr. 

Bu karara gore 300 liraya kadar olan 
maa§lardan tenzilat yaptlmtyacak, 300 
liradan yukan olan maa§lardan yiizde 
yirmi nisbetinde indirilecektir. Denizyol
lan fdaresinde maa§lan 300 liradan yiik
sek olan ancak be§ memur vardtr. Bina
enaleyh, esasen yiiksek maa§h olan bu 
memurlardan yaptlacak tenzilat, biiyiik 
bir ehemmiyet ve tesiri haiz bulunma
maktadtr. iktJsad Vekaletinin bu ikinci 
karan Denizyollan memurlanm c;ok se
vindirmi§tir. 

Memurlar arasmda yaptlan tensikata 
gelince istanbulda acentahklardan c;1ka -
nlan 7 - 8 memur ta§ra acentahklarma 
tayin edilmi§lerdir. Muhasebeden <;tka -
nlan bir memur da T ekirdag acentah -
gma gonderilmi§tir. 

Valifesi ilga edilen fen mii§aviri Smt 
Almanyaya giden fen mii§aviri Server 
gelinciye kadar vezifesine devam ede -
cektir. 

Mimar 
sehrimize 
' 

Prost 
geldi ----

~ehir miitehassiSI diin 
derhal tetkiklere baslad1 • 

fstanbulun tmar 
plamm yapacak o
lan m1mar Prost 
diin §ehrimize gel-
mi§tir. 

istanbul Beledi-
yesi, imar i§inde on 
planda gelen proje -
lerin bir an evvel ik
malini arzu ettigin
den mimar Prost 
gelir gelmez derhal Mimar Prost 

i§e ba~lamt§hr. Mi-
mar Prost yanmda Belediye imar mii§a
viri Ziya oldugu halde diin §ehirde baZI 
yerleri gezmi§ ve tetkikler yapmt§tlr. T et
kikata bugiin de devam edilecektir. 

Mimar Prost bu defa lstanbulda ilk 
kiSlm tetkikat ve projelerin ikmali netice
sine kadar uzunca bir mtiddet kalacak
ttr. Belediye, miitehasstsm bundan evvel 
§ehrimizde bulundugu esnada tetkikini 
istedigi biitiin mevzular iizerinde etiidle
rini ikmal etmi§ ve biitiin hamhklan yap
ml§llr. Mimar Prost §imdi bunlar iizerin
de i§liyecektir. Ayni zamanda be§ senelik 
plan da hamlanmt§ oldugundan miite -
hasslSln bu husustaki fikri de sorulacak ve 
ondan sonra planm tatbikatma gec;ilecek
tir. 

Halid Ziya gecesi 
SEHIR I~LERI - • 

T h . Y artn ak~am Halkevtnde 
ramvay ve avagaz1 • 

tarifeleri meras1m var 
Tramvay Tarife komisyonu dUn top

lanrnt§, oniimiizdeki iir; ayhk tarifeyi 
eskisi gibi btrakrnt§hr. 

Havagazi fiatlarmt tesbit edecek o -
Ian komisyon da birkar; gUne kadar 
toplanacakttr. Son zamanlarda frank 
fiatlarmda esash bir temevviic gorUl -
mediginden havagazi tarifesinin de ip
ka edilmesi muhtemeldir. 

Belediye §ubelerinin telefon 
miikalemeleri 

Taksilerden abnan 
plaka resmi 

Belediye, ~oforleri mem
nun edecek bir formiil 

ar1yor 
BelediYenin taksi otomobillerinden 

almakta oldugu plaka parast seneler -
denberi Beled·iye ile §Ofor esnafi ara -
smda ihtila~1 ve muallakta kalmt§ bir 
meseledir. Belediye seyriisefer nizam -
namesinde taksi otomobillerinden ah -
nacak plaka resmi, otomobilin motor 
kuvvetine gore tesbit edilecegi tasrih 
edilmektedir. Halbuki piyasaya r;tkan -
Ian lUks taksi otomobillerinin motor 
kuvvetleri eski arabalara nazaran da
ha azd1r. Bu itibarla az i§ yapan eski 
arabalar, kendilerine nisbetle daha faz
la i~ yapan lUks otomobiilerden daha 
fazla plaka resmi vermektedirler. Hat
ta bu yiizden bazt §Oforlerin, plaka res
mi namile Belediyeye tediye ettikleri 
para, kazanc vergisi olarak devlete o -
dedikleri paradan be~ alb misli fazla 
oldugu soylenmektedir. 

Plaka riisumunun, iir; sm1fa aynla -
cak otomobillere gore tarhedilmesi ic;in 
son giinlerde $oforler cemiyetinin An
kara ve istanbulda yaptlgt mi.iteaddid 
miiracaatler alakadar makamlarda mii
said bir tesir uyandirmt§tlr. istanbul 
Belediyesi §Oforlerin bu dileklerine uy
gun bir formUl bulmakla me§guldiir. Bu 
mi.inasebetle oniimi.izdeki per§embe gii
nii $oforler cemiyeti tarafmdan Bele -
diye ile yaptlacak bir temasta elde e -
dilen neticelerin alakadarlara tebligi 
i.imid edilmektedir. 

Bundan ba§ka taksi otomobillerinde 
bulunmas1 icab eden ve mii§teri ile §O· 
for mahallerini yekdigerinden aytran 
cam bolmenin bir musademe netice -
sinde doguracag1 mahzurlar ileri siirii -
lerek bolmeye konacak cam yerine, kt
nhnca daha az zarar vermesi muhte -
mel ve nisbeten yumu§ak bir madde 
konulmast veya bu bolmenin bUsbiitiin 
kaldmlmast haklonda vaki olan miira
caatler de Belediye Fen heyetin~e tet
kik edilmektedir. 

Evvelki giin $of6rler cemiyeti heyeti 
idare azalarile bir miitehassts taksi o -
tomobillerinde tetkikat yapml~ ve ha -
ziranda umumi bir muayeneye tabi tu
tulacak alan arabalarm noksanlan tes
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'Siyasi· ·4icm.al 
~ ~ •. . . .. . 

1 may1s 
ILJ1 er sene Avrupamn ve Amen• 
lrlJ kanm birt;ok yerlerinde kanJi 

hadiselere ve halk s1mflarml 
biribirine katan kan§tkhklara sebeb alan 
1 may1s bu sene binnisbe siikunet it;in· 
deki tezahiirler ve eglencelerle gec;ti . 
Bu sene, I maylSln en ziyade F ransada 
miihim hadiseler doguracagt bekleniyor· 
du. Bu tahmin dogru <;tkmadJ. <;unkii 
ekseriyeti ve hiikumeti elinde bulunduran 
<(Halk cephesi» grupuna dahil sosyalis.t· 
lerle komiinistler ve bunlann arkasn:tda 
bulunan amele sendikalan birligi, cephe· 
nin diger miihim bir azas1 olup kiic;iik bur• 
juvalan, sermayedarlan, patronlan, bir 
kelime ile, orta s1mft temsil eden radikal 
sosyalistleri huyland1rmamak ic;in ~ok 
mutedil sozler ve tezahiirlerle iktifa et .. 
tiler. 

Son zamanlarda sosyalistler arasmda 
«Halk cephesi» hiikumetinin diger sol 
cenah partilerinin ve bunlarm dayand1g1 
amele stmfmm dileklerini yerine getirdigi 
halde, ayni cephenin iit;iincii bir uzvu 
ve hiikumeti te§kil eden iki partiden biri 
olan ra-dikal sosyalistler kendi parti]Ni 
ve buuun temsil ettigi stmfm ihmal edil • 
digi ve hatta bunun menfaatlerine ileride 
tamir kabul etmez zararlar getirilecegi 
kanaati giinden giine kuvvet bulmasmdan 
bu partinin arttk Halk cephesinde ve hii
kumette kalmast dogru olup olmtyacagt 
ve bu babda kat'i bir karar verilmesi ii
zerinde ciddi mtinaka§alar yapthyordu. 

Bu partinin ba§mda bulunanlar gii~ 
bela mezkur cereyanlarm bir buhran do
gurmamasma c;ah§hklan bir mada diger 
sol partiler ve amele sendikalan birligi 
pek ileri gitmeyip ihtiyath harekete Iii -
zum gormii§lerdir. <;iinkii radikal sosya
hstlerin cepheden ve hiikumetten aynl • 
mast sosyalistlerin, komiinistlerin ve ame
le sendikalannm ekalliyette kalmasmt ve 
bu suretle §imdiye kadar mesai miiddeti· 
nin haftada krrk saati tecaviiz eyleme -
mesi gibi amele lehine ve sosyalizm yo • 
lunda elde edilen kanuni istifadelerin he
ba olmasmi intac edecegini bunlar pek 
iyi bilmektedirler. 

Bunun i<;in amele sendikalan birliginin 
ba§t olan Jouhaux I may1s nutkunda 
yanm amdanberi amelenin, ugrunda mii
cadele ettigi 'gayenin yanst §imdiden elde 
edilmi§ oldugunu ve §imdi elde edilen 

Belediye §Ubelerinin bir sene zarfm
da yapaclik: olduklal'! telefon miikale -
me adedi tahdid edilmi§ ve her ~ubeye 
bu hususta tebligat yap1lmt§h. Fakat 
bunlardan baztlan kendilerine tahsis 
edilen mi.ikaleme miktanm az gorerek 
artmlmast ir;in Belediye riyasetine mi.i
racaat etmi§lerdir. Belediye riyaseti 
tetkikat neticesinde bunun dogru ola
mtyacagma karar vermi§tir. 

Edib ve §air Halid Ziya U§akhgilin, 
san'at hayatmm 55 Ylldoniimii miinase -
be tile yarm ak§am sa at 21 ,30 da Emi -
nonii Halkevinde bir merasim yap1lacak 
v~ bir konferans verilecektir. Merasime 
reis Agah Smt Levend tarafmdan soy -
lenecek bir nutukla ba~lanacak ve §air 
Hiiseyin Siret tarafmdan U§akhgilin 
san'at baktmmdan hayab tetkik edile -
cektir. lzzet Melih ve Darii§§afaka mii -
diirii Ali Kami tarafmdan da konferans
lu verilecektir. Halid Ziyan1n giizel 
nesir par~alan da okunacakhr. MerB$irne 
aid tafsilat aynca radyo ile ne§redile -
cektir. 

y J LAYETTE neticelerin tahkimi ic,;in kanuni faaliy-et _ 
!ere muvakkat olarak fas1la verildigini 

bit edilrn.i~!ir. ' 

Kemal Rag1b1n istifasi 
Bundan iki bur;uk ay evvel Turizm 

§Ubesi mii.diirliigiinden Belediye mil -
fetti§ligine nakledilrni§ olan Kemal 
Ragtb, haber aldtgtmtza gore bu hafta 
ir;inde yeni vazifesinden de istifa et -
mi§tir. 

Eski mezarhklarm tamiri 
Eski mezarhklarm tamir·i i<;in yeni 

sene bi.it~esine on bin lira tahsisat kon
mu§tur. Hazirandan itibaren faaliyete 
ger;ilerek bu kabil mezarhklarm du -
varlart tamir edilecek ve bir ktsmma 
da yeniden agaclar dikilecektir. 

Resmi dairelerde elektrik 
kontrolu 

Resmi dairelerin elektrik tesisatmm 
alb ayda bir kontrol edilmesine evvel
ce karar verilmi§ti. Bazt taraflard'a bu
na riayet edilmedigi goriilmii§tiir. Ve
rilen bir emirde bundan sonra bu mu
ayenenin her tarafta yaptlmast bildi -
rilmi§tir. 

Ekmek fiatlar1 
Nark komisyonu dun Belediyede 

toplanarak oni.imUzdeki haftanm ek -
mek ve francala fiatlartm tetkik et -
mi§tir. Bugday fiatlannda temevviic 
goriilmedigi i~in narkm da oldugu gibl 
b1raktlmasma karar verilmi§tir. 

ADLIYEDE 

V alide han1 cinayetinin 
muhakemesine ba,landi 

Bundan bir miiddet evvel Valide ha
mnda bir cinayet olmu§ ve N edime a
dmda ah~t bir kadm dostu bek~i irfam 
btr;akla yarahyarak oldiirmi.i~ti.i. DUn 
Nedimenin muhakemesine Agtrcezada 
ba§lanmt§tlr. 

Nedime, bek~i irfant c;ok sevdigini, 
onu i:ildiirmedigini, o giin i§inden gelip 
kap1yt a~ar a~maz bek~inin kendi iize
rine dii§tiigiini.i, bek~iyi e\rvela sarho~ 
zannettigini, bilahare ba§Jm ytkarken 
sularm k1rmtz1 renkte akmas1 iizerine 
yarah oldugunu anhyarak polise haber 
gonderdigini soylemi§tir. 

Bunun iizerine ii~ §ahid dinlenm~ ve 
§ahidlerden Bayram, eskiden poliste ve 
sorgu hilkimliginde verdigi ifadesini 
degi§tirerek yalan §ehadette bulundu -
gundan mahkemenin kararile derhal 
ciirmii. me§hud Miiddeiumumili~ine 
sevkedilmi§ ve tevkif olunmu§tur. Da
vaya devam olunacaktrr. 

Devairde yaz' ~esai ~aati · ve amele stmfmm siyasi oldugu kadar 
ikhsadi kabiliyetini de isbat etmesi icab 
eyledigini soylemekle iktifa etmi§tir. ba§ladl 

Eminonii Halkevi, biiyiik balk §am Diinden itibaren devairde yaz mesai 
Yunus Emreyi anmak ic;in 12 may1s c;ar- saatinin tatbikma ba§lamlmt§tlr. Me -
§amba giinii ak§amt · sa at 20,30 da bir murlar sabahleyin sekiz buc;ukta i§e 
merasim hamlamt§hr. Bu merasim, dil, ba~laml§lar ogle tatilinden sonra ak9am 
edebiyat ve tarih §ubesi ba§kam Halid saat be§ buc;ukta mesaiye nihayet ver-
Bayn taraflndan a~tlacaktu. Miiteaktben mi~lerdir. 
Yunusun san'att hakkmda Sadeddin Eyiibde belediye te§kilah 
Niizhet, Yunusun felsefesi hakkmda da Eyi.ibde belediye te§kilatt i~in istan -
d k z bul vilayeti dahilinde hallon reyine mii.-

o tor iyaeddin Fahri tarafmdan bir racaat edilecegini yazmt§tlk. Reylerin 
konferans verilecektir. Yunusun §iirle • verilecegi yerler tesbit edilerek cetvel
rinden giizel par~alar da okunacakttr. fer duvarlara astlmt§hr. Her mmtaka

da tayin edilen saatte rey verilecektir. 

ISKAN ISLER/ BeynelmilelTk;;et Odalarl 
Romanyadan go~men kongresi 
nakliyatma ba§lamyor 28 haziranda Berlinde toplanacak a-

lan Beynelmilel Ticaret Odalan Mer -
kez kongresine Tiirkiye Milli komitesi 
de davet edilmi~tir. Kongreye Tiirkiye 
Mi!li komitesi namma reis Mithat Nem
li i§tirak edecektir. 

Yaktnda Romanyadan memleketimize 
gi:ic;men nakliyatl ba§ltyacakttr. 937 se
nesi nihayetine kadar getirilecek gi:i~

menlerin yekunu 56,000 olacaktlr. 

Fa kat sendikalann birligi ba§mda bu
lunan mes'ul adamm ortahgt koruyarak 
si:iyledigi sozlere mukabil miinferid sen • 
dikaJann §efleri ihtiyar ameleye tekati • 
dtye verilmesi ve i§sizligin onii ahnmasi 
ic;in htikumetin derhal biiyiik mikyasta 
naftaya aid te§ebbtislere giri§mesini ~id -
detle taleb etmi§lerdir. Halbuki daha 
bir giin evvel F ransa Maliye N azm 
memleketin maliyesini bozmamak ic;in 
hazineye altmdan kalktlamJyacak agtr 

ytikler te§kil edecek olan bu gibi i§lere 
giri§mek kabil olmadtgmt soylemi§ti. 

Harici politikada ]ouhaux ta dahil 

oldugu halde btitiin Franstz amele sen

dikalannm §efleri lspanyadaki sol cenah 
hiikumetine ve taraftarlanna kar§t tevec

ctih ve tesaniid hislerini gostermi§lerdir. 

Baztlan lspanyaya kar§l tatbik edilen 

bitarafhgt menhus bir komedi saymt§ " 

Yugoslavyab misafirlerimiz abideye ~elenk koydu lardtr. 
1 may1s Londrada otobiis umumi gre-

Paskalya tatilini get;irmek iizere ~eh-~ dikten sonra <;apadaki Ktz Muallim mek
rimize gelen 30 Yugoslav memurundan tebini, Yiiksek Ticaret mektebini gor
miirekkeb heyet diin ogleyin T aksime gi- mii§ler ve ogle yemeklerini Galatasaray 
derek Cumhuriyet abidesine bir c;elenk Lisesinde yemi§lerdir. Dun ak§am da 
koymu§tur. Bu merasimde Yugoslav ta- Galatasarayh gender, k1ymetli misafir
lebeler de bulunmu§lard1r. Misafirler, og- ler §erefine bir miisamere vermi§lerdir. 
!eden sonra ~ehrin tarihi mahallerini ve Yugoslav Oniversitelileri hugiin vapur-
miizeleri ziyaret etmi§lerdir. Ia Bogazic;inde bir gezinti yapacaklardn. 

-Sehrimizde misafir bulunan dost Yu- Ogle yemeklerini Beykoz kuliibiinde ye
goslav talebeleri diin Selt;uk Hatun K1z dikten sonra gezintiye devam edecekler 
San'at mektebini gezmi§ler, oradan Oni- ve ak§am gee; vakit Kopriiye donecekler
versite Hukuk ve Ttb F akiiltesine gel- dir. Saat 8,30 da Yiiksek Ticaret mek
mi§lerdir. Bur ada stmflar ve T1b F akiil- tebi tarafmdan, T okathyanda §ereflerine 
tesindeki enstitiilerle laboratuarlan gez- verilecek ziyafette bulunacaklardtr, 

vine tesadtif etmi§tir. Burada dahi amele 

ispanyadaki taraftarlanna !evecctihkar 

kararlar verilen mitingler akdetmi§tir. 

Bunlardan birinde Fransa Hava Nazm 
Cot dahi bulunmu§tur. 

Almanyada 1 mayts i~ ve genclik bay• 

ramt olarak kar§tlandt. Amele iicretleri

nin artmlmast e§ya pahahhgma ve bu~ 

nun da tekrar amele iicretinm artmlma• 

sma sebeb olacag1 ileri siiriilerek eski iic• 
retlerin degi§tirilmiyecegi bu miinasebet• 

le ilan edildi. M. Hitler, 1 ma}'ls bay

rami miinasebetile protestan ve katoli-~ 
kiliselerine son ve kat'i ihtarda bulunarak 

gencligin terbiyesi ile asia alakadar ola

mtyacaklanm ve aksi takdirde §iddetli 

mukabele goreceklerini haber verdi. Hu
lasa I may1s eski kanh mahiyetini kay • 

bederek yeni siyasi hareketlere tezahiir 

vesilesi te§kil etmektedir. 

Muharrem Feyzi. TOGA\ 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye 
Y i~in 

Senelik 
Alb ayhk 
()~ ayhk 

Biz ayhk 

1400 Kr. 

750 • 
400 • 

150 • 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Voktur 
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SON HABERL EA ••• · 
: TELEFON " TELGAAf ~. TELSiZLE . 

Japonya halk1 dahil ve 
haricde sulh istiyor ! 

Son se~imin verigi netice halk ile ordu aras1nda 
bir ihtilaf oldugu •eklinde tefsir ediliyor 

Tokyo 3 (A.A.) - 466 meb'usluktan I mektedir. Zira, halk, ordunun idame 
hiikumet aleyhtan partilerin 400 tinti ettirdigi milli ve beynelmilel gerginlik 
ele ge~irmeleri ve htikumetin gtivenebi- havasmdan yorulmu§tur. 
lecegi partilerin ise ancak 40 meb'usluk Londra 3 (A.A.) - Gazeteler, Japon 
kazanabilmeleri tizerine, Japon mii~a • se~imi neticelerini tahlil ederken bil -
hidler, i~~i , memur, entellektiiel, gene- hassa Japon hiikumetinin <;ine kar§I 
lik ve biittin s1mflann sil.ahlanmaktan takib eyliyecegi siyaseti mevzuu bah -
dogan hayat pahahhg1m ve ferdi hiir - seylemektedir. 
riyetin gittikc;e daha ziyade ortadan Times gazetesi diyor ki: 
kalkmasm1 protesto ve nihayet milleti « Birkac; zamandanberi Londrada in • 
-kapitalizmin esaretinden kurtaran de • giliz • Japon mtinasebetlerini takviye 
rin sosyal istihsalatm ba§anld1g1m gor • ic;in miizakereler cereyan etmekte ol -
mek arzusunu izhar etmek ic;in reyini dugu dtin haber almml§tlr. Samld1gma 
avam partilerine verdigi kanaatindedir. gore, ingiltere Hariciye Nezareti, halen 
Bu grupun ba§kam bir teblig ne~rede • Japan hiikumetinin mi.ispet tekliflerini 
rek, siyasi vaziyeti normal bir hale ko · beklemektedir. Memnuniyetbah§ bir 
yacak, se<;im kanununu 1slah edecek, mahiyette olduklan takdirde bu teklif
harb endtistrilerini millilel';tirecek ve lcrin c;ok bi.iyi.ik bir hlisni.i kabul gore
J aponyanm <;:in ve Sovyetl~r Birligile ceginden §iiphe edilemez. Diger taraf
olan mi.inasebetlerini iyile§tirecek yeni tan Japonyanm yinle alan mi.inasebet-
bir kabinenin tcl;kilini istemi§tir. Jeri meselesinde - ki bu mesele, eger 

lntihabat neticesi hakktnda Japonya ingiltere ile dostlugunu tak • 
telsirler viyeyi istiyorsa esastlr - daha miilayim 

Tokyo 3 (A.A.) - Siyasi mti§ahidler, bir hath hareket ittih~z eyledigine da
se<;im neticelerini, General Kaya§i'nin ir baz1 alaim ~emnumyetle kaydo:un • 
parlamentoyu fesihle vaziyetin hallini maktad1r .• !ngJl~cre .• ~aponyam~ <;m-le
nullete bJrakmas1 keyfiyetine cevab o· ki «husus1 vaz1yetm1> ta.m.ma~a tama
larak milletin bugtinkii kabineye kar§l men h~z1rd1r. Fakat ay~1. Ing1ltere, bu 
verdigi bir itimadstzhk reyi gibi telak- vazi!ehn: son altl sene 1c;mde 5o~ defa 
ki eylemektedir. Siyasi mii§ahidlerin tatb1k ed1len ve esascn daha haktm ve 
fikrince, bu scc;im neticeleri, ordu ile anlay1§h Japon unsurlan tarafmdan ?a 
efkim urnumiye arasmda aynhgm tam kab.ul olun~1ya~ ~az1 usul~e~le ta.~vl • 
bir tezahiirtidur. Halk, bu se<;imle, da- yesi te§ebbuslenm sempatl 1le gore -
'~-tilde ve haricde sulh istedigini bildir· mez., 
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Montreux' de 
vaziyet 

Rako~i heykeli diin 
P e~tede a~1ldi 

Mtsir ve FransiZ heyetleri El~imiz .erefine bir ogle 
aratnnda ihtilafh noktalar ziyafeti verildi 

Montreux 3 (A.A.) - <<Mahmiler>> 
tabirimn tarih hakkmda yaptlan uzun go

rii~melere ragmen Mmr ve F ranm. he· 
yetleri arasmda heniiz bn itilaf hasll ol

mamJ~Ilr. 
Konferan'!n h:svid komitesi, mesaisi

ne devam etmi§tir. 
Ecnebi komolo~larm ~al.1hiyetleri me

selesile hudud haricme c;1karma mesele~i 
halledilmi~tir . 

Ecnebilerin hudud haricine ~1kanlma· 
sma miiteallik olarak M!snblar tarafm -
·dan ileri siiriilen ahkam, mukavelename
nin mer'iyet mevkiine girmesi tarihinden 

itJbaren tatbik edilebilecektir. 

lntikal miiddeti kat'i $ekilde 
tayin edildi 

Montreux 3 (A.A.) - Kepitiilas • 
Yonlar knnferon~mm i~ini si.iratle bitirece· 
gi anla~dmaktad1r. En dikenli meseleler 
hakkmda anla~ma has1l olmu~tur. 

Umumi komisyona dahil bulunan bU
tiin delege heyetleri, intikal devresinin 
M1s1r delege heyetinin arzusu ve<;hile 12 
lene olarak tesbitJ vt re~men 1949 y1 • 
linda nihayet bulacagm1 tasvib etmi§ler
dir. 

Mahkemelerin te~ekkiilii tarzma ge -
Iince, istinaf mahkemelerinin 11 i yaban
CI olmak iizere 18 komeyi ihtiva etme -
sine karar verilmi§tir. Kahire, 1skende
nye ve Mansure mahkemelerinde 40 I 

yabanc1 olmak iizere 61 hakim buluna -
cakhr. 

Maarif memurlar1 arasmda 
Ankara 3 (T elefonla) - Elaziz ma

arif mUdiirliigi.ine Sinob maarif mUdiirii 
1brahim, Sinoba Zonguldak maarif mi.i
diirii Ali F ahri, Zonguldaga da Kayseri 

maarif miidiirii Hiisnii tayin edilmi~ler • 
dir. 

.Terbiye Enstitiisiinden ~1kan 
genclerin maa,J 

Ankara 3 (Telefon!a) - Gazi Ter • 
biye Enstitii•iiniin beden terbiyesi, resim 

ve i§ §Ubelerinden mezun olanlarm ilk 
tayin edildikleri memuriyetlerde yiiksek 

tahsil mezunlan gibi yirmi be~ lira alabil
melerini tl'min mabadile Maarif Vekale

ti tarafmdan bir kanun projesi hamlan
maktad!r. 

Komiir Sergisine getirilen 
e§yamn giimriik resmi 

Ankara 3 (Telefonla) - Hediye o· 
larak veya paras1z dag1hlmak iizere Bey
nelmilel Komiir Sergisine getirilen ve ge· 

tirilecek alan e§yanln gUmriik resimlerin • 
den yi.izde doksan tenzilat yap1lmas1 ta
karriir etmi§tir. 

Pariste bir 1ranh ressamm 
a~bg1 sergi 

Lyon 3 (A.A.) - Herriot ile birc;ok 
ZE!vat dun sabah iranh bir ressam tara
fmdan tertib edilmi§ olan iran fresk 
sergisinin ac;th~ merasiininde haz1r bu
lunmu§lardu. 

Budape§te ~ (A.A.) - Macar ajans1 
blldiriyor: 

Dun Kral Naibi Horty'nin hururile 
bundan tam iki vi.iz sene evvel Tekir -
dag1nda olen Diik Franc;ois Rako~i'nin 
at iizerinde bir heykeli a<;1lm!§ ve bu 
ac;ll1§ toreninde Kiiltiir Naz1n Homan 
hir nutuk soylemi§tir. Ti.\rkiye elr;isi 
Behic; he:·:kele bir c;elenk ko~'mu~tur. 
Ba~vekalet Miistesan Barozy bu mii • 
nasebetle Turk el~isi Behic; §erefine bir 
ogle ziyafeti vermi§tir. 

Diinkii Mecliste 
Ankara 3 (T elefonla) - Meclis bu

gun saat on bqte toplanarak bir muka -

velcnin tasd1kmdan ibaret olan ruzname· 
~ini gorii~erek c;ar~ambaya tekrar toplan
mak iizere dagtld1. 

Meclisin c;ar§amba ruznamesinde baz1 

miinakale layihalan vardu. 

lktisad V ekili Kastamonuya 
gidecek 

Kastamonu 3 (Hususi) - Ikhsad Ve
kili Celal Bayar, kendir fabnkas1 ic;in 
tetkiklerde bulunrnak tizere buraya ge
lecektir. 

Celal Bayarm inebolu !imam i§i ve 
Kastamonuda yapdmas1 dlii=itini.ilen ip
lik boyama santrali meselesile de me~
gul olacagl soylenmektedir. 

T etrii kii.yiik Antant 
toplanbsl 

Bel grad 3 (Hususi) - T e§rii KUc;iik 

Antant toplantts1 oniimi.izdeki cuma gi.i
nii Belgradda yapJ!acaktJr. <;ekoslovakya 

ve Romanya parlamentolanm temsil eden 
heyetler Yugoslav meclisinde mii~terek 
toplanhlar yaparak, Ki.ic;Uk Antanh ala
kadar eden !l'eseleleri tetkik edeceklerdir. 

Aymtab f1sbgma dair 
tetkikler 

Ankara 3 (Telefonla) - Aymtab 
fJ5hgt iizerinde tetkiklerde bulunmak iize
re Aymtab ve Bihisni havalisine giden 
Ziraat BankasJ ziraat mi.i~aviri Hikmet, 

annan amaniman miidUrii Nejad ve Zi
raat Vekaleti miidiirlerinden Hikmet ~eh· 
rimize dondi.iler. 

