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miisabakam1z 
Pazar giinii Kastmpa,a kuliibiinde yapdacak 

miisabakalara tam saat 12 de ba~lanacak 
Gazetemizin tertib ettigi bliylik gii -

re~ mlisabakalannm ikinci turuna o -
niimlizdeki pazar glinli saat on ikide 
Kas1mpa~a kuliibliniin salonunda de -
vam edilecektir. Bu salon istanbulun 
belliba~l1 bliyiik salonlarmdan biridir. 
Giire~leri alaka ile takib eden seyirci -
lerin daha ziyade rahat edebilmeleri i
c;in bu yer intihab edilmi§tir. Minder 
her yerde ayni boyda ve ayni sertlik ve
ya yumu§akhkta olacag1 ic;in bu degi
§iklikten giire§c;ilerimiz tabiatile hie; 
mliteessir olm1yacaklard1r. 

Bu haftaki tartl saatleri 10 Ia 11 a -
ras1 olarak tesbit edilmi§tir. Tarh ne -
ticesinde muayyen kiloyu gec;irerek 
miisabakalara ahnmamak tehlikesine 
dii§memek ic;in giire§c;ilerimizin miite -
yakklz bulunmalanm tavsiye ederiz. 

Bu seferki miisabakalarda fena pu -
vam doldurup tasfiyeye ugramak key -
fiyeti de i§e kan~acak ve boylelikle her 
s1kletteki en iyiler, yava§ yava§, elegin 
iizerinde kahr gibi, kendilerini goster
mege ba§hyacaklard1r. Giire~ Federas -
yonu her simon birinci ve ikincisini 
milli giire~c;ilerimizle kar§Ila~hrmaga 
karar vermi§tir. Yap1lan her mlisaba -
kanm giire§c;iyi daha idmanh ve daha 
bilgili bir hale sokacagr §iiphesizdir. Bu 
itibarla milli giire§c;ilerimizle gazete -
miz turnuvasmda derece alacaklarm 
kar§Ila§malan herhalde ve her cihetc;e 
bliyiik bir alaka He kar§Ilanacaktu. 

Galatasaray tak1m1 lzmirde 
1zmir 21 (Telefonla) - Galatasaray 

taklm1 bugiin geldi. R1htrmda sporcu -
lar taranndan kar§llandl. Galatasarayh 
sporculara bir buket verildi. 

Bir saniyede bir 
milyon resim! 

Y eni cihazla tiifek mer• 
misinin bile fotoilraft 

~ekiliyor 

Qelik kazemata ~arpan mer1jlinin resmt ve 
havada btrakttgt dalga 

• ~ir F ransiZ alimi, saniyenin milyonda 
?m kadar siiratle fotograf alan bir cihaz 
1cad etmi§tir. Bu nisbetin nekadar muaz -
zam bir §ey oldugunu anhyabilmek ic;in 
sinema filmi iizerindeki resimlerin, ekran· 
da, saniyede 24 aded olarak gec;tigini, 
en tekemmiil etmi§ sinema ahci makinele
rinin saniyede 300 resim c;ekebildigini ve 
en ~on icad edilen bir cihaz sayesinde de 
samyede azami 90,000 resim almabildi -
~ni hahrlamak kafidir. Askeri miihen -
dislerden albay Libessart tarafmdan ta -
h~kku~ ettirilen bu son ihtira sayesinde ise 
bu samye zarhnda tam bir milyon tane 
resim almmaktadu. 

Albay Libessart'In makinesile alman 
resimlerde, saniyede 700 metro mesafe 
k-~~~den tiifek m_ermisi durur vaziyette go
ruluyor; uc;an smegin kanadlan sabitle -
§iyor;A musluktan akan suyun damlalan 
muallakta kahyor; ve merminin, havadan 
s.ec;erken biraktigl sesli dalga, plak iize • 
nnde gozle goriilebiliyor. 

Albay Libessart'~n buldugu usul henliz 
laboratuar tecriibeleri §eklindedir ve her
hangi bir makine halinde taazzuv etme _ 
mi§tir. Fa kat, muhteriin bizzat ifade etti
gine gore, y~kmd~ ~ogrudan dogruya si
nemaya tatb1k edi!dJgi goriilecektir. 

Muhteri, tecriibelerini, karanhk bir la
boratuard~ . yapmaktad1r. Resmi ~ekile • 
cek olan clsim, son derece k1sa bir an ic;in, 
bir elektrik kiVIlcim~nm I§Igl vas1tasile ay
dmlatilmaktadir. L1bessart, mermi resim-

)erini de bu laboratuarda almi§ ve bunun 

i~Sin de, orada sureti mahsusada z~rhh bir 

kazemat viicude getirmi§tir. 
Albay Libessart'm bu ihtira1 sayesin -

de, fen, §imdiye kadar mec;hul kalmi§ bir 

sahayi daha aydmlatmaga ba§hyacakt!r. 

ltalyanm niifusu 
Roma 2 I (A.A.) - 1936 senesin

de YllPilan tahriri niifus neticesinde ltal

ya niifusunun 42,943,000 ki§iden ibaret 

oldugu anla~Ilmi§hr. 

Eminonii Halkevinin spor 
salonu yap1hyor 

Eminonii Halkevi binasmm yamnda
ki arsa bundan iki sene evvel satm a -
lmmi§ ve buraya bir spor salonile ge -
ni§ bir konferans salonu yap1lmas1 ka
rarla§tlrilml§tl. Spor salonunun temel
atma merasimi 23 nisan cuma giinii sa
at 16 da yap1lacakt1r. 

V oleybol ma~lar1 
T. S. K. istanbul Bolgesi Voleybol 

Ajanhgmdan: 
24/4/1937 cumartesi giinii Alemdar 

caddesinde (YMCA) salonunda yap1la· 
cak voleybol mac;1: 

Hilal - Eyiib saat 15 hakem: ilhami 
Polater 

lngiltere - lsko~yanm 
61 inci ma~1 

Ge~en pazar giinii 61 inci defa olmak 
iizere ingiltere - iskoc;ya milli futbol 
tak1mlan kar§lla§ml§lardlr. Bu mlisa -
bakalarm 28 ini iskoc;ya, 18 ini de in
giltere kazanm1~hr. 15 mlisabaka da 
beraber likle neticelenmi§tir. 

Gec;en haftaki miisabakada birinci 
devrede bir - s1f1r galib vaziyette olan 
ingiltere ikinci devrenin ba§lang1cmda 
bir gol yiyerek beraberlige dii~mii§ ve 
bu vaziyet oyunun bitmesine on daki
ka kalaya kadar devam etmi§tir. Birbir 
arkasma iskoc; taklmmdan Makfoyl ta
rabndan yapllan aki gol iskoc;yamn ga
lebesini temin etmi§tir. 

Mac;ta §imdiye kadar hi~bir futbol 
miisabakasmda goriilmemi§ 150,000 se -
yirci bulunmw~tur. Has1lat 125,000 lira 
olmu§tur. 

Leh Hariciye Naztrl 
Biikre'e geliyor 

Goring de ani olarak 
Romaya hareket etti 
Venedik 21 (A.A.) - Dii~e. bu a

ym 22 sinde Venedik'e gelecektir. Ken
disine Hariciye Nazm Kont Ciano ile 
Matbuat ve Propaganda Nazm Anfieri 
refakat edecektir. Dii~e. beraberinde A
vusturya Hariciye N azm Schmidt oldu
gu halde Schuschnigg'i kar§Ilamak iizere 
Santa Lucia istasyonuna gidecektir. 
Schuschnigg'le Schmidt ve waiyetleri, 
Danieli oteline ineceklerdir. • 

Gece Duc;e misafirler §erefine Grand
otelde bir ziyafet verecektir. 

Miilakatlara gelince bunlar, ya 22 ni
sanda Venedik' e gelecek olan hiikumet 
reisinin Aurora yatmda ve yahud hiikii
met saraymm biiyiik salonunda icra edi
lecektir. Gorli§melere 23 nisan cuma gu
nii de devam edilecektir. Avusturya Ba§· 
vekilile Schmidt, ayni giinde saat I 8 de 
Viyanaya hareket edeceklerdir. 

Neier goriifiilecek? 
Belgrad 2 I (Hususi} - Nisanin 22 

nci ve 23 lincli giinlerinde Mussolini ile 
Avusturya Ba§vekili arasmda Venedikte 
yapilacak miizakereler miinasebetile Kii
c;iik Antantla Roma protokoliinii imza 
eden devletler arasmda iktJsadi te§riki 
mesainin de gi:irii§lilecegi haber verilmek
tedir. Avusturya Ba§vekili bu iki te§ek
kiiliin siyasl ve ikt1sadi te§riki mesaisi 

hakkmda etrafh bir program haz1rla -
mi§tlr. 

Lehistan Hariciye Naziri 
Biikrefe geliyor 

Biikre§ 21 (A.A.)- Yann Blikre§e 
hareket edecek olan Lehistan Hariciye 

N azm Beck'in ziyareti, Avrupa mesele
leri hakkmda noktai nazar teatilerine 
medar olacaktu. Ancak Lehistanla Ro· 

manya esasen iki memleketin hududlanm 

miitekabilen zaman altma alan bir ittifak 
muahedesile birbirine siki surette bagh ol
duklarmdan yapilacak gorii§meler, Leh

Rumen ittifakmm hayatiyetinin teyidin -
den ba§ka bir manay1 haiz olamaz. 

Beck'le Antonesco, ayni zamanda ikh· 
sadi meselelerle turizm meselelerine de 
temas edeceklerdir. 

Goring tekrar Romaya 
hareket etti 

Berlin 2 I (A.A.) - Gi:iring'le refi
kasi, bu sabah §Unendiferle Capri'ye ha

reket etmi§lerdir. Salahiyettar mahfiller. 
General Coring'in Romaya yaptig1 bu 

ziyaretin tamamile hususi bir mahiyette 
oldugunu beyan etmt>ktedirler. 

Macar Harbiye Na·zarz Berlinae 
Berlin 21 (A.A.) - Macaristan 

Harbiye N azm General Wilhelm Roe

der, bu sabah Berline muvasalat etmi§tir. 

CUMHURiYET 22 Nisan 1931 

Duymad1klar•m•z ve 
bilmediklerimiz 

Tela~a mani olmak 
i~in haz1rbk 

Almanlar, tiyat
ro, sinema gibi ka
labahk yerlerde, 
yangm nev'inden 
kaza t;1kt1g1 zaman 
halkm tela§la bir -
birini c;ignedigini, 
bu yiizden bic;ok za 
yiata sebebiyet ve
rildigini dii.§iinerek 
bunun online ge~; -
mege karar ver -
mi§lerdir. 

Bu gibi vaziyetlerde, tela§ yiiziinden 
ylizlerce insanm goz gore gore yamp 
kiil oldugu kesretle vakidir. Bu i§in c;a
resini disiplinde ve sogukkanhhgm mu
hafazasmda goren Almanlar, bu gibi 
hadiseler kar§Ismda itidallerini kaybet
memeleri i~;in, c;ocuklara husus1 bir ders 
vermege ba§lami§lardu. 

Berlinde profesor Gunther tarafm -
dan verilen bu dersler tecriibe §eklin -
de verilmektedir. 

Kalabahk bir konferans salonunda, 
talebeden biri, kendisine verilen talimat 
mucibince, birdenbire cyangm var!• 
diye haykmyor; salonda ders dinliyen 
c;ocu.klar, tabiatile tela§a dii§iiyorlar; 
salon birdenbire kari§Iyor; kalabahk bir 
sinema veya tiyatro salonunda yangm 
t;1ktlg1 takdirde nasll bir karga§ahk o
lursa, ayni karga§allk burada da has1l 
oluyor. i§te profesorlin ve muavinleri
nin biitiin mehareti de bu esnada giirii
lliyor. Talebeyi, mlinasib §eki11erde sii
kfulete davet ediyor, intizama sokuyor 
ve giiriiltiisiiz, tela§SlZ salonu tahliye 
ettiriyor lar. 

Hayatta tesadiif edilmesi herkes i<?in 
muhtemel en korkunc; vaziyetlerden biri 
olan bu nevi kazalara kar§l c;ocu.klan 
kiic;iik y~tan hazulamak suretile pek 
biiyiik facialann online gec;ilmi§ olacak
tlr. 
1 Camdan ialik • 

Cam sanayiinde c;ok biiyiik yenilikler 
yapild1g1 malfundur. Bu y.enilikler bil -
hassa ill§aat ve giyim sahasmda viicu -
de getirilmi~tir. Modern mimari, tugla 
yerine cam kullanacak kadar ilerledi. 
Camdan §apka, camdan kadm elbisesi, 
kmlmlyan cam, bir taranndan baklnca ' 
otesi goriilen fakat mukabil taran du
var gibi gayri§effaf cam, bu sahada e
ri§ilmi§ terakkinin hirer eseridir. 

~imdi, ingilterede bir fabrika, on ay
hk bir tecriibeden sonra, camdan iplik 
yapmaga muvaffak olmu§tur. Bu iplik 
o kadar incedir ki, bununla yapllan ku
ma§ satenden daha yumu§ak ve parlak 
c;1kmaktadrr. 

Bu iplik, en ziyade yatak ortiileri 
yapmaga elveri§lidir. Zira en miihim 
hassalarmdan biri ki§In s1cak, yazm se
rin tutmas1dlr. 

Ideal koca 
Aras1ra - ekseriyetle Amerikardan -

her derde deva bir Hac re~;etesi gibi, bir 
ideal koca tarifnamesi ortaya atlhr. 
Kar§Ismda hep ayni erkegi gore gore 
usanan bir evli kadmm, yahut evlilere 
fit sokmak istiyoo hasbetenli11ili k:J.s
kanc; bir ihtiyar klZln karihas1 mahsulli 
olmas1 muhtemel bu ideal koca rec;ete
leri, erkegin daima kadma yaltaklan
masl esas1 miistesna, hep b~ka ba§ka 
tertiblerdedir. Bu seferki rec;eteyi de 
Miss Brice isminde bir Amerikah artist 
tertib etmi§. 

!deal koca, evveia cconfortable• ol
mah imi§. Buna benim de hak verece
gim geldi. Saniyen, c;ama§Irlan eski bi
~im olmah imi§. Kansm1, pi§irdigi ye
meklerden dolayt degil, giizelliginden 
dolay1 medhii sena etmeli imi§. Kar1-
sile beraber ihtiyarlamah imi§. Mizah
tan, latifeden anlama.h, ~cuklan sev
meli, ketum olmah, kansmm meslegi
ne kar§l alaka duymah, kar1smdan, lii
zumundan fazla i§ istememeli, muhiti
ne hiirmet telkin etmeli imi§. 

ideal koca rec;etesinin birc;ok nokta
lan hakikaten iyi, giizel. Gelgelelim, 
konfor tarafile, eski bic;im c;ama§lr fash 
biraz aykln. Haydi diyelim ki, konfor 
da bir nevi dayan1khhk manas1 bulu
nur, ve koca, alnmm yaz1s1 olan yiikii 
ta§Iyacak kadar dayamkh olmahdu. 
Yahut buradaki konfordan maksad bel
ki de kocanm her teklife yana§Ir, uy
sal bir adam olmas1d1r. Fakat §U c;ama
§Irlar neden eski bi~im oluyor? 

Bir heykeltra~tmiZtn 
yapbgi Atatiirk biistii 
Ankarada yapil

makta olan yeni Be
lediyeler Banka -
smm holiine kona
cak Atatiirk hey
keli u;m yapilan 
mi.isabakada gene 
heykel tra§lanm1zdan 
Nusrat Suman ka
zanmi§tir. 

Belediyeler Ban -
kasmm §ere£ hollinii 
siisliyecek olan bu eser Cumhur Reisi
mizin ~ehresini ~ok kuvvetli c;izgilerle te
bariiz ettirmektedir. 

'Ba§vekilin Yugoslavya seyahati 

Valtevo'da ismet inonu Belediye Reislerile 'bir arada 

Yugoslav' $ehirlerinde Tilrk hiikflmet Reisinf kar$tltyan dost Yugoslav' ~;ocuklan 

. 
Turk - Yugoslav 'bayra klarile siislenen Saraybosnada Ba$vekilim£ ze as~r'i merasim 

Ba~vekilimiz Yugoslav Harbiye Nazlrl 
General Marig'le bir arada 

Mostar'da Miisliiman kadmlan 

Valievo'da tezahilrat 

Valievo'da Ba§vekil ve istikbalcilerf istfklcil mar§lnl dinliyorlar. 

• 



~~ SAHi~ERDE 
• . •at tetkikleri 

5 mc1de: Anadoluda S d d retinta~ 
M~ e a ...-

6 nelda: Kagxd bubrf'- nbul- Ankara 
G .. ''b' I"" ta unu xr 1 
yolculugu 

a yapdan haksxz 
7 ncide: Mrs. Simps' 

isnadlar 
OnO~OncD y11 say1 : 

Halkednde bir gece 
Biiyiik Sefin genclikle 
ulvi )ir musahabesi 

... Jyle diyordu: "Atatiirk de bahti-
Celal Ba!.ar 33 da tek bir emirle biitiin mevcu
yardt~, . c;unk )iidsiiz fedaya haztr bir milletin 
diy~tm• tere1as1 oldugunu ve milletinin kendi-J 
~eh, £.!.Iulsub, ·irnanla bagb bulundugunu bilir ... , 
s1ne boy e tr 

~--------------------------
1:P 30 mart 

An. ecesi. Ankara 
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• • 
lkinci lnonii · 
0 giiniin kahraman
larrna bin siikran 

' 
Bugiin, ikinci lnonii zaferinin 

ytldoniimiidiir. Garb Ordusu Ku -
rpandam !smet Pa~a. sonradan 
Atatiirk tarafmdan kendisine en la
ytk ve en §erefli bir soy adt olarak 
verilen !noniinde, 16 ytl evvel bu
giin, ikinci defa galib gelmi§ti. 

I 0 - 11 kanunsani 1921 geces1 
diismamn ricatile biten birinci inonii 
mu-harebesinde 20,000 tiifek, 150 
agtr makinelitiifek, 50 top, 200 kt
!Jcdan miirekkeb olan dii~man kuv· 
vetini miralay fsmet Bey 6000 tii • 
fek, 50 makinelitiifek, 28 top ve 
300 kthcla maglub etmek gibi yiik

ital11an Hukiimdan S. M. Victor Emanuel 

KUGUI\ H 
---:") 

u~ dev et 
aske 1 pa. .Yap.taat,a § 
Be/grad anla$masz kar$zsznla Lehistan 

Romanya Hariciye NaztrJ tones co diin 
Belgrada vardt. ~ekoslovakya H.triciye Nazm 

Krof da bugiin muvasala.;" edecek 

, 

e 49 

iim . 
aver. 

ok sever. 
hmedimin 
n dizi di-

27 mart cumartesl trdi. ~nkarada 
Halkevinde bir toplantl encler bir yurd 
tahsilde bulunan Burr nttya riyaset 
§enligi yap1yorlard1. al Bayar Bur
eden Ekonomi Ba~ani iikranlarmt bir 

[Arkasl sa. 3 siltun 5 tel 

kuvvet varch. ltte ben bu ulusal 
kuvvete, bu Tiirk milletine giivene • 
rek ite ba§ladrm. Samsundan Anado
lu i~erilerine, kmk bir otomobille gi-
diyordum. Yammda otedenberi ya • ................................... ._.._. ...... ._.., 

verligimi yapan Salih ve Cevad Ab • 
bastan biri bulunuyordu. 0 lonk oto
mobil Anadolu yollannda ilerlerken 
ben daima dii§iiniir ve yaverime 
timdi sizin terenniim ettiginiz ~rln
Yl soyletirdim. Ben Tiirk ufuklann • 
dan bir giin behemehal bir giine§ do· 
gacagma, bunun hararet ve kuvveti 
bizi rsJtacagma, bundan bize bir gii~ 
~1kacagma o kadar emindim ki bunu 
adeta gozlerimle goriiyordum. 0 tar
lnyl okutup tekrar ettirmekten mak • 
sad1m Tiirkiin bu giine§i dogunca 
muvaffak olacagmn anlatmakb. Bu 
sebebledir ki demin soylenen §arlo 
benim on sekiz senelik bir habram1 
tazeledi. Bu tarlnyt soyletmege ona • 
yak olan gene bayana tetekkiir ede • 

ingiltere, ltalyan 
imparatorlugunu 

tan1maga hazJriandi 

vamltma~
halde so
apmaktan 
zor gelen 

Mesela 
beri gel 

r, gelin • Jill \ 
sa genclerinm taz (• 
telgrafla Atatiirke.~~r:r.n Atatiirk, ba

Bu telgraf gddtgfl d bulunuyorlardt. 
·j sora B I 

Zl misafirJerl e. c. ursa gene e -
telgraull . . 

Celal Bayar. .. ere 5J,JZ man ve 1ta • 
. ' s·· ••k ona .I lunda yorulma-rmm uyu nuvu . . . 

atlerini ve onun .b 'blldanm bildmyor· 
dan Atatiirkii takl t 

-1.1• .. pek miitehassis 
Bu samimi tezahU etlerini yiiksek 

olan Atatiirk. memnine ifade etmek 
huzurlarile Bu~~~ gen !erine alarak, 
ic;in. misafirlenm ~ 
Halkevini ~erefle~dJrt!alkevi salon -

Atatiirkiin te~nfler tlgm bir sevinc 
lanm dolduran gene bir siirur, bir 
ic;ine attl. Biitiin ge gibi Biiyiik ~e
minnet ve heyecan h "rk bu genclflrle 
fin etrafmt sardtlar. enpde konu~ • 
bir mi.iddet dil ve t 
tular. Onder yalntz 

Bu esnada idi k iitiin Tiirk mil
Bursa genclerinin d na nak~edilmek 
letinin kalbme ve len soylediler: 
lazm, gelen §U yU,It gece buradaki 

«- ArkadB.§l undaki de· 
toplantmtzl ve be . Bayar ~ok 
rin duygularm1z1 • rl~ bl:.na bd • 
giizel ve canh bir lei: Slz, gene 
dirdi. Bu meyand b~ni takibe 
arkadatlar, yorul b•lhassa bu 
ahdetmi§siniz. l§t 
•ozden ~ok duyg 

Yorulmadan 
a" 1 

'b edeceginizi 
arkadB.§Iar, 

Yorulmamak oy iiyorsunuz. 
Yorulmadan ne d aks1mz. Be-
olur rn .. J;""lb . yoru1ma • 
nin-. IZ~ e e(b. zaman da-

rnak degtl, yorul ld v 

h. d oru ugu-
I urmadan yiir d be • 

nuz dakikada da e hen . ni 
kib 

er msan 
ta etmektir. ~ b' h 1 t t~in, her mah1iik 1 ~ a e • 
t• F k . !l ugu yene-
lr, a at msandt rd k' 

b'l k • va rr 1 
1 ec:e manev1 b dinl d' 

i en u • 
~te bu kuvvet y 

rneden yiiriitiir. l~d 
S

. 1 • .. gene ev a • 
tz er, yem T u takib ede • 

lan, yoru1saniz d l 
t:eksiniz. Ben bu1~raya k• · 
n1z bunu size a~n k g~ I§ 
b 1 e uzere 

u unuyorum. l 
Y 
.... v k s1ave-asa 
urumege arar ~· 

Yorulmazlar. Tii11 gayeye, 

b. . .. k k 'd durmadan, 
1z1m yu se 1 1 B' d b·• 

1m d .. . u e u· 
yoru a an yun w c:.· 
nu gormekle balflgtz. 'f1m •· 

di, ~ocuklar, egle. "ld b 
Bundan sonra ·tahsl e .. u-

lunan bir Efganh kliigiin mu§: 
fik ve bahtiyar ku senedenben 

gec;en tahsil hayJnet hi~lr~~~ 
Atatiirke §iikranl v~. Buy~ 
Dahiyi bizzat ~or mutevelhd 

siirurunu soyledi. 
Atatiirk bu gen1 alicen<:.ba-

ne birka~ sozle ta • 

Bir arahk gene! gtzdan: 

Dai ba~rnt d!'~~f, giimu~ 
rma::: akar 

Giinef uluktarfar, yurit-
'kadaplar ... 

mar~m1 ayithlar.l kabartan 
bir duygu ve sevg e terenniim 
edilen bu mar~ bi~· urlu yii
zunu bu nura tev~enclige c;e
virerek eski bir 11 §u suretle 
hikaye buvurdular 

«- Arkadatll9 senesi 
agustosu i~inde~ ~tkbgun 
gun elimde, rdf kuvvet 
yoktu. Y a1mz b milletinin 
asaletinden dog vicdaru· 
mr dolduran yii evi bir 

rim.» 
Salon halkt bu Tannsel sozleri bir 

ibadet vecdi i~inde C:linlemi~ti. 

*"'* * 
Bir miiddet sonra istanbul saylavt Ba-

yan F akihe soz alarak Burs ada on bir se
ne hocahkla g~en hayatmm hatualarmt 
ve ~u dak1ka bu gender arasmda talebe
sinden bazdannm da bulunabilecegini 
soyliyerek toplantmm hakb heyecam §im
di huzurlarile biitiin -gencligi bahtiyar 
edeen Atat6rkten geldi~·ni soyledi ve b 
gecenin e tz. ~erefinden dolayt Burs 
gencligini mutluladt. 

* * 
Tiirk T arih Kururnu A ba§kam Pr 

fesor Afet Atatiirkten izin alarak §U hi
tabeyi yaptJ: 

«- Atatiirk, bayanlar, baylar, 
<<~imdi sozlerini i ittiginiz Bayan Fa

kihe ban a da hocahk etmi~tir. Tahsil ha-
yatimtn ii<; senesini onun hocahk ettigi 

Ismail Mii,tak MAYAKON 
I Arkast sa 4 siitun 4 te 1 
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Eregli 'irketinin 
satin ahnmas1 

Kanun diin M. eclisinde 
ittifakla ka ul olundu 

Ankara 31 (T e
lefonla) - Meclis 
l)ugiin Hilmi Ura -
I 1 n ba§kanhgmda 
toplandt. 1 n t i h a b 
mazbatasJ gel sa
bik Maliye Miiste -

n 'F aikm tahlifi 
yap1ldt. 

Arzuhal encii -
menine 1, Biitc;e en-

Halil Mentel ciimenine 3, !ktJsad 
ve Maliye enciimenlerine birer aza sec;il
dtklen sonra Eregli §irketinin satm aim
mast hakkmda mukavelenin tasdikma 
dair kanun layihast iizerinde gorii§iildii. 

Halil Mente~ (lzmir) soz aldt. Resmi 
istatistiklerin havzadaki istihsalatm 1 0 
sene zarfmda 950 bin tondan 2.245,000 
tona kadar c;tktJgmi gosterdigini, havza 
istihsalatmm 5.000,000 tona kadar ~~ -
kabileceginin gene resmi menabiden og -
rendigini, tesisat asrile§tirilirse liman ve §i
mendifer · yapthrsa maliyet fiatmm yan 
yanya indirilmesi imkam da tahakkuk e
decegini, bunun, memleket dahili ikttsa
di faaliyetinde oldugu gibi tediye muva
zenemizde de biiyiik tesirleri goriilecegini 

soyledi ve dedi ki: 
«- Binaenaleyh ben, her cepheden 

[ATkast Sa. 3 sutun 4 tel 

istanbul halk1na 
biiyiik miijde! 

.. • 24 may1sta bir karar veri-
Bransman ucreb ve kofra I ... . I 1m kt d 
k. r' b .. d •t• ecegl an asl a a lr 1ra ar1 ugun en 1 I· 

baren kalk1yor 

Bu guzel nettceyi temin eden Natta 
VekiZlJ'Jlia Ali 9etinkaya 

aft VekA ti, yapt!rdJgJ tetkikat ne
ti sinde Elek Sirketinin abonelerin • 
den bran~man, cereyan af<ma ve kofra 
k1ras1 o rak almakta oldugu iicretleri im· 
tiyaz mukaveles1 hiikiimlerine muhalif 
bulmu§. bu paralann nisan 937 aymdan 
itibaren almamtyacagmt Sirkete teblig et· 
mi~ti. 

Binaenaleyh, El ktrik Sirketi bugiin· 
den itibaren mii terilerinden bu namlar 
altmda hi~bir par alam1yacaktu. Sim -
diden sonra cereya ac;tld1g1 zaman hic;bir 
iicret almamtyacak, kutu ve kofra para
s! olarak faturalara bir iicret ilave edil
miyecektir. 

Komis rrk ve mufetti§ler §irket fatura 
ve makbuilanm stk stk kontrol ederek 
~irketin abonelerden bu namlar al tmda 
veya ba§kaca ve mukavele §artlanna uy
gunsuz olarak para 1p almadigtnJ kon
trol edecektir. 

···························································· 
Eski Sadrtazam izzet 

«Pasa» . vefat etti 
~ 

1 

izzet (Pa~a> mn son resim rinden biri 
ve cski btr totograttst 

Eski Sadnaz~mlardan lzzet (Pa~a) 
nm vefat ettigini biiyiik bir teessiirle ha
ber aldtk. 

Paris 31 (A.A.) - «Journal» gaze
tesinin Roma muhabirine gore !ngiliz hii
kumet mahfilleri, ftalya lmparatorlugu
nun hukukan tanmmasJ meselesinin halli 
i~in Milletler Cemiyetinin 24 may1s tari
hinde akdedecegi celsede te§ebbiiste bu
lunmak arzusundadtrlar. Bu hususta Av
rupa hiikumetlerinin Kanc;elaryalan ara
smda miizakereler cereyan etmi§tir. 

Bu hiikumetlerden baztlan bOyle bir 
te§ebbiis yap1lmasm1 tasvib etmi§lerdir. 

Paris 31 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi, Roma muhabiri Guyondan al • 
dtgt §U telgraft ne~rediyor: 

Romadaki kanaat, !ngiliz gazetelerinin 
hiicumlarmm lngiliz hiikumetinin hakiki 
siyasetile hic;bir surette alakadar bulun-

[Arka~' Sa. sUtun 3 tel 
lllllllllllllll II IIIII llttl Ill IIIII I 111111 II fllfl 11111111 Ill 

P.fiihim toplanttlara sahne oz<fJelgraddan btr mail ara: Kale mcydamndan 
Tuna1 ve Zemun'a bfr bakl~ 

Belgrad 31 (Hususi) - ¥iik An
tant Konseyi yann toplanac- r. Ro • 
manya Hariciye Nazm AntrSCO bugiin 
buraya muvasalat etmi~tir. ko lovakya 
Hariciye N azm Krofta cf'ugiin Prag
dan Belgrada hareket e tir. 

Krofta Belgrad On; itesinde Ce -

koslovakya tarihi hakbnda l>ir konferans 
verecektir. 

Kiifuk ltilal arasrnda bir 
askeri pakt 

Londra 31 (A.A.) -Daily Telgraf 
gazete inin Belgrad muhabirinin bildirdi

[:ArkaSt Sa. 3 siitun 1 del 

................................. ···················································································· 

Karabiik demir ve 
~elik fabrikalar1 

Cumartesi giinii Ba~ve
kilin bir nutkile temel 

Tiirkofi,Umumi Reisi Biirhan Zihni tarifelerde 
ya lacak tadilabn esaslartnt anlabyor 

,Sehri~ bulunan Tiirkofis umumi 
· · s·· " Zihni diin ak~am Ankaraya 

re1S1 ur" z·h . h . 
atma merasimi yapdacak hareket mi§tir. Biirhan I m, e. n ~ 

· d lundugu miiddet zarfmda 1hra· 
· - mtz e I d b I d.. d 

Ankara 31 (T elefonla) - Karabiik catc;t te~as ar a u unmu~: un e 
demir ve c;elik fabrikalarmm temelatma Rovlyaya thracat yapt he;,_yz parad • 
merasimine dair program hazulanmt~ bu- lar• alamtyan ve p~a an _many~ a 
lunuyor. Merasimin smai sahadaki Tiirk- b~e ~ala~ ba~~k.: z~. ~:~· zeytm ve m-

t ·1· "k' · · · • tac1rlenle goru~mu§tur. 
ngt JZ te~n 1 mesamnm tebariiz ettiril ~ ,. . uh · · · d"" T"'rkofis umu· 

· b" ·1 1 ~ B1r m arnnmtz, un, u 
mesme tr ves1 e o acag1 da anla§llmak ~ • . .1 ht dif meseleler iizerinde 
tadtr 1 rem e mu e 

• . .. .. .. gorii~mii§tur. Muharririmi.zin :ordugu su-
.. ~-a§_;~ktl fsmewt lnonunun cumart• allere cevaben bilhassa 1thalahn serbes

gunu . ~~ler_e dogru demir fabrikala7 n tisi ic;in almacak tedbirler iizerinde· iza • 
temeh uzermde soyliyecegi nutka b• a· hat veren Biirhan Z1hni demi§tir ki: 
ktmdan_ da .. hususi bir ehemmiyet ril • «.- fthalatm, dal\a fazla serbestisi 
!P~~tedtr. Ogrendigime gore, Ba eltili • ic;in tekarriir eden ve iizerinde c;ah~tlmak
miZin nutkundan sonra fngiliz firi de ta olan esaslar vardu. Bu esaslar elde e
soz alarak bu te§riki mesai doYJsi!e bir dilen tecriibelerle ve bugiiniin ihtiyacla-
nutuk soyJiyecektir. . [ArkaSI Sa. 7 siltun 6 da) Reist Burhan Zihnf 

Daveetlileri Karabiike pt • rmek iize• ,, .... ,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,,.,, .. ,,,,, .. ,, ..... , .... ,,,,,,, .. " ... ,,,,,, ... , ....... ,mn••uun•••••n•••mm•••••••numm••mn 

re curna giinii ak§amt biri 'l'Jlli birde. di- lspanyada u·· UA met 
geri yirmi iki on be~te 0 jpk iizere An -
karadan iki httsusi tren areket edecek -

tir.Karabiikte merasiiTsaat on birde ya- ku V il er liyor 
ptlacakttr. Ba~vekilflizin bulu~duklan ----------..-
tren cumartesi giini saat on ikide, ikinci G · I F ' • I• 1. tren de bir saat st~ra Ankaraya hare et enera raDCO nun g1z ICe Spanyo} 
edecek, her iki ren de geceyans1 hi • 

.................... :.~~~~.~~-.. ~ .. ~~.:~.~ .. ~ .. :~:.. F as1na gittigi iddia ediiiyor 
l 

General Ludendorf 
Almm Erkantharbiye· 
sinf' mii•a virlik yapacak 

Pa1S 31 (AA.)
Ecl·J de Paris ga

Merhum 1864 senesinde dogmu~tur. z11 esmde Pertinax, 
1887 de erkamharb yiizba~tsl olarak ~1t1erle Luden -
mektebden mezun olmu~. 2 sene sonra da orff'un bart§ma -
kolagast olarak Almanyaya gitmi§ ve larmm siyasi bir e
orada 4 sene kalmt§hr. Avdet edince ce ~emmiyeti olmadt
binba§thga terfi etmi~tir. 1896 da htrb g~ru kaydetmekte-

[Arkast Sa. 3 siltun ~ tel d 1r · 

inonii 

cJournah gaze -
tesinin Be lin mu -
hablri §U telgraf1 
~ekmi§tir: General Ludendorff 

Madrtdde milL Zerfn yapttg1 bartkadlardan ... 

