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arde$1rak Hariciye N~z1r1 diin 
Ankarada hararetle · kar,•land• 

Dr. Naci Elas1l <<Atatiirk yaln1z T iirkiyenin degil, biitiin 
diyor Sark1n , dogmas Ina se beb oldu)) yeniden 

....... lfi0tiii8i8'S"i···Tkfi83df 
Dost Nazrr Naci Elasd'rn Ankara istasyonunda istikbalinden intrbalar 

ltlUbadeleyi duzeltmek 
kabil midir ? 

N t orr_nal ve hatta makul suret-
l e hunayekar giimriik kayid-
a.rile iktifa ederek serbest 

lll''b U adeleye avdet zamanmm 
arbk gelmi§ oldugu 

farzolunuyor 

~ me~ikadan akseden bir te§ebbiis
~ le lngiltere hiikumeti Bel~;ika 
llt] Ba vekili M. Van Zeeland'dan 

1 letleraras1 ekonomik mUnasebetlerin 
llotrnale dogru 1slah1 imkanlannm aran
baslnl rica etti, ve M. Van Zeeland da 

.u ricay1 kabul ederek tetkik ve tahkikle
rtne ba~lad1. 
b· Zaten bir miiddettenberi biiyiik kiic;iik 
~ tak1m memleketlerin milletlerarasi 

~ onornik miibadelelerin normal §ekillere 
real liizumunu azctok ciddiyetle derpi§ 

;trnekte olduklanm biliyorduk. F rar.s;z 
r~~l kJymetinin son dii§iiriildiigii hadde 
,,ngdtz: ve Amerikan paralarile bir sevi
Je:y • 
1 I e Ircar son zamanlarda bu yolda !;a· 
::

1 ~~k imkammn ba§hca esasmr te~kil 
~,;·~I§!Ir deni!ebilir. ,Sima!! Avrupamn kii
du bernleketleri arasmda epeyce zaman· 
vIr d u hedefe miiteveccih bir ~;ah§ma 
n a; I. Ancak bu memleketler her topia
k I§ arJnda tuttuklan yolun isabetini bir 
<;~~ daba teyidle beraber kendilerinin kii
la rnemleketler olduklanm, kendi ba§
:Y:II~a b~. i§leri halledemiyeceklerini ve bu 
h a buyiik devletler tarafmdan muza
~:~~t ~e takib olunmaga ihtiyadarr bu-

M IJ.gunu tekrar ederek dagihyorlardi. 

lfo:nd eselenin neden ibaret oldugu ma
ar u.r: Harbsonu diinyasmm milletler-

asl rkt d' .. b I . k . l1! Isa 1 munase et en ontenJant-
~Uan, ._klering, takas usullerile, yiihek 
Jetruk tarifelerile ve memleketten mem

lltu:~:. ~ara ~akli zorluklarile al~b~ldigin~ 
lllii · ulata ugratiirnl§hr. Hal bub 1khsad1 
Ve n~~ebetler tabil olarak insandan insana 
f3u tnJ I etten millete kolay olmak lazimdtr. 
kad ~orluklar milletierin hayatlanm s1kbgi 
ici ~r devletleri de fevkalade tedbirler 
l~rn e Yiizdiiriiyor ve yava§ yava§ millet
di§ b~jsmda zarurl olarak yekdigerlerine 
:Yor kernek istiyen bir vaziyet ihdas edi
~or · .. olay miibadele as1l olduguna gore 
ka! tnubadele Istuablar dogurmaktan hali 

ltltYor. 

. l3ir bild'k d . ~ b' . t\in A t vatan ~ yem actacagi rr I§ 

dan 1 I~anyadan, B~l~;ikadan, F ransa
lar ' ngi!tereden ve ltalyadan baz1 mal
kle ~ahn almak isterni§hr. Kendilerile 
ketring mukavelelerimiz alan bu memle
o],.,.. erden bazi!arile ~ah§mak miimkiin 

··•u d·~ §in ' tger haZilarmm ticaret evleri pe-
oytar.a olmadlk~a mal vermiyeceklerini 
1eke~~~~lerdir. Sebebi §udur ki baz1 mem
katt enn halk1 klering usullerinin tatbi
ahn na ~Yam1yorlar. Bedeli ne zaman 
hetkac~gr malum olmJYarak mal satmak 

estn · · lneks 1§Ine gelemiyor. Pe§in para ver-
sebeb~ brnuhaldir. Zaten kleringin ihdas1 
lllahn \ udu:: Sa til an maim bed eli, alman 

edehle kar§rla§acak. Boyle olma-

YUNUS NADI 
[Arkas' Sa, 'l sutun 4 te] 

Tiirkiye - Suriye 
ntisafirimizin 

meseleleri 
kanaatleri 

ve 

Nazir, Suriyelilerin bize kar~I muhab be tine emin oldugunu ve iki tara fin 
anla~bilmesi i~in bir hizmette buluna bilirse 'bunu derhal yapacagmi soyledi 

Atatiirk dosi misafiri kabul etii 
Misafirimiz 
haztrlanan 

• ve resm1 

sere fine 
' 
ziyafet 

kabul 

Ankara 26 {Telefonla) - Dost lrak 
Hariciye N aZin doktor N aci Elasili 
refakatinde lrak Hariciye Nezareti miis
te§an Cemil, ~ark i§leri miidiirii Nusral 
oldugu hal de bu sabah sa at 6,55 te To
ros ekspresile ~ehrimize geldi ve parlak 
merasimle kar§IIandi. istasyon Turk • 
lrak bayraklarile donanml§h. Misafiri • 
miz, Hariciye V ekili T evfik Rii§tii A • 
rasla Ankara vali ve belediye reisi, lrak 
el~isi, mevki kumandam, DI§ hleri Ge
ne! Sekreterligi vekili, protokol ve bi
rinci claire §efleri, Ankara merkez ku • 
mandam, emniyet direktorii ve lrak el
~;iligi erkam tarafmdan kar§Ilanmi§ ve 
ba§ta bir banda mmka oldugu halde bir 
askeri miifreze resmi selam1 ifa eyle • 
mi§tir. 

Dost Irak Hariciye Nazzn Hariciye Vekilimiz Tevfik Ri4tii. Arasla bir arada 

memleket D1§ f§leri Bakannmm kar§lla§· ........................................................... . 

Ankara duragmda dost ve karde§ iki 

malan ~ok samiml olmu§ ve ekselans 
N aci Elasil kendisine ihtiram resmini 
yapmakta bulunan asker) miifrezeyi se -
lamlami§hr. [Arkast sa. a siitun 1 de] 
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Cenevrede Tiirk projesi· 
ilk k1raati bitti • 

DlD 

Y arr,n statiiniin tahririne baslanacak 
~ 

Suriyede Tiirklere kar'1 sempati gittik~e arbyor. 
Liibnanda Cizvit papazlarJnin faaliyeti 

Iskenderunda yem hartleri tedris i~in aqtlan kurslardan birine devam eden 
kc.dtnlar X i§aretzisi ogretmen Bayan Mebrure Giivensoydur 

Cenevre 26 (Miizakereleri takib eden Sancak anayasasmm teferriiatmi esash 
arkada§Irnizdan telefonla) - Hatay bir §ekilde tesbit etmekle me§gul olacak
anayasasim haz1rlamaga memur tali ko- lardu. 
mite bugiin toplanarak Tiirk projesinin Y arm komite statiiniin kat'i miizake -
ilk kuaatini bitirmi§tir. Bugiinkii top ~ re ve tahririne ba§hyacak!tr. 
lanhda iki tali komitenin daha te§kil edil- DOGAN NADI 
mesi kararla§IInlmi§tJr. Bu komiteler, rArkast sa. 4 sutun 4 tel 

3ark demiryollanna 
dair muamelat 

Diinkii mecliste Ba~ve
kilin beyanab ve Ali 
<;etinkaya ile Receb 
P eker taraf1ndan veri-

len izahat 

Ankara 26 (A.A.) - Bugiin 
Fikret S1laym ba~kanhgmda topla
nan Kamutay toplanhsmda tekaii<i 
maa§ile muallim ve miiderrislik, 
doktor eczas1, baytar ve kondoktor
liik maa§lannm·bir zat uhdesinde i~
tima edebilecegine dair kanunun bi
rinci maddesinin tefsirine aid maz· 
bata kabul edilmi~. jandarma efradr 
hakkmdaki kanunun bazr maddc:le~ 
rinin degi§tirilmesi, ~ark demiryol!a
rr imtiyazile §irkete aid mallarm sa
tm almmasma dair kanunlann ikinci 
miizakereleri yapilml§hT. 

Sonuncu kanun layihasmm miiza
keresinde Receb Peker (Kiitahya) 
ve Baymdahk Bakam Ali <;etinka
ya .Sark Demiryollan §irketile ak
dedilmi~ olan miitekaddim mukavele 
iizerinde kaT§lhkh izahat vermi~ler 
ve Ba~bakan ismet inonii beyanatta 
bulunmu§tur. Bu izahat ve beyanah 
miiteak1b kanunun maddelerine ge
~;ilmi~ ve kabul edilmi§tir. 

Kamutaym gene bugiinkii toplan· 
ltsmda askeri orman koruma te§kila
!1 kanununun birinci miizakeresi ya
pilmr§hr. 

Kamutay ~ar~amba giinii topla
nacakhr. 

Orta Avrupa siyaseti 
hararetli bir safhada 

Goring dun Mussolini ile gorii,tii, Von 
Neural ta Romaya gidiyor, Du~e 

ile Hitler yak1nda bulusacaklar 
' 

Romanya Krab ve Polonya Reisicumhuru kar~I
hkh ziyaretler yapacaklar, iki devlet Erkant· 
harbiye Naz1rlart miizakereye giri~iyorlar 

Avusturya Ba§vekili ve Hariciye Naztrt Romada, 
General Goring ve Musolint bir arada 

Du~e <;ekoslovakyan1n 
F rans1z ittifaktndan 
aynlmasini tasavvur 

ediyorniu§ 

I ogelden sonra Mussolini ile de bir go .. 
rii§mede bulunacaknr. 

Roma 26 (A.A.) - Goring bu sa
bah buraya gelmi§tir. Y ann sabah AI -
manyaya hareket edecektir. 

Ziyaretler 
Roma 26 (A.A.) - General Go -

ring, bugiin ogleden evvel Hariciye Na -
zm Kant Ciano'yu ziyaret etmi§tir. 

Ogrenildigine gore, Almanyaya don -
mekte alan General Goring Ramada kal~ 
d1g1 k1sa miiddetten istifade ederek bugiin 

Ciano'nun ziyaretleri ve Hitler • 
Mussolini miilakatr 

Roma 26 (A.A.) - Reuter Ajan • 
slnin muhabirinden: 

Venedikte g~ende Schuchnigg ile 
yaphgi miilakattan sonra Mussolini, bu 
sabah Goring'le gorii§ecektir. Bu gorii~ -
me esnasmda yeni miittefikler bulmak su
retile Romt • Berlin mihverini takviye 
etmek hususunda sarfedilen gayretler 
mevzuu bahsolacaktu. F ransamn miitte • 
fiki olan Cekoslovakyamn Paris- Londra 
mihverinden uzakla~hnlarak tecrid edil • 

[Arkas~ Sa. 7 siltun 5 te] 
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Montreux Konferansi 
Franstz delegesinin ansiZJn Parise gitmesi 

miizakereleri muvakkaten durdurdu 

Montreux 26 (Miizakereleri takib e
den arkada§Imlzdan telefonla) - M151-
rm kapitiilasyonlar kongresindeki F ransJZ 
delegesi anSIZm Parise gitmi§tir. 

Esasen Mrm kanunu esasisinin baz1 
esash noktalanna F ransamn muhalif ol ~ 
dugu malumdur. Bu itibarla Frans!Z de
legesinin, hi.ikfunetinin miitaleasmi almak 
iizere memleketine gittigi anla§Jhyor. Bu 
da miizakeratm bu malarda gergin bir 

safhada bulundugunu gostermektedir. 
G~en giin haber verdigim gibi bugiin 

intikal devresinin miiddeti ve ecnebi keli· 
mesinin tarifi miizakere edilecekti. Fa kat 
bugiin komiteler toplanm1~sa da esash bir 
§ey gorii§iilememi~tir. icttimalara F ransrz 
delegesinin avdetini miiteaktb devam edi
lecektir. F rans1z delegesinin sah veya 
ctar§amba ak§amt buraya gelmesi bekleni· 
yar. DOGAN NADI 
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lspanya ihtililcileri 
Bilbaonun kapisinda 

Franco kuvvetleri diin de ,imalde bir~ok 
leri i~gal ederek Durango'yu muhasara 

• mevzt· 
ettiler 

isponyanm ~imalinde Bask cephesinde milislerin tahliye ve milliyetperverlenn 
i~gal ettikleri siperlerde Franco kuvvetleri 

Bask cephesi 26 (A.A.) - Havas a -
j~~smm m.uhabiri ge~en cumartesi gii
nundenben Franco, krt'alannm i§gali 
altmda bulunan Elgueta ismindeki kii
~iik kasabaYJ. ziyaret edecektir. 

Durango yolu vadisine hakim bulu -
nan ge~idin tepesine yakm bir noktada 

kain alan Elgueta'nm Franco ktt'alan -
nm taarruzunun ba§langicmdanberi en 
~ok hasara ugnyan bir kasaba oldugu
na §iiphe yoktur. Biitiin evlerde kur • 
§Unlarm ve obiislerin izleri gi:iriilmek • 
tedir. 

(Arkasz Sa. 8 siltun 3 tel 
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Tarihi tefrika : 101 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edile~ez1 

CUMHURiYET 

( eehir ve Memleket 
inhisarlarda harem/ Avrupa tren hatt1 

tatbikat1 ~anliyo tarifesi 

Haberleri · ) 
Beynelmilel Ticaret 

Odas1 erkan1 

ibrahim Pasan1n yeni tezvirleri Memurlara maa~lar1n1n 
baremdeki azami miktar1 

Yaz1n 
mas1 

seferlerin arbril
dii~iiniilmektedir 

Dort murahhas bugiin 
~ehrimize gelecek ve 
yar1n toplanb yapdacak 

' 
verilecektir Pa,a iskender (;elebiyi gozden dii~iirmek i~in 

ne yaman entrikalar ~evirmi~ ve Padi~ah1n 

husumetini onun iistiine nasd ~ekmi~ti? 
inhisarlar idaresi memurlan ic;in tatbi

ki kararla§hnlan harem ic;in hawhklar 
yap!lmaktad!r. Kanun, hazirandan evvel 

Ihk bir may1s sabahmm giine§i mahmur Millet Meclisinden c;1karsa yem harem 
bak 1~Janm ufukta gezdirirken bu sah • bu sene tatbik edilecektir. Barem pro)e
neyi gordii, Bagdad oniinde c;ad1r kuran sinde memurlarm asgari ve azami maa§· 
Osmanh ordusu da ayni giin ibrahim lan, zam ve terfi usulleri esash bir §ekilde 
Pa§aya bir ag1zdan Janet okudu ( 1) tesbit edilmi§tir. Kanunun tatbikile me -

Avrupa hatll banliyosiinden yiizde 
(90) a kadar tenzilath yeni bir iicret tari· 
fe~i tatbik etmege ba§hyan Devlet Demir
yollan idaresi burada yeni bir seyriisefer 
tarifesinin de tatbikma hamlanmaktad1r. 
Ciink halkm fazla ragbet ve tehaciimii 
kar§Jsmda §imdiden ihtiyaca az gelen se
fer adedinin yazm hele pazar giinleri ih
tiyacl hie; kar§lhyamJyacagi muhakkak 
goriilmektedir. 

Beynelmilel Ticaret Odas1 reisi ve u
mumi katib muavinile Alman, ingiliz mu
rahhaslan bugiin §ehrimize geleceklerdir. 
Hamlanan programda bir degi§iklik ol
madJgl takdirde misafirler saat 16,15 te, 
Odanm husus1 tayyaresile Ye§ilkoyde 
Hava meydanma inmi§ olacaklardir. 

Efendimin fermanmda. fstanbul • 
dan c;1karken dahi lskender <;elebile mii
§averesiz i§ gormemekligimi ferman bu -
yurmu~tunuz. Onu dinlemi§sem efendimi 
dinlemi~im demektir. 

Hiinkar, derin ve c;ok derin bir baki§la 
vezirini siizdii, sonra ba~m1 gogsiine dog
ru egerek gene derin ve c;ok derin bir dii
§iince gec;irdi, daha sonra silkinir gibi ya· 
parak boynunu dikti: 

- Y1k, dedi, o kocamn c;admm ba -
§Ina. Bundan geri ne yiiziinli gormek, ne 
adm1 duymak isterim. 

Debdebesile, tantanasile biitiin vezir
lerden iistiin goriinen, servet bollugunun 
temi.D ettigi ha§ffiete giivenerek Veziria· 
zamla da rekabete giri§en, iic,; yiizii sir -
mah elbise ve serpu§ giyinir aln yiiz ko
Ie ta~Iyan, her sefere c;Iki§ta bin iki yiiz 
miisellah siivariyi rikabmda yiiriiten, 
Sokullu Mehmed, Pertev, Piyale, Ah • 
med, Zal Mahmud, Lala Mustafa, Giil
labi, Behram. Rus Hasan ve Hiiseyin 
Pa§alar gibi herbiri hirer suretle ad • 
lanm Osmanh tarihine gec;iren on mii -
him §ahsiyeti • kole olarak satm ahp ter
biye etmek suretile - yeti§tiren 1skender 
<;elebi, i~te bu emir iizerine bir <<hie;» o • 
luvermifti. 

Ibrahim, inen darbenin ag1rhgm1 c,;o -
galtm1~ olmak ic;in lskender <;elebinin 
uhdesinde bulunan zengin zeametleri de 
hemen padi§ahm haslan arasma sokmu§· 
tu. I'akat kudretsizle~tirilen dii§mammn 
cam heniiz teninde duruyordu ve devlet 
divanmdan kovulan ihtiyar defterdar, 
koleleri tarafmdan sevgi ile c;evrili ola • 
rak gene orduyu takib ediyordu. Onu 
bugiin «hie;» eden §ahane kudretin yarm 
pi~man olmasi, yikilan varhgt yeniba~tan 
ayaga kaldumasl miimkiindii. 

1brahim, i§te bu imkam da gidermek 
ic;in fmat aramaga koyuldu, bir~ak de • 
nemeler yaph, Htinkann dti~iincelerine 
niifuz etmege c;ah§II, ' imalarda ve tel -
mihlerde bulundu, fakat Bagdada van
hnctya kadar meramma eremedi. 

Bagdad, Abbasogullanmn Mezopo -
tamyada kurduklan bu biiyiik §ehir, 
harbsiz olarak elde edilmi§ti. T ebrizde 
oldugu gibi Bagdadda da Tiirk giiciine 
kar§I koymay1 dii§iinen tek bir kimse yok
tu ve orduya onderlik eden ibrahim Pa
§a, bir neferin bumu kanamadan ve bir 
dii§man burnu kanatmadan §ehri ele ge • 
c;irmi§ bulunuyordu. 

Hiinkar, Tiirk giiciine borclu tutu! • 
mak lazun gelen bu muvaffakiyetin ~e -
refini de 1brahime bagi§lamaktan geri 
kalmadJ, §ehrin i~gal olundugu miijdesi
ni almca vezirinin tahsisatmi alt1 milyon 
akc;eye c;1kardJ, aynca yirmi bin altm ih
san etti. Maksadt onun hakkmda besle
digi hmc1 sezdirmemek, §U uzun siirmii§ 
seferi dagdagas1z bitirmekti. Lakin !bra
him, mazhar oldugu iltifattan istifade et
megi ihmal etmedi, Bagdadda kurulan 
ilk i§ret sofrasmda sozii lskender <;elebi 
i~ine c,;evirdi: 

- Siz, dedi, ne§elisiniz. ~iinkii Bag
dada sahib oldunuz. Ben bahtiyarun. 
<;iinkii velinimetimi mahzuz olmu~ go • 
riiyoruan. Ocakh sevinc ic;inde. <;iinkii 
biiyiik bir zafer kazanm1slard1r. F akat 
bir adam var ki c;admna kapanml§tir, si
ze beddua ediyor, bana beddua ediyor, 
orduya beddua ediyor. Belki bu kadarla 
kalm1yor, elaltmdan para dokerek ga -
filleri avlamaga, §unu bunu efendime 
k~T§I havl~tmaga ~ah§Iyor. Velinimeti • 
mm bu ham hakkmda bir hiikiim vermesi 
laz1md1r. 

Hiinkar, aksakahm ikbaline kefen murlara, maa§lanmn baremdeki azami 
yaparak gOc;iip gitmi§ olan iskender <;e- miktarlan verilecektir. Memurlar her iki 
lebiye kendini varis gostermekten de c;e- senede bir tesbit edilen nisbetler dahilin· 
kinmedi. Onun biitiin kolelerini ve hazi- de k1dem zamrm alacaklardir. Derece 
nelerini zaptetti. Bu kiic;iikliigii, o biiyiik yiikselmesi i§i de muayyen prens1p ve 
servetin ibrahime gec;memesi ic;in yap1 • miiddetlere baglanml§hr. Bu suretle, ln
yordu. Fa kat vezirini milyonlarla akc;e- his.ar memurlannm zam ve terfi i§i yem 
lik bir servetten mahrum ederken ba§ka bir nizam altma almmi§ olacakhr. 
§ekilde memnun etmegi ihmal edemiyerek Diger taraftan lnhisar memurlanmn 
onun yeni yeni kurbanlar kesmek isteyi • i§lerinin ehli olmalar1, muamelata tam bi1 
§ine muvafakat gostermi§ti. lskender <;e- vukuf peyda etmeleri i§ine de ehemmiyel 
lebinin kaymbiraderi Hiiseyin <;elebi, verilmektedir. Bu maksadla evvelce ac;1l· 
lbrahimi mahzuz etmek ic;in feda olunan ml§ olan memurin kursuna yeni bir devre 
o kurbanlardan biridir. halinde devam edilmektedir. ldareye ye· 

Gec;en sene yazm yiiksek iicret bulun
masma ragmen baz1 pazarlar yolcu ade
di 32,000 ki§iye kadar c;1kmi§h. ~imdi 
ise bu ~ok tenzilath tarife ile yolcunun pa
zarlan elli bin ki§iyi gec;mesi uzak bir ih
timal degildir. Bunun ic;in Sirkeciden ve 
Kiic;iikc;ekmeceden s1k s1k hareket edecek 
katarlan ihtiva eden bir tarife haz!T!an· 
maktad1r. 

Devlet Demiryollan tarifeler dairesi 
Istanbul • Edirne sefer miiddetinin kJsal
lllmast ic;in de tetkikler yapml§hr. Krupp 
fabrikasmda yaptmlan yeni lokomotifler
le bu da kabil olacakhr. 

Bir kadtn eroinci 

Misafirlerimizi Y e§ilkoyde lktJSad Ve
kaleti namma lc; Ticaret Umum Miidiirii 
Miimtaz, Beynelmilel Ticaret Odas1 Tiir
kiye milli komitesi reisi Mithat Nemli, 
komite umumi katibi Galib Bahtiyar kar
~1hyacakt1r. 