Merkezleri degi§en kazalar 
Ankara 3 (T elefonla) - Bitlis vi -

layetine merbut Kutum kazasmm mer • 
kezi Van golii kenanndaki T atvana nak
led;ldi, T atvan nahiye merkezi de Ku -

tuma nakledilmi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 3 (Hususi) - Paris bor~asmm 

buglinkii kapam§ fiatlan 1';Unlard1r: 

Londra 109.95, Nevyork 22.28, Berlin 
897.-, Briiksel 375.75, Madrid -, Ams -
terdam 1220.-, Roma 117.30, Lizbon 

99.90, Cenevre 509.12 1/2, Bak1r 63 - 65, 

Kalay 255.05, Altm 140.10, Gi.imti§ 

20.5/16, Kur§un 24.12,6. <;inko 23.16,3. 

CUMHURiYET 

H6dise!er aras1nda 

Miisavat fikirleri 
iiphesiz, tabiatte miiaavat 
olmamast, insanlar araamda 
miisavat olamiyacagmt ispat 

etmez; !;iinkii insan §UUru tabiatin 
bir par!;a&l olmakla beraber onu ll§ar, 
ona tesir yapar ve lrendinden bir§ey 
katar. Jnsan, tabiatte olmtyan §eyler 
iatemekte hakhdu: Bu §eylerden biri 
de miisavat olabilir. 

Fakat, insan tabiati a§arken onun 
§ll§maz prensipleri oniinde igilmege 
de mecburuz. Miisavat fikrini miida
faa eden bir arkada§, son fikralarm
dan birinde «tabiatte pi§mi§ yemek 
yoktur.» diyor. Tabiatte pi§mi§ ye
mek yoktur ve yemegi inaanlar pi§i· 
rir amma, tabiatte pi§menin kanunla
n vardrr. Bu kanunlara yan !;izenler 
ne yemek, ne de miisavat pi§irebilir
ler. 

Tabii tekamiiliin en me§hur ka
nunlarmdan biri de «farkhlatma» ya 
dogru gitmesidir. Bu kanun, cemiyet
lerin tekimiiliinde aranmca goriil
mii§tiir ki, medeniyet, i! bOliimii za
ruretlerinden dolayr, insanlart birbi
rinden !;Ok farkh tipler i~;inde ayrn
yor. Benzerlik iptidai cemiyetlerde 
daha fazladrr. «BC§ parmak bir ol
maz.» sozii, medeniyetler ilerledik-re, 
insanlar icrin de hergiin biraz daha 
dogru olmaga batlamr§tlr voe nitekim 
bu atalar aozii de parmaklar i!;in de
gil, inaanlar icrin aoylenir. 

Ameli hayatta her parmagm ayn 
bir i§i ve kabiliyeti oldugu gibi, ce
miyette de, her insanm ayr1 bir vazi
fesi ve ihttsas1 vardrr. Bunun icrin her 
insamn istihsal kabiliyetleri ve ka
zanclan da birbirinden aynhr. Bun
Jar arasmda miisavat aramak bir eli 
ser!;eparmak hizastndan keamek gibi 
sakatlayict bir ameliyat olur. 

Bugiinriin i~;timai hakstzhkla.rr mii· 
savatsxzhktan degil, kazanc ve kabili
yet arasmdakj muvazenesizlikten do
guyor. Y eni rejimler, kapitalizme bu 
yanht ve insafsrz dagrtmuun cezast· 
m crektirecektir ve !;ektirmelidir ama, 
tekamiil mahsulii farklara goz yuma
rak degil, emek ve kazanc arasmdaki 
miinasebeti en dogru teklile tanzim 
ederek. 

Scrmayenin insafs1zhklan serma
yeye ka111 insah1zhk yapmak hakkr
m vermez. Hicrhir adaletsizlik diger 
bi.r adalet&izlikle tamir edilemiyecegi 
gibi. 

Sermayeyi, ko,uml!uz bir hayva· 
nm a.zgmhklllnndan kurtarmak i~in 
dizginlemek lazxmd1r; iktJsetdi miisa· 
vat hulyacrlan ise onu oldiirmek ve 
letini miisavi par<ralara bOierek bize 
yedirmek istiyorlar. Halbuki serma· 
ye, canh bir tekamiiliin, farkhl~ma
nm mahauliidiir ve oliimden bll§ka 
feyde, miisavat yoktur. 

PEYAMI SAFA 

Yugoslav meclis reisinin 
te~ekkiir telgraf1 

Belgrad 3 (llmusi) - Tiirkiye. Bi.i
yiik Millet Mecli5inde Yugoslavyaya 
J...ar~1 dostluk te7ahUrali mUnasebetil~ 
Yugoslavya meb'usan meclisi reis1 
Stefan <;:iric; Tiirkiye Bi.iyUk Millet Mec
)Jsi riyasetine <;cktigi telgrafta Kamutay 
tarafmdan miittefikan ittihaz edilen ka • 
rardan fevkalade miitehassis oldugunu 
ve mecli~in ilk toplantlsmda bu karan o
kuyacagmi kaydederek Tiirk - Y ugos
lav do~tlugunun sars1lmaz tezahiirlerinin 
Yugoslav meclisinde ~i.ikranla kar~dana • 
cagmdan emin bulundu~unu bildirmi~tir. 

lsvi~rede askeri haz1rhk 
Ziirih 3 (A.A.) - Federal mii§avir 

Minger mill! mudafaanm yeni hedef -
Jeri hakkmda bcyanatta bulunarak de
mil';tir ki: 

c- isvic;re ordusunun ilk vazifcsi, or
du ki.\lli kuvvetlerinin memleket da • 
hilinde s1k1 bir mtidafaa te~kilah yap • 
masma kadar hududlan herhangi bir 
hi.icuma kar§l miidafaa ve muhafaza 
ey1emektir. Ordu ktillt kuvvellcri bu 
esnada organize edilince de isvi~rccen 
yap1lacak herhangi bir gec;i§ hareketi, 
pek ziyade giic;le~ecektir.~ 

Almanyada mahkum edilen 
papaslar 

Bon -Almanyada- 3 (A.A.) - Ah

lakstzhk ciirmile mahkemeye verilen se
kiz papasdan altisl yedi aydan on sekiz 

aya kadar hapis cezasma mahkum olmu§· 
lard1r. Diger ikisi beraet etmi§tir. 

Almanyada veki.let arkan1 
amelelik yapacak 

Berlin 3 (A.A) - Propaganda ba
kam Gobbels, bakanbk erkanmm ma ile 

iki ay tam bir amele gibi muhtelif i&lerde 
<;ah~malanm emretmi~tir. Bunlar miinha· 
man amele iicretlerile gec;inmek mecbu
riyetinde olacaklar ve hic;bir imtiyazdan 
istifade etmiyeceklerdir. Amelelik i~lerin
deki muvaffakiyet dereceleri terfilerinde 

miiessir olacakllr. 

U RDD--~~N-./ 
AZILAR.. 

Yazan: ismail Habib 

« Agn » ya kaside 
-------------------

Kafamtn i~inde Agrt, hala gok 
ortas1nda nurlu bir kiirredir 

Biiyiik Agn, ha~metli Agn, be§ bm 
yUz §U kadarhk boyile, Erciyes ve Av
rupa Alplerinin daha bin metro iistiJn -
den bakarak; Taro~. Pirene ve Afnka
mn bUyiik Atlas daglan gibi en iinlii ~il
sileleri bin be§ yi.iz metro daha a$ag1da 
biTakan Agn; yurdumun dogusundan ta 
Atlas Okyanusuna kadar bi.itiin arz ka
bartllarmdaki rekorlan yirllp atml§ bir 
ba§bug heybetile i§te hakh hakh kurulup 

duruyor. 
Silsile halindeki daglar yiiksek te ol

salar hep birbirlerine omuz vermi§lerdir. 
Kendi ba§larma degil yekdigerine guve
nerek ya§arlar. Onlarda ferd yak, ker
van var. Onlar malandtlar, duru~lan gi
di§ gibi. Halbuki Agn tek ba~machr. 
Kimseye giivenmiyor ve kimseye minneti 
yok. Agn yalmz govdesile degil ruhile 

de bUyUk. Agn bir §eftir. 
Silsile halindeki daglar yiiksek te ol

salar amn kabugundaki sallantiyla mev
dana geldiler. Onlar mihanikin eserleri
dir. Mihanik olmak, i<;ten degil dt~tan 
yaratllmak. Halbuki Agn kimyamn ese
ri; o, i~inin lavlanm di§ma yiga ytga, 
ic;inin hamlesi arlllkc;a boyu artarak, So
yu arthkc;a ic;inin hamlesini art1rarak o, 

kendini kendi yaratll. 
Onu ilkonce, net bir havada, ta 170 

kilometre uzaktaki T ahirgedigindrn gor
diim. Dalga dalga ufuklara gerilmi§ sil
silelerin arkasmdan gokiin or tal anna 
dogru bir mahrut maktamm go]gesi ha
linde, ve golgeden bir hayalet g1bi yiik
seliyordu. Fa kat Karako~eden sonra, o
vamn bir yerinden, birdenbire, bemheyaz 
ba§ile kar§Jmi7.a c;Jklverdi. YalniZ ba§Imn 
goriinii§ii; lakin beyaz bir duvak ort -
mii~. ve duvagmi sa<;ak sa<;ak, y1rtma<; 
yiTtmac; sark1tml§ bir gelin ba§l gibi pml 

pml bir goriinii§. 

Y ere yapl§ml§ toprak kabartlsmdan 

bir iki yiiz in oyugu evin kargaburga so

kaklarmda altlan ~1plak ve iistleri lime 
lime KUrd c;ocuklan oyna§an huin Di· 
yadini gec;erek, biraz ilerideki Koq~edi
gini a~mca, Agn, yalmz ba~ile degil, ar· 
t1k oniinde hie; engel oJmadigi ic;in, bU
tiin gi:ivdesi ve bi.itiin endamile kar§Jffi17.a 
diki!di. Hani frenk aleminde Onyedinci 
asnn k1yafet modas1 vard1r. Sac;lan pud
ralar ve pomatlarla beyazlalllmi§ kadm
lann fislanlan kasnaklama bir gerginliklc 
kabanr. Agn da tipki oyle. Beyaz ba 1, 
ahenkli govdcsi, ve belinin iki yanmdan 
koyunefti bir fi anm kabankhgile biT 
kralic;e gibi oyle ha§metli he§metli duru· 
yor ki ... 

Solunda ve biraz gerisinde KUc;iikag· 
n; fakat kiic;iik deyip te biisbi.itiin ufalt· 
maym, dart bine yakm boyile o da Er· 
ciyes kadardtr; kendi ba§ma kalsa elbet 
daha heybetli goriinecekti; fakat Biiyuk
agnmn yanmda daha kars1z ba~I, daha 
k1sa boyu, ve daha narin govde,ile ya
ki~Ikh bir yavru gibi duruyor. Bu duru~ 
ve bu ikizlik her iki daga mukayesele§ • 
meden gelen <;ok manah bir canhhk ver

mektedir. 
Y a Agnnm kendi ba§l Uzerinde hndi 

ciimudiyelerinden yarattJgi, o §ekilden 
§ekle giren ve daga diri bir mahluk edas1 
veren beyaz bulut; Koc;gediginden K1 -
nldizeye kadar otuz kirk kilometroluk 
Beyaz1d ovasm1 daga amuden gecip, 
sonra §imale bir zaviyei kaime c;evirerek, 
llrttlh tepelerin keskin <;izgileri iizerin'e 
sert bir h· ·unetle kurulmu§ Dogu Be -
yaz1ddan lgd1ra dogru Agnya muvazi 
olarak giderken, otomobilin h!Zl i.;mden, 
hep bu nazhm bulutun o doyum olmtyan 
cilvelerini seyredip durduk. 

Bu, riizgarla gelip riizgarla giden bil
digimiz bulutlardan degil. Dag kendi 
bulutunu kendi yarahyor. Daga y1g1h o 
ezeli kar ve buz kiitlelerine bir§ey yapa
mlyan giine§in sahhlardan kald1rdJgi ha
fif bugularla meydana gelen bu bembe
yaz bulut biitiin gUn dagdan ayrdmad1; 
orada onu ahp goti.irecek riizgar yok. 
belli riizgarlann kanad1 Agnmn ba~ma 
c;Ikamiyor. F akat o bulut biiti.in giin bo
y una §ekil degi§tirdi, demek orada bunu 
yapacak kadar mevzii nefesler var, belli 
Agnmn ba§mi hafif hafif bir§ey yelpa
zeliyor. 

Bulut sabahleyin ilk defa bir c;ubuktan 
tiiterek donakalm1~ ince bir duman gibi 
duruyordu. Koca dag sanki sabah keyfi 
yapmaktadtr. Neden sonra dumanm list 
kismJ geni§ledi, bulut ~imdi Agrmm ha~
metli ba~mda bir sorguc; gibi. Ku~luk 
vakti yana devrilen bulut bir ucundan 
daga ilmiklenmi§. oteki ucu havamn ho~
lugunda, bir piiskiil gibi sark1yor. Bir a
rahk bulut dagdan bir iki mlZTak ayuld1, 

goriilmez bir vestiyere asilmi§ gibi dim • 
dik ve divan durur gibi terbiyeli terbiyel! 
dikilmektedir. 

Giimriik yeri alan Kmldizede ogle ye
megi i<;in eglenirken bir iki saat kaybetti
gimiz Agnyi tekrar ovaya <;Ikip ta go
rUnce bakt1k ki bulut dagm ba§Jna bir sa
nk gibi dolanm1~ ve Agnnm zirvesi san
gin ortasmdan bir kiilah gibi goklere uza· 
myor. Beyaz1d ovasm1 lgd1r ovasrndan 

ay1ran <;illi yoku~unu t1rmamyoruz. Ar
hk arkamiZa dU~en Agny1 gorebilmek i
c;in ba~lmiZI otomobilden <;Ikararak bak
llk. A, bulut bu sefer de dagm tam tepe
si iistiine, yanlan kaldmhp sadece yukan· 
51 bJrakilml~ bir cibinlik ortiisii gibi mun· 
tazam bir miistatil beyazhgile gerilip du
ruyor. 

Transit yolunun son klSlmlan c;ok stb· 
c!dir. Hele Karakosedenberi epeyce ya· 
nmdan gittigimiz korpe, fakat eritilmi§ 
bir ayna gibi berrak Murad! b1rakhktan, 
ve Koc;gedigini a~1p 8eyaz1d ovasma gir
dikten sonra tabiat biisbiitiin ha~inle~iyor. 
Artik ne su, ne agac; ne ku~. ne iman. 
Etraf kis1r ve etraftaki daglarla tepelerin 
<;izgileri sert. Solda, y ani ~imaldeki c;illi 
c;atlk kayabkh bir kabarhd1r. Ovamn so· 
nundaki K!Zlldize tepeleri yalmz klZII de

gil kizgm kiZgm dizilmi~ler. Hele sagda, 
3300 liik sivriliklerile goki.in canfesini yir· 
hp duran T endUriik daglan; i.istiindeki 
go) bile buharlar ve bugular i<;inde f1k1T 
ftklr kaynarmJ~, halk oraya Cehennrm
dere~i dedi; ve dag zaten cehennemden 
firlay1p donakalm1~ gibi. 

T abiatin bi.itiin bu hu~unetleri ic;ind~ 
Agn; oh o ne biiyiik tesclli o: Billurdan 
yontma bir mahrut yuvarlagi gibi giizel 
ba~mi yan gokiin iistiine ha~metle dikcrek, 
gog~Uni.in iizerine karlann ~ac;ak sac;ak 
beya7hklanm bir elbi~e garnitiirii gibi 

sarkthp, kabank etekli~ini iki yandan 

ahrnkli hir miiva7ene ile germi~, ve ya· 
mnda Kii<;iikagn den en yaveri... Goz
lere vadi~i hiitiin bu ziv11fet yetmiyor gihi 
bir de hndi varat1Ig1 bt'va7. bulutun tiil
hcndini hiinrrli hir ~ihirhaz ~akrakl1gilr. 
sekildrn ~ekle kovarak oynalip durmak: 
hay1r. A'in huralardaki tahiat hu~unetl~
rint' kam hir tr~rlli deil.il hiitiin o husu

nrt lcri sil ip si.ipiiren bUyi.ik ve e~siz bir 
lutiiftiir. 

.1\i:(nmn Reya7JC~ oYa~ma hakan garb 
cephf"~i hoylf", li•tiiftiir, te~ellidir. Ve ya
nmrl~ki kiiciik i\griJc hrr;~l,l'r hiitiin uf

ku kaphyan bir heybettir. Fakat Ail;nnm 
simali profili, lgd1r oYa~ma bakan taraf1, 
ve o ov11dan lo'(oriinen /\gn; art1k n bi.is
hiitiin ha~ka hir clai.!. ~anki hu bildigimi1 
d;~i! dr<;i]: hir rlrf~ kiiriik /\;Tn vnk, ~on· 
r:• o bh~nk ,.,,.klik vnl.:· .,d ;;t.-rlf'ki s:rPni~ 
lik. ne oradaki yUheklik: Ail:n biitiin 
hevhf'tini birakm•~: toparlak, munis, ha

mm hammc1k; ii~tii bevaz alh mor, ~effaf 
bir Sevr vazo~u 11:ihi; Agn na7.h bir fanus 
gih;. A~n siis p:ibi. 

Koca da~a ne oldu? Beyaz1d ovas1 ki 
iki bine yakmken A~n o kadar yiiksek
ti; lil;d1r avast ki ancak yedi yiizii a~km
cadJr. Koca daga ne oldu? Aldanma 
bunu yapan, ~u c;illi mtlan yak mu, ovay
la Agn arasma giren SITtlar, bunu onlar 

yapt1. A<;1l, a<;! I; mesafeyle o mtlar al
c;aldik<;a Agn yiikselecek. Su yumruk ka
dar otomobilin yapt1g1 i~e bak; ovanm 
yumu~ak tarla yollarmda son hJZla gider
ken, harikah bir sihirbaz manivelasma 
takdmt~ gori.inmez hir urgam c;ekerek da
gi kaldmyormu~ gibi, yumruk kadar oto
mobil i~te h1zh h1zh ko~up koca Agny1 
yava~ yava~ goklere yiikseltiyor. 

lgd1r ovas1m bitirdikten sonra T uz
lucayt gec;erken ak~am c;oktU. Agnya i§te 
oradan ve i~te ~imdi bak. Dagm kaTSIZ 
ve esmer olan alt k1sm1 ak~amm esmerligi 
ic;inde ak~amla birle§erek ortadan kalk
mi~; fa kat karh tarafi, o ak~am1 da ge· 
ceyi de y1rtan taraf1, gokiin bo~luklan 
ic;inde, beyaz bir hayalet mucizesile mual
lakta duruyor. Agn arhk yerin mah de

gil; onu ak~amm alacaligJ i<;inde goklere 
b1rakhk. Kafamm i<;inde Agn hala gok 
ortasmda nurlu bir kiiredir. 

ISMAIL HABIB 
Dilzeltme: 

• 23 nisanda Cumhurlyet ll:ivesinde 1;1kan 
yazlda rkinci si.itunun ba~mda cimpara
torl U~U O]i.ime ~OtUren ~;eyln Zlddi!e dlr!]. 
dikt ciimle.sindekl «Zlddile• kellmes! cz1d· 
dma-. olarak c;Ikml$. Aynl makalenin iic;iin
cil siltunun ort.asmdakl <karalar nekadar 
yuksekse denizler o kadar ~;ukur~ ciimle
slndekl son kelime de «Qoktuu dlye dlzll
mi~. 

« Yurddan yaztlar• m bun dan evvelkl 
«Transit yolunun otesi• yaztsmda da 
Nef'inln beyti cYakut - renb yerine Ya
kutu renk diye; 17 nlsan tarihlndekl Ha-
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HEM NALINA 
MIHINA 

'endisi muhtac1 himmet .. 
t.e::! agda, solda ti.irkc;;eye kar~l yap!· 
;;;;;J} !an hiirmetsizlikleri gordiikc;e 

hepimiz gayet tabii ve hakh ola
rak sinirleniyor, bunlara mani olmak ic;in 
miitemadiyen vilayetin, belediyenin hare· 
kete gelmesini istiyoruz. Daha ii<; di:irt 
giin evvel, Beyoglunda bir tabak <;anak 
magazasmm tabelalanndaki yanh§lardan 
~ikayet ederken §oyle demi§tim: 

«Vilayct ve Belcdiye, bu i§le biraz 
milli asabiyet gostermelidir. Kanunlarda 
ve belediye nizamlannda, bu gibi curiim· 
leri cezalandrracak maddeler elbette var· 
drr. $ayed yoksa, yenileri yapdarak dev· 
let ve millctin resmi dilile boyle alay edil
mesine miisaade olunmamalrdrr. Biraz he· 
yecan ve gayrel, biraz asabiyet ve hare· 
kelf» 

Meger, b~n. Belediyeden yanh§ tiirk~e 
ya7.!lan diizeltmesini isterken ne bUyiik 
bir gaflete dU§iiyormu§um. <;iinkii, Bele
diyemizin kendisi sikl bir tefti~ ve mura
kabeye, sert bir imla hocasma muhtac 
imi~ te benim haberim ybk! 

Oniimde, Belediy tarafmdan ~ehrin 
parklanna ve umumi bahc;elerine as1lm1§ 
bir talimatname duruyor. Bir ko§esinde 
Belediye Matbaast tarafmdan bas!ld1g1 
yaZih alan bu talimatname, ba§tan a~ag1 
imla ve §ive yanh§I ile dolu. 

~ umuma mahSU$ bi mahal Oldutv 
hallcl raha~t•z edecllk, tuh~- 1ertiblat, taeyond 
~MIM nrar ver~l!lk ~dal<l hal~ hare!< 

•cuty(mucWr. { 
Ku.;ull .;6tuklnylllnll btrakmak. 
otvmuCtl. Moturlu, mohi'SWib•Slldet tie annek. 
Spot a 1111 her turlil GT~AniM yapmak. 
Satrc~ dolan<:i 1w•~k. 
M:lt , M"lt t~ etmek. 
1<. t.iiP ell!'ak • Han daJ:<tma~ 
SarkJ s6~ bapmak. ko~ak, o;al£! ~lmak. 
Ba$1 b6$ hayvall ntrmek. 
Kane~lerdllnba~a yertle otormall. 
<;~<;~ dal, sawe kQP&tmal<. knnak. 
Ca )11' tar1a , ormanlall c;tnen1ek • yatmak. 

• KA~ a,taQ<Irl k~k. c;tZMek.l<nnak ~..ww 
I di(IJiirm!Jk. • 
I ... , to•ICI yemek. y.miJ. ~~ aet~rmek. yeme~c. 
~ ~y1, paKel. ~epet ~a iirmek. 
If &~ »1>4iol•tr -t ycJi ~alta ~J,r ,,. ~1 

lfiU"Ip/4 Mp4Jf<f, • 
~ ......... ~ ..... 
~ TJE 3£ . ~-~-~--.~--_. 

oyle bir okuyu§la, bu 23 sallrhk ilan· 
da 19 lane imla yanh~1 buldum. Hem de, 
baz1lan ne yanli~lar! Mesela, 

oldugu yerine oldugu 
<;ocuklan yerine c;ncukln 
otomobil ycrine otumubil 
ba§1bo§ yerine ba~1 bo~ 
hayvan yerine hayvak 
lmla yan!I~lan yeti~miyormu~ gtbi ~i\e 

hatalan da \·ar: Mesela, «bah~cnin tcr· 
Jibat, te;;yinal, saircsinc zarar vcrccck>> 
yahud da <<r;aytr, tarla, ormanlarr r;inc· 
mck, yalmak» ciimlelerinde oldugu gibi. 

Bu imlas1z ve c;etrefil lalimatname 
miisveddcsini gordiikten sonra, art1k Be· 

yoglunda ve sair yerlerde ~o1UmU1e ba· 
tan yanb§ levha, tabela ve ilanlan di.izelt· 

mek i§inde, Belediyemizin himmet ve 
gayret gostermesini istemekten vazgec;tim. 

Kenrii~i nwlltact ltimmet l1ir dcde 
Nerde kaldt gayrtya imdad ede 

lnhisarlar da m1? 
Mademki, bugiin i~i imla ve dil hoca· 

hgma vurduk; devam edelim. BaZI siga
ra paketlerinin iizerinde ~oyle bir yaz1 
var: 20 sigara kalrn 

Bunda imla degil amma ~ive yanh§l 
var: Bunun tiirk<;esi «20 sigara kalm» de

Ril; <<20 kalm sigara» d1r. Herkes bilir 
ki tiirkcede sifatlar isimlerden once gelir. 
Punu, fnhisarlarm <;ok ~enc sat!~ miite
ha~m. ecnebi oldugu ic;in, bilmiyorsa, 
mazurdur amma paketin iizerine yazd!
ranlara ne diyelim? 

Yonan Krabn1n yd
doniimii kutluland1 

Atina 3 (Hususi) - Bugi.in Krahn 
isim gunii olmak mtinasebetile sabah -
leyin ba~piskoposluk kilisesinde bir a
yi'u yapilml~tlr. Bu ayinde Kral, prens
ler, ba§larmda Ba~vekil Metaksas ol • 
dugu halde biittin naz1rlar, kordiploma
tik, generaller, eski ba§vekiller ve na
zirlarla yi.iksek rtitbede ni§anlan hamil 
bulunanlar, belediye reisi ve erkam. 
banka direktorleri ve saire haZir bu • 
lunmu§lard1r. 

Ayinin hitammdan sonra Kral sp.ra • 
ya giderek kordiplomatigin tebriklerini 
kabul etmi~tir. 

Ak§am yap1lan fener alayma Atina 
garnizonu k1t'alan i~tirak etmi§lerdir. 

mlr!e aid konferansta da cMakber miilhl
mesh cMillheme,. dlye c;Jkml§. Bunlar1 dii
zeltmenin §imdi bir faydasl olur diye de
gil hatalarm yazana aid olmadJ~Jnl anlat
mak !c;in bu tasrlhl yapmaga llizum gor
di.im 



CUMHURiYET 4 May1s 1937 

1 KUqUk K ' Amerikada ,im,ek y eni vapor larimiZ 
II hikaye urtart§ • h1zile izdivaclar . 
~K=ad=m=: =============t=tk=o=c=in=ay=et=i y=ap=m=a=ma=n=e=m=an=e=n =ne:llde Parlamento evlen~e ka- Mersin ha~bna ayrdacak gemiler Isken-

- Sana, diyordu, hakikati ac;tk~a maddeten imkiin vard1.. Manenden se • • • d • J k d d "' kJ 
Bu aksamki 

soylemcm Ibm .. Zannetme ki seni sevi- nin nasihatlerini kasdediyorum .. Madde- rart alabilmek I~In 72 ertye Ve S en eruna a Ugriyaca ar 
yorum .. Hay1r .. Buraya bilmcm kac;mct tene gelince .. Sahi, birka~ sene di§imden tJ"k "'hi t k d 
defa gelmckligim ne senin i~in, ne de ko- tnnagtmdan arlirdtgtm paralar mukabi • saa I mu e oy U Dort vapor gelecek sene teselliim edilecek 
camm beni aldatmast ncticesi ona ayni §e· Iinde aldtibm o tabanca ne oldu bilmem .. 
kilde mukabele ctmek i~in ... Haytr .. Se- Seninle ilk bulu§tugum giindenberi sma 
beb bunlann hi~ birisi degil.. Strf beni, o· kadem bash .. Ha .. ne diyordum, evet, 
nu oldiirmekten menettigin, hassas, merha- kocarmn boyle bir deliligi bir daha ya -
metli bir erkek oldugun i~in .. Silahc;t diik- pabilecegine kani degilim!. 
kamnda av fi§ekleri aldtgm glin ben de Necati cevab vermedi. Fa kat nekadar 
tsmarladtgtm riivelveri ~antama yerle§ - sinirlendigi yiiziiniin damarlanmn geril
tumekle me§guldi.im. Eser o giin pe§im- mesinden, ellerinin titremesinden belli 
den gelip te marla yalvarmasaydm boy- idi. Kadmm bunlara dikkat edecek hali 
le bir §eye muvafakat zerre kadar akhm- yoktu. <;iinkii o zihnen hep kocasile me§· 
dan gec;mezdi. Ciinkii karanm kat'idi. guldii. Daha alc;ak ve cesaretsiz bir sesle 

Amerikada, genclerin liizumundan 
fazla c;abuk ve kolay bir tarzda evlen
meleri, Nevyork parlamentosunun na - f 
zan dikkatini celbetmi§ ve buna bir ni
hayet verilmesi kararla§ml§tlr. 