. . 
tyor» ci-
Ya orta 
ltma~la
ere go _ 

lini bile 
astzhk-
tma~lar 
ik. 
kabili-

• ~ne ile 
• cadere 
1 ~emek 
~· ~ nu -
a tr a • 

harfi 1, 
ni ildigi 
lu 1ktu, 
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• nur 

ku-
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n • ribi 
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o • da 
ve 
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da 1-
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leri-
bir 

tlte§ 
:ene 
etile 

bir 
:~ya 

de 
da 
b 

rede 
; yak
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bu-
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tlarla 
el oi
ceti • 
, 1n • 

inti • 
vers1· 
1udisi 
laSJD& 
ejime 
On a, 

yasak 
alefet 
iliyor, 

Giizide ~air ve edib Hasan i Yii
celin ln·· ii zaferimizi ya ata11 ktymetli 
bir iiri !:> iin be~inci sahifemizde 

cHitler - Ludendorff, mulakatmm mu 
him noktas1, te!rar faaliyete ~e<;en Lu
dendorff'u bugijnden itibaren hakikat
te tic;i.incii ReiCh erkamharbiy sinin mU•••I .. •IIIilll!l••••••- §avrrligini deruhde etmesidir.~ 

. Andujar 31. ~ :A_~ - «Havas a -~ptlan bir ba km neticesinde 
Jan mm muhab n btldmyor: ve Villa Nuova del Oug1 

Diin waat 18 de mili ler tarafmdan ya- (Arkast S• 

fikirle

di ler 

... 



Tarlhi tefrlka : 75 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibaa edilemez) 

Garib bir protesto 
usulii 

Liman idaresinin 
ifleri iyi . gidiyor 

ibrahim 
Riistemin Padi,ahla ~ dtrda ha,ha,a kabp 
konu,tugunu casuslar1 ·vasttasjle ~~b~r aimi,ti 

~~r~1plak sokakta gezen Yapdan tetkikler, . idare· 
bir adam rnahkum oldu nin karda oldugunu 
E~~ik~ gun Galata nhttmmda c;ok 

garib bir hadise olmu§ ve Adliyeye inti • 
kal etrni§tir. Hadise §udur: 

Ali adm 'a 35 ya§lannda bir hamal, 
Marmara sahillerinden gelecek olan va -
purlardan birini beklemege ha§laml§tlr. 
Birkat; saat intizardan sonra nihayet bir 
vapur gelmi§ ve nhttma yana§trken bu ~ 
!un hamallar gibi Ali de k1smetini ara • 
maga ko§mu~tur. Fakat birdenbire kar§I • 
sma bir polis «;Ikmi§, elile: 
«- Our!» i§aretini vermi§tir. Bun • 

dan sonra aralannda §Oyle bir muhavere 
cereyan etmi§tir: 

- Nereye gidiyorsun? 
- A~1m, hamalltk yaptp ekmek pa • 

rasm1 kazanacagtm. V apurdan ~1kacak 
yolculardan birisinin e§yastnt ta§tyacagtm. 

- Olmazl 
- Neden~ 
- Numaran yok! 
Ali, hamalhk numaras1 almacagmt 

Ormanl' ~s1nde: Buac:pe,te <Buatn> 

Bu. bir ta§la iki k~ vurmakb. i'\himi Bununla beraber padi§ahm Rustemle 
gi:izden du fuiiyor, Piri P~ayt ge. gQ.. mahrem olarak ne gorii~tugiinii anlamayt 
ze JOlwyordu. Ciinkii e~ki Sadna~un da son dere<:e merak ediyordu. Onun bir
yeniden ikbale ermesini, lbrahimin ~~- denbire kar§tStna dikildigini goriince hay· 
de kalma,mdan ~ kendi hesabma ~ \ retle kan~1k bir korku g~irdi, vezir olah
daha uygun buluyordu. Piri Pa§a, al danberi kimseye gostermedigi bir sayg1 ile 

bilmediginden numara almadtgmi, bir 
i~ yaptp be§ on kuru§ kazanmak ihtiyacm
da oldugunu polise soylemi§ ve hatta yal
varmaga ba§lamt§ttr. Fa kat bu ricanm i§e 
yaramadtgmt goriince §oyle tehdide ba§· 
laml§hr: 

hk kocaydt. iktidar mevkiin~ gelse c. yerinden dogruldu: 
fazla kalamazdi, oliip giderdJ. Halbuk. B b k I k ld d d' 
1brahim gencdi, y!llar ve ytllarca yerini -d ~yu;l ~I aIm aplyo a§1• e 1

' 

«- Polis efendi I. Sayed beni ic;eri 
h1rakmazsan ben de yapacaglmi yapa -
nm.» 

muhafaza edebilirdi. Bir ibtiyan bir Yl~. tr In§.:. a. .. .. .. 

I d "'i•t'tnn·'- Sadnazamhm ya ~ l .ustem IgJldi, vucudunu ortadan kal-

Polis, Alinin bu soziine aldtrmaymca 
Ali: 

«- Madero ki beni ac; btrakmak isti -
yorsun, ben de bir an evvel oleyim I» de -
mit ve hemen soyunmaga ba§lamt§ ve ce
ketini, pantalonunu ve i.istiinde ne varsa 
c;1kanp anadan dogma <;tplak bir hale 
gelerek cadde ortasmda kalabahga ka -
n§mi§ttr. 

genc e eg... '""' ... dl '- · d' ... · d ... · · .. tii k Ia k istiyen Riistemin bilhassa i§ine u lSte 1g1 a amm etegm1 op : 
g:li:du. .. · Haytr burada, dedi, ben miibarek 

f akat Sultan Siileyman bu planm yulzd\. goriip yiiregimi aydmlatmaya 
· .. 'd b' · t l d ge 1 

yiirumesme musat u vaz1ye a rna 1, 
yalmz Piri Pa§anm hizmetlerini hahr • - ' ~imdi ~evketlu Hiinkann ya· 
hyarak teessur duydu. nmda t\ miydin? 

- Evet, dedi, Piri );dam isran sev- - .. B devletlul Oradayd1m. Fa • 
mezdi, uluorta konu§mazdJ. Lakin Y~~a kat gune~)renler mehtab1 da ozlemek
g~kindi, hayli de yorgundu. B~mml.e t~n. g~ri k\zlar. Ulu Hi.inkar giiue • 

Ali bu vaziyette polisler tarafmdan ya
kalanml§, zorla elbiseleri giydirildikten 
sonra curmi.i me§hud mahkemesine sev -
kedilmi§tir. Ali mahkemede: bile her ytl sefere ~Ikamazdl, lbrahlm gJ· §IIDIZ 15e sel mehtab!mtzsm. 

hi gayret gosteremezdi, onun i~in ken • - Dilba demsin koftehor! Otur «- N e yapaytm, c;Iplak gezmek a
yibsa, insam ac; h1rakmak ta giinahttr. 
Kendimi soguktan oldi.irmek i<;in soyun -
dum» demi§ ve adaba muhalif hareke -
tinden dolayt bir gun hafif hapse mah -
kum olmu§tur. 

dini feda ettim. . . da hiraz kont. 

Ve b·1r nebze di.i•iindU, miihun btr su Ve onun pn· k 
' k d d Jh ile neler onu§tu • 

if~a edeceki?i~ gibi dort yanma ba m '· nu . am . an gibi ilk lahzada sor· 

- F eda ettim amma degerini unut
madlm. Babadan kalma bir kulumdur, 
ilk lalamdtr, kendini unutamam da. ,Su 
sefer, in§allah zaferle bitsin, istanbula 
doniilsun, onu gori.ip gonli.inii almm. Sen 
de unutma, lstanbula vam varmaz bana 
Piri Pa§ayt hattrlat. 

Riistem, lbrahime hala candan bagh 
goriinen efendisini kendi meramma mey
lettiremedigi · anlaytnca ba~ka bir plan 
dii~iinmege koyuldu. Piri Pa§ayt Sadn
azam yaptmp fbrahimi dii~i.irmek miim
kiin olmuyorsa Piriyi feda ederek lbra
himi kiindeden atmak imkam vardt. Zeki 
imrahor, §imdi bu esasa gore ~ah§may1 
taaarhyordu. Nitekim atlar ve eyerler ii
zerine biraz daha kon~up huzurdan '.;l· 

kmea zaman kaybetmedi, dogru ibra • 
hia!in yanma gitti. 

Zaten o da, paditahm adamlan ara • 
s1nda bulundurdugu casuslar vasttasile 
Ri.istemin <;ad1rda kaldtgmt, efendisile 
ba~bata bir~yler konu§tugunu haber a • 
larak pirelenmi~ti, ka§lanm ~_;ahp dii§ii • 
niiyordu. Ge~i. hududu olmtyan guru • 
ru. Ri.istemi veya bir ba~ka saray agasmi 
k1skanmasma manidi. Hiinkarla on dort, 
on be~ ytldanberi bir arada ge~en haya • 
tm c;e§idli ve binbir renkli safhalanm du
§i.ini.ince gururu bi.isbutiin kabararak •unu 
bunu kiskanmayi biisbutun ziil saymale • 
tan c;ekinmiyordu. 0, Sultan Siileymanla 
tam~hgt vakit on dokuz ya§mda bir de
likanltydJ. Hiinkar da ayni ya§ta bulu -
nuyordu. 0 giinden bugune kadar neler 
yapmami~lar ve birlikte ne i§ler gorme • 
mi§lerdi? Hiinkar, bir Riisteme veya bin 
Ri.i~teme, bi.itiin bu hanralan feda etmek 
ciiretini gosterebilir miydi L 

ruak: tstem•yerek d d .. 
d 

. I . . e en, tepe en soz 
a~h. or u I§ enm ld k . b" 
"k b' k .1 a 1, as enn u -

yu IT ISffilni • I l , k h k $EHIR ISLER/ memek ic;in • geril~1 b~e ;; ... m 
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ba~ma tesadiif olunar. tral digmt, ah~ Afi§ itlerini arbk Belediye 
re er en, ne u· 

Jerden, batakltklardan , I kl .. idare ed1'yor 
I · kl · d d I ay 1 a g~m-
emtyece erm en ° a-la muhasara Aym yirmi iic;iindenberi afi§ i§leri 

toplanm Belgradda terhini anlath: Belediyeye gec;mi§ ve bu i§leri idare 
- ,Simdi, dedi, sebi.ikl k l~in de .bir biiro tesis edilmi§ oldugun-

oynata oynata yiiriir giden~ m1zra dan Belediye riyaseti alakadarlara bir 
Budini du§uri.ir dii§urmez B_er:t~, tamim gi:indermi§tir. Bu tamimde afi§ 
tir, bizden ythp ko§e ko§e sak1~1 At : biirosunun miihriinii tll§lmiyan ilanla
man !mparatoruna jyi bir ders ~'lektir. rm menedilmesi bildirilmektedir. 

Ba~imrahor, ne bu yap!lan, ne Y Kad1koy Su tirketi heyeti 
"(nlmast dii§i.iniilen i§leri bilmez ~~;.- toplanamad1 
Ibrahim, §U halde, bo§ yere <;ene y . 

1
: Kad1k1:iy Su §irketinin umumi heyeti 

yordu. Ayni zamanda Hiinkann se'\1 diin toplanacak, bu toplanhda §irketin 
sini kazanml§ bir adamtn Sadnaz.am ~ hiikfunet tarafmdan sattn almmas1 i§i 
dmna anslZin gelmesinde bir maksad bt.gi:irii§iilecekti. Fakat ekseriyet temin e
lunmak gerekti. Bundan otiiri.i de veziriniilemediginden bu toplant1 yaptlamlya-

b . h · · d d 1 k tehir olunmu§tur. Satm alma ~i 
manas1z 1T mu avere zemmm e o a§ • , k d h"k' tl t t kt "!" .. fb h' d b' 1t m a u ume e emas e me e a-mast gu un~tii. ra 1m e, uzunca 1r ~ · k t 1. · 'd d M .. . 1r e mec lSI 1 are azasm an e-
gevezelikten sonra Rustemm sabtsnzlan- na~diin tekrar Ankaraya gitmi§tir. 
d1g1m gorerek kay1dstz davranmak yo • l k h d "'• d' 
lunu b1raktt: pte nar 1 egl§me 1 

B
'l . 4 .. ,., Bugy fiatlarmm hali haz1r vaziyeti 

- 1 mem, dedi, ~evke~lu Hunkar narh.m 'i!i§tirilmesini ieab ettireeek 
stkthyor mu, sefer zahmetlennden yoru • mahtyetrrroriilmediginden bu hafta da 
!up i.iziiliiyor mu? Ger~i bir§ey sezdirmi- franeala ~ ekmek fiatlan oldugu gibi 
yor, §en goriiniiyor. Lakin ben endi§e - birakllmt§t 
deyim. Velinimetimin rahatm1 dii§iin • Hal n·d·· • I' ..... 

k h"l' d w•l• , ur muavin lgl 
me ten a 1 eg1 1m. Hal muhas, · . N · H 1 "d" ec1s1 un, a mu ur 
. Riistem, f1satt ka<;trmadi, planma g~- muavinligine t.in edilmi§tir. 

tJ• y . t · em rarvay arabalar1 
- Ulu Hiinkar, Tannya §i.iki.ir, iyi- fazlalctlrlhyor 

dir, ho§tur, cenabmdan da ho§nuddur, 
adm amldik~a el kaldmp uzun ylllar var Tramvay §irketir.,_ otomatik ve yan-

dan kaplll ~letmekt oldug~u iki araba-
olmana dua eder. Lakin gammazlar im- k 1 k 5~~1.? ~za .. ara ar~l '>.k faydah oldugu 
zas1z nk' a (jurnal mukabili sayilabilir) gorulmu§tur. Bu arabara hareket si-

gosterdi 
V ekaletler miimessillerile Divam M u· 

hasebat azalanndan mute§ekkil olan bi • 
lanc;o komisyonu, Liman i§letme idaresi
nin hesablanm tetkik etmektedir. Heye -
tin yapttg1 tetkikler, Liman i§letme ida • 
resinin, son zamanlarda iyi idar-enin bir 
neticesi olarak fazla tesis masraflarma 
ragmen verimli bir 9<1h§ma gosterdigini 
meydana ~tkarmt§hr. 1darenin son y1l bi
lan~osu iyi bir vaziyettedir. 

Bilan~o heyeti §i!ndiye kadar Deniz • 
yollan, Akay ve Deniz Fabrika ve Ha • 
vuzlar mudi.irluklerinin bilanc;olanm tet
kik etmi§tir. Bu iic; miiessese, Denizyollan 
idaresinin V apurculuk ~irketinden ald1gt 
vapurlann odenen taksitleri gozoniinde 
tutulmak §artile, son yth karla kapamtt
lardu. Denizyollan idaresinin bu sene de 
a~tk verdigi hakkmdaki haberler de dog
ru degildir. 

ADLIYEDE 

Palto ~alan h1rs1z yakaland1 
Galata ve Sirkecide duran motorler

den son zamanlarda baz1 e~yalar c;alm
masi iiz.erine faaliyete gec;en zabtta bu 
h1rsizhgm Mehmed admda biri tarafm
dan yaptldtgtm te9bit etmi§ ve Mehmedi 
sue; U.Zerinde yakalatnl§tir. ~imdiye ka
dar bu moti:irlerden be§ palto c;alml§ o
lan Mehmed diin birinci sulh ceza mah
kemesinde sorgusu yaplld1ktan sonra 
tevkif edilmi§tir. 

Doktorun cam1m loran amele 
mahkum oldu 

Bundan birkac; giin evvel, sabahleyin 
doktor Horhoroninin evine taarruz ede
rek kapmm iki kristal eamm1 ktran ve 
ka~arken yakalanan amele Cemalin mu
hakemesine Beyoglu ciirmii me§hud 
mahkemesinde bakllml§tlr. Amele Ce -
mal, alacagm1 alamacbg1 igin bu ~i yap
tlgmt si:iylemi§tir. 

Doktor Horhoroni de miiteoavizi ta
nrmadlgtnl, bu i§in alacak meselesinden 
ziyade hayatma kar§I bir kasidle alaka
Sl oldugunu soyledi. 

Yapllan muhakeme sonunda, amele 
Cemal 15 giin hapse ve 15 lira para ce
zasma mah.kfun olmU§ ve vaziyeti de 
~iipheli goriildiigiinden tevkif edilmi~
tir. Cemall5 lira para cezasma mah.kfun 
edildigini ~itince: 

c- Zarar yok, isterseniz 25 liraya 
mahkfun edin, fakat benim §U 110 kuru
§Umu §U adamdan alm:. diye bagtrml§· 
tir. 

lmrahda yapdacak 
hapisane 

imrah adas1 igin alb bin fidan almak 
ve burada kurulaeak yeni hapisane bi
nasmm in§aat malzemesini sipari§ et
mek iizere §ehrimize gelmi§ olan Bursa 
Miiddeiumumisi Cemil, lmrahya don
mii§tiir. Cemil, istanbul hapisanesinden 
be§ mah.kfunu da imrahya gotiirm~
tiir. 

Bir kamarot mahkum oldu 
Bundan bir miiddet evvel Sadrkzade 

vapurundan yedi battaniye, iic; yorgan, 
iki yatak c;ar§afl ve ka§Ik, b1~ak, c;atal 
takrmlar1 c;alml§ olan kamarot muavini 
Nureddinin birinci sulh cezadaki muha
kemesl diin bitmi.§ ve kamarot muavini 
6 ay hapse mahkum olmu§tur. 

~eker h~rsizlari 
$ehzadeba§mda Mehmed Alinin §e

kerci diikkanmda kavanozlarla §eker 
c;alml§ olan Arif ve Hac1 isminde iki ki~i 
diin ciirmii me~hud mahkemesinde iki
§er ay hapse mahkum olmt1§lard1r. 

VILAYETTE 

Birinci §ube miidiir 
muavinligi 

Emniyet miidiirliigii birinci §U'be mii
diir muavinligine Ankara Emniyet me
murlarmdan Tahir tayin edilmi§tir. Ta
hir bugiinlerde §ehrimize gelecek ve va
zifesine ba§hyaeakttr. 

Halka okuma 
zevki vermek i~in 
Maarif Vekaleti ~ok 

giizel kararlar ald1 
Maarif VeHleti memlekette genclige 

okuma zevkini a§Ilamak i~in baz1 tedbir
ler almaga karar vermi§tir. Kitab okun • 
mamasmm ilk sebebi, kitab fiatlarmm 
yiiksek olmasmda goriilmii§tiir. Gencligi 
ve okuyuculan alakadar edecek kitabla
nn bulunmamas1 ve mevcud litablann 
muhitle alakast olmaytp ya tamamile ha· 
yal ve yahud yabanct muhit ve mevzu • 
lara aid olmast da diger sebeblet meya
nmdad addedilmi§tir. Vekalet, bu mah • 
zurlan bertaraf etmek ve gendikte oku • 
rna zevkini uyandtrmak i~in icab eden 
tedbirleri almak i.izere bir komisyon kur • 
mu~tur. Komisyon, memleket i<;inde, arzu 
edi,Jen kitablann yaZIImast ic;in icab eden 
c;arelere ba~uracak ve yaZihp ta gonde
rilen kitablardan muvaftk gordi.igiini.i 
T a lim ve T erbiye heyetine verecektir. 
Y aztlacak kitablarm terciime olmasmdan 
ziyade telif olmasma ehemmiyet verile • 
cektir. Yaztlacak kitablarm behemehal 
edebl olmas1 da §art degildir. Mevzu 11e 
olursa olsun, yalmz yaz1h§ tarzma, oku • 
yanda muhakeme ve tahlil kabiliyetini u• 
yandmp uyand1rmad1ibna dikkat edile • 
cektir. Bu vastflan haiz olarak yaztlacak 
kitablar nefis bir §ekilde Devlet matbaa
slnda bas1larak his;bir kar gozetilmeden 
maliyet fiatile satllacaktu. 

italy1 Yugoslavya 
fE5} el~.a. Yugos!a<Vya Batvekili 
(g} ve c1ye N azm Dr. Stoya .. 

din( ile Hariciye Nazui 
Kont Ciano llnda imzalanan vesika .. 
!ann, AvrupolitikasJ iizerindeki e • 
hemmiyeti g\; ~_;tik~e daha ziyade te~ 
bariiz etmekto Yugoslavya paYJtah .. 
tmda be§ vesimzalanml~ttr. Bunlar .. 
dan biri seki~ddeli bir siyasi muahe· 
de olup iki tlbununla birbirinin kara 
ve deniz hudr1m tammakta, bunlara 
tecavi.izde bulamagt kabul etmekte, 
iki taraftan b ii<;i.indi bir devlet ta ~ 
rafmdan teca-<ukuunda oteki devletia 
buna yard1m ~esi ve iki tarafm mii§~ 
terek menfaatlehlikede kald1g1 za • 
man, bunlann afazast hususunda bir~ 
birlerile isti§ar~ulunmagt taahhi.id et~ 
mektedir. 

Bu siyasi ndeye ilaveten muvak
kat bir ticareUakt da imzalanmi§hr. 
Y edi maddeli bu misakta konten ~ 
janlann tevsiingi.imriik i§lerinde mii· 
sava ta riayete ·imi bir !talyan • Yu
goslav meclisi ine aiddir. Bu meclis 
nisamn iptidalll toplan1p ilk i§ ola
rak kontenj anlasnif edecektir. Bu 
sayede Yugoslnn halyaya ihracat1 
birden yedi yiiYon dinar, yani u~ 
bU<;uk milyon · lirast artacakttr. 

Siyast muahe ticari misakla be ~ 
raber i.i~ proto~zalanmt§hr. Bunlar
dan birincisi i1a bulunan 600,000 
ki§ilik Sloven aatinin kendilerine 
mahsus lslav ~ umumi ve hususi 
tedrisat yapmaLgazete ve kitab bas
malanna aiddi~oslavyada bulunan 

MOTEFERR/K ltalyan ekalliyee ayni hale verilmit
tir. Bu ekalliyet iki memleketin mii· 
nasebetlerini §inkadar mutemadiyen 
z.ehirliyordu. 

Sigortacdarm senelik 
toplantlsl 

istanbul Umum sigorta ~irketi, 
senelik toplanbs1 diin yap1lmJ~br. Top
lantlda idare heyeti ve murak1b raporu 
okunmu§, heyeti idareden c;ekilenlerin 
yerine yeni aza se~ilrni§ ve reislikte de 
Mahmud Nedim ipka edilmi§tir. 

Ruam miicade esi bitti 
Bir miiddettenberi yap1lmakta olan 

ruam miicadelesinin arkas1 almmt§tlr. 
Bu sene iginde sekiz bin hayvan mua
yene edilm~, bunlarm arasmda pek az 
hayvanda hastaltk gi:iriilm~tiir. Miica
deleye bir sene fas1la verileeek, bir sene 
sonra tekrar faaliyete gegilecektir. 

1zmit civar1 koylerdeki hayvanat1 
bakariyede §ap hastah~ gi:iriildiigii i~in 
bunun istanbul ki:iylerine de sirayet et
memesini temin maksadile c;all§tlmakta
dlr. Bu arada Pendikte bir kordon tesis 
olunmu§tur. Gelen hayvanlar burada 
muayeheye tabi tutulmakta, hasta ol
dugu gi:iriilenler ayr1lmaktadtr. 

Nisan bahgma dikkat 
Nisamn birinci giiniidiir. Otedenberi 

adet oldugu iizere bugiin birc;ok kimse
ler nisan bahgt hediye etmek ve birbir
lerini aldatmak istiyaceklerdir. Bina
enaleyh, okuyuculanmtza bugiin al
danmamak igin miiteyakklz bulunma
lanm tavsiye ederiz. 

Bir araba kazasi 

lkinci protoi-tcavudlugun §imdiki 
hududlanmn Vletlinin tamnmasma 
aiddir. Malttmtam hududlar, Umu~ 
mi Harbden 5( !Jfera konferans1 ta· 
rafmdan tayin 1i~ lakin Yugoslavya 
tarafmdan tanJ\tl'· ,Simdi bunu ta~ 
n1makla Yugolthi.ihim mi.isaadede 
bulunmu§tur. (tl~protokol Htrvat 
tedhi~ilerinin ]bt kurduklan Us ~ 
ta§i ismindeki 1 c!talyanm hima • 
ye etmemesine lJ! 

Bu vesikalarii1 muhteviyah de~ 
gil; tahrir ve tam ttindeki hususiyet 
dahi siyasi noklcltk miihimdir. hal~ 
ya Kralmm, Hbn lmparatoru ol~ 
dugu da Yugoa1irafmdan tanm ~ 
ml§hr. Vesikah 1aman iki tarafh 
olup mu§terek or~ ~nla§m~ esas1 
tamamile bertaJ~ lmi§br. M11letler 
Cemiyeti de hi~riile alakadar edil~ 
memi§tir. 

Bundan ballllya • Yugoslavya 
muahedesi, dah 1 Yugoslavya ile 
Bulgaristan arll imzalanan ebedi 
dostluk muahed~leta tamamlamak
tadu. Ci.inkii }P0~1d~~"ll~ .. ,'!ark 
hududlanm, digi de garb budud 
tam a mile emniyt altt?a almt§hr. Yugo. 
lavya, yakmda lac•1.stan ile aktede<:egi 

Ahmedin idaresindeki 2508 numarah bir muahede ile le11dt etrafmdaki emni· 
yi.ik ara'baSt, di.in ogle iizeri Tarlaba§m· yet c;emberini tatllnJall11§ olacaktJr. 
dan .gegerken Foti admda bir kadma ~, ! 
c;arpm1~ ve tehlikeli surette yaralanu§- lki bw;uk ~endet"eri talya ile Yu "' 
t goslavya anla~m$. yin mesai sarfetmi~-Ir. 

Yarah tedavi altma ahnml§, suc;lu ya- ler ve hazuhklarra•llli~lardlr. Bu miid~ 
kalanmi§hr. det zarfmda Mao.r~an~n dahi Yugos • 

Havalar tekrar sogudu lavya ile anla§ma\ Jn, gerek Belgrad 
gerekse Roma ~al§xiktan geri durma " 

1ki ii~ giindenberi hava birdenbire so-
gumu§ ve ilkbaharm bu sene zannedil- mt§lardJr. 
digi gibi erken gelmedigi anla§llml§tlr. ltalyanm, Yug~s"'Ya ile anla§ma • 

Havalarm uzun bir miiddet steak git- stnt kolayla~ttran ~nniihim nokta, ltal~ 
mesi iizerine c;1kanlan palto ve parde- yanm Akdenizde tci.inistligin yay1lma~ 
siiler tekrar giyilmi~, sobalar tekrar fa- sma ve yerle§me5ire1ani olmag1 kendi 
aliyete getirilmi.§tir. Diin bilhassa serj_, .,olitikasma esas t\t~ olmasldtr. Yu ~ 
~ir §imal riizgan havayt ad~alnlh so goslavyanm, S0,.,- in orta Avrupa 
gutmu§tur. Rasadhaneden aldtgumz rna- )itikasma karl§tlh mast I<;m sonuna 
lumata gore, di.in, tazyik 763 idi. radar c;ah§rnl§ oJII ve Romanyayt 

Saat 11 de steak_ en ~azl.a ~0, en az 6 So etlerle te§riki J.ide bulunmaktan 
dereee olarak tesb1t edtlml§trr. vy . . . 

R .. • zd tt 11 12 metro menedecek surette, tmemleketm pohh~ uzgar poyra an saa e - . 
siiratle esmi§tir. kasi i.izennde tesir f01§ bulunmast ve 

Hava miitehass1slarmm verdigi ma- hatta Sovyetleri §lii!e kadar tammt " 
lumata gore bugiin hava ya~~h. olm_tya- yarak Moskova ile ~lomasi miinase • 
caktlr. Artik kar yagmas1 ihtrmah de betleri tesis etmemJtalyamn politi " 

yoktur. kasma da uygun d giinden kolayca Sonra ortada kendine bir rakib ara • 
mayt icab ettirecek sebeb de yoktu. Dev
let i§leri yolunda gidiyordu, ordu zafer
den z.afere gotiiriiliiyordu. Bu nizam ve 
bu J(!ref hep kendi himmetiydi. Padi§ah, 
durup dururken devletin idaresini ba§ka 
hir ele ni~in verecekti? .. 

sunup, yahud o degilden goriinup onun rasmda inip, binmek ka.1 olmad1g1 i~in 
berrak yi.iregini buland1rmak isterler. 0- b~~ka kaza da olmama~!'·hr. ~irket on 
na Piri Pa§aYJ hattrlatanlar dahi var! gune kadar bunlardan uc;'leii bir ara-

lbrahimin ka§lan ~ahldt, dudaklan baYJ daha sefere c;Ikaraeak.,e bilahare 
titredi: adedlerini tezyid edecektir. 

Edirne Ha va Kurumunun kadtnlar kolu ~ab,tyor bu iki devlet anla§nl· yukarlda say .. 
d1g1m1z be§ vesika i ralartndaki umu-

!brahim, dii§iincesinin bu noktasmda 
hulyalarmm sezilmi§ olmast ihtimalini 
gozoniine getiriyor, huylamyor, hiddetle
niyor ve i.;in kin ktvramyordu. Padi§ah
tan zeki, padi§ahtan bilgin ve padi~ahtan 
cesur ve padi~ahhga bu sebeblerle ondan 
daha lay1kken anstzm bir darbeye ugra
mak ihtimali onu deliye <;eviriyordu. Fa
le ' rkmuyordu, boyle bir vaziyetin be-

halinde efendisile miicadeleyi 
,rdu. Bol armaganla, bo! pa -

lerini aldigi beylerin, pa~a -
!r yolunda kdavuzluklanm 

•tgu Yeni<;erilerle Sipahi -
>ti.icadelede kendisine yar 

prdu. 

- ft i.iriir, kervan yi.irii; amma Riis· M0ZE1€RDE 
tern, gene merak ettim. Kimola bu na- Ayasofya M·· · d b uzes1n e u.1nan 
bekar~ 

- Vebal altma girmek istemem, bir 
ferde tohmet atamam devletlu vezir. Ki
§1 hasmmt sezse gerek. 

- !skender Celebiden ku§kum var. 
Y amld1m mt dersin? 

- Sen gibi bir vezir aldanmaz, dog
ruyu kuk perde ardmda dahi olsa gorur, 
ke~feder! 

!brahim Pa§a, belindeki elmas kah • 
zeli han~_;eri ~_;tkard1, Riisteme uzath. 

- V erenle, dedi, alan bilecek, Tan
rid an gayri goren olm1yacak. AI, kann· 
da~ bergi.izan diye sakla. Hiinkarm ya
nmda da goziim ol, kulagtm ol. B:r 'di.i
zen varsa gafil avlanm1yahm. 