Bundan sonra .dogruca Perapalas ote· 
line gidilecektir. Ic; Ticaret Umum Mii
dtirii bu i§ ic;in §ehrimize gelerek diin ya· 
p1lan hamhklan tetkik etmi§tir. 

Bu ak§am Tiirkiye milli komitesi reisi 
Mithat Nemli saat 20,30 da evinde misa
firlerle Tiirkiye milll komitesi azalan ara
smda tam§maga vesile te§kil edecek bir 
ziyafet verecektir. 

Y arm Ticaret Odasmda biiyiik bir 
toplanh yap1lacaktJr. 

SEHIR ISLER/ 

Sultan Siileyman, Hurreme bir giin niden intisab edecek memurlann yiiksek 
evvel kavu§mak iilkiisile ic;in ic;in kiVra • tahsil gormii§ olmalan §art ko§ulmakta ol
myordu. Alh ayhk firak, bu uzun ayn- dugu gibi, memurlann idare i§lerini ve 
hk onu miicessem bir i§tiyak haline ge • yeni muhasebe usullerini ogrenmeleri ic;in 
tirmi§ti. Her yanda Hurremi goriiyor ve bu kurslardan gec;meleri de bir prenslp Son on be~ giin i~"inde Halde yapllacak yeni bina 
bu hayali elle tutamaymca sinir buhran- olarak tatbik edilmektedir. Y '3:' Keresteciler hailne ilave olarak yap-
lanna tutuluyordu. F akat Hurrem, §a~- yakaJanan eroinciJer tmlacak olan yeni bin a ctrafmdaki tet-
ma~t bir 1tt1rad ic;inde yolhyageldigi mek- SOS YET ELERDE kikler bitmi§tir. Evvelce bu binamn E-
tublannda «elogluna giiven olmaz» mu- - sekizi buldu mini:inii cihetine tesadiif eden sahaya 
kaddemesile lbrahim aleyhine bir slirii ~irketi Hayriyenin ilkbahar -- yaptmlmas1 dii9iiniiliiyordu. Fakat bu 
sozler mahyarak kocasm1 ordudan ay - tarifeai Beyoglunda Bayram sokagmda bir a- kisrmda birc;ok yerlerin istimlaki icab 
nlmamaya te§Vik ediyordu. Fettan kadm, $irketi Hayriyenin bahar tarifesi bu parhmanda oturan ve sabikahlardan olup ettiginden sarfmazar olunmu~tur. Yeni 
~ahlanrnl§ a§klara kucak ac;mamanm, sev- ayba~mdan itibaren tatbik edilecektir. halen hapisanede bulunan katil Balon • hal Unkapam tarafma dii~en klSlm ii • 

Cu Remzl. · · AI' zerinde yaptmlacakhr. Binanm proJ'esi 
gi hayk1ran dudaklara buse sunmamamn, $irket yeni tarifesinde bazx degi§ik- mn annes! lye son zaman • h 

larda eroincilerle miinasebet tesis etmi• • azrrlanml§hr. Kxrk be~ bin .liraya mal 
yamk yiireklerden kopup gelen yalva - likler yapmi§hr. Bu ciimleden olarak, Y olacakhr. tlniine iki tane de son sistem 
n§lara kulak vermemenin sogukluk do- pazar giinleri Bogazdan Ki:ipriiye son tir. # vin~ konacakhr. in§aata hazirandan 
guracagm1 bildigi ic,;in boyuna i§tiyaktan, posta saat on birde, Kopruden de hem Emniyet miidiirliigii memurlan evvel· sonra ba~lanacakhr. 
hasret ISitmasJ c;eke c;eke eriyip soldugun- Anadolu, hem Rumeli tarafma saat do- ki gece aparhmana ani bir baskm yapa· K 
dan, riiyada olsun as.Iamm goriip biraz kuzda kalkacakhr. rak Aliyenin iizerini araml§lar ve bir urhagahdere temizleniyor 
miiteselli olmak ic;in giindiizleri de uyu- Her ak§am Kopriiden yirmi dordii on miktar eroin elde etmi§lerdir. Kadlkoyde Kurbagahdereye civar o-
mak istediginden ve gitgide ac;Ik gozle be§te ~engelkoyiine kadar bir posta Aliye Emniyet kac;akC<hhk biirosuna Ian saha iizerinde yaprlmakta olan siv-

d b 1 d d b h d 
, kalkacakt1r. Bu pasta cumartesi gece • risinek miicadelesinin arkasx ahnml§hr. 

Hii~ gormege a§ a Igm an k a se edre~:> leri Bogaza kadar _gidecektir. teslim edilmi~tir. Son on be§ giin ic;inde Fakat bu civarm esash bir surette siv -
iinkan avutmaktan da geri alm1yor u. yakalanan eroincilerin saym bununla se • risinekten kurtanlmas1 ic,;in bilhassa 
0, mektublannda bu nakaratJ tekrar ~irketi Hayriye hissedarlari kize balig olmaktad1r. Kurbagahderenin temizlenmesi Iaz1m 

etmekle biiyiik bir zeka gostermi§ olu • toplanbsl ZabJtamn slkl takibleri yiiziinden ero· gelmektedir. Belediye otedenberi bu i§i 
yordu. <;iinkii kocasmm lstanbula hem en $irketi Hayriye h1ssedarla.r1 B. uri ' fevJ · inc lerin· faaliyeti ·ok azllmi§h • 1 ~ yapmak tasa.vvurunda oldugu hal de 
donmek istemesine kar§l 1brahimi ordu- kalade olarak toplanmx~lardtr. Toplan • biit~e darhgmdan dolay1 imkan bulu -
nun ba§mda b!Takmak bahanesile gelme txda ruznamede yegane mesele alan 20 ''r r -1.- 1, ., · · · : R. f • f. naimyordu. Yeni sene biit~esine tahsi-
demek, a~k i~lerinde pek hassas olan lira olan komiser aidatmm 100 liraya v a I ve BeJedlye eiSI• sat kondugu i~in hazirandan itibaren 
Hiinkan §iipheye dii§iirebilirdi ve onu iblagma karar verilmi~tir. mizin isab tr b • k dere temizlenmege ba§lanacaktlr. 
kans1 tarafmdan a~k ile, ate§li bir kalb ONIVERSITEDE e 1 lr ararJ Miistahdeminin muayeneai 
ihtirasile istenilmedigi endi§esine siiriik • • • Bir mlisamerede sahlml§ bir locaya Biitiin miistahdemin; Belediye tara • 
lerdi. Boyle bir §iiphe ve bOyle bir endi- Kimya talebelerl Ankaraya hakSJZ yere fuzuli tasarruf hadisesinden fmdan te§k!l olunan sxhhi bir komisyon
§eden ise c;ok ag1r neticeler dogmas! miim- gidiyorlar fevkalade miiteessir olan Vali ve Beledi· ca alh ayda bir muayeneye tabi tutul-
kiindti. Onun i~in lcocasma hem gelme, Kimya Talebe Yurdu idaresinde ala- ye Reisi Muhiddin Ostiindag badema maktayd1lar. Hazirandan sonra yalmz 
diyordu, hem hicran teraneleri d!nleti - rak Kimya Enstitiisii doc,;ent, asistan ve eu gibi mlinasebetsiz vaziyetlere kat'iyyen siitninelerin altl ayda; geri kalan bii -
yordu. talebelerinden miirekkeb 30 ki§ilik bir mahal vermiyecek bazJ tedbirler ittihaz1• tiin miistahdemininse iic,; ayda bir mu • 

(Arkaat var) grup komiir sergisini ziyaret etmek ii- na karar vermi§tir. ayeneye tabi tutulmalan kararla§ml§i 

(1) cMazul defterdar, makamlle blrlik
te siyasi niifuzunu da kaybetmi§tl. Ancak 
sonsuz servetl kendisini Sadnazam ic;ln 
muhatarali yapabilirdi. :ibrahlm Pa§a bu 
ihtimalden de kurtulmay1 tasarladl, dii~
man hakkmda idam emri almak igin her 
c;areye ba~vurdu. Blr divan giinii Vezir 
Ayas ve Kas1m Pa§alar henliz gelmemL$ ol
duklan halde iskender Qelebinin 1zaleslne 
emir geldl ve o §ehrln gar~ISmda a.s1ld1:. 

- Hammer - yirmi sekizlnci kitab -

• 
Fenerler idaresi heniiz 

sabn almmad1 
Bir sa bah gazetesi, F enerler idaresi -

nin satm almdJgmi, T ahlisiye ldaresinden 
bir heyetin §irkete aid fenerleri teslim al
maga ba~ladigmi yazml§h. 

Alakadar makamdan ald1gimiz malu
mata gore, bu haber dogru degildir. Satin 
alma ~ukavelesi heniiz imzalanmami§hr. 
Bir heyetin fenerleri teselliim etmekte ol
dugu da tahakkuk etmemi§tir. F enerler 
ldaresinin satm ahnmas1 miizakereleri 
bitmi§ gibidir. Mukavele iki tarafc;a para
fe edilecek ve kuvvetli bir ihtimale gore 
bir ay sonra imzalanacakhr. ~irkete aid 
fenerlerin T ahlisiye !daresine devri bun
dan sonra kabil ola.cakhr. 

zere oniimiizdeki cuma giinii Ankaraya . • bu hususta alakadarlara tebligat ya • 
gideceklerdir. Kimya talebesi Ankara- A':upa. memleketlennde 'tiyatrolann pllml§tlr. 
da u~ giin kald1ktan sonra avdette 1z • bedeh venlerek ahnml§ localanna baJka~ 
mit kagxd fabrikasxm da ziyaret ede • larmm girmesi §Oyle dursun, hatta · bilet 
rek tetkikatta bulunacaklard1r. almak i~in takib olunan mada bile kimse 

~ehrimize gelen bir profesor kimsenin on.iine ge?~ez. Bu hal oralard.a 

L h iT • 't . f .. 1 . d tramvaya bmmek 1c;m kopanlan s1ra b1· 
a ey u mversr est pro esor erm en tl . . .. · 

~elzvik konferans vermek iizere bugiin le ennde dahl boyledir. 
~ehrimize gelecektir. Profesor ilk kon- Mesele esasen i~timal bir terbiye mese
feransmx peqembe giinii ak~am1 saat lesi olmakla beraber alakadar hiikumet 
17,30 da Universite Edebiyat Fakiiltesi memurlannm aslmda hakka riayet prensi· 
Cografya dersanesinde verecekt~r. Pro- pinden kuvvet alan bu intizami ihlal ettir
fesor $elzvik'in ilk konferansx cllmi ta- memekle sadece · vazifelerini yapml§ ola-
rih ve ilmi cografya• mevzuu etrafmda kl b d'h'd' 

l .. k d t .. d'l kt' ca an e 1 1 1r. a up tur ~eye e ercume e 1 ece Ir. 
MOTEFERR/K Buna binaen saym Vali ve Belediye 

Bir camide meydana c;1kar1· 
Ian mozayiklar 

Reisimiz Emniyet memurlanna verilmesi
ni kararla§tJrdJgi emirlerde badema bu 
gibi tecavtiz ihtimallerine kar~1 tiyatro ve 
sinemalatm yalmz loca biletlerinin degil, 
hatta numarah parter biletlerinin dahi 
sahiblerine temin ettigi hakkm behemehal 
yerine getirilmesini ehemmiyet ve kat'iyet• 
le derpi§ eylemi~ bulunmaktad1r. Bu pek 
giizel ve yerinde harekete ancak te~ekktir 
olunabilir. 

CEMIYETLERDE 

Esnaf cemiyetlerinin ac;acag1 
dispanser 

Esnaf Cemiyetlerinin Tiirbedeki ye • 
ni binasma ta§mmasl i§i tamamlanmr§
hr. Mii§terek biiroya dahil 14 cemiyet 
bu binada faaliyete g~mi§tir. 

$imdi Tiirbedeki binada esnaf dis -
panseri kurulmaktadxr. Dispanser ic,;in 
iki doktor, bir ebe ve bir de hem§ire an
gaje edilmi§tir. Dispanser oniimiizdeki 
hafta ba.§mda faaliyete gec,;ecektir. Bu
rada biitiin esnaf ve aileleri meccanen 
tedavi edilecektir. 

Mii§terek biiro merkez heyeti dun 
toplanarak dispanser i§ile me§gul ol -
mu~tur. 

ADLIYEDE 

Bir tayin 
Baklrkoy sulh hakimi Cevdet Adliye 

mufetti§ligine tayin edilmi§tir. 

Ta§macak mahkemeler 

Siileymaniye semtinde Mollagiirani 
camisi namile amlan kiliseden miin -
kalib caminin nartekst k1smm1 te~kil 
eden galerinin iistiindeki kubbelerin 
vaktile mozaikla miizeyyen oldugu 
hakkmda malumab qlup ara§tlrma ve 
temizleme ameliyesi i~in Maarif Ve • 
kaletinden mi.isaade istihsal eden mer
hum Mii§iir Fuadin oglu Hidayet tet
kiklerine ba§lamx~tlr. 

Halen Eminonii kaymakamhk bina • 
V J LAYETTE smm i9inde sik:J.§Ik bir halde bulun -Sultan Siileyman, iri bir kadeh §arab 

yuvarlad1ktan sonra blyigm1 biiktii, sa • 
kahm kan§hrd!, uzun bir dii§iince ge • 
c;irdi ve hafifc;e ic;ini c;ekti: 

B I d lkbsad V ekaletinin miihim - un ar, edi, masald1r Ibrahim. 

Hi<iayet asanatika ve bedii eserlerle 
otedenberi ugra§an bir antika merakh
Sldlr. Hidayet birka~; giinliik c;ah§ma 
neticesinde ilk i§ olarak srvalar altm • 
dan birkac,; mozaik parc;as1 c,;xkarml§ • 
ttr. 

Cumartesi giinii bahar 
bayram1'var 

1 may1s bahar bayram1 miinasebetile 
i:iniimiizdeki cumartesi giinii devair ve 

makta olan Sultanahmed birinci, uc,;iin
cii ve be§inci sulh hukuk mahkemele -
rinin Divanyoluna nakledileceklerini 
yazml§tlk. Bu i§ ic,;in Tiirk Kadmlan 
Bic;ki Yurdu kiralanml§hr. Binanm ta
mirine ve mahkeme olmaga elveri§li ta
dilatma diinden itibaren ba~lanml..§tir. 
Sulh mahkemeleri maytsm ilk giinle · 
rinden itibaren bu binada c;ah§maga 
ba§hyacaK:lardrr. 

Lakin lske~der <;elebi, seni bana gam • bir tamimi 
zetti. Bu. bu suc;tur. Kiic;iigiin biiyiikte a· ikhsad Vekaleti, bundan evvel iize -
y1b aramas1, bulamazsa uydurmasJ ve rinde 1srarla durulan bir meseleye aid 
ondan daha biiyiiklere bildirmesi kepaze- yeniden bir tamim yapmx§hr. Bu ta -
ce bir i§tir. Devlet §irazesini hlrpalar. mimde ihracat~tlarm ihrac ettikleri ma
Sonra 1skender <;elebi, seni yanh§ yola lm men§e §ehadetnamesi, fatura gibi 
sevketmi§tir, bo§ yere yiiriitmii§tiir, or _ liizumlu kagxdlanm gondermiyerek ih-

rac e§yamtz ic;in mii§kiil vaziyetler ih
duyu da yarup yipratmi§tlr. Bu dahi bii- das etmelerine i§aret edilmekte ve bu-
yiik bir suc;tur. Ben onun yapacagm1 de- nun kat'iyyen oniine gec;ilmesi bildiril
gil, yapt1gm1 dii§iiniip .cezasmt vermek mektedir. 
isterim: Bedbahh astir, Jbret olsun 1 T efti§ heyetleri reiai 

Ibrahim, k1sa bir te§ekkiirle iktifa et-
ti ve §arab ne§' esile erildigi sezilen §U Ankaraya dondii 

I . d k $ehrimizde pamuk iplig"i uzerinde ya--emirden donii mesme mey an vermeme 
irin hemen saza yapi§tl, k1vrak nagm~ler pxlan baZJ yolsuzluklarm tetkikile me§· 

Y E gul olan ikhsad Vekaleti tefti§ heyet-
c;ala c;ala efendisini uyuttu. rtesi ~iin leri reisi Hiisnii Yaman Ankaraya don-
heniiz giin dogmadan birkac; c;av?§• Is - mii§tiir. Heyeti tefti§iye reisi bu husus
kender <;elebinin c;admna gelml~ler ve ta Vekalet miifett~leri tarafmdan ha
yetmi§lik ihtiyan c;alyaka ederek Bagdad mlanan tefti§ raporunu da birlikte go
~ar§ISlna gotiiriip daragacma asm1~lard1. i.irmii~tiir. 

Bir arkeoloji profeaorii 
§ehrimizde 

isve~ Universitesine mensub ve ahl
ren Mxs1rda icra edilen beynelmilel haf
riyat heyeti toplantlsma i§tirak etmi§ a
lan arkeoloji profesi:irii Loraine !stan • 
bul Miizelerinde yeniden ac;Jlan mes • 
kukat ve miicevherat salonunu gormek 
iizere diin Mxsudan §ehrimize gelmi§ -
tir. Profesi:ir Loraine Miizeler idaresi -
nin hususi memurile diin miizelerimizi 
ve meskUldt salonunu gezmi~tir. 

Vatanda§! 

mektebler kapah bulunacaktxr. 

Vali Ankaraya gitti 

G0MR0KLERDE 

istanbul Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin Ustiinda~; yeni sene biitc;esile 
yapxlacak i§ler hakkmda alakadar Ve • 
kaletlerle temas etmek iizere Ankara -
ya gitmi~tir. Bir hafta kald1ktan sonra Giimriikteki e§yalarm 
di:inecektir. c;1karilmaama hatlandi 
19 may11 tenlikleri program1 931 senesi ba§mdan §Ubat aymm on 

h be§ine kadar gi.imriik ambar ve antre _ 
az1rlan1yor polarma girmi§ olan her c;e§id e§yamn 

B\lgiin Vilayette Vali muavini Hilda- serbest bxrakxlmasx hakkmdaki karar -
inin yanmda Maarif miidiirii ve kolor - namenin tatbikma diinden itlbaren ba9-
du kumandanhgmdan gonderilecek bir lanm1~tlr. 
murahhasla Fatih, Beyoglu kaymakam- Bu tarihler ic,;inde mall gelmi§ tiie -
Ian, spor te§kilah ve Halkevi murah • carlarm e~yas1 ,miiracaat s1ralarma go-

1 may1s bahar bayram1 giinii go- haslarmdan miirekekb bir heyet topla- re c;Ikarrlmaktadir. Kararnameye dahil 
giislerinizi Tiirk Maarif cemiyeti ro- narak 19 mayxsta yap1lacak genclik §en- e~yamn giimriik ambar ve antrepola • 
zetlerile siisleyiniz. likleri hakkmda ihzari komitenin ha • larmdan ~1kanlmas1 1 hazirana kadar 

!.-----__; ________ _. zrrlad1g1 raporu tetkik edeceklerdir. devam edecektir. 

1937 

-~iyasi _icmal 
Bel~ika F ransadan 

ni~in ayrdd1? 
~ ransanm Umuml Harbin neti • 1r cesi olarak hem kendi emniye· 

tim saglamla§brmak, hem de 
biitiin Avrupada hakimane bir nlifuz te' 

min etmek maksadile kurmu§ oldugu itti• 
fak manzumesinin kendisi ic;in hayati e• 
hemmiyeti haiz en degerli azas1 olan Bel• 
c;ika, evvelki giin ne§redilen ingiliz • 
Frans1z beyannamesile kendisinden ta : 
mamile aynld1. Belc,;ika, Fransanm §intah 
§arkisini Almanyaya kar§l himaye edeo 
bir memlekettir. Cografi mevkii de, as· 
keri ve iktJsad1 k1ymeti de F ransa i~io 
miihimdir. Bundan ba§ka Belc,;ikada ya· 
km zamana kadar, frans1zca konu§all 
Valon'lar diger unsurlara faik ve frail' 
SJZca, memlekette resml ve hakim dil idi. 
Fransanm Almanyaya kar§l yapacaS1 

taarruz hareketi ic,;in Belc;ika miikemrnel 
bir ileri karakol ve iis t§ekil ediyordu. 

$imdi Belc;ika, F ransa ile 1921 de 
akteyledigi asker! ittifaktan ve AlmanY' 
~ekildigi hal de F ransa, lngiltere ve Bel• 
c;ika arasmda hiikiimleri gene baki olall 
Lokarno misakmdan, Alman ordustl 
Rhin mmtakas1m i§gal ederek Fransa ve 
Bel~ika hududlan boyunda yerle§tiktell 
sonra Belc;ika biiyiik erkamharbiyesinio 
F rans1z ve ingiliz umumi erkamharbiye • 
lerile yaphg1 anla§malardan kat'i ola • 
rak c;1km1§, siyasi ve askert serbestisini ve 
istiklalini tamamile kendi eline almi§tlr. 

Bir giin evvel ne§rolunan beyanname 
ile lngiltere ile Fransa, Belc;ikamn yu • 
kanda soyledigimiz taahhiid ve baglar • 
dan siynlml§ oldugunu tasdik etmi§ olu• 
yorlar. F ransamn, Sovyetlerle kar§Ihkli 
yard1m esas1 dairesinde ittifak akdetme • 
sini bahane ittihaz eden Almanyanm Lo• 
karno misakm1 ve V ersay muahedesi ah• 
kamm1 parc;alamas1 kar§Ismda Belc;ika. 
hie; te hayati ve siyasi menfaatlerinin a • 
lakadar bulunmadJgJ §arki Avrupa i§Ieri 
yiiziinden ve F ransamn Sovyetlere kar§l 
olan taahhiidti dolay1sile Almanyaya 
kar§l harekete gec;mesi halinde kendisinill 
de biiyiik bir harbe siiriiklenip mevcudi • 
yeti tehlikeye dii§eceginden endi§e ede• 
rek Fransa ile biitiin baglanm c;ozmege 
kat'! karar verdikten sonra, Fransa dahi 
bunu kabul etmekte muztar kalm1~h. 

!ngiltere ise Fransaya yard1m edeme• 
mi§ ve Belc;ikayt eski taahhiidlerine sad1k 
kallrfaga icbaT edememi~ti. lki biiyiik 
devlet, Belc;ikanm kendilerinden kat'i su~ 
rette aynlmas1 karan kar§lsmda, bu de-v• 
!etten kendi miidafaas1 ic;in kafi -derecede 
hamlanacagi ve Milletler Cemiyeti aza• 
Sl s1fatile mevcud taahhiidlerini ifa ede ,. 
ccgi yolunda soz almaktan ba§ka bir §eY' 
yapamaml§lardir. 

