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Y eni Tiirkiyenin 
tarihe - dogdugu 

•• gun: 23 nisan 
Bu · · ' 1~er1den ve di§artdan 
kendi hayabna suikasdler ya· 
p~ldigtm goren Tiirk milleti
ntn kendi hakimiyetini kendi 
eline aldigi giiniin btyramtdir 

~ ek biiyiik bir isabetle say1h mil
IF' li bayramlanmizdan biri yapii&n 
b 23 nisanm her tekerriiriinde onu 
~ ayram yapan sebeb iizerinde durmakh· 
rm1~ lazimdir, Bu, ic;eriden ve d1~andan 
en~ hayatma suikasdler yapildigmt go· 

ken . iirk milletinin kendi hakimiyetini 
~nd! eline aldigi giiniin bayramidir: 23 

n1san 1920 

Dart Yil siiren Umuml Harbde Tiirki· 
be ~evleti kendi serhadlerinin hepsinden 

a§ a mi.ittefiklerin cephelerinde de c;ar-
PI§tJktan s b' · · k'l d onra IZim manzumeYJ te~ 1 
e_ en devletlerin takatten dii§meleri iize-
nne .. 
T" k ~utarekeler akdolunmu~tu. 

ur nnlletinin Umumi Harbde itn· 
t>aratorlu ~ k k i · gu orumak ve kurtarma 
.:_m yfafpbgi fedakarhklarla mu§lerek 
•uUVa k' 
d ~ a 1Yet hesab1na mensub ol· ugu .. 
tikulA~u~reye ifa ettigi hizmet ha· 
d a -~•r. Bu hizmetin biiyi..:kliigii 
I e~ec~sm1 anlatmak ic;in yalntz <;anakka· 
b~~ ZI~ret~ek yeter. Art!~ tari~ _olm~§ 

haktkatm ac;1kc;a ifadesmde htc;bir beiS 
y~~tur: ~anakkalenin muvaffak ve galib 
~udafaas1du ki Rus <;arhgmt tecrid ve 
mhayet Iskat etmi§ ve Umumi Harbi dort 
:Ytl Uzatarak kar§t zumreyi alabildigine 
sarsmi§hr. Sark ve cenub cephelerimizde 
i.izerimize c;ektigimiz yiiz binlerce ki§ilik 
ordularla Avrupa cephelerinin muvaze· 
neleri iizerine hakim olduk. 

Stra miitareke ve musaleha devrine 
intikal edince sozde harbden galib ~;tkan 
ltila£ devletleri bizim tarafa kar§t zali
mane hiikiimler tatbik etmek istediler. 
Bunlann en zalimanesi ise can alacak nok· 
talanndan aymnak istedikleri Tiirkiye 
bakiyesini iki iic; Anadolu vilayetile adeta 
bir Buhara hanhgt derekesine indirmek 
suiniyetinin tezahiiriinde gorlildii. !zmir 
i~galile bu suikasdin tatbikahna dahi ge· 
~ilince ltilaf devletlerinin bu dii§iince ve 
hareketlerini pek namerdane bulan Tiirk 
~illeti ic;inden gelen bir gaytz ve gazabla 
15Yan etti. 

ltilaf devletlerinin Turkiyeye kar§l 
suikasdleri pek mel'unane idi. ~e. onlar 
h~r cihetle toplannm ve sungiilennm t~.h
didi altmda kendi emirlerine kul ve kole 
:Yaphklan sarayla Bab1alinin muzahere.t· 
lerini de kazanmi§lardt. l§te bu ye1s 
Verici korkunc karagiinler i!rinde 
l'urk milletinin kendi i!rinden far· 
lay1p !rikan kahraman bir evla· 
dt, Kamal Atatiirk, milletin reb· 
berligini deruhde ederek ortaya 
attld1 ve onun birligini temin ede
rek biitiin bir husumet cihanma :arJt 
rneydan okumaga hazulandl. rzu· 
rurn ve SIVa& kongrelerinden s~nra 
bu haztrlam§ Ankarada -~~- ms~n 
1920 de a!rtlan Tiirkiye Buyuk ~·1: 
let Meclisinde en biiyiik tece~hsml 
hulmu§tu. Her y•l kutlulad•~.1~.1z 
ntilli bayram, i§le bu kutlu gunun 
bayramidJr. 

T .. k' B" "k Millet Meclisi millet ur .1ye uyu d' 1. na h k. . t' miinhaanan ken I e me mma a Imiye 1 • 

alml~ olan Meclistir, ve daha l:k. topla:.· 
dtib giinden itibaren bu prenslpl tesb:t 
Ve ilan etmi§tir. Milletin Ankarad~ . H 

meclis toplamasi ve orada milli h~~t.IYliYe· 
. d' 1' ld ~ tnl J!an et· h tamamen ken 1 e me a tg 

mesi daha o giinden itibaren sarayla Ba· 
b I. . k vermi• olmast de-la mm tskatma arar • 
tnekti. Dahili dii§mana boyle harb a<;an 

yUNUS NADI 
[ArkaSI Sa. 3 sutun 3 tel 

BugUn 12 Sayfa 
Arkada§Imlz Abidin Daverin 
dost Yugoslavya intibalari: 

6 nc1 sahifede 
4 iinciidc: E~tede bahar ac;Il1rken: 
5 incide : !)arki Akdenizde Fransa d 

General W eygan 
6 nc1da: Cumhuriyet c;ocuklar• bugii

nii nastl gi:iriiyorlar? 
7 ncide: Bugiiniin ve yarmm kahra· 

manlnn arasmda. . 
Kandermr 

• 
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KarikatOr 
Kaymetli 
( 200 ) den fazla. e!\-afizel 
karikatiirlerile nefis bir 
tekilde yarJn ~1kayor. 

Butnn miivezzilerden isteyiniz. 
Fiab yalmz ( 25 ) kuru~tur. 

Telefon: Ba~uharrlr ve ev1: 22388. Ta.hrlr heyet1: 24298. tdare ve matbaa ltJSml 24299 • 24290 

23 Nisan bayranti 
Biiiiin millete kutlu olsun I 

Biiyiik $el Atatiirk 1'1 ytl evvel 23 nisanda, 

Bugiin, Tiirkiye Biiyiik Millet Mecli
sinin a~1ld1~ uiurlu giiniin 17 nci yll
doniimiinii kutluluyoruz. 

Hakimiyetin mill~tin eline ge~tigi ve 
Tiirkiye Cumhuriy~tinin ilk temelinin 

Tiirkiye Biiy iik Millet Mecliain.i a~arken 

abld1gt bu mes'ud giinq ya§amakta o
lan aziz milletimizi hararetle tebrik 
ederiz. Gene bu aabah, (:ocuk Haftaa1 
ha,Iamakt~dtr. Buna clair program dor
diincii sahifemizdedir. 

Ba~vekilin seyahati ..._.......... ·1 
ismet inonii dun Atatiirke 
mufassal maruzatta bulundu 

Ankarada biiyiik merasimle kar,danan Ba,ve
kilimizin riyasetinde Heyeti Vekile toplandt 

Ankara 22 (A.A.) - Bugun 
§ehrimize donmii§ olen Ba~bakan ts
met 1nonunun ba§kanhgmda ve 
Ba§vekilimizin ~ankayadaki ko~k
lerinde Kamutay Ba§kam Abdul· 
halik Rendanm da i§tirak ettigi bir 
Vekiller Heyeti toplanltst yaptlmt§
tir. 

Bu toplanhYJ muteaktb ~ankaya 
ko§kiinde Atatiirk tarafmdan kabul 
edilmi§ olan Ba,bakan fsmet lnonii 
Cumhurreisine mufassal maruzatta 
bulunmustur. 

I Ba,vekilin istikbali 
Ankara 22 (A.A.) - Yugos

lavya Ba~bakam ve Dt§ hleri Ba -
kant Doktor Stoyadinovic;'in huku
metimize yapml§ oldugu ziyareti ia· 
de maksadile dost ve miittefik mem
lekete yapbklan seyahatten sonra 
donii§lerinde de kom§u Bulgaristam 
ziyaret etmi§ olan Ba§bakan 1smet 
fnonii ile refikalan ve Dt§ hleri 
Bakantmiz Tevfik Rii§tii Aras bu-

[Arkcm sa. 3 siltun 5 tel 

Ordumu·zun yeni unsurlan 
1700 gene bugiin zahit 
· diplomas1 alacak 

Sabahleyin Cumhuriyet abidesi oniinde 
biiyiik merasim yapdacak 
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C·UMHUR.iYET 
Bugiin 3;000 ~ocuga bedava 

• s1nema gOsteriyor 
Bedava . ilave 

3 renkli ve 24 sahifeli ilavemizi bu 
sabah miivezzilerden isteyiniz 

--· ·- • · «Cumhuriyet>>, 23 

h ~• AI nisan bayramt vesi -
.q , •. .,.. lesile. 24 sahifelik 

zengm bedava bir 
ilave haztrladi; bu
giin gazete ile hera
her okuyuculanmt • 
za tevzi ediyoruz. 

<<Cumhuriyet» ila
vesi ihzar edilirken 
buguniin istisnai hu
susiyetleri dii§iiniil
mii§; Ankaranm 
devlet merkezi o -
lu§u, Turkiye -
de Millet Mec -
lisleri tarihi ile be • 
raber bu sabah on • 
!ann haftast ba§hyan 
<;oeuklar, ve giiniin 
mevzulan ehemmi • 
yetle nazan dikka-

te ahnmt§tlr. . 
llavemizde Ba~muharririmizin ~<An~ara ~~?in ve . nastl 

devlet merkezi 0 \du?» ba§hkh ve mk1lab tanhmden btr sa· 
hife olan makalesinden sonra ~u yaztlan bulacakstmz: 

Turk tarihinde Millet Meclisleri: M. T urhan Tan 
23 nisanm derin ve engin manast: lsmail Habib 
Tiirk komiirii de bir 23 nisana kavu~uyor: Mekki Said 
Hikaye: Gizli kolleksiyon: Stefan Zweig 
Romanya Kralic;esi Mari'nin hayat1, 
lki c;ocuk sahifesi, 
fngilterede tae giyme merasimi 
Hasta ~ocuklann ruhi tedavisi, 
Sahrayikebirde mll¥Jilun - insanlar, 
Resimli dunya .§iiunu ve daha ba§ka yaztlar. 

«Cumhuriyet>> in ilavesi 3 renkli bir tablo basiMtt§ giizel 
bir kapakla siisliidiir ve c;ocuk sahifelerinde renkli resimler 

vardn. 
«Cumhuriyet» in ilavesi bedava olarak tevzi edilir. Ga • 

zetenizle beraber miivezziden istemegi unutmaym1z. 

Bedava sinema 
Sabahleyin saat 11 · de 'ehrin 
ii~ sinemas1nda ba~byacak 

23 nisan bayra· ' 
mt, ayni zamanda r 
<;oeuk Haftast ba§-
iangieJ oldugu ic;in 
«Cumhuriyet» hie; 
olmazsa ilkmekteb -
lerde okuyan yav -
rulanmtzdan bir k1s· 
mma bedava sine -
rna gostermege ka -
rar vermi~ti. Bu te
~bbiisiimiiz bugun 
tatbik oiunaeak ve 
istanbul tarafmda o
kuyan 3,000 <;ocu - l 
ga eglenceli filim • 
ler gosterilecektir. 
Bunlardan iki bini 
T aksimdeki Turk 
sinemasile, Beyoglu 
!stiklal eaddesinde 
Melek sinemasma, .--·-~~ 
bin tanesi de .;lehzadeba§mda Ferah sinemaya gideceklerdir. 

Davetiyeler mekteblere yollanmt§hr. ~ocuklar hirer mu· 
allimin refakatinde olarak bu sabah, ismini yazdlglmiz u~ 
sinemaya gidecekler ve her mekteb ic;in aynlan yerlere otur· 
tulacaklard1r. 

Sinema II de ba§hyaeakttr. Davetiye gonderilen mek -
teblerden, mektubumuzda yaz1h olan miktardan fazla tale· 
be getirmemeleri, ve sinema kapiS!nda davetiyelerini memur
lara ibraz etmeleri rica olunur. 