(Arka.tl var) 

tarihi evrak 
Ayasofya Miizesinde bulundug nu 

yazrnt§ oldugumuz baz1 tarihi evrakn 
Ayasofyanm Miizeler idaresine gec;tig 
s1rada toplanarak Ba§vekalet Hazine ev
rak miidiriyetine gi:inderilmi§ oldugu 
ahnan miitemmim malfunattan anla~Il
mt§trr. -···-Merkez Bankas1 umum mii· 

diir muavinligi 
Merkez Bankas1 Umum miidiir mua

yinligine tayin edilmi.§ olan bankanm 
~stan bul §Ubesi miidiirii Said in yerine 
Izmir §ubesi miidiirii Mecdinin tayin e
dileeegi s6ylenmektedir. Saidden inhi
lal eden Ticaret Odas1 reis vekilligi ic;in 
yeniden sec;im yap1lacaktrr. 

Edirne (Hususl) - Sehrimiz Hava I rak ~ah~malarma devam etmektedir. Gon
Kurumunda lturulan kadmlar kolu idare derdigim resim bu toplantilardan birine i§· 
heyetile yard1mc1 azalan s1k s1k toplana- tirak edenleri bir arada gostermektedir. 

mt ve hususi biitiin •seleler i.izerinde 

uzla§ml§1ardiT. Bu valar orta Av .. 
rupada, Balkanlard! Adriyatik de 

nizinde busbutiin yef devir ac;maktJr. 

<.;iinku ltalyamn Atizin §arkmd 

diger devletlerle de l§maga hamlan• 

d1gm1 gostennektedir 
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KU Antant bugUn top l a n~yor 

O«; d let aras1nda bir 
aske akt yapilacakmi§ 

gine gore, Kiic;iik ic;timamm 
toplanacak alan 3zasl devletler 
hedefini, Kii~iik viicude getiril -
aras1rtda bir ask paktla, Kiic;iik 
mesi te§kil edt~c.ekL;,,t verilrnemi§ 
Antant devletleri, 
hir tee a viiz 

kar$zsznda Lehistan 
f;eko•lovakya Hariciye 

N aztrtmn beyanall 
Paris 31 (A.A.) - «Ce Soir» ga • 

zetesinin Prag muhabirine beyanatta bu
lunan Hariciye N azm Krofta, Almanya 
ile <;ekoslovakya arasmdaki miinasebet
lerden bahsederek Almanyanm <;ekaslo
vakyaya taarruz etmege niyeti olmad1 • 
gmdan emin bulundugunu soylemi~tir. 

d:mda bulunmayi N am demi§tir ki: 

dir. «- Almanyanm biitiin Avrupa ile ugaye•t 
Toplant _Havas Ajan- zun siirecek bir harbe girmesi ihtimali ol-

Belgrad 31 (A mad1g1 herkesc;e malumdur. Habe§istan, 
b'ld ' · k hatta lspanya mevzuu bahsoldugu miid -

Sl I my or: giinii !Yah~aca o- detc;e Fran sa atll bir vaziyette kalabilir. 
I Cuma ve curna) !Yok miihim ko~- <;iinki.i bu memleketler onun miittefiki 

f
an Kiic;li~f ~nla~')oslav siyadsi ml a?- deg" ildir. Fa kat memleketimiz mevzuu 
erans1 an esmde, yesi ii<; ev etm 

f 'll · b k f a d bahsoldug" u zaman i~ degi§ir.» 
1 .. e.~~ u on era eieler kar~Ism a • 

buyuk beynelmilel . tayin etmek ve Lehler •on pakttan memnun 
ki mii~terek siyas ~ktai nazar vey a Var§ova 31 (A.A.) - halyan - Y u-
bu su~etlek aralarllfnvcud oldugu hak goslavya paktml tahlil eden Expres Po-
hatti ~re et ihtilaf k viicud bu - rany gazetesi diyor ki: 
ki11dak1 sayial 'lllara 

k b' ara '·hayet verrnek ola- «Yugoslavya Ba§vekili Dr. Stoyadino-
lall om lnezonlarP 

agiill tasrih et k rler. vic;, memleketin halya ile alan miinase • 
c Belgrad k llle Ill• Kii~Yiik Anla~- betlerini tanzim etmek suretile, cidden va-

onfe · · · d k !ll!l illetl ;.; eti c;erc;evesi I<;m- tamna hizmet etmi~tir. Belgra pa tl, 

,,.....-.,n,Tll-...3, dayanarak ku - Avrupada memnuniyetle kar~Ilanml~hr. 
de Ve kol!ekti birine kom&ula- Zira, bu pakt, Avrupanm bulamkbk 
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t I d' · I U lllu~ ve aza ken Isme en uy - merkezlerinden birini daha ortadan ka -
tile alan mi.ina im imkamm ve- d1rm1~hr. Yugoslavyanm biitiin diger 
&un gelecek ~ }arak kaldJgi ve kom~ularile ve hassaten Macaristanla o
ren bir biilge k istedigini isbat Ian miinasebetlerinin de ayni zihniyet !Yer
dairna bu sur Bu tanzim ha- c;evesi dahilinde halledilmi& olmasm1 gor
e_decegi si:iyle ve miittef!klerin megi kalben temenni ederiz. Orta Avru
hsane bir sur elce akdedilmi~ padan sonra, &arki Avrupa da bir volkan 
lllalurnatJ alb ell riayet edile - olmaktan c;Ikmi~hr. Sulh binas1, yava& ya
olan taahhiidl yati&tirma eserini vas fakat saglam bir surette, yiikselmek-
,tek Yap1ld1g1 tedir.» 
l o I a y 1 a~ h nn ag •'"'"""'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""'"""'""'"""""'"'""-

Tiirk Tiirkku' u yaz i~in 
nkas1 faaliyete ge~iyor Ada 

Tic a 
lieyetj 
diin A 

e i~tima1 Ankaradan dort vilayete 
a yapdd1 muallim gonderildi 
s) - Adapaza- Ankara 31 (A.A.) - lnonii kampl-