Bu gibi acele evlenme hadiseleri ek
seriya, Amerikahlarm cParty. dedikle
ri eglentilerde vuku buluyordu. Gene 
ktzlar ve delikanhlar, analanm ve ba -
balanm ~ag1rmak §artile eglentiler ter
tib ediyorlar, alabildigine i~ilen viski
nin ve kokteylin sarho~luguna, gecenin 
ve mehtabm §airane giizelligi de inzi
mam edince, meftunane bakl§lar, a§Ika· 

Fa kat oyle sozler si:iyledin, o kadar dil ilave etti: 
di:iktiin ki hiddetim siikun bulur gibi ol- - ;iimdi aramtz o kadar iyi ki .• 
du. Dii§iindiim, boyle bir aktbet onun ve ¥ ¥ ¥ 

benim i~in nekadar feci olacakll! Kadtn on a vaktile aparttmamnm ic; 
Bugiin ise biisbiitiin ba§ka §eyler dii- taksimalim teferriiatile anlatmt§l!. Kow 

§iiniiyorum .. Arhk ona kabahat bulm1 • deki pencerenin yemek odasma, onun ya
ya ne hakk1m var .. Zira onun yapttgmm nmdaki iki pencetenin salona ve daha 
aymm ben de yaptyorum.. Y aln1z. bir ileridekinin de yatak odasma aid oldu
farkla. Sen beni c;tlgmcasma sevdigin hal- gunu biliyordu. Ekseri ak§amlar yemek
de, ben sana kat§l kat'iyyen biiyi.ik bir ten sonra o sokaktan gec;mekten kendini 
a§kla bagh degilim .. Yalmz bir kurtanct menedemiyor, c;ok defa saatlerce a§agt 
olarak minnet duyuyorum .. Halbuki ko- yukatl geziniyordu. 
cama hala lapmmak derecesinde a~Iklm.. - hte yemekJerini bitirdiJer! 
Belki bun! an sana itiraf etmekle seni c;ok - hte salonda oturuyorlar! 
mustarib ediyorum .. Ne yapaytm elim- - hte .. yatak odasma gee; tiler! 
de degil.. Y alan soyliyemem.. T ekrar >t- • • 

gelip gelmiyecegimi soruyorsun.. Hi~ Bir ikindi vakti kadm, Necatinin evi-
Jiiphesiz gelccegim.. Fakat soyledigim ne pek tela§h geldi. Mantosunu ve §ap • 
hisler altmda .. Yoksa seni sevdigim ic;in 1

<?stm GJkarmadan kanepeye igreti bir 
degi(l.. §ckilde ili§ti. Sabmtz ve rahats1z goriinii-

.y. ¥ ¥ yordu, c;ok ta giizellC§mi§ti. Sesine, ba -
Necati her hafta oldugu gibi bu pazar la§lanna, tavularma calibir hazinlik ver

da annesini ziyarete gitmi§ti. lhtiyar ka- mek istiyordu, fakat hayatta memnun ol-
dm: dugu her hareketinden belliydi. 

- Ne o yavrum, dedi, artJk ne ava - Bana bak, dedi, sinirlerine biraz 
gidiyorsun, ne de on dan bahsediyorsun l hakim ol, Bir iki ay ic;in kocam beni Av-

E vet Necati ava gitmiyordu. (:iinkii rupaya gotiiriiyor. 
av degil hie; bir§ey arhk onu avutacak, le· - Y a!.. 
selli edecek bir vesile olamazd1. Sinirleri - Evet .. 
son derece bozulmu§IU. Yiizii hi~ giilmii· - Peki sonra .. 
yor, miitemadiyen ellen titriyor, oturdu- - Sonras1.. gelince gene eskisi gibi 
gu zaman da ayaklan zmgudiyordu. dost olmamtza bu seyahat bir mani te§kil 

Annesi ilave etti: etmiyecek! .. 
- Oglum yiiziin ~k bozuk! Ortahgt kaphyan siikut her ikisini de 
Sadc yiizii mii, biitiin benligi, mev • mii§kul bir vaziyete soktu. 

cudiyeti altiisttii. - N e zaman gidiyorsunuz? .. 
- Dinlenmege c;ok ihtiyacm varl.. - Yann sabah .. Sekiz trenile .. 
Heyhat.. lnsan a§tk oldugu, miithi§ • :t- • 

bir JShrabm pen<;esi altmda bulundugu za- Ertesi gun saat yediyi c;eyrek ge~e 
man istirahat edebilir mi) kan koca apartJmandan <;Ikttlar. Erkek 

¥ :t- ¥ elindeki valizi kaldmm1n iistiine koyarak 
Kadtn, gene s1k 51k geliyor, fakat ne elile taksiye i§aret etti. Kadtn §efkatli bir 

kocasmdan, ne evinden, ne kavgalann· hareketle erkegin pardesiisiiniin yakasmt 
dan, ne de bskanchk sahnelerinden bah- diizeltti. Necati, ko§ede bir saattenberi 
setmiyordu. Necati, bir gun dayanarnad1• onlarm <;IkmasmJ bekliyordu. Kolunu ile-

- Arttk, dedi, obiir taraftaki hayatt- riye dogru uzath ve saga, sola hafif~e 
m hep siikutla gec;i§tiriyorsun? ktmddath. Elinde dumanlan Iuten - ihti-

Bunu, rakibi mevzuu bahsoldugu za- yaten vaktile kadmm c;antasmdan ahp 
manlara mahsus yan hiddetli yan kina· sakladtgl - tabanca idi. 
yeci tavrile soylemi§ti. AHMED HIDAYET 

- Anlatacak miihim bir §ey yok ki .. 
Kadm goz goze gelmek ihtimalinden 

korktugu i~in yiiziine dikkatli bakamtyor, 
ba§tm miitemadiyen online egiyordu. Ne
cati biraz daha slki§lmnca: 

- Zannederim ki mahud kadmla ala
kastm kesmi§!. Cevabtm verdi. Necati: 

- Ya!. 
Diye derinden bir nefes aldt. Sonra 

kendi lehine bir telkin yapabilmek iimi • 
dile: 

- Korkma, yakmda bir ba§kasmi 
bulur! 

Dedi. Bu sefer kadm ba§ml kaldtrdi 
ve derhal cevab verdi: 

Te§ekkiir 
Oglum Refikl giriftar oldugu c;ok 

miihlik hastahktan hazikane miidaha • 
lelerile kurtaran Haydarpa§a Niimune 
hastanesi c;ocuk hastahklan mi.itehasst
Sl doktor Strn Aksoyla kulak, bogaz, 
burun miitehasS1Sl doktor Haydar ib -
rahirn Aydara ve tekmil hastalannm 
istirahat ve bak1mlarile candan alaka
dar olan k1ymetli ba~hekim doktor Ka
zrm Lakaya, hem§ire ve hastabak1c1lara 
sonsuz minnet ve §iikranlanmlZl arza 
gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Mustafa zevcesi Racer 

- Onu miidafaa ediyorum zannma T etekkiir 
~ii§me .. F aht her zamanki gibi hakika- Dr. Mustafa Miinif (Pa§a) nm vefa-

ne sozler, evlenme teklifine dayamyor 
ve karar derhal tatbik ediliyordu. 

Kararm tatbikl pek kolaydt. MeseHi. 
sabahm ikisinde bir otomobile binili -
yor; son siit·atle yola t;lktp en yakm ka
sabanm evlenme memuru uykudan u
yandmhyor; iki dolar hare mukabilin
de bir izinname ahmyor; kasaba papa -
smm evinde, be§ dolar iicret verilerek 
bir de dual! nikah k.lydtrd1ktan sonra, 
resmen evlenmi§ bir c;ift halinde izdivac 
hayahna giriliyordu. 

Fakat, viskinin buharile tatbik edilen 
bu kararm acisl ertesi giin c;abucak c;Ikl· 
yor, bu sefer de, nikah kadar kolay olan 
talaka ba§vurmak mecburiyeti hast! o
luyordu. 

!§te Nevyork parlamentosunun niha
yet vermek istedigi vaziyet budur. Bun
dan boyle, Amerikada, daha dogrusu 
§imdilik Nevyorkta, evlenme karan ve
ren t;iftler, bu kararlar1m ancak yetmi§ 
iki saat, yani ii~ giin sonra kuvveden 
file c;Ikarabileceklerdir. Bu tit; giiniin, 
kafalan kaphyan viski buharmm dagll
masma, liizumsuz heyecanlarm sonme
sine, muvakkat bir galatl riiyete ugn -
yan gozlerin hakikati gormek imkamm 
tekrar bulmasma kafi gelecegi hesab e
dilmi§tir. 

Fakat, Nevyork parlamentosunun ka
ranm klsmen hiikiimsiiz b1rakan bir 
nokta vard1r ki, o da, Nevyorkun idari 
taksimat hududlan haricindeki eyalet
lerin bu hiikme dahil olmamas!dtr. Hud
son nehrinin ate tarafma ge~ip, mesela 
N ew-J ersey'de, yahud biraz daha ileri 
gidip Pensilvanya'da ayni siiratle ni -
kahlanmak kabildir. 

Nevyork parlamentosunun bu miida
halesini fuzuli bulanlar, bu timid mev
cud oldukt;a bir iki saat i~inde evlenme 
kolayllgmm online gec;ilemiyecegini 
soyliiyorlar. -------
Hududumuza tecaviiz eden 

3 asker yakalandt 
Kiliste t;tkan cKilis. refikimizin ver

digi malfimata gore gec;en hafta Suri
yeden topraklanmtza tecaviiz eden lie; 
milis askeri yakalanml§hr. 

Bir izah 
Gazetemizde bir miiddet evvel eMu

him bir posta tevzi meselesi. ba§hkll 
bir makale c;1kmt§tl. Bu yaz1 iizerine 
Posta, Telgraf ve Telefon miidiirliigiin
den aldtglmtz tezkerede: cMiiraseHi.t 
ashabma veya bunlarm tayin edecek
leri zevata ikametgahlarmm kap1smda 
tevzi olunur. Apartlman ve otel kap1· 
cllan alakadaran tarafmdan aksi taleb 
olunmadtkt;a veya methallerde mektub 
kutulan bulunmadlkt;a miiraselah adi
yeyi ahza mezun telakki olunur. Pan -
galt! §efi mii§tekinin vaki miiracaatini 
nazan dikkate alarak miiraselat, claire
sine gonderilmege ba§lanml§hr• de • 
nilmektedir. -···-tt soylemek mecburiyetindeyim. Benim tmdan miitevellid biiyiik kederimize 

kocam oyle suf hava ve hevesine su§kiin i§tirak eden ve cenaze merasiminde Dinamitle bahk avlamantn 
erkeklerden degildir. 0 kadmla bir miid- bulunmak, bizzat veya bilvas1ta beyam ceza&l 
~et ya§a.ma.st •. emin o! ki kalbinde duydu- taziyet etmek lfitfunu gosteren is • 
- h tanbul V'niversitesile Ehbba Muhade • Davudpa§ada Kasabilyas mahallesi 
g? sev~1 lssme mukavemet edemiyecek t c 1 bekrt'lerm· den Kemal, dinam1'tle bahk b1r k Id b ne ve .,ehidlikleri mar cemiyetlerine -. 

§e 1 c ona aglanmas1 neticesidir. avladtlnndan dolay1 polisler tarafmdan E t b 1 b ve aziz dostlarma te§ekkiirler ederiz. o· 
ve • unun a ana c;ok JStJrab c;ektirdi. Biitiin ailesi namma takib edilmekteydi. Kemal diin de e • 

Hatta bit facia yaphrmasma ramak kal- vinde bahk avlamak iizere haZirhkla 
H b oglu 

mt§h. 0 §· u i§ devam etseydi bile, ar- Hiisrev Miinif me§gul olurken elinde tuttugu dina • 
!'!!!"!!""-~=-7~~--:._----~~=~~-==~~~~!!""==~~ mitlerden bir k1sm1 her nas1lsa patla

Hindistanda ipi fakirile harb 
Hindistanda, 1n • 

gilizlere kar~1 ayak
lanan !pi fakirini 
tenkile memur edi -
len yerli efraddan 
rniirekkeb ikinci pi
yade taburu V ezi -
ristan vadilerinde 
cenuba dogru iler 
liyerek, fakirin ka
lesine yakla§makta 
dtr. Hindli k1taat 
ileri harekatmda 
pek ciiz'i manialar
Ia kar§tla~ml§hr . 
Harekat1 General 
F. de Burgh idare 
etmekte, piyade 
kuwetlerine, be~ hafif tank boliigii ve 
iki askeri tayyare filotillasi refakat eyle· 
mektedir. 

1Ieri hareketi gec;en cuma giinii ba~ -
lamt~hr. Rawalfindi garnizonundan hi -
rinci fuka cenuba dogru ilerliyerek T oc· 

Faktr Ipi 

hi karargahmt ve Mirahi mmtakasmda 
bazt sevkiilcey§ noktalanm i~gal etmi§tir. 
Bu ileri hareketi esnasmda, iki Hindli ol
mii~. sekiz Hindli yaralanmt~hr. Dii~man 
dilha fazla zayiat vermi~tir. 

Efgan hududunda siikunet vardu. 

ml§ ve sag elinin parmaklan kopmu§tur. 
Yarah polisler tarafmdan hastaneye 
kald1nlm1§hr. 

Ni§an 
San Alemdar ailesinden emekli Ma

re§al Zekinin k1z1 F. Sengiille siivari 
astegmeni Hasib Hekimoglunun ni§an 
torenleri yeptlml§hr. Yeni c;iftlere sa
adetler dileriz. 

Yiiksek ikhsad ve Ticaret Mektebi 
Mezunlar1 Kooperatifinden: 

Mektebimiz kooperatifi tarafmdan 
9/5/937 pazar giinii yaptlacak olan Bii
yiikada ve Bogazi~i dansh gezisine i~ -
tirak edecek arkada§larm davetiyele -
rini bir an evvel kooperatif idare he -
yetinden almalanm dileriz. .---·----· Istanbul Belediye kar~nsmda 

Sinanaga daireleri 
I numarah, dort odah, bir hoi, 

mutbak, banyo, ku~iik ve ucuz bir 
daire bo~tur . Su, gaz, elektrik, 
kalorifer. 

Uski.idar Hale sinemasmda •: 
MACAR RAPSODiSt 

Gemilerin pliim 

Alman ter~anelerinde yeni posta va ·/ tarzda _tertib edilmi§tir. 
purlanm!Zin m§aatma ba§lanmt~tlr. 1n - Gemtde iic;ii tek yatakb ve 34 ii iki 
§aat i~lerine nezaret etmek iizere Deniz- yatakh kamaralar dahilinde olmak iizere 
yollan fen memurlarmdan Server AI - 3 7 birinci mevki yatak ve 12 si iki§er ve 
ma!lyaya gitmi~tir. 32 si 4 er yatakh kamaralar dahilinde 

Ilk sipari§e dahil olan Marmara ve olmak iizere 44 ikinci mevki yatak bu • 
Mersin postalarma aid vapurlanmtz ayn lunmaktadtr. Giiverte yolculan ic;in de 
ayn tezgahlarda hamlanmaktadtr. beraberlerinde getirecekleri yataklari ser-

Mersin hath ic;in yaptmlan dort aded mek iizere ambarlarda 304 ranza tertib 
vapurun uzunlugu 98,80 metro ve 1600 edilmi§tir. 
tonluktur. Azami siiratleri 13.5 mil ola- Gemide doktor ve eczac1dan ba§ka bir 
caktu. Bu vapurlar, ayni zamanda mii - kadm ve bir erkek hastanesi mevcuddur. 
kemtnelen Karadeniz ve Izmir hatlart Gemi istanbuldan sefere ~~b~ vaziye
arahk postalanm yapabilecekleri gibi Iii- tin de rahatc;a 1 000 ve avdet vaziyetinde 
zumu halinde Mersin hattmm devamt o- de azalan komiirden istifade ederek 
!an Hatay, Suriye ve Filistin sahilleri 1200 ton mal alabilecektir. 
servisini ikmal ederek iskenderiyeye ka- Geminin lie; amban vardtr. T ahlisiye 
dar gidebilecek ve oradan Pire tarikile sandallan ve sair tahlisiye vesaiti niza -
istanbula donmek suretile «istanbul - matm en agu §eraitine gore tesbit olun . 
izmir- Mersin • Para§am • iskenderiye - rnu§tur. Yangm tertibab da miikemmeldir. 
Pire • istanbul>> seferlerini miikemmelen <;ift uskurlu yap1lan bu vapurlarm 
ifa edebilec~ tertibat ve konforla yiik makine ve kazanlan da en son terakki • 
alma ve denizcilik kabiliyetlerini de haiz yata gore ve en rniikemmel cinslerden 
bulunacakhr. yaptlmaktadtr. 

Yolcu, yiik ve icabt halinde canh hay- Almanyada Rostock §ehrindeki Nep· 
van da nakledilebilecek olan bu gemilerin tunwerft tezgahlannda yaptlan Mersin 
taksimat ve tertibah o sure tie tanzim o- hath vapurlanmn birincisi 18;'3 /938 de, 
lunmu§tur ki yolcunun rahats1z olmasma ikincisi 18/6/938 de, iic;iinciisii 18/9 j 
imkan kalmami~Iir. 938 de, di:irdiincii gemi de 938 senesi 

Biitiin kamaralar alabandalarda, dog- nihayetlerinde Rostock'ta teslim edile -
rudan dogruya ziya ve hava alan bir cektir. 

---
istanbul limannda yapdacak yeni tesisat 

. • . £~~tarata 1 lnd s~ll.tfede] j tJr. F rans1z profesoriine Turk mimarlan 
§ehnm!Ze gehrml§hr. Derhal tatbtkma ge- da yardtm etmektedir. 
c;ilecek olan bu projelerin on safmda Ga- Galata meydanr ve rrhtrm caddesi 
latada Mumhane antreposu gelmektedir. Liman i~letme idaresile Belediye ara
Bu antreponun in§aat planlan hazud1r. smda Galatada Merkez Rthhm ham 
Pl~na gore, §imdi~~ sac; bina _Ytkilacak, oniinde viicude getirilecek park ve mey
yerme betonda_n mukem~el b~r antrepo dania nhhm caddesinin miistakbel §ekli 
yaptlacak ve bma mekamk te~h1zatla, ye- etrafmda bir miiddettenberi devam eden 
ni vinde.rle, so~ sistem tahmil ve tahliye miizakereler bitmi§, iki tarafc;a mutab1k 
vasttalanle t~kvtye olunacakhr. kalman esaslar tesbit edilmi§tir. 

Y akmd~ ~n§~_sma. ba.§lanacak .olan ~u Kii~iik Rthhm hanile yanmdaki ah§ab 
antrepoya 1k1 yuz bm Ina sarfedtlecektJr. bina ve dukkanlar istimlak edildikten son· 

Y eni. anterpo ve atelyeler ra bunlar ytktmlarak buras! geni~ ve bah-
Lim an I§letme ldaresi, vas1talanm in§a c;eli bir meydan haline konulacaktlr. Rth

ve tarnir i§ini kendi atolyelerinde yapma· t1m caddesi de Y olcu salonunun yaptla • 
y1 kararla§html§hr. Bunun ic;in Kastmpa- cagt yerin iki tarafmdan kesilerek ve nh· 
§ada eski Camialtmda biiyiik bir tamir lim tarafmdaki parmakltk kaldmlarak 
ati:ilyesi kurulacakhr. Buna aid projeler denizden salona kadar geni§ bir saba da 
Vekaletc;e tasdik edildiginden in~aata viicude getirilecektir. istanbulun miistak
ba§lanmt§hr. bel plamm yapacak olan Prost'un §ehri-

Galata ve 1stanbul tarafmdaki nhhm- mize gelmesinden bilistifade bu i§ler esas· 
larda §imdiye kadar Giimriik idaresince b bir ~ekilde gorii§iilecektir. 
kullamlan baz1 binalar vardtr. Buralar • Komiir mrntahast projesi 
daki giim~~~ te§kila~t <;inili ~1htu~ ham- Korniir mmtakas1 hakkmda ingiliz 
?a yerle§ligmden, bmala~ Ltman I~letme miihendislerince hamlanmakta olan avan 
ldaresine devredilmi§tir. Idare, bu bina - projenin bir hafta i~inde l.ondradan gel
Ian da modern antrepolar haline kalbet • mesi beklenmektedir. Bu avan proje iize
mek ic;in tedbirler almaktadtr. Bu bina • rinde Vekalet~e tesbit olunacak noktai na
lardan bir ktsmt yikJlarak yeniden yaptla- zara gore, kat'! proje §ehrimizde hamla
cak, bir ktsm1 da tadilatla antrepo haline nacakhr. Bundan sonra komiir mmtaka
k?nulacaklir. Bunlann hepsi de meka· smda da icab eden tesisat ve in§aata ba§· 
mk tec;hizatla takviye edilecektir. lanacakhr. 

Yolcu salonu projesi Galata ve Istanbul rrhtrmlarrmn 
Y olcu salonu proJesmm, Miihendis uz.atrlmasr 

mektebi profesorlerinden Dep tarafmdan Limamn 1slah ve iman i§ini etiid etmi§ 
hamlanmast takarriir etmi§tir. Liman alan Gip miiessesesine Galata ve istanbul 
idaresi, Giimriik, Muhafaza ve Emniyet nhhmlarmm uzattlmast i§i iizerindeki tet
miidiirliiklerile salonun dahili tertibatm1 kikler devam etmektedir. Ki:imiir mmta -
tesbit etmi§tir. Profesor Dep bu vaziyete kasmdan sonra bu i§e aid avan proie de 
gore, kat'i projeyi hazulama~a baslaml§· Londraya gonderilecektir. ,_ ____________________ i-----~ 

SEViMLi ve GUZEL 

MIRNA 
SAN FRANSISKO filminln Ylld1z1 

SPENSER 

LOY 

TRASY 
Nefis, mUkemmel ve heycanlarla dolu bir filimde : 

KORONOF iNCiLERi 
FransJZCa sozlii - Yaklnda 

MELEK sinemas•. 

Bugiin SAKARY A sinemas1nda 
Cezas1z kalm1~ ciirme kariJI miithi~ miica dele... Hileye kar~1 hile ... 

HUSUSi T E $ K i L A T'•n 
ciir'et ve cesareti ... l~te fransJzl'a sozlii olan bu filmin baiJ rotlerinde: 

George Brent - Bette Davies ve Ricardo Cortez 
sribi dehakir artistler vard1r lliveten 

FiLOYU TAKiB EDELiM 
(Follow The Fleet) 

Ginger Rogers ve Fred Astaire 
tarafmdan §ark1h ve musikili Mim. Suvare 8,30 da 2 filim. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Turk musikisi - 12,50 

dis - 13,05 rnuhtelif plak ne~rlyat1 -
son - 18,30 plakla dan.s rnusikisi - 19,30 
rninonii Halkevi sosyal yard1m §Ubesi 
na konferans - 20,00 Belma ve an~aaa~••••'j 
tarafmdan Tiirk rnusikisl ve halk sarKuon 

rl - 20,30 Orner Rlza tarafmdan arabca soY· 
lev - 20,45 Cerna! Kamil ve arkada§lan ta· 
rafmdan Tiirk rnusikisl ve halk §arkJlarl: 
Saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 Ajans ve 
Borsa haberleri ve ertesi giiniin program!• 
22,30 plakla sololar, opera ve operet par~a· 
!an.· 23,00 son, 

VIYANA: 
18,15 .f?ARKILAR - 18,35 ViYOLONSEL 

MUSIKISI - 19,05 felsefe konu~mas1, fran· 
stzca ders ve saire - 19,55 haberler, hava. 
konu~ma - 20,30 Avusturya Relsicurnhu
runun Pe~teyi ziyareti rniinasebetile: OPE
RADA GALA Mti'SAMERESi - 21,45 p!yes " 
23,15 haberler ve saire - 23,25 ~]AN VE MU· 
SIIG. 

BERLIN: 
17,35 grarnofon - 18,35 san'at haberleri • 

1~,05 KONSER- 20,05 konu~ma- 20,20 MU· 
SIKI - 20,45 giiniin akisleri, haberler-21,15 
OPERET PARQALARI - 21,55 blr ta~m scr· 
giize§tl: Elrnas - 23,05 hava haberler spor• 
23,25 spor - 23,40 E<:'>LENCELi MUS:tia VE 
DANS HA V ALAR!. 

PEI]TE: 
18,05 SALON ORKESTRASI - 19 05 kin

at - 19,35 FLUT KONSERI - 20,05' konfe -
ranslar ve. gramofon - 22,25 haberler-22,45 
ODA MUSIKISI - 24,05 QiNGENE ORKES· 
TRASI - 1,10 son haberler. 

BUKREI?: 
18,05 gramofon, konferans, haberlcr ve 

salre - 20,20 $AN KONSERi - 20,45 kitab
lara dair - 20,50 MANDOLiN KONSERi • 
21,20 konferans - 21,35 ORKESTRA KON
SERi - 23,50 franstzca ve almanca haberler. 

LONDRA: 
18,05 9ocuklarm zamam - 19,05 ORKES

TRA KONSERi- 20,05 haberler, hava ve sa
ire - 21,05 DANS ORKESTRASI - 21,45 ko
nu§ma - 22,05 ORKESTRA KONSERi -
22,45 $ARKILAR - 23,05 konu§rna, haberler, 
hava ve saire - 23,25 konu§ma - 23,30 DANS 
ORKESTRASI - 24,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,05 gramofon - 18,50 kOUIIJ?ma, gramo

fon - 19,05 kan§Jk yaym, haberler • 20.05 
~arkl!ar, haberler, siirpr!zler - 21,35 SEN
FONIK KONSER - 23,35 haberler - 23,50 
grarnofon, hava. 

ROMA: 
18,05 haberler, DANS MUsiKisi - 19,0!i 

konferans ve saire - 21,10 konferans, ha -
berler ve saire - 22,05 SENFONiK KONSER-
23,20 komedi. 

NOBET~iECZANELER 
Bu akJ?am ~ehrln muhtelif semtlerinr.le 

no bet<;! olan eczaneler ~unlardrr: 
istanbUl clhet!ndekiler: 
Erninoniinde (Salih Necatil Beyaz1dda 

(Cernil), Kti~iikpazarda (Yor ' ) , u 1-
tanda (Hikmet Atlamaz), eehremininde 
(Naz1m S81d1kl, Karagiimriikte (Kemal) 
Samatyada (Erofilos), l}ehzadeba~mda <is~ 
mail Hakkl), Aksarayda (Sanm J, Fenerde 
(VItali), Alemdarda (Esad), Baklrkoyde 
(Merkezl. 

Beyoglu cihetlndekiler: 
Gala tasarayda (Della Suda), Galata da 

(Hi.iseyin Hi.isnii), istlklal caddesinde (Li -
monciyanl, §l§lide Pangalt1 Halaskar cad
desinde <Nargileciyan), Kas1mpa§ada (Va
Slfl, Haskoyde (Barbutl, Be§ikta§ta (Nail 
Halidl, Sanyerde (Osman>. 

-gskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Uskiidarda ((ar~1boyunda (Orner Kenan), 

Kadiki:iyiinde Muvakkithane caddesinde (M. 
Tevfikl, Biiyiikadada (Halk), Heybelide 
(Tanasl. 

Te§ekkiir 
Be§ aydanberi duc;ar oldugum §id ~ 

detli ka§mma rahats1zhgmt istiklal 
caddesinde Evarhayim hanmda doktor 
<;ibrut hazikane tedavisile pek c;abuk 
bir zamanda kurtanm~tir. Kendisine 
alenen te§ekkiir ederirn. 

Beyoglu Bursa sokak Ugur 
aparbmanmda $efik Dogru 

SARA Y sinemasmda 

12 May1s <;ar~amba gunii 21 de 

MUNiR NUREDDiN 
in mPvsim sonu 

KONSERi 

iN Gil TERE TAGININ iNGiLERi 
Fran sa, lngiltere ve ltalyanm en 

biiyiik aktorleri. lngiltere krah S. 
M. VI nci JORJ'un tac kiyme to
reninde ISTAN13UL ve diinyan·n 
biitun biiyiik ~ehirlerinde avn1 za
manda gosterilecek olan bu mu
azzam filmde rol alm1slardu. 

Sat•hk kosk • 
Kad1koy Feneryolunda Bagdad 

caddesi iizerinde Marmaraya ve fs
tanbula emsalsiz nezareti havi yiik
sek bir mevkide muhkem ve mo -
dern yapdm1~ bir yeni kargir ko~k 
satJhktu. 

Ayn kullamlabilen zemin katm
da 3 oda geni~ ta~hk, kiler, banyo, c;a
ma~uhk ve odunluk vardu. Birinci 
katta bir hoi, iki salon1 bir oda, hu
susi kiler ve mutfak. Ust katta be~ 
yatak odas1, bir banyo, daha yuka
nda bir sofa, bir oda. geni~ c;ah ara
SJ ve biitiin binada bel$ taras vardu. 
Biitiin konforu havidir. TarZJ in~asJ 
c;ok ferah ve metindir. 

Cumhuriyet matbaasmda Bay 
~efkatiye miiraeant olunur. 