Her sinemada kiic;iikler ic;in hamlanan program, giizide 
arkada§lanmlZln hirer k1sa musahabesile ba~hyacaktu. Turk 
sinemasmda Mes'ud Cemil, Melek sinemasmda Peyami Sa
fa, Ferah sinemasmda Mekki Said soz soyliyeeeklerdir. Bun· 
Ian takiben c;ocuklara egleneeli bir filim gosterilecek, mono· 
log soylenecek, hokkabaz oymyacaktJr. 

~~~-~ 

<<Cumhuriyet» geleeek sene daha geni§ bir program hamh
yacak ve binlerce c;ocuga eglence temin edecektir. 

Kiic;iik yavrular, bayramtmz mubarek olsunl 

Yedek Subay okulu talebeleri, Taksim abidest etra!mda bir merasim esnasmda 

Y edek subay okulunda tahsil devresini Buradaki merasimden sonra mektebe 
bitirerek orduya iltihak edeeek olan 1700 gidilecek ve mekteb binasmm oniine rek-

• kiisur yarsubaya bugiin biiyiik merasimle zedilen Atatiirk heykelinin kii§ad resmi 
diplomalan verilecektir. yaptlacaktJr. 

Gene subaylar, bugun Cumhuriyet Gene zabitlerimiz bugun mektebde son 
abidesin~ merasimle c;elenk koyacaklar ve ogle yemegini yedikten sonra kumandan· 
abide oniinde bir gec;id resmi yapacak - lar huzurunda yemin edecekler ve dip • 
lardl!. Merasime saat 9.45 te 1stiklal lomalanm alacaklardtr. Gene ihtiyat za· 
mar§ile ba~lanacak, 1700 gene subay hep hitler 1 maytsta yeni vazifelerinin ba • 
bir agtzdan bandoya refakat edecektir. §Inda bulunacaklardir. ........ Kii;ii;····~~·;gi·~i····b~gii~ ...... .. 

merasimle a~1hyor 
Beynelmilel serginin, biitiin alakablar iizerinde ~ok 

miisaid inbbalar birakbgi ~imdiden anla~Il1yor 

Beynelmilel Kcimilr sergist 1 • ~ere salonundakt Ett mangall, tn~a haltncte 

(Yazrsr 7 nci sahifemizde) 

Hatay anayasas1 
Cenevrede toplanan eksperler komitesinin diinkii 

miizakerelerine aid tafsilat son haberlerde 



Tarihl tefrika : 97 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

Hurremin ii~iincii "" 
~ocugu 

Cihangir adile adland1rdan bu ~ocuk egribiigrii 
hakiki bir tabiat u' cubesiydi 

Onun bu iurnah Hiinkann eline deg
digi giinlerde Hurrem, bir erkek c;ocuk 
daha dogurmu§ ve §ehzade Mustafaya 
ka~1 hamlachgt rakiblerin saymm iic;e 
c;Ihrmi§tl. Cihangir diye adlandmlan 
bu c;ocuk pek cihzdi, egri biigrii bir §eydi. 
Padi§ah, bir u'cube doguran karmm mii
teselli etmek ~in son derece Jahr gorii • 
niiyordu, yeni §ehzadeyi bii.tiin karde§ • 
lerinden fazla sevdigine and ic;erek mii
daheneler yap1p duruyordu. 

Logusa do§eginde gene kendi planm1 
dii~iinen Hurrem, kocasmm bu vaziye • 
tinden istifade ederek sordu: 

- Vezir gidisi aslan1ma neler yaz1 • 
yor} 

Hiinkar, son gelen mektubu okudu ve 
!brahimin 1skender <;elebiyi uluorta in
citmemesinden dolayt memnun kaldigmi 
soyledi. Hurrem, i§lerin iyi gitmekte ol
dugunu bu suretle anlad1. Bir perc;in de 
kendi vurmak istedi: 

- Bir g\jn, dedi, o, koca Defterda
n giderir, yok edip }mak.Jr. hte duvara 
yanyorum aslamm. Dedigim c;1kmca 
Hurrem ke§fettiydi dersin. 

Sultan Siileyman, vezirine kar§r harb 
l9JU§ goriinen sevgili kansm1 uzun uzun 
siizdii ve latifeye giri§ti: 

- !brahim, senin adm amlmca aya
g.a hlkar, riikiia vanr. lnciden, elmastan 
bir parc;a bul ursa: «Haseki hazretlerine 
yaki~tr» deyu sana sunar. Gun olmaz ki 
benden senin saghgm1, bir §ey isteyip is· 
temedigini sormasm. Halbuki sen onun 
kamna susam1~ gibisin. Bu i§in ash ne
dir ~ Herifi yeryiizii.nde fazla m1 gorii • 
yorsun} Y edigi bir lokma ekmegi c;ok 
mu bulursun} 

- Bana o, babas1 evinden getirdigi 
hazineden mi ikram eder. lnciden, elmas
tan ara s1ra parc;alar ahyorsa paras1m 
aslamm veriyor. Halimi, htmmi soru§u 
aslammm gozii.nde oldugumu bildiginden 
dir. T ann canun1 ahp ban a o aciYJ gos
tennesin. Hele aslammm goziinden dii • 
~yim de gor, vezir gidisi neler i§ler} A
dim! anmak ~yle dursun, senin dama • 
rma girip kammt doktiirmek ister. Ogulu 
ha§tan c;1kanp baba katili yapan bir a
damdan ne umulur kiL Benim hmc1m 
hep o i§tendir. Koca Piriyi oz evlad1 e
lile oldii.rten !brahimden her kotii l§ bek
lenir aslamm. 

. S~ta.n SU!eymamn gozleri oniinde 
§!ffidl h1r sahne belirmi§ti: Gene ve c;ok 
ge~c bir yigit. Dine ve gerc;ekten dine bir 
dehkanh. Bu, Saruhan valisi tehzade 
Mustafayd1. 1brahim, Aderni cennetten 
a~h!mak i~in ~Ian k1hgma giren §eytan 
gibi maskara bu k1yafetle yerlerde siirii
nerek ona yakla~Iyor, bir §eyler flSildi . 
yor. Arkada yalm palalanm salhyar. 
bir ~ala.b~l~k ~e s.onra bir karga§ahk!. 

YJrmJ Ikl, Ylmu iic; yt) once T opkapl 
saraymda Sultan Beyaz1dm tahttan ahl
raasile, neticelenen ayaklanma ile bu ha
yali sahne arasmda derin bir ben1erlik 
bulan Hiinkar •. ~ir elile pek fazla heye
canlanmJ~ kalbm1 bastmrken bir elile de 
gozlerini sildi, o sahneyi ortadan kald1r
d1 ve kansma yalvard1: 

- ~u murdar i§i bir dahi yammda 
dile alma. !brahime degil, Piri Pa§aya 
Janet okuyacagun geliyor. Diri iken beni 
iizdiigii yetmiyormu§ gibi oldiikten sora 
da ba§Ima derd kesildi. Y eter bu hikaye 
artik. 

Ve egri biigrii yavrusunu anasma 
gosterdi: 

- Bak, seni 0 yahyacak neler var? .. 
Nidersin dedikoduyu. Hie; mi kendine 
ac1mazsm, giil dudagma ne diye diken
ler dizersin. 

Fa kat zihninde - evvelki kadar keskin 
hatlarla olmas1 da - hep o ugursuz sahne 
dola§Iyordu ve araya lskender <;elebinin 
de yiizi.i - bazan silik, bazan vazih • ai-

rerek o hayall kargal}ahgi c;ogalt1yordu. 
-5imdi Hiinkar, bir c;ocugu Padi§ah yap
mak, bu suretle Atabey olmak ve sonra 
Padi§ahhgi ele gec;irmek istedigini kurun
tuladigl Ibrahim kadar ondan kurtulmak 
kaygusuna dii§ti.igune inand1g1 !skender 
<;elebiden de igreniyordu. <;iinkii onun 
da, lbrahimi devirebilmek ic;in §ehzade 
Mustafadan yardun anyacagm1 muhte -
mel gormege ba§lami§h. 

Bu marazl dii§iinceler onun ne§' esini 
kac;Irdigl ic;in Hurremden aynlmak zo • 
runu duydu,- di§arl c;Ikh, biraz ote beri 
ile ugra~h ve sonra dereden, tepeden ko
nU§Up oyalanmak emelile ba§irnrahor 
Riistemi c;ag1rttl: 

- Soyle bakahm H1rvat oglu, dedi, 
ne var, ne yok} 

- T ann uludur, ulu Hiinkar. Buna 
bir dahi inand1m, iman getirdim. 

Sua! ile cevab arasmda mi.inasebet yok 
gibiydi. Hi.inkar, bu aykmhktan §a§Uarak 
Riistemi siiziiyordu, onun akhm kac;mp 

ka~mnad1gmt anlatmya sa"a§Iyordu. Fa
Kat berif hie; te deliye benzemiyordu. Es
kisi gibi edib, a~r ve zeki rcl.i. Sultan Sii
leyman, ba§imrahorun konu§masile du • 
rumu arasmdaki uygunsuzlugu bir ti.irlii 
denkle§tiremeyince sormak Iztlrannda 

ka!dJ: 

- T ann uludur. Amenna. Lakin ben 
sana onu sormadJm, ne var, ne yak de -
dim. Sen T anny1 ne diye andm, nere -
den hahrladm? 

(A.rkas1 varl 
Diizeltme: 
Diinkli tefrika.mn blr!nci siitununda ve 

dok.san b!r!nci satrrdaki cb!r at verdb siizii 
yanlJ.\ltll', cberab verdi olacaktu. 93 iincii 
satudakl (blr anda) kellmesl de gene (be
ratta) olma!k: laz1mdu. dztir dileyip diizel· 
tlriz. Bu miina.sebetle tefrlkamn hemen 
her sayiSmda giiriilen ve karine Ue anla-
1/llan u!aktefek yanli~lardan dolayt muh -
terem okuyucularm yilksek miisamahala
rma sigmuJZ. 

M.T. T. 

is kanununun 
' 

tatbik1na haz1rhk 
Gazeteciler i~in de 

nizamname hazirlanJyor 
h kanununun tatbik sahasma gec;me 

zamanmm yakla~masl miinasebetile i§ 
dairesi Istanbul i.ic;iincii mmtaka amir -
liginde beyannamelerin tetkik ve tanzimi 
i§i son safhaya girmi§tir. Hali haZirda 
Istanbul ve miilhakatta beyanname i~ile 
alakadar biitiin miie5seseler beyanname • 
lerini i§ dairesine gondenni§lerdir. Bu 
yi.izden Istanbul kadrosunda yeniden iki 
miifetti~lik daha ihdas edilmi~tir. 

Kanunda fikren ve bedenen ~ah§an -
Jar hakkmda herhangi bir auitefehhiime 
ugramamak ic;in yalmz fikren ~ah§an 
gazete muharrirlerile hem fikren ve hem 
de bedenen c;ah~an gazete muhbirleri 

i~in aynca bir nizamname hazulanmak
tadir. 

Miiessese sahiblerinin miistahdemin 
ile hirer hirer yapmaga mecbur olduklarJ 
i~ kunturatlan, bir sene veya bir seneden 
fazla miiddetle c;ah§Ilmast lazimgelen i§· 
lerde yapilacaktJr. Bu kunturatlarda i§· 
c;inin ad1, i§inin mahiyeti ve a1digi iicret 
zikredilecektir. 1§ci ile patron aralannda 
mutab1k kaldiklan hususlan isterlerse bu 
kunturata ilave edebileceklerdir. 

1§c;iler ic;in miiessese tarafmdan tutu!<'· 
cak defterlerde dogru maliimat vermiyen 

i~c;iler i~ kanununun 130 uncu maddesile 
144 iincii maddesi arasmdaki maddeler-

de zikredilen cezalarla tecziye edilecek· 
lerdir, 

CUMHURiYET 

( -r ve ) 
T evkifaneden firar Necmettin Kocataf Beynelmilel Ticaret 

eden katiller diin dinlendi Odas1 erkan1 
biri Aya

failidir 
Ka~aklardan 
zaga cinayetinin 

Tevktfanede, kattllertn demirini keserek 
ka~;ttklan pencere 

Evvelki gece sabaha kar§l, lstanbul 
T evkifhanesinde Abdullah ve T evfik 
isminde iki katil kac;mi§tJr. Bunlardan 
Abdullah, gec;en sene Galata postanesi 
veznedan Hiiseyin Hiisni.iyii Ayazaga· 
da oldiiren ve 24 seneye mahkiim olan 
gencdir. Diger firari T evfik ise vaktile 
Kuleli lisesinde okurken mektebden ko
vulmu§ ve bir miras meselesi yiizii.nden 
Antakyaya gitmi§ ve orada amcas1 Saf
feti oldi.irerek 1stanbula kadar gizlice 
gelmi§ ve burada annesinin evinde yaka
lanarak T evkifhaneye yollanmi§tlr. 

Avdullah ile T evfik T evkifhanede 
dost olmu§lard1r. T evfik c;ok kavgac1 ve 
kuvvetli oldugundan ~abucak mevkuf • 
!ann gozlerini yi!dirmi§ ve meydanc1 ol
mu~tur. 

Evvelki gece sabaha kar§I saat 4,30 
da Abdullah ile T evfik yataklarmdan 
giyinmi§ olarak kalkarak kogu§tan <;Ik • 
mi§lardir. 

Aradan bir saat ge($meden nobetc;i 
kogu§lan gezerken bo§ yataklan gormi.i§ 
ve halalarda da kimseler olmadigmdan 
derhal koridora fulami§ ve keyfiyetten 
amirlerini haberdar etmi§tir. Bunun iize
rine T evkifhane miidiirii, gardiyan ve 
jandarmalar tarafmdan T evkifhanede SI
b bir kontrol yapiimi§, fakat katiller bu
lunamami§tlr. 

Bunlann firar ettigi anla§ddigmdal). 
Istanbul Miiddeiumumiligine vaziyet bil
dirilmi§ ti r. 

Sabahleyin jandarma kumandam, em
niyet ikinci §ube miidiirii ve emniyet mi.i
diirli.igii cinayet masasmm mi.itehaSSls 
memurlan T evkifhaneye giderek tetki • 
katta bulunmu§lar ve katillerin T evkif
haneye biti§ik yeni in§a olunan ameliyat
~anenin pencere demirlerini keserek ka~
t!klanm anlami§lardu. 

Miiddeiumuml muavinlerinden Sabri 
tahkika ta el koymu§ ve T evkifhane me
murlarmm firar i§inde bir su~lan olup 
olmadigmm tahkikine ba§lami§tlr. 

Emniyet miidiirli.igii ve jandarma ku
mandanhgi tarafmdan firarilerin resim • 
Ieri bi.iti.in polis ve jandarma karakolla -
nna dagitilmi§tlr. Y1ldmm telgraflan ile 
vilayetl ere firar hadisesi haber verilmi§
tir. Diin §ehrin metruk mahzenleri de 
inceden inceye aranml§tlr. 

Emniyet miidiirliigii tarafmdan sue; -
lulann iltica edecekleri muhakkak olan 
yerlerden baz1lan nezaret altma aim -
IDI§hr. 

Miindeiumuminin beyanatr 
1stanbul Miiddeiumumisi Hikmet 

Onat bu mesele hakkmda diin bir mu -
harririmize §U beyanatta bulunmu~tur: 

«- Ayazaga cinayetini i§liyerek 24 
sene hapse mahkum olan Abdullahm 
tasdik karan heniiz T emyizden gelme • 
mi§ oldugundan tevkifanede bulunuyor· 
du. Abdullah diger bir katil maznunu a
lan Tevfikle beraber, ameliyathane itti
haz edilmek i.izere tevkifaneye yeni ya -
pilmi~ olan odanm pencerelerinden bjri • 
nin demir parmakhgmi testere ile kesmek 
suretile eski Adliye saraymm enkazma 
dogru kac;mi§lardir. Kac;ma hadiseoine 
gerek dogrudan dogruya ve gerekse bil
vasJta yard1m etmi~ olanlann mevcud o
lup olmadigmi ehemmiyetle tetkik et -
mekteyiz. Polis firarilerin izlerini bul -
mu§tur ve biiyiik bir dikkatle iizerinde 
yi.iriimektedir. 

Firarilerin saldanmalarmda alakalan 
gori.ilenler ~iddetle takib edileceklerdir.» 

ECNEBI MEHAFILDE 

Yugoslavya Prensi Ankaraya 
gidiyor 

1ngiliz biiyiik elr;isinin misafiri ola -
rak §ehrimize gelen Yugoslav Prensi 
Domido yarm ak§llmki ekspresle kan -
sile beraber Anka aya gidecek ve iki, 
ii~ giin orada kalacaktJr. 

Valinin ,ahidi miisbet 
bir~ey soylemedi 

lstanbul Valisi Muhiddin Ostiindag 
ile Hiiseyin Cahid Y alc;m arasmda iz · 
mit asliye mahkemesinde gorii.lmekte o -
Ian dava esnasmda Valinin vekilleri, 
N ecmedden Kocata§I §ahid olarak gos
termi§lerdi.. Eski Adliye N azm N ec • 
meddin Kocata§m lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde di.in istinabe suretile ifa· 
desi ahnmi§tlr. 

Mahkemede Hiiseyin Cahid ile vekili 
Kemal Hikmet, Muhiddin Ostiindagm 
vekili F aruki, Belediye avukatJ Hamid 
Naz1m ve Ak§am ne§riyat miidiirii Enis 
Tahsin ham bulunmu§lardir. 

Reis: Necmeddin Kocata§a vak'a 
hakkmda bildiklerini soylemesini teblig 
edince eski Adliye Nazm hulasaten §Un
lan soyledi: 

«- Hi.iseyin Cahid benim 40 sene • 
lik dostumdur. Ne§riyah ben de gaze
telerde gordiim. Gerek (Ak§amct) nm 
ve gerekse V alinin yaz1lan c;IktJktan ve 
miitekabil davalar ac;Ildiktlln sonra Hii
seyin Cahide raslamadim.. Y almz iki ay 
kadar evvel §ahs! bir i§im ic;in V aliyi zi

yarete gitmi§tim. V ali bu mada da vas1 
ic;in avukah F aruki ile telefonda gorii • 
§iiyordu. Vali biraz rahats1zdt. T elefon
da avukatma diyordu ki: 

«- Davamn esas1 kanunsuz vergi al
mak oldugundan bu, benim aleyhimde 
halkm husumetini tahrik edecek mahiyet
te ne§riyattlr. Mahkemede bizzat isbah 
viicud ederek hissiyahml da soylemek is

tiyorum. F akat i§lerim var. flk celsede 
bulunamiyacagim. Acaba celseyi tehir 
ettirmek miimkiin mii ~» 

Bunun iizerine Validen Hi.iseyin Ca
hidle aralanm bulmak miisaadesini iste
dim. Vali bu hususta bir§ey soylemedi. 
Y almz miisbet bir vaziyet ald1. Bunu ka
bul telakki ederek yanmdan aynld1m. 
Bilahare Valinin avukatJ Necatiye tele· 
fan ettim. «Cok muvaf1k olur» dedi. 

Bunun iizerine iki tarafm da mahkeme
ye gitmiyerek davanm dii§rnesine, bila • 
hare de benim evimde veya bir ~ayda 
Vali ile Hliseyin Cahidi kar§lla§t.Jnp ba
n§tlrmaga karar verdik. 

Aradan bir iki gUn ge~tikten sonra 
Hiiseyin Cahide gittim. Fakat bu yaz1 
senin mi veya degil mi? diye sormaga 
gitmedim. <;unkii Vali «Hiiseyin Cahid 

yazmi§hr» demi§ti. Hiiseyin Cahidt o SI· 
rada fazla mi.iteessir ve miiteheyyic; bul
dum. Kendisini teskin ettilll ve V ah ile 
olan miilakahmi anlattlm. 0 ban a: 

«- Emin ol o davaya ben de senin 
kadar miiteessirim. Hatta gec;en giin biz 
1zmitteyken benim kiZlmla eski arkada§ 
alan Valinin kizi bize gelmi§, o da miite
essirmi§. T abii biitiin ailemiz de miite -
essirdir. Fa kat §iddetli bir hiicuma rna • 
ruz kald1m. Davadan sarf1 nazar edemi
yecegim. Affet, mazur gor>> dedi. 

Gene 1srar ettim, istersen sana vakit 
buakay1m, di.i§i.in, dedim. 0 vakit bana: 

«- Gerc;i benim aleyhimde dava ac;
mt~lar, fakat bu dogru degildir. V e be
nim aleyhimde dava ikame edemezler. 
Ciinkii matbuat kanununun 27 nci mad
desi nam1 mii.stearla yaz1lan yazilardan 
dava ac;IIamiyacagml nahktm> dedi, ve 
ayni maddeyi beraber okuduk. T ekrar 
JSrar ettim: «Rica ederim bu bahsi bur a
da keselim» dedi. Ben kendisine bu ya-

ztyi kendisi yaz1p yazmadJgmi sormad1 -
g1m ic;in o da bir~v soylemedi. Hakika
tin boyle oldugunu §eref ve namusumla 
temin ederim.» 

Miiddeiumumi, evrakm lzmit mahke
mesine hemen gonderilmesini taleb etti. 
Ve bu taleb kabul edildikten sonra cel
seye nihayet verildi. 

MALIYEDE 

Muamele vergisinde yapda
cak tadilit 

Maliye Vekaleti, muamele vergisi tah
silatmm giimri.iklere irca1 takdirinde 
ne gibi bir vaziyet basil olaca~mm tet
kikini emretmi§tir. Bunun iizerine An
karadan bir mi.ifetti§ heyeti §ehrimize 
gelmi§ ve buradaki miifetti§lerin de il
tihakile diinden itibaren fabrikalan gez-
mege ve tetkikler yapmaga ba~lamt~hr. 

Milli Sanayi Birligi Umumi katibi 
Halid de diin Maliye miifetti§lerile bu 
mevzu iizerinde temasta bulunmu§tur. 

Muamele vergisi kanununda yapila
cak tadilat tekemmiil etmektedir. Ha -
ztrlanmakta olan layiha Biiyi.ik Millet 
Meclisinin bu devresine yeti§tirilecek -
tir. Kanunun esasm1, ham maddesini 
haricden getiren sanayiin muamele ver
gisinin ham madde iizerinden kamilen 
gi.imriikte ahnmas1 te§kil edecektir. 
Ham maddesini dahilden alan sanayiin 
ise muamele vergileri eskisi gibi fabri
ka mamulatl iizerinden ahnacaktlr. 

Sab giinii hususi bir 
tayyare ile geliyorlar 

~ehrimtze gelecek Beynelmtlel Ticard 
OdasJ erkdnt: Vlesstngen, Owen James, 

Gerhar Rtedberg 

Beynelmilel Ticaret OdaS! birinci re· 
isi Holandah F. H. Fentener Van Vlis
singen Odanm Umumt Katib muavini ls
vic;reli M. Alec W. Barbey, Bi.iyiik Sri
tanya komiseri Owen J arne ve Almanya 
komiseri Dr. Gerhard Riedberg Beynel
milel Ticaret Odasmm hususi tayyare • 

sile sah gii.nii saat 16,15 te §ehrimize ge
leceklerdir. Husus! tayyare Ye~ilkoye 
inecek ve misafirler hava meydamnda 
merasimle kar§Ilanacaklardir. 0 ak~am 
saat 20,30 da Beynelmilel Ticaret Oda-
81 Tiirkiye Milll Komitesi reisi Mithat 
Nemli kendi evinde misafirler §erefine 
bir ziyafet verecektir. Bu ziyafette milii 
~mite azalan misafirlerle tam§tinlacak
tir. 

Car§amba sabah1 misafirler serbest 
kalacak ve o giin saat 12,30 da Parka • 
telde Tiirkiye Milll Komitesi tarafmdan 
60 ki§ilik bir ziyafet verilecektir. Bu zi

yafete Vali, ecnebi Ticaret Odalan er· 
kam, ecnebi ticaret ata~eleri, milli ve ec

nebi banka direktorleri, matbuat miimes
sillerile memleketimizde bulunan ecnebi 
muhabirler davet edilmi§tir. 

Saat 15.30 da, memleketin iktisadi, 
mall ve smai i§lerinin ba§mda bulunan 
zevatm i§tirakile Ticaret Odasmda bir 
top! anti 'yapi!aclktu. T oplanhda Bey • 

nelmilel Ticaret Odas1 reisi Beynelmilel 
Tical:et Odas1 fa~liyeti, haziranda Ber
linde akdedilecek Beynelmilel Ticaret 

Odalan kongresi ve di.inya iktJsadiyatJ • 
mn gidi§i hakkmda bir nutuk soyliyecek 
ve miidavelei efkarda bulunulacaktlr. Bu 

nutka diinya iktJsad konferans1 toplan • 
masma c;ah§Ildigi ~u malarda biiyi.ik bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Car§amba ak~ami lstanbul Ticaret 0-
das! tarafmdan Perapalasta bir ziyafet 
verilecektir. Misafirler per~embe sabah1 
~hrimizden aynlacaklardir. 

SEHIR ISLER/ 
Belediyenin getirecegi oto

biisler resimden muaf 
Belediyenin Avrupadan getirtecegi o

tobiisler -ic;in yeni sene biitc;esine tic; yiiz 
bin lira tahsisat konmu§tur. Fakat bu 
para giimriik resmine tekabiil edemedi
ginden gelecek otobiislerin resimden 
muaf tutulmas1 hususunda yap1lan te -
1iebbiis hlikfunetce kabul edilmi§tir. Bu
na dair alan teklif yakmda Meclise gon
derilecektir. 

Miinasib yerlerde yap1lacak garajlar 
icin de fen heyeti bir proje hazirlamak
tadlr. Giimriik i§i vaktinde halledilebi • 
lirse, Belediye bu yaz otobiis i§letmege 
ba§hyacakhr. 

937 de yapdacak imar i§leri 
6niimiizdeki hafta Belediyede topla

nacak bir komisyon be~ senelik imar 
programma gore 937 senesi ic;inde yapl· 
lacak i§leri mmtakalar lizerine . ay1ra • 
cak ve Belediye 1iUbelerine teksim edi
lecek tahsisat nisbetini tayin edecektir. 

Parti kongrelerindeki dileklerin mii
him bir kismim yollarm tamiri te§kil 
etmektedir. Belediye bu dilekleri gozo
niine alarak bu sene ic;inde yo! tamira
tma ehemmiyet verecektir. 

Zincirlikuyu mezarhgmm 
s1mflara taksimi 

Zincirlikuyuda Belediye tarafmdan 
yaptrnlmakta alan mezarhga gomiile • 
cekler ic;in burasmm iic; s1mf i.izerine 
aynlmas1 kararla§ml§h. Biiyiik §air 
merhum Abdiilhak Hamidin gomi.ildiigli 
sahay1 ihtiva eden. bir k1smmm da mem 
leket glizidelerine tahsisi dii§iiniilmek
tedir. -···- . Ekspres 11 manda ~igned1 

Diin sabah §ehrimize gelen Semplon 
ekspresi ispartakuleden gec;erken 6niine 
11 manda ~lkmi§hr. Tren birdenbire t~
vakkuf edememi§ ve mandalardan b1r 
k1sm1 ezildigi gibi tren, devrilmek teh-
likesi de gec;irmi§tir. 

Lokomotif ve vagonlarm tekerlekleri 
bu yiizden kan ve et par~alarma bulan· 
m1~hr, 
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Siyasi icmal 
Cezayir ve Tunus 

rea ransanm ba~mdaki bii.yiik ga .. 1r ilelerden biri de §imali Afri~•: 
daki topraklarmda ni.ifusuD ~• 

hir ekseriyetini te§kil eden miisliimanlar 
arasmda peyda alan milll uyamkhkllf· 
~imdiye kadar medeni haklardan mabf 
edilen, ceza kanunu ve diger kanun ar 

er• nazannda Avrupahlardan ve hatta Y 
li Musevilerden c;ok farkh muamele~e 
tabi tutulan Cezayir mii.sliimanlan 11e 
heniiz zahirde muhtariyetlerini muhafa: 
za edip Fransanm guya ya!mz himayesi 
altmda bulunan T unus Beyligi ile fas 
Sultanhgl halklarmm, F ransiZlarla mii • 
savi olmas1 icab eden haklanm ciddi ola• 

rak aramalan ve bu arada o memleket• 
Jerde, istiklal cereyanlanmn kuvvet bul· 

mast F rans1zlan c;ok §a§Irtmi§hr. 
Fransa, yalmz §imal! Afrikadaki ye 

Akdenizin cenub sahilindeki yerlerini 

kaybedeceginden korkmuyor, ayni za • 
manda bu yerlerin elinden c;tkmasile A'l' 
rupadaki miidafaasimn zafa ugramaslll' 

dan da endi§e ediyor. <;iinkii, nii.fusu bir 
tiirlii artmtyan F ransa, ahalisi mlitema• 

d1yen artan Almanya ve ltalya gibi bii• 

yiik kom§ulanna kar§I, askeri ve siyasi 

mevkiini muhafaza ic;in miidafaa kadro

sunu bir asra yakm bir zamandanbe~ 
T unus ve Cezayirin cengaver miislii • 

man halklarmdan aldigi kuvvetlerle dol• 
durmaktadir. 

Fransa gerek, 1859 da ~imali ltalyada 
Avusturyaya ka!§I yaphg1 harbde, gerek 

1870 Alman • F rans1z harbinde gerekse 

Umum! Harbde ve mi.istemleke harbleri• 

nin hepsinde Cezayirin c;ok iyi harbedell 

zuhaflanndan ve sipahilerinden biiyiik 
yardtm gormii§tii. Bundan sonraki harb

ler ic;in de Fransamn barb toplanhlann ~ 
da Cezayirli, T unuslu v.e F ash kuvvet• 

Jere miihim bir yer verilmi§tir. Fransanin, 

Akdeniz meeslesinde en ziyade i.izerinde 

titridigi nokta, as1l F ransa ile §imali Af· 
rika arasmdaki deniz muvasala yollannl 
emniyet altma almakhr. 

Buglinkii lspanya i§lerinde dahi Fran~ 
s1z politikasi bu noktaya her §eyden ziya• 
de ehemmiyet vermektedir. Binaenaleyh 
Fransamn can damarJ olan §imal! Afri• 

kadaki mi.isliiman halklarm. aruk koriiko• 
riine F ransanm emellerine alet olmak is• 

temeyip kendi haklanm gozetmege ~." 
h§malan ve daha gene ve miinevver 0 4 

lanlanmn da F asm, Cezayirin ve T u • 
·nusun tam istiklale kavu~malanm ken " 

dilerine mefkure yapmalan F ransay1 c;ok 
dii§iindiirmektedir. 

Bahusus son zamanlarda istiklal hare· 
ketlerinin ve k1yam te§ebbiislerinin c;ogal· 

mas1 Fransay1 Izhrab ic;inde bulundur " 

maktad1r. ~imdi biiti.in F rans1z matbuati, 

§imali Afrika i§lerine ve burada cereyan 

etmekte alan hadiselere her meseleden 

ziyade dikkat etmektedir. Paris gazete .. 

lerinde verilen tafsilata gore T unustaki 

miinevver miidi.iman genclerinin «Diis " 
tur» nam1 altmda viicude getirdikleri te§• 

kilat ahiren nihai gayesini ilan etmi§tir. 

Diisturcular F rans1zlan denize dokecek" 

lerini ve F rans1z politikasmm bir aleti 

sayd1klan §imdiki beyin hiikumeti yerine 

mii.stakil bir Tunus devleti kurm.ak iste• 

dik\erini ac;1ktan a<;Iga SOy)emektedirler, 
Gene bu gazetelerin verdigi maliima• 

ta gore, F ransanm Diisturcularm hakkm• 
dan gelmek iizere T unusun Manashr 
sancagma bey namma gonderdigi vali 
Kain Seyid Ahmed Mahmuri oraya gel• 
digi giiniin gecesi yatak odasma pencere• 
den av ti.ifeklerile sac;ma ahlmak suretile 
bir suikasda maruz kalmi§ ve ertesi giinii 
de hi.ikiimet konagma ate§ verilmi§tir.-

Ayni hadiseler Cezayirde dahi cere " 
yan etmektedir. Fransada, partilerin ve 
politikaciiann Cezayir, T unus ve F asta· 
ki hareketlere kar§l takib edilecek politi• 
ka ijzerinde miittehid olmamalan vazi " 
yetin kan§Ikhgmi artirmaktadir. ~oyle ki 
sag cenah partileri ve askeri meha£il, bu 
hareketlerin kan ve ate§le bogularak 
Frans1z otoritesinin saglamla§tmlmasml 
istiyorlar. Sol partiler ise miisliimanlara. 
medeni ve idari haklar verilmesini miida· 
faa ederek bunlan kendi taraflanna c;ek· 
mege c;ah§Iyorlar. Hiikumet ise hangl 
yolu tutacagm1 heniiz kat'i olarak karar" 
la§hrmami§hr. Bu yiizden §imali Afri " 
kada vaziyet karmakan§Iktir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NUsbas1 5 kuru§tur. 

A bone ~eraitl { Turkiye 
'1 l~n 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayblc 150 • 
0~: ayhk 400 • 

Bit ay Ilk 150 • 

I 

Harig 
I 

i~;in 

2700 IU. 
1450 • 

800 • 
Yoktur 
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Hatay yasasinin tesbiti 
Diin taplanan eksperler komitesi, ii~ tali komisyon 

ay1rd1. Mesaisine, bu sabah ta devam edecek 
. Cenevre 22 (A.A.) _ Anadolu A- Komite yann sabah ve ogleden sonra 
]ansmin hus • h b' b I toplanarak ana yasa hakkmda muzake-USI mu a 1ri i diriyor: 
T·~u sabah eksperler komitesindeki relere ba§hyacaktu. 
') urk ~elegesi Numan Menemencioglu Cenevre 22 (A.A.) - fskenderun 
1 e MI!ietler Cemiyeti nezdindeki daimi Sancagmm statiilerini tanzime ?'emu.r 
~e!egemiz Sad1k, Milletler Cemiyeti ka- eksperler komitesi, dort haftahk bu tall! 
h~IU~umisi Avenol'ii ziyaret ederek ko- devresinden sonra bugun ogleden sonra 
nutenm mesai §ekli hakkmda mudavelei <;ah~maiarma yeniden ba§lami§tlr. 
efkarda bulunmu~lard 1 r. Dahill idareye aid meseleler, lngiliz 
. ~omite ogleden sanra bu deXfenin ilk delekesinin riyaseti altma konan bir tali 
~~bmam1 akdetmi~tir. Mesainin siiratle komitede, para, gumriikler, pasta, fsken-
ller) · · · 

emes1 ve bir neticeye varmas1 1~m derun !imam gibi teknik meseleler ise 
a~a.yasa hakk1nda umumi §ekilde fikir te- Holanda delegsinin riyaseti altma konan 

ka~Is.mden sonra ball esash meselelerin tet- ed k'k d'l k . 
Iki i<;in Turk ve F ransJZ mutehass1slan - diger bir tali komit e tel I e I ece hr. 

Din i~tirakile iki tali komite te§kiline ka . Bel<;ika delegesi profesor Bouquin ise 
rar verilmi§tir. faaliyetin heyeti umumiyesine riyaset ey-

Kornitelerden birisi ingiliz murahha .- lemektedir. 
51~1n riyaseti altmda ana yasanm tanz1- M Delbos diin sefirimizle gorii,ti.i 
lnt ve d'Y · d hh · . . Igen e Holanda mura asmm . (A A) _ Hariciye Nazm 
TIYaseh altmda ikhsadi ve mali mesele- Pans 22 · · .. .. .. 
lerin teknik k1s1mlan hakkmda rapor ha-~ Delbos, Tiirkiy~ ~uyuk elc;lSl Suad Da-
Z1rhyacaklard~r. vaz1 kabul etmi§tir. 
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Askeri fen memuru Edirnede Tiirkku~u 
ve miihendisler bugiin a~d1yor 

1976 n I k d Almanyadan aldigimJz umara 1 anun a . . 
tadil" t 1 k tayyareler Ed1rneye geld1 a yap1aca ---

A k - Edirne 22 (Telefonla) - Bugiin a f n ara 22 (Telefonla) - Mill! Mii· •ehrimizde Turkku§U §Ubesinin a<;1lmasJ 

da~~a. Vekaleti 1976 numarah kanunu ' I b' I'k k 
eg1 t b' merasimi 23 nisan bayrami e 1r 1 te ut· 

~ Iren 1r kanun pro)' esi haz1rlam1~ • b 
t1r· b']d ' · Iulanacakhr. Turkku§u ~in hususl ir 

' 1 myorum: I · KA saha hazulanm1§tiT. Edirne gene en ~u -~ skeri lise mezunlanndan yabanc1 d J b kl k d' 
mernleketlerde asker! muhendis ve asker! benin ac;•lmasmJ ortgoz e e erne te 1r. 
f Tiirkku§unun ac;Ilma merasimine i§tirak 
en memuru yeti§tirilmek iizere ser;ile~ler y ·h· b .. ·1 

altJ ay miiddetle hamhk kit" asmda h1z - i~in tayyareci eel ' ugun tayyaresl e 
• §ehrimize gelmi§tir. Vecihile beraber E

met ettikten ve smJflarile alakah asken min Ali, maruf para§ut~ii YildJZ, Turk -
fabrikalarda veya sair muesseselerd_ e altl. b' 

ku~u muallimlerinden biri ve aynca 1r 
ay ~ali§tJktan sonra liyakat ve kifayet1 para§iit~u daha §ehrimize gelmi§lerdir. 
tasdik edilenler tahsil gorecekleri . 1yab~n- Vecihi bugun tayyaresile §ehir uzerinde 
C! memleketlere askeri talebe sJfatJ e gon· h Ik f d ]A 
.1 bir iki tur yapmi§ ve a tara m an a a-
'-letilirler. 

k d ka ile takib edilmi§tir. Y annki bayram 
T ahsil!erini muvaffakiyetle Ia ib e e- h 1 

k h irin geni§ bir program az1r anm1§hr. 
re sepriifunk ve muadili imti amm ve • ,. 

I ·· T ayyareler halka beyannameler atacak-renler yedek subay nasbolunur ar ve mu-
lardJr. Bayrama biitiin Edirne halkile be-

teahb tahsillerine devam ederler. raber civar koylerden ve kazalardan ge-
T alebe sJfatJ'Ie Avrupada tahsil de iken 

k lenler de i&tirak edeceklerdir. Belediye 
tnuvaffak olamiyanlar memlekete sev o - I k . 

k bayrama mahsus o ma iizere c1var ve 
lunarak asker·, memur nasbedilme iizere. I b 

k b uzak yerler ic;in gidip ge me ara a ve oto
tneslek tahsi'l1'ne ve yedek subay me te 1 

mobil servisleri ihdas etmi§tir. 
tahsiline tabi tutulurlar. Bunlardan mes • IO tayyaremiz Edirneye geldi 
lek veya yedek subay mekteblerin~e de Edirne 22 (Telefonla) - Tiirkku~u 
lnuvaffak olam1yarak s1hhi hallennden d'l · I I 0 

, I ic;in Almanyaya sipari§. e ~ IDI§ o an .. 
&ayri sebeblerle "Ikanlanlar k1t a ar.a ve· .. kk b b f 1 b " I d tayyareden mure e 1r 1 omuz ugun 
rilirler ve muvazzafhk hizmet erm en F I d I 
b k •ehrimize gelmi§tir. i a inme en evve 

a•ka asker·! mekteblerde meccanen ° .u- ' k kl ' I h §ehir uzerinde bir tur yapml§ ve so a a-
duk!an miiddetin yans1 kadar faz a JZ· ra dokulen Edirne halk1 ta~afmdan alk1§· 

Inet ederler. lanmi§Ilr. T ayyarelerimiz Istanbul uze · 
Y abancJ memleket tahsilinde iken ye- rind en u~arak Ankaraya gideceklerdir. 

dek yarsubay nasbolunduktan sonra tah- d J .., 
silde muvaffak olamiyanlar da memleke· Alman ost ugunu 
te celbalunarak muayyen bir meslek kad- • • 
rosuna tabi tutularak askeri memur nas - bertaraf 1~10 
holunurlar. 

" k • )' I den mezunen aynldiktan ..... \S en 1se er . .. 
k. f b k ve mu-sonra memleketimizde 1 a n a. f 

. d k · miihendJs ve en essese sta)lann a as en . k'f t' 
h '1' . t k1be ' aye I Inemurlarmdan ta sl Inl a . H b' 

" 1 b sifatJle ar Iye goriilmiyenler ta e e 
tnektebine sevkedilirler.» .., k 
l\1uhtelif yer!erde sogu 
hava deooJar1 vapdaca~ 

Ankara 22 (A.A.) - Tiirkofisten btl -

di~iliyor: lcketin muh 
Izmirden ba~hyar.a~ m:rar verilen 

telif yerlcrinde tcsisme d 1· ka -
~ 1 hakkm a a a 

soguk hava dcpo an . · 30 nisan 
d ·r malan I<;tn arlarm tekh yap . d Vckaleti ta-
1937 tarihine kadar Ikhsa"hl t 15 rna -
rafmdan verilmi~ alan ~u. e 
Y1sa kadar temdid ediliDJ!jft1r. d"l 

Belgradda tevk; e 1 en 
komUnistler .. 

A ) Ge<;en gun 
Belgrad 22 (A. · -F Corse 

l . kt ian rans1z 
spanyaya gitme · e 0 ] d k:lla -

D I su arm a ya 
Vapurunda a ma<;.~a. Iideri Muck ile 
nan Yugoslav komt:mst k' f 0 -
.J·~ •..• tier daha tev I 
<.:nger bir <;ok komunts d Belgra • 
I B I n arasm a . unrnu~tur. un an d azeteci-
d katlarm an g . 

tn en tanmrni§ avu . 'I muharnr 
ler birligi reisi KrstanBavi~h •edise bur ada 
Prodanovvic; te vardJr. u a 

hayret)e kar~Jianmi§IIT. azete 
Pariste 1 may1sta g 

ctkmtyacak d' 
~ Matbuat sen !-

Paris 22 (A.A.) - h' b' gazete· 
kalar komitesi bir mayJsta Jc; 1 ~ karar 
n' k .. d etmemege In <;1 masma mu~aa c . k 
Verrni~tir. Pariste vesaiti nakhye ka?ca 

2 .. f edece t1r. sa at 0 ye kacl<~ r seyruse er 
Fransa • Yemen anla~masi 

ile Yemen 
Paris 22 (Hususi) - Fransa ,dilmi~tir. 

arastnda bir muahedf' akd d'. 
Mltahedenin metni bugiiolerde ne§re 1 

lecektir. 

Fransada grev ve miisel
lah isyan ha:nrlan1yormu~ 

Berlin 22 (A.A.) - Baz1 Alman 
gazeteleri F ransadaki vaziyeti tetkik ey-

lemektedir. . v 

Valki~cher Beobahter gazetesJ, eger 
Fransa Ba§vekilligine Bulum:un ye:i~e 
Daladier ge<;ecek olursa umumJ grev Il~n 
edilecegine dair Litvinofun beyanabm Ik
tibas ederek <<Almanya ile anla§mak ta
raftan olmakla maznun 14 .a.damm 
F ransJz hiikumeti ba~ma getmlme -
mesine umumi grev, musellah isyan 1le 
rnukabele edilmek hamhklan yapdd .. 
kaydedilebilir.» demektedir. 

Montreux konferans1nda 
22 (A A ) - Makram Montreux · · 

Pap, kapitiilasyonlar kanferansmm ni -
zamname komisyonu huzurunda beyanat
ta bulunarak gazetelerde yer bulan bazi 
havadisleri yalanlami§IIr. 

Gerek Maliye NaZJn, gerek M151r de
legesi sifatlarile soz soyliyen Makram 

a hiikumetin hi<;bir suretle yabanc1 
pa~ • 

mayelerin MISITdan <;IkmasmJ mene • 
ser . . d b 
d yollu bir tedbir almak myetm e u-
l:~rnadigini bildirmi~ ve Ka~irede ba.z1 

k. !ere sebebiyet veren ~ay1alan tekz1b 
a IS M h"kA 

I mi•tir. Makram Pa§a, 1SJT u u -
eye ' . . . h r d 
metinin yabancdarla te§nk1 mesal a 1~ r 
bir siyaset gutrnek auusun~a bulundug.u
nu teyid ederek sozlerine mhayet verml&· 

CUMHURiYET 

HAdiseler aras1nda 

(;ocuk 
iyorlar ki: Y,cuk yannm 
biiyiigiidiir.» 
Bu dogru .Oziin yanlt, ma

nalan var: Y,cugun yarmdan evvel 
bugiin cemiyet i!<inde sahib oldugu 
biiyiik rolii unutturuyor ve ona yal
mz istikbalde vazife veriyor. Bu dii
tiinceye gore !,<ocuk bugiin bizim 
kendisine verdigimizi yarm iade ede
cek, bugiin doldurulup yann botaltt
lacak bir kumba.rad1r ve bize kabul 
ettirdigi biiyiik sabra ve zahmete 
kar§Ihk, ancak verdigi iimidle sevgi
mize lay1k bir piyango cazibesi ta§Ir. 

Y,cugun bugiin cemiyet i!<inde hi!; 
bir rolii yok mudur? 

Meslek !rer9eveleri i!<inde ararsak 
bu rolii iyice goremeyiz; fakat ana 
kucagma igilip te onun itri tertemiz 
bir hayretle dolu gozlerini lmpi§bra
rak 1slak dudaklarim uzabrken bir 
evin i!<ine getirdigi aydmhga bakar
sak, birdenbire, yepyeni bir me§ale 
kar§l&mda gozlerimiz kama§Ir. Bu 
harikulade sevimli, acayib mahluk, 
yeryiiziinde ilk !,<Ighgi basbg1 andan 
itibaren, cemiyet i!,<inde, yumu§acik 
ve ufac1k ciissesinden umulmiyacak 
biiyiik bir rol almi§hr: Hemen etra
fma hasbilik, tesaniid ve fedakarhk 
hisleri, yani cemiyetin ruhunu doku
yan en biiyiik be§eri temayiilleri tel
kine ba§lar. Kendimizden vazge!rme
nin hazlanm bize ogreten ll§kJ !rOCUk 
tamamlamasaydi hepimiz kendi ar
sJzhklanmizm, kaba ve ge!<ici ittah
larimizin pe§inde birbirini bogmak 
istiyen hirer canavar kesilirdik. 
~ocugun her yll§ta bizi kendi ken

dimizden aynlmanm, tefkatin ve fe
ragatin biiyiik hazlanna dogru gotii
ren cabibesine balnhrsa rahat!r& kabul 
edilebilir ki insamn en biiyiik miireb
bisi odur; ve o, boyuna gore yannm, 
fakat manas1na gore de bugiiniin bii-
yiigiidiir. PEY AMI SAFA 

Y eni Tiirkiyenin 
tarihe dogdugu 
giin: 23 nisan 

[Ba$makaleden devam] 

millet, ayni meclisle memleketin kurtulu
§Unu da kendi iizerine alarak ayni za
manda biitiin harici dii§manlara kar§l da 
harb a<;Iyordu. N eye giivenerek bi(iyar 
musunuz? Me§ru haklanna ve kutsi azim 
ve iradesine giivenerek. Mutareke ile mil
let hemen hemen biitiin silahlarmdan tee
rid olunmu§tu. Millet bunda hi<;bir beis 
gormedi ve maksadmda behemehal mu
vaffak o1acagJ azmile bi.iti.in di.inyaya 
kar§I harekete ge<;mekte tereddi.id etme
di. Bi.iyiik K1lavuz Mustafa Kemal bii
yiik bir me§ale halinde gidilecek yerleri 
miitemadiyen aydmlatmakta ve gozleri 
nurland1rdigi kadar kalbleri de <;elikle
mekte idi. 

Olam biteni biliyorsunuz: Biiyuk 
Rehber ve Biiyi.ik Kumandamn idaresin
de millet kendisine c;izdigi program• ta· 
hakkuk ettirdi. Millet kurtuldu, saray y1· 
kildJ ve du§manlar Turkun kudretile mii· 
eyyed hakkm1 teslim etti. Bugiin ortada 
biitiin diinyanm hiirmet ettigi yepyeni bir 
devlet yukselmektedir: Tiirkiye Curnhu
riyeti devleti. Bu devlet 23 nisan 1920 
karanndan dogmu§tur. 

Biz bilahare bu milli bayram gununi.i 
Tiirk <;ocuklannm da bayram1 yaphk. 
Cumhuriyetin istikba1ine hakim olacak 
Tiirk nesillerinin miitemadi kaynag1 bu 
c;ocuklar ordusudur da onun ic;in. 

YUNUS NADI ---·-·--Evlenecekler hakkmda bir 
karar 

Ankara 22 (Telefonla) - Mcdeni ka
nuna gore. evlenecelkerin rc·~id alup ol
madJklanm tesbit sureti hakkmda Da
hiliye Vekaleti yeni bir karar vermi§tir. 
Buna gore evlenecelkerin rc§id alup al
madiklan §Oyle tesbit olunacakhr: 

1341, 1926 tahrirlerinde tahrir kayid
larmda ay ve gun yaz1h ise ona gore, 
yaz1h dcgilsc dogduklan sencyi hesaba 
katm1yarak ya§lan hesab olunarak, dag
duklan senenin her haTlgi muayyen bir 
aymda dogduklanm iddia edcnlcr de bu 
iddialanm mahkeme kararilc tevsik et
mek suretile tesbit olunacakhr. 

\ I I 

Tahrandaki miizakereler 
muvaffakiyetle bitti 

iki memleket arasmdaki muallak 
11 de meselelerin hepsi 

mukavelename imza edildi 
halledilerek 

Tahran 22 (A.A.) - Pars ajans1 
bildiriyor: 

Turk • fran muzakerelerinin sana er -
mesi munasebetile ne~redilen bir tebligde 
hulasa olarak §oyle denilmektedir: 

Bir muddettenberi hiikumetle Tiirkiye 
heyeti arasmda yap1lan miizakereler mu 
vaffakiyetle bitmi§ ve a~ag1daki muka -
veleler imza edilmi§tir: 

ikamet mukavelesi, hudud bolgesi em
niyetine ve bu bolgede vuku bulan hadi
selerin ve ihtilaflarm halline dair muka
vele, sivil ve Iicari sahada adli miizahe
ret mukavelesi, mucrimlerin iadesi ve ce
za sahasmda adli muzaheret hakkmda 
mukavele, hudud giimruklerinin ~ah§ma
lanm tanzim eden anla§ma, telgraf ve te
lefon hatlan hakkmda anla§rna, hava 
seyruscferi mukavelesi, T rabzon - T eb -
riz - T ahran yolu uzerinden kar§Ihkh 
transit ve nakliyah kolayla§hrmaga ma
tuf anla~ma, baytarhk i§leri hakkmda 
mukavele, ticaret ve seyrisefain mukave -
lesi. 

Yukanda say1lan mukavelelerden ba~-

Trabzon • Tahran 
yolunun kii,ad resmi 

T ahran 22 (A.A.) - Dun 61 0 ki • 
lometro uzunlugundaki Trabzon - Tah
ran - Herat yolunun k.u§ad resmi yap1l · 
mJ§tlr. 

Bu yo!, Herat•tan aynlan bir kol ile 
Turkistan ve Hindistan yolu ile <;ine 
dagru gidecektir. 

KU~Uk zabit talimatnamesi
nin bir maddesi degi§tirildi 
Ankara 22 (Telefonla) - Ki.ic;iik za

bit ve onba§t talimatnamesinin be§inci 
maddesi Vekiller Heyetince degi§tiril· 
tai§tir. 

Piyade k1t'alarmda altl ay fazla hiz • 
met etmek i.izere erba§hga ayrllarak on
ba§l olanlarla askerlik hizmet-i iki sene 
clan s1mflarda onba§l nasbedilenlerden 
bir ay klt'ada ve mi.iesseselerde onba§I· 
hk yaphktan sonra liyakat gosterenler 
kQiordularca a<;1k nisbetinde erb~ ta -
limgahma sevk ve orada dort ay talim 
ve terbiye goreceklerdir. 

Talimgahta ehliyetlerini ispat etmi§ 
olanlar c;avu§ olacaklardtr. Terfi, bir bu
c;uk senelik smlflarda may1s ay1 ba~?m· 
da, diger s1mflarda ikincite§rin ayt ba
§mda yap1lacakbr. 

Giimriik1erdeki ktymetsiz 
e§ya 

Ankara 22 (Telefonla) - Gi.imrukler 
Uumum miidiirliigii sahibleri tarafmdan 
i§e yaramad1gmdan dolaYJ. gi.imriiklere 
terkedilcn k1ymetsiz e§yanm gi.imriik 
idarelerince kabul edilmemesini karar
la§hrmt§tlr. Kabul olunanlar bu gibi e§

yamn imha ve diger suretlerle giimriik
lerden cikanlma~l ic;in yap1lan biiti.in 
masrafl;n kabul eden memura tazmin 
ettirilccektir. 

Mersin Giimriik Ba§miidiir· 
liigu lagvedildi 

Ankara 22 (Telefonla) - Gi.imriikler 
Umum miidiirliigi.i Mersin Ba§mi.idiirlii· 
giinii lagvetmi~tir. Ba§miidiir. AI~ Ke A

mal ac;1kta kalmi§hr. Mersm Ithalat 
giimriigii miidiirii Re§ad Tetkik miidiir 
muavinligine, Mersin giimri.ik mi.idiir -
liigiinc istanbul Ba§miidiirli.igii miidiir 
muavinlerinden Adil tayin alunmu~tur. 

T emyiz mahkemesinin bir 
karart 

Ankara 22 (Telefonla) - Endiistri er
babma verilecck primlerden dogan da
valarm hallinin mahkemelcre degil, ida
re mercilerine aid olacagr Te.nyiz mah
kemcsi umumi heyetince kararla§bnl
ml§tlr. 

Hamidiye 3 haziranda 
gidiyor 

Ankara 22 (Telefonla) - Haber aldt
~tmtza gore Hamidiye mckteb gemisi 
Yunanistan ve Yugoslavyamn muhtelif 
limanlanm ziyaret etmek iizere 3 h::~zi
randa istanbuldan hareket Pdecektir. 

\ 
\' . . 

ka, iki taraf, aralanndaki te§riki mesaiyi 
geni§letmek ic;in mu§terek menfaatlere 
miiteallik baz1 meseleler hakkmda da an
la§m1slardn. 

Muzakereler esnasmda, samimilik ve 
ac;1k te§riki mesai havas1 hakim bulun -
mu~tur. 1ki taraf ve iki hiilcumet miimes
silleri arasmdaki noktai nazar teatisi da
ima, iran ve Turk milletlerini baghyan 
karde$lik baglanm takviye luzumu kana
aline dayanmi§hr ve iki karde~ milletin 
iki biiyuk ~efinin ba~iretli fikirlerinden 
ve kudretli arzulanndan dogmu~ olan 
dostluk munasebetleri, bu mukavelelerin 
akdi sayesinde sars1lmaz temeller uzerine 
istinad edecek ve fran - Tiirk tesriki me
saisinin biitiin sahalannda inkis~f ede -
cektir. ' 

Tahran 22 (A.A.) - Pars ajans1 
bildiriyar: 

Pek yakmda Ankaraya gidecek clan 
Turk heyeti murahhasasJ reisi Cerna! 
Hiisni.i ~erefine o,~ Bakam tarafmdan 
cuma gunii bir ak§am ziyafeti verilecek -
tir. 

Ba~vekilin seyahati 
[Ba§taratt 1 tnct sahttedel 

gun 11.30 da Ankaraya gelmi§lerdir. 
Ba§ta Kamutay Ba$kam Abdulhalik 

Renda oldugu halde Ba§Vekalet Vekili 
Saghk ve Sosyal yard1m Bakam Refik 
Saydam, 1~ i~leri Bakam ve Parti Ge
ne) Sekreteri ~iikru Kay a, diger V ekil -
ler, meb'uslar, Riyaseticumhur Ba§yave
ri ve Hususi Kalem Direktorii, Balkan 
Antanh ve Ku~uk Antant ei<;Ueri ve kor 
diplomatigin diger bir k1s1m azalan, 
Ba~vekalet Miiste§an, Vekaletler siyasl 
miiste§arlan, sivil ve asker! erkan, Anka
ra Valisi ve Belediye Reisi, Vekaletler 
ileri gelenleri, Ankara Mevki ve Merkez 
Kumandanlarile Emniyet Mudiiru ve 
klabahk bir halk kutlesi Ba~bakammzla 
DI§ hleri BakammlZI selainlarnak :<;in 
istasyonda bulunuyorlardJ. 

Milli renklerle siislenmi~ olan istas • 
yonda Ba&bakan 1smet 1nonu ile refaka
tinde bulunanlan getirmekte alan hususi 
!renin duracag1 istasyon nhttmJ uzerinde 
ba§ka mlllka oldugu halde Muhaf1z ala
yma men sub bir ihtiram k1t' asile bir polis 
miifrezesi mevki almi~tJ. 

Tren durur durmaz haz1r bulunanla -
rm a!kJ§lan arasmda vagonlanndan inen 
Ba§bakan kendisini kar§damaga gelenle
rin ayn ayn ellerini sJkmJ~ ve rasimei ih
tiramJ ifa eden askeri tefti~ eylemi§tir. 

Ba~bakan 1smet 1nonu ve refikasJ is -
tasyondan dogruca ko§klerine gitmi§ler -
dir. 

Bulgar gazetelerinin 
dostane ne§riyab 

Sofya 21 (Hususi) - Bulgar hiiku -
meti tarafmdan vaki alan davet i.izer·ine 
Ba§vekilimizle Hariciye Vekilimizin 
Sofyay1 ve Bulgar Krall S. M. Baris'i 
ziyareti mi.inascbctile Bulgar gazete -
lerinde dikkate deger ne§riyat devam 
etmektedir. 

Bu ciimleden olarak Turk - Bulgar 
Dostluk cemiyetinin reisi prafcsi:ir Sto
yanof 20 nisan tarihli c Utro. gazete -
sinde (Balkanlar kendi talihlerinin ha
kimidirler) ba~hg1 altmda, Balkanlar 
vc Turk - Bulgar mi.inasebatl hakkmda 
dastanc bir ba1;makale ne~retmi§tir. 

Japonyada felaketlere sebeb 
olan kastrga 

Tokio 22 (A.A.) - Sahalin adasmm 
ccnubu garbisinde bahk tutmakta clan 
bir bahk<;I gcmileri filosu, miithi§ bir 
kas1rgaya yakalanmi§hr. ~imdiye kadar 
47 bahk<;mm bagulmu~ ve 57 bahk<;mm 
da kaybolmu~ oldugu bildirilmektedir. 

Dicle ve F1rat nehirleri ta§h 
Tahran 22 (A.A.) - Dicle ve Firat ne

hirleri sularmm yiikselmesi, vahim fe
yezanlara ve mezruatm miihim surette 
hasara ugramasma sebebiyet vermi§tir. 
Dicle iizerinde 300 metroluk bir bend 
<;okmii~se de hcmcn tcmir edilmi~tir. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Giizel insanlar diyan 
(ES} elgradda, Zagrebde, Splitte, 
l,g} Dubrovnikte, Mostarda, Saray-

bosnada, Valyevoda gordiigum 
insanlar, umumiyetle, uzunboylu, saglam 
yap1h, viicudleri gibi yiizleri de giizel 
mahluklardt Sublann l;Ogu esmer olduk
lan halde Bosnada san§mlar daha fazla 
idi. Basna - Hersek ahalisi daha uzun· 
boylu, daha gu~lii kuvvetli goruniiyorlar
di. Bosnamn bereketli vadilerinde ve 
~am ormanlarile dalu daglannda yeti§en 
neslin giirbiiz ve guzel olmamasma imkan 
m1 var? Dalma~ya kiyJlannda, nk binz 
daha fazla kan§IDI§IJr. Avrupanm ve Ak
denizin her tarafmdan muhtelif sebebler
le ora1ara gelip yerle§en veya oralardan 
gec;ip giden c;e§id c;e§id milletlerin ve nk
larm izleri gorunuyor. San§m ~imal tiple
ri1e esmer cenub insanlan tam bir uk ha
litasJ te~kil ediyorlar. Buralan Istanbul 
gibi, sonsuz bir tip bollugu arzediyar. 
Memleket halb, esas itibarile, Snblar, 
Slovenler, Huvatlar gibi ba§hca ii<; grupa 
aynlm1~hr. Hatta Bo§naklara da ayn bir 
1rlr demek hata olmaz. 

Bu dort grupun ve diger 1rklann tesa
liibu, gi.izel ve gurbiiz insanlar yaratmJ§• 
tJr. Bosnasarayda kar§Ila§tlgml gordii • 
gum iki futbol tak1mmm ekseri oyuncu • 
ian hakika ten asian gibi delikanhlardi. 
<;amurlu bir sahada bir blli;uk saat ayni 
siirat ve c;eviklikle ayni enerji ile ko§up 
durdular. Eski bir seyahatimde, trenimiz 
§imdi neresi oldugunu unuttugum bir is
tasyonda dururken, demiryolunun yanm
daki §Oseden bir dag bataryasJ gec;mi§ti. 
ingiliz hassa Grenadier alaymm se<;me 
devlerini and1ran askerlerin yamnda ko
ca kahrlar, adeta kedi gibi kahyordu. Bu 
defa ayni iri yan delikanhlan Yugaslav
yamn her tarafmda gordiim. Bizzat Ba~· 
vekil doktor Stoyadinovi<;, geni§ omuz
lan, kuvvetli vucudu, atlet endamt ile 
gi.izel ve gurbiiz Yugoslav milletinin tam 
bir timsalidir. 

Dost mernlekette yalmz viicudlar de • 
gil; yuzler ve gozler de giizeldir. Bilhas
sa kadmlannm temiz l;izgili l;ehreleri ile 
kara, mavi, ye§il ve ela gozleri, memle
ketimizin giizel yiiz1eri ve guzel gozleri 
ile muvaffakiyetle miisabaka edebilecek 
haldedir. Y almz, bizim gozlerimizde, da
ha ba§ka bir hulyah bakl§, bakJ§lanmiZ• 
da daha esrarh bir tathhk var. Fa kat on• 
lar, boy bos ve endam giizelligi itibarile 
bizden i.istiindiirler. 

Hulasa, Yugoslavya giizel, giirbiiz ve 
levend insanlar diyand1r ve Yugoslavya 
halk1 <;ok saglam ve kuvvetli bir nesildir. 

Y e'ilkoyde diin bir 
hava kazas1 oldu 

Bir ingiliz sivil tayyaresi 
par~aland1 ve pilotu 
hafif~e yaraland1 

Dun Y e§ilkoyde bir tayyare kazas1 ol
mu§tur. Delhinin en zengin tuccarlann
dan Mac Robert hususi tayyaresile Hin· 
distandan, Adana yolile dun sabah ls .. 
tanbula gelmi§tir. ingiliz Krahmn tac 
giyme merasiminde bulunmak uzere Lon
draya gitmekte alan zengin tuccar ogle -
den sonra Belgrada gitmek iizere hareket 
ederken yanh§ bir manevra yapml§, bu 
yuzden tayyaresi kapaklanarak par<;alan
mi~hr. 

Tayyare karargahmdaki askerler derhal 
ka§arak tayyarenin altmda kalan yolcuyu 
kurtarm1~lard1r. Ba§mdan, yiiziinden ve 
vucudiiniin muhtelif yerlerinden yarala
nan yolcu miifreze doktoru tarafmdan ilk 
tedavisi yap1ld1ktan sonra Perapalas ote· 
line nakledilmi§tir. 

Mac Robert'in yaralan hafif oldugun
dan birkac; gi.in sonra trenle Londraya gi
?ecek, tayyaresi de ambalaj yap1larak 
lngiltereye ftonderilecektir. 

Frang1n sukutu 
Eshamda da ehemmiyetli 
dii~melere sebeb oldu 
Paris 22 (A.A.) - Dun Paris barsa -

smda frangm yeniden dii§mesi, beynel· 
milel eshamm mahsiis dcrecede tereffii-

1 

line sebebiyet vermi§tir. 
Frans1z esham1, dii~mii~ ve bu dii§me 

bazan pek mi.ihim olmu§tur. 
I ingiliz liras1, 111 de kapanmi§tlr. Ev -

·elki gun 110.45 ti. 
Bu sabah frank gene di.i§iik olarak 

t 11.18 i.izerinden ac;Ilmi§br. 

Y eni GUn TUrk harflerile 

I ~JkiYOr 
1 

Antakya (Hu<>usi) - Manda hiiku • 
· meti, ka!lat1lmt~ alan Yeni Giin gazete

-.;inin yeniden irti§arma rniis~ade etm4 
•e ga 7 ete Turk harflerile c;1kma~a ba~la· 

. ni§tlr. 



Egede bahar at;tltJ·ken ... 

Ge~eny1l ba§hyan refah1n 
akisleri kendini gOsterdi 
Bir koylii anlabyor: « Y d bereketli g~ti, hem bore 

verdik, hem yiyip i~tik, yeni yda hazirlaniyoruz» 

Ege yollannda devrini ikmal etmek iizere olan deve katarlan 

lzmir (Hususl) - T opragm kabu -
gunun ~atladrg1 ve geni~ ovalann par~a 
par~a renklerle doldugu ~u giinlerde, Ti
reye gidiyorum. Katanmiz, mesafeleri 
keskin Ishklarla yararak, bizi Turk yur
dunun en zengin par~alanndan gec;iriyor. 

Ova arhk bayat doludur. Trenin ge
c;i§ine hiddetlenerek onu bir kilometro 
kovahyan ~tiftc;i kopekleri bile ovada, ar
hk i§in ba§ladigmi ve topragm, ~tiftc;ilerin 
eline dii§tiigiinii haber veriyor. 

Y eni gel en leylekler, c;ift~tinin hnmk 
c;ektigi tarlada, ba§lanm salhya salhya, 
c;iftc;i ile beraber yiiriiyorlar .. Tarla sim

nnda kulaklanm dikerek simsiyah goz -
lerile bize bakan koylii e§egi, - Istanbul 
sokaklanndan tardedilmenin hmcm1 ~~ -
kanr gibi - uzun, zorlu, geni§ nefeslerle 
treni selamhyor. 

Parpa par~a. renk renk tarlalar .. Bug
day, · arpa, bakla, c;ayu, ~imen, !ale, pa
patya ve iene renk renk, irili ufakh, c;e
§id c;e~id i§ goren binlerce insan ... 

Bir hafta evvel kurakhk, endi§esile bii
ziilen, solan ve titriyen ova, §imdi renkli 
nurlanm bol I§Ikh, rutubeti yeni ka~IDI§ 

goklere dikerek esen riizgann i~inde Tan
nya ~iikreder gibi goriiniiyor. <;;iinkii son 
yagmurlar, her mahsuliin bekledigi su -
yu, hakh oldugu ve istedigi kadar ver -
mi§tir. 

Yolumuzun sagmdaki ovanm, solun -
daki kii~iik madaglann ye§illikleri ara -
smdan koyler goziikiiyor. K1sa baki§ i -
c;inde gene kaybolup giden bu key par
~alanmn hepsinde, mutlaka hirer tane, 
biiyiik ve beyaz bina goriiyoruz. Bun -

lar, koylerin, saym gittikc;e artan mek -
tebleridir. 

Tiitiin tarlalanndan, toprak I§c;ISimn 
§arkllan duyuluyor.. Simdi tiitiiniin en 
k~yifli, en ne§eli zamamd1r. Diziye gir
mi§ Ay§ecikler, ba§lanm sarmr§, ikibiik

liim olmu§lar; hem §arkt soyliiyor, hem 
fidan dikiyorlar .. 

Koyun siiriilerinin i~inden, titrek, ~uh 
bir meleme dalgaSI yiikseliyor. 

B !utiin para etti, koyun, kuzu da .. 
ugday para, arpa para, bakla para, 

her§ey, hepsi para ... Gec;en yrl ha§hyan 
refahm ve 1"y1· k b.. .. k" I · b··r· zanmamn utun a IS en, 
I u un zevk ve heyecanlan, ~u uzak ufuk-
ara ?udak dayami§ ovalarda kendini ta

mami!e gosteriyor .. 

Trenimizin g·· •h k" · I d 
d uzerga ta 1 1stasyon ar a 

urmasrndan · t"f d .. .. 15 1 a e ediyor ve durup 
koyluler!e konu§uyorum: 

H «-b Y!l bereketli gec;ti, ugurlu gec;ti. 
.. e~ .. or~ verdik, hem yedik ic;tik, lis • 

k
tumkuzu, a§Iffi!ZI diizdiik.. Yialmz, bir 
or umuz var: 

Y a iKi bulamazsak .. Bu y1l tiitiin i§ • 
c;isi az goriiniiyor .. Anadolu manavlan, 
Irgadlan, hrhlan goziikmez oldu.. 0 
takdirde tiitiin pahahya mal olacak bi -
ze ... » 

Filhakika, mmtakada son zamanlarda 
boyle bir iKi endi§esi ha§lamr§hr. F abri
kalar, yeni su, yo! ve saire i§leri epeyce 
iKi c;ekti.. N azilli havalisinden gelenler 
anlallyorlar: 

Y almz N azillide bile, biiyiik bir ka
labahk goziikiiyormu§ .. Binaenaleyh, he
sabh hareket etmek laz1m gelecek .. A '<si 
takdirde astan yiiziinden pahah ~Ikabi
lir .. 

<;;1plak istasyonunda bir koylii day1 
yakla§ll. Tiirk koyliisiiniin ~tok zeki bu
lu§lan ve ~ok kuvvetli bir akh selimi var
dir. Buralardan gelip g~en her gazeteci
nin ben k1yafette, benim gibi olmas1 bit

tabi imkanSIZdir. Fakat her nas1lsa be -
nim, bir gazeteci oldugumu kavramif. 

Hemen yamma geldi. Selam verdi. Ha

tay vaziyetinden malumat istedi. 

«- Ben, dedi, oralarda c;ok kald1m. 

Y emene, Siivene giderken gelip ge~ti§im 
de gene ba§ka 1.. Orasmt dii~man bastlgi 

zaman, ben bir Alevi koyiinde bir bu~tuk 

ay saklandim. Onlar ozbeoz karde~imiz
dir .. » 

Koylii day1 bundan sonra, kendisine 

mahsus bir safiyetle: 

c:- Atatiirke yaz, dedi, lnoniine yaz, 

biiyiiklere yaz.. Hep iyiyiz. Yiiziimiiz 
giiliiyor. Y ol var, mekteb var, mahsul 
var, su var. F abrikalar yapiyorlannt§ .. 
Aman yapsmlar, Seferberlikte battani -
yeleri kestik, ~uvallan dograd1k ta elbise 
yaptikti biz.. Hep onlara giiveniyoruz. 
SirtlmiZI yere getirebilecek olana a§kol
sun !. .» 

Muhatab1m bundan sonra, trenden i-
nen bir ortamekteb talebesini gosterdi: 

- hte, dedi, benim oglan da geldi! . 
- Nerede okuyor senin oglun~. 
- lzmirde ortamektebde ... Ne bizim 

koyde, ne de 8aymd1rda ortamekteb var. 
Biz cahil kald1k, bizden ge~tti. Biraz ye
ni harfleri okuyup yaz1yorum o kadar ... 
O glum her sabah, trenle lzmire iner, ak
~am doner .. 

Koylii dayr, bana hakikaten kuvvetli 
bir mii~ahede tesbit etmek imkam ver -
mi§ti. Ben trende ortamekteb ve lise ta -
lebesi olmak iizere 15-20 ~ocuk gormii§, 
bunlan mezun talebe sanmi§tlm.. Bu is
tasyondan aynh§ta beraberce yolculuk 
ettigimiz c;ocuklarla konu§tum ve anla • 
d1m ki; onlar, kilometrolarca mesafeler -
den fzmire, okumaga gidiyorlar .. 

Gecenin karanhgmda ~imendifere hi-

izmir - Tire, Odemi$ - Aydm yo! ·· 
u uzerinde KIZil~ullu koprilsil 

CUMHURIYET 

~ocuk 
bugiin 

Haftasi 
ba,byor 

Cumhuriyet abidesi oniin
de bugiin biiyiik mera· 

sim yantlacak 

Italya lspanyaya yeniden 
50,000 asker gOndermi§ . 
ihtilillciler evvelki giin Madridi ,iddetle bombar

drman ettiler' 32 olii, bir~ok yarab var 

iSTANBUL: 
1

,.. 
12,30 plakla Tiirk muslklsl - 12,50 bll n• 

dis - 13,05 muhtellf plak ne~rlyatl • 14 s~ • 
18,30 pla.kla dan.s muslklsl - 19 c;;:ocuk lt • 
slrgeme kurumu namma kon!erans: DOh~· 
tor Fethl tarafmdan - 19,30 spor :mUSil r!t 
beler1: E&re! ~efik tara!mdan - 20 ~~
musikisi heyeti - 20,30 Orner RIZa tar ,e 
dan arabea soylev - 20,45 Vedla. RIZA ,e 
arkad~lan tara!mdan TUrk musik\31 ~
halk §arkilan, sa at ayan - 21,15 orkestr ii• 
22.15 ajans ve borsa haberleri ve ertesl g r~ 
niin program! - 22,30 pHl.kla sololar, ope 
ve operet parcalan - 23 son. 

Bugiin ~ocuk haftasmm ilk giinii ayni 
zamanda hakimiyeti milliye bayram1d1r. Andujar 22 (A.A.) - Kadiks iissii
Bu miinasebetle biitiin mektebler, resmi bahrisine mensup ii~ bahriye silahendazr 
daireler ve mali miiesseselar pazartesiyl! ka~mt~lar ve Guadalquivir'i yiizerek gec;
kadar tatildir. mi§lerdir. Silahendazlar, Kadiks'e 50 

bin ftalyan askerinin c;1kmr§ oldugunu te· ~uk haftasi i~in haznlanan progra-
ma gore mekteb talebeleri bugiin saat yid etmi§erdir. Bunlar, ayni zamanda 
II de Cumhuriyet abidesinin etrafmda bir~ok halyan yarahlanrun ltalyaya git
toplanarak orada yaprlacak merasime i§· mek iizere hastane gemilerine binecekle • 
tirak edeceklerdir. Mektebliler muallim- rini de gormii§lerdir. 
lerinin nezareti altmda kendisine aynlan Madrid fiddetle bombardtman 
yeri i§gal edecektir. edildi 

Sehir bandosu fstiklal mar§ml c;alacak, Madrid 22 (A.A.) - Payitahtm 
ham bulunan talebe de fstiklal maf§Inl diinkii bombardrmam neticesinde 32 ki§i 
beraber okuyacakur. Bunu miiteak1b De- olmii~ ve bir~tok adam yaralanm•~tir. 
niz mektebi talebesi tarafmdan merasimle 'Obiislerin ekserisi, §ehrin merkezine 
direge bayrak ~ekilecektir. Bun dan sonra dii§mii§tiir. 
birka~t- 11ocuk bayramm maksad ve ehem· Saat 17 de bir obiis, agzma kadar yol
miyeti hakkmda hirer nutuk soyJiyecek · CU iJe do)u oJan bir tramVaYJn yakmma 
lerdir. Bu esnada Halkevleri, <;;ocuk E- dii~mii§, 20 ki§iyi agn surette yaralami§
sirgeme Kurumu ile diger miiesseseler hr. Yarahlardan baztlan olmii§tiir. 
namma abideye ~elenkler konulacaktu. Duvarct ekipleri, binalann en ziyade 
Talebeler, kendi aralanndan se~ttikleri hasara ugramt§ olan aksamm1 !emir ile 
bir heyet tarafmdan biiyiiklerimize tel - me§gul olmakta ve yikilmak tehlikesi gos
graflar ~ekilecek, boylelikle merasim hi· teren korni§ ve balkonlan berhava et -
tam bulacakhr. mektedirler. 

Bugiin saat 10 da gazetemiz tarafm- Havalartn muhaleleti harekata 
dan istanbul ve Beyoglu ilkmekteblerin- mani oluyor 
den 3 bin ~ocuga bedava sinema goste • Sevilla 22 (A.A.) - Radyo ile ne§· 
rileeektir. (Bunun tafsilati birinci sahi • redilen bir tebligde pazartesi gjinii Bil • 
femizdedir.) bao'ya kar§I yap1lmi§ olan taarruz, hava-

Y ann I 0,30 da Beyoglu ilkmekteb- nm fen a olmas1 miinasebetile ancak birka~ 
Jeri talebeleri Alr.ay idaresinin bir vapu· saat devam etmi§tir. 
rile Bogazda bir gezintiye goiitriilecek. Bununla beraber Frankist lr.uvvetler, 
lerdir. Ayni giin saat 14 te Beyoglu <;;o- Durango mrntakasmda bir~tok hedeflerini 
cuk Esirgeme Kurumu tarafmdan T ak- ele ge~irmi§lerdir. 
sim bah~esinde bir gardenparti verile • Cenub cephesinde hiikumetin milis 
cektir. kuvvetlerinin Penarroya mmtakasmda 

26 ve 27 nisan giinleri Beyoglunda Calatraveno ge~idine kar§I yapmi§ olduk
Melek, fpek, Siimer, Yildiz, ~1k ve AI· Ian taarruz, piiskiirtiilmii§tiir. 
kazar sinemalarmda saat 10 dan 12 ye Jki tayyare ~arptfarak dii,tii 
kadar sinema gosterilecektir. Madrid 22 (A.A.) _ Teruel'den 

Aynca <;;ocuk Esirgeme Kurumu ta • bildirildigine gore, bir cumhuriyet~i ve 
rafmdan muhtelif yerlerde bugiin ve ya-

bir nasyonalist tayyare arasmda bir hava 
nn ~cuklar arasmda spor miisabakalan 

muharebesi yap1hrken cumhuriyet~i pilot 
ve balolar tertib edilmi§tir. 

ag1r surette yaraland1gmr hissetmesi iize-
Bogaz~i lisesinde rine dii§man tayyaresinin iizerine atii -

Bogazic;i lisesi ilk kiSlm talebeleri de mr§br. Her iki tayyare de yere dii§erek 
biiyiik bir program hamlamJ§lardrr. T a • par~alanmt§br. 
Iebeler aaat 15 te mektebin miisam~re sa~ M r . H. l G 1 
lonunda arkada§lart ve davetlilerinin hu- us~o ml ve It er, enera 
zurunda memleket ve Avrupa mi~l~tl~ri Franco' dan iimidi, kesmi§Jer 
oyunlanm, Anadolu mahalli ve o milletin Daily Herald gazetesioin siyasi mu-
milli kiyafetlerile oymyacaklardtr. Ayrr- harriri yaz1yor: 
ca §iirler de okunacak ve davetlilerle ar - Hitler ve Mussolini, fspanyada Gene
kada§lan zengin bir biifede izaz edilecek- ral Franco'nun kat'i bir netice almasm • 
lerdir. dan nihai olarak iimidi kesmi1 bulunuyor-

Cay ziyafeti lar. Bu itibarla bundan sonra Almanya 

<;;ocuk Esirgeme Kurumu Eminonii il
~e kolu bugiin saat 15 te Divanyolundaki 
c;ocuk kiitiibhanesinde, bir ~ay, yann sa
at 14 te de ~ehzadeha§mda T uran ti • 
yatrosunda bir ~ocuk miisameresi vere • 
cektir. 

Giirbii:z ~ocuk miisabakatt 
Qocuk Eslrgeme kurumu merkez heyetl 

25 nl.san 937 pazar giinti saat 15 ten 1t1 -
baren Takslmde Dagc!lik kulii.biinde co -
cuklara mab.sus btiytik blr ej!'lence tertlb 
etml~tlr . Bu eglencede miikafatll gii.rbtiz 
c;ocuk mi.isabakasi yaprlacag1 glbl Bogaz -
lc;l Uses!, I~lk ve l_?l~ll Terakkl llselerl ta • 
rafmdan numaralar giisterllecektlr. Yen! 
nesll c;ocuklan tarafmdan da muhtellf 
danslar, zengln plyango ve btife, c;ocuklar 

Roma radyosunda Tiirk 
eserleri 

Roma radyosu di.in gece Ferid Alna
rm • Uyu§uk dansi> ve cDeniz loYJSin -
da giin do~§U• adh eserlerile, Cerna! 
Re§idin • Yi.iriik Zeybek havast• m ~al
rni~hr. Maestro Qakorelli gene san'at -
k§rlarirniZin bu eserlerini piyanoda mu
vaffakiyetle icra etmi§tir. 

Kmm Alupkah Halil Ahmed Gokme-
cok giizel vaklt gec;lreceklerd1r. nin gerek cenaze merasiminde bulunan 

ve gerekse telgraf ve mektubla teessiir-

ve ltalyamn fspanya harbine kar§t ~u va
ziyeti takmacaklan muhakaktu: 

I - Asiler i~in en iyi ~artlar altmda 
bir miitareke akdi ve harbden evvelki is
panya rejimile uyu§mak. 

2 - Zahiri prestiji muhafaza etmek 
§artile lspanyadaki ftalyan ve Alman 
goniilliilerini geri ~ekmenin (_;arelerini a -
ramak. 

Madride kar§t yap1lan taarruzun aka
mete ugramasmdan sonra Alman askeri 
miitehasSIS!an harbin her iki taraf~a kat'i 
bir neticeye baglanmwacagmdan iimidi 
kesmi§ bulunmaktadirlar. Bundan sonra 
miidafaamn taarruz edenler aleyhine mu
vaffakiyet elde edecegi ve harbin bu yiiz
den ilanihaye siiriincemede kalacagi tah
min edilmektedir. 

Alman miitehassrslan, hiikumet kuv -
vetlerinin herhangi bir taarruza kar§r mu· 
kavemet edecek vaziyette olduklarma 
kanidirler. Balbaoa meselesi esasen ikinci 
derecede bir mesele addedilmektedir. 
Erkamharbiyenin fikrine gore vaziyet; 
haftalarca hatta aylarca devam edecek 
taarruz ve mukabil taarruzla ge(_;ecek ve 
iki tarafm bitab dii§erek nihayet miizake
re yolile uyu§ma ~eklinde hitama erecek 
bir anla§maya baglanacak bir devreye 
girmi§ oldugu §ekilinde miitalea etmek -
tedir. 

italyanlan bu noktai nazara imale i(_;in 
Berlin bir hayli ugra§ml§tlr. 

Meselede ltalyan ve Alman askerle
rinin kuvvei maneviyeleri de rol oynami§· 
hr. Berlinde Musolini - Goring miilaka
hnda, Almanya ile ftalya - fspanya me -
selesinde suhl~uluk rolii oymyacaklan ve 
iki lspanyol hiikumdeti arasmda muta -
vassJt roliinii oynamak iizere diiveli saire
ye de miiracaat edecekleri kaviyyen tah
min edilmektedir. 

Madridde yakalanan casuslar 
Daily Telegraph gazetesinin Madrid 

muhabirinin yazdrgrna gore, Madridde 
bir fa§ist casusluk §ehekesi azasmdan ol
duklan iddiasile on ikisi kadm olmak ii -
zere yeniden yetmi§ ki§i tevkif olunmu§
tur. Bunlann· Madridin m~hur bir ter
zisinin rnnde toplandtklan ve Madridin 
~Ruhundaki ovlerden . hel}'osto vasrtasile 
asilere itaret verdikleri ve hiikumet kuv
vetleri hakkmda malumat gonderdikleri 
soylenmektedir. 

Bunlarm, asi kuvvetlerin §ehre girdik
leri zaman onlara yard1m etmek iizere 
tertibat ald.klan da bildirilmektedir. 

~I~!iuklarm zamam - 18,40 MUSi:Jd' 
19,10 spor, seyahat, haberler, hava ve sao• 
Ire • 20,35 SENFONIK KONSER • 21,55 r ' 
portaj - 23 ,05 esperanto yaym1, haberler. 
hava ve salre - 23 ,25 ECLENCELi :KO:N' • 
SER - fl4,35 son haberler. 

BERLiN: 
18,05 li;iARKILAR - 18,20 PiYANO MtJ • 

si.Kisi - 18,40 konU§malar _ 19,05 Must: 
KI - 20,05 gelecek haftamn ~a!III 
20,25 gramo!on - 20,45 gtiniin <~.kislerl, ba

1
: 

berler - 21,15 ECLENCELi HALK MUSil< • 
si - 23,05 hava, haberler spor - 23,35 of!• 
CE MUSiKisi - 24,35 gramofonla. ctanS 
muslkisl. 

PEJ?TE: . 
18,05 eglencell hikayeler - 18,35 KLARI& 

NET KONSERi: - 19,05 konferan.s • 19!, 
QiNGENE ORKESTRASI - 20,35 OPEJ:V• 
YAYINI - 23,35 CAZBAND TAKIMI - 24,05 
ingtllzce haberler - 24,10 miilakat • 24,20 
QINGENE ORKESTRASI - 1,10 haberler. 

BUKRE$: 
18,05 gramo!on - 19,05 hava, konu~llla 

ve salre - 19,15 gramofon - 20,20 konfe • 
ran.s - 20,40 opera yaYim - 23,50 a!manca 
ve fransiZca halx•rler - 24 son haberler. 

PARIS [P. T. T.J: 
18,05 cocuklarm zamam - 19,05 oRO 

KONSERi - 19,35 iskocya musik1sl • 20,05 
haberler ve salre - 20,35 VARYET.e NU • 
MARALARI - 21,35 ECLENCELi MUSiid • 
21,45. konu~ma - 22,05 ORKESTRA KON ~ 
SERI - 23,05 hava, haberler, spor, kon~
ma ve salre - 24,45 gramofon. 

ROMA: 
18,05 k:onteranslar - 18,50 gramofon " 

19,05 VIYOLONSEL MUSiKiSi • 19,20 
l;lARKILAR - 19 35 haberler - 20 05 PiYA• 
NO MUSIKisi .' 20.20 gramofon,' haberler, 
hava - 21,05 muslkl konul}ma.<;l - 21.35 ka· 
n~tk yaym - 23,35 haberler, gramofon, ha· 
va. 

LONDRA: 
18,05 haberler - 18,20 ODA MUSiKisl • 

18,55 haberler, konu~ma. ve salre • 21 45 
KARI~IK MUSiKi - 22,05 OPERET: QiN• 
GENE Alii~ -. 2~ ,05 haberler, hava - 24.20 
DANS MUSIKISI. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak~am §ehrin muhtellt semtlerinde 

no_be~l olan eczaneler §unlardir: 
Istanbul cihetindekller: 
Emlnoniinde (Hiikeyln Hiisnii), Beyaz1d• 

da <Belkis), Kiictikpazarda <H. Hulftsl), 
Eyiibde (Mustafa Arlf), ~ehremlninde 
(Hamdl), Karaglimriikte (Fuad), Samat • 
yada (Erotilos), fi!ehzadebasmda (Asaf), 
Aksarayda (Etem Pertev>, Fenerde (Em!l
y~dl), Alen'ldarda (Ali R1za), Bakukoyde 
(Istepan). 

Beyoj!'lu cihet!ndek!ler: 
Galatasarayda <Matkovlc>, Galatada Ok· 

cularda (Mustafa Nail), Takslmd& Cumhu• 
rlyet caddeslnde (Kiir'kc;lyan), Kalyoncu • 
kullukta (Zaflropulos), Flruzaj!'ada !Er -

Oliim tu!\Tul}, ~l§lide (Asim), Kasimp~ada. <MU· 
eyyed), Haskoyde <Neslm Aseo), Be~lktM· 

Tiiccardan mer hum Ardahanh Meh- ta .. <Nail Halld), Sanyerde (Nurl). 
medin refikas1, hakim Muazzezin biiyiik ~skiidar, Kad1koy ve Adalardak!ler: 
annesi miihendis Hasan Halidin kaym- Uskiidarda <ittlhad), Kad1k1iyde Moda· 
validesi, Zeliha, muaUim Adilenin, bay- da (Sihhat), Biiyiikadada (~lna.sl Riza), 

Heybelide (Halk). 
tar Cemil ve Belediye muraktblarmdan ~-----------....,....,~ 
Abdiilkadirin annesi Bayan Naile 22/41 
937 tarihinde vefat etmi~tir. Cenazesi 
23/4/937 cuma giinii saat 11 de Be~ik
ta~ Akaretlerde Spor caddesinde 80 nu
marah haneden kaldmlarak Yayhaefen
di mezarhgmdaki aile makberesine def
nedilecektir. 

SAMSUNDA 

A~1k te§ekkiir 
Refikamm senelerdenberi c;ektigi IS· 

brabh hastahg1 pek nazik ve mahir el
lerile yaptlg1 mlihim ameliyatla ortadan 
kaldtran Haydarpa§a Niimune hasta • 
nesi kadm ve do~m hastahklan c;ok 
degerli miitehassiSI Bay Dr. Zeki Tek
ta§a derin minnet ve §iikran hislerimizi 
arzeylerim. 

Ralk Kitabevl Ahmed Sa~ol 
Cumhuriyet Gazetesinin ve bii- ----------

niyor ve gene karanhklarla beraber koye lerimtze i§tirak eden akraba ve dostlan- tun mekteb kitablan, ktrtasiye, Osmanh Bankasi 
doniiyorlar .. Ne vakit dinleniyor, ne va- mJZla ayn ayn te§ekkiire teessiiriimiiz mecmua ve gazetelerin tevzi yeri· i L A N 
kit yatlp kalk1yor, ~tah~Iyorlar, bilmem. .. mani oldugundan gazeteniz vas1tasile dir. En son model daktilo ve fo • Osmanh Bankasmm Galata, Yenicaml 

Cumhuriyet, bayragmi koylerin temiz alenen te~ekki.ir ederiz. toj:(raf makinelerini de burada bu- ve Beyoglu daireleri, Bahar Bayram1 
ufuklannda, yeni neslin eline vermi§tir. Q~<nllarl lursunuz. miinasebetile 1 maYJS 1937 tarihinde ka· 

6Y Samsun - Gazi caddesi 
Ay~ hal, di~r ~mend~er hatlannda da ~~A:h:m~e~d~,~M:e~h~m~ed~,~~~r~a~h~im~,~A~b~d~u~ll~a~h~~~~~~~~~~~~~~~~~p~a~h~b~u~lu~n~a~c;ak;t;rr~.~~~~~~~~~ 
goziikiiyormu§ .. Biitiin memurlar ve yol-
culann bir kismi, bu ~ocuklann dostu ve 
hamisidirler .. 0 kadar ki, hangi derste i
leri, hangi derslerde geri olduklanm bile 
biliyorlar. 

Bundan otuz y1! once, Tiirk koyliisiin
den ~imendifer yiizii gormiyenler vard1. 
Simdi koyliiniin !;Ocugu, cebine bir paso 
koyuyor ve koyle lzmir arasmda mekik 
dokuyor .. Bunda inhlabm bir zaferi yok 
mudur~. 

Tren ilerliyor ve karanhk ba§hyor. 0-
valann iGinden, insana ye§il oldugu his
sini veren serin bir riizgar ha§gosterdi .. 
T arlalar arasmda goziiken yollarda, ba· 
zan bir otobiis veya otomobilin, san goz
lerini yumup ac;tlgi goriiliiyor.. Bazan 
atlar, uzaktan uzaga ki~niyorlar .. Artik 
ovadan kasabalara ve koylere donii§ ba§-
lamJ~ttr.. 

1 
Bahar geliyor, i§ ba§ladr. <;;iftc;i, top

ra!bmn ba~mda, mahsuliiniin iistiine egil
mi§tir .. Yeni y1l bereketli ola!. 

0. R. G. 

Bugiin i P E K sinemas1nda 
Ba§hyacak maceralarla, Miithi§ Sergiise§tlerle balta 

gormemi§ Ormanlann vc binlerce 
vah§i hayvamn hakimi 

Hakiki ve Yegane TARZAN JOHNNY WEiSSMULLER 

TARZAN KA.CIYOR 
TUrk~e SoziU 

Aynca : ismet lnonii'oiin Belgrad seyabati ve lstanbula avdetleri Tiirk~e so2lii hadisat Hlmi. 
BA YRAM M0NASE8ETiLE bugiio, yann ve Pazar l!iinii sabahlau saat 11 _de ve 1 de ueuz matineler vard1r. 

Yalmz bu &f'anslarda bilf'tler Birinei 70 - Ba kon 25 • Hu us1 3S kuru$tur. 

MEULEK SARA y ENTRiKALA 1-
SINEMASINDA • Liiks • Debdebe • Eg!ence • Musikt ve ~riizellik filmi 

Ayr1ca Ba,vekil ismet inonii'niin Belgrad seyahati ve istanbula avdeti 
Turkel" zozlii hadisat lilmi 

B~ =~!~':s,!!!RK KRONSTAT BAHRiYElilERi 
Bu Uk b "ht"IAI" • Me~hur Petrograd miid f b" 

TiiRKc;E 
SoZLii~-~~~~~ 

DENiZDE iSYAN --· Oymyanlar JAK LONDON'un tamnmt~ romanmdan 

JEAN MURAT· ANDRE BERLEV 
ve Danlmarka gUzeli WiNNA WiNFREiD 

Gelecek Pazartesiden itibaren Y "US I I a lnln yiizle h b •. 1 a aasi, rnlerce Kazaktan miirekkeb Yudf'ni~ ordusuoun kanh hilcumlan, Balhk denizinde ... t•l - rce ar gPmtsl e yapilan ha k "t b" I . . d . en mu ... zzam I ml Vf' mf'y<lao mull" b I . "l"h sr~ a.' In erce esmn entzde bogdurulmast, iki dii§man ordusunun kanb intikam 
re e er• 1 a ·· •mdJvf' kadar Ian harh ve ihtilal filimlerinin f'n dehsetli Vf' nhst SAKARY A sinemas1nda 
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~arki Akden.izde 

FRANS A 
) Y apiian haks1zhk 

infial uyand:trdi 
Malul zabite herkes 
yard1m etmek istiyor 

CELiK KU$LAR -
Habesistan bak1mdan 

tehlikeli 
askeri 

miihim ve 
roller oyn1yabilir 

' 
~ok 

Eminoni.inde, Valide Kuaathanesi ka
pmnm bir ko§esinde ufak mikyasta tayya
re piyango bayiligi yapmakta olan 1stak -
lal harbi mi.itekaid zabitlerinden Ahmed 
Besimin Evkaf memurlan tarafmdan ye -
rinden <;IkanldigmJ yazmJ§ ve bu haks1z 

Tayyareciligin 47 senede 
ge«;irdigi inkiiib 

v. aziyetteki deg"' is, iklig"' j derhal anbyan ingiltere, muamele hakkmda alakadar makamla -
nn nazar] dikkatini celbetmi§tik. 

906 da diinya mesafe rekoru olan 220 metro 'imdi 
9000 kilometroya, irtifa rekoru da 14,000 

metroya kadar ~kmi,br 

Imparatorluk yollarinda bulunan iisleri ,arka Umumi Harbde ve lstiklal Harbinde 
Ahmed Besimin buyiik yararhklarma §a-

naki} ve meVC11dlar1 t~i{vive etmi,tir hid olan bir c;ok okuyuculanmiz gazete-
d mize mi.iracaatle, bu kahraman askere 

Yazan : General Weygan kar§J yap1lan haks1z muameleden fevka-

- 4 - lade miiteessir olduklanm ve Evkaf me-
b' HatnlardadJr ki, Bi.iyi.ik Britanya, cegiz. lngiltere, bunlarm luzumunu, di • murlan tarafmdan kovulan lstiklal Har-

h~rk.ac; sene evvel, K1bnsta zuhur eden ger memleketlerin hepsinden daha fazla bi maluli.ine kendi diikkanlanmn bir ko
. ~dJseleri, Mmrdan oraya birka<; saat anlami§IIr. fngilterenin, bu mmtak~lar • §esini memnuniyetle tahsise amade olduk· 
I<;mde celbettigi asker! kuvvetle, gayet daki menafii miidafaa h_us~~~ndaklhka • larmt bildirmi§lerdir. 
<;ab k b k k atJ' orada viicude getJrdigi ve a va -u. astJTffii§h. Hava yollan, yii se na • . . h Ahmed Besimden tayyare bileti satm 
1?naJ nakline elveri§li tayyareler vas1ta - lin icabatma gore tadil ve ta.?zimi·~·u~.u· alan baz1 okuyuculanmiz da, bu feda -
sJ] · I 'I d fevkalade bir rivayet gosterd1g1 us-
d 

.. e 1§ eli mege ba§ladigi takdirde, biitiin sun a . ~ h k kar karde,ten Valide hanmm kapmnda 
unyada yolcu ve e§ya nakliyatJ, ber - lerin in§aSl suretile, tedncen topraga a • ayakta durmasm1, biletlerini eskisi gibi 

zahlarm kanala tahvili neticesinde hasJI kedilmi§ bulunuyor. kendisinden alacaklanm bildirmek sure-
blan inki§afJ ehemmiyet itibarile geride Cebeliittank, Malta, SiiveY§ ve Aden, tile 1stiklal Harbi kahramanlanna kar§I 

Irakacak derecede buyuyecektir. lngilterenin Akdeniz yol~ iizerindeki ha- sayg1lanm filen ispat etmek istemi§lerdir. 
Deniz yollan kapand1gt takdirde, ha- kimiyetini temin eden mustahkem m~; - Diger taraftan baz1 piyango bayileri 

va ~ollanndan, bunlann icab eden i.islere kilerdir. ~ark! Akdeniz kapismi kendmne de bu barb malilli.ine aid tayyare biletle • 
rah! bulunmasJ §artile, istifade edilebi - a<;1k tutmakla miikellef olan Maltanm. rini kendi nam ve hes.abma mi.i,terilerine 
e~egJ bugiinkii §erait dahilinde bile tah- Sicilya i.issiine mensup ltalyan ta~are- satmak suretile yap1lan haks1zhg1 tamir 

ITl!nBe.dilebilir. lerinin hi.icumuna maru.z. bulukndug~knu etmek istediklerini bildirmi§lerdir. 
.ntanya lmparatorlugunun Asya ve goriir gormez, hakimiyetmm mer ez 51 - Muhterem halkm, kahraman bir harb 

Afnkadaki miistemlekelerine giden hava letini §arka dogru biraz daha uzakla§ • maluliine kar§J gostermi§ oldugu bu yi.ik
rollan iki istikamet takib ederler. Bu yo!- 11rmak zaruretinde kalmi§IIr. sek duygu bizi c;ok mi.itehassis etti. ln§al
d~~dan biri Hayfadan ve maverayi Er- Ayni zamanda, Misir d~h.i, ken.disi~i Iah Evkaf 1daresi de yap!Jg1 hakSJZhgi 
d un.den ge<;erek Hindistana, oteki KJZJI ltalyanlann Habe§iS~~n~~~l Jlerleyi§len- tamir eder. 

enJz ve Nil tarikile Kapa gider. nin tehdidi altmda gordu~unden ve ken- ----------
ed Halihazuda §arki Akdenizi ala.ka~a~ di menafiinin, Biiyiik Br~tany.~~~~ .men· Denizyollar1nda yapda-

en mese[eJerin bi.itun ehemmiyetJDI faatJeriJe as1ktan a<;Jga birl~§l!gJOJ ,1d.rak 
kavriyabilmek ic;in, bu ki.il ic;inde, ~taly~: ettiginden, lngiltere, bu v~kz~ye.tt~n JstJf;- cak tasarrufun mahiyeti 
mn .. Habe§istan i.ilkesinde oymyabJiecegi de ederek 1skenderiyede 1 bmc~. .~re~e .e Denizyollan ldaresi biitc;esindeki a~1g1 
rolu nazan dikkate almak faydah olur. bir us vi.icude getirmi§ ve u u.ssun .mz kapatmak iizere memur maa§lannm indi -
Habe§istan, hakh olarak, su bendi ve cephesi sureti mahsusada tahkim edJ! rileceg~ini ve bazi memuriyetlerin ilga e -
ka! d' T "]" . e Iye tavsif edilmi§tir. ana go u mi§tir. . dilecegini yazmi§IIk. 
J!e Mavi Nilin, Sudan ile M1sm sula • Diger taraftan, Hayfanm, . ehemmt • Miitemmim olarak aldiglmiz maluma• 
Yan ve in bat eden sular bak1mmdan. e • yetli bir is tin ad noktasi, ve ?!<;. olmazsa ta gore, bu tasarruf karannm tatbikatma 
hemmiyeitni bilmiyen yoktur. Ha~~§IS - h fjf gemilerle denizaltl gemJlenne mah- oni.imuzdeki aydan itibaren ba§lanacak -
tanm kale olmak bakimmdan sevkulcey· as bir iissi.ilhareke olmasJ i<;in senelerden
§t bymeti de ayni derecede biiyiikti.ir. ~~ri yapilan mesai malumdur. Bu iissi.il
~arkta K121J denizin te§kil ettigi mi.i?~at harekelerin, fngiltereye, kendisi tarafm
araziye ve garbde yukan Nil vadmne dan dogrudan dogruya idare edilen ara· 
hakim olan Habe§istan, ayni zamanda zide M1S1r arazisindeki Port Saidin ver• 
hem KIZI! deniz yoluna, hem Kap hava digi' menabiin aymm temin etmesi mat • 
Yoluna kisa bir zamanda taarruz ede • lubdur. Hayfa ]imam bahsinde bir ha· 
bilmek' imkanma sahibdir. Hatta •. ar~da· dise hatmm1za geliyor ki, lngi)iz dost • 

Bugun, k1t' alar arasmda binlerce ki -
lometroluk si.irat rekorlan kuan, binlerce 
metro yi.ikseklerde, tabiat unsurlarma 
meydan okuyan, yeni di.inya ile eski 
di.inyayJ zaman ve mesafe mefhumlanm 
gi.ili.inc hale getirecek kadar k1sa bir za
man i<;inde birbirine baghyan tayyare, 
insan zekasmm, i.izerinde en fazla i§ledi
gi ve insan hayatmm, ugrunda en fazla 
ti.ikendigi mevzudur. 

tJr.AltmJ§ liraya kadar olan maa§lardan Ku§ gibi havalanmak, Yunan mitoloji· 
sinin 1kar'mdan ba~hyarak her devirde tenzilat yapilmJyacaktJr. Bundan yukan 

k' · 1 ~ h bile Hmd1stan 1 ) Jl"k h I mesafenm az Igi ase • . . Janm1zm, mparator uga miitea 1 aya-
hava yo! una dahi el uza~abilir. ~~~haki: ti meseleler mevzuu bahsolunca gosterdik
ka, tayyare meydam halme getmlmesJ Jeri ihtiyatkarhgm mlinaka§a kabul et. -
mUmkiin ola Habe§ yaylalannd~n Har- mez bir ni.imunesini te§kil. etmektedn. 
t~ma kadar olan mesa.fe, 400 kilometro· 1915 senesinde, 0 zaman §Jmal ordulan 
<~an ibarettir. Berbere olan mesafe 3?0, grupu kumandam bulunan Gener~l 
F' a§odaya 150. Babi.ilmendebe 3~~ kil~- F och'un umumi karargahi olan ArtaJs 
llletro, yani bugiinki.i tayyare.~er I<;In b~r kasabasmda, generalin bi.iyiik dostu ~e
saatlik yoldur. Habe~i:tan m~~temle~esJ, neral Sir Henry Wil~on, onu sJ~.sik ZI -
lta!yaya miistamerecihk kabJhyetlen ve t ge!I'rdi Sir W1lson, o tanhte Ma-
h , d k' . . d di yare e 

a alisinin rah§ma hususun a I JSti a 1 French ile Frans1zlar arasmda, 
,. d'l ~. nla•Jlan re§a . . . . 

sayesinde siiratle elde e I ecegi a ' k • harekatm tanzJmmi temm J<;m 
k . kl kal as en . 

e onomik bir inki§af temm etm: e - . rtibat tesisi ile muvazzaftJ. 
lllami§, onu !ngiltere ic;in hayal! ehem - I Bir haziran giinii, asJ! vazifed~r. ol -
llliyeti haiz yollara sUra tie ula.§m~si.m d y • •in miizakeresini bitirir bJtumez 

· · t rmi§IIT ugu 1' k .. k" llttimkiin kilacak bir vazJyete ge I . b' den Suriye mmta asmi gosteren u-
Bu suretle §arki Akdeniz ve K1Z1lde- c\mbir harita <;Ikardigmi ve bu harita -

hizdeki hava, ve deniz yollan, siki sure!· <;u iisti.ine kur§Un kalemile bir <;izgi <;iz
te birbirine bagh meselelerdir. Bu. ~esr ~~/~ini gormii§tiim. Bu c;izgi, lrak petro
lelere verilecek hal tarzmda. belh . a§ I lunu denize kadar getirmek i<;in Musul· 
Ur,. ami! rol oynar. Cografi §!alt, demz o~~ dan Hayfaya uzatJ!ac.ak olan .~etr~l bo· 
hava kuvvetleri, iisler. MalumHo~an d ~ rulannm takib edecegi yolu gostenyor 
rafi §erait bahsinde, bilhassa a e§ ag- du. Bugiin o boru hath mevcuddur. 
I . · 1 1]d1ktan sonra 
annm ehemm1yetJ an a§ h' d t 

lsr k b h dedir. Kuvvetlerden I<; Vatan a§ • ar etme ey u . . . h • .. 00 00 

heh . ~· i.inkii sadedJmlZID a 1 mayis bahar bayrami gunu go-
setmiyecegiZ, <; d' tl i M ·r · ti ro 

olan maa§lardan §U nisbetler dahilinde birc;ok insanlann tecriibesine gir§tikleri 
tenzilat icra olunacaktlr: bir i§tir. F akat, gerek dogrudan dogruya 

61 liradan 99 liraya kadar yiizde be~ v\icude yapJ~tmlmJ§ kanadlarla, gerek 

I 00 I. d 199 1' k d ·· d makine vasJtasile u<;maga <;ah~anlar a -1ra an 1raya a ar yuz e on 
200 liradan 299 liraya kadar yiizde on rasmda bu emeline muvaffak olup 
b 300 d h k 1 I d «ayaklanm yerden kesen» ilk insan, e§, ve a a yu an o an maa§ ar an 

1890 senesinde u~n Clement Ader is -yi.izde yirmi. 
minde bir FransJzdJr. Ader, bu tecri.ibellga edilecek memuriyetlere gelince; 
sini, resmi §ekilde ancak 18 te§rinievvel umum mi.idi.ir muavinliginden ba§ka, fen 
I 897 de tekrar etmi§, ondan sonra, ma

mi.i§avirligi, ticaret §efligi, zat i§leri §efli- sile, 1903 te Wilba Wright, 1906 da 
gi, bir klSim miifetti§likler ve fen heyeti 

Santos Dumont ayni muvaffakiyetle u -
azahklan kaldmlacaktJr. 

<;U§ yapmi§lardir. Bu tecri.ibelerden sonA<;Ikta kalacak memurlardan bir k1sm1 
I k ra, tayyarecilik, §ayam hayret bir si.irat-

ta§ra acentahklarma tayin edi ece tir. 
.le terakki ve inki~af etmi§tir. 

~imdi aidatla c;alt§makta olan bu acenta· 1906 senesinde, Santos Dumont ta • 
hklar tekrar maa•b memuriyetlere tahvil 
olunacaktJr. 

' rafmdan tesis edilen diinya mesafe reko-

tki konferans vermek iizere 
bir profesor geliyor 

Liyonda mukayeseli hukuk enstitiisii 
direktorii profesor Lamberd iki konfe
rans vermek iizere buglin Kahireden 
~ehrimlze gelecektir. Profesor, pazartesi 
glinii saat 18,30 da t.l'niversite konferans 
salonunda cAmerikada kanunlarm esas 
te~kilata uygunlugunun adli kontrolii
niin bugiinkii fizyonomish ve nisamn 
28 inci ~ar§arnba giinii saat 17,30 da Hu
kuk Fakiiltesi birinci s1mf salonunda 
cmukayeseli hukukun rollio mevzuun -
da iki konferans verecektir. Bu konfe-

ru 220 metro, gene onun tesis ettigi sural 
rekoru 41 kilometro 292 metro idi. Bu· 
gi.in, mesafe rekoru 9000 kilometro, siir· 
at rekoru saatte 700 kilometrodur. 1910 
da, tayyarelerin ula§abildikleri irtifa 
I 384 metro idi; 193 7 de 14,000 metro· 
yu bulmu§tur. 

ric' d · y 1 demi mevcu tye er g"iislerinizi Tiirk aan cemiye · 
In CIT. a nJZ, a hk' • .. . · 

filol f"l t'llalan atalete rna urn e zetlerile susleymtz. ranslar herkese ac;1k olacakhr. 
an ve 1 o 1 'k 'f de 

clecek olan iislerden bahisle 1 11 a e -

1906 senesindeki 220 metroluk mesa
fe rekoru, Pariste Bagatelle meydanmda 
yap1lan u~u§ta tesis edilmi§ti. 0 zamana 
gore muazzam bir rakam say1lan bu 220 
metro, ertesi gun bii ti.in gazet~lerin birinci 
sahifesinde, iri harflerle yer alm1~, ortah· 
g1 biiyiik bir heyecan sarml§h. 0 gi.inden 
sonra, Parisin Bagatelle <;aym, tek sa -
hhh, <;ift satJhb ve miiteaddid satJhb ti.ir· 

~ tinin cebinden yere di.i§mU§Iii. Onlan do-
!abm gozi.ine koyarken, faydah bir c;ab§
ma yerine manas1z bir ziyarete sarfedece
gi zamamn k1ymeti bir daha arttJ. 

Cumhuriyetin edebi tefrikasl: 56 

iNS AN L AR BiZ 
\\6=====7.~7 

.. • . cak? lhtiyacJ da 
Ogremp te ne yap~. Biiti.in 

Yok. Fa kat kafasl gi.i?uk kalmi§~ mtakir 
0 elbiseler filan sank1. ~a~nHalinden de 
bo~lugunu gizlemek 1<;!0· 

bellidir. . 'Ik d f Jkar-
Oh R"t"i.inelinii eas r an, U§ un doo mii§ ol _ 

ken onun kendisine arkasO!m h on ahsm-
d ~ b r anm § 

Ugunu hatJT!ami§ti; u, . . d b' · -
d t I lenn en mn 

an ziyade stanbu terz1. . k bir 
d . d v !bJsesme ar§I 
. e taks1tle yapt1r 1g1 e k b dam 
lstihfaf hareketi miydi? Fa atd, w u ab" t" ' 
b. b I n ugu u un 
1raz sonra, Orhanm u ud.. ek dur-

b. k 101 oner 
tr grupa da yanm ar as kar§l 

mu~tu. Belki ayni sebeble herkese 
magrurdu. , 

Orhan mmldandi: .. d mu" • 
" tun e - Evet, Vedia Hamm us 

essir olacagm1 zannetmiyorum. . I 
- D ~·I ·~ Bravo! Miiess!T o a • 

egJ mi d.. .. Uyo· 
maz, degil mi? Ben de boyle U§Un 
rum. \:ok memnun oldum. b' .. 
.. Bahri ilk defa geni§ .~e .. r~.hat 0:~k~:r~ lu~le giildU · o zaman yuzunun <; . · 

Inahsus ko~eligi masumiyetle birle;mi§tJ. 

V a pur Kopriiye yana§Iyordu. 

y azan: p eyami Safa ==:v 
Orhanla Bahri, Samiye Hammm ye· 

ek davetine beraber gitmek ic;in, Kop
~nun Bogazi<;i iskelesinde bulunmaga 

kara1 verdiler. 
c 

0 gi.in Orhanm dersi yoktu. Sabahle-
. evden erken <;Ikan Necatiden bir saat 

ym ] · k · · 
sonra yataktan kalktJ. Y a IYa git:ne l~m 
hi<;bir istek duymuyordu. «Yamk~ ~~lYe 
dli§iindi.i, Samiye Hammm avu at Igmi 
mi yapacagim ~ N e munasebet I» Musta
fa 1 bir cinayetten ahkoyarak hem onu, 
he~ de bir aileyi f~l~ketten~ kurtar~a~ 

'b' ulvl bir rol sah1bi olmaga da gonlu 
gl I b' • b'J yoktu. Kayik<;miD boyle 1r I§ yapa 1 ece-
~· e inanmad1g1 gibi, eger onun kanla 
gm d·~· b' · 'k d 

k gw karar ver Jgl IT mh am ava-
~ ama a w • d f 

r a hir tanlmadtgi b1r a am tara m-sl va s , y l ~ 
d apilacak tesirin faydasJ o acagma 
dan ih ermiyordu. «Cocukc;a bir korku, 

<;~:k<;a bir . dav~~· .. be~.imki de c;ocukc;a 

b. idi• !» d!Ye du§undu. 
IT g ' 0 k S"l b' E!biselerini g1yer en, u eymanm IT 
.. el ona verdigi terci.imeler ceke -gun t:VV 

Siileymandan aldigi kitab1 iki giin ev
vel bitirmi§ti. Bu diinyamn ve bu cemi • 
yetin bi.iyiik meseleleri dururken ufakte
fek aile ihtilaflarile me§gul olmanm adi
liginden gelme bir isteksizlik duyuyordu. 
Vediaya kar§t temayi.ilii de manasJzdJ. 
Onu sevmi§, onunla evlenmi§ te olsa bu
nun kendi nefsine aid zevklerden ve · en
di,elerden fazla insanhgm biiyi.ik tecelli
lerile ne alakas1 vard1 ~ llk defa o za
man farketti ki, Si.ileyman ona be§eri 
davalarla me§gul olmamn gururunu ver • 
mi§ti. Herhangi bir ziyarete gitmekle in
sanhgm mukadderatJm degi§tiren, mede
niyetlere yeni bir ve<;he veren, tekamii!Un 
yiizi.inii ba§ka bir tarafa <;eviren i§ler iis
tiinde c;ah§mamn haysiyetleri arasmda Ih
mal edilmiyecek bir fark vard1. Biiyiik bir 
maksad ugruna ge<;medigi i~in, omriinlin 
bi.iti.in gi.inlerini pek nafile ya,anmi§ san
d!. 

lsteksizlik hareketlerini agirla§hnyor -
du. Sokaga <;Ikmca kendi ken dine sordu: 
«F arzedelim ki Mustafay1 Samiye Ha -
mma kar§I vah§i bir hareketten menetmek 
i<;timai hymette bir hizmettir; fa kat, ki
~e ~ Evvela Samiye Hamma ... Y ani ev
vela Ti.irk di.i§manlanna, Avrupa em • 

peryalizmine ... Sonra? Sonra da Musta-
faya m1~ Ne t;Ikarl Bu adamcag1z, bu 
kadmJ oldiiriip tekrar hapse girebilir, ya
hud asJ!abilir. Fa kat bi.itiin omriinde ka
yik <;ekmekten bin kat daha hay1rh bir 
hizmet te bu olur. Ben §imdi Rii§tii Be -
yin Londrada yaptudtgl kosti.imlerin mu
hafazasma da gidiyorum demektir. N e 
\azifem ?>> 

Oc; giindenberi Necatile hep yahdan 
b .. hsederken ona bunlan ni<;in soyleme -
mi§ti ~ Ancak §imdi di.i§iinebiliyordu. Bu 
gecikme neden ileri geliyor~ Herhalde 
yalmm, bugiin realitesine temelli.ik edil
mesi yakla§llgJ i<;in azalan ba§ka bir cazi
besi vard1. Bu cazibenin merkezi kim? 
Vedia m1? «Hayu! Bu kiZI bir daha hie; 
gormesem de olur.» 

T ramvay beklerken gitmekten vazge<;
meyi de dii§iindi.i. F akat Bahriye ve Ve
diaya kar§I bir mes' uliyet duyuyordu. 
Tramvay geldigi i<;in bu hissi daha fazla 
kurcahyamadJ ve sokaga <;Ikmca uyanan 
bir faaliyet ihtiyacile ko§tu, tramvaya hin
di. 

«N e iimid ediyorum ~ diye dii§i.ini.iyor
du; diine kadar bu bir merakh; bu in san· 
Ian biraz tamd1m. Y eti§miyor mu? Hep
sinin ne di.i§undiiklerini ve nic;in ya§adJk
lanm biliyorum. Hatta §U dakikada Ve
dianm, Samiye Hammm. !clalin ne dii
~iindUklerini tahmin edebilirim. Bu di!e-

li.i ti.irlii u<;ma makinelerinin tecri.ibelerine 
sahne olmu§ ve tayyarecilik sahasmda 
elde edilen terakkiler artbkc;a, bu <;ayu
hk ta, havalara sJgamiyan geni§ kanad 
darbelerine az gelmege ba~laml§IJr. 

1906 senesile 1914 senesi arasmda 
ge<;en zaman, tayyare fabrikalannm ve 
pilotlann, surat, yi.ikseklik ve mesafe 
noktasmdan azami terakki elde etmek 
hususundaki faaliyetlerile tebariiz etmi~· 
tir. T ayyareciligin bugi.in ula§llgi inki§af 
derecesi havac1hgm yalmz ilk ad1mlanm 
degil, Biiyiik Harb i<;indeki vaziyelmJ 
bile pek geride bJrakmaktadJr. 

Resimlerimiz, yerden havalanmaga 
ilk muvaffak olan Clement Ader'in tari· 
hi tayyaresinin pervanesini ve govdesini, 
Marki d'Ecquevilly'nin devvar uc;ma 
makinesini, Ader'den sonra, yerden ha -
vaya dogru yiikselmege muvaffak olan 
ikinci mute§ebbis Wig}lt'i gostermekte -
dir. 

Bu resimlerde gori.ilen gi.ili.inc iptida
ilik, havalara yi.ikselmek azminin bu ma
kineleri icad eden insanlarm yiireklerine 
ne bi.iyiik bir cesare! a~IladJgmi ispat edi
yor. Gene bu resimlere bakmca, tayyare
cilikte elde edilen terakkinin azametile 
o terakki hamlelerini i<;ine alan senelerin 
azhg1 arasmdaki nisbet, insanm ba§mi 
donduriiyor. Ve nihayet, kaz tiiyiinden 
bir kalemi and1ran §U narin · pervane ka
nadlarile, bugiinki.i hava dretnotlanm 
yanyana tahayyi.il edince, insan azminin, 
insan zekasmm ve insan ciiretinin ifade 
ettigi buyi.ikli.ik kar§Ismda hiirmet duy
mamak elden gelmiyor. 

fzmir Hal proje miisabakas1 
1zmirde, in§a edilecek §ehir Halinin 

proje miisabakas1 neticelenmi§tir. Bey
nelrnilel olan bu miisabakaya §ehrimiz 
mimarlarmdan Zeki Sayarm cNA-ZIM. 
32. rumuzlu projesi birinciligi kazan -
IDI§tlr. 

nin alelade bir muamma haysiyeti bile 
kalmami§tir. Ni<;in gidiyorum ?» 

Biraz daha dii§i.ini.ince, biitlin haya -
tmda, hep boyle ic;inin karanhk ve serseri 
isteklerile i§ yapm1 oldugunu bir daha 
hatJrlaml§IJ. Gene tahlilden kac;an gizli 
bir kuvvetin onunde ko§tugunu hissedi -
yordu. Bir anda bi.itiin emeli bir siiri.i fi
kirlere ve ihtiraslara kap1lmaktansa bu 
kuvveti yakalamak ve tammak olmu§tu. 

1skelede Bahriyi biraz sol gun buldu: 
- Hasta mmmz ~ diye sormaga mec • 

bur olmu§tu. 
Gene zabit: 
- l fay1rl dedi. 
Fa kat yliziini.in bu sozii tekzib etme • 

sinden korkuyormu§ gibi Orhana hemen 
arkasmJ donerek gi§eye yurudu. 

Vapurda bir mi.iddet umumi konu§tu
lar Bahri hep Anadolu harekatmdan 
bahsediyordu: 

- Gidecegim oraya, gitmeliyim, de • 
di. 

- ~imdiye kadar ni<;in gitmediniz '? 
Bahri alt dudagm1 kemiriyordu. Bii • 

yi.ik bir cevab stkmtlSJ gec;irdikten sonra 
itiraf etti: 

- En biiyiik hatamdu, dedi, fakat ge
ne gidebilirim. 

Or han mar etti: 
- Gitmeliydiniz. 

(Arkasl var) 
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Gogsiim kabard1 

ocukluk hahralan ve inhbalan 
c;ok dayamkh §eylerdir, kolay 

.. . kolay sarsllmazlar ve zaman 
sungen altmda uluorta silt'kle I. .. · § p son-
mezler. Y a§ ileriledik<;e kapmak kuvveti 
derece derece <;okiiyor, lakin ilk hatJra
lar gene bunamadan ya§Iyor. 

Benim, masum bir imreni§le kan§Ik 
<;ocukluk hahralanm arasmda Arab! 
Acemin iyi §iir okuyan kadmlan hakk~~~ 
da ?a bir tak1m kmnhlar vard1r. ~ark e
~~biyatJm c;ok iyi bilen rahmetli babam 
lhde bir beni online oturtur, heyecanl~ 
anlatiTdJ. 

- Endiiliis §airi diye amlan bir kadm 
vardi, adJ HafsaydJ, §iir okurken dinli
yenler raksa kalkardl. Bugiin •air fil"' 
d' I d" y am 

m e Im, gaseyan etmekten korkup kac;-
tim.. Hafsamn hatJrasmdan utansalar 
ban!. 

. Ba§ka bir giin bu yamp yakilma §U §C· 
kiide olurdu: 

. - Cam.ide bir vaiz dinledim, sinirlen
dim. VaktJie Bagdadda va'za ~Ikan 
Hamde adh kadm, kirk sekiz saat ki.irsi.i
de kalsa. kimsenin eve gitmek hatmna 
gelmezdJ. Ci.inkii kadm, kelimeden zincir 
ori.ip dinliyenleri baglardJ. Bizim Va!zlar 
adam ka~1rmak i~in kursuye <;Ikiyorlar. 

Ben Nuricihan Begi.im gibi, §iir oku
mak suretile tacdar ba§lanm ayaklanna 
k~pandiTml§ §airleri de babamdan ogren
dim. ln§a ile in§adm farkml da bana og
~eten oydu. T evfik Fikreti, <;ok gencken 
In§ad SJrasmda dinlemi§ olan babam 0 

gi.in miicessem ne§e kesilmi§ti, beni m~ • 
hatab tutarak boyuna bu beyti okuyor -
du: 

Q. nasil §airane §i'r okuyu§ 
Ogretir §ai:ane §i'r okuyu§! 

F akat ben, kadmlanmJzdan birinin 
§iir ~k~mas1m dinleyip te babamm ~u 
beytJm tekrar etmege uzun yiilar fmat 
?ula~.adJ~. Memleketin hemen bi.iti.in §a· 
I~le~mt hurmetle dinledim, kadm §airle -
nm1zden de bir kismmJ in§ad ederken 
gormek §erefini kazand1m. Lakin <;ocuk· 
lukta ruhuma sinen o imreni§ bir tiirlii 
silinmedi, silinemedi. Hayran oluyordum, 
heyecan duyordum, alki§lamak zorunda 
kahyordum. Ne yaz~k ki Hafsalar, 
Hamdeler, Cihan Begumler kafamdan 
<;Ikmiyordu. 

Gec;en gece Kad1koy Halkevinde 
Erenkoy lisesi talebesinden dort k1z <;o
cugu, Haydarpa§a lisesinden de -Kemal 
Belgesay, Sedad Arac, Ertugrul 1Ikus, 
Ismail Arol, Kemal Gurer adh- dort 
gene bay, Hamidden parc;alar in§ad tde
ceklerdi. N e yalan soyliyeyim, ic;imde 
hep o <;ocukluktan kalma imreni§ §ahlam· 
yordu ve yi.iregimde garib bir itimadsJZhk 
dalgalamyordu. Dinlemeden gene bayan
lari ve baylan mahkilm ediyordum, «iyi 
okuyamazlar» diyordum. 

N_ihayet konferanslar bitti, ma in~'lda 
geld1, Erenkoy lisesi edebiyat hocas1 Ba
yan Melahat, gene talebesini hirer hirer 
ki.irsi.iye yollad1. Haydarpa§ahlar da Ba
yan meslekta§larile ma degi§tirerek kiir
siide yer ahymlardJ, Makberden Finten
den, E§herden, Oliiden -bugiinlin yaz1 
diline gore- c;ok gii~ par~alar okuyorlar
di. 

Onlar1 ilkin hayretle, sonra hayrani -
yetle dinledim ve alki§tan tath bir acJ 
alan avuclanm1 ba§Ima sanp ta di.i§iine 
di.i5iine Halkevinden ~Ikarken Hafsala
ra, Hamdelere, Cihan Begiimlere arhk 
imrenmedigimi gordi.im. 0 haiJralar, b • 
~ancla kabaran gogsiimi.in kazandigi tr· 

hfa kar§Ismda kii<;ulmi.i§ ve silinmi§ti. 
Var olsun genclik! .. 

M. TURHAN TAN 

Agaclarda hasarat olursa -
vergi ahnm1yacak 

~razi vergisi kanununun be§inci mad
~esmde verginin terkinini icab ettiren 
anzamn mahsulata taalluk etrnesi icab 
edecegi yazJh ise de rnahsulat miinha -
Siran tohum ekmek suretile yeti~tirilen 
hububat maksur olmay1p zeytin ve 
meyv~ gibi agacdan hastl olan meyva 
ve sa1r mahsulata da §amil bulunrnast 
ve. maddede rnahsuliin tamamen belir -
n~t§ olrnasm1 zaruri kllacak takyidi ma
htyette bir hukurn de bulunmamas1 do
layisile fevkalade anzalar yiizUnden 
m~hsulatrn rncydana gelmesi imkam 
n;unselib olan hallerde de vergi terkini 
laztm gelecegi Buyiik Millet M:cclisinin 
tefsiri kararma atfen vilayetlere teblig 
edilrni§tir. -..-
Soma doktor ve ebesiz kald1 

Soma (Hususi) - Uzun zamanrhr 
miinhal bulunan hiikumet tabibligine 
§imdiye kadar kimsenin tayin ed1lme • 
rni§ olmast kazamlZln Slhhatini alaka • 
dar ederken ~imdi de ebemiz ba§ka ye
re tayin edilmi~tir . Diger taraftan vi _ 
layet s1hhiye memurlarma da bir av 
rnezuniyet verdiginden kazamtz cidden 
acmacak bir vaziyete dli§mli§tiir. 



CUMHURIYET 23 Nlsan 1931 

Dost Yugoslavyadan 
~=--Seyahat inizbalarz =-------=--?A 

Y azan: Abidin Daver 

Iki defa 
Valyevo 

tarihi olan 
kasabcist 

lsmet inonii ile Yugoslav koylerinin esraf1 
' 

aras1ndaki yiirekten kopup gelen • sev1sme 
' Ba§vekilimiz, tramvaylanna vannc1ya 

kadar Ti.irk ve Yugoslav bayraklarile do
nanml§ olan Saraybosnadan co§kun ve 
heyecanh tezahi.iratla aynld1ktan sonra, 
kafilemiz, otomobillerle Biiyiik Kral mi.i
teveffa Birinci Aleksandr'm av ka§kii -
niin bulundugu Hanpasek' e dogru yollan
dl. Han tiirk~edir ve han demektir; pa -
sek mbcada kum demekmi§, Hanpasek 
ise kum ham. 

Ak§am oluyor; otomobillerimiz, sert 
danemec;leri keskin donii§lerle ger;erek 
mi.itemadiyen yoku§lan tumamyor. <;ok 
ger;meden <;:am ormanlan arasma dald1k. 
Y ollarda kime rasgelsek kafilenin her 
otomobilini ayn ayn selamhyor. Dar hat
It trenlerin di§li demiryollan iizerinde 
<;ifte lokomotifle tmnand1g1 sonsuz s;am 
ormanlan arasmda yiikselip gidiyoruz. 

Bosna arazisi, ba§lanba§a ormanlarla 
dolu. Her tarafta kereste imalathaneleri 
var. Bu ormanlan gardiikr;e, A vusturya -
Macar fmparatorlugunun 93 harbi ab· 
bin de ( 1878 de akdedilen Berlin mua -
hedenamesile) Bosna - Hersegi muvak -
kat kaydile neden i§gal ettigini ve 1908 
de me§rutiyet ilan edilince bu muvakkat 
i§gali -akhnca- neden ebedile§tirdigini 
anhyorum. Bu daglan orman ve maden 
dolu, vadileri sulak, bereketli ve zengin 
memleket, iki tach Habsburg !mparator
lugunun doymak bilmez emperyalist lur
Sinl tahrik etmi§ti. Y olda siingii takml§ 
iki jandarma, otomobilimizi i~aretle dur
durdular. Bizi hiirmetle selamladtktan 
sonra, §Ofore yollann yagmurdan 1slak 
oldugunu ve ~murdan tekerleklerin kay
dLgtm si>yliyerek pek htzh gitmemes1ru 
tenbih ettiler. Bu yi.izden iki bur;uk saat
lik oldugu soylenen mesafeyi dort saatte 
aldtk. 

Y olun ilci tarafmda ormanlar, his; ke -
silmeden, devam ediyordu. Yiikseldikr;e 
hava soguyor, bahann yerine adeta lu~ 
kaim oluyordu. Daglann zimrelerindeki 
karlar, bulutlarrn arasmdan kurtulan ye
di sekiz giinliik aym l§tgile panldlyor, ih
tiyar daglann beyaz: ba§lan daha nurlu 
gari.ini.iyord u. 

:(.:(.:(. 

Ay dedim de akhma geldi. Split'te va
pura binerken Ia§ iskelenin ucunda, Kral 
miiteveffa Birinci Aleksandr'm namma 
dikilen abideyi ziyaret etmi§tik. Abidenin 
iistiinde Krahn dogum ve alum tarihleri 
ile vaktile Avusturya idaresinde ve ad1 
heniiz Spa!?-to iken Split' e geldigi tarihler 
yaz1h idi. Oliimi.inden sonra, cenazesi de, 
burada Yugoslavya toprag1na ~lkanlmJ~
tJ. 

Adriyatik denizi o giin gene sakindi. 
Ak§am olmu§, Split'in etrafmdaki k1smen 
Ye§il ormanhk, k1smen de k1r<;:ll kayahk 
tepelere karanhk r;okmii§tii. Gokyiiziinde 
ber.a~ bir hila! parhyordu. Bayan lsmet 
fnonu ak§amm bu hazin saatinde abide
y~ ku~IZl beyaz karanfillerden yaptlrru§ 
guzel b1r r;elenk koydu. Bizi te§yie gelen 
Yugoslav dostlanm1za hi! ali gastererek: 

- BakmJZ, de dim; Tiirk - Yugoslav 
dostl ug~. n_e giiz~l tecelli ediyor. Turk 
Ba§vektlmm ref1kaSl bi.iyiik Yugoslav 
Krahmn hatuasmt hiirmetle anarken 
Tiirkiin hilali de gaklerden bu samimi 
manzarayt seyrediyor. 

Herkes bir abideye, bir hilale bir de 
Bayan lsmet 1noniiniin koydugu kumlll 
beyaz karanfillere baktt. Sonra, orada 
hazu b_ulunan Yugoslav kadmlan, Bayaa 
lsmet lnaniine biiyiik bir teessi.ir ve he • 
yecanla te§ekkiirlerini arzettiler. 

:{-:(.:(. 

Saat onda Ha~pasek'e vardtk. Ka§ • 
kiin civannda, oteh de bulunan ki.ir;iik bir 
koy vard•. Bu kayiin biiti.in halki ellerin
de me~aleler, bir fener alayt tertib etmi§ . 
ler; bizi bekliyorlard1. Minare boyunda 
biiyi.ik ~amlann arasmda yanan bu k1z1l 
t§1klar, onnana esrarengiz ve korkunc bir 
giizellik nriyordu. Kayliilerin miitema -
diyen, «jivyo !» diye bagm§arak otomo
billerimizin ttrafmda ko§malan ise man
zaray1 bi.isbiiti.in efsanevile§tirmi§ti. Peri 
mallanndakini and1ran bu istikbal resmi, 

'·epimizi ~a§Htu. 
Krala mahsua buyiik ko§kiin etrafmda 

niiteaddid ko~kltr vard1. Ba§vekil dok -
·or Stoyadinovi<;'l refikas1 ve diger ba

' N amlar da bizden evvel buraya gel
. I ordi. Hevetimili kar§tladtlar. 1500 

Split'te, bir projesor, Ba§vekilimizin refikalanna, eski kale hakkmda 
i2ahat vertyor 

metro irtifamda olan ko§kte hava temiz,jlar, bizi kelimenin tam manasile bir )ey
fakat buz gibi soguktu. Kocaman r;ini so- Iak yagmuruna tuttular. 15 otomobilin 
balarda ve §Ominelerde pdunlar yamyor- hepsi ve otomobillerden indikten sonra da 
du. Enfes bir yemekten sonra, yorulmak hepimiz, leylak dallan is;inde kald1k. 
bilmez, bir kavaliye olan dost Ba§vekN. Belgradda kalan oteki gazeteci arka
gramofonla, radyo ile durmadan danset- da§lar da, Yugoslav gazetecilerile bera
ti. Ba§Vekilimiz, bri~ oynadt, Hariciye her trenle buraya gelmi§lerdi. 
Vekilimiz dostlara tatl1 tath hikayeler an- Giizel bir bina olan askeri kuliibde 
latb. Doktor Tevfik Rii§tii Aras hahzasJ, r;ok samimi bir ziyafet verildi. Ziyafetten 
tiikenmek bilmez bir hikayeler ve mace- evvel . ve sonra, lsmet lnanii, kendisine 
ralar haznesidir. Fmat dii§tiik!;e zarif ve takdim edilen, kay belediye reisleri ve 
niiktedan bir ifade ile bunlan anlatarak meb'uslarla gayet samiml surette gorii§tii. 
herkesi tehsir eder. Hepsi Strp kayliisiiniin milll k1yafetini 

lki .miittefik memleket ricalinin bu c;ok giymi§lerdi. Ba§vekilimiz, bir anda, hep
samiml gecesinde beraber bulunmak §e· sini teshir etti. Onlarm ellerini btrakmt -
refine mazhar olan tek Tiirk gazetecisi yor, omuzlanm ok§uyordu. Her hareke
slfatile Bosna daglannm o yan Tiirk, ya- tinden sanCI ve bi.iyiileyici bir samimiyet, 
n S1rb isimli kuytu ka§esinde mesleki ha- ak1yordu. 
yallmm en tath giinlerinden birini y~a- Y etmi§ini hayli ge~mi~ ihtiyar bir kay-

d Iii e§raf1, 1smet lnaniine, 
liD. 

Sabahleyin kahvaludan sonra, hemen - Ben bahtiyanm, fakat sen benden 
yola r;LkmL§tlk. Yugoslav Harbiye ..-e daha bahtiyarsm. Ciinkii Tiirk - Yugos
Bahriye N azm olan muhterem General Iav dostlugunun daha ~ok kuvvetlendigi
Lubomir Marie; tam askerce davramyor, ni sen benden daha fazla goreceksin, de

mukarrer saatte, dakikasJ dakikasma ha- di. 
reket edilmesini istiyor. Otomobillerimiz, Askeri miZlkanm r;ok giizel havalarla 
~ogu miikemmel ve bir k1srru da tamir e- kulaklanmJZa da ~;ektigi ziyafetin sonun
dilmekte bulunan yollardan gec;erek dag- da, Valyevo Belediye reisinin Slrp<;:a soy· 
lardan a§agt inmege ba§ladJ. Y e§il ~am ledigi nutka kar§I 1smet 1nanii frans1zca 
ormanlarmdan sonra, heni.iz kt§hk ktya- olarak giizel bir nutuk irad etti. BaFeki
fetlerini muhafaza eden ye§ermi§ diger limizin Yugoslavyadaki soylevlerinin en 
ormanlar arasmdan ge~erek nihayet 0 • mi.ihimi olan bu nutuk, diinkii say1m1Zda 
vaya indik. 1ni§ esnasmda, yolun kena - aynen mi.indericdi. 
nnda bir !;e§me ba§mda bir hac; ve bir 1stiklal mar§! ve Yugoslav mar§ile bi
de kitabe gardi.ik. Buras• kahraman S1rp ten nutuklardan ve yemekten sonra, gene 
ordusunun, harbin ilk aylannda yaptlg1 pek samimi garii§meler oldu. Yugoslav 
bir taarruzda Avusturyahlan geri atarak kay)erinin belediye reisleri lsmet lnonii
Bosnada tuttugu en ileri noktaymt§. ne adeta hayran olmu§lardJ. Ba~vekili -

Karh daglarm eteginde yemye§il ve mizin etraftm ~;eviriyor, bu tam manasile 
r;is;ekli bir bahar, kay ve kasabalann hal- demokrat ve samimi Tiirk devlet adamile 
kile beraber bizi selamladt. Hala Bos • garii§mekten sonsuz bir zevk ahyorlard1. 
nada oldugumuzu, kiis;iik feslerden an • 1§te bu manzaray1 gardiikten sonrad1r 
hyorduk. lsmet !nonii kasabalann ekse • ki diinkii yaz1mda fsmet lnonii Yugos • 
risinde otomobilden indi. Kendisini r;i~;ek lavyanm kalbini fethetti, demekten ken
yagmuruna tutan c;ocuklann yanaklanm dimi alamad1m. 

ok~ad1, bi.iyi.iklerin elini stktl. Biitiin bu- Yugoslav gazeteci arkada§larla bu go. 
ralarda mi.isliiman ve htristiyan halk, ade- riilmemi§ candan dostluk manzarasmJ 
ta bayram ediyordu. Nihayet Drina neh- hayranhkla seyrediyorduk. Bizim gibi, 
rini ges;erek Bosnadan eski S1rbistana nice nice merasim ve dostluk tezahiirleri 
girdik. Buralan 1914 te Avusturya ve garmii~ olan bu meslekta§lar da, 1smet 
S1rp ordulan arasmda ilk muharebelerin 1noniiniin cazibesine ve fiisununa kap1) • 
vuku buldugu yerlerdi. Ihcalarile me§ - mt~lard!. Ba§vekilimiz, hakikaten herkesi 
hur gi.izel bir kasabada, gene otomobil - kendine ~;eken bir sevgi miknahsi, bir sa
lerden indik. Hamamlarm ve otellerin a- mimiyet kutbu olmu§IU. 

niindeki gi.izel parkta bir tur yaptJk, yi.iz- Gazetecilerden biri bana dedi ki: 

lerce kii<;iiciik koyli.i c;ocugu, milli klya- - Biliyor musunuz. Valyevo, eski 
fetlerile ellerinde Tiirk ve Yugoslav bay- Subistanm en tarihi kasabas!d!r. Osmanh 
raklan gi.izergaha dizilmi§, durrnadan idaresine kar§I, ilk kanh isyan buradan 
«ya~a !» diye bagm§tyorlardi. Bu S1rp ~lkmJ§tJr. Ciinkii, agalar, bilm«:m ne se
yavrulannm is;inde, o kadar giizelleri ve beble, kasaba e§rafmm boyunlanm vur
§irinleri vard1 ki hepimiz gayrihtiyari on- durmak gaf!etine dii§mi.i~ler ve halk ta 
lan ok§uyorduk. ") h s1 a a sanlarak mukabele etmi§tir. Bugi.in 

Gerek Bosna ovalan, gerekse S1rbis - Valyevo, daha tarihl bir kasaba oluyor. 
tanm bu k1sm1 gelin olmu§, erik agaclarile Ciinkii, babalanmn kellelerini yatagan • 
doluydu. Siyah erik buralann en miihim larile u<;:uran Yenic;erilere hrpanlarile 
mahsuli.idi.ir. Yugoslavyamn «raktya» s~ldtranlann torunlan olan bu e§raf, ~im
denilen i~;kisi bu kara erikten yap1hr. d1 o kanh ha?iseyi ak.IIanna bile getir-
B_o_ snamn bag~ Ian da, •arablar1 da ro1· med n 1 t I ·· ·· ·· II · I 
guzeldi. 

-. ,. t.. e sme nonunun e erme gari.i me-

Ogleden sonra saat ikide kafilemiz 
Valyevo'ya vard1. 12,000 niifuslu olan 
bu §ehirde, onde kJZ erkek biitiin mek -
tebliler, arkalannda da halk, misafir 
Tiirkleri CJlllmca allmhvorlard1. Cocuk-

mi§ bir sayg1, emsalsiz bir sevgi ile san-
hyorlar. Valyevo'nun ikinci defa tarihi 
olu§u birinci defakinden daha miihimdir. 
Ciinkii o zamanki bir bogu~mayd1, §im -
diki bir opii§medir. Diinki.i bogu§ma, ta
rihe gomiilmii§ti.ir; bus;(iinkii sevisme da 

ima ya§•yacakt~r. ABIDIN DAVER 

Askeri liseler 
spor bayram1 

Bugiin Taksim stadyomunda Asked 
lise ve mektebler arasmda bir spor bay
rami yaptlacakhr. Bu toplantiya Kuleli, 
Maltepe ve Deniz liselerile Deniz Ge -
dikli mektebi idmanc1lan i§tirak ede -
ceklerdir. 

Merasime ogleden sonra 2,30 da genc
lerin Taksirn abidesine miikellef bir ~e
lenk koymalarile ba~lanacak, bunu mii
teakib stadyoma gidilecektir. Oradaki 
merasirn, !stiklal mar~ile a~Ilacak ve ge
gid resmile Maltepe Askert lisesi mii -
diirii Kurmay albay Adilin nutkrmdan 
sonra sene -iginde dort mekteb arasm -
da yaptlan muhtelif spor temaslarmda 
derece alanlara miikafatlar tevzi edile -
cektir. 

Toplanti iki taklm arasmda yapllacak 
bir hendbol miisabakasmdan sonra ni
hayet bulacaktir. 

Galataaarayh atletler bugiin 
gidiyor 

Bursada Acar spor kuHibu atletlerile 
kaq1la§acak olan Galatasaray kuliibii 
atletleri bu saoah Mudanya yolile Bur
saya hareket edeceklerdir. 

Dort senedenberi iki kuliib arasmda 
yapilan bu miis11bakalar Bursada atle
tizmin inki~afmda belliba~h bir rol oy
namu~hr. 

Eski atletlerden bin;ogunun memleket 
haricinde olmas1 ve baZilarmm da atle
tizmi terketmi~ bulunmalan dolayrsile 
Galatasaray atletleri en gene bir kadro 
ile bu seyahati yapacaklard1r. 

Bursada 100, 200, 400, 800, 1500, ko
§Ular, uzun, ytiksek, giille, disk, cirid 
atma ile Balkan bayrak yan§lari yapi
lacakbr. 

Galatasaray takmunda Halfik, Cevad, 
Faruk, Yekta, Galib, Ali, Said, !brahim, 
Fuad, Me§hedi, Polat, Rifat, Etem, Or
han bulunmaktadrr. 

Galatasaray atletleri cumartesi giinii 
miisabaka yapacaklar, pazar giinii §eh
rimize doneceklerdir. 

Pazar giinkU rna~ 
!stanbul futbol aj anhg1ndan: 
Milli kiime maglarmdan Be§ikta§ -

Giine§ kar§rla§masi 25 nisan 1937 pazar 
giinii Be~ikta~ ~eref stadmda olacaktir. 

1 - Maga saat 16 da ba§lanacakb.r. 
2 - Ma~ hakemi Bay Said Salahaddin, 

yan hakemleri Samim Talu ve Siiley -
maniye kuliibiinden Bay Tanktrr. 

3 - Fiatlar: Tribiin 50, duhuliye 25 
kuru§tur. 

Cumhuriyet ~ocuklar1 

Bugfinfi nas11 anllyorlar? 
«17 yd evvel, diyorlar AtamiZ bizi kurtard1, artJk 

bir daha esaret ve matem gormiyecegiz. Bu 
bayram1 bize Atatiirk verdi» 

Kii.r;ii.k btr tale be arkada§lan na 23 

<;ocuk, bugiin ni~in bayram yaphgmt, 

nisam i<Jah edtyor 

neden sevindigini biliyor mu '> 
Kendi ~ocukluk giinlerimizi hatJrhyo

rum. Siz de hahrlaym, ve itiraf edin; mf 
(bugiin bayramd1r) dedikleri ~in bayram 
yapmaz, neden, ni~in oldugunu bilmeden, 
sebebsiz, kariikariine sevinmez miydik ~ 

Hatta biiyiikler bile a~agtyukan bOyle 
degiller miydi ~ 

Ya §imdi? 
Durun bakahm, JU ipek sas;lan iistiin

de bembeyaz k:ordelast bir demet papat
ya gibi duran kii~i.ige sorahm: 
. - 23 nisanda ne var yavrum ~ 

Hi~ di.i§i.inmeden, duraklamadan ce-
vab veriyor: 

- Bizim bayram1m1z var .• 
- Siz, kim~ 
- Tiirk r;ocuklan .• 
- Bayram yalmz s;ocuklann m1, bize, 

biiyiiklere bayram yok mu ~ 
-Size de var amma, as1l bayram bi

ZIDl •• 

- Neden as1! sizin, bana anlatu mi
sm~ 

- Anlatmm efendim, as1l bizim, c;i.in
kii, on yedi yii once 23 nisanda Atam!Z 
ilk kurultay1 kurarak Tiirk milletini kur
tardlgl i~in hepimiz bayram yapanz 
amma, kurtulmu§ bir vatanda dogmu§, 
his; esaret gormemi§ olduklan i~in as1l 

- Atatii.rkU cammdan r;ok aevertm. 

tiirk !. .. diye bagmrd1k. 
Otekilerin arasmda kaybolmamak i!;in 

parmaklanmn ucuna basarak boyunu 
yi.ikseltmege ~abahyan be§ all! ya~lann ~ 
daki Sevimi yamma !;agmyorum: 

- Bu bayram1 sana kim verdi~ 
Sicac1k, billur gibi bir ses: 
- Atatiirk!. 