Bu taahhudler ise miiphem sozlerden 
ibarettir. Belc,;ikanm kendi miidafaasl es• 
babm1 tamamhyacag1 gayet tabii bir §e'f' 
dir. Milletler Cemiyetindeki taahhiidlerin 
ifasma biiyiik devletler bile muktedir ol• 
mad1klan halde, Belc;ikanm bu taahhiid• 
Jeri ifa edecegine yeniden soz vermesinin 
bir bymeti yoktur. lngiltere ile Fransa, 
Belc;ikadan hic;bir mukabil taahhiid iste· 
miyerek bu memleketin tamamiyet ve 
ve masuniyetini muhafazayi taahhiid et• 
meleri, kendi topraklannm ve menfaatle• 
rinin muhafazas1 icab1 oldugundan, bll 
taahhiid yeni bir vaziyet ihdas etme • 
mektedir . 

Belc;ikanm tam ve mutlak bitarafhga 
donerek politikasmda serbestisini ve istik· 
lalini eline almas1, Fransamn emniyet ve 
miidafaasJ ve siyaseti ic;in c;ok ag1r bir 
darbedir. Fran a, bu noksam kapatmak 
ic;in Almanyamn Lakarno misakmdan a'f' 
TJlmasl iizerine lngiltere ile kararla§tlr • 
d1g1 kar§Ihkh yard1m anla§malnl geni~ A 

letmek ve Fransanm miidafaast ic;in ln ~ 
giltereyi yeni taahhiidler altma sokmak 
istiyor. Bu maksadla Fransa Harbiye 
N azm Daladier ingiltereye gonderilmi§• 

hr. Komiinistlikten ~ok c,;ekinen ve Fran• 

sanm komiinist olmasmdan korkan lngil• 

tere ic;in, teminat verebilecek mevkide 

bulunan adam, bugiinkii Fransamn ba~· 
hca devlet adam1 kiic;iik sermayedar smt• 
hm temsil eden radikal sosyalistlerin en 

miihim lideri Daladier' dir. Mumaileyh 

ingiltereye geldigi zaman ilk sozii, F ran• 

sanm, kumiinist olmaktan diger milletlere 

nazaran daha uzak oldugunu temin etmek 

olmu§tur. F ransanm lngiltereden yeni teo
min at ahp almamast Frans1z Harbiye 

Nazmnm yapmakta aldugu te§ebbiisle· 

nn muvaffakiyetine l1aghdiT. 

Muharrem F eyzi TOCAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~r~iye Hari~ 
1~1D i~in 

Senelik 
Alb ayhk 

'0.; ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

800 • 
~oktur 

.. 
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Eden Briikselde siyasi 
temaslara ba§ladt 

Bel~ika Krah diin 

Hariciye NazJrJnt 

aksam 
' 

kabul 

ingiliz 

etti 
Londra 26 

lerde Ed . (A.A.) - Siyasi mahfil -
· enm B "k Zeeland' ru sele ziyaretinin Van 

le i~in 0~~u~ezaket ziyaretine mukabe
kerele . ~u ve Dl§ Bakammn miiza
Bunun\: ;lf!~miyecegi bildirilmektedir. 
land'a t eraber. bu ziyaret, Van Zee
hakk evdl edilen ekonomik vazife 

lnda nokt · · · te§kil d a1 nazar teat1sme vesile 
e ecektir. 

Bruk Eden Kralm yanrnda 
17 de Ksel 2fi (A.A.) ~ Bu ak§am saat 
· ral ve K 1' lngiliz B .· . ra 1c;e Laeken saraymda 
n1n1 kab attciy~ Bakam Eden ile baya-

Al ul etmi§lerdir. 
lnan hab 1 .. · c;ika k er ere gore, Ingiliz - Bel -

Van z onu~malan bu ak§am Eden ile 
bir 111 .. ~:;~nd arasmda vuku bulacak son 
bah but ~tla bitecektir. Eden, yarm sa
resmi ek edlye dairesinde tertib olunan 
Yem , . ~bulde bulunduktan sonra ogle 

egm1 hu • bitlikt . sust olarak Van Zeeland ile 
Land e Yiyecek ve sonra tayyare ile 

raya donecektir. 
Briiksel 'Tk faza 

1 
rnu a atlan hakkmda muha-

V'an ° ;nan ketumiyete ragmen, Eden, 
bir eeland ve Spaak, Almanyamn 
t;ika garp paktJ c;er1$evesi ic;inde Bel -hu.:1 garanti etmesini elde eylemek 
sind sunda miisaid zamanm beklenme -
ki 111~. rnutab1k kalmi§lardir. Bu yolda-

uzakerelere Paris, Londra ve Briik-

sel arasmda devam olunacakhr. Her iki 
tarafc;a da Briikselde yap1lan miizakere
lerden memnuniyet beyan olunmakta -
d1r. 

Bir gazetenin tahmini 
Londra 26 (A.A.) - Eden'in Briiksel 

seyahati hakkmda tefsira'tta bulunan 
Observer gazetesi, seyahatin yeni §era
it dahilinde c;ok dostane bir temas te -
sisine matuf oldugunu bildirmektedir. 

Sunday Express gazetesi, Frans1z -
ingiliz beyannamesinden sonra Eden'in 
Belc;ikamn iizerinden di.i§man tayyare
leri gec;tigi takdirdc Londra ve Parisi 
haberdar etmesini istedigini ve Belc;i • 
ka bitarafhgm1 tehlikeye di.i§i.irecek bir 
hath harekette bulunmamak ic;in Bel -
c;ikamn i.izerinden Alman §ehirlerine 
taarruz maksadile di.i§man tayyareleri 
uc;tugu takdirde Almanyay1 haberdar 
etmesi hakkmda mutab1k kalmmas1 
muhtemel bulundugunu yaZiyor. 

Ilk temas 
Briiksel 26 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Eden, refakatinde ingiltere sefiri Sir 
Ovey ve ingiliz eksperleri oldugu halde 
saat 10,30 dan 12,45 e kadar Ba§vekil 
Van Zeeland ve Hariciye Naz1n Spaak
la gori.i§mi.i§tiir. Konu§malardan sonra 
ingiltere scfaretinde bir ziyafet veril -
mi§tir. 
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F rans1z Meclisi 
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CUMHURiYET 3 

Hldise!er aras1nda 

Tiirk san' atkan 
abideler 

ve 

y egane san' at mecmuamtz 
Ar, bir mektubla soruyor: 
« Y abanc1 san' atkarlann Tur 

kiyede abide yapmalarma taraftar 
mlstruz? Taraftarsamz hangi sebeb
lerden dolay1, degilseniz <.--e gibi mah
zurlar goriiyorsunuz ?» 

Riyazi bir vuzuhla sorulan bu sua
le ben de net ve kestirme cevab ver
mege ~ah§acag•m: 

! abanc1 san' atkarlarm T urkiyede 
abtde yapmalarma taraftar degilim. 
~unkii: 

1-Abideler sosyal ifadelerdir. An
cak bir cemiyetin kendi biinyesiude 
yeti§en san'atkarlann heyecam onla
ra s1cak v·e samimi bir §ekil verebilir. 
Tiirkiyenin en kotu heykeltra§t, Sa
karyayt, Almanyamn en mukemmel 
heykeltra§mdan daha iyi duyar ve 
yll§abr. Abidelerini yabanc1lara yap· 
bran milletlerle a§k mektublanm ar
zuhalciye yazd1ran sevdahlar arasl'n
da fark yoktur: ikisi de samimi duy
gularmm ifadesini yabanc1lardan 
beklemi§ olurlar. 

2 -. Tur~ sa~'~tkan fena da yap
sa tercth edilmehdtr. Bu te§vik onu 
tekamiil ettirir. Y oksa cesareti kmla
cakbr. 
3- Turk san'atkarmm maddeten 

himayesi i~in de abidelere dokulecek 
paralarm yabanc1ya gitmemesi laz•m
dir. 
4- Bir abide, mevzuu kadar, onu 

yapan san'atkarm §erefini de ilan 
eder. Buyuk Turk zaferile bir hizada 
bir ltalyan san'atkarmm §erefini is
tikbale yollamak, o zaferin milli ma
nasile tabantabana ztd bir i§ olmaz 
mt? 

Bunlann hepsinden fazla ho§a gi
debilecek bir sebeb daha ilave ede-
yim: 

=AbdUihak Him-id-= 
Hamid kendisini gelecek 

nesillere maletmi§tir 

HEM NALINA 
MIHINA 

Hay ma~~llah hay! 
~ nun de, . i<;i muhtelif zerzevat ve 
~ yernye§ll korpe h1yarlar dolu 

kocaman bir i§porta, biiyuk cad
deye sapan yan sokaklardan birinin ag· 
zmda durmu§, s1tma gormemi§ sesile bag!· 
nyor: 

Miistakbel nesiller bu Merkad gibi o Mak
beri de bizden daha iyi anbyacaklard1r 

- Hay ma§§allah hay I 

(ismail Miistak 
' 

.Uayakonun bir konferanst) T urfanda h1yarlarm guzelliginden zl· 
yade, bu 

-2-
- Hay ma§§allah hay! 

nidas1 hayretimi celbetti. [Ankarada yaprlan Abdiilhak Ha
mid ihtifalinde muharrir arkadaflmtz 
l8mail Mu,tak Mayakon tarafrndan 
verilen ve fOk biiyiik alcika uyandrran 
konferansm birinci kr8mmr diin ne~ • 
retmiftik. Bugiin de bu konferan8rn 
80n tarafrm ne,rediyoruz.] 

Yirmi be§ ya§mda Makberi ibda eden 
Hamidin seksen be§ ya§mda yaz.d1g1 son 
eserinde ayni dehay1 san' atm ri.izganm, 
ayni kudret ve belagatin feyezamm gar -
mek miimkiindiir. Titrek parmaklan ken· 
disine yard1m edemedigi son giinlerinde 
bile Hamid, Makberle boy ol<;ii§ecek, 
«Finten» e yolda~hk edecek bedialar vii· 
cude getirmi§tir. 0, gendiginde nekadar 
olgun idiyse ihtiyarhgmda da o kadar la
ze ve zinde kalmi§h. 

F akat Hamid, arhk yola <;Ikml§h. Mah • 
dud, fakat zeki ve miinavverlerden mute-
~ekkil bir goni.illii kafilesile, 0 yi.iri.iyordu. Bunda ~a§acak ne var? diyeceksiniz. 
Nihayet hedefine vard1, ve yeni devrin Evet, bu sozu T avukpazannda veya 
bur<;lan usti.ine kendi bayragm1 dikm' ., Bahkpazannda bir Turk sahcmm agzm
muvaffak oldu. Bu devri ve onu ta , , dan duyarsamz §a§acak bir§ey yok amma 
ederek son nesle kadar gelen zamam Ha- Sofyada, istasyona giden biiyuk caddede 
mide izafe etmek en tabii hak§inasbk ve bir _Bulgar zerzevab;mm agzmdan i~itir: 
hakikatseverlik icabJdiT. semz, elbette, siz de benim gibi ~a§arsm1z. 

Maksad1m Hamidin tahlili edebisini Bizim Beyoglundaki ayak sallc1lannm 
yapmak degildir. Bunu daha salahiyetli- tiirk<;eden ba§ka dillerle bag1rmalanna 
Jere b1rakarak buyiik ustadm san' at ahla- miisamaha ettigimiz gibi, Bulgarlann 
k1 iizerinde biraz konu§mak isterim. Ha- Sofyanm gobeginde, tiirk<;e bagmlmasma 
midin havah san' at1 nekadar yiiksekse miisaade edeceklerini sanmaym1z. <;unki.i, 
ahlab san' all da o derece mutevaz1 idi. Sofyanm -ismi hatmmda yanh§ kalma
Hamid sitayi§ten iizi.iliir, hele kendisine diysa- Marya Luiza caddesinde 

dahi denilmesinden k1Zard1. Y adanm - Hay ma§§allah hay I 
sevdiklerinin tenkid ve tashihine arzet- diye h1yarlanna reklam yapan seyyar sa
mek onun ba~!Ica zevki idi. Her fikre tiel, yaln1z bu kadar turk<;e bagmyor, 
hiirmet eder, her miitaleay1 alaka ile sat1Ig1 zerzevatlarm ismini bulgarca soy· 
dinlerdi. Bilhassa gencligi takdir ve tev· liiyordu. Buradan anlad1m ki bu, 
kirle severdi. «Bu yaz1m ho§uma gitme- - Hay ma§§allah hay! 
di. bana kar~I sevgini bir tarafa buak ta nidas1 bulgarcaya da girmi§tir ve Bulgar 
fikrini a<;Ik<;a soyJe !» mukaddemesiJe ka~ ku\akJanna hi<; te tiirk<;e Ve yabanCl bir 
defalar benim bile na<;iz fikrimi sormu§· soz gibi gelmemektedir. 
tu. Hem bu miiracaati oyle yadan i<;in Sofyada turk<;e. franSJZcadan <;ok bili
vaki olurdu ki ben onlan dinlerken zaten nen bir dildir; hele halk arasmda, Yatak
ga§yic;:inde idim. li Vagon §irketinin memurile almanca ve 

Hamid, bu tevazuunda samimi idi. franS!Zca konu§maga <;ah§an bir gazeteci 
Esasen onun «tabiatten daha buyiik bir arkada§a, bu memur, 

Yar1n toplantyor 
Blum 

Amerika ve Diinya 
ekonomi konferanst 

1 5 - Zavalh Turk san'atkart ken-

Hull bu hususta Ameri• disine verilen sipari§leri sudan ucuz 

Hamid butiin duygulan ifade etmi§ ol
makla beraber bilhassa Ishrabm ~airi idi. 
F atma Hammm hicram Hamidi yalmz 
san' alta degil, Isllrabm kendisinde de de
rinle~tirmi§ti. Bu yolda Hamid, muhak -
kak ki F uzuliyi hem tehassiis hem tenev
vi.i itibarile t:;ok ge<;mi§tir. Hamidin ele • 
mini anlam1yan muhit, onun rebab1 san· 
atmdan <;Ikan Jshrab nevhalanm da kav· 
nyamami§h. Osmanb edebiyatmm med -
rese ve kaside nizam1 Hamidin edasma 
da, sadasma da uzun muddet yabanc1 
kald1; <;iinkii kulaklar pash, yiirekler riya 
ile cilah idi. Hamidi anlamak ic;:in hassas 
bir devrin, zeki ve alim bir neslin gelmesi 
\aZJmdl. Hamidi anlamamn gecikmesin
deki mn bunda anlamahyiz. 

alemi ezdat» alan eserlerinde vasf1 mu§· - Turk<;e bilmiyor musunuz camm} 
tereki samimeyit idi. Hamidin dehay1 diye adeta sitem etmi§ ve bizimle, bu 
san' all hep bu samimiyet iizerinde i§le • ~irketin 1stanbuldaki gayriturk memurla· 
mi§, eserlerinin en kuvvetli orgiisii bu nndan daha temiz ve daha fasih bir turk· yak1nda biitiin 

lllemlckete hitaben bir 
heyanname ne~redecek 
p -n ~ns 26 (A.A.) - Parlamento ya -

d n blr aybk tatil devresinden sonra yeni
rn~~kt_oplanacakhr. Meclis, ezciimle ticari 
Ill u 1Yet hakkmdaki kanunun tadilile 
e~guj olacak, sonra bah§i§lerin kaldml-

t~asl hakkmdaki layihay• tetkik edecek
Ir. 