Ankara 31 ssi umumi heyeti mn temmuzda ba~hyacak olan ikinci dev-

b
tl Turk Tic jr alelade, bir de re faaliyetine haz1rhk olmak iizere Hava 

Ugi.in iiglede . Umumi heyet- Kurumu Gene! merkezi Istanbul, lzmir, 
~~~kalade to Bankasi Umum Bursada ac;Jim1 ~ olan Tiirkku~u ~ubele -
1\1~~are azal1 . Diger azahklar rinin ameli c;ab&malarma bir an evvel ba~
. udi..irii Cev lara Cemil ve Jamalan ic;in bugiinden itibaren muallim 
IPka edildi. ve planer gi:indermege ba~lami~hr. 
Mazhar Ned ballkalar kanunu Bursaya dort planar, Adanaya b~~. 

F evkalade eden tadilat yapll- istanbul a lie;, lzmire iki. 
dolay1sile stat ikatta bazi yanh~- Bursaya Abdurrahman, Ekrem, Riis -
d1. Bundan gi ve ezciimle mu- tem, Adanaya Fikri Mehmed, Cerna! 
IIklara sebebi a kadar gi:inderil - Uygun, lstanbula Alaeddin, Cemaled
haberatm A bankamn isminden din, Selc;uk, !zmire Hiiseyin, Hikmet. 
digi anlas1ld 1kanlacak (Tiirk Bolgeler temmuz ba~ma kadar tale
Adapazar; k all!01 almasi ittifak- beye (A) brovesi verdirecekler, muvaf -
licaret Ban Ticaret BankasJ - fak olanlar yap1lacak sec;meden sonra 
Ia kabul edil ;~inde eski senelere lnonii gideceklerdir. 
n1n bugiin b~jnki~af goriilmii~tiir. 
nazaran geni gec;en seneye na-
Anvanter y TUrk lirasmdan 
Zaran 6 ·d gostermektedir. 
fazla bir kar 179981,46 
Cec;en kardan 99551 li-

J apon meclisi feshedildi 

Tokio 31 (A.A.) - Diyct mcclisi, Ba§
vekil Haya§i'nin tavsiyesi iizerine feshe
dilmi§tir. Ba§vekil, siyasi partilerin 
opstriiksyon yaparak ~ok miihim ka
nun projelerinin milzakeresine mani ol
duklanm soylemi§tir. 

Yeni set;im, 30 nisanda yapJlacaktJr. 

kuru§tu. Bu idare zamanma aid 
ra ki.isur ku vapiiabilenler ic;in 
i~lerden liki 43 lira kiisur kuru&u 
tefrik edilmifJ87 lira kiisur kuru~u Yabancl memleketlerde otu-
amortismanl3f6k watlubatma kar~I- ran larm iradlari 

Ankara 31 (Telefonla) - Yabanc1 e~ki p]asman ·ra kiisur kuru~u da 
l1k olarak, 

1 
zarara rnahsub edil-

1 
memleketlerde oturan ve Tiirkiyede i-

934 ten m · tJr. radian bulunanlarm paralarmm baz1 
mallanmizm dovizsiz olarak dl§ mem-lllek iizere a §irketi y1lhk 

Ergani ,.nttsi 

fonla) - Ergani Ba-
e b. Ankara 3~ }1eyeti merkez . ma-

lnr §irketi tk l]mum miidi.irii Ilha
SJ~da ve Eti!jnde to~l:n.dl. Bila_nt;o
tnJ N afizin r,e ]1eyetlm tbra ett1. 
Yu tasdik v~ rlari arasmda 
M 1. pll 

a lye l)efonla) - 3 numarah 
Ankara 3:JU reisi Remzi Seyhan 

tahrir komi< isvonu reisi Ahmed 
kazant; itira ·1r~i~ r'orum muhase-:R 1 ,. y b .. 

amiz, terfi 1ed i~el muhase e mu-
b~ miidiirii ri Fabrikalar mum:~
d~rliigune, d Flrka muhaseb~ctl:
!Izlerinden almildiirii Halil i{prd.~r 
gme, Had1me Mardin Varidat mu
lYraimiidiirlii ~gad var'idat mildiirlii
~~rii Kaztmliler. 
gune ta:·in eJa slrt hamalhgl 

Erzmce bir tedbir 

. ~A.A.) - Belediye b~-
.. Erzm_c~n SITt hamallarmm otuz k1· 

gunden 1hba ta§Imalannl ve mt se -
lodan fazla . . tml§hr. 

leketlere ~IkanlmasJ surctile ihracma 
mi.isaade edilecektir. 

Frans1z kabinesinin toplantlsl 
Paris 31 (Hususi) - Kabine bu sabah 

Elize saraymda Cumhurreisi Lobriin'lin 
riyasetinde toplanarak beynclmilcl si
yasi vaziyeti vc ispanya badiselerini 
tetkik etmi§tir. 

Yeni italyan - Yugoslav anla§masJ da 
giiri.i§illm il§tiir. 

Kabine MISlr kapitiilasyonlan mese
lesini tetkik ic;in 14 nisanda Montreux
de toplanacak olan konferansa memur 
Frans1z murahhaslarml tayin etmi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 31 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlari §Unlard1r: 
Londra 106,32, Nevyork 21,74 1/2, Ber 

lin 873 Briiksel 376,12 1/2, Madrid -, 
Amste~dam 1190,50, Roma 114,45, Liz
bon 96 75, Cenevre 495.60, baktr 78 - 79, 
kalay ,294,05, altm 142,2 1/2, giimli§ 
~0,15,16, kur§un 31,16,3. 

CUMHURiYET 

HAdise!er aras1nda 

Gandinin ~zplagz 
(R\ iinkii Cumhuriyetin ilk sa· 
lb:::U hifesinde bir iskelet resmi 

vardt. Bunun canh bir ada
rna aid oldugunu anlamak i~in Gan
dinin §eklini tammak veya bu fotog
rafm altmdaki ismini okumak §artb. 
Me§hur Hind miicahidi, iistiinde ~im
dige gelebilecek bir tutam et bulun • 
m1yan ~1plak viicudile a.dale ve yag 
ziigiirtliigiiniin son kertesini arzedi -
yordu. 

Bir Franstz bb mecmuasmda oku
dugum §U ciimle hatmma geldi: «Za
yJfhktan fazla endi§e etmeyiniz. Za
yiflarda mukavemete, enerjiye ve u
zun omre daha ~ok rashyoruz.>> Bu 
sozii bana tamdJgJm doktorlar da 
soylediler. Gandinin resmi iistiine 
avcumu kapamak §&rtile, giizellik ba
klmmdan da s1skalann §i§kolardan 
ziyade modem ol~iilere yakm olduk
lanm dii§iindiim. 

Gandi F rans1z mecmuasJ i~in mi • 
sallerin en canhs1d1r: Hapse, a~hga 
ve tazyikm her ~e§idine mukaveme -
tile, tiikenmiyen enerjisile ve ihtiyar 
ya§mda, senelerle beraber artan mii
cadele kabiliyetile, zaytfhgm hayat 
kavgasmm her faslmda bir zafer a • 
mili oldugunu en ~ok ispat etmi§ a
damdu. 

Fakat, ne olursa olsun, bu adamm 
~1plak resimlerinde, kendisini bir te
ne§ir zarafetile le§hir etmesi beni da
ima sinirlendirmi§tir. Gandi gibi ruh 
sporlarmda muvaffakiyetlerile me§ -
hur insanlar, viicudlerine aid sara -
hatleri te§hirde pehlivanlarla rekabe
te kalkmamahdirlar; hatta kabilse 
yalntz yiizlerinin ve yiizlerinde de 
yalmz gozlerinin resimlerini aldmna· 
hdular. ~iinkii ruha aid enerjilerin 
muhte§ m ve derin parJlblar halinde 
sahneye ~Jkbklar1 yer gozlerdir. Hind 
miicahidi ise hemen biitiin resimle • 
rinde bakJ§Ianm gizliyor ve bize vii
cudiiMin ~elik ~omaklarm1 gosteri -
yor. Bu, ruh ve irade pehlivanlannm 
ciisse ve adale pehlivanhgma hasreti 
midir? Ne tuhaf v~ ac1kh §ey! 

PEYAMJ SAFA 

Eski Sadr1azam izzet 
«Pa,a» vefat etti 

[Ba§tara/t 1 !net sahttesc] 

ha&ladigt zaman erkamharbiye hareket 
miidiirii olarak Tisalya'ya gonderildi. 
Kendisi bu zaferin yegane amili sayiimak
tad!r. Fa kat miikafat gorecek yerde hi.ir 
dii~iinceli oldugundan hizmetine ragmen 
Abdiilhamid tarafmdan Sarna siiriildii. 
1901 de fkinci Vii helm Sarna geldigin
de kendisini gordii ve Abdiilhamide der
hal ~i:iyle bir telgraf <;ekti: 

«Alman ordusunda general gormek 
istedigim hzeti Samda miralay buldum.» 

Abdiilhamid de bumm iizerine onu ge
neral yaph. Fa kat Y emene gonderdi. 
Me~rutiyete kadar orada kald1. Ancak 
1908 de Erkamharbiyei Umumiye Reisi 
olarak lstanbula donebildi. 

0 mada Imam Y ahya isyan ederek 
Sana' YI zaptetti. Bunun iizerine ittihadi 
T erakki kendisini tekrar Y emene gonder
di. Ayni zamanda da ayan azas1 yaptt. 
fzzet ( Pa~a) i§i cezri bir ~ekilde hallet
mek ic;in imam Y ahya ile bir mukavele 
yaph ve boylelikle Yemeni TUrk gencli
gin_e mezar olmaktan kurtard1. 

lzzet (Pa~a) temiz bir adam oldu -
gundan Harbi Umt~minin sonunda Sad
nazam yap1ld1 ve Mondros miitarekesini 
maalesef imzalad1. Sonra Vahideddinin 
fiTSattan istifade edip me§rutiyeti kaldir
maga niyet ettigini sezince ag1r bir istifa
name yazarak Sadnazamhktan c;ekildi. 

Me&hur Feld Maresal von Maken -
zen Izzet (Pa§a) nm Almanyada <;Ikan 
bir eseri dolay1sile kendisine yazd1g1 mek
tubda: 

«fzzet, Tiirkiye bir Mustafa Kemal 
kazand1 ve kurtuldu. Ben burada iftihar 
ediyorum. Almanyanm da bir kurtanc1 
bulabilmesini temenni ediyorum. Sen ora
da elbette gogsiinii kabarta kabarta ge
ziyor ve milletinin kurtulu§undan dolay1 
seviniyorsun>> demi~ti. 

izzet Pa~a bu mektubu aldigi giin hiin
giir hiingiir a~lami§: 

«- Ah Makenza, sen bahtiyarhg1m1 
anlivamazsm» demi&ti. 

Biivi.ik bir asker ve vatanperver olan 
fzzet Pa~aya rahmet diler ve kcderli ai
lesine beyam ta7iyet evleriz. 

Milli Reastiransm senelik 

toplantlsl 
Ankara 31 (Telefonla) - Milli Rca

siirans Turk Anonim §irketi alclad IH'
yeti umumiyesi bu defa 1§ Bankasmda 
yap1ldi. Toplantida 1il&n~olar kabul, 
idare heyeti ibra edildi. Mtinhal idare 
meclisi azahgma kaymakam Emin inti
hab olundu. $irket hissedarlarma yiiz
de 8 temettii verilmesi de kararla§hnl
dt. Temettii 15 nisandan itibaren i§ Ban
kast §Ubelerinde tevzi edilecektir. 

Anadolu Sigorta ~irketi heyeti umu
miyesi de bugi.in 1§ Bankasmda topland1. 

Eregli kOmiir §irketinin HEM NALJNA 

sa t1 n ali n mas 1 . MJHJNA 
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Layiha diin Biiyiik Millet 
gorii,iilerek kabul 

Pierre Loti'nin gozliigile w h;.__ 
MecJisinde IF r~nstz dos:IanmJz, memlek:~:-.:__ L.l7 /l 
d•Jd• mizde en ~ok kendi dilleri ko-e 1 I .. .. . . nu~uldugu halde, gene bir I'!I!!B• 

-----
lktzsad Vekilitnizin miihim izahatz 

LBa§tarafJ 1 tnct sahtledeJ I ihtiva etmektedir. 
memeleket ic;in bay1rh ve feyizl~ netice - Ilk teklif 14 milyondur. Bunun yiizde 
ler verecek olan bu servet kaynagmm ras- yed' bur v n f · 35 d "d · . . . . . 1 yugu u aiZe sene e o emey1 
yonabzasyonu Jt;m almacak tedb1rlere b1r ve bu miktan kapitalize ederek senede 
?a§langi<; ol~? . bu n:ukavel~den dolay1 bu mil yon iki yiiz bin lira aniiite teklif 
lkLisad_ Vebhm tebn~ edenm.» ediyorlard1. Bu bir milyon iki yiiz bin 

Hahl .. Mente_§ bu, s~zlerden sonra hav- liray1 otuz he§ ile darbettigimiz zaman 
za~m muh1m b1r d~rd1 olan am~!e mese- mali k1ymetinin 40 kiisur milyona c;1ktJ. 
les1 hakkmda tedba almmas1 luzumunu gmi gi:iriirsiiniiz. Bir defa sistem itibarile 
da ileri siirdii ve izahat istedi. vaki itirazJmlZI kabul ettirdikten sonra 

Emin Sazak (Eski§ehir) bu mukave- arzettigim v~hile biitiin milli fabrikalan, 
lenin ehemmiyetini tebariiz ettirdi. Mit - madenleri ve bunlara dayanan · haklan 
hat Altwk (Zonguldak) ta en kii~iik nhtJm ve §imendiferleri ve Tiirkiyede 
noktasma kadar inceden inceye iizerinde alan aktifleri ve mallan yalmz portfi:iy -
durularak hamlanm1~ olan mukaveleyi lerindeki sened ve para haric olmak ~ar
c;ok §ayam takdir bir itina eseri olarak tile lie; buc;uk milyon lira mukabilinde 
tavsif ettikten sonra mukavelenin 11 inci devlete intikal etmi~ bulunuyor. Bu ii~ 
maddesinde §irket depolannda bulunan hl.1(fuk milyon on senede ve on mii -
malzemenin satm almmas1 hakkmdaki savi taksitte bila faiz odenecektir 
kaydin tasrihi liizumunu ileri siirdii. ve mukabilinde komiir verecegiz. Komu-

Bundan sonra fkiisad Vekili kiirsiiye rii de §U §art! a veriyoruz: Suriye haric ol-
~Ikarak ~u beyanatta bulundu: mak iizere, c;iinku Suriye bizim komiir 

«- Evvela esas mukaveleye taalluk piyasamizdir, nefsi Fransa ve Fransa miis-
eden suale cevab arzetmek isterim: temlekelerine ki:imiir satllacaktlr. Bu su-

Depolarda mevcud olan mallar, bun- retle komiirlerimiz ic;in de yeni bir piya
lar eskimemi~. demode olmamiey ve bu - sa temin etmi~ oluyoruz. 
giin i§imize yanyorlarsa, bu kayid ve ~art Biz, bu mukavelenin hiikiimlerinden 
dahilinde tarafeynce tayin olunacak eks- memnunuz. Bize bu mah satanlar dahi 
~erler marifetil~. k1~met _takd_i_r edil~cek- "_l~mnundur. Miitekabil memnuniyet i~e
hr. K1ymet bugunku ray1c: gore taym o- nsmde bu mukaveleyi huzurunuza getiri
lunacakbr. K1ymet takd1r olunduktan yoruz. Kabuliinii rica ederim. 
sonra ii~ buc;uk milyon esas k1ymete ila • Havzada esas prensip j Ietmekt h-

I k f d b'lAf . • § e va 
ve o unara tan on sene zar m a 1 a a1z deti temin etmektir. Ras one! b' h _ 

b d I. k" .. 1· d'l k .1 Y 1r are 
ve . e e 1 omur tes 1m e 1 me sureh e ket ancak bu suretle viicude gelebilir. Fa-
tesvJYe olunacakhr. Esas budur. kat bunu yaparken h' k' I' 1 . .. .. . I<; 1mseye, yer 1 o -
Ah~ k1smmdakJ mallar bugunku ray1c sun, ecnebi olsun gadretm' d V'l' 0 

.. . d d' S I . I' ~~ egi JZ. n-
uzenn e 1r. ali§ mese esme ge mce, mu- !arm tabii haklar1n1 .. t k · 1 
k 

goze ere nel!ce a -
avelede yazar. Fob k1ymeti ki:imiir sa • mak istiyoruz. 

II~Iarmm o seneki rayici iizerinden yap1la- Me · tl · · d b' · · d 
k V 

.. . . mnumye enm1z en !TIS! e bunu 
ca hr. e bunun boyle olmasm1 da 1ih - bize sat E ~~· · k · · h h · · • I k k b I 'k r.. k" .. .. . an reg I §If etmm er angi bu 
zam1 o ara a u ett1 . yun u komur f1- tesir It d b ~ 

I b.. .. d" d "k I k . 'd a m a unu satmaga mecbur alma-
at an utun unya a yu se me ISh ad1- 51 gibi bir h' kt B b'lh · .. . hAl d . k I IS yo ur. una I assa dJk 
m gostenru§ ve a en e yu se mege ba§- kat ettik. -

turlu bJZt anhyomiyorlar. Le T . . emps ga-
z.et~_mm vaktile Istanbul muhabiri olan 
~Im I de ~omad~ ~yni vazifeyi gore~ 
Paul ~e?tJzon gibJ miistesnalar haricin
~e. T urkiyeye gel en F ransJz muharrirle
n ve gazetecileri memlekctlerine d" d" I . b' on u. 
er m.~· .. Jr ~~rii .. sac;malar yazJyorlar. Bi-
r~r gunluk omru alan giindelik gazetele
nn hazi bazi bas!Jklan merak uyandmct 
ve heyecan verici yazJlan bir tarafa bt· 
rakmiz, memleketimizde yapiian tetkik 
seyahatlerinden sonra en ciddi F ransJz 
ml'clmlualannd_a t;Jkan yazilar bile, giiliinc 
yan ~~ ar, ganb fikirlerle doludur. Fran-
51_~la.~~~- c;ogunun gi:iziinde bir Pierre Loti 
gozlugu vardJr. Turkiyeye hep onunla 
bakarlar: bizi, hep 0 gozliikle gonnek is
terler. Pierre Loti, hie; olmazsa, ~ok gii -
zel y~zardt ve diinyanm aleyhimize ayak
landigi felaket giinlerimizde bizi ~ok 
k_uvvetle miidafaa etmi§ti. Onun ~omezle
nnde bu meziyetler de yok! 

Bana, bu dii§iinceleri yazd1ran m~ 
hur agirba§h «Revue des Deux M~ndes» 
mecmuasmda okudugum « Y eni Tiirki • 
re». ba§h~h bir yaz1d1r. «Claude Eylau 
Is~mde hir kadm muharrir, memleketi • 
m~~e gelmi~. fstanbulu ve Ankara}'l gor· 
mulf: sonra memleketine donerek sozde 
tetk1k mahsulii bir yaz1 yazmi~hr. 

leri okur • 
ultmak i . 
tan gibiy. 
1lmak ni. 
veya kii. 
kla goste
den daha 
si de qte 
n once o
dan k~ 
imtiham. 
ver. Og
k sever. 
medimin 
dizi di-

ntltma~
alde so
pmaktan 

wr gelen 
Mesela 
beri gel 

: gelin, 
yor» ci
Ya orta 
ltma~la-
ere go • 
lini bile 

rvasJzhk-
1tma~lar 
ik. 

20 sahife tutan bu yazmm daha ilk sa
hrlannda goriiliiyor ki madam veya mat
maze! Claude Eylan da Istanbula Pierre 
Loti'nin gozliigile bak1yor. Eski lstan _ 
bulu hasretle anyor: kabili-

«Vaktile, ipek veya tiilbendden yaprl- ene ile 
ml§ rengarenk sarJklaTJ, kJrmJZJ feslm, kadere 
pard ~ard iiniformalarJ, ciippeleri, pa • demek 
rdt~lJ 1pek elbiseleri, gizli ve esrarlr feY• ne mi • 
lerm gJcJklayJcr cazibesile siislenmi§ ka • bir a • 
~mlarm srms1k1 kapalJ pefeleri, dilencile- ~bi~;;:; 
rm. parlak pafavralardan yapdmJ§ elbise- .,. 
lenle fok ho§ alan lstanbul, bugiin, hem bahkbr, 
muhie§em hem sefil manzaralr, alacabu- da bu-
1 kl h 1 ala nur aca §ar 1 a kmdan kurtulmuF fena 
kaldJrtmlJ, dik yoku§lu Jarac1k sokaklan oku • 

lam!~ hr . 
Eregli §irketi hepini;rin bildigi §ekilde 

Havzada birinci derecede mevki i§gal ~ 
den bir miiessesedir. Bugiin havzanm 
3 I 4 line sahibdir, denilebilir. En zen gin 
damarlan kendisinin imtiyaz1 veya ruh -
satnamesi dahilindedir. Tahmin olunan 
ton mikab1 400 metro derinligi ve um
kuna nazaran 400 milyon ton raddesin -
dedir. V e bunlar sal!hdadJr. Bu sat!h i~
lendikten sonra daha a§agida suyu ge~ -
tikten sonra nas1l bir manzara gosterece
gine dair heniiz kat'i bir fikrimiz yoktur. 
Belki ya zengin bir cevhere tesadiif edi -
lebilir, ve yahud bitmi§ olabilir. 

T evecciihlerinize 
-Alb~lar-

garbin kasvetli ve yeknasak elbiselerird 
te§Ckkiir ederim.» giy · k · d k mt§, ren srz Ve onu insanlarla dolu yerl~ • 

:ma~;lar 
ne gibi 

Eregli &irketi bugiin dahi istihsalat! do
layisile Havzada birinci dereceyi i~gal et
mektedir. Senevi istihsal miktan 600,000 
bin ton arasmda tehaluf etmektedir. Te
sisat kuyulan ve biitiin lavalan, fabrika
lan, ]imam, simendiferi ve biitiin aktifil~ 
3,5 milyon Tiirk lirasma satm almi§ bu
lunuyoruz. 

Havzayi Cumhuriyet hiikumeti eline 
aldigi zaman da istihsalah 500,000 ton 
raddelerinde idi, bugiin 2 milyona vas!! 
olmu§tur ve bunun yansma yakm alan 
miktanm harice ihrac ediyoruz. 

Evvelce harice ihrac miimkiin degildi. 
Havzanm o giinkii istihsalatmt artlrmak 
ic;in sadece rasyonel bir eyekilde c;aii~mak 
kafi gelmemektedir. Ayni zamanda saym 
meb'us Halil Mente§enin buyurduklan 
gibi amele meselesini de ehemmiyetle ele 
almak lazimd1r. 

Ameleyi, esasen muhitlerinde mi.iref -
feh bir hayat ya§ayam1yan bu vataoda§· 
lanmm s1k1 bir nezaret altmda bulundur
mak ve amele hayatma uygun konfi:irii 
da ihtiva etmek suretile havza dahilinde 
iskan .etmek kendilerini meslekl terbiye 
altmda bulundurmak zarureti vadu. Bu 
bizim programimlza dahildir. Havzanm 
istihsalahm arl!rmak ic;in ele ahnan mev
zulardan birisi de liman ve §imendiferdir. 
Ayni zamanda ilave edeyim, biiyi.ik ton
da gemilerdir. Bi.itiin bunlar kiil halinde 
teknik esaslara istinad elmek suretile ta -
dil ve letkik edilmi§ ve bir karara van! -
mi§tlr. Bu kararm icras1 ic;in §arh esasi 
alan kuvvei miieyyide yani para, devle -
tin umumi biit~esine dayanmaktadir. Bu 
da, her sene varidahmlz arthg1 cihetle 
i.imidbah§hr. Eregli §irketini ele aldJgl
miz zaman iimid ediyoruz ki, haliha -
z1r vaziyetile hiisnii idare edebilecegiz. 
Gene timid ediyoruz ki, bugiinkii vazi
yetinden daha iyi olacak t1r. Boyle bii
yiik i§letmelerde !azJmgelen evsaf1 haiz 
elemanlanmiz vardrr. Memleket ~ocuk -
Ian i§in idaresinde ve tekniginde bu i§i 
ba§arabilecek liyakati haizdirler. Bunu 
bu kiirsiiden iftiharla si:iy]iyebilirim. Ve 
temin edebilirim. (Alb§lar) 

Bizim mukavelemizin §artlanndan bi· 
ri de §imdiye kadar hakika:en yaphg1 -
mtz mukavelelerden ba~kaca bir sistemi 

BeyanatJ miiteak1b maddelere g~ildi. 
Ve mukavele tasdik layihas1 kabul olun
du. 

ikinci inonii 
CBa§tara/1 1 tnct sahtJese] 

sek ~ir ~skeri kudret gostenni,ti. 
lkmci lnoni.i muharebesi 27 martta 

b~§lamJ§ ve IV ~is~n 1921 gecesi gene 
du§manm maglub1yeti ve ricatile netice _ 
lenmi§ti. 

Bu muharebede, dii§man ordusu 
4_0,000 _tiifek, 3700 den fazla ag1r ve ha
fif makmelitiifek, 144 top, I 200 k1hc • 
dan miirekkebdi. Turk ordusunun, Eski
§ehir ve Afyon cephelerindeki kuvveti ise 
24,000 tiifek, 214 ag1r ve hafif makine
litiifek, 4900 k1hc, I 07 top tan ibaretti. 

Garb cephesi Kumandam Mirliva ls
met Pa§a, once miidafaada kalarak dii§· 
manm taarruzlarmt defetmi§, sonra, ev -
vela sag cenahJmiZJ arkasmdan da, sanl
ffil§ olan sol cenahimJZJ mukabil taarru
za gec;irerek dii§mam piiskiirtmii§ ve ga· 
lib gelmi§ti. 

Yunanhlar 3 I mart - 1 nisan gecesi 
ric ate ba~ladJlar. « T arih» in Istiklal 
Harbi fashnda zaferin kazamh§I §U suret
le tesbit edilmittir: 

«Dii§man, 31 mart - I nisan gecesi, 
muharebe meydanmda, zaferi kahraman 
ordumuza terkederek fekilmi~ti. Bursa 
§arkmdaki mevzie kadar 1iddetle takib o
lundu.» 

fkinci lnonii birincisinden daha parlak 
bir zafer olmu§tu. 

Atatiirk, Metrestepeden 1 nisan giinii 
zaferi kendisine miijdeliyen fsmet fnonii
ne, hakikaten edebi bir taheser olan o 
me§hur ve miiheyyi~ tebrik tel-grafm1 c;e
kiyor ve 

«Siz, orada yalnzz dii,manz de· 
gil; milletin ma'Juia talihini de yen
diniz.» 

Diyordu. 

Ulu Ba,bugun bu ulu soziinden sonra 
~no~ii zaferi ic;in ba§ka soz soylem,.g; 
1mkan var mid IT? 

~ Sade, bir a~keri zafer oldugu ic;in de
gil; fakat yem TUrk devletinin temelini 
kuran ~dart zaferden biri oldugu i~in kut
l~ladigtmiz bu zaferin ytldoniimiinde, 
~~kra? ~rclanmm unutmamak milli va
ZifemizdJr. 

Biitiin zaferlerimizi yaratan Bii .. k 
At t" k "· · 1 yu _a ~r e, unncJ noniiniin muzaffer ve 
tahhh kumandan: lsmet lno"n" 1 une, can a-
n_m vererek bu zaferi kazanan yi.ice §e • 
h_I_dlerle kahraman gazilere bin minnet ve 
§ukran! 

biiyiik bir Balkan limanJ olmu§iur. Bere· 
ket versin ki harab surlan hala duru .. 
yor ... ila» ad eta 

~lumda 
a gel. 

Bayan muharrir, «ecnebi rnemleketle
rinde tesadiif ettigim adamlann en nazi
~i» dedigi Istanbul Matbuat Biirosu ,Se
fi Suad T efnikin (T evfik olacak) him - Ogul
metile rahatc;a §ehre t;Jktigl halde, Turk iliet ·• 
polisi ic;in ag1r kelimeler kullan1yor. Po·. 
lisimiz, en makul talebleri bile kat'i ve 
sert bir red cevabile kar,Jhyor ve ecnebi
lere kar~I bOyle hatin davranmaktan da 
a§ikar bir zevic duyuyonnu§. Y olculanm 
kar~1lamaga gelenlerin vapura girrneleri
ne miisaade edilmemesinden ~ok ac1 bir 
li~anla -'~kayet ederken <<fazla gayretket 
b~r ~-hsm kaba muamelelerinden» gene 
b1r Turk memurunun emsalsiz nezaketile 
masun kaldigmr soylemek gibi bariz bir 
tezad.~ _dii~en madam, giimriikteki etY• 
ve dov1z ara§hnna muamelelerinden de 
ba~kalan hesab1na mii§teki: «Arkamda 
kemali siikunetle iki bin lira ge~;iren ister • 
Gre~ tacir, bereket versin ki Tiirkiyede :e de 
bah~I! usulii biisbiitiin kalkmaml§hr; yok- iigren 
sa, bu memlekette oturulmazd1; dedi» a ya
ciimlesile c;irkin ve kiistah bir iftirada bu-
lunduktan sonra Istanbul hakk1 daki in- bile 
tibalanm yaz1yor. 

Ayasofyanm, §imdiki soguk miize ha· (N 
lile eskiden namaz kilan miisliimanlarla 
dolu oldugu zamankinden daha gi.izel oi· -
d~g.unu kaydettikten sonra, memleketi -
m1:m yeni adetlerini, daha dogrusu in _ 
k!la:bJmJzi anlahyor. 

Muharririn eski rejimden kalma ihti • 
yar bir profesor dostu vannJ§. «Oniveni
teye yiiksek maa~larla Alman Y ahudisi 
~Im_an profesorlerin getirilmi§ olmastna 
u;erhy~n». b_u eski profesi:ir, yeni rejime 
kar§l gJZh b1r husumet besliyormu§. Ona, 

-. . Y akmda, kasket giyilmesi yasak 
edJI:rse §a§mam, c;iinkii kasket muhalefet 
ve !:fan aleyhtarhgma deli] addediliyor, 
demi§ ... 

Muharrir, aglebi ihtimal muhayyel o- onu 
Ian bu eski dostundan bazl tiirk~e keli • 
meier de ogrenmi§. YazlSlnda onlan da 
kul~amyor. Mesela «humneb> gibi. Bu 
ganb kelimenin bereket versin yamna 
franst.zcas~~~ ?a yazmt§ ta<< iimmeb> de
melt 1sted1gtm anhyabildim. 

F esin ~~k~~~ tarihe kan§hgmdan ve u
n.ut.ulup g~thgmden haberi olmtyan p _ 
nsh bayan, hala, ihtiyar dostile fes -~ 

k d' •u\1• na a§asl e lyor ve fesi c;tkannaktan i f 
Ita£ ettikleri ic;in Tiirkiyede adam " 
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Nabi'nin Surnamesi 
(Mehmed IV in iki oglunun Bu··yu··k ~efi·n gencli.kle 

.· .. ~AVO 
( Ru a ksattrogram ) 

isTANBUL: 

Bilmem nas1l oldu, Joseph Cenio ile 
konu§urken, doktor Lenzuand'mn is
mini s6yleyiverdlm. Garib bir eda ile: 

- Ah! Doktor Lenzuand mr? dedi. 

doktor c;agrr. 
- Doktor Fayette'i mi? 

siinnet diigiinii) t../ 
Universite kiitiibhanesi tiirk~e yazmalar1 I b b 

- Onu tamdmrz mr? 

- Hangisi olursa olsun. Yeter ki he-
men gelsin. 

Ancak yirmi dakika, bana bir as1r ka
dar uzun gori.inen yirmi dakika sonra 
geldi. Odaya girer girmez: 

arasmda T. 1774 numarada kayldli bulunan U VAl • h • 
Hakim risalesinin 40 mel varakmm !kine! Ir m usa a esi 
sahifesinden 58 inc! varakmm birincl sa-

12,30 plakla TurUs! - 12,50 hava~ 
dis - 13,05 muhtel ne§riyati - 14,00 
son - 18,30 pHi.kll musikisl - 19.30 
konferans: Doktordin Kerlm. irade 
zafi - 20,00 Sadi vll.§larr tarafmdan 
Turk muslkisi ve hlilan - 20,30 bmer 
Rrza tarafmdan arYlev - 20,45 Sa • 
flye ve arkada~larrldan TUrk musl
kisi ve balk ~arkrlaat ayan - 21,15 
orkestra - 22,15 A .. Borsa haberleri 
ve ertesi giiniln pl - 22,30 plakla 
sololar, opera ve ct>a.r~alari - 23,00 
son. 

- Evet, tamdrm. c;ok evvel degil, hem 
pek yakmdan. Bak nasrl tamdrm: 

c- Hastayd1m. N em vardl, bilmiyo-
rum. Her tarafrm agrryordu, anla§rlan 
makine bozulmU§ olacakh ve biiti.in ma
kinistler, dcktorlar demek istiyorum. 
Hastahgrm1 bir tiirlii te§his edemediler. 
Biri beni hablarla tedavi edecegini s6y
liiyor, beriki igne tavsiye ediyor, bir i.i
r;iinciisii masajla hi<;bir §ey kalmryaca
gmr ilave ediyordu. Velhas1l vakit sar
fediyorlardr ve paramr da beraber. Ya
taktan kalkamryacak, yere ayak basa
mryacak bir hale gelmi~tim. Bir kere 
ayaga kalkmak istedim, oldugum yere 
yrgrlrverdim. Biliyorsun ki ben beka
nm. Evde hizmet<;i kadmdan ba§ka kim
se yoktur. Bu hizmet<;i kadln, bir giin 
bana dedi ki: • 

- Hayrola, dedi. ignelerim tesir et
medi mi? 

hifesine kadar, sahlfe kenariarmdaki boll 
yere yazrlm1~, Mesnevi tarzmda 589 beyit. 
Hakim risaleslnln bu niishasr · (12,5X21l 
santim bilyiikliigilnde olup yazr kiSml 

[Ba11makaleden devam] 

Bursa mektebinde gec;irdim. Hepiniz bi
lirsiniz, Bursada Tiirk c;ocugunu okutup 
yeti~tirecek bir hayli k1ymetli ilim miies -
seseleri vard1r; daha demin bu Halkevi· 
nin sahnesinden 0 mekteb alemlerinin 
muhtelif safhalanm projeksiyonla gos -
tererek hahralanmm tazelediler. Ancak, 
arkada§lar, bu yalmz Bursaya miinham 
bir duygu degildir. Memleketimizin han
gi parc;as1; milli hayahmlZ!n hangi safhas1 
gosterilse biz ayni heyecam duyanz; c;un
kii sahibi oldugwnuz memleket hur in -
sanlann mah olan miistakil bir toprakhr. 
Ancak, biz bu topraklara hakikaten tam 
malik miydik? HaJir. Onun bir zaman· 
lar nekadar feci bir istilaya ugradJgmi, 
dii§man ayaklan altmda nastl insafs1zca 
~ignendigini hepimiz bilir ve hattrlanz. 
Bugun kavu§tugumuz hurriyet, bugiin 
Tiirk topraklanmn nail oldugu istiklal 
Ataturkun ona kazandmm§ oldugu bir 
hiirriyet ve istiklaldir. 

online du§en Anzavurun Bursaya hiicum 
edecegi anla§t!dtgmdan buna kar§l mii -
dafaa ve mukavemet tertibatJ almmas1 
yaz1h bulundugundan ve bu emrin nas1l 
tatbik edildigini hikaye etti. Celal Bt
yar, heyecandan titriyen bir sesle, kendi
lerine Turk ad1 veren bir tahm vicdan
SIZ ve namussuz adamlann du§mana de
lalet ederek Tiirk vatamm yabanct or • 
dulara teslim ettirmeleri ne biiyiik bir 
eza ve azab oldugunu ve hayatmm bu en 
bUyuk azabmm kendisi Bursa istilasm • 
dan duydugunu soyledikten sonra tarihin 
en buyiik kumandam olan Atatiirkun 
e§siz bir celalet ve bukiilmez bir azim ve 
kuvvetle biitlin bir husumet diinyasma 
kar§I §ahlanarak Anadolu ortasmdan ver· 
digi bir emirle du§manlan izmir kiyila • 
nnda nas1l denize doktiigiinli anlattr ve: 

. - Beyefendi, ben bir doktor bilirim. 
Oyle allame degildir. Size igne yapma
ga gelen o gozli.iklii kii~iik doktor gibi 
kiistah degildir, <;ok para da almaz. Sa
dece bizim mahallenin emektar bir dok
torudur; bizim mahallede mucizeler ya
ratmi§hr. 

- Mademki oyledir, git <;agrr, dedim. 
!§te bu suretledir ki doktor Lenzuand 

odamdan i<;eri girdi. Ufak tefek, §i§man
ca~ beyaz sakallr bir adamcegtz, degil 
mt? ~apkasrm masamn iistiine brraktl 
eldivenlerini <;rkardr ve bana sualle; 
sormaga ba~lad1. c;ok Jlpranmr§, kesik 
bir sesle soruyordu. Dordi.inci.i katta o
turdugumu ve bizim apartimanda asan
sor olmadrgrm da soylemem lazrm. 

- Peki, dedi. Sizi muayene edecegim. 
Nabzrma baktr, evvela arkam1, sonra 

gogsiimi.i dinledi. Sahne gozi.iniin onli
ne gelsin: Ben, yatag1mda biraz dogrul
ffiU§, giimlegim <;oziilmii§, derinden te
neffi.is eder bir vaziyette. 0, karyola
nm kenarmda, i.istiime igilmi§ ve ku
laklari gogsiimde. Birden.. Birdenbire 
~u~azenesini kaybctti, bB.§I giigsiimiin 
ustune yuvarlandt ve iisti.ime dii§tii. 

- Aman doktor, dedim, ne oluyor
sunuz? 

N e olacak, bayrlmr§h. Bu doktor has
tasi nezdinde basta olmaga gelmi~ti. 

Hemen seslendim, hizmetc;i kadm ko§
tu. 0 da bagirmaga ba§ladr. Hizmet<;i 
kadma: 

- Ne duruyorsun, dedim. V"stiimden 
~:sana §Unu, gormiiyor musun, ezilece
grm altmda. 

- Zavallr doktor. Kimbilir, belki de 
onu yahrmak laZim. 

- Evet, evet, §U iki koltugu birbiri
ne yana§hr ve uzat kendisini oraya. 

Bu, dile kolaydr. Agathe (hizmet<;i 
kadm) zaylf, crhz bir kadmd1, halbuki 
doktorun §i§manhgr ve agirh{;I malu
mundur. Onu kaldtracag1 zaman kendisi 
de di.i§mesin mi? Hem az kalsm benim 
ilzerime. Ona yard1m edecek halde de
gildim. Ben krmrldanmaktan aciz ba
caklanmla yatagrma mrhlanmr§hm. 

- Bana yardrm ebnez misiniz beye
fendr? Siz <;ekin, ben de iterim. Yataga 
uzatabiliriz belki. 

Ne? Yataga rm? Benim yamma ha? 
Agathe devam ediyordu: 
- Ancak yatakta rahat edebilir. Hem 

yatak geni§tir beyefendi. 
Yatagrm geni§ligine geni§ti dogrusu 

ve bir<;ok defalar iki ki§i koyun koyuna 
vatmamt§ degildik. Fakat §imdiye ka
aar koynuma hep gi.izel kadmlar girmi§
ti. Hi<;bir doktorum bu arzuyu izhar et
memi§ti. Maamafih ba§ka bir §ey ya
pamazdrm da. Bu ihtiyarc1~ boyle brra
kamazdrm. Mecbur oldum c;ekmege ve 
Agathe de itmeye. Ve doktor, hastasr
nm yanma uzahldl. 

Agathe'e: 
- c;abuk, dedim, telefona ko§, bir 

Turk inktlabmm yeniliklerini kendi mu -
dafaa eder bir tavu takmm1~ olmasJdJr. 
Y az!Slmn en sinirime dokunan taraf1 da 
bu, oldu. lhtiyar Turk profesorii ink1lab 
aleyhtan da, lstanbulun eskisi gibi kal • 
mad1gma yamp yak1lan F ranstz kadm1, 
bu murtecie kar§r inhlabJmtzm miidafii 1... 

Madam Claude Eylan, kendisine 
- F es kalktrysa da tesbih duruyor 

aroma sakm bunu yazmaym, SQnra tesbih 
kulla~m~y1 ~a meneden bir kanun ~1k -
masr thtlmah vard1r. diyen dostuna nasi -
hat veriyor: 

- Eski adetler kayboluyor. <;are yok. 
Ne yaparsak yapahm, ~ark doniiyor 
Siikrii Beyefendi. 

0 zaman ihtiyar profesor, yamba§la
rmda tramvay bekliyen Oniversiteli gene 
kizlarm bu <<heyefendi» sozunu i§itmele
t]nden korkmu§, 

- Aman, demi§, rica ederim, bundan 
•onra, bana Bayan Sukru Rusnu deyiniz. 
(Evet bay degil bayan!) 

Bu yaz1da bir§ey na~an dikkatimi cel
betf F rans1z kadm1, Istanbulun aley • 

' ·tlundugu ve !stanbulu anlamadtgl 
nkarayt methediyor ve hakika
lyr, <;ok daha iyi anlam1~ go -
"ri, meydanlan, binalan, res

lemurlan pek begeniyor. 
'lU, bu mliessesedeki AI-

Biraz camm s1kllm1§ olarak: 
- Hayrr doktor, dedim. Kendim ic;in 

degil, doktor ic;in sizi <;agirdrm. 
Doktor Fayette gozlerini alabildigine 

a<;arak: 
- Ne? dedi. 
Meslekta§ olduklan ve ayni mahal

lede oturduklan ic;in tanl§tlklarrm zan
nediyordum: Beni muayene ederken ba
yrldlgmi itiraf etmek zaruretinde kal
drm. Doktor Fayette dudaklar1m lSlra
rak: 

- Ya! dedi. Onu siz <;a{;Irmi§hmz, de
gil mi? 

Ve artrk bana bakmadr, bakmaz go
riindii. Doktor Lenzuand goz kapaklan
m aralamr§tl ve yava§<;a nefes allyordu. 

- Ba§mm altma bir yashk ister. 
Bir yasbk vard1, o da benim ba§rmm 

altmda idi. Ba§Imm altmdan <;ekerek 
yatak arkada§mm ba§im tisti.ine koy
dum. Doktor Fayette bir kagrda bir §ey
ler karalamr§h. Agathe'e uzatarak: 

- Eczaneye ko§. Bunu hastaya verir
siniz. 

Agathe odadan c;1kt1. Doktor Fayette 
9apkasm1 ald1. Gidiyordu, gidiyordu. 

- Bu kadar mr doktor dedim. 
- Bu an i<;in bu kadar. 
- Fakat.. Fakat mumkiin degil .. AJil-

miyacak rm? Gitmiyecek mi? 
- Adamca{;Izm krmrldryacak hali mi 

var? 
Ne? Demek burada, yata{;Imda ka

lacakh? Olamazdr. Onu hem en gotiir
mek lazrmdr. Doktor Fayette: 

- Peki, dedi. $imdi bir araba gonde
ririm, evine goti.iriirler. 

Doktora yalvard1m. 
- Aman doktorcugum, c;ok gecikme

sin. 
-on dakikadan fazla silrmez. • 
Belki de hakikaten on dakikadan faz

la siirmedi. Fakat sen bir de bana sor .. 
Yatagrmda zor nefes alan bu ihtiyarla 
yapayalmzdrm. Miimkqn oldugu kadar 
yata{;In bir ucuna biizi.ilmi.i§ti.im. Ona 
yan gozle bakryordum. Yagmur yagmi§ 
olacaktr. Pardiisiisii 1slak yi.in kokuyor
du. Arasrra, uyamk oldugunu zanneJie
rek, soruyordum: 

- Nasll doktor? Bir par<;a iyile§tiniz 
mi? 

Sade nefes bana cevab veriyordu. 
Gayrimuntazam bir nefes. On dakika 
mr? Ah kahrolasr on dakika! Birdenbi
re ellerinin biiziildiigi.ini.i, goz kapakla
rmm yana kayd1{;lm goriir gibi oldum. 
Ve aram1zda yirmi be§ santimetrelik bir 
mesafe vard1. 

- Ne? 6liiyor.. Can veriyor.. diye 
kendime seslendim. 

Bir sr<;raJI§ta yataktan £1rladim. Ve 
dostum, bacaklanm, aylardanberi beni 
yatagrma mrhliyan bacaklarrm beni ka
piya kadar ve kapmm da otesine kadar, 
bu yataktan uzaklara ta§tdrlar, ta§Iya
bildiler. Doktor Lenzuand hakikaten 
yaman bir doktordu. Beni iyi etmege 
muvaffak olmu§tu. 

CEVAD SADIK 
···························································· 

lngiliz tayyarecileri 
Birka<; gi.in evvel tayyare ile mem

leketimize gelen ingilterenin tanmmi§ 
?imalarmdan Lady Lodge, beraberinde 
Ingiliz hava yiizba§lSl oldugu halde diin 
Ankaradan istanbula donmii§tiir. 

Suriye yolile K1bnsa gitmek istiyen 
!ngiliz tayyarecileri, programlanm de
gi~tirerek istanbula donmii§ler ve dii.n 
sabah Romanyaya hareket etmi.§lerdir. 

(7X19) santlm eb'admda, manzumenin i~?
gal ettlgi yer (3,5) santlm geni~llg!ndedlr. 
Hat, gilzel b!r nesih. 

Surnameler, ges:mi~ asrrlardaki Tiirk 
hayatrm gostermek bakrmmdan, tarihi
mizin en klymetli kaynaklarmdan bir 
lasmrm te~kil eder. $air Nabi, bu man
zum Surnameyi, Dordiincii. Mehmedin 
emrile kaleme almr~trr. 32 beyitlik bir 
girizgahtan, 22 beyitlik bir nimetten 
ve 32 beyitlik bir methiyeden sonra 
cibtidayi vakayii sfuu hiimayun» diye 
mevzua giriyor: Hicri 1086 yrlmda, Dor
diincii Mehmed, Edirnede iki biiyiik dii
giin yapryor: Ogullan Mustafa ile Ah
medi siinnet ettiriyor, klzrm da sevgili 
gozdeki ikinci vezir Kuloglu Mustafa 
Pa§aya veriyor. Diigiin hazrrhklarmdan 
bahseden §air, bu vesile ile vezirlerin 
padi§aha ve §ehzadelere takdim ettik
leri hediyeleri de kaydediyor: 

Sadrrazam Koprtiliioglu Fazrl Ahmed 
Pa§a; Dordiincii Mehmede miicevher 
cildli nefis bir Kur'an, :;>eyh Nizaminin 
nefis bir cMahzeniilesrar» 1m, miicevher 
takrmh bir kii.heylan, murassa bir altm 
kase, boh<;alarla klymetli kuma§lar; bii
yiik ~ehzadeye: Miicevher bir Kur'an, 
Caminin nefis bir cTahfetiil'ahrar» 1m, 
e§siz bir mi.irekka, bir de varaklan oy
mah nefis bir kitab, fevkalade giizel bir 
~ehname, miicevher taklmh bir kiihey
lan, ii<; sade at, bir elmash sorgu<;, ii<; a
ded ~uh ve dilara grlman, be~ boh<;a 
krymetli kuma§; ve ikinci §ehzadeye de 
buna benzer hediyeler sunuyor. 

Veziri azamdan sonra ikinci vezir 
Musahib Mustafa Pa§a, ii<;i.inci.i vezir 
diger Mustafa Pa§a, Defterdar Ahmed 
Pa§a, be§inci vezir Yusuf Pa§a, ni§ancr 