4 May1s 1937 

Serbest fikirler 

« Bilinmiyen insan » hak
kinda kii~iik bir tenkid 

Yazan: Mehmed Ali Ayni 
Dostlanmdan doktor Nami, bundan I sindeki test kelimesinin manas1 veya ne 

on ay evvel, bana doktor Alexis Garrel'in oldugu gosterilmedigi halde metnin 143 
«L'homme, cet inconnu» adh kitabm1 o- ve terciimenin 170 inci sahifesinde tekrar 
kuyunuz diye vermi~ti. Ancak ~evirdigim ge~en bu test kelimesi ve~hi ~ebeh diye 
~irka~ sahifesinden bu kitab1 anhyabilmek terciime olunmu§tur. Metnin 293 iincii ve 
1~in, birka~ ay iyice yorulmak laz1m ge • terciimenin 333 iincii sahifesinde gene bu 
lecegine hiikmettigimden, miitaleasm1 ile- kelime dayanc diye terciime edilmi§. Ev
ride siikunetli bir vaktime birakmi~tlm. velce birka~ ~ocuk ruhiyah kitabm1 ter -
f akat o kitabm Ulus gazetesi tarafm • ciime ve ne~retmi§ olan Bay ibrahim Ala
dan ne§redilmi§ olan terciimesi bir hafta eddin oglumuz bu test kelimesinin kar~1 -
kadar evvel elime ge~ince hi~ olmazsa bu hg1 olarak mihenk lafzm1 kullanml~tl. 
terciimeyi okuyay1m dedim ve okumaga Bay F enni dahi felsefe liigatinde test ke
ba~ladim. Bu kitabm ehemmiyetini soyle- limesinin ingilizce ahali arasmda miyar 
lllege liizum yoktur. <;iinkii bir~ok yara- manasmda miistamel oldugunu soyledik
lan de§iyor ve baz1 hakikatleri bagmyor. ten sonra pisikolojideki manasmi da anla
Bunun i~in kitab1 hem dogru ve diizgiin tlyor. Bay Nasuhi Baydar bu kitablara 
terciime etmeli ve hem herkesin anlamas1- ve yahud felsefe liigatlerine bakml§ ol -
ll1 te!hil i~in icab eden noktalanm ten vir sayd1 boyle «vee; hi ~ebeh» gibi hie; mev
Ve izah eylemeli idi. :;;oyle ki: kiinde olm1yan bir tabiri kullanmazd1. 

Kitab1 eline alan bir adam anhyamad1- Mademki terciimenin her sahifesinde mii
gl i~in, bir ka~ sahife okuduktan sonra temadiyen abstraksion, fonkslon... gibi 
elinden atmamah, bilakis merak1 gittik<;e ecnebi kelimeler kabul edilmi§tir, bu 
artarak bitirmeden elinden blrakmamah test'i de aynen kabul etmeli idi. N as1l ki 
idi. Mesela: Terciimenin 78 inci sahife - her millet te oyle yapml§. 
sinde bahsi gec;en <<Montessori» sistemi Le fatum antique 
nedir~ Bunu miitercim bir ha§iye ile k1- Baz1 alimlerin miilahazasma gore bir 
saca okuyuculanna soylemeli idi ki kita- c;ocuga anasmdan babasmdan ve ecda • 
bl okuyacak kimse biraz f~rahlamp mii - dmdan miras kalan istidad ve adetleri de
taleasma devam edebilsin. Kitabm hemen gi§tirmek miimkiin degildir. Bunlar tagyir 
her sahifesinde bizim okuyucularm bir kabul etmiyen ta~dir gibi c;ocugun haya
~oguna me~hul ve yabanc1 daha nice ni- tma hakim olur. l§te kitabm miiellifi bu 
ce meselelere tesadiif olunuyor. Ortaza • miilahazay1 anlatmak ic;in kitabmda bu 
lllanda, Avrupa iiniversitelerinde ulema bahse taalliik eden ibare i~ine yukandaki 
arasmda §iddetle miinaka§a edilmekte «Le fatum atique» tabirini sokmu§tur. 
olan <<T asavvuratl kiilliyenin viicudleri Ciinkii fa tum, eski mitolojide kader de· 
zihinde midir, yoksa tasavvurat haricde mektir. Kader de bir mabuddur. Onun 
dahi filen ve hakikaten var m1d1r?» mese· kolu altmda tuttugu tuncdan mamul kitab 
lesini bilmeksizin doktor Alexis Garrel'in ic;inde herkesin kaderi yani aim yazlSI ya
bu mesele iizerine istinaden serdettigi mii- Z1hd1r. Bunlar degi§mez. Mutlaka vukua 
lahaza ve muhakemeleri nas1l anhyabili- gelir. 
riz. Bununla beraber kitabm terciimesin- Kitabm miiellifi irsiyetin dahi boyle 
den bu meseleyi miitercimin kendisinin de kader gibi oldugunu soyledigi halde ter· 
bilip bilmedigini kestiremedim. ciimenin 343 iincii sahifesinde: • ... irsi· 

Bundan ba§ka miiellif nekadar me§hur yet insam kadim §eamet gibi kendi biik • 
bir alim olursa olsun onun biitiin miila • mii altma ahr.· gibi pek garib ve yanh§ 
hazalanm ayni hakikat diye kabul etmek bir ifade ile maksad biisbiitiin anla -
bizim i~in miimkiin degildir. Binaenaleyh §Ilmaz bir hale konmu~tur. Velhasii fa -
t~r~i.imede ha§iye olarak bizim prensiple - tum kelimesi «destim!e inevitable» demek· 
~~IZe uygun goriinmiyen miilahazalann tir ki kac;mmas1 gayrimiimkiin takdir rna· 
l~tmizdeki basit dii~iinceli adamlan s1ya· nasma olup kadim ~eametin burada hi<;bir 
net i~in cevablan verilmi§ olmahyd1. Me- mi.inasebeti yoktur. 
sela; terciimenin 369 uncu sahifesinden Homo Oeconimicus 
aynen ald1glm §U ibareyi okuyunuz: N e ne imi§? diye soracaksm!Z. N asuhi 

«Evet, insanlar miisavidirler, fakat Baydar bunun «ekonomik ferd» oldugu
ferdler miisavi degildirler. Onlarm hukuk nu soyliiyor. Zannedersem bunu da iyice 
miisavah bir hulyadu. Zay1f ak1lh ile jeni kavnyamadm1z. 0 halde terciimenin 
adam1 kanun nazannda da miisavi olma· 16 nc1 sahifesindeki ibareyi aynen yaza
tnak laz1mdir. Budala, zekas1z, dikkat y1m: «0, esiri oldugu makinelerin i§liye
sarfma iktidaTSlz, dagm1k kimsenin yiik· bilmesi i<;in durmadan c;ah§mak zorunda 
sek bir terbiyeye hakk1 yoktur. Ona ta • olan Homo ekonomikiis yani ekonomik 
tnamile inki§af etmi§ ferdin sec;im hakkm1 ferddir.» Bu ibarenin bir de franS1Zcasm1 
vermek manas1zd!r. Cinsler miisavi de - okuyunuz: 
gildirler. Biitiin bu miisavatSIZhklan ta - «11 est le Homo Oeconomicus qui doit 
Dltnazhktan gelmek <;ok tehlikelidir. De • consommer sans cesse afin que puissent 
rnokrasi prensipi giizidelerin inki~afma en- fonctionner les machines dont il est exc
ge] olmak suretile medeniyetin inhitatma lave.» 
Yard1m etmi§tir.» Bu ibaredeki consommer kelimesini hi<; 

N e garib §ey! Bizzat Ulus gazetesinin §iiphesiz N as ubi Baydar herkesten IYI 
rni.idafaa ettigi prensiplere pek aykm gor- bildigi halde nic;in c;ah§mak diye terciime 
di.igiim bu miilahazalan miitercim N as ubi etmi§? Bu muhakkak, ya aceleden veya 
Baydar yapmasa bile muhterem F alih dikatsizlikten ileri gelmi§tir ki miihim bir 
R1fki Ataym miinasib bir lisanla red - eserin terciimesinde buna kat'iyyen cevaz 
detmesi icab ederdi. yoktur. Hep biliyoruz ki bir makinenin 

~imdi terciimenin ne gibi noksanlan i~lemesi ic;in kazanma su doldurmak, oca· 
oldugunu baz1 misallerle gosterecegim. gma komiir atmak laZ!mdu. Evdeki lam· 

Test bamn hazinesini hergiin petrolia dodur • 
FranSIZca metnin bir~ok yerlerinde bu mak icab eder. Kalorifer varsa oca!Clara 

·Test- kelimesi maalesef miitercimi pek §a miitemadiyen komiir atmak lazimdir. hte 
§lrtml§. <;iinkii terciimenin 78 inci sahife· biitiin bunlar Consommer yani hare ve 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 66 

BiZ iNSANLAR 
~========= Yazan: Peyami Safa --u 

Merak etme, inz1bat i§i tamamile senin - N as1lsm ?diye sordu. 
i.istiinde degil. Hele gel §U odayl bir go- <::ocuk ba§Inl oniine egdi: 
relim, Celal gitti gideli kap1smdan bak· - iyiyim, dedi ve sustu. 
Tnad1m. Orban onu bir daha aramad1g1 ic;in 

Di§an <;ikliklan zaman ders zili <;ah- giincendirmi§ miydi ~ T ahsin ba§ml kal
Yordu. Necati aynld1. Miidiirle Orhan d1rd1: 
Ce!alin odasma gittiler. - Babam yakmda hapisten <;1k1yor, 

Sonra program! tetkik ettiler. Miidiir dedi. 
Orhana verecegi dersleri konu§tu. <;ok Birdenbire Orhamn gozleri , bahc;eye 
ne~eliydi. Hikayeler an lath. Sonra: «A- bakan ikinci Sllllf penceresinin oniine ka
darn, dedi, kendini o kadar iizme ... Sen- dar uzand1. Cemil orad a yiiziine ta§ ye
den idare degil, idarei maslahat istiyo • mi§ti. Etrafm1 alan ve haykm§an c;ocuk· 
rum.» dedi. lar bu ~ocuklard1. T ahsin de bu T ahsin-

T eneffiiste Orban ~ocuklanm gor - di. Athgi ta§, nas1l, durgun bir suyun or-
Tnek i~in bahc;eye inmi§ti. tasma dii§mii§ gibi o giinden bugiine ka-

Etrafmda k1yamet koptu. ilk Slmfla • dar gel en tesir baikal an yapmi§II: Orha· 
kin talebeleri sevincden avazlan <;ikllgl nm Halim Bey ailesini ve V ediay1 tam· 
adar bagiTarak: mas!, mektebden istifa ederek aynlma-

f: Safa geldiniz efendim! diyorlard!. Sl, karh bir sa bah gec;irdigi oliim tehlikesi, 

t 
k1 elini de opiiyorlard1. Kolundan, e- N ecatile dostlugunun tekamiili.i, batta 

e~· 
8Inden c;ekenler vard1. T ahsin onun ya- Siileyman!a tam§mas1, fikirlerinin ge<;ir· 

b~na sokulmu§, hic;bir §ey soylemiyor, digi yeni merhaleler, hatta mektebde ra· 
~~az kanlanml§ ve semirmi§ goriinen yii- kibsiz kalan Celalin kiistahhg1 ileri vardi· 

~Unden sevinc ta§lyordu: ra;. 1: nihayet kogulmas1 ve bun dan sonra 
Or han onun omzunu ok§ad1: cereyan edecek badiseler o ta§ yiiziinden· 

CUMHURiYET 5 

Katil Prenses 

~imdi de kocasinin 
milyonlarinJ istiyor 

1923 senesei temmuzunda, Londranm 
en kibar otellerinden biri olan Savoy ote-
linde, Madam Maggie F ehmi Bey ism in
de bir Frans1z kadmmm, kocas1 MISlrh 
F ehmi Beyi tabanca ile vurup iildiirdiigii
nii okuyuculanm1z unutmam!§lardir. Pren 
ses F ehmi Bey diye amlan ve A vrupa ki
bar alemlerinde §ohrel sahibi olan bu ka
dm, Parisli bir noterin kiZiydi. MISlrh 
Prens F ehmi ile tam§madan evvel ba§m· 
dan iic; dart a§k maceras1 ge<;mi§, ii<; koca· 
ya varml§, ii<;iinden de muhtelif sebeblerle 
aynlml§ ve nihayet sergiize§t pe§inde ko§· 
maga ba§lami§tl. 

Prens F ehmi kabahgile tamnml§ bir a
damdl. E vlendiklerinin ertesi giinii, bu • 
lunduklan otelin holiinde kansma bir to
kat atmak suretile bu kabahgm1 ispat et • 
tikten sonra, Lo.ndraya yapbklan seyahat 
esnasmda, Savoy otelinde, kabahg1 vah
§ete kadar gotiirmii§ ve kendini miidafaa 
mecburiyetinde kalan Maggie'nin att1g1 
bir kur§unla vurularak olmii§tii. 

Bu hadise, ingiltere adliye tarihinde 
ilk defa olarak bir katil kadmm beraetile 
kapanmi§tl. 

Maamafih i§ bununla kalmad1. Maggie 
beraet karaT! aJd1ktan sonra, olen kocaSI· 
nm servetine veraset iddiasmda bulunmu§, 
ve 1928 senesinde, MISlr mabkemesinden, 
F ehmi Bey ailesi aleyhine bir karar a! • 
m1§tl. Prensin ailesi bu karan temyiz etti 
ve hak kazand1. 

Hala prenses unvamm ta§lyan katil 
Maggie, M1s1r temyiz mahkemesinin ken· 
di aleyhindeki karanm nakzettirmege ka· 
rar vermi§ ve yeniden MISlr adliyesine ba§ 
vurarak kocasmdan kalan milyonlar iize • 
rindeki hakkmm tanmmasm1 istemi§tir. 

M1s1r mahkemesinin verecegi karar, 
on dort sene evvel biitiin diinya efkan u
mumiyesini heyecana sevkeden bu ~ok 
merakh vak' anm son safhasm1 te§kil ede
cektir. 

----------------DEMIRYOLLARDA 
Avrupa hatt1 banliyosiinde 

yeni seyriisefer tarifesi 
Avrupa hath banliyostinde yeni sey

riisefer tarifesi 20 may1stan itibaren 
ta tbik edilecektir. Yeni tarife ic;in ha -
z1rhklar yapiliDl§hr. Yeni tarifede ban
liyi:i hattmda ucuzluk dolay1sile yolcu -
lar fazlala§hgmdan giinliik trenlere be
i?er kar~1hkh sefer daha ilave edilecek
tir. Cumartesi ve pazar giinlerine da -
ha fazla sefer ilave edilecek, ayni za . 
manda icabmda fevkalade seferler ya
p1lmas1 imkanlan da temin olunacak· 
hr. 

Edirne postalarmm miiddeti de kisal
hlacakhr. 

Hapisane firarileri 
istanbul tevkifhanesinden pencere 

parmakhgm1 kesmek suretile firar et
mi§ ve Adanada yakalanmi§ olan az1h 
§erirlerden Abdullah ve Tevfikm is -
tan bula gonderilmeleri ic;in istanbul 
Miiddeiumumiligi Adana Miiddeiumu
miligine telgrafla miiracaat etmi§tir. 
Firariler geldikten sonra firar suc;un • 
dan muhakeme edilmek iizere A~rcc· 
za mahkemesine sevkedileceklerdir. 

Firariler bugiin veya nihayet yarm 
~ehrimizd olacaklard1r. 

sarfetmektir. Bunun ic;in miiellif insam bir 
vekilharca benzetiyor. <;iinkii vekilharcm 
vazifesi o levazlml tedarik edip yerli ye· 
rine dag1tmak ve vermektir. Velhasil 
Homo economicus'nin manas1 ekonomik 
ferd degil, vekilharcdir. 

(Sonu var) 

M ehmed Ali Ayni 

di. Gozleri dald1. Etrafmda c;ocuklar bi
raz daha haykm§hktan sonra ona hayret· 
le bakarak susmu§lardi. Birer iki§er dagll
dilar. Orban ka§lanm c;atlyordu. T ahsine 
bu ta§l attlran sebeblerle neticesi olan 
hadiseler arasmdaki illiyet miinasebetleri
ni dii§iindii. Anhyordu ki ta§ miistakil bir 
ami! degil, bir ucu Halim Beyin kansile 
Mustafa arasmdaki ihtilafa, onun bir ucu 
da milliyet ve medeniyet fikirleri arasm· 
daki ihtilafa, diger bir ucu da halkla mii· 
reffeh s1mf arasmdaki ihtilafa kadar gi
den zaruretler serisi ic;:inde kalan badisele
rin vuku bulmas1 i<;in bir bahaneden iba
retti. Siileymanm verdigi kitabda taribl 
vak' alarm determinist kanununa bu da iyi 
bir misaldi. Fa kat biitiin mesele sebeblerin 
iistiinde... N ecatinin sozlerini hatu!ad1: 
«ilk sebeb, ilk tesir. .. » 

Bu ilk sebeb nereye kadar uzamyor? 
Arkasmda muid ihsanm sesi yukseli-

yordu: . 
-- Vay mirim, vay hazretirn, §iikiir 

gorii§tiirene, §iiki.ir hasret kavu§turana ... 
Miijdeyi §imdi ald1m. Sevincimden gozle
rim ya§ard1 yahu ... Meger seni nekadar 
severmi§iz biz. 

Kucakla~tllar. Bu adama kar§l Orha
nm i~ine biiyiik bir sevgi doluyordu. Ba· 
ki§hlar. ihsamn gozleri galiba hafif nem· 
]iydi. 

- Y ahu ... diye mmldand1. 

Tac giyme merasimine haz1rlamllrken ·1 :~;1~ , 
lngiliz Kralhg.n1 saran 1 ·~ ~ 

s1rdaki ~atlakl1k 
Kralhg1n bun dan sonra millet iizerindeki 

etmesi ~imdiki 

~eydir 

cazibeli tesirini muhafaza 
Hiikiimdara bagh bir 

Yazan: Lloyd George 

Kral Altmct George, Krali~;e Elizabet, Ana Kralir;e Mari t>e Prensesler, 
ger;en hajta Londrada ar;tlan Bahrlye Miizesinde 

Diinya yiiziinde, bizden daha biiyiik 
milletlerin mevcud bulundugunu mek -
tebde iken iigrendigim zaman, Avrupada 
sekiz biiyiik kraliyet vard1. Bugiin bun
lardan yalmz ingiltere ile italya mev -
cuddur. 

Bunlardan birincisi, ge<;en aSITda Av
rupa kralhgmm ne derece azametli bir 
§ey oldugunun son misalini diinyaya gos
terecek ihti§amh bir merasimin arifesinde 
bulunuyor. 

Bizim kraliyetimizin devam edi§inin 
sebebi, ruhlar iizerinde c;:ok kuvvetli bir 
tesir icra eden canh bir imamn mihrab1 
olu§undan, onu kabul edenlerin veya te
sirini duyanlann, korku ile degil, fayda
sma ve nimetlerine kani olarak hareket 
edi§lerindendir. 

Bundan altml§ sene kadar evvel, Bii
yiik Britanyada, bilhassa kalabahk mer
kezlerde, cumhuriyet lehinde biiyiik bir 
temayii] vard1. F ransada imparatorlugun 
sukutu ve hududlanm1za bu kadar yakm 
bir noktada cumhuriyet rejiminin teessii
sii, bu temayiilii takviye etmi§ti. Bugiin, 
bu temayi.ilden, siyasl hayatlm1zda eser 
bulunmamasma ragmen, Sekizinci Edu • 
ard'm tahttan feragati hadi~eleri, biikiim
dara kar§l beslenen kayidsiz, §artslz hiir
met duygusunu muvakkaten sarsm!§tlr. 

Bu hadise vukua geldigi zaman ben 
fngilterede degildim. F akat bu buhrana 
§ahid olan vatanda§lanmdan pek ~ogu, 
sosyetenin her slmfma mensub olanlann 
bu vaziyet kar~1smda biiyiik bir hayret 
duyduklanm soylediler. Dominyonlarda 
husule gelen tesir de bundan daha a§agl 
degildi. Milletin kalbgahma indirilen bu 
derece §iddetli bir darbenin daha uzun 
miiddet tesirini muhafa~a edecegi mu • 
hakkaktlr. 

Sekizinci Eruard, her 1rka ve her sm1· 
fa mensub tebaasmm takdir ve muhab • 
betini kazanml§tl. Onun, kralhk dehasma 
miistesna bir derecede sahib oldugu siiy
lenebilir. Milletin muhabbetini bu derece 
geni§ mikyasta kazanml§ olan bir hiikiim
darm, tahtmdan bu kadar kolayhkla in
dirilerek yerine ba§ka bir krabn getiril
mesi, kralhgm evladdan evlada intikal 
etmesini amir bulunan dint prensipi ciddi 
surette sarsml§hr. 

Orban te§ekkiir etti. Sonra ders zilini 
c;almak i~in acele uzakla§miya mecbur o· 
Ian muid fhsamn arkas·- ' ' •1·h: «ila-
hi adam ... » diye dii§ii hala 
ic;inde o merak vard1: reye 
kadar uzamyor ?» 

ilk sebeb ~ Allah a inananlar i<;in All a
ha kadar gider; i§kembesinden ba§ka §e· 
ye inanmJyanlar i<;in i§kembede kabr. 

VI 
A 

Krista! avizenin biitiin mumlan yam
yordu. Yirmi be§, otuz ki§ilik uzun bir 
sofra kurulmu§tU ve yemek salonunun ka
plSlnda biraz durakhyan Orhanm gozleri, 
hi<; ummad1g1 bu kalabahk ve panlti kar
§!Slnda, birka<; defa kup1p ac;Ildi. Ba§l· 
nm i~ine biiyiik bir utancm kam doldugu 
ic;in panlh azalmaya ve gozleri kararm1ya 
ba§laml§h. 

V edia nic;in ge~ kaldiglnl sorarak ona 
sofradaki yerini gosteriyordu. Orban bir 
itizar kekeledi ve oturdu. Samiye Ham· 
rna uzaktan bir ba§ selam1 vermekle iktifa 
etmi§ti. Bunun eksik oldugunu anlad1 ve 
k1zard1. Ne yapmahyd1~ Galiba yamna 
gitmek ve elini opmek. F akat artik yerin
den kalkamazd1. 

Oniine bakh. <;ic;ekler, §arab dolu ka
dehler, yald1zb ve renkli mezeler, ancak 
boyunlanna kadar gorebildigi kadm ve 

Maamafih, §UDU da soylemek miinasib 
olur ki, M. Baldwin, kraliyeti uluorta 
lagvederek yerine bir protectoral ikame 
etmek suretile, selefi Cromwel'in eserle • 
rine uym1yacak kadar akiJ davranml§tlr. 

Altmc1 George, biiyiik babasmm ve 
karde§inin §ahsi cazibelerine malik degil
dir. Fakat buna mukabil, babasm1, ingil
tere tahtmi i§gal eden hiikiimdarlarm en 
§ayam hiirmeti mevkiine c;:1karan kanaat· 
kar ve metin evsafa sahibdir. 

Krali~eye gelince, hahras1 hala umu
ml bir hiirmetle amlan Kralic;e Ales -
candre'nin cazibesini unutturacak kadar 
umumi bir muhabbet kazanml§tlT. ingiliz 
milleti, bundan maada, biitiin aile yuva· 
larmda daima isimleri gec;:en kiic;iik pren
seslere kar§l da biiyiik bir sevgi ile bag
lanml§tlr. Anne Krali~enin kendisi de 
yaradih§mdaki vakar ve sekinet te, Kral
hk miiessesatl ic;in biiyiik bir kuvvet te§· 
kil etmektedir. 

F akat kraliyeti ihata eden ve tebaasl· 
mn tevkirini kazanmasma sebeb olan 
mnn bir yerinde olduk~a fena goriinii§lii 
bir c;atlak hasll oldugunu soylemek icab 
ediyor. Belki de tetevviic meraslffimm 
ihti§aml bunu izale edecektir. F akat ne 
de olsa bu bir tamirden ibaret kalacak 
ve uzun miiddet unutulm1yacaklir. 

Kraliyeti kurtaracak olan §ey, mem • 
Ieketin muhtelif kislmlanm birbirine bag· 
hyan yegane rab1tamn kraliyet olduguna 
dair umumi bir kanaatin husulii olacaktiT. 

Bugiin, Britanya devlet adamlanmn 
zihnini i§gal eden en biiyiik mesele, Hin
distandir. Hindistana bir kanunu esasi 
vermek degil, onunla bir muabede yap • 
mak laz1md1. Bu kanunu esasinin neticesi 
olarak, biitiin Atnerika k1t' asmm niifusun· 

dan daha kalabahk olan niifusile, impara

torlugun en geni~ miistemlekesi olan Hin

distan, tetevviic merasiminde §efleri tara· 

fmdan temsil edilmiyecektir ki, bu cidden 

§ayam esef bir hadisedir Zira, yeni hii • 

kiimdarm, lmparatorluk bak1mmdan mu

vaffakiyeti, imparatorlugun, biitiin Hin· 

distanla, Himalaya ile ve T ravancov ile 

ban~mas1 i~in almacak tedbirlere bagh 
bulunmaktad1r. 

erkek viicudleri, p1rlanta yiiziiklii eller, 
parlak bir kaosun i~inde goz kama§tmcl 
bir kan§lkhktan, Orhanm §a§km ve dagll· 
IDI§ dikkati nisbetinde kurtuluyordu. Ve
dia onun arkasmda, ayakta idi. 

- Ah, dedi, sizi nasi! takdim edeyim. 
Uzaktan ... k'alkar mism1z liitfen? 

Or han ayaga kalkt1. T ekrar edilme
dik<;e batirlamasma imkan olm1yan ecne
bi isimleri yag1yordu. Bunlarm ic;inde ev
velce tam§hnldigi Mornier adile kolonel, 
kapiten gibi riitbelerden ba§ka hi~biri ak· 
lmda kalm!yacakh. Sofrada Besime, 
Rii§tii, Ali Haydar, Sofi, Babri, Safiye .. 
Gec;en defa yahda gordiiklerinin hepsi 
vard1. Ecnebiler asker olduklan halde si
vil giyinmi§lerdi. Orban herkesi ayn ayn 
selamlad1 ve oturdu. Vediamn sandalyesi 
de onun yanmda idi. 

K1z Orhamn kadehine §arab koydu. 
Y eni gelen bir insan etrafmdaki sessizlik 
ve dikkat, hafif mmlt1larla, tekrar ba§h· 
yan konu§malarla azar azar dagildlgl ic;:in 
Orban kendine geliyordu. Kadehini ev· 
vela Samiye Hamma, sonra Vediaya 
dogru kald1rarak ic;ti. Burada da bir hata 
yapml§ olmaktan §iiphelendigi ic;in gene 
k1zarm1§h. 

Sol tarafmda Ali Haydar oturuyordu. 
Onun s!kilganhgma dikkat ettigini gizle
mege hi~ liizum gormeden: 

<Arkasl var> 

Bunlar da Sark vecizeleri 
' 

1- Hitbir beliyye yoktur ki daha a· 
gm, daha iistiinii bulunmasm. 

2 - Ne soyliiyorsun, nerede soylii
yorsun, kime soyliiyorsun, dikkat et. 

3 - lyi giinlerde dagililan para, kara 
giinlerde geri ahmr. 

4 - Tilkilerin §ahidi gene kendi kuy· 
rukland1r. 

5 - Hayas1 zail olan ~ahsm kalbi de 
oliir. 

6 - izdivacda bakirleri tercih etmek 
gerektir. <;iinkii onlann hem sevgileri c;:ok, 
hem hileleri az olur. 

7 - K1zlarm!Zl c;irkinlere e§ olmak· 
ta zorlamamahdu. Zira onlar da -herkes 
gibi- giizeli severler. 

8 - ~erri bilmiyen i~ine dii§er. 
9 - Kalbin sevmedigi adamdan mut· 

!aka §er gelir. 
I 0 - fki §ey yalandan aynlmaz: Biri 

<;ok vadetmek, obiirii fazla oziir dilemek. 
11 - Borcunu azaltan hiirriyete kavu· 

§UT. 
I 2 - Smm1 sakhyabilen iradesine sahib 

olur. 
13 - T ama, §atabdan c;ok daha ziyade 

sarho§l uk verir. 
I 4 - <;ok giilenin heybeti az olur. 
15 - En hayuh sermaye ~ah§mak, en 

iyi miras ta edebdir. 
16 - ~iiri sevin, c;iinkii ~iir gi.izelligin 

sesidir. 
17 - Ahmak dost, fayda vereyim der· 

ken zarar verir. 
18 - Bahia yapl§lp rahat etmekten 

hakikati aray1p yorulmak daha iyidir. 
I 9 - Eglenen eglence olur. 
20 - Diinya birisine tevecciih edince 

ba§kalanndaki giizellikleri de ona iare 
eder. Amma yiiz ~evirince onun nefsin· 
deki giizellikleri de selbeder. 

21 - lnsanlar ya kihklanm sozlerine. 
ya sozlerini k1hklarma uydurmahd1r: Al
tm mahfazaya saman, at torbasma inci 
yakl§maz. 

22 - Zararh §eyleri azaltmak faydah 
§eyleri c;ogaltmaktan daha dogru bir i§ 
olur. 

23 - !lim <;ok, omiir az. Hiiner, azm· 
dan c;ogunu istidlale medar olacak ilmi 
ihtiyar etmektedir. 