Cuma giinii Bergery ve Scapini, hiiku
retin JlffiUffil siyaseti hakkmda istizah -
arda bulunacaklard1r. Bu meselenin mu
naka§asim Ba§vekil Blum k~bul etmi§tir. 
~ P~ris 26 (A.A.) - Oeuvre gazetesi, 
uca · B . . Pin1 ve ergery tarafmdan yap1lacak 
lst\~ahlar miinasebetile Ba§vekil Blum'un 
Ya lnda ve belki de gelecek cuma giinu 

~~~le~~~~ hitaben bir beyanname ne§ -
ceg1m yazmaktadiT. 

rn Bt§vekil, patronlan ve i§<;ileri amme 
rn e~ aatinin §imdiki ihtiyadanm hat!rla -
n agla davet edecektir. Patronlara, ka -

un ara it d'l . t• ld·~· . i• .
1 

aat e 1 mes1 az1m ge 1gm1 ve 
,q ere de . t' d" .. . h ht! . m 1zamslz ve U§Uncesiz are-
. enn tehlikelerinj hatiTlatacaktiT. 

A Y eni tayinler 
bat nkara 26 (Telefonla) - Muhase· 
C) \Unum mi.idurlugii ikinci mumeyyizi 
du:~~~- Halid Zonguldak muhasebe mu· 
clii .. gune, Zonguldak muhasebe mii -
~ii ru Halil Manis a muhasebe miidiirlii
rnaJe, __ ].~§ehri mal!!liidiiru Sami Perdek 
Ab~~ urlugiine, Uskiidar malmudiirii 
Tnuh u lah Eminonu malmiidiirliigune 
l~c·ksebe umum miimeyyizi Gaffur Ka
tii d rnal!!lii~~rliigiine, F atih malmiidii
lec'k mer Uskudar malmudurlugiine, Ka
Inii~-- 7-~miidiiru Mustafa, Had1m mal
Vek~l ugne Edremit malmdurliigiinden 
Zo a et emrinde bulunan Ali R1za, 
Kokguldak Ereglisi malmudiirlugune 
lni.id~.0~. wmalmiidiirii Celal T amra mal -

urlu .. · d'l · I d' I( .. gune taym e 1 mi§ er IT. 

Ollliir sergisi hakkmda 
inbbalar 

tes~nkara 26 (A.A.) Proiya gaze-
rnuhabir' y d" · · tni . I ve unan en ustns1 umu -

Se/!~n1 F. T riand Beynelmilel Komur 
tn~kgtls1 hakkmdaki intibalanm §oyle yaz • 

ad1r· 
<<Be b'lh tnetl' n.. I assa birinti derecede k1y -

ol~n 1 mute~a.ssls artistlerin elinden c;:1km1§ 
hay ser~mm san' atkarane tanzimine 

bi hk· oldum. Soba gibi, demir e§ya gi
n11\ b Ikatte bir guzelligi olm1yan e~ya -

bir §ek'lkadar a?e?k'_·. ho~ ve enstriiktiv 
Anad 1 de takdimi c1dden mii§kul bir i~ti. 
kono ~~~nun gobegmde bugiin milli e
korn·~Inln mi.ihim bir unsuru olacak olan 
!nod~; ve onu kullanacak en pratik, en 
&alirn b' vas1talan halka en gem§ ve en 
Yor.>> lr Yoldan tamtan bir hava esi -

};'ra 
llsadan bir ticaret heyeti 

!'ar· geliyor 
h IS 26 ( eyeti A.A.) - Bir Frans1z ticaret 
kaveles~e~i Ti.irk - Frans1z ticaret mu _ 
A. 1n1 m" hkara uzakere etmek iizere bugiin 

Ya hareket etmi§tir. 

k k 
. yapar! 

an no ta1 nazar1n1 PEYAMI SAFA Hamid, kendisi kaide yapan ve yara· 
tan bir §ahsiyet oldugu i<;in edebiyat ki -
tablanmn kaide ve an' anelerine uyamaz· 
d1. San' at yolculuguna ilk <;Ikhgl giin bu 
kohne nizam1 parc;:ahyan Hamid, biraz 
da bu sebeble, anla§Ilamaml§, hatta istih
fafa ugrami§ll . Dii§iinemezler ve kavnya· 
mazlard1 ki o kohne ifade vasJtalan, o 
dar ve sikmtJb yaz1 kahplarile Hamid 
kendi ciham tefekkiirunde dola~af!1azd1. 

izah etti 
Paris 26 (A.A.) - Amcrika Dl§ Ba -

kam Cordell Hull, Petit Parisien gaze
tesinin bir muhabirine yaphg1 beyanat
ta, bir diinya ekonomi konferansmm 
toplanmas1 imkanlan hakkmdaki nok -
tai nazanm izah ederek demi§tir ki: 

c- Hi<;bir §ey, miibadelcyi tekrar te
min ve kom~u haklarmm tanmmasm1 
tesisten daha ziyade arzuya §ayan ola -
maz. Arnerika ahenkli bir te§riki mesa
iyi kolayla§tlrmak ic;in elinden geleni 
yapmaktad1r. Ban§m muhafazas1m ve 
ekonomik miibadelenin inki§afm1 ancak 
bu te§riki mesai temin edebilir. ~imdi 
bu hususta te§riki mesaiye amade bu -
lunmak karan ba§ka milletlere terettiib 
etmektedir.> 

Karahan diin gece 
Tiirkiyeden ayrild1 

Buyuk El~inin Sovyetler 
Dahiliye komiseri olacag1 

soyleniyor 
Sovyet Biiyiik el

<;isi Leon Karahan 
Ankarada Cumhur 
Reisimiz ve hi.iku -
m~t erkanile vedala
§arak dun sabah is -
tanbula gelmi§, ~eh -
rimizde son bir ge
zinti yaparak, gece 
saat 9,45 te hareket 

Hamid, ya~ad1g1 devrin yalmz edebi 
itiyadlanna degil, dini itikadlanna da 
aykm bir lisan kullamyordu. Mevhuma
ta tapan bir miitevekkil muhitte Hamid 
yepyeni bir felsefe ve bamba~ka bir iis· 
lubla: 

Pi§imde btt secdegciht tevhid 
Akltmda §ii.kiLk, dilde ummid 
Fevkimde likayt sermediyet 
Zirimde jenayt ademiyet! ... Tahrandaki heyetimiz 

a vdet ediyor 
Tahran 26 (A.A.) - Pars 

bildiriyor: 

a}ansi eden Semplon eks-

Dedigi zaman yalmz bu dort m1sra 
bile zamamn fikirlerini deh§et i<;ine atma· 
ga kafi gelmi§ti. Ney ve mugpec;:e ~airle
rinin duyu§ ve anlayl§ seviyeleri Hamidin 
irtifa1 tahassi.isiine nisbetle o kadar a§a
gi idi ki onun bir mezar ba§mda: 

Tiirk heyeti T ahrandaki vazifesini 
bitirmi§ oldugundan, heyet reisi Cerna! 
Husni.i ile maiyetindeki zevat, dun Ti.ir
kiyeye hareket etmi§ler ve H ariciye V e
ziri Sami. Maliye Vezir vekili Bader, 
Hariciye Nezareti siyasi claire §efi ile 
diger §efler, Turkiye bi.iyiik el<;isi ve 
el<;ilik erkam tarafmdan ugurlanmi§hr. 

Pul ticaret e§yasmdan saydd1 
Ankara 26 (T elefonla) - Pul kol

leksiyonlarmm ticaret e§yasmdan addedi
lerek yurd d1~ansma <;Ikanlmasmda pas
ta idarelerince beyanname aranmasi ka -
rarla§mi~tiT. 

Beynelmilel askeri hekimlik 
kongresi 

Ankara 26 (Telefonla) - Beynel
milel asker! hekimlik kongresi haziranda 
Bukre§te toplanacaktiT. Milli Miidafaa 
Vekaleti, s1hhiye dairesi reJSI General 
Baysamn riyasetinde S1hhiye Miifetti~i 
General Ayni, Culhane hastanesinden 
albay Abdiilkadir ve albay Muraddan 
miirekkeb bir heyet gondermege karar 
vermi~tir. 

c;;uval suiistimaline mani 
olmak i~in 

Ankara 26 (Telefonla) - Muvakkat 
kabul usuliinden istifade ile memleketi
mize sokulmakta olan c;uvallar iizerinde 
suiistimaller yapddigi anla§IIml§hr. 

Ciimriikler umum miidiirliigii bunu iin· 
lemek iizere <;uvallann giimri.ik riisumu
nun indirilmesi ve muvakkat muafiyetin 
tamamen kaldmlmasi lehinde bir kanun 
projesi haz1rlamaga karar vermi~tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 26 (Hususi) - Paris Borsas1 -

mn bugiinkii kapam~ fiatlan ~unlard1r: 
Londra 111,15, Nevyork 22,54 3/4, 

Berlin 906,75, Briiksel 381 Amsterdam 
1235, Rom a 118,65, Liz bon '110, Cenevre 
511,87 1/2, bak1r 62 1/2 - 64 1/2, kalay 
253,15, altm 140,9 1/2. gi.imi.i§ 20,5,16, 
kur§un 24,11,03, 'rmko 22,19,6. 

presile ve Berlin yo-
lile Moskovaya git - M. Karahan 
mi~tir. Sovyet biiyiik elt:;isi Sirkeci gann· 
da Sovyetlerin istanbul ba§konsolosu ve 
Sovyet kolonisi tarafmdan ugurlanml§ • 
t1r. Sovyet kolonisinin kadm azalan, 
memleketimizden aynlan el~ilerine bu • 
ketler vermi§lerdir. 

Ey ycir ~1t nevbahar sensin 
Ben anltyrttm ki yar sensin 
Ettikc;e nigah bahru berre 
Birden samnm ki bazt kerre 
M e$c;erdeki ruzgtir sensin 
Aglar derim e$kbar sensin 
Turben giirii.nii.nce anlanm ki 
Oldum, bana tii.rbedar sensin! ... 

Resmi vazifesi hitam buldugu cihetle 
siyasi beyanatta bulunamiyacagml soy . 
liyen L. Karahan, hareketinden evvel ga· 
zetecilere demi§tir ki: Demesini kavr•yamaml~lardi. Hamidin 

«- Turkiyeden aynldiglm §U daki - bir me?.ar ba§mda ve sevgili bir na§ln si-
kada benden birka<; soz istiyorsunul. mas1 ustiinden goklere yiikselttigi bu ses 

Turkiyeye muvaffakiyetler ve saadel zalim bir akisle geri donerek onun kula

temenni ederim. Bir<;ok dostlar bHak!JgJm gma: 
memleketinizin yeni terakkilerini Mosko
vadan da biiyuk bir alaka ile daima takib 

Diinyayt begenmiycn buyursun 
Ya sus, ya geber sen ey muacciz! 

edecegim. 
1ki kom§u memleket arasmdaki mi.ina· 

sebat umumiyetle iyidir. istikbalde bu mii· 
nasebahn daha ziyade terakki ve inki§af 
edecegi tabiidir. HalihaZITda iki devlel 
arasmda herhangi bir mesele yoktur. 

itab1 <;arphgl zaman yarah ve rna -

temli §airin: 

Lakin o zaman diinup derim ben 
Dunyayt ben istedtm mi senden? 
Bildimmi ki hep sitem var onda? 
Ey sonra da bir adem var onda? 

Buradan, Berlin yolile dogruca Mos· 
k 

'd Diye haykm§l, ve bu arahk aciz 1r1n· 
ovaya g1 iyorum.» -. 
M K de: · arahanm Moskovada ne gibi bir 

vazifeye tayin edilecegi ve yerine Anka· 
raya kimin gonderilecegi heniiz belli de
gildir. 

Solyadan verilen bir haber 
Sofya 26 (Hususi) - Bulgar gaze· 

telerinin yazd1klanna bak1ltrsa Sovyet· 
lerin eski Ankara sefiri Karahan Y olda§ 
Sovyet Rusyada Dahiliye Komiserligine 
tayin edilecekmi~. 

Miitekaid feriklerden 
. ~bdullah Pa~a oldii 
Izm1r 26 (Telefonla) - istanbuldan 

h~~ides~ni gormek i.izere buraya gelen 
~uteka1d feriklerden olup Balkan Har
b:nde ~;lark ordusu kumandanhgmda ve 
b1r ara Harbiye Naz1rhgmda bulunmu§ 
olan Abdullah Pa§a vefat etmi§tir. 

Cenazesi asked hastaneye kald1nl -
ffil§tlr. <;ar§amba giinii vapurla istan
bula gonderilecektir. 

Koydun ona bir guzel viicudu 
Ettin yeri aklmttn hududu 
iqrakimi senge vakf ktldm 
Tuttum seni, iistiime ytktldtn! .. 

T azallumile kmam§l, ve nihayet, te
hevviir ve isyanla: 

Yerden bite gayri mchlikalar 
Ta$llklart ok§asm sabalar 
Yarab bana tstlrab liiztm 
H er$eyde bir inktlcib liiztm · 
Giikten yere dii$meli duazdr 
J!a§tanba$a ya(j1nalt belci.lar 
I hlcili sukut iqin savaik 
Heykeller, tlci.hlar, hudalar ... 
Sa(il semavatt cay edinsin, 
Te§hir olunup ecel tepinsin 
Btn velvele, bin ktyamet olsun 
Bin zelzele, bir ina yet olsun; 
Mah§er tozarak mezara binsin 
9arptp kii.reler ktrtlsm insin 
Yagsm nesi varsa kainatm 
Lakin, bu derin sii.kut dtnsin! .... 

Deyi~i muhitin uykulu ve uyu§uk ale
minde bir kamga kan§Ikhgi, bir kiifiir 
tela§!, bir ihtilalu hercumerci yapmi§li. 

«samimiyet» olmu§tur. <;e konu§mU§tU. 
«Makber» i Osman!I edebiyat alemine Belgradda konu§ulan mbcanm i<;inde 

takdim eden mukaddemesinde Hamid: de bir<;ok turk<;e kelime kulagm1za <;ar· 
«Aiemi edebiyatta bir ahiret lazimdiT. par: Ten cere, pen cere, makas, Iavan. do

Makber o ahiretten ni§anedir. Makber lab, yatak, do§ek, kilim, yorgan, pe§kir, 
hayah edebimizin kabristamd1r. Benim §eker, saat, kebab, tur§u, rakJ, kopru, ki· 
zevalimdir» diyen ve gene o mukadde • !If, m,eydan, kurban, kale, top; tiiti.in ye· 
me de: «Benim ( eger varsa) mehasinim rine bizim eskiden soyledigimiz gibi du
daglarm. bayulann, giizel yuzlerini, c;i- han ... ilah, gule gule gidiniz manasma 
~:;eklerindir. SeyyiatJm benimdir.» Sozi.iy- «iyi saat ile» soziini.i de kullamyorlar. 
le tabiate a§km1 soyliyen Hamidin gos- S1rbcada kullamlan tiirk<;e kelimelerin 
terdigi tevazu, hakikat bak1mmdan de • dokuz yiiz kadar oldugu soyleniyor. Bu 
gil, kendi du§iincesi itibarile samimidir. dokuz yuz sozun ic;:ine miitekabilen birkac; 
Bu o kadar dogrudur ki eserleri §Oyle turkc;e ve subca fiil de ilave edince, her 
dursun Hamid, hususl sohbetlerinde bile S1rbm turkc;:e ve her Tiirkiin mbca konu
en zarif niiktelerini tevazu mevzulan a- ~arak derdini anlatmasmdan kolay bir§eY 
rasmdan set:;erdi. olm1yacak. 

T evfik Fikretin: 

Fezayi latenahisile, zalmay1 leyalile 
Butii.n volkanlarile, ragcW berk~ pur ca.:a

lile 
0 jttrat, piir garaib btr tecelligdh. bir 

dlem ... . 
M1sralannda icmal ettigi Hamidin iki 

saheseri vardu: Biri ellerimizde dola§an 
«Makber» i. otekisi Zincirlikuyu sutla
nnda yukselen «Mekad» 1, bunlardan 
hangisi daha biiyuk tayin edemem. 

Y almz §urasi hakikattir ki miistakbel 

SJTbcaya bu kadar turk<;e kelime girmi§ 
olmasma mukabil, musliiman Bo§naklar 
arasmda, tiirk~e bilen o kadar az ki ... 
Bosnasaray, ti.irk<;eye Sofyadan <;ok da
ha yabanc1d1r. 

Her ne olursa olsun, turk<;enin Bal
~a~larda, bey~elmilel bir dil oldugunu 
1dd1a etmek h1c;: te yanli§ olmaz. Dilimi
zin bu bereketi karsiSinda ben de, 

- Hay maa~allah hay! 

Demekten kendimi alamiyorum. 

nesiller bu Merkad gibi o Makberi de ~ 
bizden daha iyi an!Iyacaklar, Hamidin dfS 
hem Makberini hem merkadini ayni ih· --. ___________ ...,;;:.._ 

t:mam ve ihtiram ile goniillerde ya§ata • lta)ya Krabn1n kiZI -
caklard1r. Zaten Hamid, «Gazub I3ir 
Sair» a db ~iirinde: 

Ben eminim ki devri haztrda 
Yazdtgtm §eyler anla$tlmwacak 

diyerek kendisini gelecek nesillere malet· 

mi&ti. 
Soziimii bitiriyorum. T ahammiil ve 

nezaketinizi suiistimal ettim. Affinizi di

lerim. 
Hitabeme nihayet verirken biiyiik Ha

midin huzuru maneviyetinde, minnettar 
ve nimet~inas bir &akird itaatile, egilmegi 
kendime bor<; bilirim.» 

Bulgar Krah Sofya 
sefirimizi kabul etti 

Sofya 26 (Hususi) - Bulgar Krah 
S. M. Boris diin saat 11 de Sofya sefiri
miz Ali Sevki Berkeri nezdine kabul et
mi§tir. Sefirimiz, Ba§Vekilimiz vas1tasile 
Bulgar Krah tarafmdan Cumhurreisimiz 
~~at~rke gonderilen selamlar ve Ba§ve
kJIImlze S. M. Kral ve Bulgar hukumeti 
tarafmdan. ~o~t~rilen hiisnu kabul i<;in 
CumhurreiSIIDIZin te§ekkurlerini Krala 
bildirmi~tir. 

~ehrimize geldi 
ltalya Krahmn kiZl Prenses Marie de 

Savoie hzkar~e§i Bulgar Krali<;esini zi
yaret e~e~ek Istanbula gelmi§tir. ftalyan 
Prensesmm seyahati tamamile husus' 
mahiyeti haiz oldugundan resmi ziyaret: 
Jerde bulunmami§hr. 

Prenses Marie diin 
rimizin tarihi yerlerini --··· 

mi.izeleri ve §eh
gezmi§tir. 

. Kocatepe bugiin 
I_~giltereye gidiyor 

ingihz Krall Sa Majeste Altmct 
Corc'un tac; giyme merasiminde yap1 -
lacak bahri §enliklere i§tirak etmek ii
zere Kocatepe topito muhribimiz bu -
giin §ehrimizden ingiltereye hareket 
edecektir. Kocatepe diin Halicden c;1k -
mi~br. Ayni gemi ile filotilla komodoru 
da gitmektedir. ----··-···--Macar heyeti Ankarada 

Ankara 26 (T elefonla) - Macaris
tan hiikumeti arasmda yeni bir ticaret 
anla§masi yap1lmak uzere muzakert"lerde 
bulunacak Macar heyeti bu sabah §ehri
mize geldi. ilk temaslara saat 16 da ba§
landi. 

OLOM 

Bay an 

muhafizi merhum Ferik Rifat Pa~a kerimesi Emekli 
Kaymakam Ziyanm e~i, ~akir Ziyanm annesi 

SAYAN MELEKE 
Ankarada rahmcti rahmana kavu~mu&tur 

Emekli miilkiye kaymakamlarmdan 
~akir Ziyamn babast 

Meleke'n1n e~1 B A Y Z i Y A $ A K I R 
Samsunda rahmeti hakka kavu~mulitur 
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~=========== Mahmud Yesari = Yazma. Hat: Giizel bir nesih. Yazl klSml DID I If aati Itti 

0 ak§am, her giinkii gibi ba§l egik,l Gene kadm, ic;ten 
omuzlan dii~iik, adtmlan geri geri gi - easma bakt1: 

(16 X 41 ) biiyiikliigiinde (131) varakllk b!r 
bir §ikayetle ko • cildin ilk (28) varag1. Bu clldin 29 uncu va

derek degil, ko§a ko§a eve donmii§tii. - Peki, dart ay ne yapaeagtz ~ 
KaptyJ ac;an kansma, sevincle bagnd1: As1m, tevekkiille boynunu biiktii: 
- Hatice, goziiniiz aydm, i§e girdim. - ,Simdiye kadar nas1l ya§adtksa! 
Haticenin siiziik, kanstz yiizii, birden Hatice, ic;ini c;ekti, cevab vermedi: 

pembele§iverdi. Uzun bir yo! yorgunlu • 0 giine kadar, e§in dostun, konu kom
gunu dinlendirmek istiyormu§ gibi sutml §Unun yardtmile gec;inmi§lerdi. Bakkal, 
duvara ·dayadt: zerzevatc;I, aktar, As1mm «i§e girmesine» 

- Oh! Bin §iikiir rabbime I evdekilerden daha c;ok dua ediyorlardt. 
Gene adamm sesini, kapiya biti§ik o- Astm, hayalinin ne§' esi ic;inde idi: 

dada, dua okur gibi inildiyen yatalak - Uziilme be, kanctgim. Dart ay, 
ya§h kadm da duymu~tu. Bir an ic;in, dedigin goz ac;tp kapaymetya kadar ge
iniltilerini unuttu, bir deri bir kemik, irin c;er ... Kotii §eyler dii§iinme. Y arm, i§e 
sans1 ellerini yiiziine siirdii: ba~hyorum. Elimde bir c;anta ile dola • 

- Biiyiiksiin yarabbi! ~acag1m arl!k ... 
Hatiee, kapayt kapadJ, kocasmm pal- Ve ertesi ak§am Astm, elinde yeni bir 

tosunu c;1kardi, duvardaki c;engele astl: evrak ile, gogsiinii gererek eve donmii§· 
- Hay1rhsile in§allah ... Ne oldu, tii. Kap1dan kar§Ihyan Hatice: 

c;abuk soyle, Asun! - he girdigine mahalleli pek sevm· 
Asun, karJSJm kol undan c;ekti: di! dedi. . 
- <;ok ta yorgunum. Annenin yam· As1m, o gece sofrada nohudlu y~h~1 

na girelim. OturaYJm. goriinee §a§aladt. Hatieenin gozlennm 
Dam ad! ile klZI odadan girerlerken ic;i giiliiyordu: 

ya§h kadm, mmldana mmldana soyle • - Bu, kasabm ikramt ... Sizin bay, 
niyordu: i~e girmi§, arhk mii§terimiz olursunuz m-

- Ka~ geeelerdir, mt mta hep ayni §allah, dedi. 
riiyay1 gorliyorum. Benim riiyalanm c;1 • 
kar. lki glindi.ir de sag goziim segiriyor
du. 

Gene adam, pencerenin yanmdaki 
mind ere oturmu§tu, kansma: 

- Kahvemiz var m1? diye sordu. 
Hatice, yerinden f1rlamJ§b: 

- Ga!iba bir pi§irimlik var. 
lhtiyar kadm da yalvardt: 

- Kutunun dibini iyiee kaz1, bana da 
bir fineanctk c;Ikarabilirsen pek makbule 
ge~eeek ktzun. 

Di§siz agztm biizerek damadma baktp 
smtJyordu: 

- Bu kahve degdi, dogrusu. 
Gene kadm, tahta masanm iizerindeki 

kahve tak1mlanm kan§tirdl ve yiizii ki · 
n§Jverdi: 

- Bir finean bile c;1kmiyaeak. 
As 1m elile i§aret etti: 
- Camn sag olsun be, Haticecigim .. 

Gel otur yamma. 
Gene kadm yanma oturunca, Astm 

anlattl: 

*** 
Ay sonunda, Hatiee, koeasma sordu: 
- Zerzevatc;I da bakkal da para JS· 

tiyor. 
As1m, yutkundu: 
- Peki, dort ay sonra maa§a gec;e -

eegimi soylemedim mi~ 
Gene kadm online baktt: 
- Soyledim. 
F akat koeasma: 
- Soyledim amma, kimse inanmad1. 

Yiiziime giiliiverdiler. Elinde eaka ile 
c;antastm savurarak i§e gidip geliyor. Bu 
kadar yorgunluk bo§una m1 ~ Bedava 
ya m1 pabuc; eskitiyor? DolandmcJhgm 
da galiba bu da bir c;e§idi I diyorlar. Ko
nu kom§u da arkamdan ve yiiziime kar§l 
soylemediklerini btrakmtyorlar. 

Diyordu. 
Astm, kammm fazla soylemesinden 

korkuyormu§ gibi ona, tekrar bir §ey sor· 

madt. 
!ki giin sonra, As1m, eve dondiiiii za· 

man, kans1n1 yatakta buldu: 
- N en var kane1g1m? 

raktan 131 inci varaga kadar olan k1sm1 
Vehbinin Surnamesidir. Her varakta (23) 
satrr. Fatih Millet kiitiibhanesl. Tarihler, 
umuml numara 343. 

Bu siitunda Nabinin ve Seyid Veh -
binin siirnamelerinden bahsetmi§ ve 
bu silrnamelerin g~mi§ as1rlardaki 
Turk hayahm ve adetlerini giistermek 
baktmmdan yliksek k1ymetlerine i§aret 
etmi§tim. Abdi, Diirdiincli Mehmedin 
K1zlaragas1 Yusuf Aganm katibidir. Bu 
surnameyi, 1806 hicri ytlmda Diirdiincii 
Mehmedin iki oglunun siinneti ve k1z1 
Hatice Sultamn Musahib Mustafa Pa -
§aya tezvici miinasebetile Edirnede ya
pllan diiglinler iizerine ve Yusuf Aga ~ 
nm emrile kaleme almi§br. Nabinin 
manzum surnamesi de ayni diigunler 
ic;in yazilmi§tl. Bu iki eser yekdigerini 
itmam etmekte, ve bize, Onyedinci Mi
ladi as1r ortasmdaki Tiirk hayatma da
ir k1ymetli malfunat vermektedir. Abdi 
surnamesini iic; fastl iizerine yazmi§hr. 
Her fastldan §ayam dikkat baZl parc;a -
lar alarak buraya kaydediyorum: 

Birinci fastl: Diigiin haZJrhklan - is
tanbuldan Ahmed Kolu ve Cevahir Ko· 
lu gibi me§hur oyuncu kollan, hayal -
bazlar, kuklac1lar, hanendeler ve sa -
zendeler davet edilmi§ ve Edirnede 
bunlara konaklar tahsis edilmi§tir. Ha
tice Sultanm Musahib Mustafa Pa§a sa-
rayma giitiirlirken binmesine mahsus 
giimii§ten bir araba yaptmlmt§tlr. Ye
mekleri haz1rlamak ic;in 150 Hassa ah
c;Ismdan ba§ka di§andan da 300 ahc;1 
tutulmu§tur. Diigiinlerde 200 tablakar, 
150 saka, 1000 den fazla rne§aleci, 300 