ve miiverrih Abdi Pa§a (1) ve diger 
devlet ricali mevkilerine gore krymetli 
hediyeler veriyorlar. 

1086 daki bu si.innet diigiinii on be§ 
giin siirmii§ti.i. Nabiden, o devrin biiyiik 
muharriri ve artisti Evliya c;elebinin 
seyahatnamesinde bahsettigi istanbulun 
oyuncu kollanmn diigiin mi.inaseb -
tile Edirneye gotiirtildiigiini.i ogreniyo-
ruz: 

Birt Ahmed kolu ttibir olunur, 
Mihir, hubamm gBrse, tulunur (2) 

Birisi dahi Cevahir koluc!ur, 
iQi mehparelerle c!oludur .. (3) 

Nihayet, istanbuldan gelen bu kollar
dan ba~ka bir tane de cEdirne kolu» ol
dugunu ve bir cMrsrr oyuncusu• oldu
gunu gorii.yoruz ki, Nabi, bu kollarm 
naklebazan, suretbazan, tasbazan ve 
kasebazanlan ile sair hi.inerbaz ve peh
livanlarile halk1 eglendirdigini s6ylii.
yor. 

Nabi, bu manzum Surnamesinde ve
rilen ziyafetlerden, eglencelerden, ge
celeri tertib edilen donanmalardan ve 
fi~ek §enliklerinden ve hatta tiryaki ko
§Ularmdan bahsederken, bu on be§ gi.in 
ic;inde 2000 kadar <;ocugun siinnet edil
digini ve ~ehzadelerin de bunlardan son
ra diigiiniin on birinci gi.ini.i si.innet ol
duklarrm kaydeder. Bu meyanda tertib 
edilen bir de c:;leker alayh m anlatrr. 
f;lekerciler, her birini i.i<;, dort adamm 
ta~1d1g1 ~ekerden 200 den fazla fil, at, 
bahk ve sair hayvan suretleri yaparak 
alay gosterirler. :;lair, Surnamesini, ce
miyet nihayete erdikten birkac; gi.in son
ra da biiyiik bir at ko§USU tertib edildi
gini anlatarak bitirmi§tir. 

Biiti.in bu Surnameler, iizerinde derin 
tetkikler yaprlmaga deger eserlerdir. 

Re¥ad Ekrem Ko~u _____ __.;..._ 

(1) CUmhuriyet, Tarlhi Bibllyo~rafya 
24:-3-1937. 

(2) Pehllvan Ahmed kolu, Evliya, 1, !146. 
(3) Cevahlr Kolu, Evllya, 1, 648. 

1RT1HAL 
Ankara Yiiksek Ziraat Eru;titiileri mu 

temedi Kadri BinJildrzm e§i ve miite
davil sermaye muhasibi mes'ulii Ragrb 
Biny1ldtzm karde§inin kanst Mi.ieyyed 
Binylldtz tedavide bulundugu Giilhane 
hastanesinde di.in vefat etmi§ ve cena
zesi yakm akrabalan ve sevdikleri ta
rafmdan kaldmlarak Merkezefendide 
aile mezarhgma defnedilmi~tir. 

man muallimlerin sozlerine istinaden Turk 
gencligini, orada kendisini hayrette bira
kan bir «radiesthesiste» I ] Turk dokto· 
runu fevkalade methediyor. Bu doktor, 
kadm1 muayene etmi§ ve onun Paristeki 
doktorunun koydugu te~hislerin aynini 
koymu§. Bayan muharrir, bunu Turk 
doktoruna si:iyledigi zaman o, hi~ §a§ma
dJgl gibi, iftihar da etmemi§ l Bu noktay1 
da ehemmiyetle kaydettigine gore, rna -
damm kendisi bir Turk doktorunun boyle 
§eyler bilmesine pek §a§ml§ olacak. 

Muharririn, AnkaraYl methetmesi ta
bii hO§wnuza gitti; fakat, yaz!Slnda ho -
§Umuza gitmiyen oy}e bir hava var ki is
tanbuJu yeni rejime muhalif, murteci bir 
muhit gibi tevehhiim ederek oyle goster
mege c;:ah§Iyor. Mesela, hepsi Tiirkiye 
Cumhuriyetinin memurlan oldugu halde, 
Ankaradaki memurlan methederken !s • 
tanbuldakilere §iddetle hucul!l ediyor. 
Carib zihniyet! 

Tedavide bulundugu miiddet zarfmda 
Gi.ilhane hastanesi saym profesorleri ve 
doktorlarile idaresi heyetinin gosterdik
leri yiiksek §efkate ve cenazeye i§tirak 
etmek lUtfunda bulunanlara a<;Ik<;a min
uet ve §i.ikranlarrmrZI sunanz. 

Fransa, bir tiirlu bizi tamyamtyor, di
ye §a§mryahm. Memleketimize gelen 
muharrirleri, bir tiirlii bizi anhyam1yor ki 
Fransa, bizi tamyabilsin l 

1] (Radlesthes!e,, viicudiln 1~1klara karss 
olan ha.ssas!yet!nden, t~lklarm vilcud iize
rlndekl teslrlnden bahls fen. cRI\di st
h~sLste» bu fenle me~gul olan miitehassrs. 

Yi.iksek Ziraat Enstiti.ileri miitedavil 
sermaye muhasibi Ragrh Binyildrz 

Yiiksek Ziraat Enstitiileri mutemedi 
Kadri BinJildlz -VEFAT 

N al Fabrikatoru Bay 
NlKOLA D1MKOF 

bir kaza neticesinde vefat etmi§tir. Ce
naze merasimi bugi.in saat 14 te Bakrr
koyiinde Ayayorgi Rum ortodoks kili
sesinde icra olunacagmdan son te~yi va
zifesinde bulunmak istiyenlerin te§rif
leri rica olunur. 

«Demin soze ba§larken Bursadaki ta
lebelik hayahma i§aret etmi§ ve Bayan 
F akihe benim de hocam oldugunu soyle
mi§tim. Fakat ben ondan sonra daha bii
yiik, en biiyiik bir hocanm talebesi ol -
dum. V e bundan sonradu ki ben de ho· 
cahk edebildim. Bu hoca, bu en btiyiik 
hoca beni bilgilerimin her safhasmda ye
ti§tiren Atatiirktur. Cerc;i butun millet, 
biiti.in Turkltik, inktlablann hepsinde o
nun pe§ima, onun hocabg1 ve idaresi 
altmdaydr, buna §liphe yoktur; ancak 
ben onun daha yakm talebeligini yapmak 
§erefine nail bulunuyordum; onun tarih 
talebesi olmu§tum. Ondan bu feyzi ald1k· 
tan sonrad1r ki ben de mekteblerde tarih 
hocahg1 yaptJm. Ondan ogrendiklerimin 
verdigi goru§ ve anlayi§ kabiliyetile §imdi 
hakikaten seziyorum ki bu millette Ata • 
tiirkiin buldugu cevher varhk safhalan -
nm hepsinde tebarliz etmektedir. 

Bursa denilince habra evvela bir yurd 
parc;as1, sonra da Osmanh lmparatorlu
gunun ilk payitahtJ mefhumu gelir. Fa • 
kat Atatiirk bana ogretti ki Bursanm ta
rihi evsaf1 yalmz Osmanh !mparatorlu • 
gunun payitahh olmas1 degildir. 0, daha 
eski devirlerde buyuk bir Turk merkeziy
di. V e bUtun yurd par~alan gibi o da 
Turkiin ezelden mahyd1. Halbuki tarih 
kitablan bize boyle ogretmiyorlard!; 0 

kitablar bizi buralara sonradan gelip yer· 
le§mi§ bir Irk olarak tasvir ediyorlard1. 
Bugiiniin tarih bilgisi ise bize yurdun her 
ko§esi oz bir Tiirk merkezi ve mah oldu
gunu gosteriyor. Bu oz Turk yurdunun 
her tarafmda c,:ok eski bir Turk medeni
yet ve kulturunun belgeleri meydana c,:1k· 
maktad1r. Bu sebebledir ki Bursa olsun, 
Ege olsun, Van olsun Tiirki.in her taraf1 
birbirinden aynlmaz tek bir maim, tek 
bir camiamn pa~aland1r. Atatiirk bu 
biiyuk yurdun tarihini boyle bulup yaz • 
ml§ ve onu Tiirk gencligine hediye et -
mi§tir. Hepimiz biitiin genclik ve millet 
bu irfandan ald1g1 h1zla ve tukenmez bir 
imanla yurumekteyiz.» 

*** 
Bayan Afetin bu yiiksek duygulu ve 

temiz ifadeli hitabesinden sonra Celal 
Bayar, Bursa muhiti ic,:inde c;:erc;:eveliye
cegi bir iki hahray1 anlatmak iizere Ulu 
Onderden izin ald1. Celal Bayar dii§man 
istilasma kar§I §ahlanan Atatiirkiin ya · 
mna ve yardrmma ko§mak uzere Ana -
doluya giderken ailesini gormek uzere bir 
aral1k Bursaya ugrad1g1 mada Ankara
da Mustafa Kemalden bir telgraf emri 
ald1gmr ve bu emirde dii§man kuvvetleri 

- Arkada§lar, dedi, bu zamam id • 
rak ettiginizden dolay1 hakikaten bahti
yammz. Sizleri candan tebrik ederim. 
Ancak, yuksek miisaadeleriyle soy!iye • 
yim ki Atatlirk te bahtiyard!T; c;:iinkii o 
da tek bir emri, tek bir i§areti lizerine 
nefsini, hayahm, c,:olugunu c,:ocugunu, va
nm yogunu, hulasa biitun mevcudiyetini, 
tereddiidsiiz fedaya ham bir milletin 
Sefi, Ulusu, Atasl oldugunu ve milleti -
nin kendisine boyle bir iman ve itaatle 
bagh bulundugunu biliyor.» 

Celal Bayarm sozlerini genc,:ler alkl§ 
ve itaat tufam ile teyid ettiler. Ataturk 
~ok muteheyyic;: goruniiyordu. Salonda 
bir dakika derin bir slikfit hiikum stirdii. 

Sonra Ataturk' tekrar genc;lige h!tab 
ederek, giirbtiz ve kahraman bir belagat 
t;aghyam ha(inde §U sozJeri soyJediJer: 

«- Gender, benim miistakbeldeki 
emellerimi tahakkuk ettirmegi taah -
hiid eden gender... Hakikaten, Ba -
yann dedigi gibi bir giin bu memle -
lreti sizin gibi beni anlamilf bir genc
lige tevdi edecegimden dolay1 • !tok 
memnun ve mes'udum. Buna cidden 
sevinmekteyim. Fakat beraber YB.lfB -
digimiz miiddet!te benim hedefime 
yiiriimenizi hepinizden taleb etmek 

me!fru bir haldom olarak tamnmah -
d1r.» 

*** 
Turk genc;:ligi, Ankara Halkevinde 

gune§li bir gece g~irmi§tir. 

Ismail Miistak MAYAKON 

Hayat bilgisi tedrisab hak
kmda bir konferans 

$ehrimizde bulunmakta olan Antal
ya Maarif miidiirii, mekteblerde okutul
makta alan hayat bilgisi mevzuu etra
fmda diin V"niversite konferans salo
nunda bir konferans vermi~tir. 

. Hayat bilgisi tedrisatr yapan bi.iti.in 
muallimler konferansta bulunmu§tur. 

Kemal Kaya Uk evvel, hayat bilgisi 
tedrisatmdan gayenin ne oldugunu izah 
etmi§ ve bu mevzu hakkmdaki tedrisat
tan verimli neticeler elde edilebilmesi 
i<;in evvela <;ocugun muhitindeki e~ya
dan istifade ederek programm tatbika
tma giri§ilmesinin dogru olacagrm, hat
ta uzun masraflara mi.itevakk1f ders a-
letleri olmadan, her muallimin kendi e
lile yapabilecegi bir tak1m basit §ekil
lerle arzu edilen neticelerin elde edile-
bilecegini soylemi§tir. 

FEGARA ve STAN CAli 
Terzihanesi nisamn 8 ine kadar 
elbise ve sapkalanm satmaktadJr. 

-BAGDAD B0LB0L0 
T iirk~e sozlii ve ~arkdt orijinal film 

~ehzadeba~l Hilal Sinemas1'nda yanndan itibaren 

ViYANA: 
17,05 KONSER - Ln • 18,40 p!yano 

konserl - 19,20 havdl,45 Brezllya mu
sikLslnden par<;alar konferans - 20,10 
gramofon plaklarl 1_ v~rlete - 22,30 
KONSER - 24 DANlKISI. 

BERLIN: 
17,45 ~an - 19 kC• 20 konterans • 

20,15 ~an konseri - ·adls - 21,10 ko • 
rnedi temsill - 23 hr 23,30 Stutgart
tan naklen DANS tisi. 

PEI]TE; 
18,30 RUS :;!ARK - 19,40 plyano 

konseri - 20,20 kon!t 21 havadls - 22 
hafif musiki - 23 20 orkestrasi tara • 
flru:lan konser - '23,0AN ORKES ... 
TRASI. 

BUKREE;>: 
19,10 gramofon pl - 20,20 plya!'lo 

konseri - 20,45 §ar.l? . SENFONIK 
KONSER - 22 DANS RISI - 23,45 ha
vadis - 24 haflf mu: 

LONDRA· 
18,15 ask~ri bando tramofon plak -

larl - 21 KEMAN Kcti - 22 !jan - 23 
havadls - 23,10 FiLA iK ORKES -
TRA. 

PARiS: 
19 ingillzce ~arkilaMO konferans ... 

20 KONSER - 21 Orgerl - 22,25 gra· 
mofon pHlklarr - 22,3(}dls - 22,50 var -
yete - 23,30 tems!l. 

ROMA: 
18,15 DANS • 18 15' haberlerl - 19 

gramofon plaklarr ~ lliJRKQE NE9 -
RiYAT - 20 yabancllerde ne~?rlyat "' 
20.49 Yunan!stan !~In e~t~ --v~ :o. as ..... 
keri bando - 22 komelte11-~!l! - 22,40 a.s ~ 
kerl bando - 23 DAN~iidst 

NOBETCi. E Zt\NELER 
Bu ak~?am §ehrln JAWllt semLler1nde 

nobet~i olan eczaneler udrdrr: 
istanbUl cihetindekilf: 
Eminoniinde <Mehme\ lz1ml, Beyazrd. 

da (Asador), Kii~ilkpa~1 (Hikmet Ce, 
mill, Eyiibde (Mustafa ;.r. E;>ehrem!nln , 
de (Hamdi), Karagiimril (Arif), Sa ~ 
matyada (Teofilos). E;>ehzg:>a§mda <Ham. 
dll, Aksarayda (l]eref) ;erde (Emllya. 
dis), Alemdarda (Srrn ~), BakrrkoYde 
(istepanl. 

Beyoglu cihetindekller: 
Istiklal caddeslnde (KB-kl, Bostanba

~mda (itlmad), Galata. ~mud lye cad -
desinde (ismet), Takslrtl (Nizameddln), 
~l~?lide, Kurtulu§ cadd!<ie (Necdet>, 
Haskoyde (Barbutl, KasMada (Vast!J, 
Be~lkta~ta (Nail Halld)/arryerde (Os
man). 

Uskiidar, Kadllkoy ve }ardakller: 
Uskiidarda <imrahor), :ltkoy. Soj!'iid

lii'-e§mede (Arman Huli Biiyiikadada 
(l]inasi Rrzal, Heybellde lk) · 

SAMSUNI 

Balk Kit11t 
Cumhuriyet Gazetdn ve bi.i

tun mekteb kitabll krrtasiye, 
mecmua ve gazeteletlevzi yeri
dir. En son model d.lo ve fo -
tograf makinelerini #Urada bu
lursunuz. 

Samsun - Gatft.desi 

Te11ekkii 
Haydarpa§a Nilmune anesl Ba~taba

betinden: 150 cam hediy!tmek suretllc 
hastanemiz bir ktsrm ba!Pln cam or -
mam hal!ne konulabiim(} bilyiik yar -
d1mlan dokunan eskl istll saylavt Ge
neral Silreyya ilmene a!ePeyam te§ek
kilr olunur. 

Karanomlek9r 
ihiOii 

Miitercir 
Haydar Itt 

Mevlid 
Ordu Valiliginden miitd merhurn 

Bay N azrm Akyi.iregin l ic;in 4 ni
san 937 pazar gi.inii saate Krzrltop
rakta Ziihtiipa§a camisiJ Mevlid o
kutturulacakbr. Arzu edilciimle ak
raba ve dostlarm te§rifltica olunur. 

Sinemacth~m 40 senede yarattigr en gUzel, en nefis ve ,ahane filmi. 

M E L E K sinemalanndtrden Bu aksam i P E K v e 
ROME.O jULfEf ve 

Sevenlerin ve sevilenlerin • A~k1 tan1yanlarm filmi. Ba!f rollerde : 

NORMA SHEARER- LESLIE r!OVARD- JOHN BARRYM!E 
Bu ak~am i~in bi eilerinizi evvelden ald nmz. Telefon : M ~LE <. 40868 - iPEK 44289 

Bugun matinelerde Melek'te: SON RUMBA - ipek'te: KARANLIKTA uc;:u~ 

CEH.RLER ALEV ·r·NDE R.~ii.~or = T~RJAKI'nin V I I~ I buyuk eserr • fiSIZCa 

Artistler : GEORG RIGAUD • GABRIEL GABRIO - JOSELIN GAEL • SUZI VERNON ve MJDIAN 
Avrupanm en biiyiik tilim ~irketi olan Uf A tarahndan yiiz biolerce lira sarfile yaptlan bu mulll film 
Meatopolis' den yib defa heyecanhd1r. Biitiin bir ~ehrin cehennemi ale vier i~inde yJk1h~1, binlerce ID fela· 

keti, yiizlerce petrol kuyularmm infilak1, ta~avvurun fevkinde heyecanh dt>h~et ve ihtiras sahJ1··· 

-----·YARIN AK~AM TURK'te __ ,..._. l 
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1 Nisan 1 

Anaduda ==~===-
-San' at tetkikleri -MlD YOLUNDA 
-24-

Di1-bekir Kalesi 
• 

Astrlara is geren bu muhte~em eser 
hakktnc\.ha geni~ tetkikler laztm 

Vzerinde Nazf f~arettntn aynt bulunan 
yukandakt kitabentn elle yap1lml§ kroktst 

ymimadan heyeti umumiyesine bir tek 
varbk diye bakmaga mecburuz. Burdin 
dahili kontroksiyonu ve mimarisi Bizans 
oldugu halde harici cephesinin dekoratif 
bir kaplama o1dugunu kabul etmek im • 
kanSIZdlr. Binaena1eyh bu burciin heye
ti umumiyesinin hiiviyetini boynuna dola
digl Tiirk kitabesine ve ba§mda ta§Jdigl 
istilaktitli Tiirk fru~1arma bakarak te~ -
bite mecburuz. Binnetice ~unu soylemek 

~yetin edebi tefrikast: 35 

BiZ SANLAR 
\\:~~~~==· Yazan: Peyami Safa=~ 

_ Ben soylemiyor. b <<Ili _ materya1ist bir diya1ektik koydunuz; He
rin~» sua lin yiiz sen1 lu u•tu. gel mana dan ba~hyordu, siz madded<!n 
" 'h' . tu m ' k . . k f l Davan1n tan m1 yapa n. Soyle- hare et ettm1z; a a anmzm yap1s1 ve 
dim ya, bunlar mecrrtab i§i· .. dii§iinme metodu birdir. Siz onu mefhum
Arkada~lar Ru yadan ldan gel· culukla itham ederken • sadece kelime -
sinler, bu. mecmuay1 ~ .•• Fa • leri degi~tirerek - ayni mefhumculugu 
~at jdeal~st . felsefeler, kamiiliin yaptlmz. Sisteminizden bu mefhumlaTI 
ba§mda f1kn ve mana:. B~den ~; 1kanmz, tek kelime konu§amazsJmz. 

bu mananm u~agtd1r, C' •0 Siileyman ba§ml salhyarak: 
YIT· a-

va bedenle, mad de ile I - F elsefe yap1yorsun! dedi. 
Neden ikisi bird 1 Necati ona dogru bir ad1m daha attl: 

- I kamt~ o-
etm? Bu s1ray1 nast \ _ Hangimiz yaptyoruz? diye sordu; 

_ fkisi ~ir~irinden ak su • •en in tarihi maddeciligin felsefe degil mi? 

rette birle•mt§hr, zaten Biz bu- Bal gibi bir tarih felsefesi degil mi? Ken· 

na «L'homme total = dine miibah gordiigiin §eyi bana yasak . an, ye-
kun insan>> denz. ederek beni susturmak m1 istiyorsun? Ben 

_ Giizel. Fakat mal d senin ge~en amda yaptld1gmt soyledigin 
· · f'k. ~ en a· S · d Vlran ve ~emyetm I 1r, miinaka•ay1 biliyorum. emn avana 

"" 1 mana • 
iistiine hegemonyasm1 1( . . annettigin kadar yabanct degilim. Bak 

• • IZSIDIZ· l H I h k . f Ben Hegele kar~t tbra:z b. sana hulasa edeyim: ege , are ett, a-
. . k"aZ I· fik • liyorum. Reahteyt tefe 

0 
aliyeti, ~ah~may1 insan §Uurunun, nn 

zamanm idealizmini siz de~ bir inki~af1 telakki ediyordu. Bu, mii -
• 'd 1· b' tersme 1 h b' f 1· d v'ld' ~evirdintz; 1 ea 1st ,r < • ~ahhas, ree , rna sus tr aa 1yet eg1 1 

yenne , 

CUMHURiYET 

Elektron bir 
hakikat midir? 

Prof. Jean Savard miihim 
bir konferans verdi 

Oniversitenin bu
yi.ik salonunda ve -
rilmekte olan kon · 
feranslann en mii · 
himlerinden biri de 
Fen fakultesi ~imi -
fi7ik profesoru Jean 
Savard tarafmdan 
verilmi~tir. Gene 
profesor «Eiektror 
bir hakikat midir ?t 
gibi ~ok ince bir 
mevzuu ele alarak Projesor Jean 

Savard tamamen fenni ve . 
riyazi delillere istinad etmek suretile il -
ml bir konferans vermi§tir. Profesoriin 
sozleri ~u sekilde klsaca hulasa edilebilir: 

«Eiektrigin, Elektron ismi verilen kor· 
piiskullerden miite§ekkil oldugunu kabul 
etmek suretile baz1 hadiseleri izah etmek 
kabildir. Bun dan 1 0 sene evveline ka -
dar hie; kimse elektronun mevcudiyetin • 
den ~iiphe etmemege ba§lami§h. Diger 
taraftan, baz1 hadiselerde elektrona at -
fedilen tesirlerin mevceler tarafmdan da 
husule gelebildigini gostermektedir. Mo· 
dern fizik mevce mefhumunu korpiiskiil 
mefhumundan aYJrmaga imkan olmadlgl
m isbat etmektedir. Binaenaleyh, elek • 
tron ve mevce hirer hakikat olmaktan zi
yade hirer muhakeme usuliidiir, ve bir 
birlerini nakzetmek degil bilakis itmam 
ederler. Demek oluyor ki, hadiseleri izah 
etmek i~in elektronu ve korpiiski.ilii mu -
hafaza edebiliriz. Fa kat bu, elektrona 
mutlak bir ihtiyaclmJz oldugunu isbat et
mez.» 

M iithi§ sivrisinekler! 
Eyub ve Baklrkoy semtlerinde rout

hi§ bir sivrisinek turedigi hakkmda or
taya atllan haberlerin ash yoktur. Ha
valar henuz soguk gittiginden boyle bir 
~eye ihtirnal verilmemektedir. 

.- .... -
Prof. Dr. Server Hilmi ihtifali 
D~ tababeti ve Eczac1 rnektebleri es

ki direktoru rnerhurn Dr. Server Hilmi
nin vefatl donurn y1h olan 2 nisan 937 
curna giinu saat 13 te Merkezefendideki 
kabrinde buyiik bir ihtifal yaptlacaktir. 

isterim ki bu kalenin astl kuruculan ve 
ilk banileri ba§ka kavimler olsa bile 
bugunkii mevcudii Tiirk eseri olduguna 
gore Tiirkler bu kaleyi aldtktan sonra 
belki de geni§leterek biirc ve bedenlerini 
ba§tanba§a yenilemi§lerdir diyebilecegiz, 
benim bugi.inkii kanaatim budur. 

Diyarbekir kalesinde yaz1 ve resimden 
miirekkeb pek ~ok kitabelere tesadiif o
lunuyor. Bu kitabeler Tiirk tarihinin bu 
kalede nekadar canh oldugunu gosteri
yor. Resimlerde, aslan, okuz ve ku§ re
simleri goriiliir. Y az1larda kllfi hath 
hakimdir.. F akat bazt sembolik e~kal 
irae eden kitabeler de vardtr. Ezciimle 
Dag kapmndan ~Iktlmca soldaki biirciin 
duvarmda bir kitabe nazan dikkatimi 
celbetti ki bu kitabe bugiinkii Almanla
nn Nazi armas1m hahrlatmaktadJr. 

Bu kitabenin neyi ifade etmek lizere, 
kimin tarafmdan yapi1ml§ oldugunu bi
lemem. ArkeologlanmiZin nazan dikka
tine arzetmek kin ~ektigim fotograf biraz 
zay1f ~1km1§ oldugu i~,;in tavzihan bir 
kroki ilave ettim. 

Son soz olarak ~unu soylemek iste -
rim ki Diyarbckir kalesi diinyada e§i az 
kalelerden birisi olup ba~hba~ma, kosko
ca bir Turk tarihidir. T etkik edildik~e 
bu kale bize ~ok ~eyler ogretecektir. 

Mimar: 
SEDAD CETINTA$ 

! ve sadece suri bir karaktere sahibdi. Ken
dine gore bir realitesi olan yalmz «fi -
kir» di. Hegel ~uurun haricile§IDesi telak
k.i ettigi mii§ahhas objeyi insanm i~inde 
kaynatarak ortadan kald1rmaga dogru 
gidiyordu. Boylece hakiki hayat yalmz 
fikrin diyalektiginden ibaretti; insamn 
faaliyeti yalmz ruhuna miinhamd1 ve 
bilgide hulasasmJ buluyordu. Biitiin re
alite ~u~ra ve dii§iinceye irca edilmi§ti. 
Bu idealizmi evvela Bauer ve F euerbach 

tenkid ettiler. Senin tarihi maddeciligin 

ilkonce bunlardan ilham aldt. lnsanm 
faaliyetini ruhun faaliyeti olarak kabul 
etmediniz. Reel hayattan kopmu§ bir fi
kir hayatt olamazd1. Varhkla dii§iince, 
siije ile obje arasmdaki ihtila£1 halletmek 
istediniz. Diyordunuz ki, insan tabiat 

ivre bir mahluk oldugu i~in, faaliyeti de, 
zaruri olarak mii§ahhas bir karaktere sa

hibdi ve siiie dedigimiz §ey, sizce, He -
gel'in zannettigi gibi «stf • pur» bir faa
liyet degildi. Siije ile obje ve tabiatile in· 
san arasmda ihtilaf gormiiyordunuz. 

Bunlann arasmda, sizce yalmz birbirine 

ge~i§ ve birbirine taalluk edi§ vardt. Siz

ce insan bir tabiat mahsulii oldugu gibi 

tabiat te bir insan mahsuliidiir, degil mi? 

- Tam am. Dogru. 

• 

• •• •• 

INONU 
fnonii anayurdun bir kii~iiciik koyiidiir, 
Onun kii~iik admt iki savat biiyiitiir. 
lstiklal Harbindeki ilk zafer orda oldu, 
Diitmam lnoniinde yenmitti Milli ordu. 
Diitman tekrar saldtrdt, bu sefer daha ~etin; 
SarSilmadr iman1 orduauna milletin. 
tlliimden ac1 geldi esirlik Tiirk ogluna, 
Tiirk dogiittii, vuruttu istiklali ugruna. 
tkinci tnoniinde yeni bir iin kazandt, 
Her nefer bu savatta bir adsrz kahramanda. 
Atatiirk, bu zaferi lnonii'ne kutlarken 
Bir aahife yollada yarattrg1 tarihten. 
Bakm onda ne diyor, ne soyliiyor dinleyin, 
Dinlerken b&flDIZI saygtyla one egin: 

«Cok azdar •izin gibi boyle agrr bir ifi» 
«Ba,armtf kumandanlar, araflJraak ge~mi,i.» 
«Milletin iatiklali, hayatr, hepai aizin» 

«· Kumandan, zabit neler - biitiin aakerlernizin» 
«Yurd •even yiiregine goniilden dayamyor;» 
«Ku~anda ettiginiz orduya inamyor.» 
«Siz. , orada yalntz dii{Jmanr degil, Tiirkiin» 
«Tera bahtrm yendiniz: buna candan ogiiniinl .• » 
«iJgiiniin, fimdi vatan, dii,man ellerindeki» 
«Par~alarr beraber, bir biitiin varlrk gibi» 
<<En iicra yerinde de bu zaleri kutlayor,» 
«Sizin kazandrirnrz bu aavafr mutlayor.» 
«0 kadar biiyiiktiir ki bu zalerin manaat;» 
«Dii,manrn Anayurda saldrran azgrn hzrar» 
«.Par~a par~a olmu,tur ba,rnr vura vura» 
«Azminizin kmlmaz yal~rn kayalarrna ... » 
«Adrmzc tarihe lahrile, fanla yazan» 
« V e milleti fiikranla kendinize baglayam; 
«Bu benzeraiz zaleri ben de tebrik ederken» 
«Soylemek isterim ki, durduiunuz tepeden» 
«0 aize goateriyor iinlii bir harb meydanr» 
« V e gene goateriyor tfrk dolu yarrnr.» 
«0 yarzn millet i~in, aizin i~in muhakkak» 
cYiik•eklik giine,leri doian bir ulk olacakh• 

lnonii Atatiirk'e 'u cevabt veriyor, 
Bu c:evapla tarihin huzuruna giriyor: 

«Zul.miin ve iatibdadtn en yrrtrca, en cugan» 
«Hiicumlarrna kar,r yapayalnrz ve fafktn» 
«Kalan milletimizin biitiin maddi, manevb 
cKuvuetlerini birden yiikaek ruhundaki» 
«Alefle topltyan ve ... harekete getiren,» 
«Ona kenJi ruhundan yepyeni bir ruh veren» 
«Biiyiik Millet Mecliai yiice fanlr btlfkanr» 
«Muatala Kemal Pa,a! •• 

lnoniinde dii,manr» 
« Y ere •eren aakerler, zabitler ve onlarla-. 
«.Omuz omuza gelip ta avec hatlartnda» 
« Vuru,an kumandanlar namrna melharetle>) 
«Arzr fiikran ederim yiikaek tebriklernizel .. » 

Bu c:evap yurdu saran kara bulutu deldi, 
Metres T epe iistiinden ~ankayaya yiikseldi. 
tnonii deyinc:e ben bir vatan koteaini, 
Tarihe tanla ge~en bir savattn aeaini, 
Ve ii~iinc:ii olarak bu vatan kotesinden 
Tarihe tanla ge~en bu zaferin aeainden 
Ayrt bir tey olmtyan inaan1 habr}ar~m; 
Ona oz yiiregimden sevgilermi yollartm. 

Boyle inanmtttmdtr: lki lnonii harbi, 
$imdi dinlediginiz fU iki yaz1 gibi, 
Yiic:e tarihimizden iki terefli yapr~k; 
Az olur onun icin ne aovlesek, ne yazsak!.. 

HASAN -ALl YVCEL 

- Sizce insamn ihtiyaclarma tabiatin 
inhbak1 be~er tuihinin tekamuliinii idare 
eder. Fa kat dikkat ediniz, kendi kendi -
nizi §imdi tekzibe ba~hyacaksm1z.. llkon
ce siije ile obje arasmda bir ihtilaf kabul 
etmezken ve insan faaliyetini ikisinin 

mii~terek ameline izafe ederken, birden -
bire bu sentezi kmyorsunuzl 

bak ettirmege ~ah~rr, diyoruz. lnsan faa
liyetinin mevzuunu da bu ~ifte adaptas· 
yon te§kil eder. Marx buna «praksi» di
yor. 

- Evet, fakat <<tabii», sizce «he§erl»· 
den evve] geliyor. lnsamn hakiki tabiati 

sizce pratik faaliyetlerinde aranmahdtr. 
Hegel objeyi inkara yi.iriimu§tii; siz on

ce si.ije ile obje arasmdaki ztddiyeti bir

le§tirmek ister gorlindiiniiz.se de, neticede, 

siz de, siije yerine objeyi ikame ettiniz. 

Bir noktaya daha dikkat: Biitiin bu mii
cerred mefhumlart diltdiginiz gibi kulla

mrken, siz de muanzmtza isnad ettiginiz 
bir i~i yapmtyor musunuz ~ Bunlar da 

bal gibi felse degil mi ~ Halis muhlis bir 
mefhumculuk de~il mi} 

- Ne gibi? 

- $oyle: Diyorsunuz ki insanin faa-
liyeti evvela insiyakidir, ttpkt hayvanlar
da oldugu gibi! 

- Evet, biz buna kaniiz. 
- Nas1l kani olabiliyorsunuz? Tab'-

atle insan arasmda hertiirlii ktdem ve 
mertebe ihtilafmt reddeden siz degil mi

siniz? Hegeli yalmz §uura verdigi k1y -

metle itham eden sir., bu sefer onun tezi
ni tersine ~evirerek, §Uurun yerine sevki 

tabiiyi ikame ediyorsunuz. Bu. tam bir 
antitezdir, iddia ettiginiz gibi sentez de
gildir. 

- F akat biz yalmz ins an tabii bir 
mahluktur demiyoru7., insan ayni zaman

da hem tabii, hem be~eri bir mahluktur; 

hayvan gibi tabiati on\ine nastl ~1karsa 
oyle kabul ebnez, hem tabiate inttbak et

mege ~ah§tr, hem de tabiati kendine inn-

Suleyman ba§mt salhyarak oniine ba· 

k1yordu. Agzmt a~madan, gogsiiniin i~in
den gelen bir giJlii§le giildi.igii i~in viicu

dii de sallandt. Dizlerinin i.istiinde tuttu

gu ciizdammn kapagm1 a<;lp kap1yor, ke

narmdaki kaYI§larla oynuyordu. Online 
bakarak: 

- Bu i5in felsefesine ~ok daldm mt 
bOyle olur, dedi. 

Necati giilerek sordu: 

- Peki, nasi! edelim) Sen dal da 

I 
Yandtma~lar 

(E=' ski harfler, biz Tiirkleri okur • 
~ ken ve yazarken yamltmak j - ' de 

~in bi~ilmi§ hirer kaftan gibiy- gore 
di. ~ ha:flerle okur yazar say1lmak ni • n' a 
mehne enp te kiirkii gevrekten veya kii • 
r~~te? ay.1~d .edebilenler parmakla goste- eral 
nhrd1. DIIJmlze, biitun milletlerden daha 
c;ok ~larak .ramltma7lar girmesi de i§te ge -
bu yuzdend1r. Harf mk1labmdan once 0 • inle. 
k~?Ia, yazm~ _ogrenmi§ olanlardan ka~ 
ki§J vard1r k1 1lkmektebde imla imtiham
na gir~p. te: A~1ya yag ver! Y aver. Og
lum gibJ, <<annem Ahmedi ~ok sever. 
Hatta oturdugum minder, Ahmedimin 
d.er>> gibi yamltma~lar yiiziinden dizi di
ZI ter dokmemi§ olsun. 

c;ocukluk hali bu ya. lmla yamltma~· 
larmdan mektebde sJktldJglmJz halde so· 
kakta onlar eglence mevzuu yapmaktan 
geri kalmazd1k. <;unkii imlaya zor gelen 
yamltmaclar dile kolay gelirdi. Mesela 
bir birber ?i.r berbere bre berber beri gel 
tek~rlem.es.ml, yahud, «~ocuklar, gelin, 
gelm. B!Zim mahalleye gelin geliyor» ci
nasmJ nekadar <;Qk kullamrd1k ~ Y a orta n 
tahsil c;agmdaki «alimane» yamltma~la
namz? .. llmin • o devirdeki tabirlere go -
re • heniiz aynel' fi'lini, lamel' fi'lini bile 
bilmedigimiz halde garib bir pervastzhk

I 

iitiin 
brr 

la alim ge~inirdik, arabca yamltma~1ar 
uzerinde miisabakalar tertib ederdik. 

0 miibarek dilin de yamltma~a kabili· 
yeti az degildi ha. Soz gelimi amene ile c e -

· eden emme ayni ~ekilde yazJidigmdan «kadere 
iman eden kederden emin olur» dernek n ta. 

o1an - men amene bilkader, emine mi -
nel'keder ibaresini dogru okuyana bir a -
ferin vadederdik. Eski hatta (N) harfi ~ 
- siislii olsun diye - k1vnk ta yaztlabildigi 
i~in bu kan~tk ibareyi mezamez bahktn, 
emez mez elektir» diye okuyanlar da bu
lunurdu. Bu, bir §ey degil. Nurun ala nur 
ibaresini «ne var Ali ne var>> diye oku -
yanlar bile goriilmii~tiir. 

$imdi bOyle ~eyler yok. F akat yerle -
rini yava§ yava§ franstzca yamltma~lar 
ahyor. Her olgunla§mamt§ kimesne gibi 
kendini devaynasmda gormege ve adeta 
alim agzl kullanmaga ba§hyan oglurnda 
da bu merak uyanmt§. Dun yanuna gel • 
di, ~ahmh bir vaziyet ald1: 

- Sana, dedi, tarih~i diyorlar. Ogul
larJ bir, k1zlan iki elli olan bangi miliet ·;: ·· 
~? ~ 

Giilerek cevab verdim: 
- Bunu Frans1zlar bizden 

bilirler. 

c;ocuk, niikteyi kavradt amma c;ahmm1 
bJrakmadJ, «La sante n' est pas sansut:te 
diye • bizim de kii~iikliigumiizde belledi L,stm 
gimiz • me§hur yamltmac1 okumak istedi. zir 
Soziilii kestim: ne 

- Bunlar, dedim, kolay oyunlar. Sen n 
«cahile cah ile rifat mJ gelir alemde» SO· 
ziinii anhyabilir misin? Onu soyle. 

Susunca izah ettim: 

-. Kelimelerdeki yamltma~hgt ister • 
sen ogrenme. Lakin cahillerin goke de 
~rtksalar kiymet bu1amtyacaklartnl ogren 
ve yamltma~t bir yana koyup hayatta ya· 
mlmamak yolunu bul. 

Babahk bu. Kelime oyunundan bile 
evlada. ogiid c;1karmak isterl 

M. TURHAN TAN 

· 23 Nisan I 
Cocuk Haftasmm ba~langtcld!::._ 

ben ktYJda durup seyir mi edeyim? Sen 
dalarsan ben de dalarun. 

- lyi amma biz aksiyon adamtylz. 
- Ben de kendime gore aksiyon ada-

miytm. Eger mf aksiyonla i§ biterse ba· 
na tabiatten, insandan, ~ifte inhbaklar -

dan, praksilerden ne bahsediyorsun. Bah

sedersen, benim de kabul etmedigim nok
talan tenkid etmek hakk1m degil mi? 

- lyi amma bu miinaka§anm sonu 
yoktur. 

- Sonu olmtyan bir bahse girmi§sen 1 

kabahat benim mi? lyi dii§iinseydin de 

boyle dipsiz bir nazariyeyi benimseme • 

seydin I Haydi, ~imdi de aksiyona gele-

lim. Pratik konu§ahm. Meselenin nazari 

tarafmda ISrar etmiyorsun. T atbikata ge-

~elim. Turkiyede ne yapmak istiyorsun 

ve biz den ne bekliyorsun, soyle I 
Siileyman ciizdamm a~arak: 
- Size biitiin ~ark hakkmdaki fikirle

rimizi hulasa eden bir~ey okusam dinler 
misiniz? 

- Maalmemnuniye! 
Orban da tekrarladl: 

- Maalmemnuniyel 

C.&r' 
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Kag•d buhran• 
===== 

Bu gidi~le mecmualar 
kapanmaga mahkiim 

Diinya miihimmat fabrikalar1nm kagtd imalinde 
kullantlan sellillozu ~ekmeleri diinya kagtd fiat

larinm iki misli yiikselmesine sebeb oldu 
Epey zaman -

danberi devam eden 
'Ugtd buhram son 
gijnlerde busbi.iti.in 
buyi.iyerek kitab ve 
mecmua basanlan 
tehdid eden bir hal 
alm1~lir. 

G1da maddelerin
deki ihtikardan ~i -
kayet edildigi bir 
strada fikir g1dasma 
aid belliba§h mad -
denin ugrad1gi· bu 
buhran ve ihtikar, 
memleketin miinev -
ver tabakasmdan 
mekteb <;ocuklanna 
kadar bi.iyiik bir 

istanbul kitabctlannm toplanmt~ olduklan Ankara caddesi 

kiitleyi alakadar ettigine gore, elbet-
te iizerinde ehemmiyetle durulmaga deger 
bir meseledir. 

Kitab basanlar, son gi.inlerde faaliyet
lerini durdunnu~ bulunuyorlar. 

Zaten adedleri mahdud olan mecmu
alann da bu buhrana uzun miiddet ta -
hammUl edemiyecekleri soyleniyor. 

Bu derdin oniine ge~mek ic;in bir top
tanh yapan tabiler meseleyi uzunuzad1ya 
tetkik ettikten sonra iktisad Vekaletine 
miiracaat etmi§lerse de heni.iz sadre §ifa 
verecek bir cevab alamaffil§lardu. 

Vaziyetin ic;yuziinu ogrenmek maksa
dile. ne§riyatla me§gul belliba§h §ahsiyet
lerin bu husustaki dii§iincelerini anlamak 
istiyen muharririmize (Y edi Gun) sahibi 
Sedad Simavi ~unlar1 soylemi§tir: 
«- Bugiinkii kag1d buhram ne§riyah 

felce ugratacak kadar miihimdir. Bu 
buhranda kag1dcl ihtikanmn pek kiic;iik 
bir rol oynad1g1 kanaatindeyim. Bu buh-

nm ba~hca sebebi Avrupada selliiloz 
fdcdanmdan dogan yi.izde yetmi~ nisbe
tindeki tereffiidiir. Kag1dm memleketi -
mize girerken kilo ba§ma yiiklendigi 17 
kuru§a yakm muhtelif rusum da ilave 
er:tince De§riyat buhram meydana c;Ikl· 
)'or. 

Bunun c;aresi; gijmruklerdr;n alman 
.. .............. resimleri kald1rmak ve kagtd ih-

eden memleketlerin fabrikalanna 
• •JcuJIJK, miisaadesi vermektir.» 

(Y anm Ay) mecmuas1 sahibi Mecdi 
~oyle demi~tir: 
«- Bugiinkii kag1d fiatlarmm arzet
. yiizde elli, altmt§ arasmda fark yii -

_ .......... mecmualann ne§rine imkan kal -
~hr. 

Tiirkofis Mcrtbuat Miidiirli.igii vastta
sile, muntazaman ne§rolunan ve Ti.irk 
matbuah arasmda ciddi bir mevkii bu1u
nan mecmualann hirer senelik kagtd ih -
tiyaclarmi pek giizel ve kolayhkla tesbit 
ettirebilir ve kendilerine miinhasuan mec
mu.llannda sarfolunacak bu kagtdlarm 
- velev bir kag1d ti.iccan vasttasile getir
tils~ - asgari gi.imriik tarifesile memleke
te girmesine mi.isaade ederse, bu takdir
de mecmualar oliimden kurtulabilir. 

Y oksa pek yakm bir zamanda hepsi -
nin ruhuna hirer fatiha okunacagma hie; 
~iiphe etmeyiniz.» 

Kitab basanlar da umumiyetle ~u fi -
kirdedirler: 

«- Piyasada, otedenberi kitabdarm 
kullandiklan kagtd iic; tiptir. $imdi ara -
nmca kagJdcJlardan mi.itemadiyen (yak) 
z::z:: -

-Sen, senelerce siiren bu hayata kah 
cemiyete faydah olmak, kah ilmi ara§
tmnalarda bulunmak, kah li.izumsuz bir 
hayata nihayet verip onun yerine fayday1 
ikame etmek, kah intikam almak hmile 
devam ettin. l§te, arttk asude ya§amak 
istedigini 50ylerken gene intikamdan ve 
kendini miidafaadan bahsediyorsun, yani 
gene ayni yoldasm. 

- N e yapay1m? 

- N e yapay1m olur mu? Arttk ada-
mak1lh ihtiyarladm. 

Ellerine kele~e vurulmadan rahat 
umuyacak m1sm? 

Bu a&Jr telmih te cevabsiZ kald1. Sa -
dalmi§tl. Gozleri yan kapahyd1. 
muydu? Hayu ... Arada bir si
kiiliini.i silkmek i~in tablaya u -

asmdan anla§Ihyordu ki Samoilof 
mk oldugu zamanlardaki kadar u-

11-J eden sonra kendi kendine m1 -
~i: 

evet! dedi. Murad Ferdi df'
iyi yann ak~am yat.gmda 

cevabmt ahyoruz ve mutlaka istedigimiz 
kag1dm daha iyisi binaenaleyh daha pa
haliSl teklif ediliyor. 

Daha bir ay evveline kadar kilosunu 
20 kuru~a aldigJmiZ kag1d bugiin 35 ku -
ru§tur. Yann da kimbilir ka~a ~tkacak • 
hr. 

Mesela 160 sahifelik ve 2000 aded 
bastian bir kitab ic;in bugi.in kag1d para~! 
olarak 75 lira fazla vermemiz laziiDdir. 

Bu vaziyet kar§tsmda kitab basmaktan 
vazgec;tik. F aaliyetimizi durdurduk. Hii
kumetin verecegi karan bekliyoruz.» 

Diger taraftan kagtd tacirleri de va -
·ziyeti ~yle miitalea ediyorlar: 

«- Avrupada iki aydanberi kagtd fj. 
atlan yi.izde seksene yakm pahahla§ml§ -
hr. Bunun sebebi de, kagtd imalinde kul
lamlan selliilozun miihimmat fabrikalan 
tarafmdan ~ekilmekte olmastdu. Bir yan
dan da gazete, mecmua ve kitab kagtd
lanmn memleketimize ithali ancak Ve
kaletin miisaadesile miimkiindiir. Bu iti
barla Avrupadan kag1d getirme mesele
si bir hayli giic;le§mi~tir. 

lzmit kagtd fabrikas1 ise bugiinkii va
ziyetinde ancak hiikumetin sipari§lerine 
yeti~ebiliyor. 

,Simdiye kadar - bu cins kag1dlara -
tatbik edilen istisnai giimruk tarifesi tse 
1 nisandan itibaren kalk1yor ve tam ta -
rife tatbikma ba§lamyor ki, ooylece ki -
Ioda 3,75 kuru§ yerine 9 kuru§ almacak
hr. 

Vakta, mecmua kagtdlan lkhsad Ve
kaletinden almacak miisaade ile - ve fili
granh olmak §artile - kilosu bir kuru§tan 
gec;ebilecekse de, miktan mahdud olan 
bu kagtdlar i~in fabrikalar filigrana ya -
na§mtyorlar.» 

Gori.iliiyor ki kagidcilar da buhramn 
giinahmt iizerlerine almak istemiyor -
lar. 

Ancak yaptlglmlz tahkikata gore bu
giinkii kag1d buhranma bir ihtikann kan§
tlgi muhakkakhr. Ciinkii: 

Avrupada - kag1d tacirlerinin de iti -
raf ettikleri ve~hile - kagtd fiatlan iki 
aydanberi yi.izde seksene yakm bir nis -
bette yukselmi§tir. 

Halbuki bugiin piyasada sablan ka -
gtdlann ~ogu bundan bir sene evvel mem