~~~~~--~~~~~---~- bayram1 Tiirk !;Ocuklan yaparlar. 
KOLTOR ISLER/ Dokuz ya§mdaki Biilende soruyorum: 

- Atatiirkii !;Ok mu seversin ~ Neka • 
dar~ 

Ktdem zammt alan 
muallimler 

Maarif idaresi, bu sene krdem zamm1 
almak suretile terfi eden 760 ilkmekteb 
muallirnine aid bordrolan hazrrhyarak 
diin Vilayete verrni§tir. Terfi eden bu 
muallimler 936 senesi 1 eylill.iinden iti
baren kldem zammma istihkak kesbet
mi§ bulrmmaktad1rlar. Fakat maytstan 
itibaren zamla rna~ alacak olan bu mu
allirnlere, birikmi§ olan zamlan, ileride 
biit~ede mali irnkan gorilldiik~e verile
cektir. 

- 23 nisanda ne yaparsm ~ 
- Ben mi ~ Y almz ben degil ki ... 

Hepimiz, biitiin Turk !;Ocuklan o sabah1 
iple s;ekeriz ve giin dogarken yataklan -
mtzdan ftrlar, giyinir, evvela anarruzm, 
babamiZ!n biiyiik bayramml kutlular, son
r4 okula gelir, agretmenlerimizin ellerini 
operiz. Arttk gun bizimdir. ~ark•lar soy
liyerek giilii§e oyna§a gezer egleniriz ve 
her yanda dalgalanan al bayraklanm1z1n 
galgesinde, onlan hep bOyle yukanda, 
yi.iksekte tutacaglmtza and i~eriz. 

- Sade bugiin mii bOyle and edersiniz 
kii!;iik ~ 

Muallimler araamda nakiller - Hayu efendim, hergiin, her za -

Fener Yuvakimyan Rum K1z lisesi man ... Amma, bizimle beraber §erefli 
muallimlerinden Mehmed Halid Cum- bayragtm1zm da kurtuludugu giin, bugiin 
huriyet KIZ lisesi riyaziye muallimligi
ne, Edebiyat Fakiiltesi Arkeoloji Ens
titiisii terclimanhgrna Miinire, Cumhu
riyet K1z lisesi fen bilgisi muallimligi
ne Mlir§ide 6zgen, Haydarpa~a lisesi ta
rih muallimligine Efganistandan yeni 
avdet eden Emin Ali tayin edilmi§tir. 

M0TEFERR1K 

V efa liaeainden yeti§enlerin 
eglenceai 

Bu ak§am Vefa lisesinden mezun olan 
gencler tarafmdan Parkotelde sabaha 
kadar siirecek bir eglenti tertib edil -
mi~tir. 

~ehrin bir~ok tamnml§ ailelerinin i§
tirak edecegi bu toplantmm ~ok giizel 
olacag1 anla§Ilmaktadir. 

50 talebe aevindirildi 
Beyoglu Halkevinin !~tirnai Yard1rn 

~ubesi <;ocuk bayram1 miinasebetile 
Beyoglu mmtakas1 ilkmekteblerinden 
50 fakir talebeye diin elbise, ayakkab1 
ve ~orab vermi§tir. Bu miinasebetle 
Beyoglu Halkevinde samimi bir mera -
sim de yapllml§ ve Evin reisi Ekrem 
Tor ki.i~iiklere hitaben heyecanli birka~ 
soz s6ylemi~tir. Fakir talebe, Beyog -
lu Halkevinin bu yard1mma ~ok sevin
mi.§tir. 

Diin Sadeddinin mezar1 
ziyaret edildi 

Ge~en sene vefat eden gazeteci arka
da~lartmrzdan Sadeddin i~in. diin me -
zan ba~mda bir ihtifal yapilmt§hr. 

Merhumun gazetelerdeki ve !nhisar
lar idaresindeki arkada§lan diin ogle -
den sonra Arnavudkoyiindeki mezarh -
gm1 ziyaret etmi~ler, kabre bir gelenk 

koymu§lardu. Burada arkada~lar1 Sa -
deddini ve habralanm yadetmi§lerdir. 

oldugu is;in, 23 nisanda daha r;ok, daha 
kuvvetli and ederiz. 

Bize kulak misafiri olan J aleye danii
yorum: 

- Y a kurtulmasayd1k ne olurdu k1 -
z1m~ 

- Atamtz, vatam kurtarrnasaydt, biz 
olmazd1k efendim. Biz olmazdtk, ~iinki.i 
esarete, §erefsizlige katlanmamak •c;m 
babal"nm•z aliirlerdi, analanmtz da ya
§lyamazlard!. 

- Y a gene bir giin vatan tehlikeye 
dii§erse ktzim ~ 

- Dii§mez efendim, dii§erse Atam1z 
var, Ti.irk milleti var, biz vanz efendim. 

Bir ba~ka yavru soze kan§tyor: 
- Art1k matem yok efendim, keder 

yok ... Bayramlar var hep. <;ocuk bayra
mtm da §imdi biz yap1yoruz, biz biiyii -
yi.ince c;ocuklanmtz yapacaklar. Hep 
boyle gidecek .. 

- Ne biliyorsun bOyle gidecegini? .. 
- Biliyorum efendim, s;iinkii s;ah~1 -

yoruz. Y eryiiziinde bizim kadar r;ah§an 
yok ki, bizim gibi bayram yapmag1, hep 
bayram ir;inde ya§amagi hakkeden ol -
sun ... 

- Sen sayle bakal1m, ya bu bayram 
23 nisanda degi) de kt§ ortasmda olsayd1, 
o zaman nas•l gezerdiniz ~ 

F ml fml donen gozlerinin bebekleri 
giiliiyor: 

- Gene sinemaya giderdik, hem de 
kartopu oynardtk .. 

V e lak1rdmm bitirmedigini an latmak 
i!;in bana biraz daha sokularak, devam e
diyor: 

- fsterse kara k•§ olsun ... Bayram bi
zim i~imizde, yiiregimizde. F1rhnalar 
ir;inde de olsa biz, gene ellerimizde bay
raklanmizla, sevinc ~inde ya§asm Ata-. 

Amlan adm i!;ine bir sevgi gibi doldu
gu belli: 

- <;ok .. <;ok, diyor, can1mdan da r;ok 
sevenm onu. 

1ki ya§ biiyiik ablasma soruyorum: 
- Eskiden ~ocuk bayram1 var mly

mi§, biliyor musun ~ 

- Diin gece anneme sordum efendim, 
yoktu klllm, dedi, babam da i~ini s;ekti 
de, zaten ne vardt ki ... dedi. 

- Peki merak etmedin mi. dii§i.inme
din mi, sormadm m1, ned en yokmu§} 

- Sormad1m amma, merak ettim, dii
§iindiim efendim eskiden ~ocuk bayramt 
da yokmu§, hi~ bir~ey de yokmu§, c;iinkii 
Atati.irk yokmu§ ..• 

Bizi dinliyen c;ocuklara: 
- Dogru mu ~ diyorum. 
Hep bir ag1zdan, co§uyorlar: 
- Y alan mt? .. Elbette dogru ..• 
V e bu ses ftrhnasmda §Unlar da 

duyuluyor: 
- Tiirk miletinin yi.izii 23 nisanda 

giilmege ba§ladt. Atatiirk olmasayd1 ne 
23 nisan olurdu, ne de ondan sonraki 
biiyi.ik bayramlar ... Hie; bir§ey olmazd1. 