Tersane esiri hizmet etmi§tir. Yemekler 
ic;in 37,000 tavuk, 5000 kaz, 6000 iirdek 
tedarik edilmi~tir. iznige gonderilen <;;i
niciba§l marifetile §eker ve me§rubat i
c;in 3000 mevlud tabag1, 7000 adi tabak, 
1500 kavanoz, 3000 r;ini siirahi yaphr -
hlml§hr. Bu haztrhklar alh ay evve -
linden ba§lamt§hr. 

!kinci fastl: Siinnet diigiiniidiir - Bu
rada tiryakiler, afyonke§ler yan§ile §C· 
ker alay1 §ayam dikkattir. Siinnet ol -
dugu vakit on bir ya§ml bitirmekte o -
lan biiyiik §ehzade Mustafa Hasodada 
etrafl cevahirli perdelerle kapatilmi§ 
bir giimii§ tahtm iistiinde siinnet edil
mi§tir. Ameliyab Cerrahba§l Nuh <;;ele-
bi yapmi§hr. Siinnet diigiinii on be§ giin - Bu sabah tira§ oldugum iyi oldu. 

Kac; giindiir miimeyyiz, ban a; seni di • 
rektoriin yanma c;1karaeagtm, diyordu. 
koskoca miiessese, binbir i§ var. Bugiin 
yann, uzaytp duruyordu. Bu sabah, val
lahi ic;ime dogmu§lu. Tua§lm uzamaml§ 
degil, daha. iki giinliiktii; amma, ben, 
jileti bardakta biledim, bir s1k1 perdah 

Gene kadm, yorgun bir sesle flSll • siirmii§tlir. 

bra§ oldum. 

Kans1, kaynanasi, seslerini c;tkarmiyor
lar: ba§lanm ileriye uzatmi§: gozlerini 
ktrpi§hrarak onu dinliyorlard1. 

Gene adam, sayler ken giiliimsiiyordu: 

- Ogleye dogr~ idi, mtimeyyizin ya
nma ugrad1m. Bakttm, ba§l me§gul. .. 
C1khm, parka gittim. Hava, serin. Cepte 
P~ra . olsa bir kahveye girer otururum. 
Btr fmcan kahveye vereeegim para ile 
yanm paket sigara almm. 1kindiye dog· 
ru tekrar miimeyyizin odasma damladtm. 
Miimeyyiz, dogrusu, hakikaten baba dos
tu oldugunu gosterdi. Beni goriinee: N e
redesin be adam~ Seni anyorum! dedi. 
Sabahleyin gel dim! Filan, diyeeek ol -
dum. Bana; <;1kar paltonu! Direktoriin 
yanma <;Ikacagtz! dedi. N e ise, uza tml· 
yahm, oniimli ilikledim; miimeyyiz on • 
d~, be~, arkada, direktOriin yamna gir
d,k. Dtrektor, ne gene, ne de ihtiyar bir 
adam. F akat parah adam I arm ya§llSI da 
g~ne go.ri.iniiyor ... Beni, ~yle bir siiz· 
du; ~a§tle miimeyyize i§aret etti; mi.i -
meY_YIZ, ban a: Sen, a~agtda beni bekle I 
dedt. Miimeyyizin, soyleyi§ tarzmdan, 
kabul olundugumuzu anladtm. Direkto • 
rii s.~l~mladJm, c;tkhm. Miimeyyiz, di • 
rektorun yamnda bir miiddet kald1. Son
ra oday~ ininee: Seni ahyoruz, dedi. Am
rna, staJ miiddeti var. 

iki kadm, anlamad1klan halde anla
mJ§lar gibi ba§lanm salladtlar ve ikisi bir 
ag1zdan sordular: 

- Maa§, ne kadar~ 
Gene adam, giilmekten kendini ala • 

mad1: 
- Daha maa§ yok ... 
Hatieenin biraz evvel pembele§en yii-

zii, hafifc;e suluverdi: 
- Maa§ yok mu? 
Astm. elile karmmn dizine vurdu: 
- Olmaz olur mu? Her§ey SJTasJ ile. 

T adtm kac;trtmadan din! e ... 

dad1: 
- Hie;, biraz ba§Jm agnyor da ... 
V e gene koeasma: 
- Biitiin alaeakhlar, bizden yiiz c;e

virdiler. Ne bakkal, ne kasab, ne zer -
zevatc;I, ne §U, ne bu, arhk on parahk 
veresiye vermiyor ... Ac;hktan ba§Jm ag· 
nyorl 

Diyemedi. 
Ve o gece, soframn kurulmadigmt gO

ren As1m, hi<; sesini c;IkarmadJ, kansma 
da tekrar bir §ey sormad1. 

¥-¥->1-

iki giin sonra, altlanndaki tek §ilteyi, 
seyyar sat1e1ya satan As1m, biti§ik kom
§Unun cumbasmdan gelen seslere kulak 

kabarttJ: , 
- A, kadtmm, tembel ah§mi§ bu a

dam ... h bulmu§, gozii olamn gozii c;tk· 
sm ... i~. dedigin bu zamanda asian a~zm· 
da ... l§ buldun, i~te, otur da edebmle, 
namusunla <;ah§ 1. .. 

-Yalan diizen diinyastl.. Maa§a 
gec;memi$ te, lie; dart ay sonra gec;eeek • 
mi§ 1... Karmna kullandtgt agtzlan, ela
lem yutar m1? Paralan abyor, kimbilir, 
nerelerde yiyordu ... 

- Kazanan o, yiyen de o ... Evine 
baksm, borclanm odesin de sonra ne halt 
ederse etsin! ... 

- Kansmt kand1rdtg1 gibi herkesleri 
de kandmnm samyorsa, ~a§anm aklma ... 
Aybga ge~ecekmi§ amma, lie; yiiz lira ke· 
fillik paras1 istiyorlarmt§!.. he mi giriyor, 
diikkan m1 ac;tyor? .. 

- Hepsi yalan! Bir§eye degil, §imdi· 
ye kadar ona actdtgtmJza; eh, konukom
§U, e§ dost, elimizden geldigi kadar ona 
yardtm etmege <;ah~tigJmJza ae1yorum! 

MAHMUD YESARI 

Filibe niimune sergisi 

t!c;iincii fas1l: Hatice Sultanm diigii -
niidiir - Bu ikinci diigun de 18 giin de
vam etmi§tir. Damad Mustafa Pa§amn 
geline verdigi hediyeler §Unlardir: Bir 
elma.s yiiziik, miicevher bir tar;, mii -
cevherli bir sorguc;, mii.cevher pullu du
vak mlicevherli kemer ku§ak, bir ziim-, 
rlid kiipe, miicevherli bilezik, miicev -
herli ayna, miicevherli tac; kutusu, mii
cevherli nahn, mlicevherli topuk mesti, 
miicevher c;izme, diba kaph kiirk, bir 
bohc;a ayakbezi denilen telli kuma§. 
Hatice Sultamn ise altm ve giimli~ ev 
e~yas1, bak1r tak1m1, som strma i~leme 
e~ya ve mlicevherattan miirekkeb goz
leri karartan cihazm1 bu siituna kay -
detmek imkansizdtr. 

Abdi Siirnamesinin 24 iincii. varak1 • 
mn ikinci sahifesinde cTevarihi Rita -
nam $ehzadegan • diye bir ba§ka sun
net diiglinii kaydedilmi~tir: 1116 sene -
sinde Uc;iincii Ahmed, amcas1 !kinci 
Ahmedin §ehzadesi tbrahimi ve biiyiik 
karde§i Ikinci Mustafanm oglu Mah -
mud, Osman ve Hasam siinnet ettirmi§
tir. Fakat, babalan olm1yan ~ehzadelere 
sairleri gibi slinnet diigunii olmadlgm
dan haremde oturduklan odalarda sUn
net edilmi§lerdir. Bu niishamn yaz1l -
d1g1 tarih olan1120 y1hnda da ikinoi 
Mustafamn k1zlan Amine ile Ay§e, Sad
riazam Ali Pa~a ile Kopriiliizade Nu -
man Pa§alara tezvic; edilmi§ler ve bir 
diigiin yapllmi§tlr. 24 iincii varaktan 
28 inci varaka kadar da bu diigliniin taf
silati kayidlidir. 

Re!fad Ekrem Ko~u 

Yunan dilberile evle-
necek Cava Prensi 

Y arr,n statiiniin tahririne baslanacak . ~ 
Suriyede Tiirklere kar~1 

Liibnanda Cizvit 
sempati gittik~e arbyor. 

papazlarJnln faaliyeti 
.. [Ba~taratt 1 1nct sahtteseJ I nm hazirlanmast hakkmda propaganda 

Lubnanna Ankara rad.vosunu yapmt§ olmakla itham edilmektedirler. 
dinlemek memnu Halbuki bu iddia kat'iyyen dogru degil-

Beyrut 21) (Hususi) - Liibnamn her dir. Liibnandaki Franstz miistemleke me· 
tarafmda kahveler~e ve diger ac;1k yer • murlan her Tiirkii ve bilhassa her Tiirk 
Jerde Ankara ve Istanbul radyolannm tebaasm1 bir casus telakki ettiklerinden 
dinlenmesi menedilmi§tir. kendilerini Liibnandan c;tkarmak ic;in her 

T anassur ettirilen Arablar c;areye ba~vurmaktadlflar. 
Trablus§am 26 (Hususi muhabirimiz • Halebde muhakeme edi.len 

den) - Liibnanm ileri gelen ve hakika-
Tiirkler ti goren bir §ahsiyeti bana §U sozJeri soy· 

Jedi: $am 26 (Hususi) - Halebde mu -

«- F rans1z eizvit papazlan yard1mile 
biitiin Liibnam ve Suriyeyi katolikle§tir • 
mege c;ah§maktadtrlar. Liibnan bugiin 
yiizde 90 nisbetinde katolikle§mi§tir. 
Liibnanm en hiiera ki:i§elerine kadar so -
kulmu§ olan manasbrlar, papaz ve eytam 
mektebleri vasttasile gun ge<;miyor ki bir 
kac; Arab1 tanassur ettirmesinler. Bilhas· 
sa kimsesiz Arab c;ocuklanmn tanassur 
ettirilmesi hemen hemen bir emrivaki ha
lini almt§tlr. 

Gene bir katolik olan Liibnan Cum • 
hurreisi Eddi arabeayt kaldtrarak Franstz 
lisamm resmen kabul etmek taraftarlan -
nm en ileri gidenlerinden biridir. Esasen 
biitiin hiikumet i§leri htristiyanlann elin
dedir. Her sene bir c;ok gender tahsil ve 
sair sebeblerle F ransaya gonderilmekte -
dir. 

Eger bu propaganda bu §ekilde devam 
edeeek olursa ~z bir zaman zarfmda 
Suriye tamamile katolikle§ecektir.» 

Suriyede Tiirklere sempati 
ba!jltyor 

Humus 26 (Hususi) - Suriyede 
Tiirklere kar§t sempati gitgide artmakta
dtr. Bunun en giizel misali Suriyede 
Tiirklerin degil, Tiirklere sempati goster
mi§ olan Arablann bile tethi§ olunmast -
dtr. Suriyede tevkif olunan Arablann 
saym gittik~e artmaktadtr. 

Hatayda tiirkfe kurslarr 

hakeme edilmekte olan Turk mevkuf -
larm muhakemesine devam olunmu§tur. 
Antakya belediye reisi Hac1 Etem mah· 
kemede kendisinin evinde tahribat yap!l
madtgmt ve §ikayette bulunmadtglm soy
lemi~tir. 

Liibnan ve Surive t!azetelerinin 
yaz;drklarr 

Beyrut 26 (Hususi muhabirimizden) • 
Beyrut gazeteleri Tiirkiye ile Fransa a· 
rasmda siyasi, iktJsadi ve asker! mahiyet
te bir ittifak imzalanacagmdan bahset -
mektedirler. 

,Sam gazeteleri ise Suriye meclisinde 
a~Jh§ giiniinde kabine reisi tarafmdan o • 
kunan beyannamenin milleti tatmin etmi -
yeeek kadar miiphem oldugunu ve efkan 
umumiyenin, Cenevrede yap1lan miiza.ke
relerin izahmt beklerken Harieiye Veziri
nin Halebde soyledigi tath sozlerle kar· 
§Ila§ligmJ yaz1yor. 

Y eni lev killer 
Sam 24 (Hususi) - Halebden bil

dirildigine gore hiikumet, hudud mmta • 
kalarmda siyasi faaliyette bulunduklarr 
tohmetile baz1 kimseleri tevkif ettirerek 
hinayeti vataniye eiirmile mahkemeye 
vermi§tir. 

Bunlarm arasmda Crablus e§rafmdan 
birka~ ki§i de vard1r. 

Suriye ordusunun le$kili icin 
miizakereler 

Haleb 24 (Hususl) - Suriye ordusu· 
nun te§kili ic;in ali komiserler §ark ordulan 
kumandam ve hiikumet arasmdaki konu§
malar bitmi~tir. Te§kilata mayts sonunda 
ba§lanacakhr. 

Tiirkiye T1b Enciimeni 

lskenderun 26 (Hususi) - Hataym 
her tarafmda oldugu gibi !skenderunda 
da yeni h.arf kurslan biiyiik ragbet gar -
mektedir. iskenderunda yalmz kadmla -
nn i§tirak ettikleri bir kursa 127 ki§inin 
devam etmekte olmast bu ragbeti ispat 
eden biiyiik delillerden biridir. 

Liibnandan flkarrlanlar Tlirkiye T1b Enciimeni 28 nisan 1937 
Trablus§am 26 (Hususi) - 1933 se- c;ar§amba ak~aml saat 18,30 da, Ebbba 

Odas1 salonunda toplanarak Dr. Osman 
nesindenberi burada emlak ve arazi me- $erefeddin tarafmdan: Stovarsoldan 
selelerile ugra§makta olan Turk tebaa - sonra husule gelen bir eneephalite vak-
smdan Mustafa Onurgan ve di§ tabibi as1, profesiir Fahreddin Kerim tarafm
Etem ,Sirani emniyeti umumiye vas1tasile dan: Bu seneki grip istilasmda goriilen 
Liibnandan c_:IkanlmJ§lardtr. ruhi tezahiirler, Dr. Esad Rarrid tara -

Bunlar, Liibnan Tiirklerinin 4000 im- fmdan: Elin bast refleksi hakkmda bir 
za ile Ankaraya gonderilen bir mazbata· etiid teblig olunacakhr. 

I HAY AT MUCADELESi ~!i~~t~!~L~1•0!~ I I KAREN MORLEY- BARBARA PEPPER - Yakmda TURK sinemasmda , 
2 biiyiik y1ldtz : 

EliSA LANDi - CARY GRANT 
Nefis bir a~k ve musiki 
filiminde bulu~tular! 

HIRCIN KADIN 
FranSIZCa sodii ve orijinal ~arkdarla 

siislenmi~ biiyiik ve ~ok eglenceli komedi 

Per~embe gunu ak~am1 M E L E K' te 

SUMER SiNEMASI 
Yarmki matinelerden itibaren : 2 muhte~em filim birden gosteriyor: 

1 • DANIELLE DARRIEUX'niin en biiyiik muvatfakiyeti 

ALBERT PREJEAN ve LUCIEN BARROUX 
ile beraber yarathkklan 

TATLI BELA 
2. JACK HOLT ve NAN GRAY tarafmdan oynanm•~ 

YILDIRIM ADAM 
Sizi son den·ce memnun edecek bir salon ve sergiize§t filmi --

27 Nisan 1937 

( Bu aksamki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.sikisi - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtelif pHik ne§riyatJ - 14,00 
son - 17,00 inkJ!ab der.sleri. Universitedcn 
naklen. Mahmud Esad Bozkurt tarafmdan-
18,30 plakla daru mu.sikisi - 19,00 Qocuk 
Esirgeme Kurumu nam1na konferaru: Dr. 
ibrahim Zati - 19,30 Em!ni:inii Halkevi nc~
riyat kolu namma Bay Nu.srat Safa (Ycni 
ne~riyat) - 20,00 Belma ve arkada§lan ta· 
rafmdan Tiirk musikisi ve halk §arktlan -
20,30 Orner Rtza tarafmdan arabca si:iylcv-
20,45 Cerna! Kamil ve arkada§lan tarafm -
dan Tii:tlk musikisi ve halk ~rktlan: Sa • 
at ayan- 21 ,15 Koruervatuar koro.su: Fran
SIZ tiyatrosundan naklen - 22,15 Ajans ve 
Borsa haberleri ve crtesi gliniin programl-
22,30 plakla sololar, opera ve operet par~ta
Jan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,30 I;>ARKILAR - 18,50 PIYANO KON

SERi - 19,10 kan~tk yaym - 20,15 ev mu -
sikis!ni iigrenelim! - 20,35 konu§ma - 21 ,05 
ISVIQRE MUSIKiSi- 22,05 konu~ma- 22,20 
ASKERf BANDO - 23,15 haberler, hava -
23,25 PiYANO KONSERi - 23,50 EGLEN -
CELi MUSiKi - 24,35 haberler. 

BERLiN: 
17,35 ORKESTRA VE :;!AN KONSERI • 

18,35 san'at haberler! - 19,05 KONSER -
20,05 spor - 20,20 HALK MUSiKiSI-20.45 
giiniin akisleri, haberler - 21,15 SENFONiK 
KONSER - 22,05 ORKESTRA VE :;!AN 
KONSERi - 23,05 hava, haberler, spor -
23 ,35 EGLENCELI MUSiKi VE DANS HA
VALARI. 

PEI;)TE: 
19,10 konferans. - 19,45 E;lAN KONSERI -

20,15 piyes - 21 ,05 ORG KONSERI - 21 ,55 
haberler - 22,15 SALON ORKESTRASI VE 
CAZBAND TAKIMI - 23 ,05 haberler, gra
mofon - 24,05 bir mlilakat - 24,25 QiNGE
NE ORKESTRASI - 1,10 son haberler. 

BUKRE:;l: 
18,05 gramofon - 19,05 hava, konu~ma ve 

saire - 19,15 gramofon, konferans - 21,15 
gece konser! - 23 ,50 almanca ve franstzca 
SENFONiK KONSER • 23,25 gramofonla 
haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 
17,35 gramofon - 18,05 Qoculklarm zama

m - 19,05 ORKESTRA KONSERi - 20,05 
hava, haberler ve saire - 20,35 ORK KON
SERi - 21,05 VARYETE - 21,45 konu~ma -
22.05 ORKESTRA KONSERi - 22,45 KON
SER: BACH'IN ESERLERi - 23,05 hava, ha
berler, konu~ma ve saire- 23 ,30 DANS MU
SiKiSi - 24,35 haberler ve sa!re - 24.45 
gramofon. 

PARiS [P .T.T.]: 
18,05 EGLENCELI KONSER - 18,35 gra

mofon, konu~ma, kan~1k yaym, haberler-
20,05 GITARA iLE I;>ARKILAR - 20,20 gra
mofon, hava, haberler - 21,05 siirprlzler -
21,35 SENFONiK KONSER - 23,35 haber -
ler - 23,50 gramofon, hava. 

ROMA: 
18,20 DANSLI QA Y - 18,55 haberler ve 

saire • 21,45 KARI~IK MUSiki - 22,05 
plyes • 23,20 viYANA VALSLERi - 2(,05 
haberler, hava - 24,20 DANS MU i i:si. 

NOBET~iECZANELER 
Bu a~am ~?ehrin muhtel!f semtlerinde 

ni:ibe~i olan eczaneler §unlardrr: 
istanbul clhet!ndekiler: 
Emini:iniinde (Ben.sa.son), Beyaz1dda (Bel

kis), KiiQiikpazarda (H. Hulfis!), Eyiibsul
tanda (Mustafa Arif), 9ehremln!nde (Ham
d!), Karagiimriikte (Fuad), Samatyada 
(Teofilos), §ehzadeba~mda (Asafl, Aksa
rayda (Etem Pertevl, Fenerde (Hiisamed
din), Alem.darda (E§ref Ne§'et), Baktrki:iy
de (HilaU. 

Beyoglu cihetlndekller: 
Galatasarayda (Ahmed Cevadl, Bo.stan

ballmda (Garih), Galatada Topctular cadde
slnde (Hidayet), Taksimde (Kern a! Re -
biil), Kurtulu~ta (Galapulo), Mac;kada 
(Feyzi), KasJmpa~?ada (Miieyyed), Haski:iy
de (Neslm Aseo), Be~~kta§ta (Siileyman 
Receb), Sanyerde (Asaf). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalarciakiler: 
Uskiidarda iskelede (Merkez), Kadtko -

yiinde Muvakk!thane caddes!nde ( Saad~t), 
Biiyiikadada ($inasl R1za), Heybelilde 
(Halk). 

( 

Oskiidar Hale sinemast 
BUTUN GUZELLERI SEVERDM 

JAN K!EPURA 

KONSERVATUAR 
KORO KONSERi 

Orkestra refakatile 
Solist Nimet Vahid 
~ef Muhiddin Sadak 

27 Nisan Sah saat 21 de I 
FRANSIZ Tiyatrosunda -
Alem~iimul bir hadise! 

ingiltere tac1n1n 
incileri 

Bu tac giyme toreni miinasebetile 
Ingiltere krahna takdim olunacak 

muhtefem bir filimdir. 

!htiyar kadm damadma hak verdi: 
_ Y olu yo] ile, ormam balta ile, de-

mi§ler. 

Majeste <;;ar t!c;iincli Boris'in hima -
yesi altmda her sene ilkbaharda ac;Il -
makta olan Filibe niimune sergisi bu 
sene iiniimiizdeki 3 mayts giiniinde a -
c;1larak 16 may1sa kadar devam edecek
tir. Sergiye on diirt ecnebi memleketten 
muhtelif sanayi miiesseselerinin i§tiraki 
temin edilmi§tir. Sanayi ve ziraatte kul
lamlmakta olan makine, makine aksa
ffil ve cihazlarile hernevi alat ve ede - • 
vat te§hir edilecektir. 

Ayni zamanda sergi Bulgar toprakla
nmn miitenevvi istihsalatmm toplu bir 
surette giiriilmesi vesilesim de verecek
tir. 

r 
Harikulade sr:rgiize~tleri, akla hayret veren maceralarile 

As1m, tekrar anlattyordu: 
- Beni tahsildar muavini yaphlar. 

!ki ay, bir tahsildann yanm_da c;ah§aca
g1m, muameleyi i:igreneee~1m. 1ki a! 
sonra stajyer olacagtm. !b ay da staJ· 
yer ~~h§hktan sonra tahsildar olaeag1m, 

maa§a gec;ecegim. . 
Hatiee, bir§ey soylem1yordu. Y almz 

annesi, yava§c;a sordu: 
- Di:irt ay sonra m1 maa§a gec;eeek-

~in oglum! 
Evet anne! 

- Haydi in~allah, evlad~m. 

Bu sene Bulgar ve ecnebi demiryolla
nm~ giisterdikleri teshilat dolaytsile bu 
serg1ye kar§1 olan alaka bir kat daha 
artrni§br. Serginin muvaffakiyetine bu 
hususta Bulgar demiryollarmm ecnebi 
ziraaatc;ilere 10 haziran 1937 tarihine 
kadar yaptig1 yiizde yetmi§ tenzilat ve 
Bulgaristamn Filibeden rna ada · diger 
mlihim merkezlerini de gezebilmek ftr
sahm vercn kolayhklar, bliyiik bir amil 
olmaktachr. 

YENi RiN • TiN • TiN 
GANGSTERLERE KARSI 

100,000 lira k1ymetinde bir kopegin §ayani hayret maceralan 
St. Moritz'de bir Yunan giizelile se - Bac rollerde: Jakl. Cooper - Josef Kalleya ve RiN • TiN • TiN 

vi§erek onunla evlenmege karar veren 'j' 

Cavamn Djokfakarta Sultam Prens Frans,zca si:izlii 

Patoe Aasn'm macerasmdan bahset - 1.•••••••••••••••••••••·------------~~~--~~~-~~~--
mi§tik. Resimde gene ni§anhlar baZJ KRON$TAT BAHR.YEL.LER• •TiirkcesoziU• 
dostlarile bir arada goriilmektedir. Sol- I I I Rus lhtll~.llnln ~uthlf fllml 

Bugiin TuRK smemaamda daki prenstir. 



27 Nisan 1937 CUMHURIYET 

Tarihte 
TURK- SIRB DOSTLUGU 

--
lki kahraman milletin 
hogu§tugu ve sevi§tigi 

devirler c;ok old· 

Bulgaristanda 
biiyiik bir feyezan 
Tuna nehri tasb. Vidin 

' 
sehrini sular bash 
• 

Sofya 26 (A.A.) - Yagan fas!la
SIZ yagmurlar T unanm ta§masma sebeb 
olmu§ ve nehrin ehemmiyetli surette yiik
selen seviyesi Vidin &ehrinin akak kiSlm· 
larmda 400 evi su altmda buakml§t!T. 

insanca zayiat yoksa da hasar c;ok 
mi.ihimdir. 

Y ard1m te§kilah yapmak iizere ala-
kadar memurlar tugyan yerine gitmi~ler· 

S1rb Krah Etien me~hur Niybolu ve Ankara 
llluharebelerinde bir cenahini te,kil ettigi Tiirk 
ordusunda yiiksek bir kahramanhkla ~arpi,ml'ti 

I 
dir. 

N aZ!rlar heyeti de yard1m meselesini 
tetkik ic;in di.in fevkalade bir toplant1 yap-

Yazan: M. Turhan Tan 
-1-

c~ devrini bitirip siyasi te§ekkiil 
~erhalesine ula§an §ark Jslavlanndan 
d:~bl~r, Hrvatlar, §imdi S1rbistan denilen 

3~1 - Ra§i) de, Karadagda, Hersek
~e, Adriyatik byJiarmda birc;ok prenslik]1 kur~u§lard1. Bizanshlar, onlarm bir
~ te§k1l etmelerine de, hi.ir ya§amalanna 
'lk engel oluyorlard1. Milli birlige dogru 
; I ad1rn1 (istefan Bogislav) att1, Bizans
b' ar.1 ag1r bir inhizama ugrath, kuvvetli 
B~· !~are y .. rath ( 1 040). Onun oglu 
C Uyuk <;;oban Mi§el, Papa Y edinci 

( l
reguvar'm elinden kralhk tacm1 ald1 
073). 

b' Fa kat geni§ bir i.ilke i.izerinde hakiki 
·r:/ S~rb saltanah kurmak §erefi !stefan 

emayna'ya nasib oldu. Milletta§lan 
ta~af1ndan Ayasimon diye amlan ve dini 
azizlerden say1lan bu zat gen;ekten kah
;amand!, H1rvatistam ve Dalmac;yay1 
. lrb bayrag1 altma alarak enikonu bir 
~Paratorluk vi.icude getirmi§ti ( 1170). 

ununla beraber kendine ne kral dedirtti 
~e. de jmparator. Biiyi.ik <;;a ban lakabile 
1 hfa ediyordu. Bu unvan, Avrupa §O· 
"~lyeligi silsilesinde kontluga tekabi.il 
e. er. Onun oglu Birinci !stefan, selefle
~lnden Mi§el gibi Romaya ba§vurarak 

aral- -yahud Karol v~- .Kur~l- unva~m1 
~~~. Papanm gonderd1g1 b1r kardmal 