24 - lnsan ic;in hata etmemek ne gii· 
zeldir! Hata ettigi surette hata ettigini hi
lip bir daha etmemege c;ah§mak ne saa· 
dettir 

25 - En §erefli bilg1, her~eyi bilmenin 
miimkiin olmadigml bilmektir. (Ziya 
Pa§a da bu fikri §ayle ifade eder: Guy a 
cehlin hilaf!dir ilm • Cehlin mf itiraf1d1r 
ilm» 

26 - Devams1z ~er, devams1z hayn· 
dan evlad1r. (Me§hur filozof Fisagor'un 
yiiziigiinde yaz1h oldugu rivayet olunan 
bu ciimle: «Zevali beklenilen §CT, zevali 
beklenilen hay1rdan daha tathdu» diye 
tefsir olunmu§tur.) 

27 - Dost olmlyacagl sman1p anla~!lan 
kimselerin dii§man olmasmdan sakm!lma· 
hd1r. 
28- Topraktan yaratilan insan nzkm1 

da opraktan aramahd1r. 
2 - Sev ki sevilesin. 

M. TURHAN TAN 

MOTEFERRIK 

Y alova kaphcalar1 a~1ldi 
Yalova kaphcalan aym birinden iti

baren ac;1lm1~tu. Kaphcalar idaresi, bu 
sene, Yalovada balk ic;in kolayhk mak
sadile baz1 tedbirler alm1~tlr. Bu arada 
vapur, otobus, banyo, yemek ve otel 
ucretleri bir arada olmak uzere bir, bir 
buc;uk glinliik komple biletler ihdas e
dilmi§tir. 

Kaphcalarm a<;Ik bulundugu mud • 
det<;e her cumartesi gtinli saat 13,30 da 
Kopriiden Yalovaya bir vapur ka],gm • 
lacaktu. 

T orik bollugu 
Marmarada torik bollugu devam et • 

mektedir. Son zamanlar misline ender 
tesadlif edilen bliyukliikte torikler c;1k
maktaysa da havalarm lodos gitmesi 
yiizlinden istanbulda ahc1 bulamamak
tadlr. 

Riyaziye ISblahlari 
Turk Dili Tetkik kurumu, riyaziye 

Isblahlarmm oz tiirkc;e kar§ihklarml 
tamamen tesbit etmi§tir. 

Kabul edilen bu 1shlahlar hemen ba
sllacak ve ders y1hndan evvel muallim· 
lere dagihlacakbr. 

Talim ve Terbiye heyeti mekteblerde 
okutturulacak yeni riyaziye kitablanm 
haz1rlam1§ bulunmaktad1r. 

Romanyah talebeler gitti 
Uc; gi.in evvel §ehrimize gelen Ro • 

manyah talebeler grupu diin Romanya 
vapurile memleketine donmii~tiir. ..... _. 

Mes'ud bir dogum 
Ikhsad Vekaleti Mliste§an Faik 

Kurtoglunun bir c;ocugu olmu§tur. De
gerli miiste~anmlZl ve refikalanm teb
rik ederiz. 



EMiL jANiNGS 
Biiyiik Alman san' atkar1 c<Cum

huriyet)) e bir miilakat verdi 
Janings «- Ben ~ahsan 

diyor; fakat ilim 
sessiz filme taraftar1m, 
ve fen ilerliyer, 

ona boyun egmege mecburuz» 
Berlin, n i s a n 

(Hususi muhabiri -
mizden) Son 
zamanlarda Alman 
filim aleminde eski 
kudretli ve kuvvetli 
mevkiini tekrar i§gal 
etmege muvaffak o
lan me§hur aktor E
mil ] anings'i bulup J 
konu§mk ve son si· 
nema hareketleri hak 
kmdaki fikirlerini 
ogrenmek istiyor -
dum. 

i tiraf edeyim ki 
biiyuk san' atkan ele 
gec;irmek benim ic;in 
~ok giic; oldu. V ak1a 
J anings' e bir kac; ay 
evvel buradaki filim 
balosunda tesadiif 
etmi§tim. Tam gidip 
gorii§mek uzere iken 
yerinden kalkh ve 
Propaganda N azm 
Gobbels'in masasma 
gitti. T abii bu vazi-
yette kendisini rahat- Me~hur artistin cCumhuriyeh e verdigi imzah resmi 

stz etmekligim manastz olurdu. bunca zaman neticesi me§hur oldular. 
Bu fmahn kac;mastm muteaktb epey Mesela Gary Cooper, William Powell 

zamandtr pe§ini btrakmadtgtm hal de bir ve saire ... Fa kat onlarda o zaman da bii
turlu yakalamaga muvaffak olamadtm. yuk bir istidadm ilk emareleri goriinu -
Ciinkii artist sade ~evirmekte oldugu fil - yordu. 
min ba§ roliinu oynaro.akla degil, ayni za- - Ostad tekrar Amerikaya gitmek 
manda butiin kordelamn vaz't sahne i§le- niyetiniz var mt? 
rine nezaretle me§guldu. Derken harici _ Haytr.. Biraz dinlenmek istiyo -
sahnelerden birini c;ektirmek iizere ita! -
yaya gitti. Orada buyiik tezahiiratla kar
§tland1 ve Mussolini tarafmdan kabul e
dildi. Nihayet tekrar Almanyaya don -
diikten birkac; hafta sonra filim bitti. 

Bu filim Gerhardt Hauptman'tn «Gu
ne§ Batarken» namile vaktile yazmt§ ol
dugu ve diinyanm her tarafmda yuzlerce, 
bizde de be§ on defa temsil edilmi§ olan 
piyesten ikttbas edilmi§, ismine de «Der 
Herrscher - Hakim Adam» denilmi§tir. 

«Hakim Adam» da hakim aktor o
larak biisbiitun yeni bir §ahsiyet yaratan 
Emil ]anings'i en sonunda oturdugu 
«Keiser hof» otelinde yakaladtm. K1Z1 
kendisile gorii§mek istedigimi babasma 
haber verdi. Biraz sonra ic;i kitablarla do
lu, camekanlarla siislu yaz1 odasma kabul 
edildim. lc;:eriye girdigim zaman biiyuk 
san'atkar ayakta idi. Elimi stkh ve yer 
gosterdi. Tiirklerin onun kudret ve me
haretini ~ok takdir ettiklerini soyledim. 
T e§ekkur etti. Sonra, ba§ile kerimesini 
gostererek: 

- K!Ztm, diye, soze ba§ladt, bana her 
i§te yardtm eder. Kendisini iyi yeti§tirmi§ 
oldugum zanmndaytm. Ana lisanmdan 
ba§ka franstzca ve ingilizceyi de iyi bilir! 

Yuzunde, senelerce muhtelif §ahsiyet
lerin ruhuna nufuz etmi§ olmaktan dogan 
muthi§ bir hakimiyet, gozlerinde binbir 
mana ifade eden derin golgeler vardt. 
Viicudce epey §i§manlamt§ olmakla be -
raber ya§tna nazaran c;:ok gene ve dine 
goriiniiyor, yava§ ve agu konu§uyordu: 

- Size kanaatimi ac;:1kc;a soyliyeyim 
mi, dedi, ben §ahsan sessiz filme tarafta
nm. F akat fen ve ilim ilerliyor, ona uy
maga ve boyun igroege mecburuz! 

Sonra sozii Amerikan sinemacthgma 
intikal ettirdi: 

- Bir zamanlar yantmtzda kuc;:uk rol
ler oymyan artistlerin c;ogu aradan gec;en 

rum. 

- En~ok begendiginiz sinema artist -
Jeri kimlerdir ~ 

- Kadmlardan Greta Garbo, Pola 
Negri .. Erkeklerden Gary Cooper, Char· 
les Boyer .. 

- <;evirdiginiz filimlerden en ziyade 
hangisi ho~unuza gider? 

- Bu suali bana sormamamz laZlm· 
dtr .. Ciinkii hepsini kusurlu bulurum. Fa· 
kat bu soruya mutlaka bir cevab vermek 
icab ediyorsa «Varyete • A~k ugrunda 
katil>> i tercih ettigimi soylemeliyim .. 

Ostadt fazla me~gul etmekligim pek 
dogru bir§ey olmtyacaktt. Miisaadesini 
rica ederken imzah bir resmini de aldtm. 
Onu kitablan ve odasmm sessizligile ba§· 
ba§a buakttm. 

Feridun f;olge~en 

Bayrak kanunu mer'iyete 
giriyor 

Bayrak kanunu bu aym 29 undan i
tibaren tatbik mevkiine konacakhr. Bu 
tarihten sonra biitiin bayraklar kanun
da yaz1h eb'ad ve e~kalde ve yerli ~a • 
liden olacakttr. Bu kuma§tan bulu -
namazsa mahalli en biiyiik miilkiye 
amirinin iznile zemin rengi al olmak· 
§artile ba§ka bir kuma~ kullamlabilir. 

Kanuna gore bayrak hakkmda bir 
nizamname haztrlanm1§tlr. Gerek bay -
rak imalinde, gerekse astlmasmda bu 
nizamname hiikiimlerine riayet edile -
cektir. Bu nizamnameye riayet etmi -
yenler ceza goreceltlerdir. Bayrak, ordu 
kuvvetlerinde, resmi ve milli te~ekkiil -
lerde sabah saat sekizde ~ekilecek, giin 
batarken indirilecektir. 

Limanlara giren, ~1kan ve seyir ha
linde bulunan harb ve tiiccar gemileri
nin bayraklarmm ~ekili§ ve indirili~ 
saatleri i~in nizamnameye istisnai baz1 
hiikiimler konmu§tur. 

Edirnede Tiirkkusu bayram1 
' 

Edirnede Tiirkku~u bayrammm biiyiik bir merasimle kutlulanm1~ oldugunu 
yazm1~hk. Yukandaki resim bu kutlulama merasiminden bir inhba1 tesbit te
mektedir. 
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Duymadtklartmtz ve 
bilmediklerimiz 

Susturan 
Bir ingiliz, !aft 

luzumundan fazla 
uzatan hatibleri sus
turmaga mahsus bir 
makine icad etmi§
ti~. Muhteriin, rna -
kinesine gordiirdii -
gii bu i§ kolay kolay akla gelecek ve kat'i 
ihtiyaclara tekabiil edecek neviden bir 
mevzua temas etmedigi i~in, adamcagtzm, 
hitabeti «hra§» a c;eviren konferansc;tlar
dan yaka silktigi anla&thyor. 

Bu marifetli makine, agzmt alabildi • 
gine ac;mt§ bir insan kafasmt tasvir edi -
yor. Konferans~mm kiirsiiye c;tktp soze 
ba§lamasile beraber, bu ac;tk agtzdan 
koskoca bir dil ~tktyor ve saga sola sa!
lanmaga ba§hyor. Dordiincii dakikada, 
kafa, dilini sallamaga devam etmekle be
raber bir goziinii ktrptyor ve be§ dakika 
tamam olur olmaz, makinenin, salonda
ki elektrik diigmesine bagh tertiba h ha • 
rekete gec;iyor, elektrikleri sondiiriiyor. 
Zifiri karanhkta konferansa devam et · 
mek imkam olmadtgma gore, hatib de 
susmaga mecbur oluyor. 

Giizel dii§iiniilmii§ amma, bir noksam 
var. Konferan~tyt daha merhaba deme
den susturan bu makine cebe girecek gibi 
portatif olup sokakta kullamlabilseydi 
mucidi mutlaka milyoner olurdu. 

Lisan rekoru 
Winson Walsh tstm

li bir milyarder, bir bu
<;uk ya§mdaki oglunu 
lisan miitehasstst yap -
maga karar vermi§ ve 
c;ocuga, daha be§iktey -

ken yabanct dil ogretmege ba§ -
lamt§. Kiic;iigiin Alman, F ranstz, in -
giliz, ispanyo[ ve ]apon olmak iizere 
tam be§ tane sutninesi varmt§ ve milyar -
derzade, bu be§ lisanda mevcud kelime
ler ic;inden, kendi ihtiyaclanm tatmin et· 
mek ic;in kullanmaga mecbur olduklanm 
ogreniyor Ve konU§UYOTmU§. 

Dahiyane keli!Jlesile tavsif edilebile -
cek bir fikir. Maamafih, bu dahiyane 
fikrin tatbikt ic;in be§ siitnine beslem<'gi 
goze almak ta bu zamanda milyarder 
harc1d1r. 

Dilsiz kopek 
Londrada, her za

man oldugu gibi, ge -
ne bir kopek sergtst 
ac;tlmak iizeredir. Bu 
seneki sergide te§hir 
edilecek kopeklerin en 
§ayam dikkat ve kty -
metli olam, Basen -
ci denilen bir nevi Orta Afrika ko -
pegidir. Pek nadir bulunan bu hayvam, 
Afrika yerlileri avda kullamrlar; c;unku 
dilsizdir, yani havlamaz. 

lnsanm dilsizi oldugu gibi, kopegin de 
havlam1yam pekala bulunabiliyormu§ 
meger. Bu, ilk bakt§ta galall tabiat gibi 
gorunmekle beraber, hie;: te zararlt bir§ey 
degil. Dilsiz kopek, hele bekc;i kopegi o
lursa, parazitsiz bir radyo makinesi, ya
hud yaygarastz bir seyyar satlct kadar 
kafa dinlendirici ve faydah olur. 

Sebzelerin hassalan 
Modern biyolojinin ustadlarmdan sa

ytlan Kopenhagh profesor Haaken muh
telif nebati g1dalarm hassalan hakkmda 
§ayam dikkat bir etiid ne§retmi~tir. 

Profesoriin tetkikatma nazaran tspa -
nak enerjiyi arllrmakta, fasulye cumlei 
asabiyeyi kuvvetlendirmektedir. Hatta, 
fasulye asabt kuvvetlendirmek hususunda 
herturlu gtda maddesini fersah fersah ge
ride btraktyormu§. Kendini fasulye gibi 
nimetten S\lyanlan, profesorun bu ke§ -
finden sonra, yerden goke kadar hakh 
bulmamak elden gelmiyor. Profesor lah
nayt da, insanlar ic;in pek ktymetli gtda
lar meyamna ithal etmi§. Bu sebze, yi -
yenlerde, sebat ve azim gibi meziyetleri 
artmrmt§. Profesor, ptrasadan bahsetmi -
yor. Adt purhassa oldugu halde galiba 
hassah taraft yok. isimle miisemmanm 
z1ddiyetine bir misal daha. 

Maamafih, ustadm sebzeler hakkm -
daki etudiinde en hakikate yakm olan 
nokta mercimegin hassasma dair olan kt
stmdtr. Mercimek, kadm veya erkek her 
insanda, payanstz bir mua§aka arzusu u
yandmr, erkekleri ve kadmlan maymun 
i§tihah, hoppa yaparmt§. Mubaregin stk 
stk fmna verilmesi meger bo§una degil -
mi§! 

A,k, ihtiras, hareke~ 
cinayet •••• 

Guretkar bir serserinin maceralan 

Hac1Ra§id 
I Bu biiyiik ve fevkalade mace

ra romammrz yakmda ba~hyor 

Yakactktan mektublar 
Kiir saatleri 

ispanyada yedizler 
dogduktan sonra 

Hem be~izlerin pabucu 
<~ama atdd1, hem de yeni 
bir lisan meselesi ~1ktd 

«;oziik bobin gibi meleyen kuzular ve «Hissiyab 
aliye>> • Kilo almak ve kilo vermek meselesi 

-2-
Yazan: Mahmud Yesari 

Sanatoryomun giizel bir kt§ 
manzaras~ ve kilr 

- Guzel havaya baytlmm. Fakat bu
raya geldigimdenberi guzel havayt sev
miyorum. Hava, glizel olunca, camm eg
lenmek, c;:tkmak, gezmek istiyor. Burada 
yatmaga mecbur olunca, ic;im yamyor. 
ofke bastyor. Hava, fena olursa, o vak:t 
ic;:im rahat, yahp uyuyorum ... 

Bunlan sayler soylemez pesten bir 
§arklya ba§ladt. 

fnce, kmk ses: 
- Seni yalanct, bak, §ark1 soyluyor· 

sun. N e iyi ne§' en var! 
- Hay1r. Camm stkthyor. Benim, 

camm c;ok stkt!dtgt zaman §arkt soylerim! 
Bu gene kadmm, akciger vereminden 

degil, can stkmttsmdan, hemen birkac;: 
giiniin ic;:inde oluvermesi §a§tlacak §ey! 
Ciinku, kiir saatleri haric;, onun konU§'lla 
aralannda ve yemeklerde bile §arkt soy· 
lemedigi zamana rashyamadtm! 

lddiah konu§malar da var: 
- Zor oyunu degil, zar oyunu der· 

ler ya, aldtrma. 
- Zar, bilekten c;tkar. 
- Ben, Ankarada §ampiyonlugumu 

ilan etmi§im... KlZlhrmakta... Cit sor! 
- Seni, onu, bunu bilmem. Benim 

bir arkada§tm vardtr, §ampiyonlan, sinek 
diye yutar. Civah degil, adi zan buker. 
Bakmaz zann yiiziine, ahr eline, buker 
alar. Bir parc;a da ben tutanm amma on· 
da bir. 

- Ben, tavlayt kapar da oynanm l 
Konu§ma aralarmda, «zeka» t§tkla -

n (I) da vakit vakit goz kama§tmyor: 
- Bende almanca mecmualar vt~r. 

Size §ereyim. fc;lerinde guzel hikayeler 
var. Ben daha okumadtm. Siz, resimle
rine bakm, ben sonra okurum! 

Bu taraflann havasmdan, suyund<~n 
m1 nedir? Bir giin, trende de iki bay an 
konu§urlarken kulak misafiri olmu§tum: 

- Bahc;emizin ayvas1 c;ok guzeldir . .. 
Amma, mahalledeki c;ocuklar rahat b1 -
rakm1yorlar ki... Daha ~i~ekke, kopa • 
nyorlar. <;ic;eklerini kopanp yiyorlar ... 

Daha okunmadan, «giizel» ligine hiik
molunan «hikaye» ile, daha ~ic;:ekleri ko· 
panlan «ayvalar» m «guzel» ligine ne 
buyuruluyor ~ 

<;aytrlar ye§ereli, suriiler ovaya yayt!
maga ba§ladt!ar. Kuzular, siit kuzulan, 
meliyorlar ... 

F akat ne meleyi§! Cozuk bir bob in 
gibi, bu meleyi§, bitmek, tukenmek bil • 
miyorl 

V aktile mektebde ezberledigim me§hur 
(Kuzu) manzumesini hattrhyorum: 

Bilsem §U kuzu neden gam alm~§? 
Her nalesi kalbe dagzendir. 
Siltsilz mil, ya refiksiz mi kalm~§? 

Bu «manzume», o zamanm «edebiyatt 
aliye» sind en addolunurdu; §imdi §imdi 
anhyorum. «Edebiyatt aliye» de «hayat» 
ayn, «san'at» ayn §eyler. Edebiyat ki
tablanna gec;en, mekteblerde ezberletilen 
bu «manzume» nin «san' at eseri» olma
dtg1 iddia edilebilir mi? Zaten san' at 
eserlerinin hayatla, hakikatle baglan ola· 
cagt da mutlak bir iddia degildir. 

Sud kuzusu, ned en «gam» alsm? Ku· 
zunun «gam» Ia, «kasavet» le bir ala
kast yok... Aglamtyor ki «nale» olsun 
da kalbe «dag» vursun! Kuzucuk, sa
dece meliyor! 

Meleyi§i, sudsuz ve refiksiz kah§mdan 
da degil... 

hte §U geni§ c;:ay1rda othyan suriideki 
kuzular ... Yanlannda analan ve arka • 
da§lan var ..• T aze, yemye§il c;:ayulann, 
c;1menlerin iistunde oynuyor, stc;nyor \'e 
keyfinden meliyor ... 

«Hissiyah rakika» ve «nazike» den 
mahrum olarak yaradth~ ta c;ok kotu ... 
,?airlere ilham veren, hatta sud kuzula
nnm kederlendigini bile dii§iindurten bu 
melemelerin uzayl§l, - utanarak soyliye· 

cegim! - bana btkkmhk veriyor ... 
Bir teviye surup giden iniltilere, ses · 

!ere; kadmlar: 
- ic;: tgtltlSI! 
Derler. Bu. c;ozuk bobin gibi uzanan 

ve bitip tiikenmek bilmiyen melemeler de 
boyle ... 

Bazan, kom§U odalardaki, balkonlar -
daki sesler degi§iyor. Mesela, akordu bo
zuk bir ts!tktan; kesik, kopuk opera par
~alarmdan bir Y ahudi gencinin kom§u 
geldigini anhyorum. -

Birkac; gun sonra borsa, piyasa haber· 
Jeri duyulunca, Musevi l'latanda§m ik:
le§tigini anlamak ic;in buyuk bir zekaya 
luzum yoktur. 

Hele, yeni Alman ba§hem§irenin gel· 
digi gun, ak§am kiirlinde, kom§ulanmm 
konu§tuklanm da yazarsam, pek isabet
sizce hukiim vermemi§ oldugumu tasdik 
edersiniz: 

- Burast poliglot odast. .. 
- Burada, almanca... franstzca ... 

italyanca ... 
T abii tiirkc;e ve yahudice ana dilleri 

bun a dahil degil! 
Siz, Y ahudi kom§umun dil a!t§km!t

gma bakm. Kur saatlerinde, radyoskopi 
giinlerinde sthhatinden bahsettigi zaman 
bir hep: 

- Sag olsaydtm I 
Der ... 0: 
- Sag lam olsaydtm I 
Diyecek, diyecek amma: «Saglam ol· 

sayd1m !» zor geliyor. Cunku: 
- Curuk para, sag para! 
ya dili ah§mt§! 
Kur balkonlannm en heyecanh zaman

lan, «!arll gunleri» dir. Hastalar, hafta· 
dan haftaya tartthrlar. «Kilo almak», 
<:kilo almamak», «kilo vermek», giiniin ve 
hatta bazan haftamn en muhim muna -
ka§a mevzuu, daha dogrusu hayati me· 
seledir. 

- Altmt§ be§ kilo alsam tamam ... 
Ben, zaten altmt§ be§ kilodan fazlay1 gec;:
mem. Hie; gec;memi§imdir. Altml§ bir ... 
Altmt§ uc;: ... Altml§ be§ oldu mu tam am! 

- Buak... iki kilo alacagtmt umu -
yordum, yanm kilo almt§tm. 

- Y anm, butiin, almi§Stn ya; daha 
ne §ikayet ediyorsun? Ben, bir kilo ver· 
mi§im. 

- Haydi bakahm yava§ yava§ yet -
mi§i bul uyorsun. 

- Tahtaya vur ... Tahtaya vurrr ... 
V e hakikaten nazar degmemesi ic;in, 

tahtaya vurulan parmaklann ttkudtlan 
duyulur. «Nazar» a inanmak, «kern 
goz» den sakmmak! Bu. neden, neye, 
kime ve kimlere kar§t? 

Acaba, «nazar» degdigi i~in mi hasta
lanmt§lardtr? Hastalann, birbirlerine mi 
«nazarlan degecek» tir? 

!stanbuldaki sanatoryomlarm hemen 
hepsini gezmi§, gormu§ saytlmm. Gene, 
ya§h, kadm, erkek butiin hastalarm uzer
lerinde «mavi boncuk» gordiim. Pijama· 
larm yan ceblerine, ceket yakalarmm 
kenar altlanna igne ile tutturulmu§, ili§
tirilmi§, buyuklu, kiic;uklii mavi boncuk
lar, hatta «goz>> u temsil eden «nazar» 
tthstmlan ... 

Bunlar, gorunenleri... Belki, muska, 
ha§arat kabugu ve daha benim bilmedi
gtm, raslamadtgtm ne c;e§id boncuklar, 
nazarhklar da vardtr. 

Bunlan aytbhyorum, sanmaym ... Sa· 
natoryomlarda, bu hemen hemen bir mo· 
da gibidir. Sinema yt!dtzlannm acaib 
<<feti§» lerini aytblamak kimsenin hatmn
dan, hayalinden gec;:miyor. Ancak has -
tahk muddetince devam edecek olan rna· 
sum bir zaft ho§ gormek medeni ve insani 
bir harekettir zannederim. 

Kilo almamak, c;oklanm sinirlendirir. 
Bu, bir babanm §ikayetidir: 
- Kilo almamt§trn... Butun hafta 

Kanadada diinyaya gelen be§izlerin, 
dogduklan giinden bugiine kadar gec;ir • 
dikleri hayatt, butiin tafsilatile gazeteler• 
de okuduk, sinemalarda gordiik, radyo • 
da d;nledik. Bu medeniyet vasttalan sa• 
yesinde, yeryiiziinde, be§ karde§i bilmi • 
yen kalmadt. Bir hamlede yuzlerce insa• 
m adem diyarma gondermek ic;in en ib[j
sane c;areleri icad etmekten c;ekinmiyen 
be§eriyet, be§ minimininin bir hamlede 
varhk alemine geli§ine hayran. 

T eker teker gelinmesi usulden olan 
diinyaya, bir hucum hareketile hep bir -
den saldtrfln ac;tkgoz be§izler, bu cur' et
karhklannm mukafahm bol bol gorduler, 
her insan oglunun hayata adtm a!ttgt ya§• 
ta, onlar hayata attldtlar, para kazandl
lr, zengin ve me§hur oldular. 

Fa kat, galiba papuclan dam a ahlmak 
uzeredir. ispanyadan gelen bir habere 
bakthrsa, i§ in ada binmi§; bir fspanyol 
kadmmm, Kanadah Madam Dionne'u 
pek geride buakan bir tesaniil bereketile, 
yedi c;ocuk birden dogurdugunu i§itiyo • 
ruz . Gayretli ana, yedi karde~i dunyaya 
getirdikten sonra maalesef hayata gozleri· 
ni yummu§. <;ocuklar s1hhatli ve giirbiiz 
olmakla beraber, ya§aytp ya§tyamtyacak· 
Ian hakkmda heniiz kat'i bir§ey soylene -
mtyormu§. 

Kanadah Dionne ailesinin be§izleri, 
hem kendilerine ~1em ana ve babalarma 
§ohret ve serve! getiren ugurlu c;ocuklar
dt. Kan ve ale§ ic;inde yuvarlanan bahtstz 
ispanyamn «yedizleri» daha diinyaya a
dtm atar atmaz anas1z kaldtklanna gore, 
be§izlerin ~hretini sondiirmege pek te 
namzed goriinmiiyorlar. 

Be§izlerin diinyaya geli§i, Kanada hu
kumetinin evlad sahibi olmast, sinema 
kumpanyalanmn be§ikte artist angaje et· 
mesi, c;ocuk gtdalan amillerinin yepyeni 
bir reklam membat bulmast gibi bazt ye· 
nilikler yarattt. ,?ayed, Kanadah Madam 
Dionne'u, iki fazla ile mateden lspanyol 
anamn rokorunu, velev bir fazlasile ktran 
olursa, bu sefer de ortaya bir dil meselesi 
c;:tkacak. Y edizlere imrenip saytyt arhran• 
lara, sekiziz, dokuzuz demege mecbur ol
mamak ic;:in. diinyaya kollektif geli, ro • 
korunun yediden oteye gec;:memesini te• 
menni edecegimiz ge]iyor. 

A vrupada yapdan 
milli ma~lar 

Ziirih 3 (A.A.) - Yirminci defa ol • 
mak iizere kar§1la§an Almanya ile is • 
vic;re milli taktmlan arasmda yaptlan 
ma~ta Alman milli taklm1 stf1ra kar~1 
bir say1 ile galib gelmi§tir. 

Almanlarm yegane sayilanm solac;1k
lan Kitznger yapmt§br. 

Biiyiik bir alaka ile beklenen bu ma
c;a hususi tren ve otomobillerle Alman
yadan 10,000 futbol merakhs1 gelmi§ -
tir. Mac;, isvi~re i~in yeni bir rekor te§
kil eden 35,000 ki§ilik bir seyirci kiitle
si oniinde yap1lm1§hr. Seyircilerin te -
haciimii o kadar biiyiik olmu§tur ki, 
ma~m ba§lamas1 yakla§bg1 zaman, bir 
ki§ilik duhuliye bileti 100 isvi~re fran
gma sablm1§tlr. 

Holanda 1- Bel~ika 0 
Roterdam 3 (A.A.) - Bu y1l ikinci 

defa olmak iizere kar~tla§an Holanda 
ile Bel~ika milli taktmlan arasmda ve 
60,000 seyirci oniinde yap1lan ma~ta 
Rolanda milli tak1m1 stftra kar§1 bir sa
Y1 ile galib gelmi§tir. 

Davis kupas1 ma~lar1 
Meksiko 3 (A.A.) - Avustralya ta • 

k1m1, Amerika mmtakas1 Davis kupasl 
tenis ma~mm domifinaJ.inde s1f1ra kar
§1 5 zaferle Meksika taktmm1 yenmi§ • 
tir. 

San Francisco 3 (A.A.) - Amerika
hlar, Amerika mmtakas1 Davis kupas1 
tenis mac;mm domifinalinde stftra kar
§1 5 zaferle Japonlara galib gelmi§ler • 
dir. 