V e el r;uparak, Zlphyarak, tepinerek, 
daha §imdiden bir bayram havas1 i!;inde 
bagn§Iyorlar: 

- Ya§asm Atatiirk: 

Sonra, on iki ya§larmdaki en biiyiik
lerinin etrafmda toplamyorlar, 

Ve yaman bar hatib edasile 23 nisan· 
dan bahseden onu dinliyorlar. 

Gorseniz ne giizel, ne ho§ sayli.iyor, o 
kendine has iislubile, o c;ocuk lugatlarile, 
o saf mant!kile, kutlulayacaklan bayra· 1 

mm biiyiikliigiinii kendinden biraz kii -

~iiklere ne can!., ne temiz anlattyor. 
Onu dinler, ve onu sevgi ve heyecanla 

dinliyenlere bakarken bir daha c;ocuk -
lugumu hatuhyorum. 

Fa kat bu hatJrlay1§m verdigi elem, bir 
lah:z.~da, bir son nefes gibi sani.iyor. 

ls;1m, etrafimda bir bayram havas1 i!;in· 
de clVllda§an Tiirk r;ocuklannm o sonsuz 
ne§'esile do!uyor. 

M. Turhamn eaerleri 
1-Kadm Avc1Sl. 
2 - Cern Sultan. 
3 - Tirnurlenk. 
4 - Tarihte Tiirkler i~in biiyiik 

sozler. 
5 - Akmdan Akma. 
Bunlar, tarih ve edebiyatsever

lerin kita bhanelerini siisliyecek 
nefis bir koleksiyon te~kil eder. 
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'\' azao : Kaodamir 

Selimiye top~ular1 
Son kumanda: Ale§!.. Sir ~elzele, 
§im§ek, gOkgiiriiltiisii.. V ~ 51~ ~az, 

ne§' e ve gurur Ia mest btr fant ••• 
K t akta devam ediyor, ve Mehmed-omu an sorm E . . d 

.k b veriyor· « nnm e gene CI ceva · , 
• d kaltrim Komutantm.» yer1m e 
~~..-~ 

- BoliiiiUiik maaarrml .• 
T 0Prag1 ezen iri tekerlek.ler hptrcL~~r 

Ve kadanalar bir zafer arabast ~eker gl 1' 
ba§lan yukanda, magrur ilerliyorlar. 

- Boluiiiiiik siiratliiiii!.. . 
A&ntop bu yolsuz arazide .tu~s.ekle~, 

~~kurlar1 ~igneyip a§arak alab1ld1gme gt· 
d1Yor. 

- Boliiiiiiiik dart naaaal m~aamtl •. 
~irnd· .. 'ft kadana, yelelen k.abar .· 1 

U<; ~1 
• · b' bora bn ~11· burun delikleri §!.Jffil§. u .

1 
' -

~a h . k et dem en §eyt . . 81
Tga eybetile ve uvv d k' t . d d mili tesv1ye edt • 

8o:derde canlandlrarak arkalann a I o-1 zeltiyor. Blr yan an a 
Pu U<;u 1 yor. 1 ~ 

D· r~yor ar. l . .. . de topun sar- <;lkan topragi k.alkanm a. t!na ylglyor. 
Ing1l sandalye en uzerm L • C · · ukura yerle§tmyor. llllt sallanaru. gt- epanesiDI <; 

d ISJna uyarak sap!~ sapu Mermilerini bazuhyor. . 
en numara neferlen... . T" k E I b' makinenin muhtehf pa~ala: 
Ahnm iistiinde, dortnala gld~n, udr. . r. er:. !Ir ntazam, o kadar ahenkh 

z b' · tanf te e 1- n g1b1 oy e mu · I' 1 a Ihnin o adl bulunamamJ~, I : b' lahza durmadan I§ Jyor ar ve 
lern . . d fsinde top ami§ ve sen, 1r I ~ • 

e:z asaletm1 §U an a ne b' b' . dlSJra kwnanda ar yag1yor • 
tak k umar I! 

llll omutam... b T ane hassas tapa I .. 
V e bu demirin, ~eligin, ta~tamn, I a~ub: -

t • k"k yen se g1 1 Un, et ve kemigin b1r u n 
•kl§J .... 

Lt • ilinen kafama. L4atua namma har§eYJ 5 

l!ozlerimden gelen heybetin dolu§unu se· 

ziyorum. 
... d uuuuurrr I - Boliiiiiiiik ate§ is;mn uu ki 

Bir anda bir hrtma diniy
1
or sabn ~u.Iu 

I< I. tan ug · i~niyen atlann ter 1 siT 

- ileriiiii I th 
Erler yerlerinden flrhyarak yere a -

Yarlar. 

- Top indiiiiiiir I I 
· gibi e e avu· Her numara nefen CIY& ' 

ta SJgmaz bir ba§ka insan... - 1 • 
.,.. k' k yna§ma goz en 
l opun ba§mda 1 a 

to~yor. I ~ k kadanalar siiratle klv· 
1 opar ag1 c;e en 

I'Jlarak geri gidiyorlar. L k rkunc 
. · .. skiirecer. 0 

B1raz sonra ate§ pu k tel mev -
a&zlnt ufka c;evirmi§ top, art! a 
zii d d' 

n e IT. el'k ulan ze· 
~imdi Mehmedcigin <;. 1 paz L ' 

L • • )' d biT oyuncar.. 
~ta ve iradesinm e m e ~ d k' lunda· 

I< k. t sagm a I so 
aT§ISinda I SIT a, ' ini apra· 

L· dan menn1s 
It! r;JkintJlara c;arpma ... 1 "yor 
cagl en yakm mesafeyl o c;u . 

- Birinci yalnnnmzl 
_ Dogruuuuu I 
- tlerliyen avcJiara I. 
- lki bin be~ yiiiiiiiiz 1 - . r i kalduarak bagmyor. Top <;aVUfU e m 
_ Birinci hazuurl. 
Son kumanda: 
_ Ateeeeml .. 

. l 1 cimoek gokgiiriiltiisii ..•• ve Bu ze ze e. r-Y • . f . 
. h z ne§e gururla mest bir am .•• SIZ; a • ' 

_ Ate§ fastlasJI. 
Adl istirahat olan bu fastlada erler, 

ene faaliyettedirler. 
g Ancak komutan yanlanna yakla§IP ta Mahmuzlar ic;in ~lgiT kazlyor. · • dii 

I d ki jgri ar&ZIYI • T ekerleklerin a tm a ·""'·:«"'':Y""'ll 

0 anda Mehmedcigio yii
ziioiio ~izgilerioi, ka,Iar•
oJo ~atdt§IOI , di§lerioin , 
dudaklarJoio birbirioe ge
cri§ini nasd tarif edebilirim? 

kendilerine hitab ettigi zaman dimdik du-
ruyorlar. .. . . 

- Bir numara sen soyle, Jlerhyen av· 
cJ!an piiskiirttiik. Bu avc~l~t biz.lm at~~i
mize raimen topumuzun H;me kadar glr • 
selerdi ne yapardm? 

Bu sualin manasml iyice kavramak ister 
gibi bir an dii§iiniiyor: 

- Son atum att1ktan sonra silahuna 
ve siingiime sanlmm komutamm I 

- Onlar da olmasa? 
ArtJk, bu yaman cenk sahnesi gozle· 

rinin oniinde canlanm1ftu. Ne di.itiincesi. 
ne tereddiidii kalmJ§lJr: 

- Kazma, kiirejime yapJtlmD komu-
tamml 

- Y a onlar da yoksa? 
Size §U anda, mehmedcigin yiiziiniin 

~zgilerini, rengini, ka1lannm ~abh§ml, 

ditlerinin, dudaklanmn birbirine ge<;i§ini 

nasd tarif edebilirim?. . . Ve bu gijzlerde 
yanan a levi nas1l anlatabilirim ki L. 

- GJrtlakla§mm komutantm! 

Komutan lci, ayni mayan1n, ayni ha
murun adam1d1r, bu cevabda hic;bir fev

kaladelik bulmuyor, durmadan soruyor: 

- Mevzii ne zaman terkedersin? 1 

' - Emir almaymca mevziimden bir 
adun geri atmam komutamm, oliiriim de 
topumun ba,mda kahnm. 

- Dii,man ate,i ~ok §iddetli, goz a<;· 
tum1yor, ne yaparsm? 

:s 

Biikrefte cereyan 
eden son hadiseler 
Prens Nikola lehine, mu- . 

Scuschnig ve Mussolini 
miilikab ba§ladt 

halefet partileri ayaklan· ltalyaya giden 
d1rdmaga ~ah,•lm~ vukubulacak 

esasm1 

~eneral Goering'in; Almanyada 
Hitler - . Mussolini miilakatlan 
tesbit edecegi anla,tbyor 

Roma 22 (Hususi) - Avusturya I olan telaki hilafma olarak, bu defa iki 
Ba~vekili Schuschnig'i kar§Jlamak iizere memlek~tin do~tlu~~nu tez~hii~. ettirecek 
Mussolini bu sabah tayyare ile Venedige bir ~enhk mah1yetJm alacag1 soylenmek· 
hareket etmittir. Avusturya Batvek.ili Oi- tedir. 
leyin Venedige muvasalat ederek, mera - Bu sene Mussol.ini'~e Ciano, Alfieri 
simle karttlanml§tlf. lki Ba§vekil Musso- ve bir~ok ltalyan ncah refakat edecek. -
lini'nin yallnda ilk miilikatlann1 yapm11- tir. 
lard1r. Giiriitmeler. bilhassa tezyin edilmit o-

Viyana 22 (A.A) - Schuchnigg'le Ian Prefektorliik saraymda yap!lacakhr. 
Guido Schmidt ve miralay Adam. diin Bu ak§am yemekten sonra Mussolini 
Venedige hareket etmi,Ierdir. ile Schuchnigg, saraym balkonunda bii-

Sufning'in beyanata yiik kanalda yaptlacak olan deniz ~nlik-
Viyana 22 (A.A.) - Schuchnigg, lerini seyredeceklerdir. 

Venedige hareketinden evvel Correspon· Cuma gijnii, Saint-Marc meydamnda 
dane .. Pol1't1'que gazetes1· va•1tuile beya • biiyiik bir niimayi§ yap1lacaktn. Burada M. Mantut bir tonlantlda nutuk soylerken .... 0 M I • I 
natta bulunmuttur. usso ini nin bir nutuk soy iyecegi zan· 

Romanyada, Prens Nicolas'mn salta- Avusturya Batvekili, Mussolini'nin A- nolunmaktadu. 
nat haklarmdan iskat edilmesile neticele- vusturyaya bir<;ok defalar yardtm etmit Maamafih, siyaseten heyecan uyanch· 
nen ve esas1 bir kadm meselesi oldugu oldugunu hahrlatmlfbr. racak neticelere intizar edilmemektedir. 
halde, etrafmda tiirlii tiirlii siyasi dedi • Schuchnigg, soziine devamla demiJtir ltalyanlann, Avusturyanm <;ekoslo .. 
kodular di:inen hadisenin, Avrupa mat • ki: vakya hakki.:tdaki tasavvurlanna dair i • 
buatmdaki akisleri devam ediyor. Bilhas- «- Avusturyamn istiklali. biitiin Av· zahat elde etmege ~ahtacaklan ve 
sa, Daily Telegraph gibi muhafazakar rupamn menfaati namma beynelmilel sj. Schuchnigg'i Avusturyantn menfaalinin 
bir gazetenin bu meseleye dair verdigi yasi bir akide olmu§lur.» Almanya ve ltalya ile olan dostluga sa
tafsilat, Kral hanedamna aid ailevi bir Schuchnigg, herkesin i§tiralt edebilece- d1k kalmakta bulunduguna iknaa gayret 
itten ibaret zannedilen bu vak'an~n. mev- gi Roma protok.ollannm esas itibarile edecekleri zannolunmaktadu. 
cudiyeti iddia edilen siyasi cephes1m ha - sulhucuyane olan ruhuna itaret etmit ye Hareket noktas1 olarak ge~enlerde 
kikate uygun farzettirecek mahiyettedir. demittir k.i: Belgradda akdedilmit olan itila£ ele a· 
Hadisenin naSI! ba,Iadlgl malumdur. «- Bu protokollar, Avusturya aley • bnmak. iizere Roma protokollan esaslan· 
Prens Nicolas, morganatik zevcesi Ma • hine herhangi bir reka~ celbetmeksizin nm tevai edilmesinin derpit edilecegi b. 
dam Saveanu ile resmen izdivac etmek is- ona emniyetli dostluk.lar kazanduntlfbr. tahmin edilmektedir. 
temesi iizerine, saltanat haklanndan fera- Su halde Venedikte yeni siyasi gaye- Goering'in Roma aeyoiKati 
gate icbar edilmi§ti. Halbuk~ bu rivaye- Ier ~izmek ve yeni yollar arafllrmak i~n •ebebleri 
tin ash olmad1&!, Prensin, biitiin unvan • hi~bir sebeb yoktur.::. Belgrad 22 (Hususi) - General 
lanm ta§Jmaga ve Kraliyet armah otomo· Avusturya Batvek.ili, ltalya ile Yu - Goering pazar giinii Romada Mussolini 
bille dola§maga devam etmesile anla§U • goslavya arasmda g~enle de akdedilmi§ ile gorii§eeektir. BaZJ mehafilde bu mii

ml§hr. olan itilaf dolaYJsile .memnuniyetini izhar lakatm Avusturya Bqvekilile Mussolini 
Bilahare, Prens Nicolas, Snozor §ato- etmit ve tiiyle demittir: arasmda bugiin cereyan eden miizakere-

suna kapahldi. Sebebi, Romanya rejimi- c:- Benim Duc;e ile yapacaiun mii - !erie alakadar olduiu Ye Almanya ile 1-
ni Hitler reiimine, Romanyay1 Alman • lakat, ii~ senedenberi Roma, Vjyana ve talyarun Kii<;iik ltila£1 bozmaga <;&h§hk· 
yaya yakla§tlrmak istiyen demir muha • Budape§te tarafmdan tak.ib edil~ekte o- ian hnaati vard1r. 
f1zlann, Prens lehinde bir protesto hare- Ian ve hertiirlii iphamdan iri bulunan ta- Diier taraftan Lehistan Hariciye Na
ketine te§ebbiis etmeleriydi. mamile vaZJh siyasi hatb hareketi teyide zmmn da ayni maksadla bugiin Biikrqi 

Cec;en pertembe giinii. demir m~nz· medar olacakhr.» ziyaret ettigini ve Nazmn Kral Karol1a 
!arm tefi General Kantakiizen parti er • Venedik miilakah ntud olcu:ak? Romany a Ba§vekili T ataresco nezdinde 
kamharbiyesini davet eder~k «yaf&SID Venedik 22 (A.A.) - Mussolini ile bazJ te§ebbiislerde bulunacagl sayleniyor. 
Krali~e Helene ve Prens Nicolas», pa· Schuchnigg arasmdalci miilakatm, gec;en General Coering'in Romada, bir miid
rolasmJ teblig ettikten sonra Batvekil M. sene bu iki devlet adam1 aras1nda D~e- det sonra Almanyada vuku bulacak 
Tataresco'ya §iddetle hiicum etmit ve nin Rocca Delle Caminate'deki ~hsi Mussolini - Hitler mi.ilakatmm esaslannl' 
mumaileyhi, Prens hak.kmda tatbik edi • maiikanesinde niimayiw~izce vukua gelmi1 tesbit edecegi de haber verilmektedir. 
len cezai tedbirleri Krala zorla kabul et-
tirmit olmalda itham etmittir. Bundan 
sonra, General, Prensin, Krahn iiltima
tomuna cevaben gonderdigi iki mektub
dan bahsetmi§tir. Prens, bu mektublar • 

BayragimJZa iltica 
eden asilzadeler 

Komiir sergisi 
biigiin a~wyor da, verdigi sozii tutarak namw ve teref 

icababna hiirmet edecegini ve kendi duy
gulanna mugayu i1 goremiyecegini bil • 
dirmektedir. 

Miiltecilerin yekunu 700 e Yapdan haznoltklar ali· 
balig oldu kaldan memnun etti 

Prens Nicolas meselesinin siyaset ~et' 
nisi aldJgJ safha, iddia edildigine gore, 
General Kautakiizen'in, Harbiye Nazn 
muavini General Marinesco'ya gidip, 
tevkifi hakbnda verilen emri haddi vana 
infaz etmesini s<iyledigi keyfiyetidir. 

Bundan maada, demir muhaf1zlardau bir 
heyetin M. Maniu'ya miiracaat ederek, 
Kral Karol aleyhinde bir miicadele tek • 
Iifinde bulunduklan da soyleniyor. M. 
Maniu, demir muhaf1zlann muanZJ oldu
gu i~in bu rivayet ilk nazarda asllm gibi 
g(jriiniiyorsa da, mumaileyhin, uzun 
miiddet muhalefet f1rkas1 reisliginde bu • 
lunmu1 bir ,ahsiyet oldugu dii,iiniiliirae, 
bu haberin hakikaten pek te uzak say1la -
m1yacag. anla,Jhr. 

Maamafih, biitiin bunlara ragmen, 
ihtilafm siyasi cephesini, Prens Nicolas 
bizzat tekzib e!mekte ve hi<;bir parti ile, 
hi<;bir suretle alakadar bulunmadJglnJ 
soylemektedir. 

Avrupa hattmda tenzilit 
bugijn bqbyor 

lspanyada, sefarethanemize iltica eden 
Franco taraftan lapanyollarla, fa,ist, ka
pitalist ziimrelere ve aail llmflara mensub 
ecnebi tebalanndan ve Turk tebaasmdan 
miirekkeb 700 ki,iyi memleketimize ge • 
tirmek iizere Valansiyaya 1iden Karade
niz npuru 20 giia sonra tehrimize done -
cektir. Karadeniz npuru Hiisnii kapta • 
mn idaresinde bwunmaktadu. Gemi, bu
radan giderken getirecegi kalabahg. na • 
zan itibara alarak esash bir surette haz1r· 
lanmlfhr. Geminin muhtelif yerlerine mu
vakkat aptesaneler yaptlmJ§, 700 ki§iyi 
lstanbula kadar getirmeje kifayet edecek 
miktarda erzak alnun1fllr. Gemide sahhi 
te,k.ilat ta viicude getirilmi§, Valansi • 
yaya birkac; doktor da gonderilmi,tir. 

Karadeniz vapuru V alansiyaya gider-
ken ltalyanJn Palermo limantaa ugnya • 
caktlr. Burada lspanya sahil ve hudud -
lanm kontrol edecek muhtelit heyetler • 
den biri vapura binerek Valansiyaya gi
decektir. 

Vapur, dOnii§te hic;bir yere ujr&mlya· 
cak, dogru Istanbul liman1na gelecek • 

Devlet DemiryollarJ Avrupa hattmda tir. Burada mutad karantine miiddetin • 
ve bu hattm banliy5siinden tatbik edil- den sonra miilteciler tehre ~·kanlacaknr. mek iizere haz1rlanan yiizde 90 a kadar 
tenzilatll. tarifenin tatbikma bu sabah- Evvelce gelecek miilteciler 600 ki1i idi. 
tan itibaren ba§lanacakbr. Bunun i~in, Madrid sefaretimizin verdigi en son ma
yeni tarife ile ihdas olunan 15 giinliik, lumata gore bu miktar 700 ki,iyi bulmu~
bir ve ii~ ayhk tenzilath karneler de tur. 
diin sabahtan itibaren satl§a ~IkarlliiU§
tll'. 

Banliyo halk1, bu tenzilattan dolaYI Romada toplanan BeYitelmilel Parla-
§iikranlarmt Odemek ~in bugiin istas - mentolar Birli~i konseyine Tiirkiye na
yonlarda tezahiirat yapacaklar ve bii- mma i§tirak eden Tokat saylaVI Naz1m 

Parlamento Birllii 

yiiklere telgrafiar ~ekl!ceklerdir. Toray §ehrimize gelmi§tir. 
Talebeler i~in ihdas edilen kameler, Aldt~1m1z malfunata nazaran ~onsey-

mayis ba§mdan itibaren mer'i olacakhr. de eyliHde toplanacak olan umumt kon-
-·- feransm ruznamesi haZll'lanmi§, birligin 

Zonguldak haataneai biit~esi miizakere edilmi§ ve gelecek 

B h k• I"'' • konferansta konll§Ulacak diinya ikbsa-
&§ e 1m lgl di i§leri hakkmda da h!IZl kararlar ve-

t)'~, dort senedenberi SJVas Niimune rilmi§tir. 
hastanesi operatorliigiinii yapmakta. ~- Konseye sab1k Bel~ika Ba§vekili Kont 
Ian doktor ibrahim 6ktem bu aydan ltl· Carton de Viart ba§kanhk etmi§tir. 

Ankara 22 (Telefonla) - Beyael • 
mile! kCimiir sergisi, bugiin saat on bette, 
biiyiik merasimle a~1laeakhr. Merasime, 
~hrimizdeki sefirler ve kordiplomatige 
rnensub tahsiyetler de davetli bulunuyor. 

T'tirkiyede devlet elile kurulmu§ ilk 
beynelmile) resml serginin, biitiin alika
luar iizerinde ~ok miisaid inbbalar bJrak
lli! 1imdiden anlatdmaktadlr. Sergi ha • 
ZJrhklan. hemen tamamen bitmi, olma • 
sma ragmen, her yer yeniden giizden ge· 
~mi1tir. Sergievi yakmma kurulan da
lllfllla yeri, posta 1ubesi, hina dahilindeki 
biivet, aynca yapdan lokanta, sergi da
hilindeki radyo ve sinema tesisatJ da ya
nn hep birden faaliyete ge~ecektir. Da • 
Dlfllla yerinde, muhtelif finnalann ha • • 
z1rladJg1 tafsilath bro§iirler oldugu gibi. 
her ziyaret~i herhangi hif§ey hakkmda is
tedigi malumatJ da dani§IDa yerinden ala
bilecektir. Sergi postanesinden verilecek 
kart ve mektublann pullan iizerine, ile • 
ride k1ymetli hir habra te,ltil edecek o • 
Jan sergi damgasJ vurulaeaktu. 

Bir komiir ga:zetesi nefredili)'or 
Beynelmilel sergi komitesi, serginin a

~lk kalacag1 bir ay zarfmda, haftahk bir 
Komiir gazetesi ne§redecektir. Memleke
tin tamnm11 biitiin kalemlerinin komiir 
mevzuu iizerindeki yaZI!anm ihtiva ede
cek olan bu gazetenin ilk niishas1 da ya
nn D.,!;§rolunacakbr. 

Serginin azatalmaaa malatentel 
Serginin, 23 nisandan 23 maytsa ka

dar bir ay miiddetle a~1k kalmas1 rnu • 
karrerdir; fakat c;ok faydah, c;ok ogreti
ci bir mahiyette olmas1 itibarile temdidine 
karar verilmesi de muhtemeldir; sergj filii• 
nasebetile Ankaranm, kesif bir ziyare~ 
kalabahg1 tophyacag1 da gt;riilmektedir. 
[Komiir sergisi hakkmda, bugiin karile· 
rimize parasJZ verilmekte olan il&vemiz
dl" fazla taf~ilat vardlf.] 

- Eririm de gene yerimde 
komutamml 

baren S1hhiye Vekaletince terfian Zon- Pariste toplanrnaSI muhtemel olan u-
kalmm guldak hastanesi Ba§hekimligine ve o- mumi konferansta konu§ulacak mesele

peratOrliigiine tayin edilmi§tir. Doktor !ere ehemmiyet atfedilmektedir. Bu a
:lbrahim Oktem, istanbul Tlbbiyesini rada milletler arasmda iktis di miina -
bitirdikten sonra FrS{lsada ikmali tah- ebetlerin artmlm s1 i~in ne gibi ted
sil etmi§ giizide operatorlerimizdendir. birler almmas1 Iaz1m gelece~i, zirai me
tl' ...... u.,;..,,. .,.,,w~fhlr-h,"t. O.ilPriz. seleler ve bilhassa para meselesl vard1r. 

Filistinde vaziyet duzeliyor 
Londra 22 (A.A.) - MilstemlekAt Na

zm Bygore, Avam Kamarasmda Fills • 
tin i~lerinin gosterdi~i inki§aftan dolayt 
memnun oldugunu soylemi§ ve takviye 
edilen lngiliz ve Yahudi polisinin Arab 
polisile te~riki mesaiqe bulundu~unu 
bildirmi§tir. 

Ooh... Atasmdan bir de fa ald!j1 pa
rolayt, ic;inde her an bin defa duyan 
mehmedcikt •• 
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c Serbest fikirler ) I~Cumhuriyet1Jl 
Abdiilhak Hamidle ilk ve 1n1 aJ u ~ ~ lYI ~ lYl !ill lYl 

son nasd gorii~tiik? Gaib aramyor 
Seferberllkte Nigde kagm kolu arabala

rmda. Durm~ ~av~u anyorum. Hayat ve 
Tipkl bir masal gibi!.. mematmdan haberl olan varsa insanlyet 
Bir varml§, bir yokm~. Ac; bir adam namma adreslme blldlrmelerlni dllerim. 

diiz yolda giderken bir torba altm bul- Cabloglu Hocariistem, Mekteb sokalk 
mu~! Hayli oyle degil, b~ gene kiz, bii- 11 numarada Radiye Qellk 
yiikliige, giizellige tapan be§ karde§ ko- T oros yurdunda okuyan 
yiin yolunda ilerlerken birden biiyiik talebenin tikayeti 
bir ~air bulm~! Toros Talebe Yurdunda yatan talebe -

Kararan bir ak§amd1, 1hk bir sonba- lerden blr §lkayet mektubu aldlk. Bunda 
har ak§am~. Y ol Iss1z, gok y!ld1zs1zdt. denlllyor k1: 
i cYemek yedlglmlz kablar baklr oldugun
lerliyen b~ gene k1z golgesinden, bir dan ve kablar da muntazaman kalaylan _ 

kac; hafif ad1m sesinden ba§ka hayat madtgmdan ~imdlye kadar ii~ zehlrlenme 
eseri yok. hii.dlsesl oldu. Terko.s paras1 verllmedigin-

Girmek iizere bulundugumuz yalmm den 1k1 defa Yurdun suyu keslldi, talebe 
demir kap!Sl oniinde bir otomobil! Bir- giinlerce klrll kaldi. Her talebe buraya ay-

da 21 lira verdlgl halde yemekler de mun
den gene klz kafilesinin iistiinden dal - tazam ve temiz deitlldlr. Yurdda dalmi bir 
galanarak g~en bir tereddiid, hO§nud- doktor da bulunmad!gmdan basta talebe 
suzluk riizgan esiyor. Acaba kim var? lle yakmdan alakadar olan ldmse yok tur. 
Sonbahar kokulan, kurbaga sesleri, ak- Talebenln hertUrlti. ~lkayetleri lse cbegen
§BID s1rlan esen bu saatte bir taklm ya- mlyorsamz gtdlnlz) hitablle 'kaqtlanmakta-

dli'. Bu hususta alakadarlarm nazan dik -
banm simalarla kar§Ila§mak. Oh! katln1 celbetmenlzi rica ederiz.) 
Hele §iikiir, misafirler gidiyorlar. Bii - Gaib aramyor 
yiik demir kap1dan beliren iki §ekil. Kayserlnln Esldbo.stan mahallesJnde tii-

Ak§amm gittik~e siyahl8§an p~esi tiincii Ali ogullarmdan Nub Mehmed ktzt, 
arkasmdan goriilen ya§h, ~ok ya§h, he- izmlrde Qaytrhbah~ede Selanik sokajtmda 
men hemen iki kat deneeek bir erkek bir numarali evde ara.bac1 Idrls e§i Advi-

'111 t' B' r ye lmzaslle aldlgrmtz mektubda denlllyor 
SI e I. ll' e lle bastonuna, digerile ya- ki : cKarde§im Ham ~Ukrti.yii on U~ sene -
mndaki §Ofore dayanarak arabasile ken- denberl kaybettim. Kendlsi o vakte kadar 
dini ayl.l'an kiit;iik yokw~u giit;liikle ~~- Bahkesir taraflarmda Hac1 Nuri adlle ta -
lnyor .• Aram!Zdan bir ses yiikseldi: Ab- nmtyordu. Hayat ve memat1 hakkmda ma
diilhak Hamid. himatl olanlarm yUkartkl adresime blldir-

Kafile gene dalgaland!. Hiirmetle ge- ~elerinl lnsanlyet n.amma ya.lvarurm.:. 
riliyen, yol at;an ve biiyiik §aire dogru 
ahlan adlmlar; heyecanmdan crar -
pan kalbler. Bir fls!ltl, §im§ekli bir mil
zakere, sonra be§i birden onilne g~il -
mez bir atlll§la, bir b.rtma gibi biiyiik 
adam1 sanveriyorlar. 

c- Efendim, miisaadenizle elinizi ope
bilir miyiz? Ciir'etimizi affetmek lut -
funda ... :o 

Sonra daha birQOk, birblri arkasma 
heyecanla saylenen sazler. ~air, §air; 
hududsuz bir nezaket ve incelikle on
Ian kabul ediyor. Ak§am serinligine rago
men etraflru zincirliyen hayallerler 
uzun miidiet, §apkasi elinde, konu
§Uyor. Kendilerinden her itibarla qil
maz mesafelerle biiyiik alan dilhi, o ka
dar sade, miiltefit ve zarif ki!.. 

Kim olduklarmi, ayr1 ayn isimlerini, 
soruyor; hatta it;lerinden bir tanesinin 
babasile uzun senelerce evvel Mancres
ter'deki dostlu~dan bahsediyor. 0 ba
ba ki 90CU&'u tarab.ndan hicr tanmma -

' m~1 ... Havadaki elektrikiye daha derin-
le§iyor. 

Fakat bizi bilhassa oraya m1hhyan 
kuvvet, iistadm bu tesadiiften memnun 
goriirunesi, bize gen~ bir cesaret veri
§iydi. 

- Bu milstesna ak§aml hi~ unutmiya
ca~m, beni mes'ud ettiniz ... 

.Ak§am karanh~da ~1rpman gene 
klZiar atlhyorlar: 

- Biz de efendim, as1l biz! 
Onu daha fazla yormamak it;ln lsrar

la otomobiline kadar gotiiriiyoruz. Kimi
miz bastonunu, kimimiz bir tiirlii giy
diremedigimiz §apkaSiru al1yor, kimimiz 
kollarma girerek kalbilnizden kopan 
sonsuz bir itina ile onu yerle§tiriyoruz. 
Te§ekkiir ederek ellerin'J.izi tutuyor, da
ha gitmememizi sayliiyor. 

Fakat yolun yoku§undan sesler geldi, 
karartllar goriindii. Bu ak§amm hulya
vi tesadiifiindeki mh ve sihirli zevkini 
bozmamak, yeni §ah1slarla kar§Ila§ -
mamak it;in, sulara, karanhgoa kan§
mak lb1m. Miisaade ahyoruz, elle -
rini tekrar derin bir hiirmet ve vecdle 
optiikten sonra, tehlikeyi goriince 1§1~1-
m sandiiren ate§ ooeekleri gibi a~ac;la
rm, yapraklarm gOlgesine gomiiliiyoruz. 

tlniimiizden ve ahenkli bir yiiriiyii§le, 
inee, uzun, cook zarif bir kadm gOlgesi 
siiziiliiyor. Tatl!, pili'iizsiiz bir tiirkt;e ile 
konu§an bir kadm sesi etrafa bir musiki 
nagmesi serpiyor. 

Karanhkta, ~alllarm arasmdan onu 
takib eden b~ t;ift goz parhyor, nefesini 
tutan be§ kalb §iddetle atlyor: l;)airin 
e§i g~ti! 

~·-¥ 

T1p!n bir masal gibi! 

0 gece Bo~azm bir kO§esinde, beya; 
bir tarafta mermer parmakhklara daya
narak denize dalan gozleri hiimmah, ya
naklan alevli be§ gene klZ 90k biiyiik 
bir §airi ilk ve son nasll gordiiklerini 
dii§iiniiyorlardt. 

c;unlcii bu sihirli tesadii!iin ilk oldugu 
gibi son olaca~m da biliyorlard1. 

S.M. C. 

Van goliine iki vapur 
gonderildi 

Van gOlii it;in Kas1mp8§adaki Deniz 
fabrikalarmda haztrlanmt§ alan ·iki kii
giilt vapur, part;alar halinde ambalaj -
!anarak diin Vana sevkedilmi§tir. Va -
purlar Van goliindeki atOiyede kurula
caktll'. Bu i§lere nezaret etmek iizere 
Deniz Fabr ikalan miidiirii Cemil, aym 
29 unda Vana gidecektir. 

c= ~ JF.Rti ) 
K1sa hizmetlier ~agmhyor 

Be§lkta..li Aakerllk ~ubeslnden: 
1 _ 332 O.,~umlu ve bu do~tumlularla 

muameleye lab! ehllyetnamesl olmtyan 
kiSa hlzmetlll'rtn ehliyetnamesl .?lmtyan 
kisa. hizmetl1lettn derhal ~ubeye muracaat
le muamelelerlttn tesblt ettirllmesl. 

2 _ 936 sene . teen muamelesl yapt!ra
rak bllahare tal ne devam edemlyen ve 
lise mezunu olan"lrm muamelei askeriye
ler1 tesblt ve sevlti.rt yap1lmak Uzere der
hal sev'ltlerl. 

Kalababk bir aile 
yard 1m istiyor 

GOnderdigim fotografta goriildiigu gi
bi yedi t;oeukla kanm ve ben ia§eleri -
mizi temin etmekten aciz bir vaziyet -
teyiz. $imdiye kadar ~ok dii§iindiik, fa
kat bir ~aresini bulup derdimizi kim -
selere anlatamad1k; dinliyenler de fazla 
kulak asmadilar, ehemmiyet vermedi -
ler. Dilegimiz bizlere miinasib bir ikra
miye veya ia§emizi temin edebilecek bir 
~ verilmesidir. Bu hususta a1Akadar 
makamlarm dikkat nazarlanm t;ekme -
nizi yalvarmz. 

Trabzonda 9omlek~de Kabayanoglu 
sokak 115 No. da Karnalct Seyfullah 

ve ailesi 

GUNUN BULMACASI 
1 2 8 ' 6 8 7 8 9 0 

~ ! I 1•1 I I I 
ai I I I 1•1 I I 
4 1•1 I I I 1•1•1 I : 

Soldan saga: 
1 - Yarmm biiylik adam.I, yUksek. 2 -

Sonuna blr cubur llave ederseniz o zaman 
miinasebetslz ylyecelderln Ism! olur, mura- l 
dma nail olmam1~ olan 3 - Kuliibe, idrar
da bulunan blr madde. 4 - Uzuvlarmtzdan 
iklsl, blr emir. 5 - Blr edat, pasaportlar 
it;ln llizumlu bir~ey. 6 - Amudi, arabca 
cbaba:.. 7 - Kan meeras1, yuva. 8 - Bir 
Vekillmlzln soy adi. 9 - Blr kellmeyt par
~allyarak okumak. 10 - Blr hayvan, lrad 
ictln yap1~ blna. 

YUkartdan a§ag1ya: 
1 - Acele, blr edat. 2 - Kultibe, alft.met. 

3 - Karadenizlllerin bir musiki aleti , ga
ye. 4 - Belediye, ctorba kab1. 5 - Hem bir 
emir hem de italyanm eski blr diplomat!, 
nota. 6 - Ta~1ma, bir edat. 7 - Hayret e
dati, iizerine basllmca ses veren §eY. arab
ca c:su:o. 8 - Blr emir, fran stzca «act:. , 9 -
Akan, geni~llk, blr hece. 10 - inglllz Ha- ~ 
rlclye Veklll, dokunmu~ §ey. 
Evvelki bulmacamn halledilmi§ ~ekli 