e In den de tac giydi ( 1222). 
S1rb tarihi bu suretle kendine mahsus 

lnil!i bir sima ald1ktan sonra tam bir am 
ric;ti ve S1rblar bu devir ic;inde Bizans
J .. arla, Bulgarlarla -bazan dost, bazan 

U§man olarak- s1k1 bir temas muhafaza 
etti. Lakin siyasi mtinasebetlerde ag1r 
hasan ekseriya berikilerdi, S1rblar kendi
lerini korumak 1Zl1ran ic;inde ya§Iyorlar
dl. 

F renklerin Etienne Nemaniteh dediklet .. b~yi.ik Donchan, bu vaziyeti degi§tirdi, 
t.~Yuk S1rbistan i.ilki.isni.i tahakkuk ettirdi. 
·~lakedonya, adalar, Arnavudluk, Sela
b~k Yanmadas!, Mora onun devrinde Slr
dlstan hududu ic;ine sokulmu§ bulunuyor-

u (1331 -1355). 
b Donchan 1stanbulu da zaptetmek ve 
Bu ~ehri payitaht yapmak suretile bi.itiin 
. ~llcan yanmadasmm hiiki.imdan olmak 
~hYordu. Hatta bu maksadla Venedik 
d Umhuriyetil e ittifak etmek te~ebbi.isiin-