leketimize getirilmi§tir. Hatta daha ev -
vel getirilenler de vardu. 

Ve son iki, iic; ay ic;inde Avrupadan 
hemen hemen hi<; kagtd gelmemi§tir. 

Demek ki eldeki kag1dlar, Avrupada 
fiatlar yi.ikselmeden evvel almmi§ ve ge· 

1 
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bir koyun gibi bogazlaYlp oteki diinyaya 
gondermeli. Ba§ka c;are yoktur .. ., 

-Murad Ferdi kim? 
Kadmm son derece heyecan ve te -

la§la sordugu bu suale Samoilof hain bir 
siikunla cevab verdi: 

- Birisi !.. Obiirgiinkii gazetelerde o
kursun ... 

Tam o suada oda kaptsmm a~Ild1g1 
koridorda bir ayak sesi i§itildi. Samoilof 
yerinden stc;nyarak kansma: 

- Kim o ~ diye sordu. 
Kadm kemali siikunla: 
- Kim olacak ~ Hizmetc;idir. 
Cevabmt vererek ilave~tti: 
- Gori.iyor musun ~ N ekadar rahat -

stz, nekadar tela§h ve endi~elisin~ Hala 
hayatmm siikun ve emniyete kavU§masmi 
istemiyorsun. 

Samoilof hiddetle: 
- ,Simdi kuru nasihatleri buak ve git 

bak, kimdir oradaki? 

Nesime Hamm koridora ~tkh, kimse 
yoktu. Oradan mutfaga ge~ti. Hizmet~i 

CUMHURIYET 

Galatasaraytn Macaris
tandan getirecegi 

antranor 
Galatasaray ku -

liibii tarafmdan an 
gaje edilecegini 
yazdt~mtz Macar 
antrenor Zabo ile 
yapllan anla~a 

bitmi§ gibidir. 
Antrenoriin bir 

ka~ giine kadar 
~ehrimize gelme -
si beklenmekte -
dir. Zabo 

Giire§~i c;aya bir miisabaka-
dan sonra oldii 

Memleketimizde tamnmt§ olan eski 
Macar giir~~ilerinden <;aya, Budape~
tede bir Frans1z pehlivanile yaptig1 mii
sabakarun 58 inci dakikasrnda birden
bire hastalanml§ ve derhal hastaneye 
kaldmlm1~br. Fakat, <;aya on dakika 
sonra olmii~iir. 

Giire§ te§vik miisabakalari 
yap1hyor 

May:~sta yaptlacak olan Avrupa giir~ 
~impiyonasma haztrhk olmak iizere Gii
r€§ Federasyonu oniimiizdeki haftadan 
itibaren biiyiik bir te§vik miisabakas1 
programt hazirlami~br. 

Galatasaray kuliibii salonunda yapt
lacak alan bu miisabakalar herkese a~1k 
olacak, miisabakalar Federasyon tara
fmdan idare edile~k ve miisabakalar 
iki hafta devam edecektir. 

Voleybol ma~lari 
T. S. K. istanbul bOlgesi voleybol a

janh~ndan: 

3/4/1937 cumartesi giinii Galatasaray 
spar kuliibii lokalinde yaptlacak ma~

lar: 
istanbulspor - Eyiib saat 16 hakem 

Beh~et. 

Hilal - Anadolu saat 16,30 hakem Hii
seyin. 

Galata Gencler - Davudp~a saat 17 
hakem A durrah.man. 

O~ok lstanbula geliyor 
izmir 31 (Hususi muhabirimizden)

tl'~ok 'tak!ml milli kiime mac;lan yapmak 
ic;in Bandmna yolile istanbula harek:t 
etti. Doganspor da yarm Ankaraya mu
teveccihen lzmirden aynlacakhr. 

Oskiidar ve Kad1koy Tram· 
vay tirketi toplanbsl 

tl'skiidar ve Kadtkoy Tramvay ~irketi
nin senelik heyeti umumiye i~timcu, 

diin, §irketin tl'skiidardaki merkezinde 
yap1lmt§hr. 

Toplanhda ge~en mesai ytlma aid 
muraklb ve heyeti idare raporlan okun
duktan sonra tasdik edilmi§ ve reis ve
killigine N ecati sec;ilmi§tir. 

tirilmi§tir. 

Hi.ikumetin tatbik ettigi fazla gi.irnriik 
ise ancak bugiinden itibaren ba§hyor. 

Y ani ~u anda - piyasada - bu fazla 
gi.imriigi.i vermi§ bir kilo bile kag1d yok
tur. 

Hatta bundan bir miiddet evvel lzmit 
fabrikasmm piyasaya verm~ oldugu ka -
gtdlar bile bugiin yi.izdeyuze yakm bir 
zamla sahlmaktadtr. 

Avrupada fiatlar yiikselmeden evvel 
almm1~ ve fazla gi.imruk verilmeden 
memleketimize ithal edilmi§ olan kagtd -
!arm bugiin pahahya almml§ ve fazla 
giimriik verilmi~ gibi fahi§ fiatla sahlma
lan sarahaten bir ihtikar degil midir? 

Memleketimizde son zamanlarda ya -
va§ yava§ dirilmege ba~hyan ne~riyah 
felce ugratacak mahiyette alan bu hale 
bir an evvel ~aresi bulunmasm1 istemek 
bir vazifedir. 

ktz, sac;t sakalma kan~I§, ihtiyar, pej -
miirde kthkh birisile mi.inaka§a ediyordu. 
HaniiDefendi dikkatle bakmca tamr gibi 
oldu: 

- N e istiyorsun baba? 
Hizmet~i hz cevab verdi: 
- Bek~i demin geldi, sizi sordu. Bir 

diye<:egim var, dedi. Koridora aldtm. 0 
suada siz pa§a ile goru§i.iyordunuz, bek
lerim, dedi. Cok bekledi ben de size ses
lenemedim. 

HaniiDefendi bek~i babaya endi§e ile 
bakb ve sordu: 

- N e istiyorsun baha? 
- Kusura bahma hammefendi ... Pa-

§ayt gordum da bizim ayhhlar ahliiDa 
geldi ... Unutrmyasm diye pe§inden gel
dim. 

- Kac; ayhk istiyorsun ~ 
- Dorttii; aha bununla be§ olur. 
- Y ann sa bah gel, al... 
Bek~i yerden selam vererek ~tkh, git -

ti. F akat aparhmanm kap1smdan c;1kar 
~1kmaz mahalleyi dola~acak veya kulii -
besine gidecek yerde tramvaya hindi ve 
Beyogluna indi. Bir otele girdi. Ost kata 
<;tkh. Bir odadan i~eri girerek ba§ba§a 
gazete okuyan bir gene c;ifte: 

- Samoilofu yakalad1m ~ocuklar! 

- Giiniibirlik Istanbul 
Ankara yolculugu 
Seyahat bir saat 50 dakikaya indi 

Naf1a Vekaleti Devlet Havayollarini tesis etmekle 
halka biiyiik bir hizmet yapm1~br 

istanbul - Ankara yolunu 1 saat 50 daktkaya indiren Havayollan 
idarest tayyarelerinden tkfst 

Ankara 31 (Hususi) - Ankara ile !stasyon memuru biiyiik bir nezaketle 
istanbul arasmdaki yolculuk mi.iddetinin, biletimizi ahp i§aretledikten sonra valizi
arhk bir saat 50 dakikaya indirilmi§ ol- min 17 kilo geldigini soyliyerek 22 ku -
dugunu bilmiyen kalmami§tlr. N afta Ve- ru§tan 2 kilo fazla e§ya i.icreti ald1. 
kaleti, Devlet Havayollarile, iki §ehrin T ayyare meydamndaki pistin i.izerin -
arasmda, giiniibirlik gidi§ geli§lere mii - de motorleri i§letilmi§ olan tayyare biz -
said bir hava yolu a~tl. Hava yollanm, leri lstanbula gotiirmege ham duruyor
Ti.irkiyemizin ba§hca merkezleri arasm- du. 
da tesis etmek gayesi iizerinde de yi.irii - Evvela sag, sonra da sol motor h1zla 
niiyor. Bu gayeyi, daha ktsa zamanda ta- i§letilerek yava§lahldt. Bu i§ten anhyan
hakkuk ettirecek kuvvetin, halktmizm lar ba§makinistin son defa olarak motor
hava seferlerine ragbeti oldugu da §ttp- leri muayene ettigini soylediler. 
hesizdir. Bu ragbetin giinden gi.ine art - Saat tam ana be§ var: istasyon memu
hgi mii~ahede ediliyor. Bu miinasebet - ru tayyareye binme vaktinin gelmi§ oldu
le, §imdi, istanbulla Ankara arasmda, gunu haber verdi. Meydanla istasyonu 
tayyare ile sefer eden bir vatanda§la go - aytran ti.unikeden gec;iyoruz. Birer hirer 
ri.i§tiim. Bana, kendisine bOyle bir seya- tayyareye bindik. Pilot bizlerden evvel 
hat hevesinin ilk defa nastl geldigini an - yerine yerle§mi§ti. Bizimle birlikte seya
lath. Sozleri, boyle keyifli bir yolculuga hat edecek olan telsiz makinisti de yer -
~1kmak istiyenlerin i§ine pek ziyade yan- lerimize oturmakhgiiDIZl miiteak1b, kulak
yacagml umdugum notlan ihtiva ettigi i- lanmtza hkamak ic;in pamuk ve hava tut
c;in bu klSlmlan aynen kaydediyorum: masma kar§I da ~ignemek i.izere hirer pa-

«- Ankara Merkez postanesindeki ket c;iklet verdi. 
Havayollarmm resmi acentahgma ugn - T ayyarenin ic;indeki saat tam onu gos
yarak 22 lira mukabilinde 1000 lira si- teriyor. DI§anda istasyon miidiiri.iniin 
gortay1 ihtiva eden Ankara - istanbul bi- «kalkabilirsin» i§aretini verdigi goriildi.i . 
letimi alarak yerimi ay1rttun. Acenta me· Motorlerin homurdanmalan ziyadele§ti. 
muru 1 5 kilo bagaj1 i.icretsiz olarak ya- Simdi hafif sarsmhlarla ilerliyoruz. 
mmda gotiirebilecegimi soyledi. Y erden kalkmam1z gecikince sebebini 

Ertesi giin sa bah saat dokuzu 25 ge - yaniiDtzdaki makinistten sordum. T ay -
c;iyordu. Postanenin oni.inden Havayol - re kalkarken riizgan kar§tdan almak mec
lan idaresinin yolcu otobiisiine bindik. buriyeti varmt§. Ruzgar garbden §arka 
Saat tam 9,30 da Tayyare meydanma dogru estigi ign meydanm ~biir tarafma 
hareket ettik. kadar bu §ekilde adeta otomobilde im!§ 

Ulus meydanile tayyare istasyonu ara- gibi gitmek zarureti varmi§. 
smdaki mesafeyi tam 15 dakikada aldtk. Tayyaremiz meydamn §ark d1l'md1 
Y ol, k1smen asfalt ve agachkh. T ayyare- durdu ve garbe dogru cephe aldt. Biraz 
ye binmege o kadar havesli imi§im ki 15 sonra motor seslerinin artt1gm1, tayyaze
dakikanm ne kadar c;abuk ge~tigine, mey· nin yerde si.iratle ko§maga ba§ladigmt 
dana geldikten sonra hayret ettim. gordi.im. Bir iki sarsmhyi miiteak1b tay -

Otobiisiin muvasalatmda kap1y1 ac;an yarem1zm giizel bir otomobilin gayet 
idare hademesi valizimi alarak tart1ya go· muntazam bir asfaltta gidermi~ gibi yol 
tiirdii. Diger 3 istanbul yolcusunun da aldlglDI, adeta kaydtgml hissettim. DJ§a
kendi hususi vasttalarile meydana gelmi§ nya baktyorum. Y er bizden epey uzak • 
olduklanm orada bulunanlardan ogren - la~ml§. Demek, bu anzastz, diiz yol ha -
dim. Demek yol arkada§lanm da var • vada imi§ ... 

1 T ayyarenin zaman saati onu be~ gec;i-m1~ .... 

dedi. 

Kanh bir sahne 
Ertesi ak§am saat ona dogru, Beya -

z1dda Alibey yoku§u yan sokaklanndan 
birinde ah§ab bir evin merdivenlerini bi • 
risi agu ag1r ~1karken iist kattaki bir o • 
damn kap1s1 a~tldt. Merdiven biraz ay -
dmlandt ve bir ses: 

-Kim 0~ 
Diye sordu. 
- Benim Nuri?.. 

yalmz h1rakmak istemedigin anla~thyor. 
Vakta apartlmanda kaptmn arkasmdan 
onun beni bu gece yatagtmda bogazhya
cagmi i§itmi§tiw. Demek ki orada duy -
duklariiDt hemen size yeti~tirmekle ihti -
yats1zhk ettim. 

Nuri eski bir kanapeye oturarak: 
- Neden ihtiyatstzhk etmi§ oluyor -

sun iistad? 
- hte ... Bu ihbar, bu tehlikeli gece· 

de seni buraya kadar getirdi. ihtiyatstz
hk degil mi? 

Nuri; yan karanhk geni~e. e§yasJ es- _ Evet amma ... Emin ol ki son de-

ki bir yatak odasma girdigi zaman elini rece ihtiyatla hareket ettim. Beni ki11_1se 

uzatt1: buraya gelirken veya otelden ~1karken 
- Nas1lsm iistad?.. gormedi. Yolumu degi§tirdim. 
- Miikemmel... - Ala ... Amma ben senin hesab~& 
Nuri, bir lahza Murad F erdinin yii - ihtiyatstzhktan bahsediyorum. Benim he

ziine dikkatle bakh. Bu gece onun ic;in sab1ma degil. 
fevkalade gecelerdendi. Oyle oldugu F erdi bunlan soylerken heyecanhydt. 
halde bu ya§h ve sab1k zab1ta memurun- ·Nuri ondan fazla rniiteessir oldu. Yeni 
da tela§tan eser yoktu. Murad F erdi sor- tam§an, fakat pek tehlikeli anlarda bir 

du: arada bulunduklan ve ayni tehlikeli 
- Ni~in ge!din bakalnp yavrum ~ dii§mana kar§t ittifak ettikleri ic;:in birbi • 
Nuri g_i.ilerek: rine pek c;abuk lSlnan bu iki adam birbi~ 
- <.;i.inkil Samoilof'la bu ak§am ran- rinin elini stkh ve bir dakika bir§ey soy-

devun var da bu dostane miilakatta seni lemeksizin goz goze bakl§hla~. Bu bakt§-
yalmz buakmak istemedim. ta uzun bir dostlugun temi.1ah vard1. 

- Te§ekki.ir ederim Nuri... Beni (Arkast var) 
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AI\nal mem-
le. kongresi 

Niscy1 zarf1nda 
Briib toplanacak 
Bri.iks(A.) - hi haber alan 

mahfillerOslo mukavelenamesini 
imza etmlti memleketin eksper • 
leri giimrarmm terkedilmesi ic;in 
hiikumetltrahhaslan tarafmdan 
akdedileckonferanst hamlamak 
i.izere nisiada yeniden toplana • 
caklardu. 

Oslo ~ mensub memleketier 
buhran dahnan istisnai tedbirle .. 
rin kalduagra§makta ise de muh .. 
telif merrtarafmdan bu hususta 
alman te<oirbirine uymamas1 yii
zi.inden l>Ii.iklerle kar§tla§makta• 
d1rlar. B etlerden baz1lan kon .. 
tenjan sisaztlan da doviz kon "' 
troli.i sist6u] etmi§ bulunmakta • 
dalar. 

Bunun~r Oslo grupuna men
sub olmi)t!erin menfaatlerini go .. 
zetmek §nri.ik silahlarmm bira
ktlmasi Yir anla~maya vanlaca .. 
g1 i.irriid f:lir. 

Et MEHAFILDE 
~~--------------Y eniya konsolosu 

Yeni P:onsiil cenerali !vva • 
yeiech ~E gelmi~, Vali muavini 
Hiidaiyi ~mi!~tir. 

yor. Kar: pilot mahalline a~tlan 
kapmm stda, zaman saatinin I yanmda I irtifa saatinin ibre_si 
1400 me:teriyor. Ankara demz 
seviyesmonetro kadar yiiksekte 
olduguna 500 metro yiikseklik-
te u<;uyor 

Motor~ beni ve ne de diger 
yolcu arkn rahats1z etmemi§ O"' 

lacak ki h1za pamuk koymuyo .. 
ruz. <;iklf5ec;irmek ic;:in ~igniyor• 
dum. Ara1g1rmadan bile konu~ .. 
tuklariiDJ1tda i§itebiliyorduk. 

Kendi hayret ediyorum: A .. 
parhmanhcii katmdan a§ag1ya 
bakamtyamdi, 500 metro irtifa· 
dan giizel,.1 doya, doya nas1l da 
seyrediyo'lri toplu bir vaziyette 
seyredip, 1e bir kere daha inan· 
d1ktan soi.ik ve istanbul yolunu 
tuttuk. 

T ayyaeygir kuvvetinde, diin
yanm en firmasmm iki motorile 
miicehhe2lcu, bir de makinist a
hyor, saakilometro mesafe ka .. 
tetmekle avada dort bu~uk sa .. 
at kalabi, 

T ayyaizle de tec;hiz edilmi~. 
Telsizci 1ava yollarma aid An
kara ve yer telsiz is~asyonlarile 
miitemadaberede. Arada mada 
telefonla:unu da goriiyoruz. 

Havatzel. Bazan alttmizdan 
parc;a hclutlann ge<;tigi goriilii .. 
yor. En sarsmtl bile yak. Kilo • 
metrolazve etraf goruliiyor. 

ilk b yarenin siirati pek belli 
olmuyond amada daglar iize • 
rinden tiemize goziim ili§tikc;e 
si.iratim~unu anhyorum. 

Pilotiste c;ekmek i.izere ver .. 
digi tel iim ili§ti. «2000 metro-
da, 22~o siiratle u~uyoruz, ~r 
§ey yo] 

Sak~i. Eski§ehir, Yeni~ehir 
tarikilenz Y alovadan itibaren 
Adalau, Kad1koy, istanbul ii· 
zerindoy seyir hattmm manza .. 
ras1 cicatif. Deniz, Bogaz, Ha• 
lie;... Ihic;bir tarafmda bulun "' 
m1yandligi aralarmda payla§ .. 
mt~lar 

Y a;erken tayyaremiz yava1 
yava§ rbetmege ba§lamt§h. Y e• 
§ilkoygeldigimiz vakit yerden 
ancako yiiksekte idik. 

Mcinde yaphgtmiz geni§ bir 
turu ·notor seslerinin azalmaga 
ve yt~ogru ~tkmaga ba§ladJgml 
gordi'llahalline ac;dan kap1 ka• 
panrr nde: «lni§te yerlerin mu• 
hafa·i rica olunur>> yazth lev • 
hayl )emek, ini§ anmda tayya• 
renirzinmek memnu imi§, aman 
dikk! 

1tekerlekleri yere degdigi 
vaki karada oldugu gibi ad eta 
bozt ~tkhk ve tayyaremiz ha .. 
fif yaparak hlZlm kaybetti, 
dure beyaz bir bayrak goster• 
dileraya dogru ilerliyoruz. 

~ Y e§ilkoy Havayollari 
ista.nm oni.indeki pistte durdu. 
T anerken saate bakhm: 11 i 
50 '>I 

h.u, bu izahattm §oyle bitir .. 
di: 

~'cete ve halktmtza pek ~ok 
§eyh·an Nafta Vekaleti, §im .. 
di c-Iavayollarile, zaman ka • 
zan·.» 

M ekki Said Esen 
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Mrs. Simpson' a yap•
lan haks1z isnadlar 

Bir tacdari siiriikliyen bu kadin· 
daki cazibenin esrar1 nedir? 
Hayahn1n 39 senesini sikici etiket i~inde 
ge~iren Kral Edward, onda derin bir ruh 

siikuneti ve ne~' e imkan1 bulmu~tu 
Diin ~ehrimize 

gelen Sunday Ex -
press gazetesi; gerek 
Windsor Diikii, ge
rekse Mrs. Simp
son'un ~ahsi ve mah
rem dostu olan A -
merikah Elsa Max
well ismindeki ka
dm ziyaret~inin bu 
maceraya aid, fa -
kat ~imdiye kadar 
Avrupa gazetele -
rinde inti~ar etme -
mi bir yammt al
ml~tlr. Elsa Max -
welle'in yaz1s1m 
hulasaten nakledi -
yoruz: 

Krald Edward Mrs. Simpson'la beraber bir sii.varede « 1936 y1lmm son 
aylannda; <<Asnn 
en biiyiik a~k hikayesinin» kahramam ~e Amerikanvari yemekler ve bilhassa 
Mrs. Simpson'un <<Asri bir Kleopatra», sebzevat yemekleri pi~irmekten ve yedir
Mme. Pompadour'un <<Amerikan niis- mekten b1kmazd1. 0 zamanlar Veliahd 
hai saniyesi)> «Diane de Poitiers» ve olan Windsor Diikii bir giin geldi ki bu 
«Mme. dur Bany» gibi isimlerle yade - tabii ve oldugu gibi goriinen kadmdan 
dilmi~ ve bu tarihi simalara atfolunan aynlamaz olmu§tu. Prensin onu yiiksek 
biitiin kusur, alayi§ ve ihti§am hasretile yerlere davetini miitemadiyen reddeden 
malul b1r §ahsiyet olarak biitiin diinyaya fakat buna mukabil kendisini daha mii
tamt!Im1~ olmas1 biiyiik bir yaland1r. teva7.1 bir hayata yava§ yava~ ah§tlran 

Sab1k Krahn kendisine 1 0 bin !ngiliz Amerikah kadm hi~ §iiphesiz ki prensin 
]irahk Arjente tilki derisi, 50 bin ingiliz- hayahnda bir doneme~ noktas1 olmu§tu. 
Jik <;in~ila kiirkii hediye etmi§ oldugu, Mrs. Simpson'un kendine esvab yaptlr
Riviera'ya hareketinden evvel haftada mak iizere Parise geldigi esnad~ Lon_dra 
ii~ yiiz ingiliz ]irast kira mukabili. bir ile gec;en §U telefon muhakemes1 haklka-
H~anede ikamet etmekte oldugu, evm - ten entere~a.ndlr: . . .. .. 
deki biitiin e§yamn asan atikadan rna .I «- Nl~lll tayyareye bmlp don~uyor
dud §eyler bulundugu ve yemek mas a • sunuz? Ben bur ada .~ok yalnlZirn .» .. 
smdaki giirnii§ tak1mlannm Buckingham - Esvablanm b1tmeden nas1l done-

saraymdaki giimii§ tak1mlarmm ayni ol- bilirim? 
dugu hakkmdaki dedikodular da hep ya- - ;3u halde ben ne yapacag1m boyle 
]andtr. yalmz ?... 

'f. 'f. >to - Fort Belvedere 'in mahzeninde bir 

<;unkii Mrs. Simpson bir <;inc;ila man
to, veya I 0,000 !ngilizlik Arjente tilki 
derisi dii§kiinii degildir. Hayatmda her 
zaman i~in sade giyinrni§ bir kadmdu. 
Biitiin miicevheratl da ktymetsiz iki ~ile
zik ve armud §eklinde iki elmas khpse 
inhisar etmektedir. Haftada ii~ yiiz 1n-

ilize kiralad1g1 rivayet olunan ka~a.ne 
i•e hakikati halde, senelik lirast 600 In
giliz olan ufak bir apartlmandan ibaretti. 

'f. 'f. 'f. 

Mrs. Simpson giizel midir? Hayu I 
Sa de ve basit midir? Asia!... ince vii • 
cudu kusursuzdur. Elleri, kollan, boynu 
son derece giizeldir. Narin viicudii ha • 
Jisiiddem bir Arab atma benzer. 0 kadar 

bi~imlidir. 
Uzun kirpikleri vard1r. T ath bir §ah

siyet sahibidir. Alhk ve podra gibi yar -
d 1mc!lan ~ok az kullamr. Son derece 
zevkle giyinir. Kendisinden bir kat daha 
giizel ve §lk kadmlar arasmda bir ytld1z 

gibi parlar. 
,Senligi ve ho~lugu ile tarif ve izah edi

lemiyecek kad.ar. yii.ks~ktir. . Ne.v'i §ah
sma miinhastr tstlsnai bu §ahs1yetJ bardu. 

l!(o'f.>fo 

,Simdi siz, hayatmm ot.uz ~okuz sene
sini mii temadi ve stk1c1 btr ehket ve me
rasim alemine terketmek mecburiyetinde 
kalml§ bir erkek tasavvur ediniz ve bu 
erkeglh biitiin bu miiddet zarfmda yega
ne arzusunun, yegane emelinin ~en ve §Uh 
bir §ahsiyet, samimi bir dost ile kar§lla§
mak ihtiyacml hayalinizde biiyUtiiniiz! 

Bu erkek gene bir kadm, giizel bir ka
dm yahud mai gozlii lath bakt§lar arka
smdan ko~m:.k ihtiyacmda olmu§olsaydi 
elbette ki Mrs. Simpson'u intihab etmez
di. Onu Avrupah prensesler, Avrupah 
krali~eler yirmi sene arhsmda ko§tuklan 
halde elde edememislerdi. 

li(o>ioli(o 

~u halde zengin ve giizel olrnJYan bu 
Amerikah kadmda; sab1k Kral Sekizinci 
Edvard ba§kalanndan nas1! biiyiik bir 
fark bulrnu§tU ki on a aslk olmu~tu? Bu 
suale ben §U ~ekilde cevab veri rim: 

tarafa ahlm1~ olarak buldugunuz me§hur 
1talyan tablolanm asmakla vakit ge~irir
sinizl 

- Y a yann ne yapacaglffi} Biitiin 
pazar giinii bo§ mu g~ecek?... 

- Pazar giinii de kiliseye gidersiniz I 
Sire!» 

Ve i~in garib cephesi de ertesi pazar 
giinii Krahn kiliseye gitmi§ olmas1d1r. 

>io¥¥-

lngiltere eski an' anelerine <rok sad1k 
bir memlekettir. Bu an' ane onun ancak 
sakin bir tarzda evlenmesine taraftar ola
bilirdi. <;unkii !ngiliz ol<riilerince Kral 
gene bir adam sayilamazdt. 

Fa kat diger taraftan bizzat Kral bu 
an' anelere ve nih a yet bu hayata kat! a • 
nacak yarad,Jtsta bir adam degildi. Mrs. 
Stmpson'un c;ok defalar bu an' aneleri ih
mal etmemesi hususunda ona ricalarda 
bulundugu da muhakkakttr. 

Her halde §urast kabili inkar degil • 
dir ki Mrs. Simpson Krala def' a tie ha • 
yatmdan ~ekilecegini ve her tiirlii feda
karhga ham oldugunu soylemi§tir. Buna 
mukabil buhranla neticelenen hadisede 
son karar Kral tarafmdan verilmi§ti.» 

ingiliz Krahn1n giyecegj 
k1ymetli taclar 

Oniimiizdeki ma
ymn on ikisinde, Sa 
Majeste Altmc1 
George, ba§tanba§a 
donanacak o 1 a n 
Londra sokaklann -
dan ge~erek Buc -
kingham saraymdan 
\Vestminster' e gider
ken, bu merastmm 
muhtelif safhala -
nnda ii<r muhtelif 
tac giyecek ve mii -
teaddid asalar kul -
lanacaktu. 

Y ani, ingiltere 
Krah, birka~ saat 
zarfmda, ingiltere -
nin as1l tact olan Sa
int Edouard tacmt, 
Britanya imparator

Yalmz bn asadaki 
miicevherlerin kty
meti yil<: milyondur 

]ugu tacmt ve en sdnra Hindistan Kral
hgt tacmt giyecektir. 

CUMH..,&lYET '1 

ingiltere; italyan impa
ratorlugunu tan1maga 

haz1rlandi 
[Ba~tarat& 1 tnci sahtfesel 

madtgtdlr, Hatta, burada, lngilterenin 1-
talya lmparatorlugunun hukukan tamn· 
mast meselesinin halli hususunda temayii
lii oldugu, iimidle kaydedilmektedir. Ro· 
mada samldtgma gore, 24 maytsta Mt • 
smn Cenevre miiessesesine girmest 1~1m 
tetkik i<rin toplanacak Milletler Cemiye
ti assamblesi i~timamda bu yolda bir 
adtm ahlacag1 gi.iriilecektir. Hatta bazt 
mehafil, fngiliz hiikumet mehafilinin 24 
may1sta kat'i bir te§ebbiis yapmak niye
tinde oldugu kanaatindedir. 

Nisan babg1 
----

Arbk modas1 ge~en bu 
adet nereden ~1ktJ? 

lspanyada hiikiimet 
kuvvetleri ilerliyor 

General Franco'nun gizlice ispanyol 
F as1na gittigi iddia ediliyor 

Bu ltalyan mehafilinin soylediklerine 
gore, bu hususta diger Avrupa hiikumet
lerile miizakerelere dahi ba§lanrnt§ bu • 
lunmaktad1r. Bu hiikumetlerin bir<rogu ise 
~imdiden boyle bir te§ebbiise muvafakat
lanm bil dirmi~tir. 

Karabiik demir ve ~elik 
fabrikalart 

[Ba~taratz 1 tnct 3ahifese] 

rer saat ara ile §ehrimize donmii§ bulu -
nacakttr. 

Ba§vekil lsmet lnonii tarafmdan te • 
meli atilacak olan Karabiik demir ve <re
lik fabrikasmm biitiin hamhklan bitmi§
tir. Temelatma merasiminde bulunmak 
iizere §ehrimizden de bir~ok zevat bugtin 
Ankaraya ve oradan da hususi trenlerle 
Karabiike gideceklerdir. 

F abrikay1 in§a edecek olan Brasserd 
miiessesesi sahibi ve lngilterenin en biiyiik 
mali §ahsiyetlerinden Mister Brasserd, 
firmamn Umumi Miidiirii Mister Ma -
keenzi ile birlikte bu sabah ekspresle §eh
rimize gelerek ak~am trenile dogruca 
Ankaraya ve oradan Karabiige gidecek
lerdir. Ankarada bulunan lngiliz miihen
disleri de yarm Karabiige hreket edecek
lerdir. 

lar ve pulantalarlarla siislii olup, pulan
talardan Borington pirlantasi denilen el
li milyon ktymetindedir. Bu p1rlanta, 
ayni zamanda lngiltere Kralhgmm saa • 
det hl!Simtdu. Rivayet edildigine gore, 
Kral, tac giyme merasiminden avdette 
saraya girer girmez dogruca gidip bu ta
§1 oper ve biitiin hiikiimdarhgt mi.iddetin
ce mes'ud ya~amanm s1rnna erer. 

Britanya !mparatorlugu tac1 bundan 
c;ok daha ha§rnetlidir. Be§inci George'un 
tac giyme merasiminde, yani 1911 de 
bu tact ~almaga te§ebbiis etmi§lerdi. Bri
tanya imparatorlugu tact diinyanm en 
biiyiik yakutu alan ve 1799 da Hindis • 
tan dan getirilen bir ta§l a miizeyyendir. 

Bu yakutun garib bir maceras1 vardu. 
0 tarihte Hindistandaki askerlerden bir 
~ogunun cebinde dola§an bu ktymettar 
ta§, en sonra gene bir askerin eline g~ • 
mi~. nefer bunu satmaga bir tiirlii mu -
vaffak olamaymca, ~ntasile beraber kt§· 
!ada btrakrnt§h. T a§ bir tesadiif netice
sinde bir zabitin eline ge~ti ve biitiin za· 
bitan bu yakut iizerinde hak iddiasma 
kalb§ttlar, hatta bu yiizden birc;ogu dii
ello bile ettiler. Y akutun, diielloda ka -
zanan zabite verilmesi kararla§tl, lakin 
buna imkan bulunamad1. <;iinkii ta§ ~a
lmmt§h. 

Aradan ii~ sene ge<rtikten sonra bu 
k1ymettar ta§ bir tiifegin namlusu i<rinde 
bulundu. H1rs1z, ta&I Londraya gotiir • 
mek iizere namluya saklarnl§tl. Bu ke§if, 

nisan, hemen hemen biitiin diinyaya 
yayJlrnt§ ve benimsenmi§ bir siirpriz gii -
niidiir. 0 giin hemen herkes giizel yalan· 
!aria, zarif siirprizlerle tamd1klanm, ar -
kada§lanm aldatmaga ~ah§tr. 1Ik zaman· 
larda fevkalade bir ragbet goren bu adet 
amdide bir maziye malik olmakla bera
ber gitgide cazibeesini kaybetmege ba§ • 
lamt~hr. Yirminci am biitiin vak'a ve ha
disatile hemen hemen bir nisanlarla dol -
mu§tur. Bugiin gerek hususi hayattm1zda 
gerekse milletleraras1 camiada siirpriz 
adeti <rok geni§ bir mikyasta yaytlml§hT. 
Bilhassa politika merakhlan bu cereya
na herkesten fazla kaptlrnl§lard!T. 

Gec;en giin bir ak§am gazetesinin «U
mumi Harb arifesindeyiz» diye bir siir • 
prizle biitiin Istanbul hal.km1 tela§a dii -
iirdiigiinii hatularsmtz. Beynelmilel ca-

miada bu kti~iik yalanlar hernen hergiin 
biiyiik siirprizler §ekline giriyor. Zavalh 
Milletler Cemiyetinin bu siirprizlerle bir 
karikatiir haline geldigi hepimizce rna -
lumdur. Bugiin bu §ekilde soguk bir ~eh
re takman bir nisan yalamnm men§ei her 
milletin tarihinde ba§ka ba§kadtr. 

Portekizde, bir nisan, bir safdili riiz -
gardan yaptlmt§ bir ip satin almaga gon· 
dermekle me§hur olmu§tur. Fransada, 
birisinin salamin i<rin maya almaga gon -
derilmesi, Almanyada kurwnu§ kar hi • 
kayesi, Bel~ikada ywnurtalan hra§ ede
cek ustramn ke§fedilmesi bu adetin reva<r 
bulmasmt mucib olmu§tur. 

ltalyada Floransada eski bir adete go
re dostlar birbirlerine mukavvadan ya • 
ptlrnl§ bahklar gonderirler, pazarlarda 
da bu mukavva bahklan safdillere sa • 
tarlarmt§. Romada nisan bahgmm §ohret 
kazanmast Aquilea §ehrinde bir bahk mu
cizesei iizerine Papamn bir emrile revac; 
bulmu§tur. 

R. Carso Nisan Bahgt isimli kitabmda 
§Oyle diyor: «F ransa Krait Dokuzuncu 
Charles Raussillon §lltosundan bir emir 
venyor: 

Seneba~1 bir nisan yerine ikincikanu -
nun birinden ba~byacakttr. Bu emir iize
rine seneba§l degi§iyor. Fakat halk gene 
bir nisam unutmuyor. Ve bu suretle bir 
nisan teberriikler ve siirprizlerle hamlam
yor.» Bu fikrin ne dereceye kadar dogru 
oldugu malum degildir. Bugiin hadiseler 
bize hergiiniin I nisan oldugunu gosteri
yor. <;iinkii bugiin diinya fen, ktiltiir, po
litik sahada hergiin siirprizlerle kar§tla§I· 
yor. 

ZEYNEL AKKOC 

eski dogu§leri tekrar ortaya c;tkardi; dii • Bursadaki resim sergisi 
ellolar tekrar ald1 yiiriidii. Bu sefer, di.i-
elloda H. F arriug isminde bir miilazim Miistakil Ressamlar ve HeykeltlrB.§· 

lar Birliginin 20 mart tarihinde Bursa 
galib gelmi§ti; yakut onun hakkiydt. Fa- Halkevi binasmda, Halkevinin davetile 
kat, F arriug, ta§a sahib olamad1, iki giin ac;m1§ oldugu sergi 30 mart giinii ak§am1 
sonra kendisini katletmi§lerdi. kapanrnl!?hr. 

Y akut, nastl oldugu anla§tlmadan Bu sergiye en kudretu san'atkarlan-
Londrada birdenbire meydana cylktl. Bir m!Zl bir araya tophyan ve memleketi
Yahudi, gene nast! oldugu anla§tlmadan mizin en esash san'at birligi olan miis
bu ta§a tesahub etmi§ti. Ancak, bunu takiller 112 tablo ile i~tirak etmi§lerdir. 
muhafaza etmedi, satt!digl takdirde pa- Sergi her giin sabahtan ak§ama kadar 

f d 'l k kalabahk bir halk kiitlesi tarafmdan ge-
rast hastaneler in§asma sar e 1 me • sa • .1 . k b - .1 . t' • y h d'l · b t z1 rn19 ve c;o egem mt§ 1r. 
lllmadtgl suret~.e a u. 1 enn se~ es ~.e Sergi esnasmda Birlik ba§kam Mah-
ya§amasm!\ musaade edtlmek §arhle hu-. mud ,Ciida tarafmdan •modern san'at 
kumete teslim etti. . . ve bugiinkii Tiirk san'atl• hakkmda gii-

Ta~lardan iic;iinciisii yani Hmdtstan zel bir konferans verilmi§ ve c;ok alln§
tac1 en zengin miizeyyenatla dolu olam • lanrnl§tn. Bu sergi bundan evvel Zon
d1r. Bu tacm da ~almmasma te§ebbiis e • guldakta da ac;Ilmt§ ve c;ok begenilmi§ti. 
dilmi§, onun mahfuz bulundugu Londra Kiiltiir s.ahasmda ~rda.fay~ah san'at 
kulesinin ka lSI iki defa sirkat. kasdile harcketlen yapan m~staki.llerm bu yol-

PS h 1 k bb" .. da devam1m temenm edenz. zorlanmt§hr. onuncu trstz 1 te§e usu _, •, _ 

bundan on ti~ sene evvPI yaptlmi§tlr. Melek sinemasmda diin ak-

§amkinniisarnere 

[Bagtara!z 1 fncf sahttese] 
zaptedilmi§tir. miimkii.n ol.mJyan ve fakat tahkiksiz de 

reddedJlemJyecek olan §ayialara gore 
General Fran co fspanyadan T t , 
h k . . e uan a 

are et etmi§hr. 

Bu muvaffakiyet Alavaden civar ma
denlerile Puertollano komiir madenlerini 
ele g~irmek i~in asiler tarafmdan yap1 • 
Ian taarruza bir mukabele olmak iizere 
birkac; giilldenberi milislerin seri halinde 
yapttklan harekatt tetvic; etmektedir. 

Cingeneler Kralr mirasrm 
{.ranco'ya brraktr 

V~r~ova ~I (A.A.) - Leh <;inge • 
Diin seher vakti milisler birka<r sev -

kulcey§ noktasm1 ve bilhassa Sanctuaire 
de Luna mevziile Miramueno tepesini e
le g~irmi§lerdir. Asilerin Pozoplanco -
nun §imali §arkisinde yaphklan bir ~a -
§Irtma hareketi hiQbir netice vermemi§ ve 
taarruzlan akim kalmt§hr. Diin sabah 
erkenden hiikiimet kuvvetleri taarruzlan
na devam ederek hemen yalmz el born • 
balarile yap1lan uzun bir miicadeleden 
sonra ogleye dogru Alcalacejos 'a iki kilo
metroluk bir mesafeye kadar yakla§mi~
lar ve biraz sonra bu kasabay1 muhasara 
ve zaptetmi§lerdir. 

Milisler ileri hareketlerine devam ede
rek Villa Nuova del Dugue kasabasmt 
siiratle i§gal etmi§lerdir. 

Asilerin buradaki mukavemeti pek za
ytf olrnu§tur. 

Milislerin Cordoue cephesindeki hare· 
Htma tayyareler de miiessir bir surette 
yardtm etmi§lerdir. Son giinler zarfmda 
hava kuvvetleri miitemadiyen dii§rnan 
mevzilerini ve bilhassa Montoro, Penar
roya, Pueblo • Nuevo del Terribile ve 
Villa del Rio'yu bombardtman etmi§ler
dtr. 

Alcalacejos civarmda asilere aid iki 
kamyon kolu iki defa cwnhuriyet tayya
relerinin taarruzuna ugrarnl§tlr. 

Alcalacepis ve Villa Nueva de Du • 
Cue' de Fran co hatlannm tayyareler ta
rafmdan bombardtman edilmesi asilerin 
hezimetinde biiyiik bir ami] olmu§tur. 

Zafer havadisi tekzib ediliyor 
Sevil 31 (A.A.) - Radyo ile ne§· 

redilen bir teblig, Pozoblanca civannda 
hiikiimet kuvvetlerinin bir muzafferiyet 
elde ettiklerine dair verilen haberi ka t'i 
surette tekzib etmekte ve F rankist kuv • 
vetlerin Andujar mmtakasmda ilerlemek
te olduklanm ilave eylemektedir. 

Cenub cephesinde 
Cebeliittank 31 (A.A.) - C'>grenil

digine gore Almeria' dan gel en hiikumet 
ktt' alan Motril civanndaki asi kuvvetle
rine taarruz ederek bunlara biiyiik zayi· 
at verdirmi§lerdir. 

Asilerin Malaga istikametinde ric' at 
ettikleri bildirilmektedir. 

Bir hava muharebesi 
Andujar 31 (A.A.) - Havas ajan

smm muhabiri bildiriyor: 
Ge~en gece 30 kadar tayyarenin i§ti

rak ettigi heyecanh bir hava muharebe • 
sine §ahid oldum. Asi hava kuvvetleri 
hali hamda Andujar §ehrine taarruz et· 
mektedirler. ~ehir halkma tayyarelerin 
geldigi dort defa haber verilmi§tir. Son 
defasmda hakiki' bir hava muharebesi 
seyrettim. Evvela hiikumete mensub alh 
a vet tayyaresinden miirekkeb dort J un -
kers bir asi filosunu uzakla§hrmaga mu
vaffak olmu§lardtr. Fa kat biraz sonra 
iki tarafa da takviye tayyareleri gelmi§ 
oldugundan birka<r dakika zarfmda ha
vada 30 kadar tayyare <riTpl§m ga ba§
larnl§hr. 

Cumhuriyet tayyarecileri dii~manla -
nnm etrafmt ~evirerek onlan §iddetli bir 
mitralyoz at~i altma almt§lardir. Bir 
~eyrek saat sonra §iddetli bir hava mu
harebesinden sonra asi tayyareleri adet~e 
faik olmalarma ragmen, Cuadlaquibir 
istikametinde ka~maga mecbur olmu§ -
lar ve cumhuriyet tayyareleri tarafmdan 
takib edilmi lerdir. 

lhtilalcilerin arastndaki 
suikasd febekeai 

Cebeliittank 31 (A.A.)- Dun Tan
cadan gel en !ngiliz ve ecnebiler T etuan'
daki suikasdcilerin I 000 ki§i kadar ol -
duklanm soylemi§lerdJr. 

Komplo, bir Arab ah~ISl tarafmdan 
ihbar edilmi~tir. 

Zabit ve nefer olmak iizere I 00 ki§i 
kadar kur~una dizilmi§tir. Bunlann ara
smda tayyare zabitleri de bulunmakta 
idi. 

nelenmn §eft Mathias Kweiz'in k' I . k d' . . ya tn e-
Tl, en tsJnm hic;bir servet btrak d -. . . rna tgm1 
zua se';ehmn biiyiik bir kisrntnl ' 
Fr~nco ya terketmi§ oldugunu bil 
tedtrler. 

Katalonya kabinesi 
Barcelona 31 (A.A.) _ 1 · 

ne devam etmekte olan T aradellas 
§amba giinii yani bugiin Cam , 
k •• b' pa at I tr cevab verecegini bildirm · 
yeni hiikumeti te~kil edecegini iimid et 
mekte oldugunu ilave etmi•tir y · 
kA • • :s • em 

umehn esk1 kabinede mevcud 
part~eri?, miimessillerinden miirekkeb 
lacagt soylenmektedir. 

Yunanistana gond erilmiyen 
cepane 

Oslo 31 (A.A.) - Y unanistan tar 
fmdan 15 milyon kur§un i~in bir 
met fabrikasma yaptlnu§ bir sipari~in 
dort milyonluk klsmmm 
Norve~ makamlan tarafmdan durduru1· 
rnu§tur. Haber almd1gma gore ..... ,,.,,u1~e~oo~ 
bunlann Y unanistandan tekrar ihrac e • 
dilmiyecegi hakkmda teminatl ihtiva eden 
vesikalar ~elinciye kadar bu sevkiyah ta. 
lik edecektir. 

Giimriik tarifesinde 
yapdacak tadilat 

[Ba~tarata 1 tncl sahttede) 

nna gore tesbit edilmektedir. Giimriik ta. 
rifemizde ekseri tarife numaralanmn !o., 

nu bir «ve emsali ... » tabiri ile biter. B
11 

«emsali)> kelimesile ifade edilen gizli 
rnt§ maddeler tatbikatta birc;ok mii ki.i 
lat dogurmaktadu. Mesela, bu nevi 
delerin bir ktsmt (M), yani memnu 
li1-tesinde bulunmaktadtr. Memleketin il 
tiyact olan bir madde getirilmekte, fa\a 
filan maddenin sonundaki emsaline 
diye giimriikte kalmaktadtr. Y eni 
bu «emsali» kelimelerinin ihtiva 
maddeler c;tkanlarak aid oldugu 
re tevdi edilecektir. Bu suretle 
nm, sanayiinin biiyiik bir mii§kiilah 
dan kalkacakhr. 

(M) listesi bir tasfiyeye tabi tuhi 
ve bir kiSlm maddeler yiiksek .. 
simlerile G listesine almacakhr. 
manda (A) listesi de tasfiyeye 
cak ve bu listede bulunan bir k1s1m 
deler memleket sanayiine ve 
zararh oldugundan {M) listesine 
cektir. Her iki listeden bir ktstm 
ler de (Kl) liste1-ine nak.~ ....... ...., 1~.u~o~ 
(Kl) listesindeki bazt maddeler 
tesine ahnacakhr. {V) listesi de 
lacak, fakat ball tadilata ugnv,,~ .. u• 

Y eni §ekil muhakkak ki harici 
i§lerimizin daha iyi bir tarzda · 
dahili sanayiin mevadd1 
masmt, ayni zamanda himayesi 
edecektir. Bunun, tabii bir fiat "~'dll"'"• 
meydana getirecegi de §Uphesizdir.7 

Muhtelif devletlerle yap1ltll' 
anla~malar 

Biirhan Zihni, muhtelif 
hakkmda da §U izahatt verrni~tir: 

«- Bugiin, Romanyaya evvel't 
racat yapml§ tacirlerle gorii§tiim. )31111\a 
rm paralanm alamamalarma bir 
gormiiyorum. Ankaraya gidince bU 
me~gu] olacagim. Her halde 
nmtz paralanm alacaklardtr. 
ile yakmda yeni bir anla§rna yap1 
Bu anla§ma i~in bir heyetimiz 
gidecektir. 

F ransadan da bir heyet gelmesini 
liyoruz. F rans1z anla§rnast nisanm !3 
de bitecektir. 

Macarlarla 
ret anla§mas! 
yapacag1z. 