Londra 3 (A.A.) - Bringhton'daki 
Davis tenis mac;mda Yeni Zelanda eki
bi <;in ekibini ikiye kar§!l ii~ puvanla 
yenmi§tir. 

Son ma~ta Marlfroy ~ifti Choy'a kar
§1 partiyi 6-3, 6-1 kazanm1~ttr. 

yatttm, yedim, yatttm, yedim ... Bu gece, 
riiyamda altml§ sekiz buc;uk kilo olmu • 
§Uffi, diye gordum. Hie; kilo almaml§lm. 
Arttk yatmtyacagtm da, yemek te yemi
yecegim. 

F akat bu §ikayete ve bu isyana hem en 
inamvermeyiniz. Kurdan kalkarken, o
nun sesini duyarsmtz: 

- Yemek yesek ... Y emek vakti da
ha gelmedi miL Cocuklar, hanginizin 
saati daha dogru I 

Kilo bahsinde: 
- Bo§una kiloyu ne yapaytm? Ben, 

hakiki kilo isterim; etli, canh, sthhat ki
losu! 

Diyen agtr ba§hlar oldugu gibi: 
- Oh! Bu hafta gene bir kilo almi· 

§tm. Arhk bana kilonun liizumu yok! 
Diyip burun klVlranlar da vardtr. 
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OKUYUCULARIMIZ 

- Diyor ki 
Oniversitede bir 
lokanta yapdacak 

Her yerde grev 
Oniversite hakktnda 
yapdan bir roportaj 

B!r sabah gazetes!nde cUn!vers!tede ro
portajlar:. iinvam altmda b!r roportaJ Clk
ti. 

Talebenin muntazam bir 
,ekilde yemek yemesi 

temin edilecek 

Sinema payitaht1 Holivudda 
filim stiidyolari kapantyor 

T op~u erinin misilsiz 
~ecaat hikayeleri 

«Ayni giin mukabil bir taarruzla topumuzu 
dii,mandan geri aldigtmiz zaman son 'ehidi, bir 
sevgiliye sartbr gibi, topu kucaklamt' bulduk» 

Yazan : Kandemlr 

Kahraman toprula.nmlz dortnala ge(!erlerke1l 

Davudpa§a ki§lasmm d1§ talim mey· ge~erken, tapa yard•m etmekte olan en 
damnda gene her giinkii kayna§ma var. C:egerli ni§anctmiZ Tavash Mustafa on· 

Biiyiik kaptlardan muhtehf stmfl"ra ba§l ayag1 kayarak yuvarlandt ve top 
mensub birlikler kafile kafile, akm akm olanca agtrhgile onun uzerinden ge~ti. 
hirer hayalet ve hareket timsali halinde Ko§U§tuk, Mustafay1 bayg1n bir hal-
ftrltyarak meydam dolduruyorlar. de yerden kaldtrdtk, gogsunii bagnm a~-

Motorlii, traktorlii bataryalar, ko§ulu ttk, yiizunii goziini.i ytkad1k. 
sahra bataryalan, ko§ulu ohus batarya- Mustafa onha§l neden sonra gozlerini 
lan. 'uvari sahra batayala.n, . yiiklii dag ac;tt davrandt, kalkh ve sanki bin kiloluk 
k tarialut, motorlii o!.; e ktt' alan... topun altmda kalan o degilmi~ gibi, gi.i· 

Bir harb meydamndaytz sanki... ,y lumsemege ~ah§arak: 
Bir kenarda komutan ve subaylarla - Bir §eycigim yok yiizba§Im ..• Sa 

be~aber T~r~ erinin bu <;eviklik ve can- I de b~raz kendimde~ ge~,;mi§im. 

t'rnlversltenln hakiki hayatlm aksett!r
mek lcln tertib edild!!tini zannett!!t!m bu 
roportaj seris!nin !kine! yaZISI yalmzca 
muharrlrin deruni dU.,uncelerinden !baret 
glbl goriinuyor. 

Anladtgima gore muharr!r Hukuk Fa
killtesl blrinci stmfmm borclar hukultu der
slnde bulunmu~tur. Fllhakika derslerimiz
de gecen muhtelif ihtimaller iizerinde ho
camiz tarafmdan reylerimlz .sorulur ve 
biz de her toplulukta oldugu gibl soz ala
rak f!Jkrlmizl s6yler ve mesele tamamUe 
viizuh kesbettlkten .sonra parmak kaldira
rak veya ayaga kalltarak reyimizi lzhar 
ederiz. Fakat hicbir vakit yaZildtgt gibi 
dersl dinlemeden, 1~ olsun dlye, bag1rarak 
ve yanmdaklni de bagrrmaga te~vik ede
rek rey lzhar edllmez. Yiiksek tah.s!lde bu
tunan genclerin yapmas1 ihtimali bile olml
yan bu hareketl yapilml§ gibi gO.stermek
teki kasd nedlr acaba? 

Muharr!rin biitiin roportajlarm1 dolduran 
o.smanllca ve almanca meselesine gellnce; 
butun bir veya blrkay dersten siizerek 
kendlnln de anlamadtgml iddla ettlgl ke
llmeler gO.steriyor ki hukuk llmine pek az 
olsun §.~;~ma deglldir. 

Temerriid, miitemerrid, kabz, zllyed, 
miikteseb, hulf.llii vade kellmeleri dogrudan 
dogruya birer hukUJki IStllah olup b~ka 
blr kelime lle Hade etmege llmi noktadan 
lmkan yoktur. Birer mlsal verellm. Bore
Jar kanununun 187 ncl maddesl cBayiln 
temerri.idu, matlabtm ta~1r. Gene ayni 
kanunun 63 uncii maddeslnln !kine! f1kras1 
ckabz, kellmeslni kullamr. Medenl kanunu
muzun ayni halklar hiikiimlerlnden 887 nci 
maddeden itibaren olan 3 iincii tasl1 czil
yedllb ba~llgm1 h§.vld!r. Medeni kanunun 
633 iincu maddeslnln matlab1 c Gayrlmen
kul miilklyetl iktisab1, tes-;lb dlr. Kanunu 
medenl tatblkat kanununun 20 ncl madde
st ciktiSabl miiruru za.man, matlablm ta-
§tyor. Vade hululii tarlhi 1se o kadar cok 
ge~er kl mlsal vermege luzum yoktur. 

Bunlardan ba§ka ctahassiil,, d~rab,, 
cbllfarz:. gibl kelimelerln bugiinku llsanda 
ne kadar c;dk kullamldigl malumdur. 

l;!u ha.lde muharrlrin kulaktan kulaga 
cAcaba ne demek?, diye duydugu sesler b!r 
illusiar olsa gerek. Ve osmanllcadan tiirk
c;eye terciiman ar1yan talebe de muhakkak 
kendl glbl senede blr lkl kere o da mlsa
flreten gelen talebeleflden blrl olacak. 

l;lunu da !~ret etmek lsterim k1 muhar
ririn almanca derslerde 'koridorda dola§tl
gml sovledlgi talebeler yalmz bu derslerde 
degll, biitun derslerde dt~anda dola~mak
tadtrlar. 30 - 40 ki~lllk blr lise .smtfmda bi
le 4 - 5 Jakayd talebe bulunurken 400 - 500 
kl~1l!k blr smtfta korldorda gezmelerl gos
tererek a.lmanca derslere kar~1 lakaydt ol
duitu soylenemez. 

Oniversitede ogleden sonra ders oku
mak mecburiyetinde kalan talebelerin ye
meklerini gayrimuntazam bir ~ekilde ye
dikleri nazan dikkate ahnmt§ ve biitiin 
Dniversite talebesinin istifade edebilecek
leri bir lokanta yaptlmasi i~in Vekaletle 
yap1lan temaslar miisbet netice vermi~tir. 
Hal ve vaziyetleri miisaid olmtyan ve bil
hassa ta§radan gelen bir~,;ok talebelere 
meccanen yemek vermegi dii~iinen Oni
versite idaresi, bu salonun biran evvel in
§asma biiyiik ehemmiyet vermektedir. Q. 
niimiizdeki ders ytltndan itibaren bu gibi 
talebeler tesbit edilecek ve bu lokantada 
kendilerine yemek verilecektir. 

Lokanta iki ktstmdan miirekkeb olacak
tlr. Birinci klSlmda bu talebelere tabldot 
verilecek, diger ktsmmda ise semtleri uzak 
olup ta ogle yemegine gidemiyenlere tab
sis edilecektir. Y aptlacak binanm iist kis
mi modern bir oturma yeri olarak in§a 
edilecektir. Biiyiik salona biti§ik okuma 
odalan yaptlacaktiT. 

lstanbula. gelen yabanct iiniversitelile
rin burada agtrlanmast i~,;in de aynca bir 
tertihat almacaktir. Buras1 tam manasile 
bir Dniversite gazinosu §eklinde idare edi
lecek ve s1k s1k konserler verilmesi temin 
edilecektir. 

Yeni Oniversite lokanta ve lokalinin 
planlan bitirilmi§tir. tn§aata oniimiizdeki 
ayda ba~lanacakhr. 

Tiirkiye • iran 
transit yolu 

[Ba~makaleden devaml 
pahahdtr. Hic;bir zaman muntazam ~ah· 
§amtyan Hazerdenizi nakliyah da biitiin 
koca Rusya i~,;inden dola§mak kiilfetile 

maluldiir. handan Trabzona hareket 
edecek otobus servislerinin bu mesafeyi uc; 
giinde alacaklan hesab ve temin olunu
yor. Trahzondan fstanbul veya Kosten· 
ceye de iki, nihayet ii<; giin, i§te !ran Av
rupada! lran e§yasl bu kadar k1sa bir za
manda Avrupaya nakledildigi gibi Trab
zon uzerinden irana vuku bulacak ithalat 
ta ayni siiratle yap1lmt~ olacakttr. Bu 
hal, transit yolunun az zamanda kazana
cagt b~yiik e~emmiyeti §imdiden olanca 
biiyiikliigii ile gostermege yeter. 

Otobiis grevi yiiziinden Londra diin hareketsiz 
kald1. Amele ve 

miizakereler 
miiesseseler arastnda 
devam ediyor 

[Ba6taratl 1 tnct sahltesel 
lar tarafmdan yapt!digi hattrlattlmaktad1r. 
Bununla beraher i~,;lerinde birka~ yt!d1z 
bulunan aktorler, mensub olduklan sen
dikamn icra komitesini toplanmaga davet 
ederek stiidyolara girmege te§ebbus et
mek mi, yoksa bir tesanud eseri olarak 
grevciler lehinde tezahuratta bulunmak 
m1 laztm geldigini kararla§ltracaklardtr. 

;limdiye kadar aktorler, serbest~,;e stiid
yolara girmektedirler. Diin Greta Gar
bo, Clark Gable, William Pouwel, Je
an Harlow, Jeannette Macdonald gibi 
bazl artistler kaptdaki nobet~ilerin oniin· 
den ge~erek studyaya girip ~ah§mt§lar· 
d1r. 

F akat stiidyo restoranlan bir tesaniid 
grevi ilan etmi§ olduklan ic;in artistler, og
le yemegini yiyememi§lerdir. 

Halk, aktorler sendikasmm karanm 
buyiik bir alaka ile beklemektedir. <;iin
kii sendika, ilk defa olarak bir i§ ihtila
fmda karar verecektir. 

lngilterede otobiis~iiler grevi 
Londra 3 (A.A.) - Eyaletler oto

bus miistahdemini grev komitesinin yan 
geceden itibaren grev ilan etmek hakkm
daki karanmn ne suretle tathik edilece
gi heniiz malum degildir. 

Bir~ok ahvalde §oforlerle bilet~ilerin 
hath hareketleri, mahalli miilahazalarla 
taayyiin edecektir. 

Hatulardad1r ki Ernest Bevin tara· 
fmdan idare edilmekte olan kuvvetli mil
li nakliyat sendikast, bu grevi tammami§· 
hr. Sendikaya gore, bu grev, muddeti in
ktza etmemi§ olan i§ mukavelesini feshet
mektedir. Halbuki Londra grevi, §imdi
ye kadar ahkamma tamamile riayet edil
mi§ olan i§ m';kavelesinin tecdid edilme
mesi yiizunden ~Jkmi§hr. 

Londramn diinkii manzaras1 
Londra 3 (A.A.) - Otobussiiz kalan 

Londra sokaklan pazar giinii 1926 sene
sinde yap1lan umuml grevi hahrlatmt§lar-
dtr. • 

A~tk hava merakltlarmdan miirekkeh 
kalabahk bir halk kiitlesi, Metroya hu • 
cum ederek vagonlan i§gal etmi§tir. 

Avdet saatlerinde istasyonlar fevkala
de kalahahk olmu§tur. 

Anket komisyonunun mesaisi 
· Londra 3 (A.A.) - Mesaisine bu -
gun ha§lamt§ alan anket komisyonunun o
tobus amelesinin iddialanm dinlemek i~in 
hie; olmazsa bir bu~,;uk giin sarfetmesi ve 
hir gunde raporlanm tetkik etmesi laz1m 
geleceginden otobiis amelesinin grev ya
pacaklan tahmin olunmaktad1r. 

Diger ~ehirlerde grev 
Plymouth 3 (A.A.) - Amele, i§e 

devam etmege ve miizakereler ic;in daha 
iyi ~artlar temin etmege karar vermi§tir. 

Bun a mukabil, Y orkhire' de i§<;iler bu· 
yuk hir ekseriyetle geceyans1 grev ilan 
etmege karar vermi§lerdir. 

Diger cihetten Manchester·de e§ya 
nakliyat muesseselerinde ~ah§an bin ka
dar amele, yann ak§am grev ilan edecek
lerdir. 

Bunun sebebi, i§ kuntratlarmm miiza -
keresi hakkinda takib edilecek usuller do
layisile 1,;1kan ihtilafhr. 

Cekoslovakyada grev 
Wansdorf -<;ekoslovakya- 3 (A.A.) -
Mensucat grevi mutemadiyen geni§ • 

lemektedir. Thiele tezgahlan da yanndan 
itibaren grev ilanma karar vermi§lerdir. 
;limdi 3000 i~i grev halinde bulunmak
tadtr. 

ltalyan Krahnm k1z1 
§ehrimizden ayr1ldi 

On giindenberi §ehrimizde bulunmak· 
ta alan ltalya Krahmn kuc;uk klZI Pren -
ses Marie de Savoie bu ak§9.mki ekspresle 
Sofyaya hareket etmi§tir. 

Prenses istasyon~a Italya buyuk el~isi 
M. Karlo Galli ve ltalyan kolonisi tara • 
fmdan te§yi edilmi§tir. 

Prenses Marie de Savoie 1stanbulu ~;ok 
begendigini ve bu ~,;ok giizel §ehrin misa
firperver halkmtn derin bir sempati uyan
dudtgmi soylemi§tlr. ~ h' h 

Prenses ablast olan Bulgar Krali~~si : 
nin yanmda bir giin kaldtktan sonra ~~':' 
maya gidecektir. 

hhgma §ahtdtz. Dtyor ve gozlertle etraft ara§hrarak 
On lara dalan gozlerimizde binbir ha- soruyordu: 

taamn izleri dola§tyor. - Top a bir §ey olmadt ya L» 

Almanca takrirln hi~ mahzursuz oldugu 
lddia edllemez. Fakat yaln1z mahzurlan 
i§aret etmekle de mesele bltmez. Acaba 4 
senedenberi devam eden bu slstemden da
P.R az mahzurlu blr slstem olsaydl tatblk 
edflmez mtvdl? Blitun maarlfcl1erlmlztn tili
siinemedl~l daha az mah?:urlu slstem1 ken
dis! l§aret eder.se biz talebelere buyiik blr 
yardtmda bulunmu~ olur. Yok, maksadt 
profesorlin hazirlamt!l oldugu ders!n doQent 
taro.fmdan stm.fta okunmas1 lse bunun pos
ts. lle konferans r:tondermeden fark1 olma'll. 

Transit yolunun yalmz Avrupa ithalat 
ve ihracatma tavassutla kahmyarak iki 
kom§u memleket arasmda yeniden yeniye 
ticaret miinasebetleri yaratacag1 ve bun
Ian alabildigine arhracagl da §Uphesizdir. 
Y olun bu itibarla da biiyuk ehemmiyeti 
vard1r. Biitiin bu ehemmiyetlerine bina
endir ki Baymdtrhk Bakanltgtmiz bu yo
lun ~ok giizel ve ~ok saglam yap1lmasma 
azami itinayt sarfetmekte ve daima ma
mur kalmast i~in de icab eden tedbirleri 
almt§ bul unmaktadu. Transit yolu yalmz 
!ran ithalat ve ihracat ticaretinin inki§aft
na hizmetle kalmtyacaktlr. ;lark vilayet
lerimizin bu yol etrafmdaki biiyiik hinter· 
Iandt da bol bol istifade edecektir. Diye· 
hiliriz ki Trabzon - iran transit yolu §ark 
vilayetlerimiz iizerinde de diriltici bir te
sir icra edecek ve az zamanda oralarm 
simasim degi§tirecektir. 

Ba~vartanik kasabasmda .~ocuk bayrarm 
Ye bir arahk dudaklar ktptrdiyor. Anlattyorlar, anlattyorlar: 

Gene muharrlrln hiisnii nlvetlnden emt
nlz. Ancak boyle 1-2 derse Rirmekle t'rnl
ver.<;itenln ders takrirl~>rl hakkmda ten -
kldlerde bulunmast do~ru olamaz. tln!ver
s!tede meslek derslerl okutuldu~:tuna gore 
o meslekle alakas1 olmtyan takrirler hak-
1unda blr~ey soyliyemez. 

Bir s1:1bay arkada§lanna anlattyor: «- Umumi harbde Kutiilamare' de 
«- Istiklal Sava§tnda hmirden <;e§- idik. Son giinlerde muhasara ~emberimiz 

o kadar daralmi§tl ki, her iki tarafm ileri 
hatlan arasmda kuk elli metro kadar 
bir mesafe kalm1~tt. Kar§Idan gelen gra· 
mofon sesleri Turk askerinin cenk §arki
lanna kan§tyordu. Mehmed de o arahk 
hir memleket tiirkusu tutturmu§tU. Birden· 
hire siperin uzerinden bir hl§trh i§itildi. 
Bu, u<;an bir yabani kaz siiriiyordu. 

meye dogru ileri harektte idik. Emir e · 
rim lbrahimin, aylardtr cephede dola§a 
dola§a elbiseleri ytrhlmt§, par~alanml§, 
iistii ba§l peri§an ol mu§tu. 

Y olun bir noktasmda, ka~,;an dii§ma · 
ntn buakmt§ oldugu denk denk, yepyem 
elbiseler bulduk. Bunlan goriince em~r 
erime: 

- lbrahim, dedim, al §Uradan bir ta
ktm da gec;ir mbna. 

0, kiifiir yemi§ bir sofu halile sarstldi. 
Sonra birden selam vaziyeti alarak. fakat 
i ~yan ettigini belli etmemege ~,;ah§an bir 
tav1rla: 

- Kumandamm, dii§man arhgma 
kalmad1k, dedi ve para:nparc;a ktyafetile 
Yiiriidii.» 

Bir ba§ka subay kon U§Uyor: 
«- ikinci 1noniinde, Dumlupmar 

tephesinde idik. Pa§acik sivrisinde kar 
Ve buzlar iistiindeki Tiirk sahta batar
Yam 400 metreden dii§manla harbedi 
Yordu. A~,;tktayd1k. 

Dii§man sol gerimizden e<evirdi. Bizi 
bir otomatik yagmuruna tuttu. lki toplu 
alan bataryamdan sekiz er ~ehid oldu. 

Bu arada seyis erim Y ozgadh Sa Jed
din de sag kolundan ve ikt yerinden ya· 
ralanmt§tl. 

Sadeddin sogukta titriye titriye ve ya
ralarmdan kanlar aka aka atlartmiZln 
dtzginlerini kollanna ge«yirmi§ ve hi~ bir 
§ey olmamt§ gibi miitevekkil bekliyordu. 

Biraz sonra ilerledi. Zahme demiri ve 
ba§hktan tutarak benim hayvana bin -
lnemi kolayla§ttrdl. Kendisi de hayva -
1llna atlad1 ve: 

k 
- Yi.izba~tm, §U yandan gel, orasm1 

Ur§un tutmaz. 

Diye bana yol gosterdi. 
Y olda on a soracak oldum: 
- Y aralarm nastl Sadeddin? 

k Ciine§in altmda bir klZII aleve donen 
~ndine bakmaga bile liizum gormed.:n. 

ba§ka bir yarahdan bah5eder gibi sakin: 
- Akacak kan damarda durmaz yiiz

bil§tm, Allah millete zeva) vermesin, dt 
l'ordu.» 

Bir batarya komotam soyliiyor: 
V «- Sakarya Sava~tnda Be§tepelerde 

elidede mtlart kar~tstnda ardct hatar
r~~~ idik. Eski Polath istikametinde <;e· 
:hyorduk. Dik ve ~ok dar bir dereden 

Fikret Essen 
Hukuk Fakiiltesi 1 inci sm1f 

Nafla Ba§miifetti§ligi 

Mehmed, silahm1 dogrulttu, ate§ etti. 
Havadan bir cismin a§agt du§tiigii goriil
du. Fa kat av iki siperin arahgmda bulu
nuyordu. Tam bu mada, dii§man tufek 
ve makinelitiifekleri kazm bulundugu ye· 
re ate~ etmege ba~lamt§lardi. Mehmed a
ni bir kararla siperden fuladt. Bir sic;ra
YI§ta solugu kazm bulundugu ~,;ukurda 
ald1. Burasm1 du~manm yalayiCI ate1i 
tutmuyordu. Amma, biraz sonra, el bom
balarmm tesiri altmda Mehmed yaydan 
e<tkmt& ok gibi geriye Sie<radt. 

$ark Demiryollan zamanmdan kalma 
Naf1a Ba§miifetti!lligi bu ay sonunda 
kaldmlacakttr. Ba§miifetti§lik memur
larmm N af1a kadrosunda m1 b1rak1la -
caklan, yoksa Devlet Demiry{)llan kad
rosuna m1 almacaklan heniiz malfun 
degildir. 

Sipere dondiigii zaman iki yerinden 
yarahyd1. 

Mehmed yaralanm dii~iinmiiyordu hi· 
le. ilk i~ olarak avmt siingiisunun ucuna 
taktt, olanca htrsile, olanca keyfile du§· 
mana dogru sa!lad1, sa!lad1 ... 

V e onba~!Sinm, zahitinin: 
- Bir kaz i~,;in insan kendini oliime 

a tar mt? diye azarlayi§larma, elinde kaLi
le, sedye uzerinde geriye nakledilirken: 

- Olsem de gam yemem .. Av1rn1 dii§-
mana buakmadtm ya I .. diyordu.» 

«- F alahiy~· de dogii§uyorduk. Dii§· 
man miithi~ telefat verdigi bir giin, olii
lerini toplamak ie<in miitareke istemi§ti. 

Oe< saatlik bir mutareke esnasmda, 
dii&man, zaten pek daralan sahada olu -
lerini kaldmrken bizim neferler de arala
rma katllmt§lar, onlara baktyorlardi. 

Unutmaymtz ki Mehmedcik, nerede, 
kim olursa olsun, dilinden bir kelime hil
medigi dii&man neferlerile biilbiil gibi ko
nu~mamn, anla§mamn yolunu daima bul
mu~tur. 

Miitareke bitmi§, biraz sonra tekrar 
harb ba&lamt§tt. 

F akat biitiin cephedeki dii§man top· 
Ian giirledigi halde tam kar§tmtzdaki 
toplar susuyorlardt. 

Hayretle birbirimize bakt~Irken Meh· 
medcigin hiri guliimsedi: 

- Onlar ate& edemezler kumanda-

-···-= Mantar fabrikasmda infilak 
Beylerbeyinde Yah caddesinde Hiis

niiniin Mantar fabrikasmda dtin kutu 
ic;inde duran mantarlardan bir k1sm1 
birdenbire infilak etmi§tir. 

tnfilak neticesinde bir ktstm camlar 
kmlmt§hr. Niifusc;a eksiklik yoktur. 

Aiakadar makamlar hadise hakkmda 
tahkikat yapmaktad1rlar. 

mm! 
- Neden ? .. diye sordum. 
Ceblerinden e<tkardtgl bir siirii kama 

par~alartm oniimiiz~ yigarak ani a ttl: 
- Biraz evvelki miitarekede aptalh

ga vurdum da sarsak sarsak toplarma ka
dar sokuldum ve i§te bunlan sokiip al· 
dtm da on dan kumandamm! ... » 

Y ava& yava§ bataryalara dogru ;ler
lerken son hikayeyi dinliyorum: 

«- Samra civannda bir topumuzun 
ha§mda, biitiin arkada§lan §ehid olduk
lan i~,;in, bir tek erimiz kalmt§tl. 

Nihayet dii§man ilerlemi§, bu tapa 
sokulmu§tu. 

Ayni giin, c;ok gee<meden mukahil hir 
taarruzla bu topumuzu du§mandan geri 
aldtglmiz zaman son §ehidi bir sevgiliy*: 
sanhr gibi topu kucaklaml§ bir halde bul
duk. 

Bu erin ayaklan altmaa, sekiz dli§man 
olusii yahyordu.» 

Simdi, Davudpa~a mtlarmda, omuz
larmdaki silahmm ucunda siinglisii par· 
hyan ve bir tun<; heykel gibi topunun 
ba~mda, gozleri ufuklarda, nohet bekli
yen Turk erinin oniindeyim. 

Duruyor, uzun uzun duruyor ve ses
SIZ, doya doya ona bak1yorum. 

KANDEMiR 

Trahzon - han transitile iki kom§U ve 
dost memleket ortaya tamamile asri ve 
medeni bir eser ~,;tkariyorlar, ve onu hii· 
tiin bir intizam ve miikemmeliyetle yiiriit
mek i~,;in her iki taraftan en ciddi tedbir
leri almi§ hulunuyorlar. Tam faaliyete 
g~tigi zaman biitiin diinyamn overek al
ki§hyaca~t bu eser iizerinde ~ah§mt§ "Ve 
~ah§makta olanlara ~ok te§ekkiir borclu
yuz. Transit yolu ile Umumi Mufetti§ 
Tahsin Uzerin nice zamandanberi gor
mekte oldugu bir riiya tahakkuk etmi§ 
olacakttr. Bu degerli vatanda§m Cumhu
riyet sutunlannda bu yolun ktymetini te· 
bariiz ettirmek i~in nekadar ugra§mi~ ol
dugunu Cumhuriyet okuyuculan hatulasa· 
lar gerektir. Gazetemiz dahi oldumolastya 
bu yolun hararetli taraftarhgtm edegelmi§ 
oldugu i~in yakmda biiyiik bir hakikat 
olacak bu giizel hayalden dolayt hakh 
sevincimize son yoktur. 

Her umran hareketi yeni bir baymdtr-
ltgm sebebi ve ha§langiCI olur. Transit 
yolu viicud bulurken gozler §imdi daha 
biiyiik bir ehemmiyetle T rabzon limanma 
c;evrilmektedir. T rabzon - han transit yo· 
lunun faaliyeti T rabzon limamnm biran 
once in§astm arttk oniinden kac;tlamaz 
bir zaruret haline koymu§ olacaktn. 

Hulasa neresinden haktlsa hep giizel
lilder arzeden bu transit yolunun gerek 
Turk - !ran miinasebetleri iizerinde ~,;ok 
yakla~tmct ve kayna§tlnct olarak oymya
cagt miiessir rol ve gerek medenl sahada 
ifa edecegi biiyiik hizmet baktmlarmdan 
son zamanlann buyiik i§lerinden biri ola
cagmt §imdiden ve memnuniyetle tehariiz 
ettirmi§ olmagi zevkli bir vazife bildik. 

YUNUS NADl 

Ba§vartanik (Hususi) - Kasabamtzda c;ocuk bayram1 miinasebetile tertib 
edilen merasim c;ok giizel olmu§, nahiye miidiirii RagJ.bla ba§muallim bu mii
nasebetle toplananlara c;ocuk :rrrevzuu iizerinde nutuklar soylemi§lerdir. $an
h oglu Emin bu sozlere mukabelede bulunmu§, bundan sonra klic;iikleri se -
vindirip eglendirecek oyunlar oynanml§tlr. Yukanki resim nahiyenin biricik 
mektebine miidavim talebeyi merasim yerine gidi§ ic;in toplanmt§ bir vazi -
yette gostermektedir. 

• • 

Eger her ~ey sizi sabiTSltlandmyor ve titizlendil'iyorsa, eger ulak bir 
aksillk fiklrlerinizi alt-iist edlyorsa, eger geceleri uyku tutmayorsa, ~e~his 
pek basittir: sinirlerinizin tenepbuhiyeti artm•~hr, heniiz \lakJI varken bu 
tenahg1 gldermege acele ediniz. 

Bromural ·Knoll· 
biifiin diinyanm tamd•i!'J blr mlisekkin olup kaybel!~nTt r!hall, uykuyu 
Vt afiyeti size iade eder. - Tesiri gayet seridir..- Bromural'in hi~ bit 
zaran yoktur. 

10 'VO 20 kOmprimeyl bavfl'fiip
lr:rdt: t'CUneltrde rte;ete ile satlhr. 