.e de bulunmu§tu. <;:iinki.i 1stanbulu de
ruzden taarruz etmeksizin ele gec;irmek 
lttii§kiildii ve Venedikliler kendisine bu 
cephede yard1m edebilirlerdi. Bu emeline 
~rmeden (20: kanunuevvel: 1355) te 
~~~u Ve bu oli.im, biiyi.ik Slrbistamn da 
0 urnu oldu. <;:i.inki.i derhal tefrika, ihtilaf 
Ve dahili harb ba§laml§tJ. 

1§te Osmanh Ti.irklerile S~rblar ara
!Indaki temaslar, Donchan saltanatmm 
enkall i.izerinde bir bogu~ma cereyan 
eterken vukua geldi. Tiirkler, Subistan 
!.!:.,hine harekette bulunmu§larsa bu, bi-

raz da post kavgasma tutu§an muhtelif 
prenslerin kendilerini te§Vik etmelerinden 
ileri gelmi§tir. Nitekim ( 13 71 ) de yap!
! an ilk kanh <;arpl§mada §imali Subistan 
prensleri, cenubi S1rbistan hiiki.imdarlan
m Ti.irklerin oni.ii.de yalmz blrakmi§lar

di. 
lmparator Be~inci Oru§'tan aynlarak 

Pizreni hi.ikumet merkezi ittihaz, Make
donyayl i§gal ve kendini S1rb krah ilan 
eden Vuka<;in'le oglu Ogliye<;a 26 eylul 
13 71 de vukua gel en harbde merdce can 
feda etmi§ler ve i.ilkelerini Turk istilasma 
kar§l ac;1k bnakmi§lardl. 

Bu facialara ragmen Tiirklerle Sub
lar, birbirlerini takdir etmek fmahm 
bulmu§ oluyorlardi, Balkan yanmadasm
da yurdlan, milli §erefleri ic;in kahraman
ca dovi.i§en yalmz Sublar vard1. Ti.irkler, 
bu asil milletin erce harbedi§ini begeniyor
lardi, Sublar da onlann yigit ve adil bir 
millet oldugunu goriip haklarmda sayg1 
besliyorlard1. Bu kar§1hkh begenme yi.i
ziinden garib bir vaziyet yiizgosyerdi, 
Ti.irklerle S1rblarm hem dovii§ti.ikleri, 
hem sevi§tik1eri gortildii. 

Vukac;in'den sonra kral ilan olunan 
Marko Kraliyevic;, Tiirklerle ilk dostla
§an S1rb hiiki.imdand1r. Onu, bi.iti.in teba
asi c;Jldirasiya severdi, ah bile bir prens 
muamelesi gori.irdi.i, uzun amlar ad1, mu
barek bir ti!Jisal gibi S1rb milleti arasmda 
ya§aml§ olan Marko Kraliyevi<;, Bulgar
lar ve Bizanshlar aleyhine yap1lan harb
lerde iicretli S1rb askerlerinin ba§ma ge<;e
rek Osmanhlar safmda merdce c;arpl§ • 
m1~tJr. 

Bu si.itunlarda izah1 gereksiz olan bir 
c;ok siyasi sebeblerle Sub ve Osmanh or
dulannm Kosovada ~arpl§hklan giin 
(31 kanunuevvel 1388) mukadderatm 
garib bir cilvesi gori.indi.i. Bu, Osmanhla
rm hi.iki.imdan Birinci Muradia SiTb 
Krah U.zar'm hemen ayni dakikada ol
meleridir. Murad!, vatansever bir S1rb 
asilzadesi, Lazar'1 da Turk k1hcl oli.ime 
kavu§turmu§ ve iki cesed yanyana topra
ga uzanml§h. 

Bu hadiseden sonra bir uzla§ma, bir 
anla§ma ve bir yakmla§ma daha oldu. 
Osmanh tahtml i§gal eden Y1ldmm Ba
yezidle Lazar'm oglu Etiyen arasmda 
bir ittifak muahedesi imzaland1. 

Bu candan dostlugun ilk canh seme
resi, me§hur Niybolu muhaberesinde go -
riildi.i. Macar, Frans1z, Alman, Flaman, 
isvic;re, lngiliz, Venedikli, Rodoslu, U -
lah §ovalyelerin, prenslerin, mare§allerin 
kumandasmda olarak Tiirkleri Avrupa· 
dan si.iri.ip c;1karmak azmile Niyboluya 
gelen Ehlisalib ordusunu kar§Ihyan Ti.irk 
ordusunun bir cenahm1 S1rblar te§kil edi
yordu ve onlar bizzat Etiyen'in kuman
dasl altn\da bulunuyordu. 

28 eylul 1395 te harb ba§lad1g1 vakit 

ml~hr. ----------
Edirne hapisanesinden ka~an 

bir su~lu yakalandi 
Bundan bir mi.iddet evvel Edirne ha

pisanesinden firar eden <;aklc1 namile 
maruf Hiiseynin §ehrimize gelerek bir 
eve sakland1g1 Emniyet miidiirliigiin~ 
haber verilmi§tir. 

Memurlar §ehir dahilinde yapbklan 
tetkikat sonunda kendisinin Kas1mpa · 
§ada bir evde sakh oldugunu anlaml§ · 
lar ve diin <;aklc1 Hiiseyni yakalaml§ -
lard1r. 

Macar Krah Sigizmond, zafer elimde
dir, diye i:igiiniiyordu. Fa kat ak§ama dog
ru bu magrur Kral, yiizlerce prensi, kon
tu, mare~ali ve on binlerce askeri Turk
Jere esir b1rak1p al kanlar ic;inde memleke
tine kac;1yordu. Tiirkler, S1rblarm yardi
mile, bi.iyi.ik bir zafer kazanmJ§lardi. 

Evet. S1rblann yard1mile. <;;iinkii Eti
yen, harbin en kizgm deminde sag ce • 
nahtan S1rb dilaverlerile ileri ahlml§ ve 
dii§manm sol cenahm1 <;evirmege giri§erek 
zaferin tahakkukunu temin eylemi§ti. 
Y1ldmm Bayezid bu hizmetin §i.ikramm 
odemekte gecikmedi, zaferden sonra Eti
yen'in k1zkarde§i Olivera ile evlendi. Sim
di Osmanh ve Sub hiiki.imdar aileleri bir 
de s1hrl rab1ta ile birbirlerine baglanrnl§ 
oluyorlard1. 

Bu Etiyen, yedi y1l sonra yirmi bin 
SJTb askerinin ba§mda olarak Ankara 
muharebesinde de bulundu ve Aksak 
Timurla Y1ldmmm yaphklan c;etin sa -
va~a gene merdce i§tirak etti. 0 korkunc 
c;arpl§mada Sublar Osmanh ordusunun 
sol cenahm1 te§kil ediyorlard1. Timurun 
o~lu Miran§ah, ilkin bu cenaha saldud1, 
yaman bir mukavemet gordii, o derecede 
ki Timur, S1rbhlann bu hiicumu piiskiir
teceklerinden korkarak seksen alayla 
Mirza Mehmedi yard1ma ko§turdu. Fa
kat SJrblar, gene dayand1 ve bir ad1m 
geri <;ekilmedi. Aksak Timur, hayret 
ic;inde bu yigit muharibleri alki§hyor ve 

bagmyordu: 
- Su dervi§ler aslanlar gibi dovii§ii -

yor! 
Osmanh ordusundan birc;ok alaylarm 

Timur ordusuna iltibak etmeleri i.izerine 
ba§hyan hezimet masmda Etiyen, ag1r 
mhh siivarilerinin ba§ma ge<;ti, birc;ok 
alaylan yara yara bir tepe etegine yasla
mp kalml§ olan Y1ldmmm yanma vard1: 

- <;;ekilelim, dedi, <;iinkii i.imid kalma

dl. 
Y1ldmm bu ogi.idii dinlerneyip oliimii 

veya esareti goze almca Etiyen ba§ka bir 
vazifeyi omzuna ald1, biiyiik §ehzade Sii
leyman <;elebinin kurtulmasml temine <;a
h§li. Kendisini feda ediyor, miittefikinin 
oglunu oliimden kurtanyordu. 

Timur gibi bir cihangirin de aferinini 
kazanan bu sahne, Tiirk ve S1rb dostlu -
gunun yerinde nekadar canhla§tigml 
gosteren pek parlak bir tarih vesikas1d1r. 

M. TURHAN TAN 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 59 

BiZ iNSANLAR 

" diriyordu. Orban ba§Jnl kaldirdi ve Ve
dinamn da oni.ine bai.ihgml goriince ayak
lanm geri c;ekti. F azla si.iren bu sessizligi 
bitirmek i<;in, demindenberi zihninden 

~========= Yazan: Peyami Safa ='V 
Orhan ba§ile tasdik etti. Vediamn mi.i

lah§aya bir hudud <;izmek istedigini an
~1!an Samiye Hamm da, onun teklif etti
~~ disipline girmege <;ah§arak, yapmac1kh 

It lnerakla: 

I. - Y a ... dedi, sahi ... o "'Un bir mesgu-ly . " . 
ehniz olmasm? 

- Y ok efendim. 
- Bu cumartesi geliniz. Cece de bu-

bada kahrsm1z. Cemilin bi.iti.in hocalan 
Urada s1k s1k kahrlard1. Hem siz yalmz 

onun h d ·'I b' · d d ocas1 eg1 , lZim ostumuzsunuz 
a. 

Bahri ha hrlath: 

\' - 0 gece zaten burada senin davetin 
ar. F ransJZlar gelecek. 

Orban hem en dedi ki: 
S ~en ertesi gi.in gelebilirim. 

Zu.. arn1ye Hamm, ayakta, Orbamn yi.i
ne b' 1r an dikkatle bakhktan sonra: 

ru- 0 gece gelirseniz c;ok memnun olu-
ln, dedi 

~rhan :nenfi bir cevab yerine, sustu. 
adm siikunetle ilave etti: 

- Bizim ecnebilerle sosyetemizi de 

gi:iri.ini.iz de dedikodulara inanmaymlz. 
Bahri Or han a yakla§tl: 

- Evet, dedi, geliniz ... Ben de <;ah
§aragJm gelmege ... 

Orban gene cevab vermedi. 
Bahri dedi ki: 

- Frans1zlann arasmda Ankaraya ta
raftar olanlar da var. Bizim fikirlerimize 
Hararetle taraftar olanlar da var. 

Orban mmldand1: 

- <;;ah§mm. 

Sonra Vedia ile beraber yemek salo
nundan <;1kh. Samiye Hammla Bahri o
rada kalmislardi. Yukan salonda Vedia 
Orhana si~ara ikram etti. Deniz iistiin -
de, kar§!hkh iki koltuga oturdular ve ilk 
defa yalmz kaldilar. 

Orhan •online babyor ve klZln dizle -
rinden yukansml pek mi.iphem goriiyor
du. Cri eteklerinin s1cak ho§lugundan 
dogan bacaklannm ayaklanna kadar u
zanan c;izgisi, dikkatle bak1lmca en iyi 
elbise altmda bile zarafetinden kaybeden 
bi<;imli bir viicudiin gizli nisbetlerini sez-

gec;tigi halde i<;ine girmek istemedigi 
bahsi a<;maga mecbur olmu§tu: 

- Bahri Bey bugi.in nekadar ..• 
Diye ba§lad1 ve kelimeyi bulamad1. 
V edianm iki dizi birbirine vurdu ve 

viicudii salland1. Bir§ey soylemedigi ic;in 
Orhamn devam etmege cesareti yoktu. 
Fa kat bu ikinci sessizlik daha ag1rd1. Or
han sesini yiikselterek: 

- Hasta olmadlgml soyliiyor, fakat.. 
Vedia gene sustugu ic;in Orhna <;lkmaz 

bir bahse girdigini anlaml§h. 
- Samiye Hammefendi bugiin c;ok 

nqeli, dedi. 
Vedia klmildandi ve alc;ak sesle: 
- Evet, dedi, yengem oyledir, giinii 

gi.ini.ine uymaz. 
- Bana da o hissi verdi. 
- F elaketten sonra boyle oldu. Am-

cam! c;ok severdi. Hahrasma <;ok sad1k. 
Y engemin bir felaketi de kadm olmak, 
anhyan bir kadm olmak. 

Orban bu soziin tam manasm1 arayan 
bir bekleyi§ ic;inde sustu. Vedia, dizlerini 
hafifc;e salhyarak devam etti: 

- De gil mi? Bizim.. bizim memle -
kette anhyan bir kadm olmak felakettir. 

Orban cevab vermedi. 

( Japonya mektublar1 

Biitiin milletin •• • 

titredigi var hk : <;ocuk 
Japon yavrusu nas11 muamele gorur ? 

Orada kii~iiklere hiirmet ve sevgi, kudsi bir 
vazifedir. Bakkalm, hizmet~inin ve zenginin 

~ocugu da ayni derecede temiz ve 'Iktlr 

Avrupai ~ekilde yeti§tirilen Japan {(Ocuklan 

Tokyo: 25 mart 1937 hususi mu- rusunu sevindirmek kudretini haizdir. 
habirimizden Oyuncaklar i~inde bilhassa erkek ~o -

Bir taraftan Asyah olmam1z, diger 
taraftan Ulu Onderimiz Atatiirkiin 
yiiksek iradesi altmda 'medeniyet, kiil
tiir yolunda dev ad1mlarile ilerleyi§i -
miz sebeblerile milletimizin, Uzak§ark
ta son 30 yll i~indeki terakkisi sayesin
de diinyayt hayretlere sokan, Japonya 
ile ~ok yakm benzeyi§leri vard1r. Diin
yamn en c;all§kan bir milleti oldugu 
muhakkak olan Japonlan ve bugiinkii 
terakkilerini dilimin dondiigti, akhmm 
erdigi kadar Cumhuriyetin saym o -
kuyucularma bildirmegi kendim i~in 
milli bir vazife sayd1m, ve buna ya§l· 
yacak bir mlletin istikbali alan cc;o -
cub tan ba§lamaga karar verdim. Za
ten Turk sosyal ink1labmm da temclta
§1 c~ocuk i~in ya§amak• degil midir? 

Evvela aile kucagmdaki c;ocugu tarif 
cdecegim. Her y1l niifusu bir milyon 
artan Japonlarm ~ocuga alan hUrmet 
ve §efkatlerini hergiin sokaklarda bile 
gormek miimkiindiir. Analarm yavru -
lanru ta§Imast iptidai bir §ekil olmak
la beraber pek mii§fikanedir. Kadm 
evde ~ah§lrken bah~eye c;ama§lr asar -
ken, §ehre giderken, biiyiik magaza -
larda ah§veri§ ederken ~ocuk s1rtmda
d1r. 

J aponyanm biiyiik §ehirlerinde bil -
hassa Tokyoda, Berlin, Paris, Londra -
da gi:irtilen Wertheim, Lafayette, Ha -
ritz cinsinden, ayni azamette biiyiik 
magazalar vardtr. Bu magazalarm tu -
valet aksammda analarm <;<JCUklarmm 
c;ama§lrlanm, kundaklanm degi§tirme
leri ve onlan istirahat ettirmeleri ic;in 
aynca karyolalar konmu§tur. <;ayha -
nelerinde c;ocuklarm ic;ecekleri §erbet
ler ve slit bulundurulur. Yeni dogan 
c;ocugun levaz1mmdan ba§hyarak ~ocuk 
giyinme ihtiyac1 tamamen standardize 
edilmi§ ve en fakir ailenin kesesinin 
yetecegi §ekilde ucuzla§tmlml§tlr. Ja -
ponyada bakkalm, hizmetc;inin ve efen
dinin c;ocugu hemen hemen ayni de -
recede temiz ve §iktir. Hele oyuncak ve 
~ocuk kitablan hususundaki c;e§idliligi 
ve ucuzlugu tarif edemem. Bir bahk~l
mn ~ocugunun bile binecek bir bisik -
leti, hatta ufak bir oyuncak otomobili 
oldugunu soylersem bir fikir edinebi -
lirsiniz. 

Japonyada senenin. bir giinii erkek, 
bir giinii de k1z ~ocuklarm bayram1d1r. 
Ucuzluk yiiztinden bugiinlerde bilhas -
sa oyuncaklar c;ogahr ve her aile yav-

V edia bu si.ikutta kendi fikirlerine bir 
mukavemet sezmi§ gibi canlanarak dedi 
ki: 

- Sade bizim memlekette de degil. 
Kadm olmak zor. Ben erkek olmak iste
mezdim belki ... F akat erkeklere g1pta 
ediyorum. Onlarm aksiyon gibi biiyiik bir 
tesellileri var. <;:ah§lyorlar. ic;leri dolun
ca bo§ahyorlar. Biz yalmz doluyoruz. 
F azla aglay1p giilenlerimiz biraz rahath
yorlar. Kadm i<;in c;ah§mak, bo§almak ve 
kendini unutmak tesellisi az. Hele bizde. 

Orhan, Si.ileymamn verdigi kitabda, 
burjuva cemiyetlerinin kadma verdigi sa· 
kat rol yi.izi.inden onun muvazenesini boz
duguna clair yaZllan bahsi halirladl: 

- Erkegin ev arkada§l olmaSI ve ana
hk fonksiyonlan kafi gelmiyor mu '? diye 
sordu. 

cuklarm askerlige hevesini arhracak 
faydah bir~ok oyuncaklar da vard1r. 
Mesela gaz maskesi de dahil bir asker 
k1yafetini tiifegi ve bombasile bizim pa
ra ile 80 kuru§a alabilirsiniz. Sokaklar
da torununu s1rtma yiiklcmi§ yetmi§lik 
bir ihtiyarla strLmda bir, ellerinden tu
tarak ta iki c;ocuk ta§lyan k1z veya ge
lin; yedi sekiz ya§mdaki be§inci c;ocuk
lan da strtmda kiic;iik karde§i olarak 
altl c;ocuklu ailelere rasgelmek giinliik 
miisahedelerdendir. 
J~ponyada mahalle aralarmda, evle

rin oniinde piyade kaldmml yoktur. 
Bilhassa alb milyonluk Tokyoda ufak 
ufak baraka §eklindeki Japan evleri bu 
sokak iizerinde altlan diikkan olarak 
kurulmu§tur. Mahallenin bereketli ~o
cuklan da evlerinin yegane meydam 
demek olan sokakta rahat rahat oynar
lar. $ofiirlerin, bisikletlerin, motosik -
letlerin bu c;ocuklara c;arpmamak ic;in 
giisterdikleri itina, §efkat ve terbiyeyi 
burada zikretmeden gec;emiyecegim. 
Klaksonu dinlemiyen, sokak ortasmda 
oynamasma devam eden bir c;ocuga ba
girmak, fena laf siiylemek goriilmemi§ 
ve i.§itilmemi§ bir hadisedir. $ofiir iner, 
kemali §efkat ve nezaketle ~ocugu bir 
tarafa c;eker, ondan sonra yoluna devam 
eder. Magazalarda ~ocuklar oyuncak -
lan ellerine ahrlar, kurarlar, yiiriitiir
ler, hatta kazaen k1rd1klan da olur. Sa
tiel tarafmdan en ufak bir hiddet, fena 
muamele giiriilmez. <;ocuga daima gii -
Ieryiiz, tath soz, mli§fik ihtar tatbik o
lunur. En a§agr tabakalarda bile <;0 • 
cuklarm dogtildiigii gi:iriilmemi§tir. 

Tamamen erkek hayatma kan§ml§, 
her meslege girmi§, spordaki mehare -
tini Olimpiyadlarda ispat etmi§ olan 
Japan kadmmm anahk ve e§lik bak1 -
mmdan durumu cidden misal almacak 
bir noktad1~. Bir Japon kadm1 kocas1 -
mn en sad1k bir yardimclsl, c;ocugunun 
en mi.i§fik bir anas1d1r. ~unu da aynca 
hatlrda tutmahdtr ki biitiin Avrupa te
rakkiyatmt alml§ olmalarma ragmen 
Japonyada ilk ad1m erkeklerdedir. Yani 
cemiyette evvela erkek, sonra kadm 
gelir. Fakat kadm kocasmm, dedigimiz 
gibi, en yakm ve sad1k, hiirmete maz
har olan, bir dostudur. Baba da ana gi
bi c;ocugunu icabmda strtmda ta§lr, a -
rabasm1 iter ve bu §efkati iftiharla gos
terir. 

Aile kucagmdaki bu bak1ma ic;timai 
yard1mlar da katllml§tlr. Biiyiik rna -

Vedia iirperdi. ba§lnl geriye c;ekti ve 
Orhana dikkatle bakh: 

- Evet, dedi. 
Bir§ey soyliyecekti, fakat on:ine baka

rak sustu. 
Or han dedi ki: 
- Hem de hammefendinin vaziyeti 

miistesnad1r, degil mi'? Bu felaket her 

kadma gelmez. 
V edia susuyordu. Orban bahse bir 

mi.inaka§a mahiyeti verdigi ic;in klZI ho§
lanmad!gl bir mukabele vaziyetinde b1 -
rakml§ olmaktan §iiphelenerek ilave etti: 

- Mazur goriiniiz, dedi, bana oyle 
geliyor, fakat belki de yamhyorum. 

Vedia birdenbire ona iki elini de uzat-

tl: 
- Hay1r, hay1rl dedi, c;ok dogru 

soyliiyorsunuz ... Bana c;ok inand1g1m, fa
kat bir an ic;in unuttugum bir§eyi hahr
lattlmz. <;:ok dogru soyliiyorsunuz... E
vet; cam s!kllanlar sevmiyenlerdir. <;:a
h§mak! Evet, ruhumuz da c;ah§lr; evet, 
a§k ... ruhumuzun me~~alesidir. 

Mythologielere dair 

0 kuyuculanmdan biri soruyor: 
Mitoloji nedir, nerede bulunur, 
ne suretle okunur?.. Koca 0-

limp dagm1 ve ondan c;ok daha geni§ olan 
bir ki.ime tarih sahifesini §U si.ituna s!gdlr
maga imkan yok amma, suali miihim bul
dugum ic;in birkac; sahr karahyorum. 

Mitoloji denilince habra eski Yunan 
masallan gelir. <;;iinki.i en geni§, en mana
h ve en eglenceli mitoloji odur. Ayni za
manda iyi toplanmi§, kaybolmaktan kur
tanlmi§ ve Latin mitolojisine de kaynak
hk etmi§tir. Tiirklerin ve ba§ka milletle
rin mitleri heni.iz dardagand1r, layJkile 
tasnif ve tesbit edilememi§tir. 

Bu noktay1 §Oy!ece tesbit ettikten sonra 
Arablann mi.ifred halinde usture, cemi 
sigasile de esatir dedikleri Yunan mitolo
jisine ge<;elim. Birc;ogu Romahlarca da 
ilah ve ilahe olarak kabul olunmu§ siiri.i 
si.iri.i uydurma §ah1slar, o mitolojinin te
melini te§kil eder. Avrupa edebiyatmda 
ve ressamhgmda bile kuvvetli bir yer al
ml§ olan o §ah1slann ilk safmda §unlar 
vard1r: 

1 : J upitere - ilahlar ilah1. 2: J unon: Ju
pitere'in k1zkarde§i, karlSI ve mabudlann 
kralic;esi. Evlenme ve dogum i§lerile me§~ 
gul olurdu. 3: Minerve. Buna Uthena ve 
Pallas ta denir. ]upitere'in klZI, harb ve 
akil ilahesi. 4: Hestia. Latincesi Vesta. 
Ate§ ilahesi. 5: Neptune - Denizler tan
TIS!. 6: Venus: A§k ilahesi. 7: Vulcain: 
Ate§ mabudu. 8: Mars: Harb ilah1. 9: 
Mercure: 1lahlann ulagl, postaclSl. I 0: 
Apollon: T1b, §iir, musiki ilahi. 11 : 
Dian: Ormanlar ve avlar mabudesi. 12: 
Saturne: Zaman tanriSl. 13: Rea: Biitiin 
ilahlann anas1. 14: Pluton: Cehennem 
ilah1. 15: Bacchus: Sarah mabudu. 16: 
Priape: Bah<;eler mabudu. 

Bunlardan ba§ka bin;ok Musc'lar var
dir ki me§hurlan §unlard1r: Clio, Enter
pe, Thalie, Melpomene, T erpsichare, 
Erato, Polymnie, Uranie, Calliope. Bu 
periler nefis san' atlan bimaye ederlerdi. 

Y an ilah say1lan muhayyel §ahsiyetle
rin belliba§hlan Hercule, Kastoropoloks 
ve Ene' dir. YarlSI in san, yans1 hayvan 
mabudlar i<;inde ad1 en c;ok amlanlar c;o
bonlar ila.hl, Pan, c;ic;ekler tanns1 Flora

du. 
<;:ogu Yunan, bir k1sm1 da Latin mito

lojisinde temel rolii oymyan ve say1lan 
yiizleri a§an bu muhayyel ilah ve ilahe
lerin a§klan. kavgalan, cinayetleri, reza
letleri cildler doldurur. y ukanda da soy
ledik. Avrupa §iiri, romam ve resmi, 
Yunan ve Latin mitolojisinden birc;ik is
tiareler yapmi§tlT ve hala da yapmakta 
bulunmu§tur. 

Bizde, adeta derin ve manah bir bilgi 
te§kil eden bu mitolojilere dair miikemmel 
bir kitab yoktur. T evfik Pa§anm mitolo~ 
ji, Semsettin Saminin Esatir adm1 ta§lyan 
e;erleri -birincisi btiyiicek, ikincisi pek kii~ 
c;i.ik hirer cild te~kil etmektedir- <;ok ek ~ 
siktir. Halbuki ilkc;ag insanlannm kainatl 
ve hayah nas1l telakki ettiklerini anlamak 
ic;in mitolojileri bilmek gerektir. 

F akat biz de bun a dahi imkan yok!.. 
M. TURHAN TAN 

-
gazalar her sene bir giirbiiz c;ocuk mi.i-
sabakast ac;arlar. Miiteaddid doktorlar, 
getirilen c;ocuklan muayene ederler. 
S1hhatte ve giizellikte birincilere §irket 
faydall hediyelcr verir, Ebeveynine 
mi.ikafat dag1tir. Bundan ba§ka c<;ocuk 
Esirgeme kurumu. da aynca Japonya
da ~ocugun s1hhati ve biiyiimesi ugrun-

a faydah yard1mlar yapmaktad1r. 

miydi '? Yiizi.ine dikkatle bakan Vediaya 
cevab verdi: 

- Siiphesiz ... 
Fa kat gene bir §i.ipheye dii§mii§tii: 

«Kadm, muharrik kuvveti a§k olan bir 
kulu~ka makinesi midir ?» Y a erkek? 
0 hal de kadm sevmeli, erkek c;ah§mah; 
yahud ikisi de sevmeli ve c;ah§mah. Bu 
muhakeme yolu basit, eksik, dar ve ka
pah. Biraz evvel kuvvetle telaffuz ettigi 
«§iiphesiz ... » kelimesindeki kanaatini ge
riye almak ihtiyacm1 duydu ve bu sefer 
dab a zay1 f bir sesle, gene: 

- Si.iphesiz... dedi. 
Bu defa §iiphe ettigini Vediaya his -

settirmi§ti. K1Z1n yiiziinde bir hayret 
parlad1. ikisi de sustular. Bir vapur ge
c;iyordu. Orhan ba§IDI denize dogru <;e
virdi ve k1z yerinden sebebsiz kalkarak 

tekrar oturdu: - Bazan kafi gelmiyor. Hele ... A§k 
olmazsa. y ahud... oliim araya girerse. 
Bakm1z ... yengem her an ic;i dolan bir 
kadmd1r; fakat, kocas1 da yok; di.i§i.inii
niiz ... <;;ocugu mektebde; aylarca, ydlar
ca, hergiin, hergiin, ne yapsm bu yalmm 
i~nde? . 

- Kocasm1 unutabilirse bu hayahm 
degi§tirebilir; unutamazsa kendi ruhunda 
sevgisi ona, -fakat kendi ruhunun ic;inde
sevgisi ona me§galeler bulur. Uzun ma
temler ic;:inde hulyaya dalarak ya§Iyanlar 
boyle yapm1yorlar m1 '? 

«Fakat bu ~ah~mak ne istihsal eder?» 
diye di.i§iindii Orhan; a nun i<;inde bu 
suali soran, Si.ileymand1 ve Siileyman 
gibilerdi. Sonra, bir kelime ile: «<;:ocuk.» 
diye di.i§iindii Orhan. Kendisi de bir<;ok 
dcfalar sevginin ruhu doldurdugunu, hic;
lik ~uurunu ve s1kmt1S1m varhgm biiyiik 
ne§esine <;evirdigini tasavvur etmemi§ 

- Fa kat sevmek giic;, dedi, degil mi? 
Orhanm &i.iphesine bir memba tayin 

etmek istiyor gibiydi. Oni.ine bakb ve 
bekledi. Orhan onun bu zanmm b~nimse
di ve hie; boyle di.i§tinmemi~ oldugu hal· 

de tasdik etti: 
- Evet, dedi, ned en giic;? Demek, 

belki de, sevmek tabii bir§ey degil. Sah
te. Belki bir mubayyil~ c;arp1khgmdan 
ibaret. Hayvanlar sevmiyorlar. 

Vedia gi.ili.imsedi: 
(Arkasl var) 
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<;ocuklann bayram1 
Kii~iikler diinii 

ve nes'e ile 
de ~ok giizel 
ge~irdiler 

' 

Ankara Halkevinde ~ocuk balosunda bulunanlar ve 

kiiQii.klerin oyunlanndan ikt sahne 

Di.i.n mekteblerin ac;rk bulunmas1 mi.i.- bakkaliye magazasr sahibi Kostanos ta 
nasebetile c;ocuk bayrammm dordi.inci.i hem nakd1, hem de manev1 yardrmda 
gi.i.ni.i. hemen hemen mekteblerde ter - bulunmU§lardrr. 
tib edilen eglencelerle gec;mi~tir. Bu Erkamharb miralaylarmdan ve eski 
ci.imleden olarak Fatih, Eminonii, Mac;- konsoloslardan Hayrinin e§i Ulviye de 
ka, ~i~li, Beyazrd, Kadrkoyle Bogazic;i hem nakdi yardrmda bulunmu§ ve hem 
ve Bakrrkoy cihetindeki ilkmekteb ta - de yiizlerce fakir qocugun giyinmesin
le~eleri mek:eblerinde tertib ettikleri de qah~mr~tlr. Ayni zamanda Taksim 
musamerelen velilerine ve diger mek- bahqesinde Dagcrhk kuliibiinde verilen 
teb .:alebelerine gostermi~lerdir. I baloda yorulmadan c;ah§ml~, bunun so-

Dun sabah Beyoglu cihetinden 25 ilk- nunda hastalanmr~tlr. 
mektebin ~200 kadar talebesi Beyoglu Oksi.iz qocuklar ic;in viicudiinii bile 
<;ocuk ~srrgeme kurumu tarafmdan dii§iinmiyen bu asil Turk kadrm mu -
Melek smemasmda gosterilen bedava hitte kendine bi.iyi.ik bir sevgi topla -
sinemayr_ seyretmi~lerdir. Bugiin de ge- mr~hr. 
ne Beyoglu <;ocuk Esirgeme kurumu -
nun tee~bbi.i.sile 1500 kadar c;ocuk Al _ Giilhan~ parktnda alrna~ ~a~a 
kazar V t k · 1 d b d f' <;ocuk Esrrgeme kurumu Emmonu ka-e pe smema arm a e ava r-
ll.mler 5 d k1 d' za ba~kanhgmdan aldrgrmrz bir mek -eyre ece er 1r, 

Eminonii <;ocuk Esirgeme kurumu 
di.in Kiic;iikpazarda kiic;iikler ic;in muh -
telif eglenceler tertib etmi§, bedava at
hkarmca ve salmcaklar temin ederek 
miniminilerin ho§c;a vakit geqirmeleri -
ne yard1m etmi§tir. Bundan ba§ka E -
minonii <;ocuk Esirgeme kurumu <;ocuk 
Haftasr sonuna kadar iki bine yakm c;o
cuga bedava sinema gosterecektir. 

Memleketin her tarafmdan ald1grm1z 
haberlerde <;ocuk Haftasmm her yerde 
parlak bir surette gec;mekte oldugu bil
dirilmektedir. 

Cocuk Esirgeme Kurumuna 
yardtm edenler 

<;ocuk Esirgeme 
kurumu Beyoglu 
kazasmm c; o c u k 
bayram1 miinase -
betile faaliyeti balk 
iizerinde biiyiik bir 
alaka uyandrrmr§ -
hr. Beyoglu halk1 
adeta yam~ ederce
sine kuruma yar -
d1m etrni§lerdir. 

istiklal cadde -
sinde Lebon pasta

Bayan VIviye nesi sahibi Kostan-
Hayri tinopulos g e r e k 

n~kden, gerekse binden fazla pasta ve 
bm;ok §ekerleme gondererek, Nedagora 

tubda 25 nisan pazar giinii Giilhane 
parkmda alman 10 kuru~ paranm du -
huliye olmad1gr, bu prayr vatanda§la
rm iane olarak verdikleri bildirilmek -
tedir. 

Emirganda. 

23 nisan bayram1 miinasebetile, E -
mirganda arkada§larma giizel bir nu -
tuk soyliyen minimini hatib Diirrin 
Otaym da bir resmini dercediyoruz. 

9ocuk bayrammt ne§'e ile ge~iren yavrulardan bir manzara 

- Tabii ... Amma bizim i§imiz hay
dudu teslim etmekten ibarettir. Daha dog
rusu gostermekten ibarettir. 

- Demek polisler gelince ya teslim 
edecek, yahud gostereceksiniz? ... 

- Bilmem, bakahm ... 

Nuri giilerek devam etti: 