1 2 8 4 ~ " 1 ~ 9 10 

~~~<;TI fLfE IKI•I F lliN 'OI 
2,0ICIAIKI•IKIAITIIIL ' 
s LIAIMI t lsiEI•IEI~ • 
4 AIDIEINI•IKIAILI•IF 
~> Kl•l• •lciEIBIEICI i 
fi ,•lsiAIKI t ILl• MIDiz 
1 Klolvi•INIEI~ ' EI•I i 
> IOINI•IH AIMIAIKI•IK 
sliP IE IRI t lYlE I•I•IE ,., 

toJE INI•INI i IKIAIHILl!._ 

Gaib bast on 
Cagaloglu ile Bcyoglu arasmda kab

zasmda altmdan y1lan sanh y1lan ai{a
cmdan bir haston kavholmm:tur. Bnlan 
Vl' giiren Cumhuri:vet math~asmda M. 
M. adresine haber verdigi takdirde 
memnun edilecektir, 

CUMHURiYET 

r 
ist. Borsas1 22/4/937 

Sterlin 

PARALAR 

Ahs 
618.-
123.-
107.-

Sahs 
624.-
126.-
113.-
125.-
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1 Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 

I
. Leva 
Florin 
Kron Cek 

I 
Silirl A vusturya 
Mark 

120.-
80.-
18.-

51l!i.-
20.
fl!i.-
70.-
21.-
25.-
20.-

M.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.50 
24.-1 
14.-
52.-
32.-

Radyonuzun vazlfesl ha· 
vav• kaplayan sav• saz 
musikl dalgalaran• sad•· 
kane blrtarzda alip ne~r 
etmesidlr. 

· Zloti 
Pen e-o 

1937 

l,ey 
21.-
12.-
48.
:!0.-

10!10.-

Dinar 
Kron fsvPr 
Altm 
Banknot 252.

CEKLER 

1051.-
253.-1 

AGA SAL TIC RADVOSU 
bu vazifeyl pek kolay ve 
gayet mukemmel Surette 
lfa eder. 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 

I 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 

I 
Pra~r 
Vivana 
Madrid 
lJerlin 
Varsova 
lJudauestP 
lliikres 
lJell!l'ad 
Yokohama 
Moskova 
~tokbolm 

Ar1l1s 

622.50 
0.7915 

17.815 
15.0:!60 

4.69 
87.9518 

3.4642 
64.2570 

1.4456 
22.70 
4.2265 

13.8955 
1.9686 
4.16 
:!.9920 

107.63 
34.4575 

2.76 
2!UI15 
3.1175 

ESHAM 
Act he; 

Asian Cimento 14.25 
Merkez Bankas1 93.50 

tSTfKRAZLAR 
Acd1s 

Tiirk borcu J Pesln 
• • 1 Vadell 20.225 

Ersrani 

K<>nan1s 
623.-

0.7908 
17.80 
15.0240 

4.6862 
87.8812 
3.4614 

64.2050 
1.4445 

22.11825 
4.2230 

1:!.88441 
1.9670 
4.1575 
3.9885 

107.5440 
34.43 
2.7575 

23.!1~5 
3.115 

Kan:mts 
14.25 
93.50 

Kauants 

20.225 
95.-

Anadolu 

95.
TAHVILAT 

J Vadeli 
ll Vadeli 

Kauan1s 

. . ' 

AGA BALTIC ttSI 
• 

• 
39.90 
39.90 

( __ Y_EN_i _ES_&R_L_ER __ ) 
La Bibliographie Balkanique 

c:La Bibliographie Balkanlque 1936~ adli 
blbllografya ParLste, M. Leon Savadj!an 
ldareslnde ~Iknn§tli'. Bu miihim ne§rlyatm 
6 net clldl ctlkmi§ bulunuyor, ve her sene 
Arnavudluk, Bulgarlstan, Yunanistan, Ro-

SA Tl$ YERLERi 
ve 

ACENTALARI 

Galata Bankalar caddesinde RADYOFON majtazasl 
Pendik, Elektrik magazas1. :;iEVKET KAMBER. 
Bursa, NUREDDiN NE$ET, Uzunctariill No. 128. 
izmir, A. FELDMANN, Pe§temalcilar C:ukur han. 
Zonguldak, Mobilyaevi. ALi RIZA. 
Adana, YUSUF SAMtf Tarsuskap!sl. 
Edremid, Foto FEHM M!NE. 
Ve istanbul Sultanhamam Hamdibey ger;idi. No. 54. 

manya, Tiirkiye ve Yugo.slavya hakkmda. 
yazllmU) biittin yaztlan blr araya topluyor. 
Antant ve Tuna. meselelerine aid eserler -
den bahsedllmesl !~in Orta Avrupaya 
muntazaman blr fasll ayrilmi§tlr. 

«Bibliographie Balkanique:o In yen! cll
dinde 1936 senesinde basilrni§ 500 den faz
la eser l~aret edllm~tlr. Bunlar muhtell! 
llsanlardadlr: inglllzce, franstzca, italyanca, 
almanca, ve 300 den fazla da diinyanm en 
miihlm mecmualarmda ~Iknn~ makale bll
dirilmektedlr. Kltabm nlhayetlndeki flh -
rlstte 650 lsim mevcuddur. 

Bu kitabda Tiirkiye miihlm blr yer !~gal 
etmektedlr. TUrkiyeyl alMtadar eden me
.selelere dair 50 eser l~aret edUmekte, bir o 
kadar da Tlirkiyenln i~inde bulundu~u k!
tablardan bahsedilmektedlr. Alft.kadar ma
kaleler de aynca i~aret edllml~tir. 

cBlbllographle Balkanlque) Tuna ve 
Balkan meselelerlne alakadar olan her 
kim.se l~in ehemmlyetll blr ~ali§ma vastta
Sl te~kll eder. 

1936 senesine aid cUt 60 Frans1z fran~I 

mukablllnde B. G. I. E, 71, Rue de Rennes
de sattlmwktadli'. 

Vatanda, ! .. 

Osmanh Bankas1 
t LAN 

%5 faizli, 1918 tarihli !stikraz1 Dahilt 
Tahvilah hAmillerine 

1 maJ'IS 1937 vadeli ve 39 No. h kupon 
bedelin-in, 1 may1s 1937 tarihinden b8§
hyarak, Osmanh Bankasmm Galata ve 
Ankara idarelerile vilayet merkezlerin
deki biitiin §Ubeleri gi§elerinde tediye 
edileeegi ilan olunur. Beheri 20 Tiirk 
lira itibari k1ymetindeki birlik tahvil 
kuponuna kar§I kaktd para olarak 50 
kuru§ verileeektir. 

Zayi - !sta.nJbul !thalat Giimrii~niin 

11822 numarah ve 11/11/935 tarihli be

yanname ~yas! it;in odedij;tim 880,22 li

rahk 345165 numarah nakid makbuzu 

zayi olmu§tur. Yenisi almaca~ndan es

kisinin hiikmii olmadigi ilan olunur. 

H. Fehrni 

Beynelmilel Komiir Sergisi 23 
nisan cuma giinii Ankarada a~ddt 
Sergiyi gormek hem senin hem 

yurdun i~in faidelidir. 

Kartal Malmiidiirliigiinden: 
MERKEZ VE ADALARA KAR$1 SAH!LDE KAiN KO:;iK VE BARGE 
Mevkii Sokag1 No. Cinsi Muhammen 

Kartal Hiikumet 55/241 
eaddesi 

k1ymeti 

1150 metro M. 2 
kap1h bahc;eyi 
havi yanm kar
gir ko~k yeri 

Lira Mii$temilftb 
2500 Zemin kat: Bodrum 

sarmc 
1 kat antre 2 oda 2 ha
Ja 1 mutfak 
2 kat 1 sofa 4 oda 1 
hal a 
3 kat tavanaras1 ay
r!ca hizmetc;i 2 oda 1 
hal a. 

Yukanda yazth ko~kiin ve mii$temilatmi sekiz sene ve sekiz miisavi tak
sitte satilmak iizere sah~a <;Ikanlan bu gayrimenkuliin pe~in para ile satl$1 ge
ne 28 nisan 037 c;:ar$amba giinii saat 14 te Kartal Malmiidiirliigiinde miite~ek
kil Sah~ Komisyonu tarafmdan yap1laeakhr. 

Taksitle sati aq.g1 hakkmdaki ilanahm1zda zuhul olunmu§tur. Keyfiyet 
tashihi ilan olunur. (2282) 

ONiTE ve 

L 
PLANLARI 

Yazan : M. BAHA ARIKAN 
ilk okullan'n birinci, ikinci, ii!tiincii, dordiincii ve be~inci at· 

mflarma aid be~ kitabdan ibaret olan bu y1lhk planlar, y1l, ay 
ve hafta taksimath iinite formiiliine dayanarak birbirinden 
farkh muhitlerde, il, il~e, kamun ve koylerde tatbika elveritli 
esash bir k1lavuzdur. 

tjgretmenlerimizin i~ini daha verimli bir hale koymak arzu· 
sile meydana gelen bu eser, Kiiltiir Bakanhgmca da orijinal 
mahiyette goriilerek miiellifinin bir sene ktdem zammma veai· 
le olmu~tur. 

Birinci, ikinci, ii~iincii kitablarm beheri 25, dordiincii ve be
sind kitablarm beheri 50 kurustur. Her bet kitab bir arada 
~iicelled olarak 150 kuru~tur •. 

K A N A AT Kitabevi 

Baytndirhk Direktorliigiinden: 
16/4/1937 giinunde kapah zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 68840 li· 

ra 38 kuru~ ke~if bedelll. SlVasta yapllaeak 10 s1mfh ilkmektem in~aatma ta· 
lib C.Ikmadigmdan 18/4/1937 giiniinden itibaren bir ay zarfmda pazarhkla iha~ 
le edilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradll'. Eksiltme ~artlan ve buna miite· 
ferri evrak her zaman Vilayet Daimi Eneiimeninde goriilebilir. Eksiltmeye 
girebilmek ic;:in isteklilerin miiteahhidlik vesikas1 ibraz ve bir taahhiidte en 
az elli bin lirahk bina ve buna benzer in~aati iyi bir surette yaphklarm1 isbat 
etmeleri me~ruttur. isteklilerin 17/5/1937 giiniine kadar Vila yet Daimi Encii~ 
menine miiracaatleri. (2266) 

F erikoy Maliye ~ubesi Tahsil ~efliginden: 
Kazanc vergisini nzasile odemiyen Fiat garaj1 sahibi Delpiyanunun mah· 

c;uz e~yalarmm 17-18/4/937 tarihinde sahlacagt Cumhuriyet, Tan ve Ak~a!l'l 
gazetelerile ilan edilmi~ti. . . • . 

Taksimde Tak1zafer caddesinde Senihinm Mtlh gara]mda bulunan muh • 
telif ~yalarm ikinci sah~mm 26/4/937, 27/4/937, 28/4/937 tarihine musadif 
pazartesi, sah, Garsamba giiniinde olaeag1 ilan olunur. (2288) 

r 
Y eni Tertip Biletlerimiz Gelmi~tir. 

Biletlerinizi almak i~in son gunlere kalmaym1z. 

~imdiden KADER gi~elerine 

gidiniz ve talili tayyare pi V ~ttnizi ahnaz. <;unkii : 

KADER $ESi 
yiizlerce ki~iyi zengin etm1~ 

Bir ~ok aileleri mes'ud etmi~tir. 
Siz de taliinizi deneyiniz. zengin olursunuz. 

KADER Gi$ESi 
ismini unutmaym1z ve adrese dikkat ediniz. 

Istanbul, Eminonii Valde ham yamnda No. 4- 5 Teleton: 2397( 
Beyo~lu, lstiklal cadde-si No. 109 Teleton; 43696 



iirk Antrasiti iistiindiir ! 

MDtehass1s muhendis ve kimyagerler taraf1ndan yap1lan resmi 
tecrUbeler de, TUrk Antrasitinin (kok) a ~ok mDhim nisbeHe te
fewukunu teyid etmiftir. Adi koku yakmak i~in kalln bir kok 
tabakas1na ve kuvvetli hava ~ekifine ihtiya~ vard1r, TUrk An
trasiti ise biiAkis, gayet kolayllkla at~$ allr ve a~1k malt1zlar da 
dahil olmak Uzere her nevi 1skaral1 sobalarda kolayllkla yanar. 

TUrk Antrasiti dumans1zd1r, koku ve zift yapmaz. 

Odun yakmak iki tarafl1 y1k1md1r I 

e e, em 
• zarar ver1r : 

1 - Ormanlar bir memleketin zen
ginlik ve saghk kaynaktd~r. Bunlar1n 
mahvolmastna en biiyiik sebeb olan 
odun yakmakh~tmJZdn-. 

2 - Odun yakmak zahmetlidir, de
vamb olarak soba ile ugra,mak ister. 
Bir defa koydueunuz TURK ANTRA

SiTi bir daha dokunma~a liizum kal
'madan a!rni harareti muhafaza ederek 

sizi biitiin ~iin 'tsittr. 

3 - Odun mangalda yanmaz, soba
dan abnan kor da dayanmaz. Y emek 

pi,irmek ic;;in . a~Ica ~e.her kilosu 
TURK ANTR.4SITI'nden iki misli daha 

• 

pahab satdan odun komiirii de almaga 
ihtiyacJntz vardir. Halbuki alacaginiz 
TURK ANTRASiTi 1skarab her ocak
ta en idareli, en kolay ve devamh 
yand1~ndan yemek pi~irmek i~in 

maltiZiarda da kullanabilirsiniz. 

4-Zahirde ucuz gibi goriinen odun, 
k~seniz i~in de zararbdtr. TURK 
ANTRASiTi'nin kalorisi fazla oldu-
gundan bunun 1 tonuna mukabil ayni 

harareti almak i~in takriben 1 0 ~eki 

odun yakman1z lazimdir. 1 ton TURK 

A.NTRASiTi 22,5 lira, 10 ~eki odun 
ise 33 liradtr. 

' 

• 

ork as BIZ 
• 
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I-IAVAGAII ANYO ALETiNiN 
SAAFiYATI NEDiR ? 

Y uksek Muhendj~ Mektebinde 15/11/36 tarihinde RB 9 aleti ile yap1lan muhtelif tecrfibelerin neticeleri ~unlardtr : 

BAN YO Banyo odasmm harareti 1 go -

Soguk Suyun derecesi 1 7° -

Su miktan 

Steak suyun derecesi 

Gaz sarfiyatt 

1 2 5 litre 

37° 6 

1m3 250 

Banyo odas1ntn harareti 18" 5 ,J 

So~uk Suyun. dereees' 
~ -. 17 °i- DUS 

Steak suyun dereeesi 

Bu sarfiyat1 R 8 9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler ir;inde tekefful ederiz.-Sat1~ Veri 101, istiklal Cad. 

EMLAK 
31 

VE EYTAM BANKASI 
Birincikanun 936 V A Z i Y E T i 

Heniiz taleb edilmemi~ his. senedleri' B. T. 
Derdesti tahsil A. hissesi 
K AS A: 

Ban knot 
Giimii~? 
Ufak paralar 

Dahili Muhabir Bankalar 

Hazine bonolan 
Senedad ciizdam 

iskonto senedleri 
is. Ed. Miit. ve Eyt. maa!?lar1 

Esham ve tahvilat ciizdam 
Borsada kote olanlar 
'1 5 lh faizli hazine bono. 
Diger csham ve tahvih1t 

Borsada kote olm1yanlar , 

AVANSLAR: 
Esham mukabili avans 
Altm ve giimii!? iizerine avans 
Senedat mukabili avans 
Teminati miitenevvia M. avans 

BORGLU CARt ~SABLAR: 
Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili H. Cariler 

ipotek mukabili avanslar 
Tah. edilecek sah!,i taksitleri 
!potekli ikrazat 
i potekli ticari H. caril:::r 

in~?aat iizerine avans 
MENKIJLLER : 
GAYR1MENKULLER: 

Hissei i~?tirak mukabili G. M. 
(X) Banka hizmetine tahsis edilenler 

Diger gayrimenkuller 

MUHTEL!F BORCLULAR : 
Kabullerimizden dolay1 borclular 
Naz1m hesablar 

(X) (249.000,- liraya sigortahd.Jr) 

98.671,00 
310,00 

13.234,11 

112.415,11 
908.599,90 

454.054,34 
718.894.77 

2.552.&i0,10 

150.002,00 

96.026,34 
30,54 

34.743,26 
13.801,30 

6.615,08 
572.954,16 

1.275.623,76 
6.936.885,78 

121.940,52 
261.600,74 

1.347.935,44 
392.053,74 
733.621,79 

8.902.450,00 
2.881.601,66 

1.021.015,01 

1.500.000,00 

1.172.949,11 

2.702.662,10 

144.601,44 

579.569,24 

8.596.050,80 

49.342,45 

2.473.610,97 

1.625.768,65 
12.996.250,00 
36.224.796,28 

80.870.667,71 

SERMAYE 
iii TiY A TLAR 

Nizami ihtiyat akc;esi 
Tahsis edilmi§ kar§Ihklar 

Muhabir bankalar 
MEVDUAT: 

ibrazmda cari hesablar 
Preavili hesablar 
Vadeli hesablar 

TASARRUF MEVDUATI: 
Vadesiz 
1. aydan 1. seneye kadar vadeli 
1. sene ve daha fazla vadeli 

EYTAM MEDUATI : 
Muhtelif alacakhlar 
Taleb olunmanu~ temettil. ve kuponlar 
Kabullerimizden dolay1 alacak 
Naz1m hesablar 
Kar (X) 

(X) 28.433,89 LirasJ statu mucibi ihtiyat 

1.156.386,34 
1.0 7.549,29 

600.071,74 

1.854.520,13 
19.700,00 

665.915,47 

28.433,89 liras1 Bankalar kanunu mucibince ihtiyat 
511.809,94 liras1 matlilbatl me!,ikUke i!;in provizyon 

olarak tahsis edilmi!,itir. 

31/12/1936 T ARiHiNDEKi KAR VE ZARAR HESABI 

ZiMMET MATL0B 
Yektln MASRAFLAR 

Maai? ve iicretler 
!dare masraflan 
~ ergi ve harc;lar 

T. L. 

289.761,53 
106.387,84 
45.177,03 441.326,40 

599.254,43 
25.591,32 
20.257,33 

568.677,72 

Alman faiz ve kunmsyonlar 
Muhtelif karlar 
i§tiraklerimizden Hr 

Yektln 

1.054.143,67 
487.597,29 
113.366,24 

V erilen faizler 
Muhtelif zararlar 
i\mortismanlar 
Kar 

1.655.107,20 

HALISI OLAN OKUSUN ; 
Seccade biiyiikliig~nde han HORASAN tipi en iyi cins birka~ par~a 

ha{ satm alacar!Im. Tu~car ve tellal istemiyorum. cT• riimuzile istanbul 
176 posta kutusu adresme mektubla miiracaat. 

Birinci S1n1f T ornac1 Aran1yor 

Esk~ehir Tayyare Fabrikas1 
Direktorlun-unden: -Asa/i:JC~i ~artlan haiz miisabaka imtihanile birinci s1mf 8 tornac1 ustasJ 

almacaktJr 
1 - Ya otuz besi gecmiyecek. 
2 - Ecnb; kacimla evli bulunm1yacak. 

Eczaci Aran1yor 
( bilir b&r kalfanm Bah~ekap1da 

Salih Necatiye gelmesi 

r Sat1hk ve kirahk 't 
Suadiye caddesinde geni~ ba.1t 

bah~e i~inde ~ok giizel bir kiisk sa
hhk ve k1smen veya tamamen ki
rahl{hr. Dart tarafa nezaret, elek
trik, havagazi, kumpanya suyu, te
tefon. h;>mam. ~11adivede kumiis
voncu Mehmede veya berber is
m,.ilP miiracaat. 

1.655.107,20 

Ku~uk Harika! 
Buyiik kolayl1k! 

c;amura • ~ukura • Kazaya 
kar•• sigorta ?II 

Yelek cebine ve el ~antasma •ngar, kolayhkla ta,Jmr 

1937 modell JUNIOR cep fenerlerl 
SatJt deposu: Ga ata, Hara~~· ( Eski Domuz) 

sokak No. 5 Telefon : 43861 
ismall omer ··~en 

lzmir aab11 yeri: Saatc• ve g1izliikcii HASAN 
Yol Bedesteni No. 67 

20.000.000,00 
170.580,94 

225.507,02 
79.066,82 

2.824.007,37 

2.540.135,60 

3.003.872,46 
2.235.697,79 

75.71 
12.996.250,00 
36.224.796,28 

568.677,72 

80.870.667,71 

3 - tmt1 n 17 may1s 1937 pazartesi giinii Eski~ehir Tayyare fabrika 
smda yapJiaca 1r. 

4 - ·tmtih~ neticesine gore 3 · 4 lira yevmiye verilecek. 
5 - Askerr,ini bitirmis bulunacak. 

................... 
Sah.tb Vt 8Q.1rmuh.arrtM · Y unua IV adt 

Umumt nesrtvat1 tdare edt11 YaZ! l~llm 

Mildilrfl· J.1 i km*'t M unif 

Belgrad Ormant i,Ietme Direktorliigiinden: 

6 - Biluml-) masraf herkesin sahsma aid olacakbr. 
7 - Sanayi 1ektebi mezunlarJ tercihen ahmr. 
Not: Askeri 11rikalardan istifa suretile aynlmamas1 ~arthr. 1 (2194) CumfluTtl/et matbaas1 

Belgrad ormamQda mevcud tahminen 30860 kental kan$Ik odunun pazar
bkla sahlmas1 i~in Cumhuriyet gazetesinin 31 mart ve 5, 9, 14 nisan niishala· 
rmda bildirilen ihale ~artlan dahilinde 3/!i/1937 pazartesi saat 14 te tekrar 
pazarhkla satu~a konuldugu ilan olunur. (2285) 

...... Operattir --•• 

RIZA UNVER 
DoOum ve kad•n hastaJJklarJ 

mUte has•••• 
Ca~alo;tlu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavl yap1 I 
Telefon : 22683 --

ROMANY A SEYRtSEFA:tN iDARESt 
Hareket edecek vapurlar: 

DACiA vapuru 24 nisan cumartesl 
saat 13 te (Kiistence) ye. 

DAC!A vapuru 27 nisan sah saat 18 de 
(Fire, Beyrut, Hayfa ve tskenderiye) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
i~in ten:bilath fiatlarla mfittehid bilet • 
ler verilir. autiin Romanya, Polonya 

ve Tuna limanlan i~in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikfunetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezt ve §arki Avrupa 
i~in tenzilath fiatlarla e!,iyayi t.icari.ye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafs!Hit l~in 
Galata Yolcu salonu kar§Ismda Ta • 
hirbey hanmda tstanbul umumi acen• 
tahitma miiracaat. Telefon: 49449-49450 

Or. Mehmed Osman Saka 
Gotiis ve dahiU hutahklar 

miitehaaatal 
aeMtJre t!ntverstte&tnden mezun, 

Cenevre Ttb 'akaltest 111 haUC 
ranato771omu ralnk amtam 

Belediye karfiSJnda Sinanata 
daireleri. Otleden aonra i.kiden 
itibaren bastalarm1 kabul eder. 

Telefon: 23565 

Fennt 
&Unnet~l 

Emin Fidar 
Betiktat 

Erip aparbman 

Tel. kabine 4439S 

ev 40621 

GUVEL:ER 
BilhaiSa bu sene pek ~o~alm1~llr. 

KORKLERiNiZi 
onlarJD tahribahndan muhafaza 

ediniz. 

EPREM 
halefi : ZARE HORASANCiYAN 

Kilrk ticarethanesi, Kiirklerinizi 
musaid 11artlarla hfisnii muhafaza 
eder. 

Yaz mevsiminden istifade ederek 
kilrklerinizi tamir ve §ekillerini 

ta dil ettiriniz. 

INTOURIST 
IS f ANBUL-PiRE-HAiF A 

Arasmda muntazam seri posta 

"IAN RUDZUTAK, 
6,000 tonluk liiks vapuru 27 ni· 

san cumartesi giinii saat 12 de Ga
lata r1hhmmdan hareketle 1 inci, 
2 nci ve 3 iincii s1mf yolculan ala
rak dogru (Pire ve Hayfa) ya gi-
decektir. Biitiin yolcularm kama -
ras1, yatagJ ve yemegi vard1r. Taf· 
silat ic;in intourist miiessesesinin 
Galatada Hovagimyan hanmdaki 
$ark1 Karib miimessilligine 42653 
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En cok beQenilen Muharrirlerin 
En giizel romanlar1: ;.------------· ---~~, _ ve Evtam Bankas1 . IlanlarJ 

UL 
Cahid : Adam Sarraf1 50, ihtiyat Za· 

biti 50, Cephe Gerisi 60, Cur

bet Y olcusu 75, K1r ~i~egi 
75, Diinkiilerin Romani 75, 
Patron 100 kuru,. 

Peyami Safa : Cumbadan Rumbaya 125 Kr. 

Mahmud Yesari: Bagr1yanlk Orner 50, A,k 

4bidin Daver 

Y ala Nureddin 

Halid Fahri 

Esref 
' 

y arJ'l 50, Kanb S1r 100 Kr. 
: Anadolu Notlar1 50 Kr. 
: Bir Miilazimin Romam 100 Kr. 

: Oldiiren Kim 70 Kr. 
: LAMARTiN'den terciime 

Rafael 100, Graziella 75 Kr. 
: DOSTOYEVSKi' den tercii

me: Bevaz Geceler 75 Kr. 
Servet ANA TOL FRANS' tan tercii-

y asarioglu : me~ Beyaz Ta, Uzerinde 50 Kr. 
Osman ve KLOD ANE' den terciime: 

F. Varal : Gene Rus KIZJ Arian 50 Kr. 
Faruk . N f" 

a tz YJldJz Yagmuru 100 Kr. 
Camltbel : 

Sadri Ethem : imparatori~e ve Saray 30, Bir 

Vagon Penceresinden 50, Ba· 
cayJ indir BacayJ Kald•r. 50 
Silindir ~apka Giyen Koylii 

50 Kr. 
KANAAT KiTABEVi.-

Diplomab fen memuru aran1yor 

Mudanya Belediye Reisliginden: . 

Depozitosu 
EsasNo. YERt No.sx Nev'i T.L. 

222 Kii~ilk~ekmecede i~inde muhtelif bfnalan 
havi 36 tapu senedile mutasarnf oldugu
muz Alibey ~iftligi (tapu senedlerinde 
yaz1h hududlar mucibi) 

1, .2, 3, 16, <;iftlik 
4, ~. 5, 7, 8, 
9, 10, 11. 
13, 14, 12, 
13, 13, 14 

263 Kii~iik~ekmecede Ispartakule civarmda 7, 8, 9 
31 aded tapu senedile mutasarnf oldu-
gumuz Tahtakale c;iftligi (tapu sened-

4140.
<;iftlik 2700,-

lerinde yazxh hududlar mucibi) 
Tafsilatl yukanda yaz1h ~iftlikler pe§in para ile veya ilki pe§in ve geri 

kalan yedi taksiti yedi senevi ve miisavi taksitte odenmek iizere faizsiz sekiz 
taksitle ve pazarhkla sahlacakhr. 

isteklilerin 26 nisan 937 pazartesi giinii saat onda ;~ubemize miiracaatleri. 
c477• (2189) 

Devlet Demiryollan i,letme Umum Miidiirliigiinden I .__, _____ _ 
Muhammen bedeli «50,000• lira olan 2,500 ton sun'i portland c;imentosu 

3/5/1937 pazartesi ~nii saat 15,45 te kapah zarf usulile Ankarada !dare bina
smda satm almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin c3750• lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almm1~ vesika ve teklifle
rini ayni gun saat 14,45 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri laz1mdrr. 

Sartnameler 250 kuru§a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sablmak • 
tadrr. (2151) 

Arabaetlara 
JJ'Iahsua 

LA\1BA 

Liiks ve arabac1 

Lambalar1 
gelmi§tir 

Umumi aaht yeri: Istaubul Tahta · 
kale caddesi 51 oumarah 

POKER TIRA~ Bic;AKLARI 

Beyoglu Tahsilat Miidiirliigiinden: 
Kas1mpa~ada Catmamescid mahallesinin Cezriatik soka~mda eski 2 IIA 

9 9 ve yeni 3 ilA 5 ve 7 ila 13 numara ile murakkam sag taraf1 tarik ve sol ta
r~£1 Ali Mahir hane ve bah~esi, arkas1 Hilrmiiz ve Adil ve sairenin haneleri. 
Cephesi tarikiamla mahdud maadekakin, han ve hamamm tamamile, deru -
nunda cari Valde Sultan vakfmm nlSlf ve Hasanpa~a vakfmdan bir ki cem'an 
bir bw;uk masura mailezizin 11/12 hissesinin tekrar 32 hissede iicer hissele
rinin ipotek fazlasi; cl360 lira borca mukabil birinci derecede ipoteklidir .• 

Belediyemize 100 lira iicretle diplomah bir f:.n m!!m~ru ~lmacakbr. Is
tekJi olanlarm vesaik ve evrak1 miisbite asll veya orneklenle b1zzat ve yahud 
~azx ile Belediyeye ba§vurmalan ilan olunur. (2287) 

Ve Kas1mpa~?ada Bedreddin mahallesinde eski Kabristan yeni Me§rutiyet 
sokagmda eski 28 yeni 80 say1h ve Darii~afakq ve Evkafa miilhak 1s'?ail A:.~a 
valnflarmdan bir taraf1 Zelik aparhmam ve bir taraf1 Sabutun hanes1 ve ko -
miircii diikkam ve bir taraf1 Ortasokak ve taraf1rabii Kabristan sokaltile 
mahdud Darii~~afaka vakfmdan 540,2 ve !smail Aga vakfmdan 157,30 ar§m-
11 maabah~e bir bab hanenin 3/32 hissesi. 

Belediye Sular idaresinden: .. .. 
I ak bazx ameliyat dolayisile 23/4/1937 cuma gunu 

Avukat Orban Mithatm Galata Maliye $ubesine olan vergi borcundan 
dolay1 yukanda hisse ve evsaf1 yaZih emlakin tahsili emval kanunu hilkiim • 
lerine istinaden aleni milzayede suretile sahlacakhr. 

k KagJdhanede yapx_ ac.. .. b h t dorde kadar istanbul yakasmm yilk-
a ~am :.oaat 21 den ertes1 gunu sa a sa; t' hasil olacag1 muhterem hal
se]t semtlerinde Terkos sularmi kesme zarure I (2289) 

~ildirilir. 

!steklilerin 17/5/937 tarihine rashyan pazartesi giini.i saat 14 ten sonra 
Beyoglu kazasmda toplanan !dare Heyetine % 7,5 pey ak~elerile miiracaat -
leri. (2286) 

6ksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

>z 

• 
M A c A R Hlh!r~-~.! .. ~m~o~- j ~u~e~o~hR L.;~ ~r~ti~ j K A s I 

TURKIYE MERKEZ. !?UBES1 
Istanbul, Sirkeci Ankara caddest No. 154 

• 23577 Telgraf adresi: Hetherton .$ube: ADANA 

Telefou • 1937 MODELLERi 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 

tekerlekli veya tank sisteminde 

H S CS ~· ELi K 

MAZUT 
Traktorleri 

Emsalsiz derecede miikemmel, saglam ve sadedirler 
l§lemeleri en ucuz ve en emindir. 

akineleri Ot ve Saman Balya makineleri, Motor ve Lo-
r t•k nlluklar, Orak ve,_!'larman emzme maki~eleri Ekremozler ve yay1klar, Santrifiij tulumba· ..-e 1 p 1 y em JUrma ve ' 

k b'l Den-irmen er, 
omo I ' &- • k' eleri. I r lraat ma lD 
ar, her tnr u z .. . . o· . g traktorleri ~ok ucuz fiatla sat.hr. 

Muracaat . mn -
Arbk ecnebi mah kullanmaya hacet kalmad1! 

Tamamen Tiirk i~.;ilerioin ~all!,ihgx !abrikamiZda; 
Avrupa malmdan daha iyi ve daha ucuz 

8 A$ K. U R T 
(;atal, ka,•k ve bt~ak talomlarJ, ~ay ka,IklarJ 

ve saire kat'iyyen paslanmaz ve daima aynl giizelligi ve ayni parlakhgx 

uh f eden halis alpakadan yapxlmaktadtt. Her yerde arayliUz ve Avrupa 1Jl a aza . 
mahna verirlerse almayamz. 

Mekteb idarelerinin nazar1 dikkatine: 
Catal, ka!i•k ve b1c;ak taki~Ianmxz~ tarz1 imalin~ g?rmek istiyen mekteb 
- · ·n grup halinde fabnkamxz1 z1yaret etmelel'l rxca olunur 

talebesaDI 1 k b I d Umuml deposu: Tahtakale,. 51 nu~~r~ 1 ~o er hra~ 1~ak an deposu ur. 
}'abrikasx: Be,ikta~ vapur Iskelesi 1tbsabnde No. 28 -30 

a 

ve 

BOGAZi.Ci 
• ihtifalci 

Ziya merhum Ziya" merhumun eseri 

Hayahni, tarihi eserlerimizi, abidelerimizi ve 
bunlarm hanilerini tetkike hasreden lhtifalci 
Ziya merhumun en son eseri basdmaktadir. 

fstanbnlu tarihile, kuruldugu 
giinden bugiine kadar mimari eser
leri ve abid~lerile, ba~mdan ge.;en 
sergiize§tlerle tanm1ak istiyenler ... 

ihtifalci Ziya merhumun .;eyrek 
as1r siiren tetkik ve tetebbii1erinin 
mahsulii olan bu eseri mutlaka ve 
mutlaka takib etmelidirler. 

JJer hfata cumartesi gi.inleri biiyiik kat'ada ve son dercce nefis renkli 
resimlerle siislii olarak bir forma ~xkacak, muazzam bir cild 

te!jkil edecektir. Formas1 10 kuru~. 

Idaresi : Y enipostane arkas1nda Basiret hanmda 
31 No. Abone bedeli : 250 kuru~tur. 

(SatJbk Duba) 
Akay i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Halicde bagh bulunan su kesiminden yukansma kadar bakrr kaph (6) 

aded agac dubaya verilen fiat. haddi layik goriilmediginden arttxrma miidde
ti 28 nisan 1937 c;ar§amba giinii saat 15,00 e temdid edilmi~tir. 
~ !steklilerin % 7_,5 giivenme paralarile mezkfu saatte Akay :;lefler Encii -

menine gelmeleri. (2283) 
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STA , 

Istanbul 
yerleri 

- Ankara Beyoglu §Ubelerile Be§ikta§, Eski§ehir sati§ 
tuhafiye A 

ve umum1 bakkaliyeler, magazalar, ttriyat 

HASAN KOLONY A VE 
LOSYONLARI , 

90 derece limon ~i~ekleri kolonyasile Leylak, Yasemin, 

Viyolet, Nergis, Milflor, Revdor, Bahar c;ic;ekleri 

<;am, Origan lavatna c;ic;ekleri 

Hasan Losyonlar1 kii<;iik ceb §i§esi 

Kuru§ 

1/24 litre 25 

" 
" 

,. 

• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 

ceb §i§esi 

kiic;iik 

orta 

di.iz biiyiik §i§elerde 

biiyiik 

" 
fantazi kristal 

1/16 " 40 
1/8 " 70 
1/4 " 130 

150 
1/2 :r. 250 

1 " 500 
300 

kristalliiks kutu ile 400 
top kristal 1/16 " 50 

" . 1/8 " 80 
• 

,. " 
Hasan o do lavant (eau de Lavante) 

1/4 " 150 
70 

150 " 

NESRiN KOLONY A VE 
LOSYONLARI 

Nesrin kolonya ve losyonlart 75 derece Limon c;ic;egi, 

Yasemin, Leylak. Divinya, Revdor, ;iipr, Fujer, Ful, 

Menek~e, Suvar do Pari, Origan, Krepdo§in, Dag c;i

c;egi, Zambak, Si.inbiil, 90 derece lavand friksyon <;:am 
Kuru§ 

Nesrin Kolonya ve Losyonlar1 1/16 litre 20 

,. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

" 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

1/8 " 35 
1/4 .. 60 

1/3 " 100 
1/2 " 125 

1 " 250 

• litre ile ac;1k 250 
• cam kapakh ~i~eleri 1/8 • 70 . " 
" ,. 

,. 

• 
" 1/4 • 100 

" 1/2 " 150 

TRA~ KOLONY ALARI 

Nesrin tlra§ kolonyas1 1/4 litre. 30 

• " " diiz biiyiik ~i~eler 60 

" " tam bir litre 150 

LAVANTALAR 

Lale, ;iipr, Divinya, Nergis, Violet, Milflor, Leylak, 

Giiller, Revdor, Origan, Yasemin, Krepdo~in. Neroli, 

Suar do Paris, A§k gecesi , Dag c;ic;ekleri, Zambak, 

Amber, Fulyalar, Genclik, Senkflor, Amorita, Kadm 

eli, Nadya, Fujer, ;>anel, Miige, Florami, iskandal, Flor

damur, C::ic;ek demeti, Limon c;ic;ekleri , Kolonya, Neroli. 

Hasan Lavantalart 3 gr. §i§e 

,. " 5 " " 

" 
• 
" 

• 

• 

10 " 
20 " 
50 ,. 

" 
• liiks kutu • 

,. " " 

SABUNLAR 
TUV ALET SABUNLARI 

Kuru~ 

25 
50 
75 

100 
300 

Limon c;ic;egi, kolonya, Fujer, Roz Ac1badem, 

Zambak, Anber, Lavanta, Limon, Misk 

!\san Tuvalet Sabunlan kiic;iik 

• yuvarlak kiic;i.ik 
• • biiyiik 

" liiks , • " 

G.iSERiN SABUNLARI 

HasaB Glil'in Sabunu 
• 

I • 
,. giil ve limon kokulu 

, giil 

Kuru~ 

12% 
15 
25 

2C 
30 

12% 
30 

20 

magazalarile eczanelerde bulunur. 

TOZ SABUNLARI 

Hasan Toz Sabunu 100 gr. kutu 

" " " 200 " ,. 

TIBBI SABUNLAR 

Godron, Sufr, Godron Panama, SUblime 

20 
35 

Hasan T1bbi Sabunlan 15 

PUDRALAR 

Hasan Tuvalet Pudrasi kutu (Origan) 

" " " 
" " " ,. • biiyiik liiks 

Hasan Tra§ Pudras1 kutu (Origan) 
,. 

" " 

Kuru§ 

25 
40 
60 

100 
15 

25 

,. • • biiyiik kutu 40 
Hasan <;ocuk Pudras1 (leylak, giil, fujer, lavanta) 20 

" " 
Hasan Talk 

,. ,. 
• 

• paket ,. 

,. 500 gr. • 

,. 1000 • ,. 

,. 

" 

KREMLER 

,. 
,. 
,. 

• 

" ,. 
,. 

10 
40 
60 

(Yags1z kar Menek§e), (Yagstz kar Ac1badem), (Yarrm 

yagh gece pembe Suvar do Pari), (Yagh Giil), Yagh 
Yasemin), (Yagh Leylak) ve (Ac1badem yag1 kremleri) 

ile (Soguk ve Giine~ ic;in Likit kremi) 

Hasan Kremi vazo ve §i§e 

,. " tiip 

BRiY ANTiNLER 

KUtu§ 

50 
20 

(Yagsrz goma pembe giil), (yags1z goma pembe 
Likit) , (yagh Yasemin), (yagh Likit Suvar do Pari) 

Hasan Briyantinleri ufak §i~e ve vazo 35 
,. ,. biiyiik §i§e ve vazo 50 

RUJLAR 

Hasan Ruj sabit renkli a~lk, orta ve koyu 

ALLIKLAR 

Hasan Alhk brunet, blondit ve mandarin 

TIRNAK CiLASI VE 
SURMELER 

Hasan Tunak Cilas1 beyaz ve renkli 

• ,. 
" 

" ,. . 
" • scdef 

• ,. 
" 

" " 
Diisu1van Aseton 

Hasan Si.irmesi (Surmedanhgile) 

.. • Liiks biiyi.ik 

• • Paket 

• • SACLARA AID 
MUSTAHZARAT 

Hasan ;>ampuvan Tozu 

• " ozu likit 

• " .. biiyiik 

Hasan Trihofil Sa~ suyu 

Hasan Sa~ Sabunu 

Hasan Sa<; Sabunu bi.iyiik 
Hasan o do kinin (eau de quinin) 

Hasan o do kinin (eau de quinin) biiyiik 

Kuru§ 

50 

35 

Kuru§ 

10 
15 

20 
20 

30 
40 
12lf2 
20 
30 
15 

Kuru~ 

5 

30 
50 

100 
25 
40 
70 

150 

TRAS LEVAZIMATI , 

Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 
Hasan Tra§ B1c;ag1 1-4 10-35 100 - 300 

• ,. ,. paslanmaz 1 - 6 10- 50 100 - 425 

Hasan Tra~ Sabunu 

Hasan Tra§ Sabunu kutusuz 

Hasan Tra§ Sabunu Kremi 

Hasan Tra~ Makinesi 

,. " ,. kutulu liiks 

• ,. F1rc;as1 
,. ,. halis blero 
,. ,. ,. 

" " ,. 

KOKULU SULAR 

Hasan Maimukattar 1 kg. 
,. ,. 2 " 
,. ,. biiyiik daruacanalarda 

Hasan Giil ve <;ir;ek suyu 1/4 kg. 
,. " 1/2 ,. 
,. ,. 1 ,. 

Kuru§ 

30 
25 

30 
100 

150 
100 
250 
500 
800 

Kuru§ 

25 

45 
10 
30 
50 
75 

Y AGLAR VE ESANSLAR 

Hasan Giilyag1 ve neroli halis baf 1 Gr. 
• ,. ,. 5· 
,. ,. 10 " 

TIBBI MUST AHZARAT 

Hasan Kuvvet ;>urubu kiic;iik 
,. ,. ,. biiyiik 

,. " • 1 kg. 

• ,. 
" 2 • 

• 6ksiiriik Pastilleri 

_Di~ MUST AHZARATI 

Hasan Di§ Macunu Dantos biiyiik iki misli 

• ,. Suyu 
,. 

" ,. orta 

" ,. biiyiik 

" ,. Fur;as1 

" " " ,. • " 
• " 

" " 
• " " ,. 

" 
,. 

GLUTEN 
,.. 

MAMULATI 

Hasan Gluten Ekmegi 

" 
• 
,. 

• 

,. 

• 
• 
,. 

Gevregi 

Makarnas1 

Unu 

;iehriyesi 

1/2 kg. 

1/2 .. 

1/2 " 
Hasan Diyabetik C::ikolatasi 

• ,. ,. 6 hk kutu 
,. 

• 
• 

12 lik kutu 

Brekfast Biskiivitleri kilosu 
.. • 1/2 kilosu 

" kutusu 

OZLU UNLAR 

Pirinc, Bugday, Mrs1r, Bezelya, Tiirlii 
Mercimek. irmik 6zii 

250 gramhk kutu 
500 gramllk kutu 
Badem ozii unu 250 gramhk kutu 
Badem ozii unu 500 gramhk kutu 
Patates, Arpa, Yulaf, <;avdar 250 gr . 

, ,. ,. " 500 ,. 

40 
175 

300 

Kuru~ 
60 

100 
150 
250 
30 

20 
30 
60 

100 
20 
30 
40 
50 
60 
75 

100 

Kuru§ 

40 
60 
60 
60 
60 
25 

125 

240 
250 
130 
35 

Kuru~ 

20 
30 
30 
50 
25 
40 

ve 

YAGLAR MUSTAHZARA11 

Hasan Zeytinyagr niimunelik 

,. ,. 1/4 litre §i§e 

,. • 1/2 litre §i.§e 

• , 1 litre §i§e 

• ,. 1 litre teneke 
,. ,. 2 litre §i§e 

,. ,. 71h litre teneke 

Hasan Hiiil do Parafin 
Hasan FJStrk 6zii ya~ 
Hasan F1strk 6zii yag1 kii~iik 

Hasan Hindyag1 halis 25 Gr. 

Hasan Hindyagi halis 50 Gr. 

Hasan Tatb Bademyag1 kii~iik §i§e 

Hasan Tath Bademyag1 biiyiik §i~e 

Hasan Tath Bad~myag1 250 Gram. 

Hasan Ac1 Bademyag1 kiic;iik ~i§e 

Hasan Act Bademyag1 biiyiik §i§e 

Hasan Bahkyag1 1/4 kg. 
,. ,. 1/2 • 

" 
" 

,. 
1 

2 

,. 

• 

HA~ARATI OLDUREN 
FAYDA 

Fayda Hasan 1/4 litre 
,. • 1/2 • 
,. ,. 1 , 
,. ,. 5 • 

• • teneke 15 kilo safi 
,. • fr~1 50 kilo safi 
,. ,. Pompa 

N aftalin ozii 

FARELERi OLDUREN 
FAR 

Far Hasan Fa:re Zehiri Macunu 

• • Kilo ile 
,. ,. ,. " Bugday 
, ,. ,. ,. Kilo ile 

,. ikisi bir arada 

HASAN GAZOZ OZU 

$t:kersiz c;ok kopiiren meyva tozu tertibile ~ekerli 1~ 
mon, portakal, mandalina, muz, c;ilek, armud, ananaSr 

vi§ne, agar;r;ilegi, sinalko meyva usareli gazoz ozi.i 

Hasan Gazoz 6zi.i 1/16 litre 
" ,. " 1/8 ,. 

" " " 1/4 " 
" " " 1/2 • 
,. " ,. 1 ,. 

PREZERV ATiFLER 

Hasan Garanto Prezervatiflcri 6 aded kutu 
.. ,. 

• • 
" 
" 
• 

1 • 

ipekli 6 aded 

,. 1 " 

J{tl 
'}) 
~ 
~ 
gO 

t6ll 

MUHTELiF MUST AHZARA 1 

Demirhindi Ozi.i ki.i~iik 

• • Orta 

• • Biiyiik 
Bikarbonat do sut kii<;iik paket 

• ,. 100 Gram 

" 
• • 

250 " 

500 " 
• .. 1 kilog. 

Hasan c;ocuk Donlan 1 numara 

" 
,. 

" 
,. 

Hasan Leke Suyu 

2 

3 " 

Hasan <;ama§Ir, Bulaiiak, Cila Tozu 

Hasan Gama~Ir, Bula§lk, Cila Tozu biiyiik 

Hasan Nane ve Melisa Ruhu 

Hasan Nane ve Melisa Ruhu Cam kapak 

Hasan Vazelin ve muhtelif 

Hasan Hasta dereceleri 

• ,. 
" 

l{llfll 

40 
60 

100 
6 

10 
20 
s5 
60 
70 
gO 
gO 
10 
10 
15 
25 
50 

12Y 
50 ~ 

100 
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Size: Akisleri mDteharrik ziyadar 
Parlak bir · havuz teklif eder ... 

-
Latif bir ziya alttnda ho~ manzarah ~i~ekler .... -
Gozlerin zevkile ~enlenen bir mesken .... . 
Camekaniniz i~in . dayantlmaz bir cazibe .... . 

~iatJ, taksitlerle odenmek ~artile 
• 325 LiRADIR 
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,, ~NKARA. 
NICIN VE NASIL DE\ILE·T MERKEZI OLDU 

Bu tarihi karard8 biiyiik bir 
isabel ve hakikat vard1 

Ciinkii _,. 

devlet 
o, vak'alardan dogittu~tur. 
merkezligi T iirkliigiin bir 

Diyebiliriz ki Ankaran1n 
tahakkukudur 

.. 
ruyas1n1n 

~ nkara, Tiirkiye Cumhuriy<:ti- ' 
~ nin devlet merkezi olmada~ 

once parl<alamp yikilrna tehh
kelerinin en karasma ve en kanhsma ug
ramJ~ Tiirkliigiin loplanh merkezi olrnu§
tu. Tiirkl iik, yeni milli saltanatmt 23 ni
san 1920 de orada kurdu. ve :rurk ca
miasmm kurtulu§U tedbirleri en canl! he
yecanlarla oradan fi§kirdi .. Hartaya ba
karak Ankaran:n devlet merkezi olu~u se
beblerini bugiin siyasi, cografi, askeri bir 
l<Ok sebeblerle izah etmek miimkiindiir, 
ve belki bu sebeblerin hepsi dogcu ve akla 
yalcn goriiniir. Fa kat hakikat ~u.Jur ki 
Ankaranm devlet merkezi degil, balta 
m:lli toplanh merkezi olu§U §imdi 
sebeb diye ileri siiriilecek bir ta
kim hadiselerin neticesinde kendi ken
dine tahakkuk etmi§ bir keyfiyet -
tir. Ankaramn devlet merkezi olu
§U l<Ok kuvvetlidir. <;iinkii o sebebler
den degil, vakJalardan dogmu§tur. il<in- r 
de bu sahrlann yazicisi da oldugu halde 
Ankaramn devlet merkezi olmasm1 res -
!"''- 1-- -,rlastmp kanunla§IIranlar, bu i§-
~II'P.'WI~~~ ..,. "-·~ ... _....,.• .,~ ::;p=_!lili'( .. J;;:.s 

Atatiirk, Milli Milcadele giinlerinde ... 

te zaten kend1 kendine ve kendi kuvvetile 
olmu~ bir i§i tasdikten ba§ka bir§ey yap
mamJ§IardJr. Adeta diyebiliriz ki Anka
ramn devlet merkezligi Tiirkliigun ta -
hakkuk etmi~ bir riiyas1d!T. Uyamk ri.iya
lanmJZda sarahatle gordiik, ki meger 
ge~ilemez tabii istihkam demek olan gor
dium (kordiigiim) efsanesi Ankara hava
lisinde imi§. Biz, Ergenekon hikayesinin 
hakikatile Ankarada kucakkucaga ya§a· 
drk. Biz biitiin bir kanaatle: 

- fcab ederse belki di.inya y1kda -
cakttr, fakat Tiirkiye olmiyecek, kurtula
cak ve yiikselecektir. 

Demege Ankaranm esrarh sinesinde 
im"kan ve zafer bulduk. 

~u hallraya bakm: Mi.itarkenin bi.itiin 
vatam ve Si.iti.in milleti dii~man pen.;esine 
dii~r-en kara giinlerinde idi. Ellerimiz • 

Yeni Tiirkiyentn ve Cumhurivettn Biintsi Bii.yiik ~el Millet Mecltst kiirsiisiinde 

Biz butun 'bir kanaatle 
"icab ederse belki diinya yilolacakbr, fakat Tiirkiye 
olmiyecek, kurtulacak ve yiikselecektir, demege 
Ankaramn esrarb sinesinde imkan ve zafer bulduk 

giinlerin bogucu havas1 ~inde yiizerken 
I bir giin fstanbulun izbe denilecek bir ye
rinde birka<; arkada, derdle§iyorduk. (:a
resizliklerin karanhklan arasmda bir ara
hk gozlerimizin oniinden <;akip gel<en bir 
§im§egi adeta haylmarak ~oyle tesbit et-

1 
rni§tik: 

- Anadolu i<;erisine dalmak i.;in Sa
karya iizerindeki biitiin kopriileri ata ata 
Ankaraya l<ekiliriz ve orada durarak bii
tiin diinyaya : «Hi~bir hiikmiini.izii 
tamm1yoruz. Kudretiniz varsa gelin de 
dinletin» deriz! 

Bu uyamk goriilmii§ riiyalardan biri
dir. 0 s<izleri s<iyliyen ve bu sat1rlan ya
zan o zaman ne Sakarya kopriilerini bi
liyordu, ne de Ankarayt. Cografi malu
mat bu kadar kuvvetli kanaatle bir fikir 
iradma kifayet edemezdi. 

0 tarihten yedi sekiz ay sonra Sivas
tan kullandigi milli kuvvet manivelasile 
fstanbulda bir meclis althran Mustafa 
Kamal Atatiirk, kendisi de meb'us oldu
gu halde 1stanbula gelmiyerek S1vastan 
karargahm1 Ankaraya nakletti. Onun na
zarmda kendisinin istanbul tuzagma gir
memesi lazrmd1, belki lstanbuldakilerden 
kurtulabileceklerin bir gi.in kendisine ora
da iltihak ebneleri muhtemeldi. 

Atatiirkii S1vastan Ankaraya getiren 
sebeb nedir~ Ni~<in Ankaraya da, Ana
dolunun diger bir §ehrine, mesela Bursa
ya, mesela Eski§ehire. mesela Konyaya 
degil? Bunda Ankararun bir §imendifer 
ucu olmastmn I<Ok dahli olmu§ mudur? 
Belki biraz. Fa kat o kadar az ki ona hi<; 
diyebiliriz. Anhranm Anadolu i~<indeki 
mevkii kadar adeta ad!mn tiisimmda ken
disine <;eken gizli bir kuvvet vard1. Onu 
oraya gittikten sonra gordiik, ve orada 

den silahlarrmtz almmi§, memleketimizin hemen hartadan silmekle bile te§Cffi et- toplulugumuz artbk<;a daha fazla duy -
o zaman en can alacak belliba§h nokta- miyecek bir kudurgunluktalar. Karga duk. 
Ianna dii§IIlan kuvvetleri girmi§. Kimii - llynetli bir tak1m yerli di.i§lllanlar di§an- 1sta~uldaki meclis istanbul i§&al kuv
damaga mecal yok. Tiirkler hayatlanna dan gelenlerle elbirligi ebni§ler, kendi el- vetleri tara.fmdan bastlarak ( 16 mart 
ve haysiyetlerine sahib degiller. Maglub lerile kendi memleketlerine fenahklar 1920) darmadag1n edildikten dort giin 
ve aciz bir hiikfunetin Mi.itareke §artlan yaphklanm farkebniyecek kepazelikteler. sonra bu sabrlann yaziCISI Kocaeli yanm
bile ayaklar alhnda ~<igneniyor. Belli ki Her taraftan ~evrilmi§ simsiyah cehen - adas1 i~<inde koyden koye giderek Anka
dii§manlann kasJdlan yamand1r. Zaten nemi bir hayat, lti hi~<bir ~<Iki§ yeri gos - raya istikamet anyordu. Bu arayt§ bizi 
bunu gizlemiyorlar da. Tiirkliigii heme~ termiyecek bunalbcihkla. i§te bu kara Adapazannda §imendifer yoluna indird~ - .... -~---- ...... ....----·- --,.,.-.-,.. . ....-....,-------.....---- ~------- ~----· 
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GUN NE KADAR GU2E __ ...... 

TABi» c,POKER_PLAY"TRA~ BI~AGI 
iL£ TRAS OLOU M ! .. -

Mevduat I<;:in elven~li ~artlar 
Para plasmam Jc;tn ogutler 
Klral!k Kasalar 

Biitun guu aras1z a<;:Iktlr 

Erzurum V aliliginden: 
1 - 3 mayrs 937 pazartesi giinii saat on be~te Erzurum Vilayeti Daimi 

Enciimen odasmda elli yedi bin iki yiiz otuz lira seksen dokuz kuru~ ke~if be
delli cild ve ziihreviye hastanesi in~aatmm kapah zarf usulile ihalesi yaprla· 
cakttr. 

2 - Bu i~e aid ke~if evrakile diger teferriiab Ankara, istanbul, Erzu
rum Naf1a Miidlirliiklerinde goriilebilir. 

3 - Muvakkat teminat miktan dort bin yliz on iki liradrr. 
4 - !stekliler Nafra Vekaletinden ald1klan ehliyet vesikasile 937 sene

sine mahsus ticaret vesikasrm ihtiva etmek ~artile iki bin dort yiiz doksan 
sayrh arthrma ve eksiltme kanununun otuz sekizinci maddesindeki sarahat 
dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublanm ii« may1s 937 pazartesi saat 
on dorde kadar Vilayet Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ~arttrr. Posta -

kmesi 

_ Deposu: A. EN ilt 7. E 
Istanbul, Suh···•llamam, Dikranyan Han. • 
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isvi~re'de webbolite A. G. in 

L. CiHAllARI 
Kuyunuzun, 

suyunu 0-
muslugunuzun kire~li ve act 

1 derecede tatl1 suya ~evirir. 

V ebolid ile kireci tasfiye edilmi~ su ; 

BANYODA: Cildi ve sac;lan ipek gibi yumu~ahr, ondiilasyonu dcvam ettirir, sac;larm 
kepeklcnmcsinc mani olur. 

Y EM E K ve G·A Y D A : Et ve kuru sebzeleri c;abuk pi~irir vc lezzet temin eder, c;aya 
kcndi ncfis renk vc kokusunu verir. 

CA,MA31R ve BULA31K da : Sodaya ihtiyac; kalmaz, elleri tahribattan kurtanr, sabun
dan % 60 tasarruf temin eder, c;ama~trlarln YJ.pranmasma 
mani olur. 

KAZAN ve KALORiFER de: Kazanlarm kirec; tutmasma vc borularm zamanla ttkan
masma mani olur. 

BOYAHANELER de : Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit net.-.: ven... 

VEBOLiD: Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, laboratuar, mekteb, 
otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve miiskirat imalathanele· 
rinde ve berber salonlarmda mutlaka lazund1r. 

Ta2y.k .i ve taiyiksiz 
su ile i~ler 

Saatte 250 litre tasfiye 
eden portatif cihazlar, 

25 T. liras• 

Ci~azlaran tasfiye ettigi suyun evsaf1 
asliye ve tabiiyesinde bir degit~nklik 
yapmad1g1 Giilhane As. ve Ziirih H1f
z•ss1hha enstitUsU taraf1ndan tevsik 
edilmi,tir. 

Tazyikli ve tazyiksiz s1cak ve soguk 
su ile i'ler ve saatte 250 litreden 
15000 Utreye kadar su tasfiye eden 
cihazlar. 

Sipari~ er posta Ucreti almmaksllln gtinderilir. 
Taleb iizerine bir memurumuz cihazla beraber tecriibe 
yapmak iizere adresinize gonderilir. Telefon: 44507 

Biitiin su ~eueKes•m tasfiy.e 
eden sabit cihazlar, 

125 liradan 

VEBOliD LiMiTED Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40- 42 

Sat!~ yerleri: Ankara, Vehbi Koc; Ticarct Evi • istanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda, 40 - 42 Galata - izmir: 
$ifa Eczancsi - Adana: Feyzi Dural • Samsun: ~Ik Tera kki Tic.arethanesi - Aydm: Emniyet Eczanesi - Kiitahya: 
ihsan Serif Ecz11nesi. Malatya: Mahmud Nedim ve Biraderi - Inebolu: Salahaddin <;elebi • S1vas: Yusuf Unsa
lan - Trabzon: Faik Harunoglu ve Ogullan • Biga: Ziih tii Zeren. 

Anadolu, Suriye, trak ve .1ramn Ba~hca ~ehirlerinde Sah~ yerleri aran1yor 
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'•LAK SO JEN-. 
Tabii mUshil 

Barsaklan tamamile temiz!iyen ta
bii ve nefis miishil ~<ikolatasJdn. Fen
nin harikasJ olan bu tabii ~;ikolata 
almmasJ en kolay ve en iyi bir mi.is· 
hildir. T ansyonlan yiiksek hastalara, 
kadmlara ve kiic;iik ya~taki '<ocuk· 
lara itimadla verilir. En ki..i~<iik ya~
taki ~<ocuklar LAKSO JEN'i ~;iko
lata gibi lezzet ve i~tiha ile yerler. 

Biitiin eczanelerden araymJZ. 

Kandra Asliye Hukuk Mahkemesin
den: 

Kendisi muhacir olup Kand1ramn Sa
fah koy Hoca og;lu Hasan ktz1 Racer ile 
evlenerek kansmm vefatmdan sonra 
ktz1 Racer ile birlikte mezkflr koyii 
ter'kederek elyevm haya~t mematlan 
meghul oldugundan aleylerine gaiblik 
davas1 acrilml§tir. Gaibler hakkmda ma
lumatlari olanlarm bir sene zarfmda 
mahkemeye kanunu medeninin 32 inci 
maddesi mucibince haber vermelerine 
karar verildiginden bu gaibler hakk1nda 
mahimah olanlann Kandra Asliye Hu
kuk Mahkemesine haber vermeleri ilan 

Ziihr evi ve cild hastahklart 

or. Hayri Omer 
Ogleden sonra Beyoglu Agacami 
. s1rasmda No. 313. Telefon: 4358 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilani 

N;~ f,a V ekaletinden: 
Havayollar1 Devlet i,Ietme idaresinden: 
1 - Ankara- istanbul arasmda: 

1 -- 1stekli <;lkmami$ alan Diyarbekir Niimune hastanesi paviyon in§a
ati avm $artlarla yeniden eksiltmiye <;Ikanlm1~hr. 

Ke!;iif bede1i 111,634.03 lirad1r. ... 
2 - Eksiltmc 5/5/917 <;ar~amba giinii saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 f~

Jcri Umu"TT Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yc.p1lacaktn·. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna miiteferri evrak 558 kuru~ bedel mu
:{abilinde Yap1 j~Jeri Umum Miidi.irliigiindcn almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in taliblerin 6631.70 lirahk muvakkat te
minat vermesi ve Naf1a Vekaletinden almmis ve en az yiiz bin Iirahk bir i§ 
yapmi'i oldu.gunu gosterir miiteahhidlik vesikasi ibraz etmesi lazimd1r. 

5 - isteklilcrin teklif mektublarim ikinci maddede yazil1 saatten bir sa
at evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine vermeleri muk-
tnzidir. 

Postada olacak gccikmeler kabul edilmez. c968• (2178) 

Tiirkiye Ziraat Bankasi Oderni~ Su ve 
Elektrik isletme Direktorliigiinden: . , 

.~,;r.daremiz Fen ~ubesi f?efligi i<;in bir miihendise ve fen k1smmda istihdam edil
larm a.'!§.'£<. bir elektrik ustaba~ISJna ihtiya<; vard1r. Bu vazifelere talib olan
Banbsi Muh.ascvs~_aikle tahriren idare Direktorliigiine veya istanbul Ziraat 
A - Niifus ciizdam sri'Riiracaat etmeleri. 
B to. r t " fl 

-- Mufassal terciimeihal ,., ogra I» 

C - Diploma ve bonservislerin musadd k . 
D - Vazife kabulii i in '1 . .. .. a ""'retleri 

C 1 en surulecek §artlar. (2139) 

A - Cumartesi giinii hari<; haftanm diger giinlerinde 
Kalk1~ Van~ 
S. D. S. D. 

Ankaradan 
istanbul dan 

10 00 11 50 fstanbu1a 
15 00 16 50 Ankaraya giinliik se· 

ferlerimiz vardir. 
B - Cumartesi giinleri: 

AnkaradaD 14 30 

C - Pazartesi giinleri: 
istanbuldan 7 00 

2 - S.ehir gezinti U<;U~lan c!htiyarh : 
Ankarada - 18/4/937 

16 20 

8 50 

istanbula giinliik bir se
ferimiz vard1r. Cumarte
si giinii istanbuldan An
karaya avdet seferimiz 
yoktur. 

Ankaraya ilave seferi. 
miz vard1r. 

1stanbulda - 25/4/937 den itibaren ba§hyacakhr. 
S. D. S. D. 

Ankarada 15 30 : 16 30 

Yel,!ilki:iyde - 15 00 16 00 

Acentaianm1zdan gezinti ucu§U bileti 
donii~leri idare otobiisile paras1z yap1hr. 

devam eder. !dare otobiisii acen
ta binas1 ~niinden saat 15 te hare
ket eder . 
devam eder. idare otobiisii acen· 
ta binasl oniinden saat 14 te hare
ket eder. 

alanlarm meydanlarun1za gidi§ ve 

Ankara Acentam1z - Bankalar caddesi P. T. T. bioasmda Tel. No. 3682 
istanbul Acentam1z - Karaki:iy P. T. T. binasmda Tel. 41137 

c933» (2123) 
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Bir araba ile Geyve bogazma giderek o
rada istikbalimize gelen millici idarenin 
memur arkada§larile drezin iizerinde 
Geyveye vard1k. Ankaranm milli kuv -
vetleri Eski§ehirdeki dii§man kuvvetleri
ni takib ederek Geyveye kadar gelmi§ler, 
pi§tarlarile Geyve bogaz1m tutmu§lardi. 

Geyvede Mustafa Kamal Atatiirki.in 
beyannamesini okuduk: Heyeti T erlisili
ye Reisi istanbulda meclisin bas1larak 
dagJldlgml, bir k1s1m azasmm tevkif ve 
hapsedildigini kaydettikten sonra o be
yannamede verdigi talimatla milleti An
karada toplanacak yeni meclise aza gon
dermege davet ediyordu. Goriiliiyor ki 
biz Ankarada rastgele bir §ehre degil, bel
ki Tiirk milletine merkezlik edecek bir 
diyara gidiyorduk. 

Geyveden Ankaraya gitmek it;:in §imen
diferi yalmz Mekeci kopriisiiniin obiir ta
rafmda alabilecegimiz anla§IIdi. <;iinki.i 
Eski§ehirden ka~n dii§man kuvvetleri 
§iddetli takibden kurtulabilmek it;:in bu 
kopriiyii atarak kendi hesablanna arka
lanm emniye taltma almi§lardi. Burada 
istanbulun Sakary kopriilerini atanz §ek
lindeki at;:Jk ri.iyasmt hatJrladik amma 
Mekeci kopriisiinii biz degil, ba§kalan at
IDI§h. Meger daha bizim riiyamn tahak
kukuna ma gelmemi§ imi§. Bu kopriilerin 
taraflmiZdan ahh§l bir mi.iddet daha 
sonra vaki oldu. Birinci in<inii harbinden 
epeyce zaman evvel dii~mamn muhtelif 
istikametlerden niimayi§ler gostermesine 
kar~t Geyve koyiindeki kuvvetlerimiz al
diklan emirle geriye t;:ekilirlerken Sakar
ya kopriilerini hirer hirer atarak donmii~
lerdir. Bu kopriiler abltrken biz An
karada idik, ve ora.dan filhakika bii
tiin diirzyaya: 

- !§te biz buradayiZ, hit;:bir soziini.izi.i 
dinlemiyoruz, ve dinlemiyecegiz. Haddi
niz ve kudretiniz varsa gel in de dinletin! 

Diyorduk. 
inoni.i harblerinden sonra Sakarya bo

yunda yaphg1miz bir seyahatte kendi ta· 
rafJmlzdan atilan kopri.ilerin kendi adam
lanmJz ve kendi vasttalanm1zla tamir o
lunmakta bulundugunu gormii§tiik. Bu 
Sakarya boyu kendi ba§ma bir alemdir. 
Dii§man Eski§ehiri get;:ip Ankaraya yak
la§IIgi halde hit;:bir zaman bu Sakarya 
boyuna giremedi. Denebilir ki Sakarya 
ile Ankara arasmda bir t~!Dl birligi 
vardu. Ankaraya girilemedigi gibi Sa -
r 
I 

CUMHURiYET 

...... 

Ankaranm en hararetli zamcnlannda, Ba~kumandan orduyu tetti§ ediyor 

r--:,~-·-·-.~~"''""''!li"3"c'':>~--·"*"'"'"'"'"-' 0 '""'''"'_! .... ·.~.,... - - 1 karyaya da girilemiyor. Zaten, yukanda 
da i§aret ettik, ki tarihin.Jcordiigiimii bu 
sahadadu. 

Bu keyfiyet taraflmJzdan da bir haki
kat k1lmdiktan sonra Sakaryadan hrhyan 
Tiirk kuvvetleri her tarafta muhite ve 
denizlere dogru ta§hlar: A§ag1dan izmir 
istikametinde Akdenize, yukandan bi • 
zim ahp bizim tamir ettigimiz kopriiler ii
zerinden kayarak Marmaraya ve Trak
yaya. Bu manevi ve maddi i§lerin s1klet 
merkezi ise hep Ankarada toplanmi§ bu· 
lunuyordu. 

Sakarya harbi ba§lamadan evvelki sii· 
kun ve hamhk devirlerinde i.it;: be§ arka· 
da§, ihtiyaten Kayseriye gonderdigimiz 
ailelerimizi goriip gelmek iizere iki ii<;: 
giinliik bir seyahate t;:lkml§llk. Harbin 
ba§lamas! gecikmedi ve binaenaleyh he -
men gerisin geriye donmege ko§tuk. Son 
siiratle avdet etmekte bulunmakhglmlza 
ragmen saatler giin gibi uzuyordu. Niha· 
yet bir sabah erken Dikmen tepelerini do· 
la§arak Ankaray1 gordiigiimiizde sevinci
mize had ve payan olmami§h. Sabahm 
alaca esmerligi it;:inde o ne giizel, ne §a• 
hane belde idi. Y anm saat sonra onun 

Yenf yarattlan bugiinkil Ankaradan bir silil.tet I i~<ine girdigimiz zaman sanki cennete gir-

-

mi§ gibiydik. 
Ankara, <;:eyrek amdan fazla bir za· 

mandanberi §imendiferine malik olduglJ 
halde, Anadolunun irnparatorluktan di
ger biitiin §ehirleri gibi goze t;:arpan bir 
umramn hareket ve faaliyetlerinden bii· 
yiik hisse alamam!§h. F akat onun ta~m· 
da topragmda bizim Tiirk kalblerimizi 
kucakbyan tarif olunamaz bir sevgi SI• 
cakbg1 vard1. Galiba biz Bab1alinin mern• 
leketi ye§il masa iizerinden goren idare-
sinden usanmi§, ye§il masa yerine vatamn 
bagrma kahlmak it;:in kara toprak i§tiya• 
kile Ankaranm kocagma atllmJ§hk. !§in 
ideal taraft galibdi. Filhakika Ankara 
bizim i~in bir cidal merkezi olrnadan on~ 
ce -ve hala- en biiyiik ideal merkezi ol· 
mu&tur. 

hte Ankara biitiin diinyaya kar§l ya

pilmi§ Turk cidalinde goni.illeri kendi 

kendine bOylece kendi iizerine celb ve 
teshir etmi§ bir §ehirdlr. 0 biitiin o kutsi 

cidaller it;:inde . yeni Tiirk devletinin ken

diliginden merkezligini ve, temelli merw 

kezligini kuran bir §ehir olmu§tu. 
Sakarya ve Dumlupmar zaferlerindea 

sonra Ti.irk milletine gore yeni devletin 
merkezini tayin etmek ~ok kolay bir it 
oldu. Emrivakii tasdik §eklinde: 

- Ankara devlet rnerkezi I 
Demekten ibaret basit ve fakat c;ok ta

bii bir i§ I 
Ankara gunlerinin eski bir hattraSJ; BCZ§ve Tcilimiz, BCZ§muharririmfz ve bazt mebU$lar samimi bir toplant1 ve hasbthaz esnasmcta YUNUS. NADj 
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Osntanli Tarihinde 
ilk me,r·uti hareket 

1859 da Askeri ~ur a 
§ebbiisii 0 akamete 

reisi Hiiseyin Pa§antn te
ugradtktan sonra millet 
93 e kadar beklemi§ti me§rutiyet • 

1~1n 
• 

1 789 da ba§hyan F rans1z ihtilali biitiin 
~vrupada oldugu gibi, Tiirkiyede de 
yava~ yava§ tesirlerini gostermege ba§la
ffii§b. Bizde 1859 hareketi bunun tabit ve 
ilk neticesidir. Tiirkiye ve T anzimat 
adh eserin ( Gizli T ertibat ) dedi -
gi Asker! $ura Reisi Hiiseyin Pa~anm 
riyaseti altmda te§ekkiil eden ihtilal ce
miyetidir. Bu cemiyet, me§rutiyet kurma
YI iilkii edinerek Tiirkiyede kurulan ilk 
siyasl heyettir. Hiiseyin Pa§a namuslu, 
ehliyetli bir viikela heyeti kurdurma1.. 
ve onlara bir kanunu esasi yaphrarak dev
leti me§rutl §ekle sokmak istiyordu. Ra
sim Bey. Siileymaniyeli $eyh Ahmed, 
F atih miiderrislerinden N asuhi, Hezar
gradh $eyh F eyzullah Efendiler bu ce
miyetin liderleri olup me§hur edib $inasi 
de cemiyete dahildi. 

F akat ihanet, ilk ihtilalcileri felakete 
siiriikledi. Cemiyete girebilen namussuz -
lardan biri, Tophane mektubi kalemi ka
tiblerinden Arif, hiikumete jurnal vererek 
Hiiseyin Pa§a ile biitiin arkada§larmm 
yakalanmasm1 temin etti. 

Padi§ah, F rans1z ihtilali 
dii§iinerek tel a~a rliismii§tii. 

hadiselerini 
hapsolunan 

ilk kantutu esasinin ildnma ~alt$anlardan 
Namzk Kemal 

ihtilalcilerin h1zla cezalandmlmalanm 
istiyordu. Serasker Ziya Pa§amn reisligi 
altmda kurulan bir istintak heyeti Kuleli 
ki§lasmda su~lulan sorguya c;ekti, muha
kemesini yaphrd1 ve topunu idama mah
kum etti. Carib bir tesadiiftiir ki on sekiz 
sene sonra ilk Osmanh Meb'usan Mec -
lisini · ac;acak olan Mithat Pa§a, istintak 
heyetinin katibi bulunuyordu. Gene ga -
rib bir haldir ki Hiiseyin Pa§a ile arka
da§lanm ele veren Arif, bu i§i yaptJktan 
sonra kendi ba§mdan korkmaga ba§lami§ 
ve bu korku ile - muhakeme bitmeden -
oliivermi§tir .• 

Abdiilmecid, halkm dedikodusundan 
korktugu i~in fevkalade mahkemenin ver
digi idam hiikiimlerini tasdik etmedi, 
«ortada olen ve oldiiren yok. Sue;, tasav
vurda kalm1~t1r. Ben adam oldiirmek iste
mem>> diye mahkumlarm cezalanm kal"!
bendli<!e cevirdi, Hiiseyin Pa~ayJ Akka
ya si.irdii, arkada§lanm da hirer tarafa 

yollad1. 

93 meclisi ilk de/a Dolmabahce saraYlnda aq~llrken 

entrikalar c;evirdi, fakat Osmanh islav -
lannm c;1kardiklan isyan ve Rusyada 
yiizgosteren heyecan dolay1sile fstanbul

1860 da cereyan eden bu talihsiz te
§ebbiisten sonra saray rezaleti biisbiitiin 
ayyuka ~Iktl, Abdiilmecidin yerine ge~en 
Abdiilazizin yapmad1g1 kepazelik kalma
di, bore bogaz1 a~h. hazine iflas etti ve bu 
haller, hiirriyet fikrini olgunla§hrdi. Ab
diilaziz, arhk a<;Iga vurulmu§ ve N am1k 