Knoll A..O., kimyevf maddeler fabrikatar" ludwtgshafen s{Rhin 

K Norasteni, 

za£Jyet ve 
Chlorose 

beni%sizlik .ictn_ yegtme deva ~ ihra ~d~n SIROP DESCHIENS PARIS 
ED muntahip ebbba tarafmdan tertip edilmi~tir. t 
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Berlin· Roma mihveri ittifak halini allyor 
Italy a, Alman yay a Habe§ 
.topraklannda yer verme· 
gi bile tasavvur ediyor 

[Ba~taraft 1 tnct sahtteseJ 
Avusturya Reisicumhuru, hareketin -

den evvel Macaristana gittiginden dolay1 
memnuniyet hissetmekte bulundugunu, 
Macaristamn Avusturya ile arasmda kar
de~lik rab1talan mevcud olan ayni ki.ilti.ir, 
ayni menfaatlere ve ayni mukadderata 
sahib bir memleket oldug:mu si:iylemi~tir. 

Miklas, Biiyiik Harbdenberi Buda -
pe~teyi ziyaret eden ilk hi.ikumet reisidir. 

Siyasi mahfiller, bu ziyaretlerin Roma 
protokollarmm hayatiyetini ispat etmek
te oldugunu kaydetmekte iseler de baz1 
manfiller de Avusturya - Macaristan ri -
calinin Prague' a yakla~mak meselesini 
dii§iinmekte olduklanm si:iylemektedirler. 

Bu mahfiller, Ba~vekil Schuschnigg'in 
Avusturya hesabma boyle bir yakla§ma -
y1 arzu etmi~ oldugunu ve Daranyi'nin 
de kabul edilmesi mi.i~ki.il olm1yacak ~art
larla Macaristan ic;in bu yakla§mayi iste
digini ilave etmektedirler. 

Buna mukabil salahiyettar mahfiller. 
Miklas tarafmdan yapuan ziyaretin ge -
c;en sonte§rinde Amiral Horty tarafmdan 
yapdan ziyaretin iadesinden ibaret bir 
protokol ziyareti oldugu noktasmda mar 
etmektedirler. 

Bu ziyaret neticesinde mi.ihim bir karar 
ittihaz edilmiyecegi ve bir teblig ne~redil
miyecegi si:iylenmekte ve Berlin - Roma 
mihveri haricinde bir kombinezon yap!l
masi ihtimali mevcud olmadigi ilave edil
mektedir. 

Budape~te 3 (A.A.) - Miklas'm zi
yareti hakkmda miitalealar yiiriiten mii -
§ahidler, Avusturya Reisicumhurunun 
Budape§teye gelmesinin von Neurath'm 
Roma seyahatile ayni zamana tesadiif et
mekte oldugunu ehemmiyetle kaydettik -
ten sonra bu halin Almanya ile 1talyamn 
Avusturya ve Macaristan arasmdaki mii
zakereleri dikkatle takib etmekte olduk -
lanm farzettirmekte oldugunu beyan ve 
Avusturya ve Macaristan zimamdarlan -
nm pek mi.ihim giirii§meler yapacaklanm 
ilave etmekte ve fakat her iki tarafm Ro
ma ··e Berline kar~1 ihtiyath davranmalan 
li.izumuna binaen bu gi:irii§meler hakkm
da tebliglerin ne~redilmesini beklememek
tedirler. 

Kraliyet taraftan gazeteler, 18 senelik 
aynhga ragmen, Avusturya ile Maca
ristan arasmda mevcud olan siyasi, ikh
sadi ve hissi rab1talann pek kuvvetli ol
dugundan bahseylemektedir. 

Alman Hariciye Nazrrrmn 
Muuolini ile ilk miiliikatr 

Roma 3 (A.A.) -Alman DI§ Ba
kam Baron Neurath ve Mussolini arasm
daki miilakat bir saat bir c;eyrek si.irmi.i~ ve 
Kont Ciano da ham oldugu halde c;ok 
samimi olmu~tur. 

Mrs. Simpson'un talak 
karar1 kat'ilesti 

' [Ba~tara!t 1 !net sahttese] 
Londra 3 (A.A.) - Talak hakkm

daki karan mi.iteak1b Mrs. Simpson' a key
fiyetten telefonla malumat verilmi§tir. 

Diik F ransaya hareket etti 
Londra 3 (A.A.) - Diik de Wind

sor, bugiin ogled en sonra Tours' a gitmek 
iizere trenle Salzburg' dan aynlacakt1r. 
Kendisinin yann oraya muvasalatma inti
zar olunmaktad1r. 

Reuter AjansJ, izdivacm Cande ~ato
sunda yapilmasmm muhtemel oldugunu 
bildirmektedir. 

Eski lngiliz Kralrnrn tet~ekkiirii 
Viyana 3 (A.A.) - Vindsor Dii -

kii Avusturya Reisicumhuruna bir tel -
graf gondererek Avusturyada gordiigii 
misafirperverlikten dolay1 derin te~ekkiir
lerini bildirmi§tir. Di.inkii seyahati F ransa
da bulunmakta olan Madam Simpson'la 
yaptlgi bir telefon neticesinde kararla§tl -
rdmi§hr. 

••• 
Volga - Moskova kanahnda 

ilk vapur 
Moskova 3 (A.A.) - Dun Moskova 

halk1, Volga - Moskova yoli!e ilk defa 
olarak Moskova limanlarma gelen ge • 
rnileri, buyiik §enliklerle kar§llami~hr. 
Ba§ta benzinle i~liycn ciosif Stalin~, 
cVoro§i!Of> ve cKalenin. gemileri ol • 
dugu halde filonun bayrak!arla si.islen
mi§ bir halde Moskova §imal limanma 
geli§i ve yeni muazzam istasyon onun
de demirleyi§i kanalm iki sahilini dol
duran halkm dinmiyen alki~larile kar
§llanmt§tlr. Mi.iteaktben buyuk bir mi
ting tertib edilmi§ ve bu mitingde ka
na! in§aatl §efi Berman'la kanah yapan 
i§c;iler ve filoyu yapan Sermovo fabri
kasi i§c;ilcri mi.imessilleri vc Moskova 
mmtakasr icra Komitesi reisi Flatovo 
ve en ihayet Deniz Yolu Nakliyah Halk 
Komiseri Pakomev nutuklar soylerni§
lerdir. 

Avusturya Cumhurreisi Pet~tede 
Pe§te 3 (A.A.) - Yanmda Ba§vekil 

Schuschnigg ve Hariciye miiste§an 
Schmidt oldugu halde Pe§tede iic; gi.in 
siirecek resmi bir ziyarette bulunmak iize
re bu sabah buraya gelen Avusturya Re
isicumhuru Miklas ve bayanl istasyonda 
N aib Horthy ve bay anile Ba~vekil Da -
ranyi olmak iizere bi.itiin hiikumet erkam 
ve yi.iksek zevat tarafmdan kar§IIanmi§ -
hr. 

iki devlet reisi yollan dolduran kesif 
bir halk iitlesinin co§kun alki§lan arasm
da dogruca saraya gitmi§lerdir. Miklas 
iigleden sonra mec;hul asker mezarma bir 
c;elenk koyduktan sonra ogle yemegini 
hususi olarak N aible birlikte yemi~tir. 

Gazeteler Avusturya Reisicumhuru -
nun ziyaretini hararetle mevzuu bahsede
rek bu ziyaretin tarihi an'anelere istinad 
eden iki devlet arasmdaki s1kt dostlugun 
yeni bir parlak tezahiiri.i oldugunu kay -
deylemektedir. 

italyan gazetelerinde hararetli 
ne,riyat 

Roma 3 (A.A.) - italyan matbuah 
Alman D1§ Bakam von Neurath'm ziya
retine uzun makaleler tahsis ediyorlar. 

Giornale d'italia gazetesi yaztyor: 
«N e milletleri birbirinden aytran, ne 

de hakiki bir Avrupa ban~ma engel ol -
m1yan Berlin - Roma mihveri memleket
leri arasmda bir irtibat vas1tas1 olmak e
melindedir. Realiteye dayanan bu mihver 
milletlerin vaziyet ve mi.inasebetlerini Av
rupa menfaatleri lehinde ac;1k bir surette 
tayine c;ah§Iyor. Von Neurath'm ziyareti 
Gene;al Goering'le Mussolini arasmda
ki miilahattan birkac; giin sonra ve Ma
re§al von Blomberg'in ziyaretinden de 
birkac; hafta evvel vuku bulmaktadtr. Ba
Zl yabanc1 gazeteler tarafmdan her za
man oldugu gibi ortaya ahlan ve yan· 
resmi gazete ile biitiin ltalya matbuatJ ta
rafmdan protesto edilen yaygaralarm 
tersine olarak, Almanya ile halya arasm
daki miine.sebetleri tekemmi.il eltirmekte 
olan bu ziyaretler serisi iki memleket te§· 
riki mesaisinin tabii bir neticesidir ve Al
man D1~ Bakammn ve General Goe
ring'in ziyaretlerinden Berlin - Roma a
rasmda tesbit edilmi~ ve uzun zamandan
beri malum olan menfaat prensipleri hu -
dudunu a~an hi~bir netice dogm1yacak -
tJr.» 

Hitler italyan sanayicilerini 
kabul etti 

Berlin 3 {A.A.) - Hitler, Nam 
Volpi' nin riyasetindeki italy an sanayici
lerini kabul etmi§tir. Bu kabulde Alman 
endi.istrisi grup ~efi Dierig, eski Bakan 
Trendelenburg ve nasyonal sosyalist te§· 
kilatt reisi Ley de ham bulunmu§lardir. 

Paris borsas1nda mali 
f1rbna 
[Ba~tara/1 1 tnc! sah!Jesel 

lerinin eshammm dii~mesi, biiyiik bir buh
rana sebeb olmu~tur. 

Paris borsasmda harici piyasadaki buh
ranm aksiilameli gi:iri.ilmi.i~ ve dahili un
surun tesirleri de buhrana inz1mam etmi§· 
tir. 

Pazartesi giini.indenberi borsada bu iki 
unsurun tesirleri gori.ilmege ba§lanmi§hr. 
Evvela gec;en cumartesi giinii Juhaux, 
Vincennes' de bir nutuk soyliyerek hiiku
metin biiyiik naf1a i§leri i~in tasarruf pa
rasmdan I 0 milyar frank temin etmesini 
istemi~tir. Sonra Amerikan piyasas1, zay1f 
kalmakta devam etmi§ ve beynelmilel pi
yasalarda da iptidai maddelerin ktyme
ti inmi~tir • 

Ertesi giinii N amlar Heyetinin topla
narak cebren istikraz yapilamiyacagJ hak
kmda karar vermesi rantlarda hafif bir 
yiikselme temin ettigi ic;in piyasa biraz 
kendini toplami~hr. 

Car§amba giinii borsa, F rans1z bymet
lerinin iyi bir vaziyette oldugunu teyid 
etrni§tir. Fa kat beynelmilel k1ymetler ve 
bilhassa cenubi Amerika bymetleri si.irat
le dii~mii§tiir. Bunun zahiri sebebi, ] o
hannesburg' da ve Londrada yap1lan ve 
saglam goriinmiyen spekiilasyon muame
leleri oldugu si:iylenmektedir. 

--. ...... ...--.-
Fransa - Lehistan ticari 

miinasehah 
Paris 3 (A.A.) - Franza - Lehis • 

tan arasmdaki ekonomik mi.izakereler 
miisaid surette ilerlemektedir. I may1sta 
miiddeti biten ~imdiki anla§ma 15 rna -
y1sa kadar uzatilmi§tir. 

1ngilterede i§sizler azahyor 
Londra 3 (A.A.) - 19 nisanda 

i~siz adedi I ,454,445 oarak sayilmi~hr. 
Bu aded I 5 marta nazaran 146,758 
noksand1r. 

CUMHURiYET 

lspanyada beynel- I~Cumhuriyet1JI (CaQnlar, konteranslar, kongreler) .,._ Yeni 

E V L miJeJ kontro) tehJj. H aU~ S lYl 1t lYJifi) lYI Haydarpa':u:a:~r:esinde hbbi 

Belediyenin nazar1 dikkatine Haydarpa~a Niimune Hastanesl Ba§he-
Fransuva Moriak 
Tercume eden: keJi safhaya giriyor Birl istanbul Erkek., dlgerl de istanbul kimligindcn: 

K1z Li.selerinde talebe Refik ve Raziye adll Haydarpa§a Niimune hastaneslnde her 
ikl karde§ten aldtgtmtz mektubda denili- aym Ilk sail giinlerl yap1lma.s1 mutad olan 
yor kl: cEvlmiz Sultanahmedde Qukur<;e§- tibbi miisamere bugiin saat 12,30 da has
me denilen eski ve kuru bir c;e~meye biti- tane konferan.s salonunda yapllacagmdan 
~iktir. Buras1 bir hayli zamandu- mahalle- arzu buyuran saym meslekta~lann gelme -
linin c;op tenekesi ve haylaz kiic;iiklerln, leri rica olunur. 

Haydar Rifat 
Fiatt 20 kuru§tur. 

[Ba~tarafa 1 tnct sahttedeJ 
gazetesine gore, yabanc1 gazeteciler Cuer 
nica' da yapttklan tetkikatta §ehrin mark
sistler tarafmdan tahrib edilmi§ oldugu • 
na kani olmu§lar ve hic;bir tarafta born -
ba deligine tesadi.if edememi~lerdir. 

hatta bi.iyi.iklerin haHist vazifeslni gormek- Ruzname ic;ki dersle 
Bilbao'nun verdigi haber 

Bilbao 3 (A.A.) - Biskaye cephe
sinde Bermeo mmtakasmda milisler ital
yanlann diin peri§an edilerek dagitJlml§ 
olan «Siyahok» admdaki miifrezelerinin 
bakiyesini imha etmi§lerdir. 

italyanlar, 400 olii birakmi§lar, ayni 
zamanda 4 kamyonu dolduracak kadar 
malzeme terketmi§lerdir. 

Guernica ve Durango mmtakalannda 
asilerin yapml§ olduklan taarruzlar tar
dedilmi§tir. 

Avala cephesinde i§'ara deger bir §ey 
yoktur. 

Burgos cephesinde cumhuriyetc;ilerin 
bataryalan, asilerin mevzilerini bombar -
d1man etmi~tir. 

Akim kalan bir te~ebbiis 
Burgos 3 (A.A.) - Havas AjansJ· 

nm muhabiri bildiriyor: 
Hiikumetc;iler Escampada mmtaka -

smda asi top<;u kuvvetleri tarafmdan der
hal iskat edilen §iddetli bir topc;u haztr
hgmdan sonra Santander - Burgos yolu
nu kesmege te§ebbi.is etmi§lerse de muvaf
fak olamamt§lardtr. Hiicum eden milis
ler, asilerin makas ate§i altma girerek ak
~ama kadar yapdan lie; taarruza ragmen 
hedeflerine varamami§lardiT. 

Valencia iizerinde ihtiliilci 
tayyareler 

Valencia 3 (A.A.) -Dun saat 1 de 
iki bi.iyiik bombard1man tayyaresi, §ehrin 
i.izerinde uc;rnu§larsa da bomba atmami§ -
lardtr. 

Caballero, cenub ktt' alan kumandam
na bir telgraf giindererek Santo Maria de 
Ia Cabeza zaviyesinin zaphndan dolay1 
kendisini tebrik etmi§tir. Caballero, gon
derdigi telgrafta demi§tir ki: 

«- Esirlerle ailelerine kar§t hiirmet 
gi:isterilmesini emrediyorum. Bizim gibi 
zaferden emin olan bir millet, §erefine 
haJel getirmeden mag]ubJara kaT§! aJice
nabhk gosterebilir.» 

1 htiliilcilerin milli bayramr 
Salamanca 3 (A.A.) - Asilerin el

lerinde bulunan ispanyanm milli bayra
mi olan 2 mayts mi.inasebetile General 
Franco, bir nutuk irad ederek bilhassa de
mi§tir ki: 

«Bi.iti.in !spanyollar, bugiin yeni !span· 
yada istiklal bayramm1 tes'id ediyorlar. 

Evvelce oldugu gibi bugiin de biitiin 
fspanyollar, vatam kurtarmak miicadele -
sinde mi.ittehiddirler.» 

Filihe Sergisi a~Ild1 

tedir. 
istanbulu s1k s1k ziyarete gelen seyyahlar 

Dikilita~lan giirdi.ikten sonra bu c;e~meye 
dogTu tevecciih etmekte ve salkai merak
la ba§lanm c;ukura lglnce .suratlanm ek
§iterek geri c;ekilmektedirler. Bunun ne de
mek oldugunu ki.igiik ya§rmlzla biiyi.ikleri
mlze anla tacak deglllz. 

Alakadarlarm !cab eden tedbirlerl alma
Jan igln muhterem gazetenlzin tavassutu
nu rica ederlz.~ 

Bir ana !;OcuklarmJ anyor 
Di.izcede Nalbandza.de evinde Refia im

zasile aldigrmtz mektubda denlliyor kl: 
cBundan on sekiz yii evvel zevcimden ay
nlmi§tlm. Bu adam bllahare yammda ka
lan c;ocuklanm1 da kac;m:ll. Seneler siiren 
ara§ttrmalara ragmen ne olduklarml, ne 
yaptlklanm ogrenemedim. YaV!'Ulanmm 
niifus kayldlerini a§agiya yaz1yorum. Ken
dilerinin hayat ve mematlle nerede bulun
duklanm bilenlerin yukanki a.dreslme bil
dirmelerini insan!yet namma rica ederim. 

Bolunun Karamanli maha!lesinde 12 nu
marada ismail Aga ogullanndan Mehmed 
l;ievki oglu 10 kanunuevvel 1327 dogumlu 
Osman Fehmi. 

Bolunun Karamanl1 mahallesinde 12 nu
marada Ismail Aga ogullarmdan Mehmed 
:;,levki ktZI 326 dogumlu Kadriye. 

Yiyecege dair iki gorii~ 
Hakkl Gori.ir imzasile aldiglmlz mektub

da deniliyor ki: cYiyecek hususunda iki 
noktada Beled\yenin dikkat nazarlanm 
c;ekmegi bir bore hUirim. Bunlardan birin
clsl lokantalarm camekanlarmda te~hir e
dilen yemeklerdlr. Bu hale en iptidai mem
leketlerde bile cevaz verilmezken istanbul
da moda halinde bulunma.s1 teessi.ire §a
yan bir keyfiyettlr. 

ikinci mesele de ~udur: Beledlye ekmegl 
narka tab! tuttugu halde unun lc;lne blraz 
§eker veya yag kan~mca kendisini bu kon
troldan vareste tutmaktad1r. Mesela ayni 
nefasetteki biirekler Istanbulun semtlerine 
gore 35 kuru~tan ba§hyarak 120 kuru§a ka
dar satJ!maktadlr. Bu ne demektir? Bele
diyenin buna da bir nark koymas1 !cab et
mez mi?» 

Bir mahallenin hakh ,ikayeti , 
dinlenmemif 

Halle Fenerinde, Kiremid yoku~unda Ka
zancJ.Selim sokak 21 numarada oturan ib
rahlm Tiirkoglu imzasile aldtglmlz mek -
tubda deniliyor ki: « Sokagimlzdaki vir an 
duvarlardan bir kJ.Smmm yikilarak sokag1 
kapladtgmt, bir klsmmm da her an yavru
lanmlzm iizerine <;ullanabile<:ek tehlikcli 
bir vaziyette oldugunu 935 y1hnm eyltil a
ymda 13297 numara ile Fatih Kaymakam
!Jgma, 353 526 numara lie de ba~miihendis
llk makamma, mazbatalar tanzlm ederek 
miiracaat etml~tik. Aradan bu kadar za
man gec;tigl halde biitiin bir mahallenin ls
tegi nazan itlbara almmadt ve eskl vaziyet 
hala devam etmektedir. 

Bu hususta aid oldugu daha yi.iksek ma
kamlarm dikkat nazarlanm c;ekmenizl di
lerim.~ 

f Sofya 3 (A.A.) - Filibe beynelmi - 1 

ist. Borsas1 3/5/937 lei niimuneler fuan bugi.in ac;IImi§tir. I 1 
ecnebi firmas1 i~tirak etmektedir. 

GONON BULMACASI 

3 I I I 1•1 I I I I I 
4 I I I 1•1•1 I 1•1 
5 I I I I I I I I I• 
(i 1•1 I I I 1•1 I I 
i •I 1•1•1 I I 1•1 I 
! I I I 1•1•1 I I I 
~t±1 I I I 1•1 1•1 
~ 1 I 1•1 I I I I I I• 

Soldan saga: 

PARALAR 

I Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
Relrika Fr. 
Drahmi 

. fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin A vusturva 
Mark 

I 
Zloti 
Pen~o 

I 
Lev 
Dinar 

I 
Kron lsvee 
Altm 

Ahs Sahs 
622.- 627.-
122.- 126.-
110.- 113.-
120.- 125.-
80.- . 84.-
19.- 22.-

570.- 580.-
20.- 23.-
63.- 66.-
70.- 75.-
21.- 23.-
25.- 28.-
20.- 23.-
21.- 24.-
12.- 14.-
48.- 52.-

30.- 32.-
10:>8.- 1059.-

1 - Birle:;;ik Amerika Cumhuriyetleri 
miistemlekesinden taklm adalar, alfabede ' 
bir harfln okunu~u. 2 - Tafsilat, temizlige 
mani olan §ey. 3 - Sulu pi!av, halk. 4 - Bir 
§eyi herkese bildirme, k1sa zaman. 5 - l§ini 
bllen. 6 - Giizel kokulu bir ot, iiz tiirk<;e 
cseciye ~ . 7 - Kurnaz, iran dlllnde ~SU t . 

Ran knot 253.- 254.-
CEKLER I 

Ac1l1s · K:~nams 
Lonrda 626.50 627.-
New-York 0.7879 0.7870 
Paris 17.!1725 17.5!175

1 
Milano 14.!1675 14.9:'i5 8 - Gayret, biiyiik bir askeri ktt'a. 9 - Bii

yiik c;ivl. 10 - Kolun ucu, ki.igiik §ehir. 
YukarJdan a~ag1ya: 
1 - Bulgaristanda bir ~ehir, Krall~e. 2 -

Viicudiinii ortadan kal<l1rma, sebeb. 3 - Qok 
agu- hareket eden ve gabuk yorulan, otur
dugumuz yer. 4 - Hlyanet etmeklik, blr e
mir. 5 - Frans1zca cadim~ . eskiden yaz1 ku
rutma vas1tas1 olarak kullamlan §ey, eksc
riya cotede• ke!imesinin evveline gelen bir 
tii.bir. 6 - Arabca cvermek». bi.iyi.ikr;e, Is -
kambilde bir kii.g1d. 7 - Herkesin kcndinde 
oldugunu zannettigi sey, bir dilde chay1r». 
8 - Kana bulasml§, Allah. 9 - Uzerlne ba -
smca galar. gelir. 10 - Bir yemi§, surat1 ::t
slk. 

Evvelki bulmacanm halledilmi~ ~ekli 
2 H q 

•jDIE Is I i IMIE ITIRIE '• 
2,:uiMIUIMI i I• IAI i I LIE 
s RIEls It IMI•I i lsi•IL 
• AILIAIKIAI•IRIAIGIA 
o KI•IMI• Rl i I•ILIAIM 
fl •lrl•ls '•IAIL EIMII• 
; HIAILIAI•I~IAI•'AIK 
s oiLI•IKI•IEIFI•I~IE 
~,,ciAIN AINI•I•IsltiKI 
IO~IAINIEI•IKIQIRIA 

Rriik~el 4Jl675 4.6638 
Atina 87.23 87.1610 
Cenevre 3.4437 3.4410 
Sofva 6:lJI467 63. 7!1!l8 
Am~terd. 1.4363 1.4350 
Pra~ 22.6656 22.6475 
Vivana 4.21 R6 4.215 1 

Madrid l:l.!l'lfi6 13.R7!l5 
Berlin Vlfl 1.!1580 
Var~ova 4.11l44 ·f-1610 
'lnilaneste 3.9744 3.9712 

1 ~Hiues -107.21l2!'1 107.1770 
1 llelwr::~d 34.:117!) 34.~9 
Yokohama 2.7.t~5 2.74 
M oskova 2<1..1 0'> 2~ .1 ?!; 

Stokholm 3.0970 3.0944 
fSTiKRAZJ.AR 

A<;lh!S Kapams 
Ti.irk borcu I Pesin .. .. 1 Vatlt>li 20 10 20.175 .. ,. III V a deli 1!1.80 1 !1. ~0 
Er!!ani 95.- 95.-

TAHVtLAT 
Ac1hs Kapams 

Anadolu 
,. I Vadeli 39.!15 3!1.90 .. II Vadeli 39.95 39.90 

,. Miimessil 
Vadeli 44.60 44.60 

1 - Profesor Tevflk Saglam: Erenisek
tomi ile iyi olmu~ sol taraf zirve kan.seri, 
bir tarafh pnomotoraks tedavisi esnasmda 
diger taraf perlfokal, blr arsenik polinevrltl 
vak'as1 lrtl~ahJ, midede (Exulceratls .simp
lex) vak'ast. 

2 - Doktor Ferldun Evrensel: Muhtclif 
hariclye vekayii. 

3 - Dr. Nuri Eren: Skorbut vak'::tsl, 
muhtelif cild vekayll. 

4 - Prof. Salahaddln Erk: Muhtelif fi
lim takdiml. 

5 - Dr. Fuad Hamid Bayer: Eskl bir 
kur~un yaras1 neticesl lhllli kuddamlde fis
tiil vakas1. 

Haleb • Sancak - tskenderunda 
Jan R. Kiirdi 

Cumhuriyet Gazetesinin 
tevzi yeridir. 

Satlhk arsa 
Goztepede, Goztepe caddesinde, tram

vay yoluna iic; dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa§a zevcesi Fahirenin 
k6§kiiniin arka tarafmda bir doniimden 
on doniime kadar ifraz olunmu§ arsa 
ehven fiatla satJhktir. 

Miiracaat rnahalli: Kad1koyiinde Si.i
reyya sinemast yakmmda 1nonu soka
{pnda No. 11 

Evinde hocastz kendi 
bic;ki, diki§ ogrenmek 
Yurd talebeleri ic;in ~ukrii 
tarafmdan yaztlffil§tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta§ Dik~ Yurdunda satrhr. 
Her evde bulunmas1 laztmdrr. Ta§· 
raya posta paras1 almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iic;iin
ci.i cildi de bas1lmaktadJr. 

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

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son slstem makinelerle miicehhezdir. En mutena i$1er ic;in 
her zarnan sipari!) kabul eder. Si.ir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

B0Y0K BiR · KUMUSYON EVi 
Piyasada pek ziyade revac; bulan bir malzeme ic;in hcmen ifiine bafi

lamak iizere gene;, faal ve emin bir plasya ar~yor. Taliblerin referans 
gostererek bonservislerile ve (C.F.) rumuzile Istanbul 176 No.h posta 

kutusu adresine mektub yazmalan. 

istanbul ikinci icra Memurlugundan: 
Mchmed Fahreddinin tasarrufunda olup Emniyet Sandrgma birinci dere

ccde ipotekli bulunan ve yeminli tic; ehli vukuf tarafmdan tamamma (1500) 
lira k1ymet takdir edilcn Egrikaprda Mollaa~ki mahallesinde Sultanhamam 
soka.gmda eski 48 ycni 58 numarah bir taraf1 Ra!)id hane vc bahc;esi ve bir ta
rafr Hasan vcresesi bahc;esi ve bir tara!t hazen Emine bahc;esi ve bazen Ha
san kaptan hane bahc;esi ve tara£1 rabii yol ile mahdud maabahc;e hane>nin ev
saft a~ag1da yaz1hdJr. 

Mezkur gayrimenkul beden duvarlan kargir do~emeleri ah&ab ve harice 
iki kap1s1 olan bir ev olup arka cihe~inde ic;inde kuyusu olan incir ve dut agac
lanm havi bir bahcesi dahi vardrr. I~bu bahc;eden birinci kata ahsab bir mer
divcn vard1r. Birinci kat pencereleri demir parmakhklldlr. Zemin kat: Ze
mini rimento doseli bir antre iizerinde iic; oda bir mutfak ve bir kileri var
dir. B;rinci kat ~erdiven ba~?mda bir tahtaperde vardtr. Birinci kat: Bir 
sofa iizerinde dort oda, bir hala, bir mutfak vard1r. Binada elektrik tesisah 
vard1r. Umum mesahas1 194 M2 olup bundan 90 M2 bina bakiyesi bahc;edir. 
Esvafr yukanda yaz1h .gayrimenkul tapudaki kaydmda oldugu gibi ac;1k art
hrmtya· konmu~ oldugundan 14/6/937 tarihine musadif pazartesi giinu saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttrrmas1 icra cdileccktir. 