da feshedilmi§ o]all 
yerine yeni bir 

Alman kleringi 
T arihf),inas oldugunu soyliyen bir ec • 

nebi, yanmda ba~ka bir alim bulundugu 
halde, ta~1 gormek iizere miiracaat et • 
mi§ti. Y anlanna bir muhaflz verilerek 
kendilerin tacm bulundugu odayt ziyare
te gonderildiler. Odaya girer girmez, sah
te alimler muhafizm elini kolunu bagh • 

Berlinde olimpiyadlar miinasebctile 
yaptlan filim miisabakasmda birinc.iligi 
kazanml§ olan Romeo v Juliette filmi
nin ilk iraesi miinasebetile dun ak~am 
Melek sinemasmda bir miisamere veril
mi~tir. Smokin ve frakla gelen ~ehrimi
zin tamnrni§ simalan bu miisamerede 
haz1r bulunmu§lardir. 

Diger cihetten ogrenildigine gore sui
kasdcilerin bir kismi da Algerias' da kur
§Una dizilmi~tir. 

Alman kleringinin dogurdugu 
hakkmda ihracat<rtlarla gorii§tum. ~~ 
susta V ekaletin verdigi karar 
giin i~inde malum olacakhr. 

Balkan ikttsad konseyinin 
yarak derhal htrSlZhga te§ebbiis ettilerse 
de, emniyet tertibatmm telleri her ikisini 
de elektrik cereyanile kavurdu. Ay1Ji zamanda davetlilerin filimleri 

~ckilmi§ ve dans edilmi§tir. -···-
Bir zabit intihar etti rarlar da Balkan1ann ikhsadiyah 

c;ok faydah olacaktu. Gelecek 
kadar bunun iyi neticelerini " 

Krahn alaka ve samimiyeti kar§Ismda 
Mrs. Simpson §a§trmadan, ba§l donme • 
den onunla tabii bir insan gibi dost ola
bilmek ha•·as1na malik bir kadm oldugu 
i<rin dostluk ba§larnt§hr. 

Mr . Simpson rol oynamaga kalkmi§ 
olsaydt astm en biiyiik a§k romam hi~bir 
vakit yaziiamazdL 

li(o>ioli(o 

Mrs. Simpson Di.ikle olan ahbabhk
lan emasmda ona bir~ok §eyler ogret -
mi~tir. Mesela o h!~bir zaman ingiliz ye
meklerini begenmedigini a~1ktan a~1ga 
soylemekten ve Krala evini ziyaret ettik-

Krahn belinde de, mensub oldugu a
laylann k1hct olan iic; muhtelif kthc bu
lunacaktJr. Dini mcrasim esnasmda ise, 
sag elinde ingiltere Kralhk asas1 sol elin
de de fmparatorluk sembolii bulunacak
hr. 

Hindistan tavl, Hindistanda mevcud 
miicevherlerin hepsinden yaptlrntt bir 
mecmuadtr. nind vilayetlerinin her biri 
kendi namma bu tan tezyin edecek bir 
ta§ gondermi§tir. 

Kral asast da me~hur «Cullinan>> pn
lantasile miizeyyendir. Htrstzlann ve 
prenslerin cebinde iic; defa devrialem se
yahati yapmt~ olan bu ta§m ktymeti iki 

Otomobil h1rsiZI yakaland1 
Me~hur sabtkahlardan otomobil hu

SlZI Mihal dun yakalanml§br. Bu adam, 
sokaklarda durmakta olan otomobille
rin radyotor kapaklarile pompalanm 
c;ahp kac;makla nam kazanmt§hr. 

Cebeliittank 31 (A.A.) - Ce~en 
hafta sonunda Algesiras' da idamlan in -
faz eden boliigiin kumandam olan lspan
yol zabiti kur~unla olmii~ olarak bulun
mu~tur. Intihar ettigi zannediliyor. 

T evkilat devam ediyor 
Londra 31 (A.A.) - Cebeliitta· 

nk'tan Royter Ajansma bildiriliyor: 
Bugiin Lalinea' da miihim §ahsiyetler 

arasmda miiteaddid tevkifat yap1lmmhr. Bu ii~ tacm en kii~iigii olan lngiltere 
tact !Om altmd1r. Dort kemerin iistiinde 
bir ha~tan miite§ekkil olan bu tac yakut· yuz milyondur. 

Mihalin di.in sabah Emniyet miidiir
liigiinde son muamclesi de ikmal edilmi§ 
ve Miiddeiumum:lige teslim e-dilm1:. ir. 

GPneral Franco Fasa mr gitti? 
Cebeliittan~ 31 (A.A.) - T eyidi 
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\J •• •• ogruyu goren goz 
8ulgaristanda arab harf

leri siyaseti ~rarhdtr 

Sofya (Hususi) Bulgaristan 
Turklerine yeniden ve zorla kabul etti -
rilen Arab harfleri yii.ziinden akh ba -
··nda Bulgarlar bile tenkid ve §ikayete 
ba~lamt~lardtr. Nitekim, iyi bir Tiirk dos
lu olan Makedonyah Pavel ;latef (Zar
ya) gazetesinin 26 mart tarihli niishasm
da bu husus ic;in yazdtgt bir makalede 
ezciimle §oyle demektedir: 

« Tiirkiyede arttk bir harf meselesi 
mevcud degildir. Bu mesele orada kat'! 
bir surette halledilmi~tir. Fa kat Bulgaris
tanda hala Arab harflerinden meded u -
manlar bulunmaktadtr! Bu zavalhlar ne 
yapnklannt bilmemektedirler! Arab harf
lerinin hala Bulgaristanda kullamlmast 
Bulgaristan ic;in bir zarardtr ve aktlstzca 
bir harekettir! Y eni harfler sayesinde 
Bl!lgaristan Tiirkiiniin yiikselmesi Bul -
ganstamn zaranna degil bilakis menfaa -
tinedirl» 

Vaziyeti c;ok iyi kavramt§ olan bu dost 
kalemin temas ettigi hakikatlerin eninde 
sonunda Bulgar hiikumeti tarafmdan da 
kabul edilecegini iimid etmekteyiz. Bul
garistan Tiirkiinii cehalet ic;inde tutmak
la Bulgaristan bir§ey kazanmtyacak bila
kis kaybedecektir. <;iinkii; cahil bir tebaa 
bir devlet ic;in her vakit bir yiiktiir. 

<;ivi fabrikatorlar1 memnun 
olmadt 

Iktlsad Vekaletinin yeni tesbit ettigi 
~ivi baz fiah ~ivi fabrikatorlanru gene 
memnun etmemi§tir. Fabrikatorlarm id
dialanna gore bu fiatlar ~ivi imal edi
len ~ubuklarm tonu 7,5 tngiliz liras1 
hesabile tesbit edilmi§, fakat sonradan 
bu fiat 8,5 ingiliz lirasma ~1krm~ttr. Ti
caret Odas1 ortaya ahlan bu iddiayt 
tetkik etmektedir. 

ist. Borsast 31/3/937 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
BeJcika Fr. 
Orahmi 
tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 

ilin A vusturva 
Mark 
ZJoti 
Pen e-o 
l .ev 
Dinar 
l{ron fsvet' 
AJtm 
banknot 

Ahs 
620.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

1'141.-
247.-

CEKLER 

AHna 
· Cenevre 
Sofva 

' Atnsterd. 
Pr~l! 
Vhana 
Madrid 
~elJin 

Vallova 
Rtlllaneste 
~iibes 
Be11n'ad 
Yokohama 
Mo~ltova 
c;tokholm 

Acilts 
'l17.-

0.7925 
17.2350 
15.051R 
4.7050 

88.5737 
3.4775 

64.5051: 
1.4470 

22.69 
4.233<1 

11.4830 
1.969? 
4.1734 
4.0113 

108.265S 
34.6840 
2.7786 

24.65 
3.1434 

ESHAM 

Acths 
Asian Cimento 14.70 
Merkez Bankast 92.-

fSTiKRAZLAR 

Tiirk horcu I Pesin 
Ac1.hs 

,. • 1 Vadeli 20.15 
" • !U Pesin 19.75 
,. • n Vatf.-li 19.575 
• • III Pe~in 19.70 

Stvas • Erzurum I 95.
TAHVfLAT 

Anado]u 1 Pesin 
• I VadeH 
• 0 VadeJi 
" MiimessiJ 

Aci11s 

41.50 
41.50 

" Vade1i 43.80 

ESERLER 

Sabs 
620.-
126.-
115.-

125.- 1 
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.50 
24.-
14.-
52.-
32.-

1042.-
248.-1 

J<anams 
61!!.-

0.7920 
17.30 
15.0275 
4.6988 

~8.43 

3.4725 
64.4012 
1.4446 

22.6537 
4.2265 

11.4644 
1.9664 
4.1666 
4.f!Mi0 

108.09 
34.6275 

2.7740 
24.69 
3.1383 

Kaoam~ 

14.70 
92.-

Kaoams 

20.65 
19.75 
20.10 
1!1.70 
95.-

Kaoams 

41.;)0 
41.50 

43.80 

73 .. 
uncii sayJSile yedlncl inti~r yuma gl-

~en bu dergi, nefis blr surette ~Ikmt§hr 
ltt Ylldanberi yaptigi muntazam ve da

)arnh ne§riyatla gerek memlelket l<;lnde vc 
terek haricde memleket mimarhgmi ve 
~lstik san•atlarmi iyf bir surette tanJtan 

derg!yi tavslye ederiz. 

Moda Albiimii 
albiimiiniin 13 lincii saYISt 1lkbahar 

mevs!m!ne aid zengln modellerle ln
. Tlirk kadmmt glylm husu

lc Yakmdan alakadar eden bu gii
~aYI okurlarumza tavsiye ede -

GONON BULMACASI 
1 2 3 4 5 ~ 7 8 9 10 

t I I I I I I II• I 
2 I I I 1• 1 I 1• 1 I 

I g I I I I I I 1• 1 I 
1 I I I I I I I 1• 1 
" I I 1• 1 1• 1• 1 I I 
ti I 1• 1 I I I I I I 
i I 1• 1 I I I I 1• 1• 
~ 1•1 I 1• 1 I I I I• 

Soldan saga: 
1 - H!ristiyanlarm bayramr. 2 - Klrala

ma, Anadolu Ajansirun rfunu~. blr edatm 
kiSalttlmi~I. 3 - Asyarun ~!mall §ark!slnde 
bir yarunada, dagda ba}'lrda hayvan vur
ma. 4 - Biiyiiy~. 5 - Bir emir, <;ocuk do -
gurtan. 6 - Bir emir, kuciik bir hayvan. 7-
Bir stfat edatt, otedenberi mevcud olan 
esaslar. 8 - f1ahJS zamlrlnln U.<;iinciisu, blr 
emir, h:i.dise. 9 - Blr millet, alfabede b!r 
harfin okunu~u. 10 - Dumanm brraktigl 
klr, oyun. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Ruhiyat Umi. 2 - Kafkasyada blr ye

re mensub olan adam, !skambilde blr ka -
gid. 3 - KIYl, blr emir. 4 - Bir hiikumdar 
iinvam, Romanya Kralmm adt. 5 - Ta§m 
biiyiigii. unun tersl. 6 - Mel'unane har.eket 
eden, Bulgar parasmm franstzca ad1. 7 -

Tefslr edat1, budala. 8 - Blr clns maymun. 
9 - Blr dllde «evet•. al!abede blr harfln o
kunu~u. uye. 10 - Kttrr kltrr, viicudiin ada
le ktsmt. 

Evvelki bulmacanm balledilmi~ 1,1ek1i 

1 2 3 4 5 K 1 8 9 10 

Konser ve konferans 
f1fl?li Halkevinden: N!sanm !kine! cuma 

gunu ak§amt saat 21 de Halkevlmizde Ga
latasaray L!sesl ogretmenlerinden K. OUr
can taraflndan (Hayatlffilzm <;aresiz derd
leri) mevzulu bir konferans verllecek Ba
yan E. inal ve arkada~lart tarafmdan 'Tiirk 
muslk!sinden se~;kin par~alar <;almacak vc 
ayr1ca bir de plyano konserl verllecektlr. 
Herkes geleblllr. 

Emlnonu Halkevinden: 
Bu yllicln diizenlediglmiz serf konferans

larm 12 nels! 1-4-937 per§embe giinli saat 
17,30 da Evlmlzln Caga!og1undaki merkez 
salonunda profe.sOr Fahreddln Ker!m tara
fmdan (Kiiltlir ve terblyenin marazl ruhl
yattaild yer!) mevzuu iizerlnde verilecek -
tir. 

Davet!ye yoktur. Herkes gelebillr. 

CUMRURiYET 

Vaktflar Umum MUdiirliigiinden: 
1 - Ankarada Vaktf ~engii.l hamammm teslim gliniinden itibaren iic; 

senelik ican kapah zarfla 1 nisan 1937 den itibaren yirmi giin miiddetle 
miizayedeye konulmus.tur. 

2 - ihale 21 nisan 1937 c;ar§amba giinii saat on be§te :i:kinci Vaktf 
aparhmanmda Varidat ve Tahsilat Miidiirliigiinde olacaktir. 

3 - Teklif mektublar1 ikinci maddede yazth saate kadar Varidat ve 
Tahsilat Miidiirliigiine makbuz mukabilinde verilmis. olacak ve bu saatten 
sonra yaprlacak teklifler kabul edilmiyecektir. 

4 - Uc; senelik muhammen ktymeti 21,000 lira olup teminah muvak -
katesi 525 liradtr. 

5 - ~eraiti gi:irmek ve daha fazla izahat almak istiyenler Ankarada 
Vaktflar Varidat Miidiirliigiinden ve :i:stanbulda Vaktflar Ba§miidiirliigiinden 
ogrenebilirler. «737» (1739) 

Kii~iik Harika ! 
::a BiiyOk kolayl1k! 

~amura • ~ukura • Kazaya ,... 
::1 kart• slgorta?ll .a Yelek cebine ve el ~antastna 11gar, kolayhkla ta$Jntr 

c- 1937 modeli JUNIOR ceb fenerleri ·-.a ca ... 
Sab§ yeri: Ismail Orner l§<;en 

Galata Harat;t;l sokak No. 5 
Tel: 43861 

istanbul Posta T. T.1 Vilayet Miidiirliigiinden: 
!dare ihtiyaci ic;in 50 aded hurc;, 25 aded biiyiik, 40 aded orta boy miivezzi 

c;antas1, 20 aded biiyiik, 10 aded orta boy siiriicii heybesi, 20 aded orta boy 
emanet c;antas1 ki cem'an alh kalem 165 aded ihtiyacm yaptinlmasi ~~1k ek
siltmiye konulmus.tur. Eksiltme 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul 
Yenipostane binas1 birinci katta istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirltigiinde 
miite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yaptlacakttr. Muhammen bedeli 3934 
lira 80 kurus., muvakkat teminat 295 lira 11 kuru~tur. isteklilerin niimune ve 
~artnamesini gi:irmek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere eksiltme gii
niinden evvel mezkur Miidiirliik tdari Kalemine miiracaatleri. (1721) 

AHENK ve MANDOLiN 
Mandolinler 4 ,5 ve 6 , Ahenkler 8, 10 ve 14 lirad1r. 

Memlekin bir~ok yerlerinde bu ~a lgJlarimlZda n k ulla DJ lma kta du. 

Eski~ehir: Ahenk Musiki Ticarethanesi S. SUAD 

Sat1hk arsa 
Gi:iztepede, Gi:iztepe caddesinde, tram· 

vay yoluna ii~ dakikahk bir mesafede 
merhum Osman Pa§a zevcesi Fahirenin 
k5§kiiniin arka tarafmda bir di:ini.imden 
on doniime kadar ifraz olunmtl§ arsa 
ehven fiatla sahhkhr. 

Miiracaat mahalli: Kadtkoyiinde Sii
reyya sinemas1 yakmmda ini:inii soka
gtnda No. 11 

DOKTOR 

Kemal Osman 
B O ZKURT 

Sin ir hastahklar1 mUt ehaSSISI 
Cagaloglu KapahflJ'tn kar~ISI No. 24 

.. ___ Telefon: 22666 ---11 
!stanbul 3 iincii icra memurlugundan: 

Bedeli icar borcundan dolay1 mahpus 

olup paraya <;evrilmesine karar verilen 
Taksim meydanmda Belediye K1§hk ka
zinosunda mevcud masa ve sair kazino 

dersleri 
Evinde hocastz kendi kendine 

bi~ki, diki§ i:igrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i~in $iikrii Canal 
tarafmdan yazllmt§tlr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi -
l'inci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be~ikta§ Diki~ Yurdunda sabhr. 
Her evde bulunmasi laztmdrr. Ta§
raya posta paraSI almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii<;iin
cii cildi de bastlmaktadtr. 

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

tiskiidar birinci sulh hukuk mahke
me.sinden: 

Beyoglu 3 iincii sulh hukuk hakimli- e~yasmm birinci arthrmas1 1/4/937 

Ali ~efikle Vefik ve Tankm §ayian ve 
mii§tereken mutasarnf olduklan tiskii
darda Pazarba~I mahallesinde Nuhku
yusu caddesinde kain 24/2 numarah 
gayrimenkul maabah<;e ve diikkanm ka
biliyeti taksimiyesi olmadlgtndan §U
yuun izalesi ztmnmda a~1k artbrma ile 
sahlarak paraya ~evrilmesine karar ve
rilmi§tir. 

ginden: per§embe giinii saat 13 ten 15 e kadar 

~efik ve Enver ve sairenin mii§tere- ve muhammen ktymetlerinin yiizde 
ken mutasarnf olduklan Galatada Ye- yetmi§ be§ini bulmadi~ takdirde ikinci 
nicami mahallesinde Yenicami cadde- arttirmas1 6/4/937 sah glinii saat 13 ten 
sinde 47 eski, 37 yeni numarah ve (3500) 15 e kadar yaptlac!tgmdan istiyenlerin 
lira ktymeti muhammeneli magazanm me~kfu glin ve saatlerde mahallinde 

tamam1 §iiyuun izalesi i~in a~1k arttrr- bulunacak olan memura miiracaatleri, 
mtya konuldugundan 3/5/937 pazartesi 31/3/937 tarihli Cumhuriyet gazetesi

giinii saat 15 ten 16 ya kadar Beyoglu I nin 8 No. h sahifesinin 2 nci siitununda 

sulh mahkemesi ba§katibligince miiza- ilan edilmi~se de sah§ mahalli Taksim 
yede ile sattlacaktlr. meydanmda Belvii kr§hk kazinosu ol-

Arttmna bedeli muhammen bedeli- dugu tashih olunur. (31442) 

1 - i§bU gayrimenkul etra£1 duvarla 
mahdud olup ciimle kaptsmdan girildik
te sag tarafta kargir bir mutfak ve bir 
kurnah hamam ve bir hala ve ~ini d5-
9emeli soyunma yeri ve bah<;enin ki:i§e
sinde 24/1 numaray1 ta§tyan zemini he
ton di:i§emeli bir diikkan mevcud olup 
i§bU k1sma aid bah~enin diger k1sm1 bir 
duvarla aynlmt§ ~am ve bir kameriye 
ve erik ve ayva agaclan ve sair fidan
lar mevcuddur. t.J~ yeminli ehli viikuf 
tarafmdan mezklir gayrimenkuliin he
yeti umumiyesine (1350) lira ktymet 
takdir edilmi§tir. 

2 - Sab§ 5/5/1937 tarihine musadif 

1 Nisan 1937 

10Tanesi 
15 Kuru~ 

Deposu : A. EM IRZE I!!tanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han ~ 

Erzurum imar Birligi Ba, kanhgtndan: 
Erzurum ~ehri dahilinde imar Birligine aid bir apartlman kapah zarf 

usulile eksiltmiye Gikanlmt~hr. 
1 - Bedeli ke~fi yirmi dart bin iki yiiz sekiz lira ii~ kuru§tur. 
2 - Evrakl ke~fiyesini ~i:irmek istiyenler istanbul ve Ankara Nafta 

Miidiirliigiinde ve Erzurum Imar Birligi Eksiltme Komisyonunda okuya ... 
bilirler. 

3 - Eksiltme 19 nisan 937 pazartesi giinii saat on be~te Belediye bina
smda jmar Birligi Komisyonunda yapllacakttr. 

4 - 1stekliler bir defada on be~ bin lirahk i~ yaphgma clair Nafta Mii
diirliigiinden almm1~ bir vesika ile senesi i<;inde Ticaret Odasmdan almml§ 
ve!'ikayt ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Muvakkat teminah bin sekiz yiiz on alh lira olup ii<;iincii maddede 
yaz1h saatten bir saat evvel teklif mektublanm ve evrak1 sairesini Komis -
yon Riyasetine vermesi laztmdtr. (1773) 

Sipahi 
3/4/1937 tarihine tesadiif eden cumartesi gunu saat 15 te Harbiyede 

Sipahi Ocag1 meydanmda Avrupaya gidecek binicilik ekipinin atlama mii
sabakalan yaptlacaktlr. 

Duhuliye 20 kuru~tur. (1775) 

Samsun ~arbaybgtndan: 
Belediyemfze aid Giimriik iskelesi iizerinde tesis edilmek iizere a~agtda -

ki esaslar dairesinde bir elektrikli vin<;in fnubayaas1 ve vaz'1 i§i kapah zarf 
usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

1 - Mubayaa ve tesis edilecek elektrikli vin~in muhammen bedeli 5500 
lirad1r. 

2 - Muvakkat teminat ak<;esi 412 lira 50 kuru§tur. 
3 - ihale 10 mayts 1937 pazartesi giinii saat 1p te Belediye Daimi En -

ciimeni huzurile yaptlacakhr. 
4 - Buna aid evrak fJUnlardtr: 
A - Fenni ~artname 
B - Eksiltme ~artnamesi. 

olup arzu edenler istanbul Belediyesi Fen Miidiirliigiinden ve Samsun Be -
lediyesi Fen Miidiirliigiinden alabilirler. 

5 - isteklilerin 2490 No.h kanunda yaz:h evsaf1 haiz olacakbr. 
6 - ihale 2490 No.h kanun ahkamma tevfikan yapthr. (1808) 

Belediye Sular idaresinden: . 
Ana galeride ani olarak vukua gelen miihim anzadan dolayt Ktrk<;e~me 

sulartm 1/4/937 giinii sabahtan itibaren 36 saat kesmek mecburiyeti Ms1l 
olmu§tur. (1816) 

ikhsad Vekaleti i, Dairesi 

0 ~iincii Bolge Amirliginden: nin yiizde yetmi§ be§ini bulursa o gun 
ihale edilecektir. Bulamadtgt takdirde 
15 in · giinii gelen 18/5/937 sah saat 
15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en 

r------... 
' Kirahk Kat Aramyor <;ar§amba giinii saat 14 ten 16 ya kadar tstanbulda 5 ve daha yukan ifJ~i, ~1rak veya miistahdem ~ah~hran h~~ 

Uskiidar sulh hukuk mahkemesi kale- tiirlii i~yerlerine dagttilml§ olan i~yeri beyannamelerinin toplanma ve tasmfr 

~ok arttrrana ihale edilecektir. 
1 - Magazanm evsaf1 muhakeme b!l§

katibi nezdindeki 937/4 numarah dos
yada yazth oldugundan anlamak isti
yenler oradan okuyabilirler. 

2 - ihaleye kadar birikmi§ maliye, 
belediye vergileri, vaklf icaresi, tella
liye ve 20 senelik vak1f taviz bedeli mii§ 
teriye aiddir. 

3 - Arthrmtya girmek istiyenler mu
hammen bedelin %7,5 nisbetinde temi
nat ak<;esi veya ulusal bir bankamn te
minat mektubunu getirmeleri §arthr. 

4 - Arthrma bedeli ihaleden itibaren 
yedi glin i~inde mahkeme kasasma ya· 
tmlacakhr. Aksi takdirde ihale bozula
rak fark1 fiat, zarar ve ziyan ve faiz bi
lahiikiim kendisinden ahnacakt1r. 

5 - 2004 numarah icra ve iflas kanu
nunun 126 net maddesine tevfikan gay
rimenkul iizerindeki ipotek sahibi ala

Merkezi lstanbulda olan miihim 
bir liirket, Karakoy ve Bankalar 
civannda bir kat iizerinde 8-I 0 
odah toplu bir daire aramakta 
tadu. Tekl'flerin 1366 numarah 

posta kutusuna vonderilme•i 

- Di~ tabibi 
Biirhan Cem 
Muayenehanesini Be~1kta~tan 

Eminoni.ine nakletti: 
Kopriiba~t Hiiseyinefendi hant, Kn:tlay 

Eminonii ~ubesi iistiinde 

Yedinci icra memurlugundan: 
Kira borcundan dolay1 hacizli ve pa-

raya ~evrilmesine karar verilmi§ olan 

manifatura e§yast 5/4/937 tarihine ge-
cakhlarla diger alacakhlar gayrimenkul len pazartesi giinii saat 12 ile 13 arasmda 
iizerindeki haklarm>, hususile faiz ve 

Sultanhamam Yenicamii §erif caddesi masarife dair olan iddialanm ispat i~in 
ilan giiniinden itibaren 20 glin i~inde 7 No. h Nikoli Moraidisin Margarit ma-
evrakr mii!>bitelerile birlikte sati§ me
muruna miiracaat etmelidir. Aksi tak
dirde haklan tapu kiitiigile sabit olmt-

gazasmda haztr bulunacak memur ma

rifetile ve a<;tk arttlrma ile sattlacagt 

1 ilan olumlr. yan ar sah§ parasmm payla§masmdan (31146) 
hari~ kahrlar. 

6 - ~artn~'Tle rna' ' ~~o divanhane
sinde herkesin gorebilecegi yere astl
ffii§hr. Fazla malumat almak istiyenle
rin 937/4 saytsile ba§katiblige miiraca-
atleri ilan olunur. (31438) 

r Dr. Suphi !lenses 
drar yollan hastaiJklan mutehaSSISI 

Be voglu Y1ld tz sinema91 kaT¥151 
leklergo Apt . Muayene 4 ten sonra 

Cum artesl f akl rlere paras1z .. ____ Tel. : 43942 ____ .. 

minde a~Ik arthrma ile satilacaktlr. i§i bitmis. oldugundan ::;imdiye kadar i~yeri beyannamesi almam1~ veya beyan
Ktymeti muhammenenin yiizde yetmi§ name tevziatmdan sonra ac;tlm1s. yukanki tarife dahil i§yerleri varsa en gee; _7 

k tt nisan 1937 tarihine kadar Galata Voyvoda caddcsinde Bozkurt hamndaki dai· 
be§ini bulmadlgl takdirde en ~o ar I- remizden beyanname ahp doldurmalan ve aksi takdirde beyaname vermi • 
ramn taahhiidii baki kalmak ~artile mii- yenler hakkmda kanuni takibata gec;ilecegi ehemmiyetle ilan olunur. (1815) 
zayede on be§ glin temdid olunarak _ 
20/5/1937 per§embe giinii saat 14 ten 16 
ya kadar devam edecek ve en ~ok art
tirana ihalei kat'iyesi icra ktlmacaktir. 
Bedeli ihalenin be§ giin zarfmda mah
keme veznesine yabnlmas1 §arthr. Aksi 
takdirde ihale bozularak bundan hastl 
olacak zarar ve ziyan ve fark ve faiz 
ondan tazrnin ettirilecektir. 

3 - Sah§ pe§indir. Miizayedeye i§ti
rak etmek istiyenler ktymeti muham
menenin yiizde yedi bu~uk nisbetinde 
pey ak~esi vermeleri laztmdtr. Riisun:~ 
tellaliye ve yirmi senelik evkaf tavtzt 
bedeli mii§teriye ve tarihi ihaleye ka
dar bina vergisi ve belediye riisumu ve 
evkaf icaresi mal sahiblerine aiddir. 

4 - !§bU gayrimenkul iizerinde tap~-
ca miiseccel ve gayrimiiseccel hak saht-

istanbul Defterdarhgtndan: 
Ni~anta~mda evvelce ekmek fabrikas1 olarak kullamlan binadp. mev~~d 

elli be~ kalem ekmek imaline mahsus alat, edevat vesaire ile makinelerin do~t 
bin alb yiiz elli lira yirmi ~uru~ muhammen bedel iizerin~~~. ac;1k arttm;:a 1le 
satJ~1 on giin uzahlmt~hr. Isteklilerin 8/4/937 per~embe gunu saat on do~tte 
yiizde yedi buc;uk pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Kom1s

9
-

yona geJmeleri. eM.~ (181 ) 

Stvas Direktorliigiinden: 
S1vasta yaptlacak olan 28493 lira 53 kuru~ ke~if bedelli Vali evi .15/4/ 

1937 persembe giinii saat 14 te Vila:vet Daimi Enciimeninde ihale edtlmek 
iizere 24f3/1937 den itibaren kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 
Muvakkat teminat 2137 liradtr. Proie, ke~if ve fJartnamesi her zaman Stvas 
Na£1a dairesinde gi.iriilebilir. Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin miiteah
hidlik vE>sikasmi ibraz ve bir taahhiidde en az 15,000 lirahk bina .ve buna 
miimasil insaatm iyi bir surette :vapmu~ olduklanm isbat etmelen ~arttir. 

Talibler teklif m!'ktublanm 15/4/1937 periJembe giinii saat 13 e kadar 
Daimi Enci.imene vermeleri laztmd1r. (1747) 

bi olduklanm iddia edenler tarihi Han
dan itibaren yirmi giin zarfmda evrakr 
miisbitelerile birlikte mahkemeye mii
racaatleri laztmdtr. Aksi halde gayri· 
miiseccel hak sahibleri sati§ parasmm 
payla§masmdan hari<; tutulacaklardtr. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 

5 - Daha fazla malumat almak isti
yenler mahkemenin 937/4 numarah sa
tl§ dosyasma ve sati§ memuru olan mah
keme ba§yazganma miiracaat edebilir
ler. Talib olanlarm sah§ giinii muayyen 
saatte Uski.idar su1h hukuk mahkemesi 
kaleminde haztr bulunmalari li.izumu 
ilan olunur. (31440) 

Miiessese dahilinde Simens ve yahud Ericsson istikholm markah ya?t~
nlacak olan on bir aded dDhili otomatik telefon tesisatl 16 nisan 193} tarthl
ne musadif cuma giinii saat 15 te istanbulda eski Diiyunu Umm:niye bm~s1 da: 
hilinde Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde toplanan Komtsyonda thalest 
yaptlmak iizere ac;tk eksiltmiye konulmus.tur. . . 

Azami kesif bedeli ·1088~ liradtr. Muvakkat temmati. ·82• hra~:r. e 
isteklilerin teminat mektublan ve Ticaret Odas1 ves1kas1 ve d1ge~ belg -

lerle birlikte yukanda yazth giin ve saatte Eksiltme Komisyonm:a m~racaa~
leri ve proje ve ~artnamelerini gi:irmek iizere de Pendik Baktenyolo]I En~~~) 
tiisii Direkti.irliigi.ine miiracaatleri ilan olunur. (17 

BASURA HEDE SA 
Bi.itiin diinyamn en mi.iessir ilac1d1r. 

Ameliyatstz memeleri mahveder, 
kam, agnya derhal keser. 



, 

Komiir Sergisini •• •• •• gorunuz 

Milli komiir davasintn, her safhasile alakadar olan 
sahsi Beynelmilel Komiir Sergisi, 

menfaatleri baktmtndan da 
' 

yurdda,Iartmtztn 
goriilecek bir yerdir 

J_2_3_n_i __ sa_n_A_n_k_ar_a __ d_a_a_~_Il_Iy_o_r_ 

TARlH 

Y ALAN SOYLEMEZ 
Vak'alan, oldu~ gibi miita
lea edebilmek ic;in, iizerinden 
biraz zaman gec;melidir. Bu
nun gibi bir giizellik miistah
zanmn degerini anlamak ic;in 
onun icad1 iizerinden en a§og1 
birkac; yJ.l gec;mi~ bulunmah
dlr. 

KREM PERTEV 
Dun ortaya ablan bir giizel
lik miistahzar1 olmad1~1 ic;in 
hakkmdaki hiikiim r;oktan 
verilmi§tir. 0, cildin g~das1. .. 

Cildin hayatl. 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin 
en birinci tartldlr. 

PETROL NiZAM 
Bah~e 

merakhlar1na 
Arad1gm1z her nevi ve nadide fidan

!ar kaplar ic;inde Ortakoyde Ankara 
bahc;esinde bulabilirsiniz. Vavil 

, 

SEKSULiN 
I Ademi 

iktidar, 
Bel 

gev$ekligi, 
oermansiZIIk, 

Vucut ve Dimag•n 
yorgunlu§unda 

pe~ ·muessir ve emin 
• bir ilac;t:u•. 

Kut~.o~su 200 kurus 

BESiR KEMAL · MAHMUT CEVA'i 
Ecz.anesi :-t Sirkeci .. 

Muhim bir muessese 
Uaulii muhasebeye ve Fransuca 

lisantna vaktf 30 yBIJlDI ~re,mi' bu 
lunmtyan oztiirk eiddi bir memur 

aramaktad1r. "N. $. ,, rumuzile 
l.tanbul 176 No. lu poata kutusu 

adreaine vaztlmall. 

Soguk Hava Tesisab 

lkttsad V ekaleti 
Tiirkofisten: 

izmirden ba~hyarak memleketin muhtelif noktalarmda taze iiziim ve 
nteyva ic;in soguk hava antrepolan tesis edilecektir. Bu antrepolar, ic; ve dt§ 
pazarlara sevkedilecek taze iiziim, taze elma, taze sebze ic;in kullamlacak ve 
bir ktsmJ 50. diger ktsmt 150 ton istiap edecek biiyiikliikte olacaktlr. 

Muhtelif sistem ve ~ekilde tekliflere imkfm vermek ic;in teknik evsaf1 ~im
dilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin ic;inden en ekonomik ve en i§e uygun 
olamm sec;ecegiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istihlak mahalleri arasmda i~liyecek van
tilator veya diger soguk hava ve tecrid tertibath kamyonlar ve antrepolar 
dahilind~ ic;lerine taze meyva konup serbestc;e vapur veya vagonlara girecek 
ve bir normal va~on dahili hacmine ve &ekline uygun •Container• ler de mu
bayaa olunacaktlr. 

cForce Motrice• in ta§ komiirii veya gaz povr esasm1 ihtiva etmesi mii-
reccahtlr. 

'feklif yapmak istiyenlerin en gee; 30 nisan 1937 tarihine kadar teklifle
rini resim, katalog, riic;han sebebleri ve fiatlarile birlikte bildirmeleri ilan 
olunur. c1718» (723) 

TURKiYE 

K1zllay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

K1z1lay Genel Mecliai, 1937 senesi niaanmm yirmi dordiindi 
cumartesi giinii saat onda Ankarada Y enitehirde Cemiyetin Ge
ne I merkez binastnda alelade i~timatnt yapaeagmdan murahhas
lartn yukartda yazth giin ve saatte K17:11"v Genel merkezine gel
meleri riea olunur. 

GHRO~OLECEK t~LER: 

Batkan ve ikinei ba,kanlarla katiblerin se~ilmesi, 
Genel Media Tetkik Komisyonu ve Genel Merkez rapor· 
larmm tetkikile kabulii halinde Genel Merkez zimmetinin 
ibra11. 

3 - 1937- 1938 biit~esinin tasdiki. 
4 - Ctkacak iiyelerin yerine digerlerinin ae~ilnieai. 
5 - T etkik Komisyonu iiyelerinin yeniden se~ilmesi, 
6 - Genel merkez teklifleri. 

Kapab 

Eskisehir 
' 

Zarf 

Nafta 
Usulile Eksiltme ilant 

Miidiirliigiinden: 
Sivrihisar • Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 kilometreleri ara-

smda 35665.34 lira keiJif bedelli yeni GOse ve ima!atl smaiye in~aatl 12/4/937 
tarihine musadif pazartesi saat 14 e kadar kapah zarf usulile eksiltmiye ko
nulmu&tur. 

Eksiltme Eski~ehir Vilayet dairesinde toplanan Daimi Encilmen huzu -
runda icra edilecektir. 

Muvakkat teminat (2674.90) liradtr. 
Bu ise aid evraklar !JOSe ve smat imalata aid hul3sai ke~it, grafik fenni 

ve eksiltme ~artnamelerile mukavele projeleri Ankara ve istanbul Naf~a Mii
diirliiklerinde, projeler, tafsilat ve hulasa ke~ifle:r,:i, grafik, fcnni ve eksiltme 
ve baymd1rltk i~leri genel ~artnamelerile mukavele projesi Eski§ehir Nafta 
Miidiirliigunde ~oriilebilir. • 

tsteklilerin bu gibi i~leri yapm1~ olduklarma dair Nafta Vekaletinden 
ahnm1~ miiteahhidlik vesikasile senesi icinde Ticaret Odasmdan ahnm1~ mali 
kifayet vesikasmt 2490 numarah kanunun tarifi vec;hile teklif mektublarma 
leffeylemeleri laz1md1r. Teklif mektublarmm 12/4/1937 pazartesi giinii saat 
13 e kadar Enciimeni Daimi Riyasetine vermeleri muktezidir. Postada vaki 
olacak teahhur nazan itibre almmaz. (1471) 

Edirne icra Memurlugundan: 
Edirnenin Hasanpa~a mahallesinde 63 No.b hanede mt1kim iken 23/3/934 

tarihinde olen Bohor oglu Hayim Geronun varisi oldugu Edirne Mahkemei 
asliyesinin 20/12/1934 tarihli veraset ilamile anla§llan ve halen Pariste ika
met etmekte olan oglu Baroh ve k1z1 Elizaya: 

. Edirne~e S~l .iskelesi~de kain bir bab magazanm yansmm 16 hisse iti
ban.le .13 h~s~es1m.n ?OO h_ra mukabilinde babamza ipotek ettirilen magaza
dakt h1ssemzm Turktye Cumhuriyeti Heyeti Vekilesinin 16/5/1931 tarih ve 
11031 numarah kararile Elizanm ve 23/9/1935 tarih ve 3381 numarah kara
rile de Barohun Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda~hgmdan iskat edilmesi do
laytsile ipotekli magazada bulunan hisselerinin Edirpe Sulh Hukuk mahke
mesinin 10/11/1936 tarih ve 509 - 387 numarah ilamile bilmiizayede satll -
masma karar verilmi~ oldugundan mezkur magazanm tamamma 12/1/1937 
tarihinde iic; yeminli ehli vukufla 1500 lira k1ymet takdir edildiginden i~bu 
hususlar hakkmda bir itirazm1z varsa kirk giin ic;inde 937 • 2 dosya numara
sile bildirmeniz liizumu ilanen teblig olunur. (1804) 

• 
I 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di§ agrdari, Artritizm 

YENiBOZKURT 
BICAKLARI 

0,08 mm inceligindedir. 
Piyadasa mevcud biitiin bt· 
~aklardan OSTON'diir. Bir de
fa tecriibe etmek aizi binbir ~e
fid yabanct markah bt~aklar· 
dan kurtaracakhr. 

Taneai 5 kuru,tur. 

istanbul asliye 6 net hukuk mahke
mesinden: 

Mustafa Nuri k1Z1 Hayriye Giilya~ 
tarafmdan kocas1 Ala§ehirde <;ar~Ibo
yunda dibek kahveci Mehmed vasita
sile 78 numarada tzmirin Kemalpa§a 
kazasmdan Etem oglu Ali R1za aleyhi
ne ikame olunan bo§anma davasmm 
tahkikatmda: Tebligata ragmen mahke
meye gelmediginden hakkmda gtyab 
karan ittihazile be§ gun ir;inde ve on 
be§ giin muddetle ilanen tebligine ve 
tahkikatm 15 mayJ.s 937 cumartesi giinii 
saat 10 a talikma karar verilmi§ ve gi· 

yab kararmm bir niishast da mahkeme 
divanhanesine talik edilm~ bulundu
gundan be§ giin ic;inde itiraz etmedigi 
ve muayyen giin ve saatte istanbul as
liye mahkemesi altmc1 hukuk dairesin
de bulunmadt~mz takdirde g~yabimz
da yap1lan muamelelerin muteber tutu
lacagi teblig yerinde olmak iizere ilan 
olunur. 

kasm1 zayi ettim. Yenisini alacagrmdan 

eskisinin hiikmii yoktur. 

Arabac1 Abdurrahman 

I' Operator I 
RIZA UNVER 
oooum ve kedln hestellklerl 

mQteheSSISI 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes· 

No. 22, Mavi yap1 
" Teleton · 22683 ~~'! 

istanbul asliye mahkemesi ikinci ti
caret dairesinden: 

Ohannes Gevrekyan vekili avukat 
Mardiros Akllh tarafmdan Bursada A
taturk caddesinde Emek aparhmanmda 
6 No. h dairesinde muhendis Hayri Ta
mer aleyhine ikame olunan 31/12/936 
tarihinde vadesi gelm~ bir klt'a emre 
muharrer senedle alacagt olan bin lira
nm hitam1 vade tarihinden itibaren yiiz
de be§ faiz ve yiizde on iicreti vekaletle 
masarifi muhakemenin tahsiline miite
dair ac;1lan davanm arzuhal suretinin 
miiddeaaleyh Hayri Tamerin ikamet
gahml terkle semti mec;hule gittiginden 
bahisle bilateblig iade edildigi miiba§i· 
rin me§ruhatmdan anla§Ilmakla arzu
hal suretinin bir ay miiddetle ilanen teb 
ligine karar verilmi.§ oldugundan teblig 
makamma kaim olmak iizere keyfiyet 
ilan olunur. (31933) 

f:4ll 
~IL ILACI~ji) 

Y'~z.ckk;. ~ w'(. ~ 
Qkrl • 
~q~ 

rkr 
E.c 
~. 

Oksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM -:~~!,"~e:n~=~h~=~e:e:n~:ZtN~:n 
Mildilril.l Hikmet Miit ., 

<Jum/l.unue; matbaast 

L& 

GQzel dl•lerlnlzl• 
Her $eyi lezzetle yiyinlz 

Di$1eriniz iyi ve sa~lam orursa h . lc 
r I tl · b I er fey• e-m:~ I ezze -~ y~y~ i irsiniz. Ayn, ·zamanda $~h 

har tebessumunuzle herkesin takd' . . k' ~ p • •nn1 aza-
nlrSdtntz.t.hasteudr .u

1
·n tedkikat1 fenn 1yesi daire

stn e IS 1 zar e 1 en Dental d·,. suy . .. u ve rna• 
cDunut lgdayet anhseptik ve ndis kokuludur. 

en o ts suyu ve macunu dt• etl .. k 
I d. . N . • .. erzn1 UY. 

vet en trtr. efest tasfiye ve dicleri h.. .. 
h f tt . . .b. d .. usnu 

mu a au ~ lg-t i' ' i,lere parlak bir be· 
yazhk vertr. 

DENTOL; biitiin parliimorilerle eczanelerde 
sahhr. 

on I o 

• 

Her yerde 
Eczanelerde, 

DENTOL isteyiniz. 

Kapab Zarf 

Ktzdcaboliik 

Parfomorilerde sabhr 

Usulile Eksiltme 

Belediyesinden: 
ilan• 

1 - Eksiltmiye konulan i!;: Denizli Vilayetinin Davas kazasma ba~h 
K1ztlcaboli.ik nahiyesinin meskun gayrimeskftn k1s1mlarmda 100 hektarmtn 
hali haztr haritasmm ahnmas1d1r. 

2 - Bedel muhammen hektan 18 er liradan 1800 liradtr. 
3 - $artname ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C :- $ehir kasabalarm hali haz1r haritalanmn ahnmasma aid ~artname 
tsttyenler. bu evrak1 Denizli Nafla Miidiirlii~iinde goriip inceliyebilirler. 

. 4 - Ek~:Itme 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te KlZllcaboliik Belediye
·1nde te~ekkul edecek Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yaptlacakbr 

5.- Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 135 lira muvakkat teminat 
1kt;es1 vermes! ve bundan maada a~a,ihdaki ve!'ikay1 haiz olmast Jaztmdtr: 

. 1937 senesi ic;in harita i~lerine aid Naf1a i!;leri muteahhidlik vesikasm1 
ha1z bulunmak. . 

6 - Teklif mektublan yukanda 4 iincii maddede vaz1h saatten bir saat 
ev~el.i~.e kadar KlZllcabol~~ Belediyesine p;etirilerek Eksiltme Komisyonu 
Retshgme makbuz mukab1hnde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektub
larm ~.ih.~yet 4 ii.nc~ I?addede yazth saate kadar gelmi~ olmas1 ve dJ!l zarft· 
mn miihur mum1le IYice kapablm1~ bulunmas1 lazrmd1r. Postada vuku bu • 
lacak gecikmeler kabul olunmaz. (1631) 

Karadeniz Eres!li Kavmakamb2"1ndan: 
Ere~li koyleri ic;in a~a~tda miifredab yazth 10 kalem telefon ve levazun 

kapah zarf usulile satm ahnacakbr. 
Muhammen bedeli 3535 liradtr. Muvakkat teminat 266 liradtr. 
!hale 26/4/937 pazartesi giinii saat 14 te Eregli Koy 1~leri Mii~terek Ko

misyonunda yapllacakbr. 
isteklilerin mufassal ~artnameyi gormek ic;in hergiin bizzat veya posta 

iicret. kendilerine aid olarak taahhi.i.dlii mektubla Kaymakamhktan istemeleri 
~~~ (~~) 
Tutan Miktan Evsafl Cinsi 
Lira K. 
1875 
450 