Kemaller, Ziya Pa§alar tarafmdan Av
rupada gazeteler c;1kanlarak miidafaa e
dilmege ba§lanmi§ olan me§rutiyet iilkii
siinii bogmak ic;in her §eyi _yapmaktan 
c;ekinmedigi halde mali buhramn uyan
dirdigi umuml ho~nudsuzlugu, Sirbistan
la Karadagda, Bosna ile Hersekte, Bul
garistanda vukua gelen ayaklanmalan gi
deremediginden mii§kiil bir mevkie dii§
mii~ bulunuyordu. !stibdadm en kuvvetli 
taraftan bulunan medrese bile bu vaziyet
te saraym aleyhinde cephe almak mecbu
riyetini hissetmi§ti. 

Mithat Pa§a i§te bu miisaid fmat1 ka
<;Irmadi, me§rutiyet taraftan bulunan Ve
liahd Murad! tahta c;1kararak bir kanunu 
esasi ilan ettirmek dii§iincesile tedbir ai
d!, Abdiilaz1zi dii§iirdii, fakat Sultan 
Murad, ans1zm delirdiginden Mithat 
Pa§amn projesi bir miiddet tatbik oluna
madi. $u kadar ki ordu ve halk, ac;1k ne§
riyat ve kuvvetli propaganda ile me§ruti
yet fikrine tamamile Ismdmlmi§ll. 

Mithat Pa§a, hiir dii~iinceli bir Padi
~ah olan Muradm delilikten kurtulamiya
cagmi anlaymca yeni V eliahd Abdiilha· 
midle gorii~tii, me~rutiyet ilan etmek §ar
tile onun tahta ~Ikanlmasi keyfiyetini ka
rarla~tlrd, ve kendisinden bir de taabhiid
name ald1. fkinci Abdiilhamid adile ve 
bu taahhiidle tahta ge~en dessas Osman 
oglu, ilk beyannamesinde taahhiidiinii 
resmen ve alenen tevid etmekle beraber 
kanunu esasiyi tanzim meselesindc ~ok 

da toplanan biiyiik devletler murahhas
lanm susturmak i~in boyle bir hamle 
yapilmasmi gerekli buldugundan me~hur 
T ersane kongresinin a~Ildigi gun (23 ka
nunuevvel: 1876) Osmanh kanunu esa
sisini ilan ellirdi. 

93 Meclisi 
ilk Osmanh kanunu esasisi Server 

Pa§anm reisligi altmda 28 azadan mii -
rekkeb olarak te§ekkiil eden bir komis -
yon tarafmdan tanzim olunmu§tu. Proje 
Mithat Pa§anm olmakla beraber eser 
hie; te onun degildi, merhumun miisved -
desi ba§tanba§a tadil edilrni§ti. Viikela 
heyeti, kanunun son §eklini gozden ge -
c;irirken bir~ok degi§iklikler daha yapil
di, sayisi ( 140) olarak tesbit olunan 
maddeler ( 119) a indirildi. Abdiilha • 
mid de boyuna tadil olunan kanunu biraz 
daha hiTpaladi, ( 113) iincii madde de
nilen ve padi§aha adam siirmek hakkm1 
veren me§hur maddeyi ilave ederek is -
tibdadm ruhunu kanunu esasiye g~ir -
mek yolunu buldu. 

Bununla ·beraber lc.anunu esasinin ilam 
- !stanbulda - biiyi.ik sevincle kar§IIandi, 
siirekli niimayi~ler yapildi, fakat biraz 
mnra Mithat Pa§amo sarayda tevkif, 
lzzeddin vapuruna irkab ve vatandan ih
rac olunmasi iizerine bu sevincler sondii. 
herkeste bir itimads1zhk husule geldi. 
Rusyamn harb ilan edeceginin sezilmek
te bulunmas1 halkm agz1m kap1yordu, 
Abdiilhamid de meb'uslann sec;ilmesi 
muamelesini h1zlandmr gibi · gori.inerek 
Mithat Pa§anm hudud d1§ma atiimasm
dan dogan k1rgmhg1 gidermege r,;alJ§I -
yordu. 

Nihayet se~im i§i biui, 1877 marlmm 

23 kanunu esOISisini h.azzrltyanlardan 
Mithad Pa$a 

ilk haftasmda istanbula birc;ok meb'us 
geldi. Zaten meclis 69 u muslim ve 46 Sl 

gayrimi.islim olarak 115 meb'ustan terek
kiib edecekti. Bagdad, Basra, Yemen, 
T rablusgarb gibi uzak yerlerden sec;ilen 
meb'uslar haric olmak iizere obiir vila -
yetlerinkiler fstanhulda toplanmislardi. 
A.yan meclisi ~in de 26 aza padi§ah ta
rafmdan zaten tayin olunmu§ bulunuyor
du. 

Abdiilhamid i§te bu durumda ilk Os
manh Millet Meclisini ac;t1 ( 19 mart 
1.877). «Osmanh mill eli» denilen sun'i 
ve gayritabii kalahahg1 temsil edecek o -
!an bu meclis ic;in ne yeni bir bina YllPil
mi§, ne de giizel bir yer se~ilmi§ti. Mec
lis, ~imdilik kaydile Dolmabahc;e sara • 
ymda toplamyordu. Ac;1lma toreninde 
Abdiilhamid bizzat bulundu. Saraym 
Divan yeri denilen biiyiik salonunun de
nize kars1 gelen tarafma bir taht kuru! • 
mu§IU. Kendisi - meb'uslar, ayan, \'U -
kela, el~iler, devlet ricali tamamen gelip 
yerlerine ve localarma oturduktan sonra -
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MARKAMIZ SAGLAMLIK 

UCUZLUGUN TEMINATIDIR 

ERKEK VE KADIN KUMA$LARI 

KUNDURALAR, SARACiVE, 

HAZIR ELBiSE, TUHAFiVE 

E$VASI VE SAiRE 

• 
VERLI MALLAR 

PAZARLAR 

• 

Or. Suphi 'enses 
1drar yollan hastallklarr miifehass1s1 

Beyo,glu YI1d1z sinemasJ kar:?JSJ 
Lcklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlerc paras1z 
Tel: 43924 

.. 

Goz Hekimi 
Dr. $iikrii Ertan 

Cagaloglt! Nuruosmaniye cad No 
30 (Cagaloglu eczanesi varunda) 

• Telefon: 22566 1 

Ciizel ve beyaz di.!jlerle siislii 

Bir tebessum 
a$kln ba$1ang•c• olur 

Di~lerinizin parlakhgm• muhalaza ederek te· 
bessiimiiniiziin tazeligini vikaye ediniz. Bunun 
it<in de gayet antiseptik ve giizel kokulu 
me~hur DENTOL di~ suyu ve macunu kulla
mmz. Pasteur'iin tetebbiiat1 esas•na tevfikan 
istihzar edilen DENT OL di~ suyu ve macunv 

di~ etlerini kuvvetlendirir, ag1zda giizel 
bir koku b1rak1r ve di~lerin beyazhgm1 
muhafaza eder. DENTOL biitiin eczanelerle 
ba~hca parfiimorilerde sabhr. 

nlo 
-Ier yerde 

Eczanelerde, 
DENTOL isteyini 
Parfomorilerde sabhr 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Buz fabrikast ve soguk hava deposu makine alat ve edevatt ve 

na in~aatt ve tesis ve tedariki kapah zarf usulile eksiltmiye c;tkanlnu~tir. 
2 - Ke~if bedeli 9512 lira 82 kuru~tur. 
3 - Muvakkat teminatt 713 lira 46 kuru:stur. 
4 - Arzu edenler bu i~e aid plan ve ke~ifleri Kilis Belediyesinde g 

rebilirler. 
5 - Eksiltme ve ihale 3 may1s 937 pazartesi gi.inu saat 14 te Kilis Be 

diye Enciimeninde yap!lacaktir. 
6 - Taliblerin ihale tarihine kadar teklif mektublanru ve teminat a 

c;elerini yatrrmalart ve Riyasete tevdi etmeleri ilan olunur. (218 

Eksiltme temdidi 

Tiirk Hava Kurumu Gene) 
Merkezinde 

1 - Evvelce eksiltmesi ilan edilip te talibi zuhur etmiyen bir tayya 
hangarile bir yatakhane binasmm Merzifonda in~ast, ke!;!ifleri son piyasa va 
yetine gore degi~tirilerek yeniden kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu 
tur. 

2 - Bu 1~e aid proje, ke~if ve ~artnameler Ankarada Turk Hava Kuru 
mu Genel Merkezinden ve istanbulda Tiirk Hava Kurumu ~ubesinden on li 
verilerek almacaktlr. 

3 - Evvelki ilanda bedeli mukabilinde proje, ke~if ve ~artname alanla 
yeni muadnel evrak parastz olarak Ankarada Genel Merkezden verilir. 

4 - E!{siltmeye konulan hangar ve yatakhane binasmm keiiif bedelle 
tutan (136239) liradtr. 

5 - Eksiltme 5 mayts 1937 gi.inii saat 11 de Ankarada Kurum Genel me 
kezinde yapiiacakbr. 

6- isteklilerin diplomah mimar veya miihendis olmast ve in~aat mlitea 
hidi olduguna dair kayidli bulundugu Ticaret Odasmdan almmtl'i resmi ves 
ka gostermesi ve ~imdiye kadar bir defada en az yiiz bin lira ktymetinde bi 
bina in1ias1 i~ini muvaffakiyetle baiiarmt!? oldugunu vesika ile isbat etmes 
iiartbr. 

7 - 1stekliler (10217) lira (93) kuru~luk muvakkat teminatlanm Kuru 
Genel merkez veznesine yatrrarak alacaklan makbuzu ve altmct madded 
taleb edilen vesikalan kapah zarfla birlikte 5 may1s 1937 gi.inii saat ona kada 
Tiirk Hava Kurumu Genel Merkez Ba$kanhgma teslim etmelidirler. 

{2115) 

Avd1n iii Daimi Enciimeninden: ., 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Aydm llinde Memleket hastanesi paviyon 

in~aahdtr. 
Bu i$in ke$if bedeli (21838) liradtr. 
2 - Bu i:?e aid ~ar:,tname ve evrak $unlardrr: 
A - Eksiltme $artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bavmdrrhk i$leri genel ~artnamesi 
D- Fenni $artname 
E - Ke:?if metraj cetvelleri 
F- Proieler 
1stiyenler bu evrakt Aydm Nafta Ba~miidiirliigunde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 26/4/1937 pazartesi ,:;.inii saat 15 te Vilayet Daimi En

ciimeninde yaptlacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in istekli1erin (1637) lira (85) kuru$ mu • 

vakkat teminat vermes!, bundan ba$ka a:?a!'tJdaki vesikalart haiz oldugunu 
gostermesi Iazrmd1r. 

A- Vekaletten alman miiteahhidlik vesikast 
B- Bu gibi yap1 in:?aatmJ yapb./nna dair vesika 
C- Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika 
6 - lsi alan miiteahhid 20 mavrs 1937 tarihine kadar (4000) li.ral1t- · 

yapmaga veya malzeme getirmege mecburdur. ~aat evveline 
7 - ~.eklif mek~u.blan li<;Gncu maddede vazth sa~\..Wtir. 

kadar Encumene getlnlerek makbuz mukabilinde. ,. ~ ·· maddede vaz1ll sa • 
P t "1 ·· d ·1 k ul:UllCU 

OS a l e gon Cfl ece mektublarm n)&~· " .1 · ice kapatll~ cOlmast 
ate kadar gelmis o\mast ve dts zarf,... ..x<l r muml e ty 
lazimd1r. 

Postada olacak geci1ttt'ieler kabul edilmcz. 
(2042) 
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BiOCEL... Cild huceyratt 
merkezinden istihsal edilmis 

' 

cild i~in yeni ve kiymetli 
bir cevher 

'~ giin zarf1nda ya~h kadmlar1 
daha gene gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmasr i~in onu 
besleyiniz. Artzk buru§ukluklar kalmadr. 

ti4'.Jilil 

25 yalnmzdan son
ra: cildiniz, k•y
metli Biocel ini 
kavbt>tmeh bas -
Jar. Eger , hem~n 
beslenip ihya edil
mezse burusup <>o
lar ve ihityarlar. 

50 ya§lannda mil
yonlarca kadmlarm 
karakterleri gene o
labilir. Fa kat, ihti -
yarlam1~ gibi goriin· 
diikleri cihetle er -
keklerin yiiziinde 
hi~bir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir alim, 

Biocel, bu yeni 
c i I d unsurunda 
cildinizinkinin ay
nidir. Adeta bese-
rcnizin lazimi gay
ri miifarikidir. Cil
dinizi achkdau 01-
diirmcyiniz. Onu 
Biocel ile beslevi-
niz vt> vaslandlgJ· 
mz zamanlarda bi-
le cildinizin daima 
taze ve cazib go
riinmesini temin 
ediniz. 

B i 0 C E L 
tesirini gosterdi 
Tec::-iibe edebiliriz. 
Biocel'i zen~rin bir cilde 

malik olan 50 yaslarmda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la
rmda bir kadm 24 yasmda 
goriinebilir. Gene k1zlar da 
hicbir vakit gi:iremiyecek
leri ~ayani hayret hir tene 
malik olurl:~r 

Viyana T1b F akiiltesinin protesoii.i 
tarafmdan ke§fedilen bu yeni CJld 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilm1~ gene hayvanlarda gizlenm:~ 
cild hiiceyrah· merkezinden istihsal 
edilmi~ saf Biocel vard1r. Bu cev -
her; pembe rengindeki T oka I on 
kreminde cildinizi beslemek ve 
gencle§tirmek ic;in matlub nisbet 

lairesinde mevcuddur. Ceceleri 

rengindeki (yags1z) Tokalon kre • 
mini sabahlan kullammz. T erki • 
binde «Beyaz Oksijen» bulundu • 
gundan birkac; giin zarfmda birbi· 

yatrnazdan evvel kullammz. Beyaz 

rinden daha beyaz iic; levin iizere 

cildinizi §ayam hayret bir surette 

beyazlatJT. Siz de • hem en bu 

iki krerni kullanmaga ba~laymll. 

Memnuniyetbah~ neticesinden son 

derece mernnun kalacaksmJz. 

BiOCEL'Ii . TOKALON KREMiNi 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce T okalon rnii§terisinden ·rnuessesemize 
mektub yazanlarm rnii§ahedeleri kendiliginden ge
Ien en k1ymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkrn istifade ettim. Yiiziimdeki 
r;irkin kabarcrklar zaj[ olJu . .. •• ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

(T okalon kreminin benim cildimin nescine ~ok uygun geldi
iHn; itircrl etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer oldugu hal
de Tokalon siirdiikten sonra beyazlanmakta ve ufak kabar
r.•klar tamamile zail olmaktadrr.) 

M . B. $ehir I. B. M. E~i •• Tii. Konya 

eli.L. ... - t 11 - --••n ast art dosyalarimizda sakhd1r. 
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GUZEL BiR CiLD 

P arisli bir kim 
yagerin ke§fi 
sayesi.nde ~imdi 
biitiin kadmlar 

Evvela sevimliliginiz, teninizden ne
§et etmiyor mu? 0 halde, herkesin na
zari dikkatini celbetmek ~aresine te
vessiil ediniz. Cildinizin giizel ve nermin 
olrnasr i~in TENEFFUS ETMESi LA
ZIMDIR. Hali haztrda bunu temin ~ 
cek yalmz bir krem vardrr. 
. Me§hur miitehassts JEAN DE PA

RY'nin son ke§fi olan GUNDUZ CRE· 
ME SiAMOiSE §effaf ollmyan sair 
kremlerin hiHifma olarak havada §ef
faftrr. GECE CREME SiAMOiSE da 
yiizii emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 

siisler. Cildinizi tasfiye ve takviye i~in 

GECE CREME SiAMOiSE (cold cre
me) kullammz. Tesirind~n o derece e
miniz ki mernnun kalrnadtgmtz takdir
de paramzm derhal iadesini garanti e
diyoruz. 

CREME SiAMOiSE 
HER VERDE SATILIR 

En ho§ ve taz~ rneyvalann usa
relerinden istihsal edilmi~ tabii bir 
meyva tuzudur. Emsalsiz t1r fen 
harikas1 oldugundan tarnarnen tak
lid edilebilmesi miimkiin degildir. 
HazJmsrzhgi, mide yanmaklarmi, 
ek~ilikl~rini ve muannid ink1bazlan 
giderir. Ag1z kokusunu izale eder. 
Umurni hayatJn intizams1zhklarmt 
en ernin surette 1slah ve insana ha • 
yat ve canhl1k bah~der. 

!NCiLtz KANZUK Eczanesi 

Beyoglu - Istanbul 

Hi~ bir iddia 

Aslmda loymetsiz olana 

fazla bir §ey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
ifrat ve mubal.1ganm ifa
desi degildir. Terkibi bir fen 

harikas1 gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atJlan giizel
lik miistahzarlartm da ken 

disine kar§I hi~bir zaman 
rakib olarak tantmarm~h.r. 

• 
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Meclisleri 
iki Meclisin de ifl8sandan sonra 

•• 

Tiirk milletiDin hakiki Meclisi Ulu Onder Atatiir· 
kiin buyruguyle ancak 1920 de ve milletten aldtgi 

biitiiD. kudretile Ankarada kuruluyordu 
oniinde T ~.ri.~at .. ~azm ~ami! ~ey, ar: I ··.-~p· ~. ;;tf§fiW' 7:i''\: •"" ·--- r-' ·"' · •! . ·---· --~.,.], \ ramma erdi •. 1908 d~ .: Ru~elideki _ordu-
kasmda Mu§ur umformas1le b1raderlen - · . : . • · . nun yard1mi!e - Abdulham1d1 yend1; ka-

Re§ad ve Kernaleddin Efendiler oldugu .·. .·~~ ~. . . ..l.· .. .·· .~--,"'"" -~ ..... · .. ·. ·~~ • .. · nunu. esasiyi ikinci defa olarak men yet ~aide salo~a girdi, tahtma oturdu, sag ~- . . ~;f • t;.;a _.. ·' - •n, ,.~... ______ ~ mevk1ine soktu. • _ • 
lmde tuttugu nutku Sadnazama, o Ad~ .o- A / , ............. ii'' lti~H J Me,rubyet MechSI 
piip ba§ma koyarak Mabeyn Ba§kahbt • 
ne - ~apur ~elebi diye rne§hur olan Said 
Pa§aya - verdi. Nutukta 1slahat fikrinin 
ibramile yap1lan i§lerin tarihc;esi kaydolu
nuyor ve bu yolda kendisinin eslahm ge
c;erek rnillete hiirriyet, miisavat ve adalet 
temin ettigi anlahhyor, sonunda meb'us 
intihab1 kanunnarnesile vilayet ve nahiye 
kanunu ba§ta olmak iizere bin;ok rniihim 
kanunlann, o meyanda biitc;enin tetkiki 
tavsiye ediliyordu. Abdiilharnid gene bu 
nutukta idare memuru yeti§tirmek ic;in 
rnasrafm1 kesesinden vererek Miilkiye. 

k b. · k k · t d·v· · ·· 1 · t" Me~rutiyet Mecli Meb'usam eski Adliye saraymda ac;zlzyor me te m1 urma IS e 1gm1 soy ern!§ 1. 
0 s1rada Karadagda, S1rbistanda, mad1, Ruslar • donanmaca s1fn mertebe- intihab i§i uzun siirdiigiinden yeni 

Bosna ve Hersekte isyanlar vardr. Bii • sinde bulunduklan halde • Karadenizde meclis, kanunu esasinin ernrettigi vakitte, 
yiik devletler yirmi kadar koyden terek- Osmanh hakirniyetini sendeletti. Bu hal, te§rinisanide toplanamad1, ancak 1878 
kiib eden K~ nahiyesinin Karadaga ter- meb'uslan tehyic; etmi§ ve hiikumete hii- kanunusanisinde ac;1labildi. Fa kat bu 
kile orada siikunetin iadesini teklif edi • cum ba§lamJ§h. izrnir rneb'usu Yeni§e • rneclisin de omrii uzun siirmedi. Harb 
yorlar<h. hkodra rneb'usu Yusuf Efendi- hirli Ahmed Efendi ba§ta olmak iizere mes'ullerinin aranmastba te§ebbiis edildi
nin bir nutku iizerine rneclis 17 reye kar- birc;ok meb'uslar sert nutuklar soyliye - ginden, matbuahn tazyiki, hiikumete or
§1 68 reyle bu teklifin reddini karar alh- rek, ag1r takrirler vererek hiikumeti be - fi idare ilam hakkmm verilmesi hakkm
na ald1 ve ilk Osrnanh meclisinin ilk si • ceriksizlikle, hatta hamiyetsizlikle itharn daki kanunlann ac1 sozlerle Teddi. padi-
yasi karan da bu oldu. ediyorlard1. §ahm gozdesi olan Sarasker Rauf Pa§a-

F akat siyasi vaziyet, Abdiilhamidin Halk, rneb' uslara rnuzaheret etmek ve ya hiicurn edilmesi iizerine padi§ah, ha -
ekmegine yag siirecek kadar yamandt. harbin idare tarzmdan ho§nudsuzluklan· kiki maksadma uygun olan hareketi yap
hler, hiisnii niyetle idare olunarnadrgm - m belli etmek ic;in s1k s1k meclise geliyor- II, meclisi - bir daha ac;tlmarn:lk kararile -
dan Ruslarla harbetmek zarureti yiiz - 1Iar, niirnayi§ yap1yorlar ve dilekc;eler su- kapattr. 
gostermi§ti. ~ar Aleksandr 20 nisan nurorlard1. Padi§ah, hiikurnet aleyhinde Abdiilharnid, meclisin seddini emre -
1877 de bir beyanname ne§rederek bu meb'uslann ald1g1 vaziyetten ziyade hal- derken on rneb'usun da hemen rnemle -
zarureti ilan ve 23 nisanda da Osrnanh km bu dururnundan iirktii ve rneclisi da- ketlerine siiriilmesini irade etmi§ti. Bun • 
elc;isine pasaportunu vererek ordulanm g1trnak karanm ald1 ve ans!Zin meclisin lar Sedran (Beyrut), Manok (Haleb), 
tahrik ettiginden istanbuldaki meclise feshini irade etti. Ahmed Vefik Pa§a, Halil Ganem (Beyrut), Nafi (Haleb), 
«emrivakii» kabul etmekten ba§ka c;are bir§eyden haberleri olm1yarak ic;tima et - Yusuf Ziya (Kudiis), Y eni§ehirlizade 
kalm1yordu. 25 nisanda ve rnatbuat ka • rni§ olan meb'uslara vaziyeti ~u garib Ahmed (izrnir), Mustafa (Selanik), 
nununu~ - §imdiki kanunumuzun ceddi ciimlelerle teblig etmi§ti: «Burada i§iniz Mustafa (Y any a), Rasim (Edirne) dir. 
ekberi - miizakeresi snasmda bu basit kalmad1, yerlerinize gidiniz. Celecek se- Zavalhlar, biitiin protestolanna, biitiin 
rasime · de yapdd1 ve istanbul meb'usu ne i~in soz anlar ve soz dinler meb'uslar haykm§lanna ragmen yakalanrnl§lar, 
Hasan F ehrni Efendinin (pa~a) bir nut- sec;ip gonderiniz.» zorla vapura ve Irene atllrnl~lar, is tan -
kile ac;Ilan rniizakere sonunda harb ka • ~u tebligden de anla§Ihyordu ki mec- buldan c;Ikanlmi§lardi. (~ubat: 1878) 
bul olundu. lis ilga edilmemi~. sadece fesholunmu~ - Coriiliiyor ki bu ilk mecli>lerin haya-

0 giinkii ic;tirnaa reis Ahmed Vefik tur ve yeni intihabat yap1lacakhr. F akat 11, riiyaya benzer. N e rniispet bir i§ gor
Pa§a ba~kanhk yap1yordu. Hiikurnet harbin en buhranh devirlerinde meclisin mii§ler, ne de siirekli omiir siirebilrni~ler
namma da rnecliste Dahiliye NaZIII Cev- kapalllrnasl gene bir darbeydi, halk son dir. Osrnanhlar ve bilhassa rtirk millet!, 
det Pa~a bulunuyordu. Hasan F ehmi derece miinfeil olmu~tu. Bununla hera - tarn otuz y1l o riiyamn hat1ras1m ta§JdJ, 
Efendiden sonra kiirsiiye .Haleb rneb'usu ber korku her dii~iinceye galebe ettigin - m~§rutiyeti yeniden kurabilmek, yeni bir 
Manok, onun ardmdan Istanbul rneb'u- den kimse sesini ~tkararntyordu. ikinci meclise sahib olmak ic;in o miiddet ic;in
su Sebuh, daha sonra Beyrut rneb'usu meclisin ac;1lmasJ tevekkiille bekleniyordu. de binlerce kurban verdi ve nihayet me· 
Maruni katoliklerden N akka§ Eft:ndi c;1- -~~.,._,.. . ~ 

karak harb lehinde ve Rusya aleyhinde l ~~ ~ ....,~ ._, ··~ t: 
ahp tutmu§lar, rneb'uslan ve dinliyen I 
halk1 heyecana bogmu§lardl. Erzurum 
meb'usu Hamazaseb, Konya meb'usu 
Simonaki, Edirne meb'usu Ropen Efen
di de biitiin Rum, Ermeni ve Ulah Os
manh tebaas1 namma harbin lehine soz 
soylediklerinden Abdiilhamidin emeli 
husule gelmi~ oldu. 

F akat harb, sarayJn rniidahalesile fen a 
idare olundu, Ruslar - Rumenlerin de ; 
yard1rnile - Rumeli tarafmdan h1zla iler- j 
lernege koyuldu, Anadoluda da vaziyet 

1 
Osmanhlann aleyhine idi. Hatta o de -
virde Avrupanm ikinci derecede filosu 
saydan Osmanh donanmas1 - gene idare
sizlik veya ihanet yiiziinden - kullamla- I 

«ittihad ve T erakki» nin rehberligile 
tahakkuk eden hiirriyet hulyasm1 ~ok a• 
c1kh hakikatlerin takib etrnesi rnukadder• 
di. ~iinkii «Osmanh rnilleti» tamamile 
gayritabii bir varbkh, bu gayritabiiligi is
tismar ederek Osmanh iilkesini payla§ • 
rnak istiyen yabandar c;oktu, iistelik sa· 
ray «hiirriyeb> dii§iincesine hala dii§rnandt 

ittihad ve T erakkinin Yild1z sarayma 
galebe ederek yeniden ilan ettirdigi kanu~ 
nu esasi mucibince yap1lmas1 laz1m gelen 
sec;im, o cemiyetin narnzedlerine rey ve· 
rilmek suretile bitmi§ ve 17 kanunuevvel 
1908 de Millet Meclisi -Dariilfiinun ol
mak iizere yap1hp sonra yariSI Adliye, 
yanst Evkaf Nezareti tarafmdan l§gal 
edilrnekle olan ve Ayasofyanm kaT§! -
smda bulunan· binada ac;1ld1. Abdiilha • 
mid, Sadnazarn1 Kamil Pa§ay1 kar§Isma 
alarak ve muhte§ern bir arabaya binerek 
o giin meclise geldi, salona c;IktJ, bir rnah
faza ic;ine sanh nutkunu Kamil Pa§a va
sitas1le ba§katib Cevad Beye verdi, o da 
yiiksek sesle okudu. Otuz senedir millet 
rneclisini kapah tutan hiikiimdar bu nut· 
kunda: «Mernleketi kanunu esasi ile ida
re hakkmdaki azminin degi§rnez oldugu
na» and ic;:iyordu! 

Biitiin Osmanh iilkesinde zavah1re ba· 
kii1rsa biiyiik bir sevinc vard1. Tiirk, A
rab, Arnavud, Rum, Ermeni, Musevi, 
Ulah, Bulgar tebaa hep birden rne§ruti 
idare lehinde niimayi§ler yaplyorlardl. 
Makedonyadaki Bulgar, S1rb, Ulah c;e
teler de silahlanm b1rakarak §ehirlere in
mi§lerdi, Tiirklerle ve birb1rlerile kucak
la§lyorlardJ. Lakin bu, rnadalyenin bir 
yamydl, obiir yan, pek yaman renkler ta
~lyordu. ~iinkii Suriyede, Y emende, 
Trablusgarbda, Akdenizdeki Tiirk ada· 
larmda, Makedonyada, Amavudlukta e
melleri olan devletlrein hi~biri Osmanh 
milletinin miitteh1d ve kuvvetli olmasm1 
isytemedigi ,gibi Bulgar, Rum, Arab, 
Arnavud tebaa da Osmanh carnias1 ic;in· 
de bir karde§ birligi kurulmasma taraftar 
bulunmuyorlard1. 

Madalyenin bu hakikati gosteren ta· 
rafmdan ilk s1zan i§aret, Bulgaristanm 
hie; yoktan bahanelerle istiklalini ve kral
hgmi ilan etmesi oldu. Bu hadise ile ID"-"' 
vazi olarak Avusturya - Macaristan fm
paratorlugu da -Berlin rnuahedesile mu· 
vakkaten kendine verilrni§ olan- Bosna • 
Hersek eyaletini ilhak etti. Bu i§ler, Os
~anh imparatorlugunu harbe siiriikliye
cek ve me§rutiyet rejimini yeni ba§tan 
tehlikeye dii§iirecek kadar rniihimdi. Fa· 
kat ittihad ve Terakki erkam -Avustur
yaya kar§J boykotaj ilan ettirmek gibi va· 
s1talara miiracaatle iktifa ederek- biiyiik 
bir sekinet gosterdi, Karnil Pa§a· biiyiik 
devletlerrlen maddi ve fili yard1m gore~ 

fDevanu 18 inci sahifcde] 
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6 CUMHURIYET ~j Nisan 1937 

BiliR MiSiNiZ? . ~3 ND~©llli1nn -
1Derin ve engin manas~ 

Kemikler kat; yerde ve kat; 
tiirlii i~imize yararlar? 

23 nisan kara ruhlar1n kara hiisrani 
i.;inde ak ruhun dogu~udur 

Hayvanlann is -
keletleri bizirn men 
faatimize olarak 
§ekilden §elke gi

17 yd once Biiyiik Millet Meclisinin ((Tiirkiye)) ad1n1 
alarak kurulu,u, bu yaln1z milletin degil, Tiirkliigiin de 

devlet olu,udur. 0 giin Tiirk, Tiirkliigiinii buldu 
V oklugun so~unda ba~-

1:\vtp varhgm sonuna 
giden yol 

On yedi y1l evvel Tiirkiye Biiyiik Mil
let Meclisinin topland1g1 bugiin Cumhuri
yetin fiil halinde kurulu~udur; adm1 res
men iit; but;uk y1l soma koyduk; kendisi 
admdan ii~ bu~uk y1l evvel dogdu. 29 
birincite~rin Cumhuriyetin resmiligi ve 23 
nis~n fililigidir. 

Biitiin tarihimizin seyrine bakm1z, dev
let millete nekadar yakmsa o kadar kuv-

vetli ve nekadar uzaksa o kadar zaylhz. 17 sene evvel tarihi bir hattra: Bii.yilk !jefin Biitlii.k Millet 
1stanbulu alan F atih Kubbealtmda za - Meclisini ilk a9t§tna dair albilmden bir yaprak 

manm viikela heyetine riyaset ederken d r· I u •• 1.. .. .. · · 1 ·· 1 1 kl 1 b' d 
• • u kl k b b b. k"' 1.. ur. mparator ugu o ume goturen ~eym m1tra yoz er, top ar ve tan ar a 1r en -
1c;:enye ayag1 t;an 1 a asa a IT oy u dd d" "ld"k b' · 1 d 1 "IAf d 1 1 · · b 
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· m•d V•lhelm e, ithhadc•lar Almanyaya tarumar ve ele get;en kodamanlan Malta-
Dikkat ediniz, ayag1 t;ank_h bir koylii, giivendi. Hep destekli hay at; destek yok- ya siirgiin etmi§ti. 23 nisan iki biiyiik 

saraym ~ap1lanndan, ?obetc;:•le~ arasl~ • sa biz yokuz. 23 nisan ba§kasmt~ degil gaf!etin enkaz1 iistiinde kuruldu. 
dan .. k~ndorla~dan ge~1P d~vle?? en yuk- kendimize giiveni§imizdir. 0 giin kendi- 1stiklal cengi yalmz bizimle di.i§manlar 
se~ Jt;hma yenne ~~~ar gire~~hyor. B~, mizde kendimizi bulduk. arasmda degil, as1l korkunc cenk ak ruh-
milleLm devlete gidi§I ve henuz devletm Bi.iyiik giinler duran gi.inler degil do- Ia kara ruh arasmda oluyordu. Ak ruh 
'tlil!ete at;Ik olu§udur. guran giinlerdir. inonii, Sakarya, Dum- «meclisi Ankarada toplaym» dedi, kara 

Fa kat Bizanstay1z. Biz nasi! Bizansa lupmar, Cumhuriyet ve ink1lablar ... Hep ruh dinlemedi. Ak ruh «beni reis yapm» 
girdikse Bizans ta bizim ic;:imize giriyor. zarf ic;:inden zarf ~1kar g1bi birbirinden c;:•- dedi, kara ruh dinlemedi. F akat ak ruh 
Arhk ayagi ~ankh " koyliiler padi§ahm kan ve birbirini doguran biiyiik giinlerin dinler mi? Hem en mill etc dondii: «Mil
m_~.:barek, ~emalini oy~e rastgele gormesi~ '1 hepsi o giinden dogdu. 23 nisan biiyi.ik let!» dedi; ve millet, vekil~erini gondere
d!y o had1seden sonra Kubbealtmdaki dogumlara ilk anahk yapand1r. rek Ankaraya ko~tu. 23 msan kara ru -
sa lana padi§ah it;in ayn bir kafes yapii-1 Bu ana giiniin kendi nasi! dogdu? 9219 hun kara hiisram it;inden ak ruhun dogu-
d!. Bu kafes milletten uzakla§an devletin 1 y1hmn ikinci yariSI .. c;:oktiigi.i halde t;ok - §Udur. -
ilk semboliidiir. tiigi.ini.i bilmiyen devletin son meclisi Biiyi.ik gi.inlerin biiyi.ikliigii getirdigi 

Bu kafes kalmla§hkt;a devlet milletten meb'usam kapanacak. Biiyiik ;lef devlet saadetle ve gelen saadetin derecesi de 
uzakla§h. 0 kafes kapl oldu, duvar ol- miistehasesine hayklrdl: - Meclisi 1stan- yenilen felaketin derecesile olc;:iili.ir. Su 
du, biirc oldu, nihayet Abdi.ilhamid za- bulda toplamaymiZ, dii§man onu bir an- arza bil bak, karalar nekadar yiiksekse 
manmda Seddi~inden daha miithi§ oldu. da tariimar eder. denizler o kadar c;:oktur. Saadetin zirvesi 
Devlet milletten uzakla§mi§ degil devlet Devlet kiip sagirdi, dinlemedi. felaketin dibi kadar. Hit;bir felaket o za-
milleti kaybetmi§ti. ;lef akm akm istanbula giden meb'us- manki gibi sonsuz degildi. Cocuk sanct-

imparatorluiJun asll biti§i o zamandn} lara seslendi: !aria, giine§ kanlarla dogar. 23 nisan da 
o kadar bith ki onu tutmak istiyen me§- - Benim oraya gelecegim yok, fakat en biiyiik 1shrablarla dogdu. Ruhlann 
rutiyet te, yikilan yap1 altmdaki destek beni reis yapm ki ingilizler orada sizi k1zgm potalara ahlmi§ gib1 kavruldugu 
gibi y•k•lan imparatorlugun altmda ezildi. dag1ltlgt zaman, ben reis sifatile burada gi.inler. . . 

23 nisan; bu, devletin millete yakla§· tophyay1m. Nekadar yokluk varsa hep b1zdeydi. 
mas! degil; t;iinkii yakla§acak devlet kal- ;lefin iki istegi de olmad1, fakat dedigi ;lefe «param!Z yok» dediler, «bulunur» 
mami§h, 23 nisan milletin devlet olu§u- oldu. 920 martmm 16 smda 1stanbulu, dedi. <<Ordumuz yok» dediler, «yapih~ 

dedi. «Dii§manlanmtz ~ok ve kuvveth» 
dediler. « Y enilir» dedi. Y okluklann hi
rer hirer var olu§u. T ann i§i yoku var et
mek: 23 nisan bu yeryiiziinde yap1lan en 
giizel T ann i§idir. 

Millet Meclisi i9fima halindc ... 

0 kadar varhklar i~inCleki dii§man na
stl yok oldu da o kadar yokluklar ic;:in -
den biz nastl var olduk? Y an diinyay1 
yenenlere bak, daglar kadar biiyiik; yan 
diinya ile yenilerek tekha§ma kalan bize 
bak, yumruk kadar kiit;iik. ;lef bir kere 
o biiyiik dii§ma~lara baktJ, dag gibi go
ri.inenlerin it;indeki yumrulugu gordi.i; bir 
de bize bakh, yumruk kadar goriinenin 
ruhundaki daglar gibi biiyiikliigii gordii. 
23 nismn biiti.in uls•m• bu ikizli gorii§te -
dir. 

Milletin ruhunda gori.ilen bu biiyi.ik -
liik nedir? Bu, milletteki Tiirkliigi.i Ror-

rer. 
Birkag gi.in ev -

vvel filetosunu i§
tiha ile yedi~imiz 
okiiziin kmntila -
nndan yapilan kokulu pelteyi pogac;a
lar i~indeki k1ymaya kan§ffil§ goriiriiz. 

Ayni okiiziin kmntilanm kiic;iik bir 
tulum iginde ve boya halinde ahr, oda
lanm•zm duvarlarmdaki ~ic;ekli kre -
tonlan parlatmak igin kullanmz. 

Kemiklerden bin tiirlii r;;ey yap11lr. 
Orta c;agda baz1 mimarlar kemikten' c;ok 
istifade ederlerdL 

Anjer kilisesini tamir eden duvarc1 -
lar, galeri duvarlanndaki levhalardan 
baz1larmm birbirlerine kemiklerle tut
turulmur;; ve takviye edilmir;; oldugunu 
gormi.i~lerdir. 

Kemiklerden neler yaplld1gmi bir 
~oklanm1z biliriz. Kemikten jelatin, ko
la ve fosfor <;1kanhr. Kemiklerin yak•l
masmdan csiyah toz boyas1> denilen bir 
nevi boya istihsal olunur. 

Kemiklerin biiyi.ikler-i ve di.izgiin alan
Ian makinede veya elle ir;;lenir; kol di.ig
mesi, b•c;ak sapt, diidi.ik ve kii<;i.ik oyun
caklar yap1hr. 

Cenubi Amerikada, bilhassa PatMon
ya'da yerliler, hayvanlarm etini, derisi
ni satarlar. Fakat bacaklarmm en uzun 
kemiklerini biiyi.ik bir itina ile muhafa
za ederler ve bununla garib bir fllit ya
plp ~alarlar. 

Kemiklerden artakalan adi fireye ge
lince; onlar da tarlalara dokiiliir. Oki.iz
ler, bu suretle, hayatlarmda g1dalanm 
ald1klan tarlalarda gi.ibre vazifesini de 
gorliler. • 

mekti. Asulardanberi Tiirk var, Tiirkli.ik 
yok. 1mparatorlugu bahran Ti.irksi.izliik
ti.i. Tiirk Tiirksi.izliigi.in narine yand1. So
nuna kadar vatanmnza <<Devleti Osmani
ye» dedik; halbuki Avrupa «Tiirkiye» 
dedi. ilk ihtilal cemiyetimize «Gene Os
manhlar» dedik. frenkler onlara «Jon 
Tiirkler» dedi. Adlm!ZI bile ba~kasi soy· 
liiyor. Bizdeki Tiirkt;iiliik cereyanlan 
Ti.irkliigii sezi§ ve isteyi§ti. Bu sadece ii· 
mid ve dua idi. Fa kat on yedi y•l once 
Biiyi.ik Millet Meclisinin «Ti.irkiye» adl
m alarak kurulu~u. bu yalmz milletin de
gil Tiirkliigi.in de devlet olu§udur. 23 ni
sanda Turk Ti.irkliigiini.i buldu. 

23 nisamn bize getirdigi ha1kt;Ihk: 
Bi.iyiik yolculuga c;:•kan leyleklere ve tur· 
nalara bile bakmtz. En onde tek bir ku~ 
vardu, o kanad1 en kuvvetli ve gozii en 
keskin oland1r. Ona §ef derler. ;lef hal
km iistiinde degil oniinde; ezmiyor goti.i
ri.iyor. Hakiki halkt;~hk halka ini§ dahi 
degil halk1 kaldm§hr. ini§te ilerleyi§ yeri· 
ne eriyi§ var. Hamid ne dedi? Oc; dort 
gi.in evvel topraklara gomdiigi.imi.iz bi.i -
yiik Hamid bize hakiki halkt;Ihgm da 
diisturunu venni§ti: 

Onde yiiriidiiler, fakat cemiyeti 
Arkada goriip te yiiriidiiler. 

Yiiriiyecek millet olm•yayd1k yi.iriite-
cek olmazdt. Fa kat bu yi.iriiyi.i§ ... 23 ni· 
sanm berisindeki on yedi ytla bak, neye 
bu kadar h1zh gidiyoruz? Oyleyse 23 ni
sanm otesindeki zamanlara bak: F azla 
hlZlmlz fazla geri kah§lffilzdan geliyor. 

On yedi y1lhk yol yoklugun sonundan 
ba§layip varhgm son una giden yol; bu 
yolun ha§mda, boralar, §im~ekler, ve ki
yametler arasmda; kurtulu§lann ve iler
leyi§lerin ilk parolas1 halinde §afak §afak 
bir bayrak dalgalamyor. 23 nisam bir 
bayrak gibi selamhyorum. 
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Aydm icra dosya say!Sl. 937/1165 
Borc;lu: istanbulun neresinde mukim 

ve ne zaman gelecegi belli olm1yan Ay
dmm Tepecik giftligi sahibi Asim Safi 
tarafma. 

Mazutla miiteharrik .tam dizel motorlii, 55 bk 6 silindirli 

Aydmm Ovaeymiri kariyesinden O
rner oglu Aliye olan borcunuzdan dola
YI mahcuz bulunan tapunun 31 saylSln
da mukayyed tahminen 150 doni.im mik
tarmdaki mahalle 1000 lira ehli vukuf
Iar takdiri luymet ve tahmin ettikleri 
hakkmdaki 20/12/936 giinlli zab1t vara
kasmi okuyarak icra ve iflas kanununun 
103 iincii maddesi mucibince bir diye -
ceginiz varsa (30) gi.in ic;inde Aydm ic
ra dairesine mi.iracaat etmeniz li.izumu 
aksi takdirde mahcuzen takdiri kiyme
ti yaptmlan i~bu gayrimenkuli.iniiz pa
raya c;evrilecegi teblig makamma kaim 
olmak i.izere ilanen keyfiyet teblig olu-

Di.izce Asliye Mahkemesi Hukuk da
iresinden: 

1 teneke mazutla 100 kilometroya garanti 

Diizcenin <;ahhk koyi.inden !?akir og
lu Ahmed kiZl Safiye tarafmdan ko -
cas1 Gorelenin <;i.iriikiyne koyiinden 
Tarum oglu Ahmed Cerna! aleyhine ya
pilan bor;;anma ve nafaka davasmm cari 
muhakemesinde miiddeaaleyh mumai
leyh Ahmed Cemal namma berayi teb
lig gonderilen davetiye varakas1 iki se
ne evvel koyi.inden tagayyiib ederek ha
len nerede bulunduguna dair bir haber 
ve malumah gelmemi§ ve ikametgah1 
m~hul bulunm~ oldugu bildirilmi§ ol
dugundan hukuk usulii muhakemeleri 
kanununun 142 -inci maddesine tevfikan 
mahkemece ilanen tebligat ifasma ka
rar verilmi§ ve bu baptaki muhakeme 
de 5 nisan 937 pazartesi saat 9,30 a talik 
kilmml§ bulundugundan mumaileyhin 
yevmi mezkilrda mahkemede isbati vii
cud etmesi veya bir vekili kanuni bu -
lundurmas1 ve aksi takdirde hakkmda 
gryab karan verilecegi ilanen teblig o

Her ihtiyac1 tatmin edacek fevkalade dayan1kh ve Alman sanayiinin 
bir harikas1 olan tam dizel motorlii bu kamyonlar gelmi~tir. Pek 
yak1nda Karakoyde a~dacak olan me~herimizde saYJn mii~terilerimize 

takdim edilecektir. 

7 iirkiye gene! ajanz: 
OSMAN TA$CI00LU 

Telefon : 40594 
Viliyetlerimiz 

HAKiKt 
ViM . 

Posta Kutusu : 1444 
acentalar aranmaktadtr. 

lunur. 

DAHA EYI 
TEMiZlER 
ve ZARAR 

. VERMEZ 

Ned en 
'Aspirin ? 

Ucuz sert temiz
leyici maddeler 
kullamrsamz hem 
tok cah~1TS1D1Z 
hem de e~ya01n 1 

sallhlan derin ciz· 
gilerle· tizilir. En 
emin usul HA
KlKl VlM'i kul., 
lanmakd1r. Onun 
yumu~ak ve hafif tesiri sat1hlant bozmaz ve 
cizmez. En biiyiik lekeleri , bile, VlM cahulc. 
ve kolayhkla siler. lslak bir beze bir az korJ 
samz kafi gelir. 
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BOY AU YERLER, MADEN) _f.SYA ve" CAM f.SYANIZO 
Temizlemek icin daima ViM kullanm1z. 

<;unku ASPiRiN seneler· 
denberi her turlu sogukaiJ 

grnl.klanna ve agnlara kar~1 

tesiri ~a~maz bir ilac; oldugunu 
isbat etmistir. 

A S P i R i N in fesirinden 

emin olmak ic;in lutfen 

sma dikkat ediniz. 

marka· 

T a k I i dIe r den sa k 1 n 1 n 1 z. , , .:-........ Vj ..... :_: ...... 
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Osmanl1 tarihinde Millet Meclisleri {~Rabe~Ji Slhirbaz Cin miirekkebi 
[Ba~ taraft 5 inci sahifede] ., rumda ba§lad1 ve Osmanh ordularmm 

miyecegini anladtktan sonra -uzla§ma akla s1gmaz inhilalile c;ok fena bir cere • 
yoluna saph, Bulgaristandan yedi ve A- yan aldt. Vatansever Osmanhlar ve bil
vusturyadan iki buc;uk milyon lira alma- hassa vatanm hakiki sahibi olan Tiirk
rak uyu§uldu. ler, bu felaket kar§tsmda ittihad ve T e-

Arhk dahili i§lerle ugra§tlabilirdi. La- rakkiye bir kat daba JsmmJ§lardJ, kurtulu§ 
kin saray, saman altmdan su yiiruterek umidini ana baglamt§lardt. Cemiyet bu 
me§ruti idareyi halka ve yabandara kar- hissi vaziyetten istifade ederek bir hiikii
§1 lekelemek istiyordu. Bu sebeble ve met darbesi yaptJ, Kamil Pa§amn Hi.irri
Tiirk olm1yan unsurlann suyu bulandmp yet ve itilafa istinad eden kabinesini de • 
bahk avlamayt kolayla§hrmaga c;ah§ma- virdi, iktidar mevkiini tekrar ele gec;irdi 
Ian hasebile memlekette soz ayaga dii§tu, ve yeni bir sec;imle ~eni bir meclis kurdu. 
matbuat alemi ki.ifi.ir, iftira ve §antai mah- F akat Cihan Harbi bir ytl sonra pat -
§eri oldu, her kafadan bir ses c;tkmaga lak verdiginden meclis te «Osmanh mille
ba§ladt. ittihad ve T erakkinin kendi c;er- ti» ni, o gayritabii te§ekkiilii ya§atmak 
c;evesi ic;ine almadtgt Tiirklerle gayri imkamm bulamadi, harb dagdagasJ ic;in
Tiirk siyasi unsurlann birle§ip viicude ge- de siiriiniip gitti ve Miitarekenin ilanm -
tirdikleri Ahrar fukas_I bu kan§Ikhgi ko- dan biraz sonra -T evfik Pa§anm sadareti 
riikledi, ortaya bir de Ittihadt Muhamme- SITasmda- son ittihad ve T erakki meclisi 
di cemiyeti c;tkh, Volkan adh bir gazete- fesholundu. 
yi organ yaparak cahil halki hiikiimete Miitarekede, oliime resmen mahkiim 
ve fttihad ve Terakki aleyhine ayaklan- edilmek iizere bulunan, imparatorlugu 
duacak ne§riyata giri§ti, Abdiilhamid ta- idare etmeg yeltenen ve birbiri ardmca 
tarafmdan §Uraya buraya suriiliip §imdi BabJalide kurulan Hiirriyet ve itilaf ve 
i stanbul a donen yiizleree kimsenin kur - Damad F erid kabineleri yeni bir intihab 
duklan F edakaram millet ve iftirak ta - yapmami§lardt, diledikleri gibi hiikiim 
raftan Arnavudlann Ba§ktm adh eemi- si.irmii§lerdi. Yeni bir devlet, bir Turk 
yetleri, <::erkezlerin falanlann 'kuliibleri devleti kurmak azmile 15 mayts 1919 da 
de yaygaraya seslerini kath, devlet otori- Anadoluya ayak atan Atatiirk, bir milli 
tesi sifiTa dii§ti.i ve nihayet 31 mart isyam meclisin istanbulda yeri olamiyacagi ha
denilen kanh hadise vukua geldi ( 13 ni- kikatini tebariiz ettirmek ic;in, kendisi 
san 1909). Heyeti T emsiliye Reisi sifatile SIVasta 

ikinei defa kurulan me§rutiyet te he - bulunup Milli istiklal Miieadelesini ha -
men hem en elden <;Ikmak, Y IidiZ saray1 z1rlarken yaptirdigJ se~im sonunda taay
gene milletin ba§ma bela kesilmek i.ize - yiin eden meb'uslarm Osmanh payitah -
reydi. F akat merkezi Selanikte bulunan tmda toplanmalanna muvafakat etmi§ti 
iic;iinci.i ordunun gosterdigi biiyi.ik tahas- ( 1919). istanbulu i§gal eden hila£ kuv
~i.,~J~ !~.laketin onu almdi, ba~ta Mustafa vetleri 16 mart 1920 de bu meclisi basa
kemal (Atat~rk-) olmak i.izere o ordu rak bir k!Slm azasm1 Maltaya siirdiikleri 
zabitlerinin te§kil ettik1eri Hareket ordu- gibi Turk milletine ve onun Reisi olan 
su htzla istanbula gel~elf isyam bastlr· Mustafa Kemale barb iUin eden Damad 
d1 Abdiilhamidi tahttan indl~ip Selanige F erid de ayni meclisi 12 nisan 1920 de 
si.i~di.i ve me§rutiyeti kuvvetle.niirdi (27 silah kuvvetile kapath ve bu suretle Os
nioan ( 1909). '.. A manh tarihindeki milli meclisler sahifesi 

Orfi idare ve ittihad ve T erakki'·erka- kapanmt§ oldu. 
nmm bizzat kabineye i§tirak etmeleri··~-i- Hakiki Ti.irk Millet Meclisi bu hadi
bi amiller · asayi§i di.izcltmi~ti, me§rutiyeti' ;~lerden sonra ve Atatiirkiin buyrugile 
sendelemksizin yiiriyeeek hale getirmi§ti. ve ba!~n kudretile Ankarada ac;I!dt (23 
F aka t meclisin vaziyeti gittikc;e bozulu - nisan 1920~ .. 
yordu, ic;inden ate§ alan bir bina gibi di- M! TU RH AN TAN 
§andan kurtanlmasJ mii§kiil bir §ekilde 
yamp tutu§uyordu. Muhalifler, memleke
te faydab bir karar almmasma veya iyi 
bir kanun yapilmasma mi.isaade etmiyor-, -

Hie merak ettinit-¥ru:-? 
lard1, §ahsiyatla ugra§Ip, kavgalar <;Ikanp 
meclisi felce ugrahyorlardi. I HardaJ ne 'ekilde ha

ZirlanJ.r ve nelere yarar? 
Me§hur ipokrit Sad1k Beyin «Htzbi 

Cedid» adile meclism ittihad ve T erakki 
firkasi ic;inden yarathgt grup, muhalif 
fiTkamn ekmegine yag si.irdi.i ve me§ruti
yeti kurmu§ olan cemiyetin meclisteki fir
kasJ biisbiitiin zayifladi, umumi bir kon
grede hlZib meselesi hallolunup ta ittihad 

Hardalm ne ile ve nasll yaptldtgml 
hi~ merak ettin-iz mi? 

ve Terakki meb'uslari yeni bir toplulukla 
c;ah§maga koyulurken Sadik Bey Hiirri- var. . 
} et v_e. itilaf firkasi~I _kurdu, meclisteki la~:~Iler hardah saf olarak kullamr -

ilk evvel taneler doviiliir, sonra elek
ten ge~irilik. Vaktile bu i§ elle, ta§ veya 
tun<;; havanlar vasttasile yap1hrd1. l;jim
di ise hususi ve mi.ikemmel makineler 

an~T§IYI kemale erdir~I. . . . . Halbuki son zamanlarda miktarm1 ve 
Italya, Osmanh millet mechsmm bu lezzetini artlrmak ir;in kara biber, saf

manzarasmdan _ve_ Arnavudlukla. X' emen ran, bugday kan§hnlmaga ba§lamlmt§
isyanlarmdan Jshfade etmek Jshy~rek tir. 
Garb T rablusunu i§gale ba§lamt§tl. Itti- Hard a! tuz biber ve sair baharat gi
had ve T erakki bu vaziyette meclisi fes- bi yemeklerd~ kullamldllctan ba§ka, ta
hetmekten ba§ka c;are bulamadi ve yeni babette de k1ymettar bir ilar; olarak is
bir intihab karan ald1 ( 1911). F akat in- timal olunur. Soguk al!Pnhgma kar§J 
tihabda fazla §iddet kullandi, meclise tek mi.iessir bir deva oldugunu biliriz. Har
bir muhalif meb'us girmemesine c;ah§tl, dal mevzii bir taharrii§ husule getire
muvaffak ta oldu. Ayni sene ic;inde ac;I - rek' kan toplanmaSl ve iltihab gibi an
Ian yeni meclisteki muhaliflerin saytsi _iic;ii zalan izale eder. 
gec;miyordu. Bu hal ve T rablusgarb J§le
ri, Sad1k Beyin harekete gec;mesini teshil 
ettiginden Halaskaran adh askerl bir 
lot,, -• .. sekkiil etti, kabine tazyik olunup 
ayh bir omui hbineye de heniiz iki ii<; 
tirildi. - · ··t;n meclis, feshet-

,Simdi ittihad ve T erakki 
Hiirriyet ve i tilaf bilvasita iktida au,. .. . k.: 
· lm' . r mev t
me lle Jsb.. Bai.L:an Harbi iste bu du -

Hardal tozu, zehirlenme vukuunda 
- eger elde haz1r ba§ka bir ilar; yoksa -
bir panzehir gibi de kullamhr. (Bir bar
dak su ir;inc bir kahve ka§Igi hardal 
koymak ve ir;mek faydaltdir.) 

Hardalm en iyisi (Dijon) da yap1hr. 
Bir~ok kokulu nebat kan§tlrthr ve bu 
hau,.,. lqzgm bir dcmir r;ubukla kan~ -
hnlarak husu~i bir <;;a~m verilir. 

'[Ba~ tarafi 13 iincl.i sahifede] 
ziine korkunc bir maske takmi~, vucudii
nun otesine berisine beyaz resimler yap -
m1~ iriyan adama bakiyorlardt. 0. bii
tiin kabilenin kendisine kar~1 gosterdi~b 
bu itimad ve emniyetten magrur ve muf
tehir ilerledi, gelip doktor Nahidin kar
~tsmda durdu. Sonra kolunu havaya kal
dmp bir daire c;izdi: 

- Beyaz sihirbaz olecektir, diye hay
ktrdt, c;iinkii Almango onu vuru~maga 
davet edecek ve garib bir oyunla camm 
cehenneme gonderecektir! 

Doktor Nahidin vucudunden bir urper
me gec;ti. F akat kat'iyyen sogukkanlthgt· 
m kaybetmedi. Elinde tuttugu dereceyi 
sandtga buakmak bahanesile oradaki te~
rih btc;agmt kolunun yenine soktu. ilk 
hamleyi kendisi yaparak onun maddi ve 
manevi kuvvetini ktrmak ic;in anslZln ii -
zerine ahldt. Yiiziinden maskesini c;ekip 
aldt, yere atarak ayaklarile c;ignedi. 

Doktorun bu cesurane hareketi yerli · 
ler arasmda mmltilar hast! etti. Kalaba -

Baltktan czkan bu mayiin 
3 • 

tarihi ve istihsal sekli 
Miirekkeb bah -

gmm ifraz cttigi 
siyah mayi, istrid
ye gibi azas1 yu -
mu§ak hayvanla -
rm bir miidafaa 
vas1tastd1r. 

Bu siyah mayi, 
<;in miirekkebinin 
men§eidir. 

' 

Avrupahlardan c:;ok evvel ka!Pch 
icad eden <;inliler, diinya iizerinde §li
muldar bir §Ohret kazanan <;in mlirek
kebi yapmanm usuliinii de buldular. ilk 
zamanlarda, mi.irekkeb bah!Pndan isti
fade ediyorlard1. Bugiin, mi.irekkeb ba
hgt yerine (is boyas1) kullamyorlar. 

Miirekkeb bahgmm kuyrugunda tor
baya benzer bir kese vard1r. Hayvan, 
yerini degi§tirmek istedi mi, kesesinin 
i<;;indeki mayii birdenbire ve §iddetle 

hgm ic;erisinde hemen ko~up Nahidi par- dt§art verir. Bu sayede r;ar<;;abuk ileri

c;alamak istiyenler vard1. F akat kab:le re- ye dogru abhr. Bazan bunu, dli§man -

isinin bu i§i sakin ve sakit seyretmekt~ 0 ]. lanna kar§t bir mlidafa siHllu gibi ola

dugunu gori.inee te§ebbiislerinden vazgec;- rak ta kullamr. 
tiler. Dev gibi koeaman Habe~ sihirbazt Bu siyah mayi, suyu simsiyah yapar, 
rakibinin boyle bir tecaviiziine ihtimal kendisini takib edenin gozleri bir §ey 

gormez. Miirekkeb bah!P da kac;ar, kur-
vermedigi i~;in ~a~Irmi~, aptalla~mJ~tt. l t 1 u ur. 

Nahid bundan istifade ederek oyle se-

ri hareketler yaptl ki sormaym !.. Ada • 

mm karnma kuvvetli bir tekme hrlatJp o-

Miirckkeb fabrikacilan, tabii bah~n 
keyfe gelip kesesini bo§altmasm1 bek -
lemezler ve onlarm hususi aglarla yiiz-

nu yere yikhktan sonra ustiine c;ullamp lercesini, binlercesini birden avlarlar. 
suratma muntazam boks yumruklan Keseleri, gline§te b1raklp kuruturlar. 

indirmege ba§lamJ§h. Sihirbaz yiizii go- Sonra potasa atarak hallederler. Daha 
zi.i kan ic;inde olmasma ragmen bir an sonra kaynatirlar. Kazanm dibinde ka

doktorun altmdan s1ynhp kalkti ve be • lan maddcyi yeniden giine§e sererler, 

lindeki k1sa kihe1 c;ekip hasmmm iizerine kuruturlar ve miirekkeb yaparlar. 

yiiriidii. Nahid c;evik bir hareketle k1h -

em savruldugu dairenin ic; tarafmda yer 

alarak hem darbeden kendini kurtarmi§, 

hem de yeninde sakladigt te§rih bic;agm1 

sihirbazm kalbi budur diye saplay!VI~r -
mi§ti. 

Derhal sihirbaz bir yana yiktldt, k1he1 

obiir tarafa f:nadt. 0 vakit doktor c;e -

pec;evre etrafmt . c;eviren kabile efradma: 
- Beyaz sihirbaz m1, yoksa Habe~ 

sihirbazi m1 daha kuvvetliymi§? Soyleyin 
bakaltm! 

Dedi ve sanki hic;bir §ey olmamt§ gibi 
aletlerini c;1kararak bu sefer memnuni • 
yetle oldugu kadar teslimiyetle de sJra
lanan Habe§lileri a~tlamaga koyuldu. 

"A5£ 
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uazzam bir imparatorlu!}un 
1r1and191 biiylik merasim a 

lngiliz Krabntn tac giyme tOreni Londra kilise
sinde 10 astrl1k an' anelere yaptlacak •• gore 

Centrbury ba~ piskoposu elinde kure 
ile asa Hukumdara yakla~acak ve : 
-Ha$metmeab, diyecek, « 

eder misiniz ? » 
• yemzn 

Kral yemin ettikten sonra hafif~e ba~tnt egecek 
ve Birinci Edward'tn tarihi tacint giyecek. iki 

merasimden sonra 
donecekler 

saat siirecek olan bu 
hiikiimdarlar saraya 

Niifusu yanm milyan gec;en muazzam 
bir imparatorlugun aylardir hamlandtgt 
ingiliz Kralmm tetevviic merasimi giinii 
yakla§Jyor. 

Londranm me§hur mabedi W estminis
tre'in kaptlan 12 mayts giinii sabahleyin 
saat onda Kral Altmc1 George ile Krali
c;e VElizabeth'in duhulleri i~;in ac;Jlacakhr. 
Kralla Kralic;e, etraflan ingiltere Krait 
hanedam efradi, saray mensublan, asil
zadeler, ve imparatorluk nazirlarile c;ev -
rilmi§ oldugu halde kilisenin bin seneden 
daha eski yuksek kubbesi altmda iki saat 
sL.reeek olan tae giyme merasiminde bu -
lunaeaklardir. Bu merasim ilk defa F at:h 
Guillaume'm kralhg1 zamanmda tatbik e
dilen ve bugiine kadar her tetevvi.ic esna
smda tekrar edilen an' a nevi usuller te~kil 
eder. Merasimin §eklini aradan bu kadar 
amlar gec;mesi ve fngiltere tahtmda bir 
c;ok degi§iklikler olmas1 kat'iyyen tadil 
etmemi§ ve ilk §ekillerinde devam edip 
gelmi§tir. 

Kral ve Kral~e maiyetlerile birlikte 
mabede girdikten sonra etraflanna selam 
vererek ve ahali tarafmdan selamlarra -
rak biiyiik imparatorlugun mazisile ba~ -
ba~a kalacaklar ve mabedin ic;inde mazi
nin hahratile iki saat ya§Iyacaklardir. Goz 
]erinin online eski krallann tarihteki ~anh 
sahifeleri serilmi§, mabedin duvarlan 
bayraklar, rnuharebelerde igtinam edil -

mi§ ganaimle siislenmi§tir. Kral Edwar
d'm tahh ilk kondugu yerde, bir ko§ede 
de imparatorlugun biiyi.ik ~ahsiyetlerin
den Wellington ve Nelson'un mezarlan 
var. 

ic;eride davetle gelmi§ 500 imtiyazh 
insan da bulunaeaktu. On mada davetli 
prenslerle biiti.in diinya milletlerinin mi.i
messilleri, Hindli mihraceler, Afrika ka
bileleri reisleri, Asya prensleri buluna -
caldardtr. ingiltere hi.ikumeti azalan ve 
parti miimessilleri de mabedde hazu bu
lunacaklardtr. T ac giyme merasimine in
giliz kilisesi reisi fevkalade miizeyyen el
biseler giymi§ oldugu halde ba§hyacak ve 
birbiri arkasma dort eihete donerek: 

- Centilmenler, size sahih hiikiimda
n takdim ediyorum. Hepiniz, her kim o
lursamz olunuz kendisine hiirmete borclu
sunuz. Ubudiyetinizi itiraf etmelisiniz. 

Buna muvafakat ediyor musunuz? 
Diyecektir. Bu suada borazan ve 

trampeteler c;alacak ve ayni zamanda ma
bedin ic;inden dt§mdan «Y a§asJn Krall», 
«Allah Krait korusun !» sesleri yuksele -
cektir. 

Bu ya§a seslerinin garib bir hikayesi de 
vardJT. F atih Giullaume'un tetevviiciinde 
ayni sesler i§itildigi zaman mabedin dt§In· 
da silah c;atmJ§ olan Norman askerleri, in
gilizce bilmediklerinden bu sesleri Krahn 
aleyhinde bir niimayi§ zannederek mabe-

!{raltn merasim art~Qasz 

Kral ve Kral~e tetevvuc elbiselerile 

din civanndaki evlere ate§ verip hepsini ahp ihti§arnla yava~ yava§ hiikiimdara 
yakmt§lardtr. yakla§acak, hafifc;e ba§Im egen Krahn 

Bundan sonra Centarboury ba§pisko- ba§ma taei koyacaktJT. Bu arada milli 
posu elinde bir !neil oldugu halde Krahn mar§ soylenirken Londra kalesinden top
yanma gelecek ve Kralla aralarmda §U lar atiiacaktir. Kralic;enin tac giyme me
ktsa rnuhavere cereyan edeeektir: rasimi c;ok sadedir. Krahn tetevviicii bit~ 

- Ha§metmeab yemin etmegi kabul tikten sonra Kralic;e diz c;okecek ve bat-

eder misiniz? piskopos ta ba§ma tac1 koyacaktJT. Bu da 
- Kabul ederim. I bittikten sonra piskopos §oyle bir dua o-
- !3iiyiik Britanya Birle§ik Kralhg1, kuyacakhr: 

§imali Irlanda ve dominyonlan ahalisini, 
kanunu esasiye, parlamentodan tasdik e
dileeek kanunlara ve memleketin adeti 
kadimesine muvafik olarak idare edece -
ginizi resmen taahhiid ediyor musunuz? 

- Resmen taahhi.iCI ediyorum. 

Kral evvela elini kitabm iistiine koya -
cak ve sonra da opecektir. Bunu miiteaktb 
piskoposlar Krala ipekli beyaz bir hi!' at 
giydirecekler ve ba~mm i.istiinde s1rma ile 
dokunmu§ bir ferace tutaeaklardir. Kral 
bu arada diz r;iikmii§ bulunacak v"e oniin
de duran ba§piskopos ta alnma, gogsiine 
ve avuclannm ic;ine mukaddes yagdan sii
recektir. Kral ayaga kalkar kalkmaz er-

guvan renkli hiikiimdarhk hi!' atini ve 

kiirkiini.i giyecektir. Ba§piskopos Krala 

altm mahmuz tabp §ovalyelik tevcih ede

cek ve §ehid Edward'm yiiziigiini.i parma

gma takhktan sonra eline ki.ire ile asay1 
verecektir. 

i§te as1l bu dakikada tac giyme merasi

mi ba§lamaktadJr. Piskopos mabedin 

mihrabmda duran §ehid Edward'In tacmi 

- Y arab, kulunuza kuvvet ve akli se
lim veriniz ve himaye ediniz. 

Daha sonra biata ba§lanacaktu. !Ikon· 

L .- ~·-""' 

ce hanedandan prens olanlar tahta yak
la§JP Krahn oni.inde diz c;okecekler ve 
§unlan soyliyeeeklerdir: 

«- Ha~metmeab, oliineiye kadar size 
koriikoriine sadakatle hizmet edecegime 
yemin ederim» ve ellerini taea koyarak 
Kral1 sol yanagmdan opeeeklerdir. Bun-
lart diiklerden baronlara kadar diger pa
yeliler takib edecektir. 
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• • • 23 n1sana. eri§Iyor 
Ankara Sergisinin lam hedefi 

iktisadi Sergi miinhas1ran 
da~lar1n i~timai 

ve ticari saha i~in degil, vatan· 
ya~ay1~1 hesab Ina da vazife almi~tir 

Ankara Komiir Sergisi, Tiirk komiiriiniin ya
kin bir gaye olarak Akdeniz havzast pazarla

nn1 tam amen 
ugurlu 

tutm1ya 
bir irsad 

' 

hazrrlandigina da 
sa yilabilir 

Bugiin, Ankarada, a<;Ilacak olan bey
nelmilel sergi, komiir mevzuu iizerine ku
rulmu~ bulunuyor. Tiirkiyemizdeki ilk 
b;;ynelmilel serginin, sadece bu hususiye
ti dahi, biiyiik ehemmiyetini tebari.iz ettir
rrege kafi gelebilir. Bu sergi, miinhaman, 
ik hsadi ve ticari saha i~in degil, Tiirkiye 
vatanda~mm sosyal ya§ayi§l hesabma da 
vazifelendirilmi§tir. 

Sergi, her§eyden evvel tamhcl, ogre
tici ve yayJcidJr. Denebilir ki; zaman za
rr.an, sadece bir «siyah elmas» te§hihile 
amlmaktan ba§ka paye verilmemi§ olan 
ta~komiiri.ine, ilk defa olarak hakiki ihti
ram mevkii bu sergide gosteriliyor; fakat 
k::imiiriin tanmmas1 onun en iicra mesken 
ve mutf,kl~•a hdar tasmmasma kafi ge-

BQ.§vekilimiz komilr ocaklannda taaliyeti 
ve amele hayattm tetkik ediyor 

lebilir mi? ... Bu sebebledir ki, sergi, ko
miir yakan vasJtalann ve teshin aletleri
nin de me§heri halindedir: ic;lerinden en 
ucuz, en ekonomik ve en kullam§h olam 
sec;ilerek memlekete yayilacaktir. Sec;i
len tipin siirumu i<;in, deviet baz1 fedakar
hklara da katlanacakhr. 

F abrikalann arhp, demiryollann ilerle
mesile yord i<;indeki komiir istihlaki esa
sen artmaktad1r, ikinci sanayi planmm 
tatbikati bu yiikseli§i daha hizlandJra
caktir. Buna muvazi bir tedbir olarak ko
miir istihsalinin artmhp, rasyonalize edil
mesine de giri§ilmi§ bulunuyor. Daha u
cuza mal edilmesile d1§ pazarlardaki re
kabet kudreti artacak olan Turk komii· 
riinun tediye muvazenemizde daha esash 
bir eleman haline gelecegi de §iiphesizdir. 
Bu vadlarile de komur sergisi, Turk ko
miiriinun, yakm bir hedef olarak Akde
niz havzas1 pazarlarmJ tamamen tutmaga 
hmland1gma da, ugurlu bir i§aret sayJla
bilir. 

Kinniir mmtakam121, bir vatanda$ gibi vazifelendirme(Je .;al~an Ba~vekilimiz 
Zonguldakta alcikadarlardan izahat allyor 

Havzadaki komiir 
servetinin dortte ii
c;unden fazlasma sa
hib olan Eregli Sir • 
ketinin, biitiin hukuk 
ve menafiile devlete 
ge<;mesi ve ilk komiir yuklu trenin ge<;en
lerde Ankaraya varmJ§ olmas1, milli ko
miir davasmda vanlmi§ iki muhim merha
ledir ve komiir sergisi, i§te bu her bahm
dan manah tezahiirler arasmda ·hazulan
mi§ ve a<;Ilmi§ bulunuyor. 

Sergi, binanm icablanna gore yedi 
salonla bir tecrube paviyonu ve bir de 
dam§ma p&viy'onundan murekkebdir. E
sas bina dahilindeki 7 salon muhtelif 
e§yanm te§hirine aynlmi§ ve bu salonlara 
A dan G ye kadar (G dahil) harf mas! 
verilmi§, bu salonlarda bulunan her stan
da da aynca bir numara konmu§tur. 

Sergiye girenlerin ilk bulunacaklan 
yer, Buyiik Atatiirkiin <;ok ·guzel yapil
mi§ bir madalyonlanmn yiikseldigi «Se· 
ref salonu>> dur. Bu salonun iist tezyina· 
h, serginin beyndmilel mahiyetirii goste· 
ren armalar ve i§aretlerle kompoze edil
mi§tir. Ortada dort komiir i§<;isi heykeii
nin mtmda yiikselen, bir Eti mangah var
dir ki, ic;inde, serginin devamJ muddetin