Arthr~a bcdeli k1ymeti muhammenenin yiizde yetmi~ be~ini buldugu 
takdirde miisterisi iizerinde birak1lacaktir. Aksi takdirde en son artbranm 
taahhukii baki kalmak iizere artbrma on be1i gun rniiddctle temdid edilerek 
29/6/937 tarihine musadif sah gi.inii saat 14 ten 16 va kadar kcza dairemizde 
yaptlacak ikinci ac;tk arttlrmasmda arttJrma bedcli kJymeti muhamm:nenin 
yiizde vetmifi be&ini bulmadigl takdirde sahfi 2280 numarali kanun ahkamma 
tevfikan geri b1rak1hr. Sahfi pe~indir, arttJrm1ya i!:;tirak etmek istiyenlerin 
.tnymeti muhammenenin yiizde yedi bucujlu nisbetinde pey akc;esi veya mil
li · bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan lazimd1r. Haklan 
tapu stcillile sabit olmJYan alacakhlarla di,1~er alakadaranm vc irtif<'lk hakkt 
sahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannl 
evrak1 miisbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gun zarfmda 
birlikte dairemize bildirmeleri laz1mdtr. Aksi takdirde haklan tapu sicillile 
sabit olm1vanlar salts bedelinin payla1imasmdan hari<; kahrlar. Miiterakirn 
verg\, ten~iriye, tanzifiye ve tellaliye resminden miitcvellid Belediye riisum~ 
ve V<.kJf icaresi bedeli miizavededen tenzil olunur. 20 senelik vaktf icaresl 
tavizi mi.i1iteriye aiddir. Daha fazla ma!Umat almak istiyenler 12/5/937 tari : 
hinden itibaren herkesin gorebilmesi ic;in dairede a~Ik bulundurulacak arthr 
rna ~artnamcsile 934/6696 numarah dosyaya muracaatle mezkur dosyada n;cv· 
cud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. (2<>01) 
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EK~ILIK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
VE Y ANMALARINI 

AT ALA-RENE 
v e 

Sonuncu ibniseracm Maceralar1 
Fransa edebjyatmdan ~atobriyan'm en me~bur lie; bikayesi resimli 

olarak bir arada basilm1~hr. Eser fevkalade §airanedir. Adeta ~iir ve 
a~k kita.lnd1r. Heyecanh ve ac1khd1r. Ayni zamanda da edebiyatm, klasik 
eserlerin $abeseridir. Frans1zcadan miitercimi Rag1b Rifk1d1r. Fiatl 
75 kuru§tur. HiLMi KiTABHANESi. 

OGRENMEK ZEVKi 
. Bay Ziya Emiroglu'nun vakdane yaz1lm1~ bir eseridir. !c;indekiler: 
Ogrenmek zevki - Saadet - Tabiat sevgisi ve ya§amayi bilmek • Yemek 

a san'at • Musiki - Dans • A~k vesaire ... Fiat! 10 kuru§. 
~ HILMI KiTABEVi 

Po lath Belediye Riyasetinden: 
1 - 7713 lira 97 kuru~ bedeli ke~ifli pazar yeri in~as1 1/5/937 taribinden iti

baren 28 giin miiddetle ac,;Ik eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Mevcud proje. ke~ifname ve ~artnameyi gormek istiyenler hergiin me-

sai saatlerinde Polath Belediye Dairesinde gorebilirler. 
3 - Mlinakasaya gireceklerin bu gibi 1$leri ba~arm1~ veya ba~arabilecekleri

ne dair ellerinde sahibi salabiyet makamdan tasdikli vesiklan bulun • 
mas1 ~artbr. 

4 - ihale 28/5/937 cuma giinii saat tam 16 dad1r. 
5 - !steklilerin 578 lira 55 kuru$ muvakkat teminat akc,;elerile birlikte tayin 

olunan giin ve saatte Polath Belediyesi Daimi Enciimenine gelmeleri 
il€m olunur. (2360) 1: inhisarlar Umum Miidiirliii!iinden· I 

I. - Tiitiin denklerinin ambalajmda kullamlmak iizere ~artnamesi mu
cibince ve muhtelif eb'adda 100,000 aded beyaz ~ul pazarhkla satm alma • 
cakttr. 

II. - Pazarhk 5/V /1937 tarihine rashyan c,;ar~amba giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $Ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakbr. 

III. - $artnameler parasiZ olarak bergiin sozii gec,;en ~ubeden almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk ic,;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

buc;uk giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu
~ ~~ -. I. - idaremizin Pa~abah~e Miiskirat Fabrikas1 arazisinde §artnamesi. mu
Cibince yap1lacak tesviyei turabiye, toprak nakli ve imla i§i pazarhk usulile 
eksiltmiye konulmu~tur. 

II. - Pazarhk 5/V /1937 taribine rashyan c,;ar§amba giinii saat 10 da Ka
batasta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 

III. - $artnameler paraSlZ olarak hergiin sozti gec,;en ~ubeden ahnabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk ic,;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

tne paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2361) 

"'~~.~~~!!~.,!! ~~~~!!.~.~~.~.:1 
66 No. ASRI MOBiL YA maga:zasmt ztyaret edmiz. ·-~ 

AHMED FEYZi Tel. 23407 ---

<;anakkalede Mezarhk civarmda yapilacak 137394.69 lirahk 3 paviyonluk 
Jandarma Garnizonu in§aah kapah zarf usulile eksiltmesi 24/5/937 tarihine 
rashyan pazartesi giinii saat on be~te <;anakkale Naf1a Miidiirliigii odasmda 
Komisyon'l tarafmdan yap1lacaktir. Eksiltme ~artnamesi ve buna miitefer
ri diger evrak1 687 kuru~ mukabilinde <;anakkale Naf1a Mlidiirliigii.nde~ ah
nabilecegi gibi istivenler bu ~artnameleri ve evrak1 Ankarada Yap1 l§leri 
Dmum Miidiirlugiine ve istanbul Naf1a Miidlirliigiine miiracaat ederek go -
rebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 8119 lira 73 kuru~luk muvakkat te
tninat vermeleri ve Resmi Gazetenin 3297 say1h nii.shasmda c;1kan talimat -
nameye tevfikan mii.teabhidlik vesikas1 ibraz etmeleri laz1mdir. 1steklilerin 
t~~lif mektublanm 24/5/937 pazartesi giinii saat 14 e kadar Komisyon Reis· 

,21gme makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (2464) 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
'istanbul Biiyiik Postane binas1 birinci katmdaki telgraf mubabere salonu 

kap1larile bu kattaki bala tamirat1 ke~ifnamesi dabilinde pazarhga konul • 
tn~§tur. Pazarhk 7/5/1937 taribine musadif cuma giinii saat 14 te istanbul 
l3uyuk Postane binas1 birinci katta !stanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigunde 
~i.ite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yapilacaktir. Ke~if bedeli 395 lira 22 

.uru~, muvakkat teminab 29 lira 64 kuru~tur. Taliblerin ke§if ve ~artname-
81?i gi:irmek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere hergiin mezkG.r Mii
durli.ik !dari kalemine ve pazarhk giin ve saatinden de en az iki giin evvel 
istanbul Naf1a Miidiirliigiinden bu i~?i yapabileceklerine dair alacaklan fen-
~ ehliyet vesikasile birlikte miiracaatleri. (2467) 

CUMHURIYET 9 

giderir. Hi~bir zararh ve mlishil maddesi yoktur. ,Seker hastahg1 olanlar bile ala
bilirler. MlDE ve BARSAKLARI ALI.STIRMAZ. t~ilmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilayimdir. Yerini hic;bir milinasil mlistahzar tutamaz. 

MAZON 
MEYVA TUZU MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 

deposu. lstanbul Yenipostane arkasmda No. 47 

Kapal1 

lsparta 
Zarf 

Parti 
Usulile Eksiltme ilan1 

Ba,kanhgtnd~n: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ispartada yap1lacak Halkevi binas1 in§aatt 

c4008327· kuru~ bedeli ke~?ifli. 
2 - Bu i~?e aid evrak §unlardan ibarettir: 
A - Plan, projeler, betonarme besabatl, 
B - Ke~?if cetveli, 
C - Tablil fiat cetveli, 
D - Fenni ve bususi ~artname, 
E - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi. 
1stiyenler bu evrak1 !sparta Parti Ba§kanhgmda gorebilirler. 
3 - Eksiltme 28/5/937 cuma giinii saat 15 te !sparta Parti Ba§kanhgmda 

yapilacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap!lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 3007 lira teminat vermeleri 

ve bundan ba~ka atideki vesikalan baiz olmalan laztmdir: 
A - Naf1a Miidii.rliigii.nden almmi§ ehliyet vesikas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikas1. 
6 - Teklif mektublan iic,;ii.ncii maddede yaz1h saatten bir saat evveli· 

ne kadar lsparta Parti Ba~kanhgma verilmi§ ve mukabilinde numarah mak
buzu almmi$ olacaktlr. 

Posta ile gonderilmi~ mektublarm lic;lincii maddede yaz11I saate kadar 
gelmi~ olmas1 ve mii.hiir mumile iyice kapatilmi§ olmas1 lazimdir. 

Postada olqcak gecikmeler kabul edilmez. (2499) 

RIZAYI TARAFEYN iLE SATI~ 
cB_LUTHNER· marka kuyruklu piyano, Ampir salon, gii.zel yemek 

odas1, Ingiliz fotoy ve kanapeleri, diger muhtelif e§ya: (Fotoyler, sofralar, 
komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, aynalar, perdeler, kristaller, 
bronzlar, Viyana ve Saks porselen tak1mlan. 

Adres: Macka Gozem a arbmam birinci kat No. 4 

Niksar Belediyesinden: 
1 - Nafm Vekaletince tasdikli Niksar Hidro Elektrik tesisatl projesin

de 1937 senesinde yapllacak kis1mlar olbabdaki projenin fenni ve bususi 
§artnamesi, evrak1 ve sairesi ve mlinakasa §artnamesi mucibince 20/5/937 
per~embe giinii saat 15 te Belediye Enciimenince teklifler muvaf1k goriildiigii 
takdirde ibale yap1lmak iizere 31 gun miiddetle ac;1k eksiltmiye konmui?tur. 

2 - Eksiltmiye konan i§ler §Unlardir: 
A- Ce bri boru. 
B- 72 beygirlik FranSIZ Tii.rbini Regiilatorii ile birlikte montaj1 dahil. 
C- Bir aded lie; safbah 60 K. V. A. hk alternator 400/231 voltluk cirti-

bat nakillerile birlikte montaj dahih 
D- Ana tevzi tablosu 3 levhadan miirekkeb «montaj dahih §ebekeye 

baglanarak i$letilecektir. 
3 - Bedeli ke11if 9300 lirad1r. 
4 - istekliler • i§bu tesisat ic;in ibale giiniinden evvel kavanini mevzua 

dairesinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve vesaiklerile birlikte Be • 
lcd1ye Enciimenine vererek makbuz almalan ve bedeli ke§fin yiizde yedi bu
!;Uk depozito akc.;esini veya teminat mektublanm yazm1~ olmalan me§ruttur. 

5 - istekliler projeyi ve bu babdaki evrak1 saireyi bedelsiz olarak Nik
sar Belediyesinden veya istanbulda Bankalar caddesinde Selanik Bankasm
da dordii.ncii kat 67 inci numarada Miihendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Taliblerin birkag yerde muv~ffakiyetle tesisat yapm1~ olmalar1 
!;iarttir. (2480) 

I Y eni sipari~ edilen ,.... 

Niksar Belediyesinden: 
126 lira ~ebri iicretle k1rk bin niifusu bavi Niksar kasabas1 Belediye he-

kimligine talib olanlarm Slhhat Veka.letine miiracaatleri. (2482) 

Gonen Beledivesinden: 
1 - Gonen kasabasmm bali hazrr haritalart Naf1a Vekaletinin matbu fennt 

!;lartlar1 dairesinde yaptmlacakhr. 
2 - Hari.talan yaptmlacak saba cl50» bektar mesktm c50» hektan gayri

meskun olmak iizere c200• hektard1r. 
3- Muhammen bedel mesk(m yerlerin hektan c18• liradan gayrimeskUn 

yerlerin hektan «13· liradir. 
4 - Ac,;1k miinakasa ile ibale 15 may1s 1937 taribine musadif cumartesi giinii 
. saat 10 da Belediye Enciimeni buzurunda yapllacakbr. (2397) 

Kad1koy Valoflar DirektorliiJ{ii ilanlan ...................................... 
A~1k alan Heybeliada camii imamhg1 i~in 19/5/937 c;ar~amba giinii saat 

14 te miisabaka imtiham yap1lacagmdan isteklilerin o giin Kad1koy Vaktflar 
Miidiriyetine miiracaat etmeleri. (2489) 

Giresun Belediye Reisliginden: 

Direktorliigiinden: 
rl 

istanbul iskan 
Bolu vilayetinin merkez kazasmda Dimbilt, Kirazdag1, Kolcukyaylas1, 

Kahncakonuroglu, Ta~byayla ve Akaragz1, Kabakpmar1 deresi ormanlarmda 
8417/119 metre mikab c,;am ve 5451/834 metre mikab koknar ki ceman 14068/ 
955 gayrimamul metre mikab devrik e~c,;ardan yiizde otuz zayiatla ~artname· 
lerde miktar ve hacimlan ya21h muhtelif c,;aplarda 9864 metre mikab keres • 
tenin 1mal ve m:.manlara en yakm istasyonlara sevki i§i pazarhkla yaptmla
caktlr. 

2 - Pazarhk 11/5/937 taribine musadif sah giinii saat 15 te Bolu S1hhat 
Miidtirliigiinde yaptlacakhr. 

3 - Beber metre mikab mamul kerestenin istasyonda vagona teslimi 
muhammen bedeli 26 lirad1r. 

4 - $artnamc projesini gormek istiyenler 15 giin iginde hergiin Anka• 
rada iskan. Umum Mii.diirliigiine, Bolu, tzmit, Zonguldak S1bhat Miidiirliik • 
lerine ve Istanbulda iskan Miidiirliigiine miiracaat edebilirler. 

5 - ilan miiddeti 27/4/937 taribinden itibaren 11/5/937 tarihine kadar 
olmak iizere 15 giindtir. (2483) 

Gemilerimizin plan ve yaztlan 
«DENi2~ istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 

MecmuasinlD 23 ncii sayismdadJr. 
lstifadeli seyahat habralartDI, ozlii 
deniz havadis ve hikayeleri
rini havi olan bu ~1k ve faydall 
aaton mecmuas1 biitiin memleketi 
alakadar eden deniz mevzular1m 
ihtiva eder Ayda bir ~1kar senelik 
abooesi 250 kut u~tur. Tevzi mer
kezi merkez r•hbm hamn1n dor 
diincii kabndadi Kaptan ve Maki
nistler Cemivetidir. Biitiin miivez 
zilerden aray1n1z. Telefon: 49211 • 

D. No. 

547 

909 

IZ M I R 
Semti ve mahallesi Sokagl 

T ramvay cad. 

SATI$1 
Emlak No. Cinsi ve hissesi 

14 6721,42 metro 2 arsanin 
tamam1 

Hisseye gi:>re 
muhammen K. 

44363 T.L. 

Birinci Karantina MimarkasJm 13·13/1 Evin !12 his. 2333 :. 
Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkuller kapah zarf usulile sah§a ~tkanlmitbr. lhaleleri 13/5 ;937 per§embe gtinli sa

at 15 te 1zmir Milli Emlak Dairesinde yapilacakllr. Sab~ mlinhaman gayrimii badil bonosiledir. ... -N i C iN?-- ... __ • _____ ... .__._... _ _. .... ...._...._.._...._.._ ___ __. 

SiZE DE iSABET ETMESiN? 
Biiyiik Tayyare piyangosunun 

biiyiik ikramiyelerinin hemen ek
serisi 

KADER 
gitesinden 

satilan biletlere isabet ederken siz 
de yeni tertib biletinizi mutlaka 

KADER 
gh1esinden 

ahmz. Talihinizi denemi~ olursunuz. 
Yalmz KADER ismine dikkat edi
niz. Ta~ra sipari§leri kabul edilir 
ve derhal gonderilir. 

Eminonii Valide k1raathanesi ya
nmda No. 4-5. Telefon: 23970, 
Beyoglu !stiklai caddesi No. 109. 
Telefon: 43696 

Yenikoy sulb bukuk bakimliginden: 
1stinyede istinye caddesinde bakkal 

Hulkinin yanmda mukim ve tstinye 
Kiirk!;iiba§I maballes-i <;ay1r sokak 56-
58 numarah bostamn mutasarn£1 He -
sana: 

1stinyede mukim :;;afi tarafmdan 
aleybinize ikame eyledigi 937/1 numa
rah dosyasile izalei §liyu davasmdan 
dolay1 icra ktlman duru§mada yukan
daki ikametgahm1z1 terkedip gittiginiz 
ve balibaztr ikametgabm1zm me<;hul 
bulundugu miiba§ir me§rubah ve za -
b1ta tabkikatmdan anla§Ilmi§ olmakla 
ilanen tebligat icrasma karar verilmi§ 
ve mubakeme 10/6/937 per§embe glinii 
saat 10,30 a talik olundugundan muay -
yen olan giin muhakemede baz1r bu • 
lunmamz teblig makamma kaim olmak 
iizere ilanen teblig olunur. (32326) 

lllUSTRIRTE ZEITUNG lEIPZIG 
Mecmuasmm son niishast gel

mi~tir. Her kitabevinde 
bulunur. 

KUMBARA 
0 

BIRE· 
1000 
VEREN 

TA.RLADJR . -

'' ••• •vtn ;-
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• 
I 11 NAS1~1lAC1 mustesna • biP·ftrSaf 

S1tma, tifo ve hastahk getirir, 
kirletir. yemeklerinizi 

Adi gaz1 boya ile kart!fbrarak yalanc1 ecnebi 
markab kutulara dolduruyorlar. Ve f1~darda 

• 
ve tenekelerde a~ddan Fayda yerine sabyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MOHORONE DiKKAT 

Aldanrnaym1z. Faydada gaz yoktur. Ha~arah kat'i oldiiriir. Kutusu 
17 ¥.!, orta 25, biiyi.ik 45, bir litrelik 65, befi litrelik 300, biiyiik tenekelerde 
900 kurufitur. Biiyiik fu~Ilarda tarn kilosu 50 kur~tur. Hasan deposu. 

iran Transi Yolu insaat 
' 

Miidiirliigiinden: 
30/4/937 curna giinii ihale edilecegi yalmz Ulus gazetesinde ilan olunan 

Trabzon - han Transit yolunun Agn Vila.yeti dahilinde Sac;tepe ile KlZllyo
ku~ arasmda ktsrnen haztrlanrnt~ ve ktsrnen haricden gelecek ta§ ile yenider 
in~a edilecek alan 17 kilornetrelik !iOSe ile tesviye ve irnalah smaiye ve ta 
mirah miitemadiye ve ekip binalarmm noksanlarmm 99889 doksan dokuz bil 
sekiz yi.iz seksen dokuz lira 84 seksen dort kuru§ bedeli ke~fi iizerinden ik 
mali in~aah goriilen liizurn iizerine yeniden kapah zarf usulile eksiltrniy 
.,.kanlmt~br. Eksiltme 17/5/937 pazartesi giinii saat 15 te Erzururn Hiiku 
met binast ic;inde Naf1a Miidiirliik odasmda Transit Yolu in§aat Komisyo 
nunda yaptlacakbr. Evrak1 ke!ifiye ve §artnarne ve rnukavelenarnesi ve bu 
na rniiteferrik bi.itiin evrak Erzurum ve Agn Vilayetleri Nafia Miidiriyetin 
~e gori.ilecegi gibi be~ yiiz kuru!/ rnukabilinde Erzurum - iran Transit Yol' 
In~?aat Miidiirliigiinden almabilir. Muvakkat terninah 6245 liradtr. isteklile 
Resmi gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 sayth niishasmda c;1kan talimatnamr 
ye gore Nafta Vekaletinden ahnrn1fi vesikalan ihtiva- etmek §artile 2490 sE 
yth arthrma ve eksiltrne kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesir 
de tanzirn edecekleri teklif rnektublanm 17/5/937 pazartesi gi.inii saat on doJ 
de kadar Transit Yolu in;1aat Kornisyonuna vermeleri laz1md1r. Postada ol~ 
cak gecikrneler kabul edilrnez. (2359) 

Vatandas pararu, 
h.a&i.ce ~merneR 
tam.~ 

• 
EMiR e e e ~0.$ B~ a..gA. kuUanma.k1a orur 

v 1i B . 1'\.(u yu~ a.&:a. 
t<lrh ra~ J(:agr, ~erakende 10 tanrzsi 15 kurustur. 

~·~@ah/a~~ 

Niksar Belediyesinden: 
1 - Naf1a Vekaletince tasdikli Hidro Elektrik tesisah ic;in yap1lacak 

in§aat kism1 ac;1k eksiltmiye verilmi§tir. 
2 - in§aat, rnufassal proje ve kefiifname rnucibince yap1lacakhr. 
3 - Bedeli ke$if 6555 liradrr. 
4 - Olbabdaki proje, fenn! ve hususi fiartnarnesi ve evrak1 sairesi mu

cibince 20/5/937 per~ernbe glinli saat 15 te Belediye Enci.irnenince teklifleri 
muvaflk goriildi.igi.i takdirde ihalesi yap1lrnak iizere 31 giin rni.iddetle bu i§ 
a~1k eksiltrniye c;Ikanlm1~hr. 

5 - istekliler i~ bu in~aat i~in kavanini mevzua dairesinde verilmesi 
iktiza eden bilumurn evrak ve bu i§e aid vesikalarmt ve bedeli ke§fin yiizde 
yedi bu~uk depozito ak~esini veya teminat p1ektublarm1 yazmlfi olmalan 
~arthr. 

6 - isteklilere bedel rnukabilinde kirec;, ta§, kum kirernid ve ah!iabiye 
rnalzemeleri rnahal~rinde en ebven ~eraitle Belediyece ternin edilecektir. 

(2481) 

EDVitt 

KANZUK 

H~FT~SI 

Amerikada uzun tet~ikat neticesi 
olarak buldugu bir formiildiir. 
KANZUK NASIR tLACI en 
eski namlan bile kokiinden c;1kanr. 
Ciddi ve §ayam itimad bir nasu 

· ilacJdir. 

tNGtLtz KANZUK Eczanesi 

BEYOGLU • Istanbul 

Hi~ bir iddia 

Ashnda layrnetsiz olana 

fazla bir fiey ilave etrnez • 

KREM PERTEV 
ifrat ve mubalaganm ifa
desi degildir. Terkibi bir fen 
harikas1 gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atllan giizel
lik miistahzarlarnn da ken 
disine kar§l hic;bir zarnan 
rakib olarak tarumarru(ltir. 

TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMi 

BU HAFTA MAGAZALARIMIZI ZIYARET EDENLER EN NEFIS 

KUMA~LARI UCUZ Fi'ATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR 

Tifo ve paratifo hastabklarma tu
tulmamak i~in agudan ahnan tifo 
habland1r. Hi~ rahats1zhk vermez YERLi MALLAR PAZARLARI 

• 
Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Kocaeli Vilayetinden: 
28/4/937 tarihinde ihale edilecegi ilan edilen Adapazan - Arifiye yolunun 

42 + 637 - 50 + 107 inci kilometreleri arasmda muhtelif parc;alarda §OSe 
amiratma istekli c;Ikrnad1gmdan alb bin lirallk tahsisab dahilinde vahidi fiat 
izerinden rnay!Sln OI}uncu pazartesi giinii saat on be§te ihalesi yapllrnak i.ize
e eksiltrne miiddeti uzahlrnlfihr. Muvakkat teminat 450 lirad1r. isteklilerin 
hale saatine kadar Vekaletten veya Vilayet Nafla Miidi.irli.igi.inden almmifi 

ehliyet vesikast ve muvakkat teminat rnektubu veya banka makbuzile Vila
yet makamma, §artnarne ve vahidi fiat cetvelini gormek istiyenlerin de Vila
yet Nai1a Mi.idi.irliigi.ine mi.irac,aatleri. (2486) 

145 ya,tndaki ihtiyar1n saadet getirdigi 

mes'ud ~iftlerden biri 
Fransada Clermon Ferran ~ehri sakinlerinden Pol K. · hali hazuda 

diinyanm en ihtiyan saydmaktadu. Pol K. 1792 senesinde dogmu~tur. 145 
ya~ma basbg1 ikincikanunda hususi merasim yapdm1~ gayet nekre ve ~en 
bir ihtiyar olan Pol'u bu merasimde iki binden fazla gene ve giizel luz op
mii~tiir. Son 10 senedenberi bu merasim daima tekrar edi1mektedir. $ayi ol
duguna gore Pol'ii open her gene luz, daha sene varmadan istedigi gibi bir 
koea buluyor ve iyi bir izdivae yaptyormU$. Dul Kadmlara Yardun Cemiyeti 
halkm bu hissiyabru istismar etmeyi dii~iinmii~ ve bir buseye 10 frank Juy. 
met koymu~tur. 

Pol kendisini open her gene lazm kulagma: 
- Ktztrn di~lerine bakarsan c;ok ya~arsm denni!j. Filhakika pek mun

tazam di~lere rnalik olan Pol, elan Dentol Di!i Maeunu kullanmaktadu. Bir
le!iik antiseptikli bir di!i maeunu olan Dentol, di~ macunlarma tehlike ve za
rar vermeden agiZdaki mikroblar1 itlaf eden, piyorenin ve kefekinin online 
gec;en ve hayab uzatan bir miistahzardtr. 

Oskiidar icra Memurlugundan: 

60-32 
ve 

45-19 

ELEKTRO - l\1ANYETiK tesirile cildi 2 giinde gencle~tiren ve 
ELEKTRO - STATiK kuvvetile eilde tazelik bah~eden GOZEN 
KREM ya~J 60 olan Bayanlarm ya~m1 32 ye ve ya!iil 45 
olanlarmkini on dokuza indirir; 

E 
bu ljekilde bir ilim ne~retse onu dogru gorii~lii bayanlar ~arlatan
hkla itham ederler ve boyle bo~ sozlere inanaeak az ki&i bulunur. 
GOZEN KREM aneak yiiksek ve besleyici bir krem oldugunu, 
fenne en uygun bir &ekilde ve muhakkak begendirilmek gayesile 
OZENiLER,EK imal edildigini, terkibinde en pahah Avrupa esans· 
Ian ve HORMON bulunan bir cild g1das1 oldugunu iddia eder. 
0 KADAR; 

Her yerde giindiiz yagstz GOZEN KREM 
Pembe geee yagh GOZEN KREl\1 

Diinyamn cenneti olan Bogazi~inin 

75 ~. 
85 Kr!i. 

YENiKOY PALAS'• 
Deniz kenartoda biiyiik bah,.e ve ormanlar i,.inde emsali nadir bulunan 
konforlu otelimizden istifade ediniz. Hususi diigiin, ziyafetler ve piknik

ler tertib edilir. Telefon: 34,3 
Miidiriyet H. Tevfik Baffar•r-

istanbul 
ve 

Bolge San'at 
Eksiltme ve 

Okulu Artbrma 
ihale Komisyonundan: 

Ad1 Miktan Tahmin bedeli Eksiltrne T. G. S. ilk T. ~ekli 
Lira Kr. 

13/5/937 Per§ernbe 15 133 25 Ag1k 
Lira Kr. 

Alat ve edevat 74 kalem 1485 76 
Kirnyevi rnalzemE 137 " 290 95 

1776 71 
c 

istanbul Bolge San'at Okulunda ar<Ilacak olan tekstil ~ubesi ic;in almacak 
Cumhuriyet gazetesinin 18 nisan 937 tarihli niishasmda 11 incl sahife • 211 kalem alat ve edevat ve kimyevi rnalzerne eksiltrniye konulmufitur. 

Eksiltrne Cagaloglunda Yi.iksek Okullar Muhasebeciligi binasmda yap1 ~ 
sinin 4 iincii siitununda Bogazic;inde Cengelkoyiinde Cakaldagl caddesinde lacakhr. Eksiltmiye girecekler Ticaret Odasmm 937 y1h vesikasm1 ta§lmalart 
atik ve cedid 20 numarah bagm rniizayedesi 1/6/937 tarihine rnusadif salt ve 2490 nurnarah kanunun ernrettigi evsaf ve ~eraiti haiz olmalan lazirndir. 
gi.inii denecek iken sehven 1/7/937 yaz1lmlll oldugundan ~eyfiyet tashihen istekliler belli giin ve saatte si:\zi.i gec;en Muhasebecilige, §artnameyi gor -
ilan olunur. (2478) mek i~in de okula balivurrnalan ilan olunur. (2377) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Or. Suphi $enses 

idrar yollan hastallklan mUtehass1s1 ADEM • 
I i K T DAR .. 

I 
Beyog"lu Y1ld1z sinemas1 kar~1s1 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parastz 

Tel: 43924 

Sal!.tb ve BG.$mul!.aTT1.T1: Yunua IYadr 
Umumt ne$rlyatl tdare etten Ya21 11/.en 

Mildii.ril: Hihmef Miinif 

ve B E L G E V $ E K L i G i N E 

HOR 0 
KAR$1 

• 
I 

Cumllunvez matbaa.n 
rabletleri. Her eczanede araymaz. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbu 