200 
90 

720 
50 
11.50 
48 

30 
60.15 

3534.65 

15000 kilo 
4500 aded 

1 aded 
3 aded.. 

24 aded 
1 aded 
1 c;ift 

60 aded 

3 aded 
20 kalem 
Yektin 

3 M/M en birinci nevi 
Yedi santim yiiksekli· 
~in de 
Tarto marka 937 model 
Tarto marka 937 model 
Tarto marka 937 model 
Tarto marka 937 model 
Avrupa malt 
Laklanse Frans1z mal1 
hakild A. D. marka 
Tarto marka 
Miiteferrik 

Galvanizli tel 
Fincan, deveboynu deml
rile beraber 
'W lik santral 
~asa telefonu 
lluvar telefonu 
Seyyar telefon makinesi 
Mahmuz maa hel kemerl 
Kompilepil 

Mikrofon 
TE!lefon malzemesi 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a V eka Jetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ankara Ktz lisesi kalorifer tesisabd1r. Ke~if 

bed eli: 22484.51 liradtr. 
2 - Eksiltme 16/4/937 tarihinde cuma giinii saat 16 da Naf1a Vekateti 

Yap1 l~leri Umum Miidiirliigu Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usu
lile yap1lacakhr. 

3 - Eksiltme sartnamesl ve buna miiteferri evrak 112 kuru$ bedel mu· 
kabilinde Yap1 t~leri Umum Miidiirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 1686.34 lirahk muvakkat te
minat vermesi ve Nafta Vekaletinden ahnmt~ miiteahhidlik vesikasmt haiz 
olmast ve 10,000.00 lira degcrinde bir kalorifer tesisattm iyi bir ~ekilde yapmi§ 
olduguna dair vesika ibraz etmesi laztmdtr. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadra Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi mukta-

./" 

[

zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. •732» (1=
1 inhisarlar lJrnnm Mij..J;1,.1i10.iioden 

I. - $artnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bczi pazarbkla sahn 
almacaktlr. 

II - Pazarhk 19/IV /1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat on be~te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

III - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozii g~en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin e.dilen giin ve saatte yiizde yedi 

bu~uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1825) -I - tdaremizin tzmir fabrikast ic;in artnamesi mucibince 24 ton mazut 
(ag1r Dizel yagt) pazarhkla se!l:m almacakbr. 

II - Pazarhk 14/IV /1937 tarihine rashyan c;ar~amba giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
lacaktlr. 

III - $artnameler paraslZ olarak hergiin sozii gec;en $Ubeden ahnabilir. 
IV - iste~lilerin pazarltk ic;in tayin edilen i\in ve saatte yii~e yedl 

buc;uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1826) 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Adana su bask1ntn.da evleri y1k11anlar 18 da· 

irede do.rderden. 72 ve bir dairede de 3 ki cem'an 75 ev yaptmlacakttr. 
Ke!Jlf bedeh ·32,602» lira elli iki kuru§tur. 
2 - Bu i~e aid evrak $Unlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Baymduhk i~leri genel §artnamesi, 
D - Fenni §artname, 
H - K.e~if hulasast, 
F- Proje, 
G - Hususi §artname. 
istiyenler bu evrakl c163» kurue bedel mukabilinde Vilayetten ala • 

bilirler. 
3 - Eksiltme, 13 nisan 1937 tarihinde sah giinil saat on birde Vilayet 

odasmda kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in tekliflerin c2445» lira cl9» kuru§luk 

muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayth niishasmda ~tkan 
talimatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laztmdlr. lstek ""11 
lilerin tekli£ mektublanm iic;iincii maddede yazll1 saatten bir saat evvel\m~ 
kadar Vilayete makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. . . . Ja a•r 

Posta ile gonderilecek tekliflerin d~ zarflan miihiir murm~e ytee.tu1, 
patllm1~ olmas1 lazundtr. Postada olacak gecikmeler kabul ed1lmez. v 