ce kirmizi alevlerle ta§komurii yanacak· 
hr. 

Seref salonunun sol cephesindeki saha 
nihayete kadar A salonudur. Buradaki 
ilk stand Kozlu Komur hleri ve Maden 
Komiir hlerinindir. Bu stand, Turkiye 
i§ Bankasmm komiir havzasmdaki ~;ah§
malanm gosteriyor: 1~ BankasJ 1926 y1· 
lmda, ilkin Zonguldakta bir milyon lira 
sermaye ile (Maden Komiir hleri Tiirk 
Anonim Sirketi) ni kurmu§, daha sonra 
26 ikincikanun 926 da 500 bin lira ser
maye ile (Kozlu 1stismar Merkezi Made
ni) ni tesis etmi§ ve b-u istismar mmtaka
smda I nisan 1929 tarihinde ii<; milyon 
lira sermaye ile (Kozlu Komi!r hleri 
Turk Anonim Sirketi) ni kurmu§, ve muh
telif miiessese ve e§hasa aid olan (Kilimli 
Sirketi) ni ve 1934 te Kirec;lik mmtaka
smi satm almak suretile ve gittik<;e hac
mini geni§leterek Havzada <;ah§maga i 
ba§lami§hr. Turk antrasit fabrikasi da 
Maden Komur f§leri Turk Anonim Sir
keti sahasmda kurulmu§tur. h Bankas1 
standmda Turk antrasiti, briket, ham kat
ran, ham hafif benzol, tayyare ve motor 
benzollan, krezilollii ve krezilolsiiz ben
zollar, kreozot, yo] katram, asidfenik, 
muhtelif maketler ve i§ Bankasmm Hav
zadaki ~ah§malanna clair grafikler gorul
mektedir. 

2 numarah Soma komiir madeni stan
dmda, blok, krible, toz halinde Soma 
linyiti niimuneleri, madene clair grafikler, 
planlar, panoramik resimler, fotograflar, 
linyit yakan yemek ocaklan, sobalar te§
hir edilmektedir. Bu salonda ekserisi ec
nebi firmalara aid olmak iize~e 24 stand 
vard1r. 

B salonuna, bir komur madeni ocagm
dan girilmektedir. Buras! tamamen, Ma
den T etkik, Arama Enstitusile Eti Ban
km mu§terek stand1du. Komiir ocagma, 
duvarlarmdan s1zan sulara, dekovillerine 
kadar tamamen hakiki bir manzara veril· 
mi§tir. Bu klSlmda, Zonguldak komiir 
havzasmm maketi, Kutahya linyit havza· 
smm bugunku ve yannki- maketi, Turki
yede c;1kan komiirterden numuneler, ko
murden <;Ikan maddeJer, grafikJer vard1r. 
Serginin diger salonlarmdaki standlar da 
itina ile hamlanmi§hr. Bu arada Yiik
sek Ziraat Enstitiisunun komiirun ziraat
te tatbikahm gosteren stand! da vard1r. 

Serginin D salonunda, .z.iyaret~;ilere, 
guniin muhtelif saatlerinde filimler goste
rilecek olan bir sinema ekram, sergi i<;in
de aynca bir lokanta ve bir buvet te var· 
d1r. Bu kisimlar da, Beynelmilel Komiir 
Sergisinin istifadeli oldugu kadar eglen· 
celi olmasJ ic;in almmi§ tedbirler ciimle· 
sindendir.- Mekki Snirl 

Ekonomi Vekili Celdl Bayar 
bir tetktk es nasmda 
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T arih babantn 
koynunda ••• 

(Ba§ taraf1 12 nci sahifede] 
yunca ileri gittilder; zaman tugladan o • 
riilmii§ kahn bir duvara tesadiif elmi§ler

dir. 
Kaz1 heyetinin reisi profesor Vinlock 

duvan yJkhrmJ§, ic;eride Mmnn kadm 
Fir' avunlanndan Hac;opitu ile maiyetinin 
mezarlanm ve bunlann i<;inde mumyala
nm bulmu§tur. 

Mezarlann bulund,Jgu mahzenin du • 
varian o vaktin ic;timai hayatmdan muh
telif sahnelere aid pek giizel resimlerle 
siislii oldugu ic;in Mmrblann o devirde 
nas1l ya§ad1klanm hemen o anda gozonii
ne getirmek kabil olmu§tur. 

Yap1lan tetkikler Hac;opitu'nun T ut
mes II nin kansJ oldugunu Ve kocasJ ol
diikten sonra uzun miiddet MISin kendi -
sinin idare etmi~ bulundugunu meydana 
t;Ikarmi§tir. Hac;opitu tebaasma kendisi -
nin bir kadm oldugunu unutturmak ic;in 
daima erkek k1yafetinde gezermi~. Ni -
tekim mezannm yanmda bu k1yafette ve 
tabii biiyiikli.ikte granitten bir heykeli bu-
1unmu§tur. 

Hac;opitu erkek k1yafetinde gezmek • 
le beraber kadmbk zaflanndan ari de • 
gilmi§. 1timad ettigi adamlanm k1ymetli 
ta§lar, siislii e~ya ve giizel kokular teda • 
rik etmek iize Sarki Afrikaya gondermi§. 
Bu heyet M1mda o zamana kadar rna • 
Him olm1yan birc;ok e~ya, baharat ve sa· 
ireyi bulup getirmi~tir. 

Hac;opitu mezannm bulundugu mah • 
zenin yanmda buyuk bir mabed de in~a 
ettirmi§ ve oray1 bir<;ok Sfenks heykelle
rile siislemi§tir. Biliyorsunuz ki yan in • 
san ve yan hayvan olan Sfenks'in §ah • 
siyetinde M1S1rhlar, en buyiik allahlan 
olan Amon-Ra'y1 temsil ederlerdi. 

Mabedde iki altmdan sutun ve diger 
k1ymetli e§ya bulunmas1 laz1m geldigi 
halde bunlar ele gec;irilememi§. Anla§Ih
yor ki daha evvel buraya baz1 insanlar 
gelmi~ler ve bu kiymetli e§yayJ ahp gotur
mii§ler. 

Lakin, duvar tezyinah oldugu gibi kal
rni§, bu tablolarda kadm Fir' avunla ma
iyetinin pek giizel resimleri meydana <;I· 
kanlmi§hr. BashgimiZ i§te bu resimlerin 
kopyalanndan biridir. Ba§tana§agi be • 
yaz giyinmi§ nedimeleri gostermektedir. 
Sa~;lan omuzlarma sahverilmi§, almlann
da altm halkalar, tepelerinde tiiyden sor
guc;lar mevcud olan bu k1ziar, o devirde 
M1s1rm · giizellik kralic;eleri sayiiabilecek 
derecede yaki§Ikh ve mutenasibdirler. 
Boyunlanndaki gerdanl1klar, koilann • 
daki bileziklerle zarafete aid diger itin 
ve ihtimamlan bugiinku §Ik kadmlan• 
imrendirecek bir derecede miikemrr 
w •1 . ) _ .niZI 
gl ffil. .t. l d Eo .1e e-

• H ~ 
Bah~e MM·i • = ·~ 

Mevlfi.d,a~•ramari 
Dordiincii Va.bz. Baysal 

kat, 18 nurx:oh .. __ _ 
••.••••..••........... .~ Han dorduncu 

Biiyiik §ehl1z 1ara, telefon 22537 
An t d •·••••••••••••••••••·•·•••••••• 
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a.Tir vc kasaba parklan; 

Vt a a ~e e. 
I• 1 h n, ~ocuk parklara ve 

ve pan ar a • -
ta . d ·.-i i~n modem pro]e 

nnm e er. , k 'fn 1 
t tb.k hn d ;1rlar; e§t ame er 
a 1 a 1 • 1 . 'd 

eder. _ Pro)e erm . araz' .. e 

M
.. a'·eruhde ve taahbud 
uessesat v• 

daimi nezareti I . . 
kabul d -~ villa bab~elermtn 

e er. - k .. ··k ·· tl I ni U\'U ucre er e 
. Qi~ek, s:_bzt 

f1danlar; sus, h 1 f-d to urn an; 1 e ve 
clklar1; bahc;e a~ w w 

hli tl . h meyva agac; ve agac· 
e ye 1 va ~- alat ve edevat1 ve 

Katalogu (5(.Awanlar gi:inderir. 
Alakadarlara ~)) kuru§tur. 
IL a 'Itt IF C ic .. d .1. . parastz gon en rr. 

CUMHURIYET 

Dani§lmend, Re§ad Nuri Giintekin, Dr. Ali Siiha Delilba§t, Nurullah Ata~ 

taraflar1ndan tertib edilip ii~ senedenberi biiyiik itina ile 
basllmakta olan ve 2200 sahife, 2700 resim, 50 

tablo, 720 Latin sav1n1 ihtiva etmekte olan 

Frans1zca - Tiirk<;e Resimli 
•• •• • 

Grand Dictionnaire lllustre 
Fran~ais - Turc 

17 

adh 3 cildlik biiyiik Frans1zca - Tiirk~e lugatin ismail Hami 
Danhimendin esash tetkiklerile meydana gelen 

~ 1,; 

3 iincii cildi c•kml$llr 
1 - Fransxzcada kullamlan Latin vesair dillerdeki savlarx, 2 • Turk Dili Arasbrma Kurumunun 

kabul ettigi yeni tiirk~e kelimelerin fransxzcadaki tam kar~xhklarmx, 3 - Frans:zca kxyasi ve gay
rikiyasi fiillerin tasrif ~ekilleri ve tercumelerini, 4 • Tarihi ve cografi Turk ad1armm fransrzca -
daki degi~ik fekillerini ihtiva eden bu u~uncu cild, birinci ve ikinci cildler Jsadar ehemmiyetli ve 
degerlidir. Birinci ve ikinci cildlerin her biri dorder, u~uncu cild 4,5 liradxr. Her u~ cild tak1m 
ha]inde 12,5 liradxr. 
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Krali~e. ftllari 1 

(BaJtaraf! 10 uncu. sahtfede) (sev1mh Jnhyar kadm) la uzun uzun ko-
Agzmdan ba§ka bir soz c;Ikhgi i~itil - nu~maktan biiyiik bir zevk duyuyordu. 
mez ... » ihtiyar Kralic;e; on a birc;ok sualler so-

¥'1"¥ d B' .. 'lk ~ d ~ d ~ rar 1. 1r gun, 1 c;ocugunu ogur ugu 
Mari, ni~anland1ktan az sonra zengin, zaman Biikre~ hekimlerinin kendioini u • 

ve muhte§em ingiliz saraym1 terketti, ve yutup uyutmad1klanm anlamak istedi. 
ic;inde (zalim) bir hi.iki.imdann saltanat Prenses; anahgm tath ac1lanndan kur-
si.irdi.igi.i Rumen sarayma geldi. tulmak ic;i11. yap1lan bu asri hileden Kra-

Prenses; Prusya terbiyesinin sJkl di - lic;enin ho~lanmiyacagmJ zannederek ce -
siplinlerine son derece riayetkar olan vab vermekte tereddi.id gosterdi. Sonra, 
(Birinci Karol) a kar§J hissettigi gayriih- kloroform yaphklanm ac;Jktan ac;Iga soy-
tiyari nefreti saklam1yordu. ledi. Bi.iyi.ikannesi: 

Kral da yegenini biraz, hafifme§reb «- Cok iyi etmi§sin, yavrum, dedi. 
buluyor, onu faal hayata ah§tJrmak ic;in Ben, ancak dokuzuncu c;ocugumu dogu -
iktidanmn fevkinde ( vazifeler) altmda rurken kloroform yaphrabildim. Z.ira, 
ezmekten zevk ahyordu. Parise gitmek ondan evvel bu ~ayam hayret uml rna • 
istedigi zaman, bu fikrinden vazgec;ir • lum degildi ... » 
mek ic;in: 

«- Paris, demi§ti. Bir batakhane • 
dir. Hi.iki.imdarlar, hi.ikiimdar namzedleri 
oraya gitmekten c;ekinmelidir!..» 

Gi.izel prenses; Rumen saraymm lo§, 
gamh salonlarmda dola§uken, hep 
(Kent) teki §atoyu dii§iini.iyordu. Bahc;e
leri, korulan gozlerinin oni.inden aynl • 
m1yordu. 0 mes'ud giinlerin ta~assiirile 
kalbi s1zhyordu. Buna ragmen gene nev
mid olmuyordu. Kralic;e: 

«Kalbimdeki ate§i bir§ey sondiirmege 
kadir degildi. Ne y'!))ayim, giize) roblan, 
gezmeyi ve eglenmeyi, hususile ac;1k hava
da d~la§mayJ c;ok seviyorum ... » diyor ve 
ilave ediyor: 

«... Binicilik, hayahmda bi.iyiik bir 
rol oynamJ§hr. Ahmm eyeri i.izerine at -
ladim, dizginlerini elime ald1m m1, her
tiirlii etiket zincirinden kendimi azade sa
myordum. HayvammJ siiratle, baza~ 
dortnala ko§turuyor, bazan hendeklen 
atlabyor, kdarda, bayHlarda dola§tyor
dum. Bazan da bir agacm golgesinde, .bir 
pmarm ba§mda uzamp yabyordu~ .. ~§t~ 
bu suretle biitiin RomanyayJ, yam IkmcJ 
vatammm her yerini gordiim, ogrendim. 
Riizgarlarile serinledim, giine§ile yand1m, 
mehtabile hulyalara daldim, yagmurla • 
rile Jslandim, tozlarile boguldum, ve bu 
yeni memleketimi hakkile tamd1m ... » 

Prenses; Karpatlar'm vah§i manzara· 
lanm, T unanm c;amurlu dalgalanm, koy
leri. geni§ bugd:!)' tarlalanm, arbk ken -
d1sinin ve c;ocuklanmn memleketi olan 
Romanyayi c;ok sevmi§ti. 

Prensesin (Karmen Silva) ile de ge • 
c;irdigi hayat pek o kadar eglencch de • 
gildi. Kralic;enin edebiyata c;ok merak1 
vard1. Artistleri, muharrirleri etrafma top
luyordu. Kralic;e Mari, saraydaki 
(san'at geceleri) ni oyle alayh bir li~anla 
anlahyor ki ... 

Gene boyle bir san'at gecesinde, (Kar
men Silva) ile teyzesi bz1 (Holanda 
Kralic;es1 Emma) nm huzurunda tMete
rink) in {Anlann Hayah) adh es~rinin 
en canh bir par!;aSI okunuyordu. 

Karmen Silva; sevdah erkegin nika ~ 
hm sonunda birdenbire oliivermesini pek 

'1"¥'1" 

Biiyi.ik Harb ba~ladJgl zaman Veli -
ahd zevcesi olan ( Prenses Mari), Biikre§ 
hiikumetinin karanm dogru buluyor ve 
harbin itilaf devletleri aleyhinde netice 
verecegini iddia eden (Birinci Karol) un 
fikrine i~tirak etmiyor9u. 

Marne muharebesi, Karol'un i.imid -
lerini suya di.i§iirdi.i ve 1 0 birincite§rin 
1914 te anslZln oli.ivermesine sebeb oldu. 

Kralic;e Mari; bu oliimiin Mi.ittefik -
lerin maglubiyetinden ileri geldigini yaz
makta.n <;ekinmiyor. 

Hakikaten, Romanya cehennemi bir 
daire ic;indeydi. Kralic;e; Biikre§teki sara
ymi terk ve (Y a~) a s1gmmaga mecbur 
kald1. i§te orada, cidden bir kahramana 
yara~acak ·sabu ve metaneti gosterdi. 

Bu tach hastabakicJ, sabahtan gece· 
yanlanna kadar durmadan, dinlenme -
den biitiin kogu§lan dola§Jyor, yarahla
'nn pans1manlanm yaptyor, hastalann i · 
laclanm veriyor, tath giili.i§leri, goniil a
he! sozlerile herkesi teselli ediyordu ... 

N ihayet, barb bitti. V e Kralic;e mil
letinin takdirleri, alk1§lan arasmda Biik -
re§ sarayma dondii. 

~"(.'1'0 

Sonbahar, habralar mevsimidir. (Kar
men Silva - Kralic;e Elizabet) gibi, Kra
lic;e Mari de yiiksek bir edibedir. Bin;ok 
hikayeler, romanlar yazmJ§, ne~retmi§ -
tir. 

$imdi kayatmm filmini goriiyor: Kor
kunc amcamn saraymda gec;en giinler, 
hrl aria atla gezi§i, bi.iyiikannesi Kralic;e 
Viktorya ile olan samiml musahabeleri, 
Bi.iyi.ik Harbin feci y11lan hirer hirer goz
lerinin oni.inden gec;iyor. 

Kralic;e Mari; kocasmm ve ki.i!;iik og
lu (Prens Mirc;a) mn oliimiinii, en sev
gili akrabalannm Ekaterinenbourg rna -
garalannda katledildigini gordi.i. K1Z1, 
Yugoslavya Kralic;esi (Mari) de, kendisi 
gibi matem tiilii ta§Iyor. Gi.izel gozleri 
c;ok, pek c;ok ya§lar dokti.i. 

Fa kat, daima levend, daima gene ve 
ate~lidir. 

M. Fuad Samih 

§aira?e. ve harikulade buluyor, takdirden Dr. A. K. KUTiEL 
kendm1 alamiyordu. 

Halbuki teyzesinin hzl; Belc;ikah mi.i- Karakoy T op~ular 33 
ellifin bu ifrat de recede hayalperverane -------' --------
yazilmJ~ eserini hie; begenmiyordu. Sii • 
kunetle dinliyor, altm c;erc;eveli gozliigii
niin arkasmdan hayretle (Karm~n Sil -
va) ya bak1yordu. Eser okunup bittik -
ten sonra §U mi.italeada bulundu: 

«- Harikulade bir~ey degil!. Zev 
kime gitmedi. Bence evlenme, ebt>di bir 
bagdu. Bir kadm, nikiih1 altma gi1mege 
nza gosterdigi erkege tabi olmah, emir -
]erine itaat etmelidir. Onun gi.izel, veya 
sevimii olup olmamasm1 evvelden d:i§iin
mesi lazJIDdu. Sonradan bundan §ikayete 
hakk1 yoktur ... » 

~Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendllie 

bi~ki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i~in ~iikrii Canal 
tarafmdan yaZilim~br. 

Kadm elbiselerine aid olan hi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§lkta§ Diki§ Yurdunda satihr. 
Her evde bulunmasi laZimdlr. TB.§
raya posta paraSI almmaz. 

Tatbikat ve provalara aid ii~iin
cil cildi de basllmaktad1r. 

Prenses Mari; bi.iyiikannesi Kralic;e 
Viktorya'y1 ziyarete gittigi zamanlar bu .• -----.----- - -- I 

Adres - Be~ikta§ Diki§ Yurdu -
A k<>l'~>tlP,. Nn R7. Telefon 43687 

~ \ ~ 5\hfl.i . ~\-.f ~o.o.o:. dt~Ce~e 
~ $, · maCtk 

!? ~ / ull :.\~1 o(mak 
t2 \ du-"""' ~,, -·'1 • • 

0 
\~~ -,~v : ... ~i'_ ~\ t~tn .. _ 

DAiMON fenerleri 
Merakhlar1na Miijde: 

200 lUi 600 metre Ujtk veren 

DA • 
I MON 

fenerleri gelmi~tir. 
iyl •••k almak i~in yaln1z 

DAiMON Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullar•n• 
kullammz ve her yerde D A I M 0 N 

markasma dikkat ediniz. 

.. 

tNEilYitl 
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Resi111li Diinya -Hadiseleri 

Japon imparatoru Hirohita son gilnlerde 
orduyu tejti§ etmi§tir Tokyodan Londraya 94 sa.atte guwn cAllahtn Rii.zgan.:. iSimli Japan tayyarest Londrada kar:jllamyor 

Gecen sene, 23 nisan bayrammt kutluluyan !(Oettklan.mlZ, Taksim abides! etrajtnda 

• ingiliz parla
mentosunun me~n.ur saati tamir ed.llir
ken amelelerin ne kadar kii.¢i.k Jr.aliU-

gma d.ikkat ediyor musunuz? 

ingilterede Kralf9e Viktoryaya dalr Ilk 
tems1Z: Me~hur kadm hiikumdan.nt can

!and~ran Anne Neogle bir sahnede-

''tmdini Amerikada tamamen Jenne vakjeden dlim Elnstein'm $imdi ycgO.ne 
zevk! arada Strada sandala btnip kii.rek ~ekmek 

\ r ··~ -.-. .....,--____...,_ .. ..._ 

Romanya Veliahdi Mi§el biltii.n halk hareketlerine karl§an bir Prenstir. 
Resmimiz onu yeni ~tlan bir parkta zabitler arasmda gosteriyor 
-.l..""';f.-.....-"'-'""~"-"'" 

EDer 1 nisand.a dun11a telejonlanndan birisi 
cAUo, aslant istiyqruml:> deseyd.i yalan t;tk
mazd~ t;;unku Lolf Anjelos hayvanat bah-
!(esinin bir aslant telejon memurluguna 

h "~•rlanmtsh 

Minyatur deniz yar~t: 150 kilt;ii.k yelkenll 
Amerikada yaptlan bir mii.sabakaya 

isfirak etmtstir 

Bu da bir rokor: Brezilyalt Card.ane Milcinoda, bir ay hi!( bir ~ell yemeden 
duracagtm soyliycrek camdan bir kutuya ](apanmt$tlr 
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RADYUM 
Bu sene 26 
ya~1na girdi 

Bu emsalsiz cevherin is
tihsal ve muhafazas1 diin

yanm en gii~ i~idir 

Radyum istihsaline hizmet eden vasttalar 

Radium, 937 §Ubatmda 26 ya§ma gir
di. Radium, insaniyete hizmet edenler 
arasmda en §erefli mevkilerden birini 
i§gal eden Curie ve arkada§lanmn, 1911 
de elde ettikleri ilk 16 miligram rad -
yum unsurundan gok daha evvel ke~ -
fedilmi§ti. Radiumun ke§fine dair o -
lan ilk not, Pierre Curie ve G. Bemont 
imzalarilc, 1898 senesi kanunuevvelin -
de Fen Akademisine verilmi§ti. Ayni 
senenin temmuzunda da, Curie ve zev
c~si Madam Marie Curie, tecrid edilmi§ 
ilk radyo aktif cisim olan cPolonium~ u 
elde etmi§ bulunuyorlard1. Radio Ac -
tivite'nin biitiin fizik esaslanm altiist 
eden ke~fi de gene 1898 senesindedir. 

Radium kn§iflerinin haddizatmda ~ok 
§ercfli alan mesaisini bir kat daha kiy
metlendiren nokta, Curie ile zevcesinin 
pek fena ~erait i~inde ~al!§mak mecbu
riyetinde kalmaland1r. isimlerini be§e
riyPt tarihinin en §anh sahifelerine ya
zan bu kan koca, fen alemine harikah 
bir eser hediye etmege ~al!§Jrlarken, la
boratuarlannda, 1smmak i~in yakacak 
ko'T1i.ir bulam1vorlardL 

" ' 
Paristcki Radium Enstiti.isiiniin yer -

alb katmda sakh duran 16 miligram 
radium cevheri, orada ta§tan bir san
dJk ic;inde mahfuzdur. Sand1gm i~inde 
bir !?i§e, §i§enin i~inde de bu 16 mili -
gramhk as1l cevheri ihtiva eden bir 

gram radium unsurlan vard1r. Cevherin 
mu~cmadiycn ne§rettigi radyo aktif 
§Ualar ~i§eyi koyu bir renge boyad1g1 i

~in radyom istihsalini temin eden ter -
tibah gozle gormek habil degildir. 

Cidarlan 30 santimetro kalmhgmda 
ta§ Ve kUf§Undan mamul oJan sand1{pn 
yamba§mda bir ampul ve boru tertibatJ 

vardrr ki, radiumu ihtiva eden §i§enin 
agz1 bu tertibata bagl! bulunmaktadJr. 
Ccvherden inti§ar eden radyo aktif §U
alar, bu borulardan ger;erek krl kadar 

incc tiiplcrde toplamr. 
Klldan daha ince alan bu tiipler, son 

derece ufak hacimde muazzam radyo 
aktif kuvvetler ihtiva edebilir. Radium 

in§ia'lan, aktif kuvvetlerinin yarlSlm 
dart giin zarfmda kaybettikleri halde, 
radiumun kendisi, cisminin yans1m, 
an·cak bin alb. yi.iz senede zayi etmek -
tedir. 

R:1dium §i§esmden ba~lay1p bin tiir -
li.i ivicaclara, muhtelif istikametlere da
gthp giden inceli kalmh borulann, tiip
lerin, ampullarm vazifesi, §i~eden in -
ti§ar -eden radyo aktif zerrclerin, cev -

herin radyo aktif harar·cti!e tebahhur 

eden su~·un buhanna kan~arak 
olmamasml temm etmekt1r. 

z.yan J 

----------------------------~-----,--0.~~~ ... ~~ 
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Krr©l~D<C<® M©lrrD 
0, sade Kral karzsz ve 
Krallar anasz dejil, giik

sek bir san'atkD.rdzr 
Umumi Harbde R omanyan1n felaketine, kocaSIDID o)fi. 

akrabalartnin Rusyada, damadinin 
~hid oldu, fakat o, hala dincdir 

miine, ve en yak1n 
Fransada katline 

Krali~e Viktorya ile Rus 1 

~arrmn torunu habra
larml yaz~yor 

Krali.;e Viktorya ile Rus Can Alek -
sandr'm torunu Romanya Krali«esi Ma
rinin ismi tarih sahifelerine hi.ikumet ka
dmt, kral e§i ve kral anas1 olarak ge«e
cektir. 

Krali«e Mari; son tarihin dikkati en 
«ok «eken bir simas1, san'atkar ruhlu yiik
sek bir kadm1du. 

11-11-11-

G~enlerde, biitiin Romanya halkl, 
Krahn anasJ (Krali~e Mari) nin dogu -
munun 60 me• y1ldoniimiinii kutluladJ. 
F evkalade goriinen bir§ey varsa o da bu 
altmt§ ya§mdaki kadmm bakt§lannm 
gencligini, yiiziindeki tazelik ve giizelli
gi el' an muhafaza edi§idir. 

Kral Karol; yeniden hiikumet idare -
sini ele almca Krali~e Mari serbest kaldt: 
(Sinaya) daki malikanesine ~ekildi, sJk 
korulann nefti golgelerinde dola§Jyor; 
gord iiklerini, ge«irdiklerini, ve bilhassa 
hayatmm en gizli hadiselerini yaZiyor. 

U!; biiyiik cild te~kil eden bu habra -
lar, ingilterede biiyiik alaka uyandumJ§
hr. 

Krali«e Mari, hahralannda, Avrupa 
saraylannm eski hallerini anlahyor. 

Biraz (Krali«e Mari) nin hayatmdan 
bahsedelim. 

Krali~e Mari ktzt (§imdiki Yu{PJslavya Ana Krali~esi) Mari ve oglu Romanya 
Kmll Karol'la beraber; pek sevdigi at gezintilerinde 

(Krali«e Mari), 1875 te ingilterede d1. Hohenzolernler'in etikete ria yet ~ 
(Kent) §atosunda dogdu. Baba tarafm- Jeri gene ni§anhlann a~1lmasma, giiliip 
dan Krali«e Viktorya'mn, ana tarafm - oynamasma miisaade vermiyordu. Me • 
dan da Rus <;an 2 nci Aleksandr'm to -~ rasimde amcas1 Birinci Karol da vard1. 
runudur. ' Karol, ciddl ve sert bir adamd1. F erdi-

Azametli ve biraz fazla soguk tabiatli nand; on dan korkuyordu. Frenses; bu 
goriinen Krali«e Viktorya, ilk evvel kii- miitehakkim hiikiimdann kar§lsmda ag • 
~iik prensesi korkutmu§tU. Fa kat, sonra- Zllll a«tP bir soz bile soyliyemiyordu. 
dan, bu yiiksek kadmm pek merhametli Yemegin sonunda (Birinci Karol), a
ve hassas oldugunu pek «abuk anlad1• yaga kalkarak yeni ni§anhlarm (bal gii
Birbirlerini !;Ok, pek ~ok sevdiler. nii) §erefine hirer kadeh §ampanya i«me-

Krali«e Viktorya gi teklif etti. Ham bulunanlar, bu tek • 
fmat dii§tiik«e kii- lifi memnuniyetle kabul ettiler. 
«iik prensesi kar§tSJ- Bir aral1k Ferdinand, ni§anlJSJmn ku-

na ahyor, uzun uzun 
ko,,u§uyordu. 

17 ya§mda iken, 
Almanya saraymda, 
bilahare teklifsiz -
ce (Nado) diye hi
tab etmekten ho§ -
land!gl, Romanya 
Veliahdile kar§Jla§· 
11. Ferdinand, ~ok 
mahcub, «ok s1ktl -
gand1. Kadmlarla 
konu§urken miithi§ 
ktzanrdJ. 

Krali~e Mari; bu 
ilk telakiden bah -
sederken diyor ki: 

«Evlenmek tekli
finde bul unmaga 
nas1l cesaret gos -
terdi, bilemiyorum. 
Fakat, soyledi. ben 
cie kabul ettim ... » Kralir;e Mari, torunu, Yugoslav 

Krall Piyer'le beraber 

lagma yava~c;a: 

JUalil;e Mari istanbllllt ziyaretindo 

Ni§an Potesdam,· 
da, Bi.iyi.ik Frede -
rik'in muhte§em §a
tosunda icra ohm -
du. Ziyafet o ka -
dan ne§' eli alma -

«- hittiri mi. dedi. Bize bir (balay•) 
m bile c;ok gordii. Y aimz bir (hal gi.i • 
nii) nii kafl buluyor. (a!I~ma, vazifc ... 

(Devamt 17 nci sallifede) 
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(Ba§taraft 11 inci sahifede) 
gtm hala bu i§lerin farkmda dcl!ilc!i•. i§
te, siz geldiginiz zaman annemin 0 ka -
dar korkmasmm sebebi budur .. . Kollek
siyonu goriince, i§i anhyacaksmJZ zaten ... 
Eski ~en;evelere, beyaz kag1dla!. ya:,ud 
matbaa basklSI resimler ge!;ird:k. Elle 
dokunuldugu zaman farkedilmedigi i • 
~in, babam, bu kag1dlan elile J ok!ay.n
ca §iiphelenmiyor. Resimleri hangi ma 
ile tasnif ettigi miikemmel sure~te ~atmn
dadn. Eskiden, bu resimleri gozlerile 
seyredebildigi zaman ne zevk duyuy:H
duysa, bugiin de, o kag1dlan saymaktan 
ve ok§amaktan ayni zevk.i duyuyor. Za
ten bu kii<;iik §ehirde, babamm, haz.ir.~ -
sini tema§a ettirmege laytk addett;g; hi« 
kimse yoktur.... Baham, resi!Illerinden 
herbirisini o kadar biiyiik bir mu'-tabtet
le sever ki, hepsinin birden yak o!.Ju£:u· 
nu haber alma, kederinden oleceki.r. 
Dresd' deki resim miizesinin olen m11i a -
fmndan sonra, bu kolleksiyonu ;lk g3 -
ren siz olacakstmz. Onun i«in, $;?d~n ri
camJz .... 

Soziiniin burasma gelince, b.:hca -
g1z ellerini bana dogru uzattJ ve ya§h 
gozlerile yiiziime bakarak devam clti: 

- . . . Onu ve onunla ber'lber bizi 
meyus etmeyiniz ... Babamm bu ~on hul
yasmt, bu son iimidini mahvetm<!y;ni:. ... 
Kolleksiyonunu size gosterirken hirer hi
rer tarif edecegi resimlerin , hakikaten 
mevcud oldugunu zannetmesi laztm; 
bunda bize lutfen yard1m etmenizi 1ica 
ediyoruz. Eminim ki, i~in i«yiiziinii og -
renirse, yesinden olecektir. • 

Belki de bu i~de hatamtz var; belki 
yanlt§ hareket ettik. Lakin, ne ylpahm 
ki, ba§ka ~aremiz yoktu. Her§e)·d~n ev
vel, ya§amak mevzuubahsb... Krz kar
de§imin dort kii~iik yetimir.in hayatt, o 
boyah kag1dlardan daha k:ymetliyc:l: .. 

Bugiine kadar, babamt hi!;bir z~"kin
den mahrum etmedik. Hergiin, oglf:den 
sonra, tam ii<; saat kartonlanm kan§tlr
makla me§gul olur; bir dosti!e gOP!~iir 
gibi, resimlerin herbirile ayn ayn kcnu
§Ur ve bundan sonsuz bir zevk duyar. 
Bugiin, belki de en mes'ud giiniinU. ya -
§tyacak. Seneler var ki, hazinesini, bu 
eserlerin k1ymetini bilen bir kirnseye gos
termek i<;in ftrsat bekler durur. Bu son 
bahtiyarhgJ ondan lutfen esirgemeyiniz, 
yalvarmm size! 

Kadm, biitiin bunlan oyle hazin bir 
sesle soylemi§ti ki, size tarif ett~ege im
kan bulamam. Paramn sukutu ne~;ce -
sinde, hicabaver bir §ekilde soyulrnu§, 
al~ak~a aldatJlrnJ§ pek !;ok zavalh inoa· 
na tesadiif ettim ;bir lokma ekmek para
S! mukabilinde, ecdaddan kalma en k:y
metli mallan ellerinden aimmt§ nice bi
~areler gordiim. Fa kat bu sefer kar§t -
la§hg•m §U vak' a beni pek miiteessir et -
rni§ti. Bana tevdi edilen mn muh:1faLa e
decegimi vadettim ve bu bi«are bdm -
lara elimden geldigi kadar yardanrla bu
lunmagJ kararla§tJrdJm. 

Eve, ya§h matmazelle birlikte gi<tik. 
Resimlerin nekadar ciiz'l meblaglar mu
kabilinde sahlmJ§ oldugunu. bu ka.lmla
rm cehaletinden nasd istifade c.:!ildigini 
yolda ogrendim ve bu zava!hlara yardtm 
etmek hususundaki karanm ~:isbuti.in 
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kuvvvet buldu. Merdiveni !;Jklik. K~pt -
nm oniine geldigimiz zaman, iJ.ttyann, 
i«eriden gelen ne§eli haykm§JDI i~itr:k. 

- Giriniz! Giriniz! 

Diye sesleniyordu. Kor1iigii dolay1sile 
hassasla§an kulagt, herhalde; merdiven
den ayak seslerimizi i§itmi§ti. 

ihtiyar •kadm, giiliimsiyerek bizi kar
§tladJ: 

- Herwarth bugiin uyuyamadJ. dedi. 
Hazinesini size gostermek i<;in oyle sa -
bns1zlamyor ki! 

KIZI, ricalanm kabul ettigimi, anne -
sine, goz i§aretile anlatmt§h. Masamn ii
zerinde bir ytgm karton duruyordu. ihti
yar, elimi s•kt!ktan sonra, bana yer gos
terdi ve teklifsizce, oturmamt soyledi. 

- Haydi bakal1m! .?imdi ba§hyahm! 
Malum ya, biter, tiikenir §ey degil. Ber
linli mosyolerin de vakti dardu . .?u ilk 
karton, iistad Diirer'indir. Siz de gore -
ceksiniz ya, hemen hemen noksanstzdn. 
Hepsi biribirinden giizel §eyler. inanmaz
samz bakm! 

ihtiyar, ilk kagrd1 aldt ve: 
- i§te «Biiyiik beygir» resmi! 
Dedikten sonra, kartondan, biiyiik bir 

ihtimamla ve sanki son derece nazik bir 
§eyi tutar gibi dikkatli hareketlerle, bo§ 
ve sararmJ§ bir kagtd «ekti ve ~1kard1. 
Bu kagtdJ, parmaklanmn ucunda ihti -
yatla tutarak yukan kaldtrdJ; sonmii§ 
gozlerinin hizasma gotiirdii ve gormeden, 
heyecanla seyretti_ Biitiin «ehresinde, 
hayranhgm fiisun "\>e vecdi okunuyordu. 
Birdenbire, kag1ddan akseden l§Jktan m1, 
ydksa ihtiyann i<;inden ft§kuan bir nur
dan ml, bilmiyorum, camidle§mi§, olii 
gozbebeklerinde bir panlt1 c;akhgm• gor
diim. 

- Buyurun bakahm, dedi, bundan 
daha miikemmel bir kopya}'l omriiniizde 
gordiiniiz mii siz? N ekadar vaz1h, en 
ufak teferruata vannc1ya kadar nas1l 
parlak ve canh! Bu kopyayJ, Dresd'de -
ki aslile kar§lla§hrd!m. Ash bunun yanm
da, donuk ve silik kahyor. Hangi kollek
siyondan «•kma oldugunu da gormek is
ter misiniz? Bakm! 

Kagtdt «evirdi ve arka tarafmda bir 
noktay1 parmagile gosterdi. Bu hareke
ti o kadar hakikat ifadesi ta§lyordu ki, 
gosterdigi noktada bir i§aret var m1, yok 
mu diye gayriihtiyari igilip baktJm. 

ihtiyar, devam etti: 

- hte §U Nadler kolleksiyonunun 
miihrii, §Unlar da Remy'nin ve Esdaile'in. 
Bu me§hur kolleksiyoncular, bu par«anm 
giiniin birinde benim ufac1k kolleksiyonu
ma dahil olacagm1 herhalde tahmin etme
mi§lerdir. 

ihtiyarm, bo§ bir kag1d par«as1m bOyle 
goklere «Jkan§Jnt goriince, biitiin viicu -
diimii bir iirperti kapladJ. Hele, kolleksi
yonculann, aocak kendi muhayyilesinde 
mevcud kalan damgalanm, parmagile 
i§aret ederek §ayam hayret bir vuzuhla 
tarif ettigi zaman, kendimi, birdenbire, 
bir sihirbazm , kar§Jsmda zannettim. Bo -
gaz1m kJSJimJ§h, ne cevab verecegimi hi· 
lemiyordum. Sa§kmhk i~inde, gozlerimi 
kadmlara dogru ~evirdim. Bana, gene ay
ni istirhamkar i§aretlerle yalvardJklanm 

s 
gordiim. 0 zaman kendimi toplad1m ve 
bana tevdi edilen rolii oynamaga ba§la
dJm. 

- Aman ne harikulade eser l diye 
haykud1m. 

ihtiyann yiizii derhal bir ne§e ifadesi
le canlandt. Gururlu bir tavnla: 

- Bu bir§ey degil, dedi, size «melan
koli» ile «ihtirast» gostereyim de goriin. 
Astl bulunmaz §eyler onlar! .?u taravete, 
§U cana yakm renk imtizacma, §U gren 
miikemmelligine bakm efendim! 

Parmaklan, bo§ kag1dm iizerinde, ge
ne mevhum hututu takib ederek dola§t -
yordu. 

- Nastl, diyordu, Berlinin tablo sa
tiCI!anm ve miize direktorlerini hasedle
rinden «atlatacak §eyler degil mi? 

ihtiyar, bOylece, tam iki uzun saat, 
resimlerini metetti durdu. 

Bu yiizlerce kag1d par~as1, zavalh ma
luliin hafJzasmda oyle §ayam hayret 
bir realite muhafaza etmi§ti ki, bunlan, 
birbiri ardmca, en ufak teferruatma va
nnctya kadar ve zerrece tereddiide dii§
meden bana tarif etmi§ ve kar§Jmda, on· 
lara yapt!rdtgl resmi ge~idle, i.izerimde, 
tasviri imkanSJZ, acib bir tesir bnalam§h. 
<;oktanberi, diinyamn dortbucagma da
gilan gizli kolleksiyon, bu amanm, mer
hameten aldahlan bu adamm nazannda, 
hala, oldugu gibi, el siiriilmeden duru · 
yordu. Bu muhayyel manzara kar§tsm -
da, ihtiyann gosterdigi heyecan oyle sari 
bir§eydi ki, ben bile, yava§ yava§, onun 
gibi inanmaga ba§hyordum. 

Y alruz, bir defasmda, emniyeti sarsJ
hr gibi oldu. Vaktile, bo§ ka.gtdm yerinde 
duran aslmm paha bi«ilemez derecede 
ktymetli oldugunu tahmin ettigim Rem -
brandt'm, «Antiope» unu balland1ra bal
landua metederken, hassas parmaklan 
resmin hututunu ok§Jyarak dola§ml§, fa
kat, kag1d iizerinde resmin kabankhgmJ 
hissedememi§ti. 0 zaman alm km§h, «eh
resi ciddile§ti ve miitereddid bir sesle 
mmldandt: 

- Bu Antiope degil mi yoksa? 
Derhal roliime sadakatle sanld1m ve 

benim hafJZamda da biitiin vuzuhile mev
cud olan tabloyu, ihtiyann elinden kap
tJgJm kag1dm iizerinde, en ufak teferrua
tma kadar, heyecanla tarif etmege koyul
dum. ihtiyann, km§an «ehresine siikunet 
geldi. Ben bu §aheseri metettik<;e, onun 
yiiziindeki sert ve solgun hutut, derin bir 
ne§e ve bir zevk ifadesile aydmlamyordu. 

Kadmlara dogru donerek: 

- <;ok §iikiir, ktymetli eserlerden an
hyan bir kimseye tesadiif ettim, dedi. Ni
hayet, §U par~alann yiiksek k1ymetini tas
dik eden bir miitehasSJS bulundu. Biitiin 
param1 bu kolleksiyona sarfettigim ic;in, 
beni azarlay1p duruyordunuz. <;ekilen 
sJkinhYJ inkar etmiyorum. Tam altmt§ 
sene, ne bira, ne §arab, ne tiitiin, ne seya
hat, ne tiyatro! Eli me ge«eni kolleksiyona 
verdim! F aka t, goreceksiniz. Ben gozii
mii kapad1ktan sonra siz zengin olacakst
mz; bu §ehirdeki insanlann hepsinden da
ha zengin, Dresd'in en parah insanlan 
kadar zengin olacakstmz. Benim bu di
vanece merak1ma o zaman dua edeceksi-
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niz. F akat ben ya§ad1g1m kadar: bu 
kolleksiyondan tek yaprak bu evden dJ
§an «tkmJyacakhr. Once ben mezara, 
sonra kolleksiyon mezada! 

lhtiyar, hem soyliiyor, hem kocaman 
ellerini, bir sevdigini ok§ar gibi hareket -
lerle, bo§ kartonlann iistiinde gezdiriyor
du. Hem tiiyler iirpertici, hem hazin bir 
manzara kar§IsmdaydJm. 

Bu muzlim harb senelerinin biiti.in de
vammca, bu derece saf ve bu derece mii
kemmel bir saadet I§Igile aydmlanan bir 
ba§ka !;ehre daha gormemi~tim. Ana ve 
ktz, ihtiyann iki yanmda duruyorlar, isa
nm oliiyii dirilttigini tasvir eden eski re
simlerdeki azi:neleri andmr bir istigrak 
hali ge!;iriyorlard1. ihtiyann ~ehresindeki 
saadet ni§aneleri onlann buru§uk yiizleri
ni de aydmlahyor, giiliimsiyen gozleri 
ya§la doluyordu. ihtiyar, benim, resimle
rini sena edi§ime bir tiirlii doyam1yordu. 
Kag1dlan boyuna «eviriyor, sozlerimi a
deta i«ercesine dinliyordu. Y alanct, avu
tucu kartonlan ortadan kaldmp ta kahve
yi getirdikleri zaman, nihayet rahat bir 
nefes ald1m. ihtiyar, ta§km heyecam sa
yesinde, otuz ya§ gende§l!li§ gibiydi. Bu 
kolleksiyonu te§kil eden parc;alan nastl 
elden dii§iirdiigiine, nas1l satm aldJgma 
dair bir siirii hikayeler anlath. Miitema
diyen yerinden kalk1yor, el yordamile re
simlerden birini ara§tmyor, izahat veri -
yordu. Ne§eden sarho§ olmu§lu. Vaktaki 
gitmek i~in miisaade istedim; adeta iirk
tii, hiddetlendi, ~ocuk gibi ayagm1 yere 
vurarak: 

- imkam yok, dedi, daha hazinemin 
yansm1 ancak gorebildiniz. 

Sokaga ~Jkhgtm zaman, bir pencerenin 
hiZla a«Jldlgtnl ve bir sesin beni c;agtrdJ
gmt i§ittim. ihtiyar, nursuz gozlerile beni 
takib etmek istemi§ti. Pencereden, kadm
lar tutmasa dii§ecek derecede yanbeline 
kadar sarkmt§, mendilini salhyor; «ocuk 
gibi ne§eli ve parlak bir sesle: 

«- Selametle gidin! Hayuh yolcu -
luklar !» diye sesleniyordu. 

Bu adamm sevincini omriim oldukc;a 
unutmJyacaglm. Penceresinden sarkar -
ken, sokaktan ge~en ve endi§eli bakJ§Iarla 
kendisini seyreden yolcularm iistiinde u
«uyor gibiydi. ,Sifa verici bir hulya, haki
kl alemi ve onun kirli taraflanm, bir bu -
lut gibi ortiiyor, ihtiyann goziinden sak -
hyordu. Zannederim Goethe' nin olan §U 
~ok dogru sozii hat1rlad1m: «Kolleksi -
yoncular mes'ud insanlard1r.» 

Davulun alas1 
ned en yap1hr? 

Davulun en iyisi, yani en ~ok ses ve
reni e§ek derisinden yap•lamdrr. 

Binlerce y1ldanberi kullamlan davul

lar, e~ek derisi bulunmadJgi takdirde 

dana ve ke~i derisinden yap1hr. 
Askeri Mtizede birgok tarihi davullar 

vardrr. Bunlardan birisi Birinci Selimin 

c;ald1ran muharebesinde hticum emrini 
verdigi zaman ~alman davuldur ki iize
rine hafif bir tokmak vuruldu mu derin 
akisler husule getirir. 
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HEDENSA NEVROL CEMALIFORTESTiN 
Ameliyats1z basur memelcrini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, biitiin 
diin:"·ada ~ohret bulmu~. yiizlcrcc pro
fcsoriin takdirnamelerini kazanml$tlr. 

Hiddet, merak ve korkudan bay1lanlar, siniri, hafakam, ~arpmtis1 
tutanlar 20 damla •Nevrol Cemah almca hemen a<;1hrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga <;1kmaym1z. Bu me~hur 

•.Nevrol Cemah i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. 

Pek miiessir bir ilacdu. Bel gevselcligini ger;i
rir. Vakitsiz ihtiyarhvanlr.fi genclestirir. Sui
~stimal edilmi.s .1or,:?;un vi.icudlan dincle$tirir. 

Yalmz isminP dikkat ediniz. 

... 
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HASTA COCUKLARIN 
(-- Ruhi tedavisi --\ 

Sahray1kebirin me~hul 
enginlerinde ya§tyan 

Tetkik .neticeleri · MAYMUN iNSANLAR 

I 
I 

Ruh hastas1 ~ocuklarm yaptddan resimler ve I 
oyuncaklar miikemmel hirer te11his vasttastdir 

·-·----

Sahray1kebirin, he- ' 
niiz insan aya~ gir· 
memi§ denecek ka· 
dar me!fhul kalan 
Atlas mmtakasmda, 
maymun 1rkma men· 
sub insanlann ya§a· 
d1gma clair bir riva
yet vardu. Bu riva
yetin men~i bir A
rab masahd1r. Bu 
masal diyor ki: 
«Evvel zaman i~in
de, Hurma mmta· 
kasmda, giizel bir 
kadm vard1. Gozle· 
rinin rengi oyle si
yahll ki, bakanlar, 
gece oldu zanneder
lerdi. Gururuna pa
yan yoktu, oyle ki, 
yiiriirken bir iilkeyi 
c;igneyip ge~iyor sa
miirdi. En biiyiik 
eglencesi, erkeklerin 

Viyanah F reud'iin mekteblerde tat· bu muvazeneyi bozacak sebeblerin de a~kmdan oldiiklerini 
bikma hazirlamlan ruhi hastahk mii§ahe- payam yoktur. gormekti. Memleke
desi ve tedavisi metodlarile yap1lan ba· Ba§ta, ilk !fOcuga gelen karde§ mese· tin tam ortasmda, 

.. 

Maymun tnsan Asso 

z1 tetkik!er, ge!firdikleri ruht sarsmhlar lesi vard1r. ulu bir agac; vard1 
neticesinde cemiyet ic;in zararh birer insan Ortanca c;ocuk biiyiige, kii!fiik !focuk ki, yiiksekliginden 
olmak tehlikesi arzetmege ba§hyan ~o- ortancaya, bir oyuncak gibi miijdelenir. tepesi goriinmez, 
cuklan bu ak1betten kurtarmamn miim- Fakat, bu yeni gelen karde§, anamn bii- 1 yapraklarmm sikh
kiin oldugunu isbat etmi§tir. tiin muhabbetini, biitiin §efkatini nefsine ~mdan, altma yag • 

F ransada, Jacques isminJe, uslu, ses • hasreder gibi goriindiigu i!fin, biiyiik !fO· mur dii~mezdi; bir 
siz, k!Z kadar mahcub bir erkek c;ocuk, cuk bundan ahmr, i!flenir, kederlenir, ii· orman kadar biiyiik 
gi.iniin birinde, ani surette dilsiz oluver - ziiliir. bir agacd1. Giizel 

Bir Franstz muharriri, eski bir Arab 
efsanesinin dogrulugunu isbat eden 

inii~ahedesini anlattyor 

mi§ti. Giindiizleri annesinin yamndan ay- Ge!fimsiz aile !fOCuklan i!finde, bu ge- kadm, giiniin birinde, bu agacm tepesine 
rilmamakta zevk bulan, babasmdan ~imsizligin tesirile ruh ha3tahgma yaka - kadar tumanmak istedi; maksad1 gokyi.i
korktugu icin de onu c;ok sayan Jacques, lananlar ayn bir ic; aciSidJr. Ruhi tahlil- ziine ula§makti. Fakat Cenab1hak onun 
uslu ve sik1lgan tabiatini en ziyade ba - ler neticesinde meydana !flkanlan bu ac1 bu kiistahhgml cezas1z brrakmad1, onu 
basmdan tekdir i§ittigi zamanlar gi.isterir, hakikatlerden bir misal zikredelim. <;o - maymuna kalbetti. Kulaklan biiyiidii, 
hi~ kar§1hk vermez, sua! ~eklindeki a • cuk, iic; ya§mda iken, bir giin, babasmm, burnu yayvanla§tl, agz1 geni§ledi, goz -
zarlara cevab vermekle iktifa ederdi. Fa.!' elinde rovelverJ ... evin i~inde dola§hgmi leri testekerlek oldu. Bu sefer erkekler, 
l:at, giiniin birinde, hie; konu§maz oldu. ve sokakta bulunan kansmm avdetini ondan kac;maga ba§ladilar, o erkeklerin 
Ne tehdidle, ne azarla, ne ceza ile yola gozlemi§, ihanetini haber aldig1 kansm1 pe§inde ko§maga mecbur oldu ve c;irkin
geldi. hakiki bir dilsizden fark1 kalma • evden kogmu§ ve kii~ugii yanmda ahkoy· lerin de kocam kalmadigt bu di.inyada, 
d1. Ve bu hal bir sene kadar boyle de - mu§tur. Bu hadiseden sonra da eve yaban- o da kendine bir koca buldu. hte Atlas
vam etti. Nihayet, c;ocugun anas1 ve ba- c1 bir kadm getiren babas1, ogluna: «Ye- Ia oturan maymun adamlar o c;iftin ah -
basi, onu, bir ruh hastahklan miitehass•- ni anneni sakm iizme ha !» diye tenbih fad1d1r.» 
sma gotiirdiiler. Doktor, c;ocukla bir hay- etmi§tir. Bir Frans1z muharriri bu masalm 
li mesgul olduktan ve onu konu~turmak hte bu !fOcuk, o gi.indenberi, her gece mevcudiyetini hklia ettigi maymun adam
i~in beyhude yere bir hayli ugra§hktan riiyasmda bu kadmm, anasmrn yerini !ann hakikaten ya§ad•gm• soyliiyor ve 
sonra, (;ocugun en c;ok sevdigi resimden ~asbeden bu yabancmm oldiigi.inii, to· bunlardan birini gozile gordiigiinii ilave 
istifadeye karar verdi. Doktor, kii!fiik raga gomiildiigunii gormege ba~laml§IIT. ediyor. Muharrir, deve mtmda uzun bir 
Jacques'm bir derdi oldugunu anlami§tl. Bu riiya, c;ocugun itiraf edemedigi bir seyahat yap1ktan sonra, ~ol ortasmda, 
Ona, bu derdini, resimle izah etmesini arzunun tahte$§UUrunda tezahi.iriidiir. Bu Asso adile !fagmlan yar1 vah§i bir mah
soyledi. 0 zaman, }acques'in kalemi, arzu, hemen hemen oldiirme arzusuna luka tesadiif etmi§tir. Yerliler, Asso'ya 
c;oculrun ic;indeki derdi, kag1d iizerine, yakmd1r ve !fOCugun dimagmdan aynl • dag !fOCugu ismini vermi§lerdir. 
l::esik ba~lar, kolsuz !fOcuklar, yan insan maz bir hale gelmi§tir. Resminde de gi.iriildiigii gibi, insan
yan kurd mahluklar halinde dokmege Gene ge!fimsiz aile ~ocuklanndan bir dan ziyade §empanzeye benziyen Asso, 
ba~lad1 . Bu dokuz ya§mdaki !fOCugun niimune. Be§ ya§mda bir minimini var ki, muharririn anlatllgma gore, kollan diz
ruhu, facialarla, canavarlarla doluydu. babasile birlikte bulundugu zamanlar kapaklanndan a§agl kadar sarkan, in -
Nihayet, doktorun JSrarlan kar§Jsmda, miistesna, keke\iyor. Ar:a ile baba aynl- sandan kac;an, agzmdan hu, hudan ba§· 
bir giin, Jacques, elinde koca bir bi!fak mi§lar ve !facugun kekemel~gi bu aynhk ka ses i§itilmiyen bir yabanidir. Daglar· 
tutan bir insan resmi yaparak as1l has· esnasmda ba§laml§lir. Bu yavrunun en da, tek ha§ma ya§amasi, insandan kor • 
tahi!m1, kag1d iizerinde izah etmi~ oldu. sevdigi oyun, tahtadan yap1lm•§ oyun • kup hc;masJ, viicud te~ekkulatl itibarile 
ArtJk cocugun hastahgile beraber devas1 cak hayvanlan birle§tirmek •. kendi aklm- maymuna fevkalade benzemesi, Asso'nun 
da bulunmustu. Jacques, bu eli bt!fakh ca koyunlardan, tav~anlardan, kopek - viicudu iddia edilen maymun adamlar 
adam resminden sonra, seri halinde yap- lerden hirer 'rift te§kil ederek yuva kur • kabilesinden oldugunu isbata tabiatile 

kafi degildir. Ancali, muharrir, bu ya • 
baninin maymunla insan aras1 bir mah· 
!ilk oldugunu isbat eden ba§ka bir hadise
den bahsediyor. Muharrire rehberlik eden 
Arab, Asso'nun anasmm ba§mdan ge
!fen bir macera nakletmi§tir. 
· Atlas mmtakasmda s1k s1k kadm vak'a• 
Ian olur ve baz1 kimseler, bu vak'alan 
maymun adamlara atfederlermi§. Ay§e 
isminde bir kadm bu k1z Ka!ftrma hadi • 
selerine dair anlahlan §eyleri son derece 
merak etmi§ ve bir gece daga dogru yola 
lfikmi§. Aklmca bir ko§eye gizlenecek, 
yabani adamlan gozetliyecek, ne yap • 
hklanm gozile goriip ertesi giin koltuk· 
lanm kabarta kabarta arkada§lanna an· 
latacakml§. 

F akat, Ay§e ne o giin, ne ertesi ve 
daha ertesi giin meydanda goriilmemi§, 
ancak bir hafta sonra avdet edebilmi§. 
C•Tif•plak, viicudii 1Irm1k i!finde imi§. Bir 
miiddet sonra da bir oglan dogurmu~. Bu 
!fOcuk, biiyiidiik!fe yava~ yava§ maymu· 
na benzemege ba~laml§. hte bu c;ocuk, 
§imdi Atlas c;ollerinde dola§an Asso imi§. 

Anenin Asso'dan evvel iki !fOcugu 
daha varmJ§. Bunlar gayet tabii ~ocuk • 
larmi§. Asso'dan sonra dogurdugu k1z ve 
erkek !fOcuklarm da hepsi normalmi§. 
Bunlardan yalmz Asso'nun maymuna 
benzemesi, Ay~enin dagda kald1gi bir 
hafta zarfmda bir maymun adamm ku • 
liibesinde ya~ad1gmdan ba§ka bir sebebe 
atfedilemiyormu~. Daha garibi, Ay~enin, h~1 daha ba§ka resimlerle, minimini ru • makt1r. <;ocuk, bu suretle, h~rkes gibi, 

hunu miitemadiyen tazib eden i~kence - kendine be_nziyen her c;ocuk g1bi ana ve 
leri an lath: Babasmdan korkuyordu. babadan mi.irekkeb bir ciftin yavrusu ol-

Doktor, bu suretle te~hisini koyduktan mak emelini tatmin ediyor. 
iic; ay sonra kiic;iik Jacques'! tedavi et - Cocuk ekseriya, miiptela oldugu fikri 
misti. sabiti, korkuyu, iizi.intiiyii, en fazla sev-

htHahdan, korkudan. asabiyetten ba§· digi oyunu oynarken ~1eydana verir. Me
IJYarak, hm1zhga, bazan cinayete kadar sela, kii(;iik Jacques'm ve daha ona ben
s!d('n ~ocuk1an saymaga kallc.salc. sonu z.er ruh hastasr pek ~<Ok c;ocugun yaphk· 
gdm:ycn bir yekunla kar§IIa§mz. Ya§a· lan resimler, oyuncaklarile yuva kurma· 
ma~a hen:iz ba~hyan hir insan yavrusu- ga ~<ah~an minimininin tahtadan hayvan· 
aun mrrvazl!nesini bozmaga en ufak bir Jan mi.ikemmel hirer te§his vasJtasidir. 

edilebilir. Kendisini ~nhyana kuvvetle Asso'dan sonra dogurdugu bir k1zm da 
baglamr. Ve F reud'iin dedigi gibi, deli- b~ sene evvel diinyaya getirdigi bir er· 
lerin, gayritabiilerin, galah zevk miipte- kek ~ocugun maymun tipinde olmas1 imi§. 
lalarmm, hayatlannm ba~lang•cmda, Darvin, insamn maymun ukmdan ol• 
mutlaka ihzari bir buhran gec;irmi§ kim • dugunu isbat i~in kurdugu nazariyede 
seler olduklanm kabul ettigimiz takdir • ta§tan maymuna ve maymundan insana 
de, c;ocuk ruhlarmm tedavisi i~inin, ter· bdar olan tekamiil safahattm sayarken 
biyeciler ve ana babalar i!fin heniiz me~· arada kalan tek bir bo§lugu doldurama· 
hul olan bu yepyeni ilmin, i!ftimai koru- mi§tiT. Asso'nun, §ecereyi yanm buakan 
yuculuk noktasmdan nekadar biiyiik bir bu zincir halkasl, yani maymunla insan 
rol oynamaga miistaid olduitunu derhal arasmdaki mahliik olmas1 itimali var m1 
kavnyacag.mtz tabiidir. · "'"~t.- • ~e~bin Hfi geldigini unutmam~l•y•z ve Cocuk, biiyiikten daha ~abuk tedavi 
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Gizli KolleksiyQn 
Stefan Zweig' den 

Dresd' den sonraki ikinci istasyonda,l 
benim bulundugum kompartimana, ya§h
ca bir zat girdi. Nezaketle selam verdi,· 
oturdu, yiiziime bakt1 ve eski bir a~ina 
gibi, bana ba§ile i§aret ettikten s'Jnra ne~e
li bir tebessi.imle ismini soyledi. 0 zaman, 
bu zatm, Berlinin en me§hur antikac1la • 
rmdan biri oldugunu derhal hatJrladJm. 
Harbden evvel, kendisinden, baZl kitab
lar ve elyazmalan almJ§hm. 

Once, havadan sudan bahsettik. Bir • 
denbire: 

- Nereden gelrligimi bilseniz, diye 
soze ba§lad•. Otuz yedi senedenberi bu 
meslekteyim. Size §imdi anlatacag1m 
vak'a, bu miiddet zarfmda ba§Ima gelen 
hadiselerin en harikuladesidir. Ta 19\4 
tenberi bizden ah§veri§ etmiyen pek. eski 
bir mii§teriyi ziyaretten geliyorum. Bu 
zat Saksonya'mn eski §ehirlerinden birin
de oturuyor. 

Evini kolayhkla buldum. Arad1g1m 
zat, bir yap1 kalfasmm, 1860 senesine 
dogru, herhalde alelacele kuruverdigi bir 
vilayet evcegizinin ikinci katmda oturu· 
yordu. Birinci katta bir terzi vard1. lkinci 
kahn sol k1smmdaki kap1da bir posta me· 
murunun ismi yaz•ltyd1. Nihayet, sagda
ki kapmm porselen plakasmm iistiinde, 
Orman idaresi mi.i§avirinin adm1 okudum. 

<;::ekinerek c;aldiglm kaply!, beyaz Sl'l<;· 

!1, kar gibi beyaz hotozlu bir ihtiyar ka 
dm 31ft!. Kartvizitimi verdim ve mii§avir 
hazretlerinin beni kabul edip edemiye · 
ceklerini sordum. Hayret • ve ~Uphe ile 
yiiziime bakh. Bu kii!fiik vilayet §ehrin
de ve bu miitevaz1 evcegizde, bir ziyaret
~i. herhalde harikulade "bir hadise g1bi 
kar§Ilamyordu. ihtiyar kadmcag1z, bir 
par~a beklememi rica etti; karllmi ald1 
ve yandaki odaya girdi. Al!fak sesle bir
§eyler soyledigini i§ittim. Birdenbire bir 
-erkek sesi yiikseldi: 

- Oooo... Mosyo R. .. I Berlindc:k• 
me§hur antikacl... Buyursun, buymsu11. 
\ok memnun olurum! 

ihtiyar kadm, hpl§ tlpl§ geri geldi 'tt 

beni salona davet etti. gapkam1, basto · 
numu birakhm, pe§ima yiiriidiim. Oda. · 
nm ortasmda, uniformasma biiriinrnii§ bir 
asker gibi hukasma s1k1 s1k1 sann ~ 
m•~· pos bi)'lkh, zinde bir ihtiyar avakta 
duruyor ve dost bir tavula bana elini u
z:ttlyordu. F akat bu ic;ten gel en, sam1mi 
kar§Jla)'l§la o . hareketsiz, kaskati duru§U 
-.rasmda biiyiik bir tezad vard1. Ben; 
kar§Ilamak ilfin ilerlememi§ti. Buna biraz 
§a§makla beraber, elini s1kmak iizere yii
riidiim ve o zaman gordiim ki, bu ,.J, be
mm elimi tutmak ic;in kimildamJyor, oy
!t.ce duruyor, bekliyordu. Vaziyeti der
hal kavrad1m. ihtiyarm ~ozleri gormii · 
yordu. 

<;ocuklugumdanben, korlerm kar§tSin· 
da, daima garib bir iiziintii duyanm. Zi
hayat bir insanm beni, benim onu gor -
diigiim gibi gorememesinden, gayri;hti -
yari, bir nevi hicab hissederim. Binaen -
aleyh, bu beyaz, giir ka§lann altmda, 
l:o§luga tak1hp kalan bu s<>niik gozleri 
goriince, kendimi zor zaptedebildim. Kor 
1htiyar beni derhal mi.i~kiilden kl'rtardi. 
Elimi hararetle sikh, samimi bir «ho~ gel· 
~iniz» le kar§IIad• ve giilerek: 

- Bu n~ umulmad1k ziyaret efen -
dim I dedi. Berlinli bir zahn bu vi! a yet 
ko§esine gelmi§ olmasma hala inanam1 -
yorum. Fa kat, ban a kahrsa, bu ziyaretin 
yanmda bir de ticaret kasd1 olmah! 
Beni gormege geli§inizm sebebini :.nlar 
gibi oluyorum... Bic;are AlmanyamJZda 

i~ler kOtii gidiyor. Ahc1 yok.l 1 uccaiam 
kiram da eski mii§terilerini hat!rhyorlar, 
siiriiden aynhp kaybolrnu§ kuzulan arar 
gibi onlan anyorlar ... Lakin, korkanm 
ki benden size fayda yok! Biz., zavalh 
miitekaidler, soframtzda bir lokma ek -
mek bulduk muydu sevincimize p;yan 
yoktur. Ate§ pahasma mal sahyorsunuz; 
artlk, bizim ic;in, sizlerden e§ya satm al
mak ihtimali kalmad1; bu iimide ebedi · 
yen veda etmek mecbunyetindeyiz. 

Ziyaretimin sebebini yanh§ anhd.gmt 
soyledim. Kendisine herhangi bir§ey sat
mak niyetile gelmi§ degildim. 0 civarda 
baz1 i§lerim oldugu ic;in, en eski bir mii§· 
terimiz ve Almanyamn en biiyiik koliek
siyoncularmdan biri olan kendisinl' hiir
metlerimi takdim etmek fusattm ka~u • 
mak istememi~tim. 

Bu izahat iizerine, ihtiyann ~ehre1ini 
biiyiik bir sevinc ve ani bir gurur ifadesi 
kaplad1. Kansmm bulundugunu tahmin 
ettigi tara fa «i§itiyor musun ?» demek is
ter gibi dondii. ilk dakikalardaki so • 
murtkan ve askerce tavrm1 buakh, se • 
vincli ve minnettar bir sesle: 

- <;ok memnun oldum dogrusu, de
di, maamafih, zahmetiniz gene bo~a git
mi§ sa}'llmaz. Size, Berlinmizde bile ':la· 
dir goriilebilen baz1 §eyler gosterece • 
gim ... Viyana saraylannda, Pari~ sar-.t.y
lannda daha miikemmeline tesadiif edi
lemiyecek tablo kopyalan... Eh. ins an 
altmi§ sene, miitemadiyen kolleksiyonla 
ugra§Irsa, nihayet, rasgele bulun:myac.ak 
kadar giizel par!falar toplamaga muvaf · 
fak oluyor. Louise, ver bakaltm ~u do -
labm anahtanm! 

0 anda, hie; beklenmedik bi1 hadi~c. 
oldu. Ali! adamm arkasmda · :luran ve o 
dakikaya kadar muhaveremizi ~ekingen 
bir tebessi.imle takib eden ihtivar kadm, 
ellerini istirhamkar bir tav1rla bana uzal· 
h; ayni zamanda ba§ml ~iddetle sallad1. 
Once bu i§aretlerden hic;bu §ey anlama
dim. Kadm kocasma yakla§h, e!lerini o 
nun omuzlarma koydu ve dedi ki: 

- Ne tuhaf adamsm Herwarth! Ba-
kahm misafirin §imdi senin kolleksiyo • 
nunu gorecek vakti var m1? Neredeys'! 
ogle zamam olacak. Y emekten wnra bir 
saat istirahat edeceksin. Doktorun tenbih: 
var. Gostermek i~tedigin §eyleri, mosyo
ye ogleden sonra gostersen daha iyi ol . 
maz m1? Hep beraber kahvelerimizi I!fr
riz. Anne Marie de burada bulunur. 0 
bu i~i benden d~h~ ivi l-.ilivor. sana var • 
d1m eder ... 

Kadm bu sozlen soylediltlen iOnra 
gene bana dondii ve biraz evvelki istir· 
hamkar i§areti tekrarlad1. 0 zaman, o · 
nun ne demek istedigini anlad1m. Kolltk-

<;eviren: Hamdi V aroglu 
.,,.,,_ · gim ... Y ani size ~unu haber vennek is i• 

yorduk ki ... Baham size kolleksiyonunu 
gostermek istiyor... Halbuki, bu kolh·k· 
siyon... tamam degil... Bir serisi ek~ib 
tir. Hatta daha bile fazlasi ..• 

siyonu hemen giistermek istiyen ihtiyann 
1sranm reddetmek laztm geliyordu. 

Derhal bir bahane buldum; ogle y~ 
megine davetli bulundugumu soyledim. 

- Y emege burada kalmak benim i -
c;in bir zevk ve bir §eref teskil eder. f"il· 
kat saat U!ften evvel serbest degilim. Gi-
deyim, tekrar gelirim, dedim. ' 

1htiyar, elinden oyuncag1 ahnm•~ bir 
!focuk gibi cam s•k•lml§ goriindii. 

- T abii, diye homurdand1, Berl;n · 
liler hep bOyle "i§ giic; pe§indedir i§te! F ll· 
kat bu seferlik mutlaka miisaid bir za -
man bulmalrsmJz. Goreceginiz ~eyler, 
oyle iic; dort resimden ibaret degil. Hcr
biri bir ba§ka artistin eserlerini ihtiva e -
den ve hepsi tamam olmak iizere yiomi 
yedi ta.ne hrton gosterecegim size! Sa
at ii~te geleceksiniz de~il mi? Amma, 
tam vaktinde gel in ha! Y oksa yetistirc. · 
mey1z. 

lhtiyar, elini, gene bana dogru, ata~
hnr gibi uzath ve: 

- <;ok zevkli bir vakit ge!firec:eksini7, 
dedi, daha dogrusu bana g1pta edecthi
niz. Siz beni kiskand•gmiZ ni~bette de 
ben zevklenecegim. Biz, kolleksiyoncu -
lar, hep ooyleyizdir. Hef§ey kendimize 
kalsm deriz. 

Mii§avir, samimiyetle el:mi sikh; i.l,ti· 
yar kadm beni kap1ya lcadar ~e~yi elti. 
Halinde, benden gii!fliikle sakhyabild!gi 
bir s1kmn, bir kararsiZhk, bir · iiziir.tu >e
ziliyordu. Tam kap1dan <;Ikacagim m cl

da, hafif bir sesle dedi ki: 
ge\ip si

dohyi, 

Kadm derin derin i!fini !fekti, sonra, 
ta gozlerimin i!fine bakarak, nefesnefestl 
devam etti: 

- Meseleyi size alfiklfa anlatay1m. 
Ortahgm halini biliyorsunuz. Anlatmam 
hak vereceksiniz. Harb ha§ladigl zaman, 
babamm gozleri kor olmu~tu... E~a~o::n, 
eskidenberi gozlerinden muztar:bdi. Y el.• 

mi§ all! ya§mda olmasma ragmen. bm1k· 
~alar harbe gidecekti. Ordu, 1870 teki 
kadar siiratle ilerlemedigi i<;in, bi:vii\ bir 
heyecana ve asabiyete kap1ldi; az bir 
zaman zarfmda gozlerini kaybetti. Bu 
maluliyet miistesna, s1hhati miikemmeldi. 
Hatta, son zamanlarda bile, yaya ola • -
rak, uzun gezintiler yapabiliyordu. Fa • 
kat arhk bu gezintiler bitti. gimdi ver:a• 
ne zevki kolleksiyonudur. Hergi:n o kol· 
leksiyonu seyreder ... Daha dogrusu. gi.ir· 
meden bakar. Hergiin ogleden sr.nra. do· 
!ab1 ac;ar; kartonlanm c;1kanr; re<mll'ri· 
rini, tasnif ettigi ma ile, hirer ~irer yok· 
lar. Hepsi, senelerdenberi ezberind~dir. 
Art1k, bu resimlerden ba§ka hic;~ir &~yle 
alakadar degildir. Gazetelerde, her~iin 
c;1kan miizayede ilanlanm bana okutur, 
dinler. Fiatlar nekadar yiikselirse. o 
gkadar bahtiyarhk duyar. <;i.inkii • i§in 
en mi.ithi§ taraf1 da buras1 · ba~amm ne 
§imdiki fiatlara akh eriyor, ne dt> ortah· 
gm haline ... Elimizde, avucumuzda bir• 
§eyler kalmad1gmdan haberi yoktur ... 
A!dJgl tekaiid maa§mm bizi iki , gii'l2en 
fazla gec;indiremiyecegini bilmez.... Fa· 
kat, i§ bundan ibaret degil ~ 

K1z karde§imin kocas1 cephedl' i>Hii; 
kendisi, dart kii!fiik !fOcukla dul kald- ..• 
Baham, c;ektigimiz para sikmtiSIDl bilmi· 
yordu. Once, masraf1, esklsinden daha 
ziyade k1sllk; nafile. Sonra, e!imitdeki 
ufaktefek miicevherat1 sattlk. Baham, va· 
nm yogunu, son meteligine kadar, satm al· 
d1g1 resimlere sarfettigi ic;in bu miicevher· 
lerimiz de pek k1ymetli ~yler degildi. 

- K1Z1m Anne-Marie otele 
zi alsm m1? Baz1 sebeblerden 
boyle daha iyi olur diyorum .... 

Hay hay, maalmemnuniye 
cevab verdim. 

Sonra, giiniin birinde, hic;bi1 ?e\'•miz 
kalmad1. Ne yapacagimlZl §a§ITnll~hk. 0 
zaman, annemle ben, kolleksiyond:m ilk 
defa olarak bir resim satllk. Baba:na \tal· 
sa, imkain yok raz1 olmazd: Gec;irnin ne· 
kadar giic;le~tigini, k1tkanaat ya§Iyabil • 
mek ic;in ne ~arelere ba§vurmak 'Uechu • 

d I riyetinde kaldigimiZI ~i\miyor. H;.rbi 
Iye kaybettigimizden haberi y~k. 07iilrne 

~~~ 

Bir saat soma, Pazar meydanmdali 
ku!fiik otelde yemegimi bitirdigim suada, 
yemek salonuna, gayet sade givinmi§, ol
dukc;a g~kin bir matmazel girdi ve etra
fma bakmamk beni ara§l!rdi. Kendisini 
kar§Jladlffi ve kolleksiyonu hemen gidip 
gormege haZIT oldu~umu soyledim Kc
dmcagiZ k1Zard1 ve t1pb annesinde gor
diigiim §a§kmhk ve sikllganhk ;~:nde Lo
cahyarak, daha once, benimle bir~ey go
rU§rnek istedigini soyledi. Kendi!ini ii -
zen sebebi bana anlatmakta <;ok zorblc 
c;ektigini gordiim. Soz soylemek istedil- -
!fe yiizii kipktrmlzl kesiliyor, elleri, etrk
liginin k1vnmlan iizerinde takallu~ edi -
yordu. Nihayet, mi.itereddid ve gitgidt 
artan sikilgan bir taVIrla anlatma~a ba,. 
lad1: 

- Annem, beD!, sizden bir ricada bu
lunmak iizere gonderdi.... Babamla g0-
rii$meden evvel, sizden ~unu rica edece • 

sin diye, havadisleri kendisine okumu\'O • 
ruz. SatthgJmlz resim, gayet kJyme-ltar 
bir§eydi; Rembrandt'm bir esrrinlll kop· 
yas1ydJ. Bunu satm alan rliikka~rc:• bize 
binlerce mark para verdi. Birkac; !enP i
c;in s1kmh yi.izii gormiyeceg;mizi iimid e· 
diyorduk. Fakat, paranm bugunk:i k,y. 
meti malum. Para)'l bankaya ya!Ird1k. 
1ki ay sonra on para kalmami~tJ. Re • 
simlerden birini daha, sonra bi1 taP.e~ini 
daha satMaga mecbur olduk. Her defa· 
smda, para, elimize o kadar ge.; g~liyor· 
du ki, k1ymetinden bir miktanm 1aha · 
kaybetmi~ bulunuyordu. Daha ~onra. re· 
simleri, miizayedelerde sah~a t;Jb•ma • 
ga ba§lad1k. F akat, orada da, ald ~•m•z 
paralarm c;ok fazla olmasma ragme~ al
dahld•k. Elimize gec;en m1lyonhr k1gid 
parc;asmdan ibaretti. Bir ikisi m:ist!'•na, 
biitiin re!irnler, en zaruri ihtiyaclanmtta 
Mrfedilebilmek ~artile, hirer birer elden 
c;•kari!dt, feda edildi. Zavalh bAbAc• • 

( Arkast !5 inci su.hifc>de) 



ATATURK.'j 
-1-

Diyor ki dogu, bait: . 
<<Bu ne ~elikten eldir? .. » 
Yurdumuz itpkt t;ait, 
A tatiirk te temeldir! .. 

-2-
Boyle severiz elbct 
Onu cammtz gibi! .. 
Bir govdedir bu millet, 
Atatiirk onun kalbi! .. 

-3-
Arttk dogmzyacakttr 
Diinyada onun qi! ... 
Bu iilkc bir ocakttr, 
Atatiirk te atqi! ... 

-4-
A tatiirk gokte yddzz, 
Biz de yolcuyuz yerde! .. 
Bakarak bulacagtz 
Kurtulu§ yolu nerde! .. 

-5-
A tatiirk steak t;old e 
Fz~ktran scrin bir su! .. 
Ondan, susayan belde 
Hayat buldu dogrusu! .. 

-6-
Atatiirk trpkt dcniz, 
Biz akan bir trmagtz! ... 
Sevgi ile hepimiz 
On a ula~acag1z! ... 

KIZiarimiZa baharhk 
elbiseler 

CUMHlJRiYET 

• ntsantn Dlanast 
Biiyiik Millet Meclisi bugiin a~dd1 ve 

Cumhuriyetin ilk temeli bugiin atdd1 
Yavrular! Uinumt . Harbden sonra sozlerini tutm1yarak ve yaptlan mu

tarekenin esaslarma riayet etrriiyerek lizerimize atllan dli~manlara kar§l is
tanbuldaki Osmanh hliki'urietl miskinane bir itaat gostermekten ba§ka bir§e)7' 
yapm1yordu, bunu goren bir avuq kahraman o zaman Anadoluda bulunan 
Biiylik ::?ef Atatiirkiin reisligi altmda toplamp Ankarada yeni bir hukumet 
kurdular ve 23 nisan 1920 de Ankarada Biiyiik Millet Meclisini ac;blar. 

Dii~manlan memleketten sliriip c;1karan ve Tiirklere bugiinkii istiklal 
ve hiirriyetlerini temin eden Tiirkiye Cumhuriyetinin ilk temelleri o gun 
atild1. Milletin kurtulu~ bayrami oran bu bayram giiniiniin ayni zamanda 
c<;ocuk Haftasi> mn ba~langH~ giinii say1lmasmda bliylik bir mana vard1r. 
Bugiinkii yavrular gelecegin biiyiik adamlan demek olduklarma gore istik
lil.hmizi kutlularken ayni zamanda istikbalimizi de hazuhyoruz demektrir. 
~u anda giillip oynar, eglenir ve ne~elenirken sizinle birlikte hepimize bu 
hlirriyct ve serbestiyi temin eden ~eAtatiirk> le onun arkada~larma §likran bor· 
cumuzu odemegi unutmamahyiZ! 

I T arih baban•n koynunda ••• I 
Kad1n bir fir'avun: Ha~opi~u 

I SIT rnezara _ _ 

. .. . . nin oldugu gibi kalmalanm temin ir;in ce-
Bahar geldt. Cuzel ve §Jk btr elbtse sedlerini mumyalatttklan ve bu mumya • 

§eyler konurdu. T abii yiyecek, i~cek, 
giyecek r;abucak mahvolurdu. F akat di· 
ger e~ya oldugu gibi kaltrdt. t§te biz bu

giinkii MISir medeniyetinin derecesini me
zarlann civanndaki §eylerden pek giizel 
anhyabiliyoruz. 

yapmak istiyeceginiz §iiphesizdir. 1§te si- Ian rasgele insanlann bulamamalan ir;in 
ze miikemmel bir model. Ceketi ac;1k c;ok dolambac;h yerlerdeki mezarlara 
renkli, robu daha koyu yiinliiden bir ta- gomdiirdi.ikleri malumdur. M1S1rhlarm i
ktm. Ceketin omuzlan bombeli, yakast tikadlanna gore olen insanlarm biraz son
drape ve on de fiyango yap1ltp baglana- ra dirilecekleri muhakkakttr. Onun i<;in 
cak tarzda .. Elbise c;ukur plilerle geni§c;e yiyecek, ic;ecek, giyecek ve hayatta diger 
bir tarzdadtr. tplikten kollan ve yakast ne gibi ihtiyaclar varsa bunlarm obiir 
vardu. 8 - I 0 ya§ arasmdaki yavrulara j diinyada insanlara lazlffi olacag1 ~iiphe -
iyi gider. sizdir. 

Son zamanlarda MISirda Deyriilba • 
hari'de «Krallar Vadisi» inde kZJlar ya
pan alimler, §imdiye kadar bilinmiyen bir 
koridor ke~fetmi~ler ve bu koridor bo -

(Arkasl 17 nci sahifede) 
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Japon damas1 
Kahnca bir mukavvadan 50 veya 60 

santim murabbamda bir parc;a kesiniz. 
Bunun iizerine niimunede gordiigiiniiz 
v~hile birbirini katetmek iizere amudi ve 
ufki yirmi§er hat c;ekiniz. Yirmi beyaz, 
yirmi de siyah diigme ahmz. Y ahud ge • 
ne mukavvadan k~rk kiic;iik yuvarlak ke· 

sip bunun yirmisini beyaz buakmtz, yir· 
misini de siyaha boyaym1z. Oyuncunun 
biri beyazlan, digeri de siyahlan almak 
iizere bunlan taksim ediniz. Oniiniizdeki 
ilk hatta ta~lanmzt diziniz. 

Her oyuncu ma ile ta§larmdan birini 
ileri, geri, saga, sola olmak iizere dort 

taraftan birine bir defa hareket ettirmek 
hakkm1 haizdir. Fakat bu hanelerin bo§ 
olmast ve hasJm tarafm ta~lan tarafm • 

dan i§gal edilmi§ bulunmamast laz1mdu. 
Oyunda gaye hastm ta§larmdan birini 

sagda birinci §Ckilde gori.ildiigii iizere 

kendi dort ta§I arasmda veya ikinci §ekil
deki gibi birkac;m1 kendi miiteaddid la§· 
Ian arasmda hapsetmektir. Bu vaziyet 
has1l olunca hapseden tara£ mahpus ta· 
§1 veya ta§lan ahr. Once kimin ta§lan hi
terse o oyunu kaybetmi§ saytltr. ...........................................................• 

Cocuk oortreleri 

Adanaaa ~cv ... .,. una• u1 tabii oldugu 
kadar ~irin bir pozu 

23 Nisan 193~ 

Bi!iyorsunuz ki diinyamn iizerindeki 
biitiin mahluklan, nebatlart, e§yalan bu
giinkii vaziyetlerinde tutan kudret, arzm 
merkezinden gelen cazibedir. Bu ca:?:i -
be de diinyamn di.inmesinden hast[ ol -
maktadtr. Eger diinya bu donii~iinde 
vazgec;ip bir an dursa hepimiz saniyede 
30 kilometroluk bir si.iratle yerimizden 
uc;up gider ve tabii parc;a parr;a oluruz. 
Bundan ba~ka kaybolan bu hareketin do
gurdugu serinlik te yok olacagmdan yer

yiiziinde oyle miithi~ bir hararet husule 
gelir ki arz1m1z sade yanmakla kalmaz 
yan buhar haline inktlab eder. 

Denizler de muvazenelerini kaybede -
rek karalara hiicum eder. Lahzanm ic;in
de her taraf sular altmda kaltr. Bir ta -
raftan ale§, bir taraftan su, arttk vaziyeti 
bir goz oniine getirin! Fa kat c;ok ~iikiir 
ki §imdilik bOyle bir tehlike mevcud de
gildir. Diinyam1z tabii seyir ve hareketi
ni sakin ve miisterih icra etmektedir. 

F1kra 

En biiyiik felaket! 
Hoca s1mfta sordu: 

- En biiyiik felaket nedir? 

T alebeden bir<;ogu cevab verdi! en 
- Yangm! 
- Zelzele! 

- Hastahk!. 

- hsizlikl 

Kii<;iik Sabri: 

- Bay ogretmen, dedi, arkada§lan
mm saydtgl felaketlerin hepsi hemen he
men fecaatc;e birbirlerinin aynidir. Fa kat 
bana kahrsa en biiyiik felaket, bu fela • 
ketler geldigi zaman insanm bir «1§ kum

barast» na sahib olmadigl i~;in bun[ ara 
kar§l duramamastdir. 
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·•C::ocuk tlayramt• gccesi biitiin 
kii~iiklerin gordiikleri riiya 

CUMHURiYET 

K1sa Hikiiye 

HABESLi SiHiRBAZ • 

anlar, Habe§istam heniiz ~aptet- le biiyiik bir cesaretle hie; c;ekinmeden ka
memi§lerdi. Hatta bOyle bir§eyin dedi - bile reisinin karargahma dogru yiirudii. 
kodusu bile meydana «;Jkmamt~lt. Bizim Reisin yanma vanr varmaz, son derece 
Adis-Ababa' daki el<;iligimiz c;ah§Jyor, si- bir lai.ibalilikle: 
yas! ve ikttsadi vazifesini miikemmelen if a - Y ahu, dedi, misafir, hem de hayu 
ediyordu. Fa kat, birkac; senedir ekiligin ic;in gel en misafir boyle mi kar§Ilamr .. 
s1hhi ata§eligini yapan doktor Nahid, se- Hani her zaman beni istikbal eden muha
faretin sa de siyasi ve ikttsadi i§lerle ug-, riblerin nerede? 
ra§mastm kafi bulmuyordu. Kendisi ide~ Kabile reisi mii§kiil vaziyette oldugunu 
alist ve koycii oldugu ir;in memleketinde anlatmak ister bir tarzda yiiziinii buru§· 
nas1l fedakarane hizmet ettiyse orada da turdu. Doktor Nahid soziine §oyle devam 
ayni §Ckilde i§lere giri§mek istiyordu. etti: 

Ais-Ababa'ya yakm, uzak kabileler 
arasmda· tehlikeli veya bula~tk bir hasta
ltk ba§gosterdi mi. Habe§ doktorlarmdan, 
diger yabanct hekimlerden evvel oraya 
hemen doktor N a hid ko§ardt. 

Bir ak§am, kuliibde etraftaki ~;ic;ek sal
gmmdan bahsediliyordu. Doktor N a hid: 

- Y ann dan tezi yok, derhal yola 
c;tkma!JyJm, dedi, zavalh Habe§<;ikleri a
§tlaytp bu salgmm online gec;meliyim! 

Ham bulunanlar itiraz ettiler: 

-Vaziyet her zamanki gibi degil, 
kabileler arasmda beyazlara kar§I bir ha
reket var!. 

- Benim ir;in boyle bir§ey mevzuu 
bahsolamaz. Azr;ok lisanlarmJ biliyorum, 
binlercesinin tiirlii tiirlii hastahklanm le
davi ettim, yiizlercesini oliimlerden kur
tardtm .. 

- Bizden soylemek.. Otesini sen bilir
sin doktor I 

~~~ 

Ak§amki nasihatler doktor Nahidin ii
zerinde kii~;iiciik bir tesir bile gosterme • 
mi~ti. Ertesi sabah ttbbi levazJmlm iki ha
mala yiikletti, yanma hastabakicJltk va -
zifesini gorebilecek iki Habe~li ald1. Yo
la diiziildii. 

Ciine§in batmasma yakm doktor Na • 
hidle maiyeti en yakm kabilenin oturdu
gu mmtakaya vast! olmu§lardt. Oratltk 
derin bir siikuta biiriinmii§tii. Afrikanm 
diger yerlerinde oldugu kadar Habe~is -
tanda da bu sessizligin manast pek te iyi
ye hamlolunamazd1. 

Kabile efrad1 hiddetli ve asabi olduk
lan zaman muhitlerile alakalanm keser
ler, kuliibelerine <;ekilip otururlard1. 

Doktor Nahid bunun manasmt pek iyi 
anlamakla beraber, bir kere bu seyahate 
ba~lamt~, ok yaydan ~tkmt§ oldugu cihet-

- Camm mum kmmn liizumu yok .. 
Hamallarimla hastabakictlanma bir yer 
gaster .. Bana da ilac ve alet sand1kla -
nmla beraber stgmabilecek bir kuliibe 
Ver, otesini sabah konU§UruZ. 

Kabile reisi bu sefer dayanamad1: 

- Doktor, dedi, sen bayanc1 degil -
sin, karde§imi oliimden kurtardm, yiizler
ce akrabamm hastahklanm tedavi ettin .. 
Biiyiik bir tehlike kar~tsmdasm, bunu sa
na haber vermek mecburiyetindeyim!. 

- Ne tehlikesi?. 

- Bir miiddettenberi aramtzda bir 
sihirbaz tiiredi.. Miithi§ kerametler ve 
marifetler gosteriyor .. Ayni zamanda her
kesi beyazlar aleyhine te§vik ediyor. Mu
hakkak ki sana da fenaltg1 dokunur .. hi
si mi, burada kalma, geri don git.. Yap -
mak istedigin iyilik hayatma mal olma -
sml 

- Haydi efendim, mast geldikc;e bu 
§arlatanlara ina;madtgml soylersin .. Sim
di nas1l olup ta ondan korkuyorsun ve be
ni de korkutmak istiyorsun. Maamafih 
tehlikeden beni haberdar ettigin ic;in sa -
na te§ekkiir ederim .. Y almz zahmet ola
cak amma, yann sabah herkes biiyiik 
meydanda toplansm.. Hepsine a~t yapa ':. 
y1m.. isterse o mahud sihirbaz da gel • 
sin! 

*** 
Daha erkenden meydanda biiyiik bir 

kalaballk birikmi§ti. Doktor Nahid ba -
z1lan ne§eli, baz1lan da hiddetli kafileler 
arasmdan adamlan, ilac ve alet sandtk
Iarile birlikte gec;ip ortaya ge[di. 

- Haydi bakal•m. kimler hasta ise 
gelsin l 

Diye bag1rdt. Bu davete ne icabet e ·t 
den, ne de cevab veren oldu. Herkes, vii

[ArkasJ 18 inci sahifedel 
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TORKLER 
Turk oglunun niyeli 
i nsanl1ga hizmcllir! .• 
Turkler medeniyeti 
ilk doguran millettir ! .. 

~ 

Y ard1m eder ac;~k~;a 
Boynu biikiik olana! .. 
Turk, mecbur olmad1k~;a 
Elini surmez kana! ... 

~ 

Turk ezer dii§mamni, 
Fakat dostunu oper! ... 

• Esirgemcz camm: 
Dii~kiine olur siper ! .. 

~ 

El£,iler Avrupadan 
Hiirmetle bize geldi! .. 
Oniimiizde bir zaman 
Krallar dize geldi! .. 

~ 

Bir teba'mtzdt §imdi 
Biz den ayn duranlar ! .. 
T arihe bak: Bizimdi 
Ba§lanba§a Balkanlar ! ... 

~ 

Dayanan kimlerdi, sor, 
Viyana surlar1na? ... 
Tiirkler haztrlamyor 
Ayni hzzla yarma! ... 

~ 

Dunyayt - uzak, yakm • 
Sere{ile ku§ailc! ... 
inanmazsamz, bakm: 
Bir A laliirk yarallt! ... 

N.R. 
~--==- -=-...-::~ ~-~ . q 

T anesi ka~a? 
<;ocuk - 9u camekanda gordiigiim. 

§ekerlerin tanesi kac;a? 
Aktar - Ktrk para .. 
<;ocuk - K1rk param yok, yalmz yir· 

mi param var, §ekerin bir tanesini ag
ZJmda yarrm olunc1ya kadar tutabilir 
miyim? 
• • •' •' • • • ••• • • • • •••' • ••• • • ' ' • • • •• e' • • •• •• • •••• • •••.' I I I ••••• 

~ocuk portreleri 

Beyhan Kopriiliintin objcktif oniinde 
miikemmel bir clu.ru§tJ 