_ Size miitaleam1 biraz daha izah e

deyim: Malum ya, .ben. bu odada yapa
yalmz yatlyordum. lc;:e~Jye, Samoilof gir
di. Bu adamm Sam01lof un oldugum,; 
kendisi de inkar etmedi. V aha yiiziinii 
pek goremedim, a~~a sesin~en ve golge
sinden tamd1g1m g1b1 sordugum zaman 
beni tasdik etti. Biz bogazla~uken o, va
ziyetinden pek emindi. On.dan ~olay1 
· kar liizum gormedi. Sammlof b1r ka
~~ b~ hilekar bir h1rs1z, bir dolandmcr
~1;, Bu adam'm burada bulun~§.U. ne. ile 
izah edilir? Elbet, j(;inizden bmm Ziya
rete gelmemi§tir, degil mi? 

Avni ~a§km ve miitereddid: 
- Amma, dedi. Eger doktor Samo

ilof'tan bahsediyoroamz, bu adam ham-

mefendinin pek eski tamdigidir. Oyle 
degil mi Lala Efendi? .. 

Tahir Efendi yorgun ve s1k s1k nefes 
alarak ba§ml sa!lad1: 

- Tabii camm ... Bo§ laHar ... 
Demekle iktifa etti. 0 mada ko§kiin 

arkasmdaki yoldan bekc;:i gec;:iyordu. Nu
ri pencereye ko§tu. F akat odayl ve kap!
Yl goziinden kac;:umaks1zm birkac;: defa 
§iddetle diidiik c;:ald1. Bekc;:i durdu. Nuri 
seslendi: 

- Bekc;i baba ... 
Bekc;:i demir parmakhkh bahc;e kapi -

sma yakla§h. Ne istendigini sordu. Nu
ri hayk1rarak: 

--: Acele K1z1ltoprak merkezine ko§. 
Kom1sere c;:1k, giindiiz miidiriyetten mek
tub gonderen bey, iki memur istiyor; de. 
hte o kadar anladm m1} 

Bekc;:i kendisine soylenenleri tekrar et
ti ve yiiriidii. 

Nuri geri dondiigii zaman herkes mii
tehayyir birbirine babyordu. Nuri, Av
mye: 

CUMHURIYET 27 Nisan 1937 

Gandi ve Hindistan 
anayasas1 

~imali Hindistanda aske
ri harekat devam ediyor 

Nagpurs 26 (A.A.) - Hindistan 
Umum V alisile bir miilakata te§ebbiis e
dip etmiyecegine dair sorulan bir suale 
Gandi menfi cevab vermi§ ve demi§tir 
ki: 

«- Ben Allahabad'a gidiyorum. 0-
rada kongrenin icra komitesi yarm topla
nacak, anayasa ihtilah kar§Ismda alacag1 
hath hareketi tesbit edecektir.» 

Eger Valii Umumi tarafmdan bir da
vet vuku bulursa gidip vali ile gorii~i.ip go
rii§miyecegi hakkmda da §UnU soylemi§• 
tir: 

«- Benim resmi hic;bir s1fahm yoktur. 
Davet edilecek bir tek §ahis varsa o da 
kongrenin reisi Pandt Nehru'dur.» 

$imali Hindistanda 
Simla 26 (A.A.) - ikinci piyade 

Iivas! Veziristanda ipi fakirinin taraftar
lanna kar~1 temizleme harekatma devam 
ederek Kaisora vadisi istikametinde hafif 
bir mukavemet gorerek ilerlemektedir. 
Muhasim kabilelerin ismailhan koyiine 
hiicum ederek iki Hindliyi yakaladik!an 
ve 30 kadar da diikkam yagma ettikleri 
bildirilmektedir. 

KULTUR ISLER/ 
Havac1 yeti§ecek talebeler 
Oniimiizdeki seneden itibaren Iisele -

rin 1, 2 ve 3 iincii sm1flarmda talebe -
lerin viicud kabiliyetlerine gore bir sec;
me yap1lacak ve bunlardan havac!l1ga 
aynlmak istiyenler tesbit edilecekler -
dir. 

Bu gencler ders senesi i~inde asked 
derslerini mekteblerinde, muallimleri 
nezaretinde yapacaklar, askeri derslere 
aid kamp tedrisatrm da hava kampla -
rrnda ve bu kamplarm kurulcagr mm -
takalardaki kolordular tarafmdan tayin 
edilecek subay muallimlerin nezaretin
de goreceklerdir. 

Bu suretle hava kamplarmdan daha 
devamh bir surette istifade edilmi~ o -
lacaktrr. 

Yiiksek Tefti§ Heyeti reisi 
Ankaraya dondii 

Giizel San'atlar ve Universite te§ki -
latma dair alakadarlarla gorii~mek ve 
baz1 malfunatr tesbit etmek iizere ev -
velki giin §ehrimize gelen Maarif Ve -
kaleti Yiiksek Tedrisat miidiir vekili ve 
Tefti§ Heyeti reisi Cevad, diin a~amki 
trenle Ankaraya donmii~tiir. 

Bir yankesicilik hadisesi 
Me§hur sabrkalr yankesicilerden Ziil

fo, diin Eminoniinden tramvaya bin -
mekte olan Muhsinin ceketinin cebin -
den 55 lira c;almt§ ve kac;maga ba~la -
ffil§hr. 

Eminonii civarmda devriye gezen me
murlar sabrkahyr yakalamr§lar ve Ad
liyeye teslim etmi§lerdir. 

He msu~lu hem gii~lii 
<;ubukluda duran ingiliz bandrrah 

gaz gemisinin kaptam Robert, sarho§ bir 
halde evvelki gece Bogaza giden son 
vapura binmi§ ve kamarada uyuya kal
mr§tlr. Vapur <;u'Jukluya gitmi§, ora -
dan Beykoza donerken Robert uyan -
mi§hr. 

Vapurun Beykoza geldigini goriince 
de derhal giiverteye <;lkrnl§ ve vapur 
tayfasmdan birine kiifrederek kendi -
sini uyandrrmad1gr ic;in dogmege ba§ -
lam!§ hr. 

iskelede devriye duran polisler suc;
luyu yakalami§ ve karakola gotiirmii§
lerdir. 
Sarho~ kaptan Beykoz ciirmii me§hud 

mahkemesine sevkedilmi§tir. 

Bir ~ocuk yand1 
Ortakoyde, ii~ ya§mda S1d1ka ismin -

de bir c;ocuk ate~te yanml§ ve derhal 
~i~li <;ocuk hastanesine kaldmlmr~sa 
da yavrucak orada olrnii§tiir. 

- Demek, dedi. Samoilof Zebra 
Hammefendinin eski dostudur. Peki, 
amma bu zat bur ada m1d1r? N e zaman 
geldi? 

Avni ba§Im sallad1: 
- .Oogrusu, haftalardanberi onu gor· 

diigiimiiz yoktu. 
- 0 halde geceyariSI buraya gelme

sine ne mana veriyorsunuz '? Haydi, giz
li geldi, diyelim. Y a benim odama girip 
gutlag1ma sanlmasmm hikmeti nedir? 

A vni sesini c;:rkarm1yordu. N uri de -
vam etti: 

- Dinleyiniz arkada§lar. Bu zat iyi 
adam m1du, fena adam m1d1r? Onu bir 
tarafa b1rakahm. F akat Samoilof ben 
yatarken odaya girdi. Gutlag1ma sanl
dJ. Ben kendimi giic; kurtard1m. Derken 
Tahir Efendi ile Avni ve Ferdi ... ic;:eri 
girdiniz ... Degil mi? Demek ki bu odaya 
bir takim zevat girmi§tir, amma c;1kan yok
tur. 

Avni itiraz etti: 
- Ne malum canim, belki dediginiz 

dogrudur; pencereden atlamami§hr. Ha
kikaten ben de hic;bir ses i§itmedim. Fa
kat kap1dan, aramrzdan kac;madigl mu
hakkak m1 ~ Kac;:masa dort duvar arasm
da kalacak degil ya ... 

fJIF!ftW lzmir genclerinde biiyiik 
Ankarada bisiklet havacihk . a§kl 

yaru~lar1 
Ankara 26 (Telefonla) - Seri bisik

let yan§lan iic;:iinciisii bu hafta elli kilo
metro mesafede yapi!mi§tlr. Yan§a Ak
koprii siivari karakolu oniinden ba§lan
mi§ ve ~iftlik yolu be§inci kilometrosun -
dan doniilerek Ankara istasyon gec;:idm
den gec;:ilmek suretile iist yoldan Eti
mes'uda gidilmi§ ve alt yoldan siivari ka
rakolu oniine gelinerek nihayet verilmi§
tir. 

Bugiinkii yan§a on ko§ucu i§tirak et -
mi§ti. Miisabakanm tafsilatma giri§me -
den once her hafta yap!lan yan§m biiin
cisinin degi§mesi neticesidir ki, bugiinkii 
ko§unun ehemmiyeti ve birincisi iizerinde
ki bahisler, merakhlar arasmda hayli 
miinaka§ayl mucib oluyordu. 

Nitekim on kuvvetli hemayar ko§ucu 
yan§m 15 inci kilometrosuna kadar bera
ber gitmi§ler ve yolun ilk yoku§U olan bu 
noktada ko§ucular iki grupa aynlmr§lar
dir. Etimes'udun ini§li yoku§lu §osesine 
girildigi zaman Y akub, muntazam bir pe
dal c;:eviri§le rakiblerinden 30 metro ka
dar aynlmi§ bulunuyordu. Bu mesafeye 
ehemmiyet vermiyen diger ko§ucular iki 
grup halinde kendilerini yormamak sure
tile gidiyorlard1. Y akub, §imdiye kadar 
hic;:bir derece almadrgi ic;:in, kendinden 
beklenmiyen bir enerji ile 30 metroluk bu 
ac;:Ikhgi yava§ yava§ c;:ogaltmaga ba§lamr§ 
ve nihayet rakiblerini iki kilometre kadar 
geride b1rakmak suretile 50 kilometroyu 
bir saat 25 dakika ve 51 saniyede bitire
rek birinci, Erdogan ikinci ve Nuri Ku§ 
lastik farkile iic;:iincii gelmi§lerdir. 

Bugiine kadar yap1lan yan§larda elde 
edilen neticelere gore, miisab1klann pu
van vaziyeti soyledir: 

1 - Nuri Ku§ 6 puvan. 
2 - ismail 9 puvan. 
3 - Erdogan 11 puvan. 
4- ilhami, Nuri, Faruk ve Yakub 

15 §er puvan. 
Puvanlar her ko§ucuya birinci ise bir, 

ikinci geldigi vakit iki, iic;:iincii geldigi va
kit iic;: puvan ilah ... verilmek suretile elde 
edilmektedir. 

$i§li, Arnavudkoyiinii yendi 
Himayeietfal cemiyetinin ~i§li §Ubesi 

ic;in ~i§li, Kurtulu§, Pera ve Arnavudkoy 
takimlan arasmda tertib edilen turnuva 
mac;larma diin T aksim stadyomunda ba§" 
lanmi§tir. Biiyiik bir alaka ile takib edi . 
len bu oyunlarda ~i§li l - 0 Arnavud -
koye galib gelmi§, Pera ile Kurtulu§ ta
hmlan da 1 - 1 berabere kalmi§lardir. 

Doganspor hiikmen 
maglub mu? 

Bir ak§am gazetesinin yazd1gma gore 
Izmirde yaphgi mac;:ta Gender Birligini 
2-0 maglub eden Doganspor, tak1mmda 
ba§ka kuliibde mukayyed oyuncu oynat
tigmdan F ederasyonca hiikmen maglii -
biyetine karar verilmi§tir. 

Yugoslav- Bulgar milli ta· 
k1mlari kar§Ila§Iyor 

Sofya 26 (Husus1) - Yugoslavya mill1 
futbol takrmile Bulgar mill1 futbol ta -
krm1 12 temmuzda Sofyada bir mac; ya
pacaklardir. Bu mac;m hasilatr bundan 
iki sene evvel Olen Bulgar federasyonu 
reisi ivanofa abide yapmak i!;in sarfedi
lecektir. 

Tiirk Maarif cemiyetinde 
Turk Maarif cemiyeti Ankara merke

zinin her y1l vermekte oldugu c;i~ek ba· 
losu, bu yrl da 8 mayrs 1937 cumartesi 
giinii ak§am1 Ankara Halkevi salonla -
nnda verilecektir. 

Cemiyet idare heyetile Ankaramn ta
mnmi~ bayan ve baylardan miirekkeb 
komite ilk toplantrsm1 yapmr~ ve halo
nun eglenceli ve nezih olmas1 ic;in ge -
reken tedbirleri almr§tlr. 

izmir, Motor Iii tayyare mektebinden sonra 
biiyiik bir Havac1bk kuliibiine de kavu,uyor 

Izmir Tiirkku~u talebesinden bir grup 

lzmir (Hususl) - Tiirk c;:ocugu hi<; 
durmadan hava yollanna ta§Imyor, giin 
gec;tikc;:e havacilrk sevgisi ve terbiyesi artr
yor. Cec;:en yii, inonii kampma epeyce 
gene yeti§tiren izmir, §imdi kirk bir gene 
daha hamlamaktadir. 

Gelecek y1Ilarm bize verecegi neticeler 
de, §imdiden, bu genclerin faaliyet, ders 
ve uc;u§larile yakmdan alakadar olan diger 
genclerin fazlahgmda kendini gosteriyor. 
lzmir, gelecek sene havacihga hie; olmaz
sa 2 - 300 gene verecek bir hararet ve 
sevgi ta§1maktad1r. 

Diin Vali, ileri gelenlerle, genclerin 
§imdiye kadar yaptiklan tedrisat ve tat
bikatm neticesini gormek i~in, Halkapmar 
sahasma gittik. Otomobillerimiz sahaya 
yakla§uken, planorlerin etrafmda bir yi
gm gencin kayna~hgl goriiliiyordu. Ara
lannda alh tane de k1z talebe var. 

Otomobilden inmi§tik ki. Tiirkku§U 
talebesi, iki grup halinde planorlerin di
binde hizaya durdular, kendilerini tefti§e 
gelen Valiyi selamlad!lar. Y ava§ yava§, 
saha civan, halkla doluyordu. 

K1z talebeden birine yakla§trm: 
- Nasilsmlz, dedim. Havalarla ara

mz nas1l? 
Giildii: 
- C::ok iyiyiz, dedi, hem de pek ~ok 

iyi. Hava, toprak kadar, hatta ah§mca 
topraktan daha emin, daha vefakar bir ar
kada§ .. He! e. key fine pay an yok! 

- Bu meslekte sonuna kadar devam 
edecek misiniz? 

- ~iiphesiz!.. Erkek arkada§lanm gi
bi tayyareci olacag1m. Bulutlar ic;:inde 
Ti.i.rk h~1 da, miitemadiyen uc;:acaktrr. 
Celecek yrl, oyle samyorum ki, k1zlar 
5 - I 0 misli artacakt1r. Sabiha Cok~en 
bizim bu sahadaki ilk kahramamm1zdir. 
Bizim tarihimiz onunla ba§ladJ. Sonras1 
var: 

Biz de erkek karde§lerimiz gibi ilk 
kurbammiZI verdik.. Binaenaleyh, teme·· 
limiz atilmi§ demektir .. 

Gene talebe, tath bir riizgar c;ITpmtiSI 
gibi keyifli, giilerek, sevinerek konu§uyor
du. 

- C::ok ne§ 'elisiniz, goriiyorum! 
Dedim. Gozlerini plan ore dikti: 
- Evet, dedi. Havamn insana verdigi 

ne§' e, topragmkine benzemez. Havacl
lar, daima digerlerinden ne~· eli ve zevk
lidirler. Hie;: bir tayyarecinin ka§lan c;a -
hk, suratl as1k degildir. 

Hakikaten oyle: 

hte, biitiin Tiirkku§u talebesinin yii
ziinde ayni I§Ikh tebessiim vard1. Pia -
norlerini hazirlamakta devam ediyorlar
di. ~ocuklar, yirmi giin gibi k1sa bir ders 
devresi ic;:inde biiyiik muvaffakiyetler 
ba§armi§lardi. 

Biraz sonra iic;: planorde, muhtelif ta
lebe, uc;:u§lara ba§ladi!ar .. Hava riizgar
hydi. Bu itibarla planorlerin fazla yiik-

selmemesi istenmi§ ve planorler uzerinde 
baz1 tertibat almmi§h. 

Vali F azh Ciile~ memnundu: 
«- Ciizel, diyordu, c;:ok giizell. K1 • 

sa bir zaman ic;ine biiyiik bir muvaffaki -
yet sikt§hnlmip> 

Alakadarlann verdikleri maliimata 
gore, bu 41 talebeden 6 s1 k1z, 9 u San
atlar mektebi son s1mf talebesidir. 1 tem
muzda inonii kampma giderek (B) bro
vesini alacaklard1r. Ce~en y1l ayni kamp
tan yeti§mi§ olan diger gender de, Eti • 
mes' uda giderek Motorlii T ayyare mek• 
tebinde siiper brovelerini alacaklardir. 

Maamafih, ya gelecek, yahud miite • 
ak1b sene, izmirli genclerin daha toplu 
bir §ekilde i§tiraklerini temin edebilmek 
ic;:in izmirde bir motorlii tayyare mektebi 
ac;:Ilacaktir. 0 takdirde devam keyfiyeti 
daha kolay olacak ve i§tirak te artacak· 
tiT. 

Misafirler aynhrlarken, talebe, onlar 
§erefine tezahiirat yapiyorlardi. Ben de, 
izmir hesabma, memleket hesabma sevi • 
nilecek diger bir giizel haber daha ahyor• 
dum. 

lzmirde 25 bin lira sarfile derhal giizel 
bir havac1hk kuliibii in§asma ba§lanacak
tir. Plam merkezce tasdik edilmi§tir. Ku
liib, Kiiltiirpark ic;:inde kurulacakhr. Bel
ki de para§iit kulesine ~ok yakm bir yer 
sec;:ilecektir. Binanm miiteaddid salonlan, 
eglence, oyun yerleri ve kiitiibhanesi bu
lunacakhr. Kulenin in§aah ise hararetli 
bir surette devam etmektedir. 

Hulasa, izmir, havac1hk yolunda bii
yiik ad1mlar atmaktad1r. 

Hindistanla ticaretimiz 
geni§liyor 

ihrac e~yam1z ic;in yeni mahrec;ler 
bulmak iizere te~kil edilmi~ olan Tiirko
fis §Ubeleri, tesirlerini gostermege 
ba§lam1~tlr. Bu meyanda bir tiirlii ge
ni~ bir ticaret tesis edilemiyen Hindis
tanda Bombay ticaret ata§eligimiz ku
rulduktan sonra ihrac mallanmrz tam
tllmaga ba§lanmi§ ve oradaki ithalat 
firmalan baZI niimuneler istemi~lerdir. 
Bu meyanda Hindistana iyi cins tiitiin· 
lerimizden niimuneler gonderilmekte -
dir. .- .•. _ 

Bir k1z ka~Irma vak' asi 
Bak1rkoye tabi Osmaniye koyiinde o

turan 25 ya~larmda Hasan, ayni koyde 
oturan 17 ya~larmda Miinevverle se • 
vi§mi§ ve ni§anlanm1~tlr. 

Evlenmek muamelesi ·i~in Hasamn 
koyiine tahkik evrakr yollandrgt vakit 
adamcagrzm orada evli oldugu anla~Il· 
mr~ ve Miinevverin ailesi ni§am boz • 
mu~tur. K1z1 c;ok seven Hasan, di.in sa
bah Miinevverin evine gizlice gitm~ ve 
sevgilisini kac;Irmr§trr. 

Bak1rkoy jandarmas1 badise hakkm· 
da tahkikata ba§lami§hr. 

Nurinin bu soze cevab vermekte 
lahza tereddiidii iizerine Avni: 

bir Bizi burada hapis mi ediyorsunuz? ihti

yar adamm o giiriiltiiden, bogu§madan 

ya bakarak, Nurinin kimden §Uphelen
digini ona anlatmak isterken uzaktan dii
diik sesleri i§itildi. Pencereden Nuri ii~ 
defa hJZ!a diidiik ottiirerek mukabele etti 
ve geri dondii: 

- Vallahi, dedi. Bir siirii muamma i
c;:inde ben ne dii§iinecegimi §a§1rd1m. 

Nuri gi.i.lerek: 

- Dogru, dedi. ~ok §a§Ilacak §ey. 
Samoilof burada §U dort duvann ic;:inde
dir. 

Tahir Efendi, onun bir deli olduguna 
kana at getirmi§ gibi ha§Inl salhyarak: 

- Allah, Allah!.. dedi. Bu haliniz 
garibdir. Ne demek istediginiz anla§IImi
yor. Hatta ben baz1 maksadlanmz oldu
gunu zannetmege ba§ladim. Bizi aldat
mak niyetinde iseniz §UnU soyJiyeyim ki 
siz aldamrsm1z. Ben arhk bo§ yere vakit 
gec;:iremem. Halim yok. Gidip yatacag1m. 

Nuri itiraz etti: 

- Miisaade edin Tahir Efendi; bir
kac; dakika sabredin. Polis gelsin, oda
nm ic;:indekilerin §ehadetine miiracaat et
sin, sonra istirahat ederiz. Vak1a hak!ISI
mz, vakit te epeyce gec;:ti. Zaten hastay
dmiz; amma ... dedim ya ... Birkac; da
kikacik. 

Avni de k1zdt. Kendisinden beklenmi
yen bir ciir' etle: 

- Anlad1k amma, giiliinc; bir§ey ... 

sonra ne hale geldigini gormiiyor musu

nuz? 

Dedi. Tahir Efendi siikUn bulmu§tu. 

- Sus; dedi. Biraz daha bekliyelim. 

Sonra, Nuri Ferdiye donerek: 

- Agabey, sen bilirsin ki ben bo§ ye
re iddiada bulunmam . .$u meselede tsrarda 
bulunuyorsam demek ki biqey biliyo -
rum. Ben ya Nuriyim, ya Keilamm. Fa
kat Sam oil of degilim herhalde. F ~rd1, 
sen de F erdisin. Bundan eminsin. Oyle 
degil mi? ... Tam am. Bu ihtiyar adamca
giZ veya §U vekilharc; Samoilof olabilir 
mi? Asia ... Halbuki ben Samoilof'un bu 
odaya girdiginden ne derece eminsem bu 
odadan c;:Ikmadigmdan da o kadar emi
nim. Benim ben oldugumdan ne derece 
eminsem, g1rtlag1ma sanlan adamm me§
hur hilekar Samoi!of oldugundan da o 
derece eminim ... 

0 mada vekilharc;: A vni iki ad 1m ge
riye c;:ekilerek F erdinin arkasma gec;mi§
ti. Cozile, ka§ile i§aretler yaparak Nuri
ye F erdiyi gosterdi ve haydudun o olup 
olmadigmi sordu. N uri gozlerini kapa
di. Avni J:l)anidar bir baki§la ihtiyar !ala-

- Birkac;: dakika sonra polisler bura
dadir . .$imdi onlann eve nas1l girecekleri
ni dii§iinelim. Hic;birimizin bu odadan di
§an c;:1kmamasi lazimdir. D1§anya c;:Ikar
sak odamn tilsimi bozulacak. ,Saka berta
raf... 0 zaman kan§Ikhktan istifade eden 
Samoilof kac;:abilir ..• Halbuki onu tevkif 
ettirmek hepimizin borcudur. 

F erdi, ka§lanm c;:ath: 

- Amma bu sozler beni de k1zd1rma
ga ba§lad1 arkada§... Daha ortada fol 
yok, yumurta yok ... Sen bir de tevkiften 
bahsediyorsun. Kimi tevkif ettiriyoruz? 
ic;:imizden birini mi, yoksa mec;hul bir ye
re saklanmi§ olan mec;:hul birini mi? .... 

Nuri geni§ bir kahkaha fulattl: 

- Mec;:hul hic;bir §ey yok; gizli hic;:bir 
nokta kalmad1. Bence ve sizce her§ey ma
lumdur arkada§lar ..• 

Bu sefer ihtiyar lala k1zdr: 

- Eger her§eyi bizim bildigimiz ka· 

dar biliyorsamz, yand1k. 
<Arka.n var) 
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Top~unun 
------------~----------~--

•• •• 
goz~ ve 

Mehmedcik, sapan gibi silahi, silah gibi iradeyi 
irade gibi fenni de elinde ve 

onlari 
tutmasini, 
bilmistir • • • aznune ram etmesini 

' 
OI~me kit'alarinin 
bugiinkii top~u ha
rekatJrda rolii pek 

biiyiiktiir 
Eski top~u dii§mamm gozlerile goriir

dii 
Bugiin ise to~unun oniinde U<;SUZ bu

cakslZ bir me<;hul vard1r. 
'Yeni toplarm mesafeleri mi.itemadi -

:Yen uzamakta ve bir yandan da hedef -
ler kara ve hava gozetlemelerine kar§l, 
tabiatile saklanmag1 iltizam etmektedir -
ler. Bir olcme postast i~ ba~znda 

Bu sebeble yannm sava§lannda er 
tneydanlanmn hakimi olacak olan top<tU· 
nun, en biiyiik ran ·' -am elde edebil -
tnesi i<tin sahasmda :in teknik imkan
lan hambyabilmesi gerek. 

Daglarm, bayJTlann, yaylalarm geri -
sindeki mesafelerin i~inde, ne goziin, ne 
cliirbiini.in goremiyecegi bir uzakbkta giz
lenerek mermi yagduan di.i§manm yerini 
bulamazsa, kendi ate§ini nas1l tanzim e
debilir? 

i~te bunun i<;indir ki, eskiden ate§ mev
ziine girer girmez harekete ge~en top~u. 
bugiin ate~e ba§hyabilmek ic;in, fennin 
eline verdigi bir siirii aletlerle hesab ve 
kitaba koyulmak mecburiyetindedir. 

Ye gene bunun i<;indir ki ol<tme kit -
alan kurulmu§ur. 

Bu k1t' alar top<;unun gozii ve kulag1 -
cl1r. 

Bugi.inki.i top<;u onsuz ne gori.ir, 'ne i§i
tir, felce ugraml§ bahtsJZa doner. 

Coriinmiyen bir yerden gelen dii§man 
tnermisimn atildlgl yeri bulmak bu kit' a
larm vazifesidir. 

~imdi onlan faaliyet halinde goriiyo
ruz: 

BataryalanmiZln bir hayli ilerisine yer
le§mi§ olan bu k1t' alar sesi, l§lgl ve yeri 
iil<;mekle me§guldiirler. 

<;unkii unutmaym1z ki, goz ve diir -
biine kar§l kendini mahtelif gizleme va
Sitalarile sakbyabilen top<;u, heniiz sesini 
Ve alevini gizlemege muvaffak olamaml§· 
hr. 

Mesela Umuml Harbde Parisi 125 
kilometrodan di:iven Almanlann me§hur 
Besta toplannm yerleri, o zaman Fran -
s:zlann oJc;me te§kiiah ta1afmdan Sihhat
Je ke§fedilmi§ti. 

0 giindenberi - ilim ve fen adamlan
nm geceh giindiizlii <;ah§malan sayesin
de - bu te§kilat en mi.itekamil §eklini bul
mu§tur. 

hte oniimiizde'ki - ve Mehmedcigin 
hayret edilecek bir zeka ve kabiliyetie 
smma ermi§ oldugu - §U cihazlar onun 
vas1talandu. 

Evvela sada olc;enlere bakahm. 
Cephenin muayyen kislmlarmda ve 

hususl §artlara gore tayin edilerek, topog
rafik usullerle kestirilmi§ noktalara yer
le§tirilmi§ olan, iizerleri c;ab <;!Tpl ile or
tiilii §U mikrofonlan goriiyorsunuz .. 

Bunlara, topc;unun kulaklan diyebilir
siniz. 

<;:i.inki.i bu mikrofonlann te§kil ettigi 

~ebeke, sin,.rine m1hlanml§ bekliyen ileri 
gozciiler= ardmtile dii§man tarafmdan 
gelen ses , dinlemektedir. 

Bu mikrofonlar, arkada, sada olc;me 
santralmda bulunan, - ses ihtizazlanm 
fotograf filmi iizerine kaydeden elektrik
li alete, yani - osilografa baghdJr. 

Her mikrofon - ald1gi sadalan - ayni 
anda, akmakta bulunan bir filim iizerine 

kaydediyor. 
Kaydedilen sadalar filmin, hemen o

racJkta otomatik bir su~ette yapllan,.ban
yosundan sonra, okunuyor. , 

Bir sada mevcesinin, yerleri belli din
leme noktalara geli~i arasmda 

Dinleme te~hizattndan: En ileri 
hattaki son mikrojon 

man fasJ!alan bilindigi takdirde sada 
membamJ tayin etmek pek kolayd!T. 

Ve §U gordiigiiniiz aletler, bize bu ko
layhgl fazlasile temin edebilen en mii -
kemmel cihazlardu. 

l§ik olc;enlere gelince; onlar da top
<;umuzun oniinde, geni§ bir sahada mu -
ayyen baz1 noktalarda kendi c;ah§ma §e
bekelerini kurmu§lardlr. 

Bunlar da, ellerindeki batarya diir -
biinlerinden c;ok daha kuvvetli - bir keli
me ile diinyanm en kuvvetli - diirbiinle -
rile, dii§man bataryalannm alevlerini, 
dt.iman ve tozlanm gormekte, boylece on· 
!ann yerlerini tayin etmekte ve cephenin 
gozciiliigiinii yapmaktad1rlar. 

Y e §U s1rtm gerisindeki (yi.iksek ihti
rakh) tahm, top<;unun uzak mesafelerde, 

Bir ol~me postast taaliyet esnasmda 

bilhassa sakh hedefleri iizerine atl§lni tan
zim eden takimdir. 

Dii§man iizerine yap1lacak ah§lann 
hedefler iizerine baskm halinde ve -;ok 
dogru olarak yap!labilmesini temin eden 
bir tahm §Oy!e ~ah§Jyor: 

T opc;umuzun havada parlandJracagl 
mermilerin parlanma noktalanm gene ha
vada goz.etliyerek bunlarm mevkilerini 
tayin eder ve mermi havada paralanma
YIP ta dii§mana dogru seyrine devam et
seydi arazide nereye dii§ecekti, i§te bu 
noktliyJ mlisellesat hesablanna istinad 
ederek bulur. 

Ve bu bulunan mevki, hedef mevkii
nin nekadar uzak oldugunu plan iizerin
de meydana ~1kar. Bu tashih miktanm 
nazan dikkate alan bataryam1z arhk a
te~ini hedef iizerine oyle oturtur ki, bu 
ani ate§ baskmi altmda kalan hedefin 
bunalmamas1, felce ugramamas1 imkan -
siZdJr. 

y er olc;me kit' alan da, haritamn esa
Sllll te§kil eden ve topc;unun c;ah§acagl 
arazide her zaman mevcud bulunan 
niyrengi noktalanna istinad ederek i§ -
liyen, top<tunun en yakm yardJmcJlarm
dan biridir. 

Kimi siperde, kimi bir mtm gerisinde, 
kimi bir kovukta faaliyet halinde bulunan 
bu k1t' alar i§lerini bitirince, bataryalar 

- Ate§! .. Kumandasm1 ahrlar. 

Ve Turk toplan giirler. 

F akat, fennin ele verdigi, zeka, kabi
liyet, bilgi istiyen bu ~ok hassas aletleri 
Mehmedcik nas1! kullamyor, diye ba -
k1yorum • 

Ve saatlerle aralannda dola§arak, bak
uktan, gordiikten, sorduktan, dinledik -
ten, uzun uzun dii§iindiikten sonra, oku
ma yazmay1 bile yedi sekiz ay evvel gel
dikleri bu kl§]ada ogrenmi§ insanlarm bu 
kabiliyeti gosterebilmelerine inanmakta 
tereddiid ederken, kulag1mda bir ses c;m
hyor. 

- Mehmedcik ... 

Evet, sapan gibi silah1, silah gibi ira
deyi ve irade gibi fenni de elinde tutma
sml, onlan azmine rametmesm1 bilen 
Mehmedcik.. Sana inanmak ic;in, bir 
lahza olsun siiren tereddiidiimii affet! 

KANDEMJR 

Liman idaresi yeni binasma 
ta§md1 

Liman i§letme idaresi, diinden itiba
~en Galatadaki :yeni binasmda c;ah§ma
ga ba§laml§hr. Idarenin Galatada Hy
dar hamndaki servisleri de buraya ta
§lnffil§hr. 

Miidiir Raufi, buradaki bazx miistacel 
i§leri bitirdikten sonra Trabzona gide
rek, istanbul Liman i§Ietmesine rapt1 
takariir eden bu §irketin vaziyet ve mu
amelelerile yakmdan me§gul olacakhr. 

Trabzon limammn 1slah1 ic;in Liman 
idaresinde bir proje haz1rland1g1 hak -
kmda yazrlanlar dogru degildir. !stan -
bul Liman i§letme idaresi ne boyle bir 
proje haz1rlami§, ne de buna vakit bu
labilmi§tir. <;iinkii Trabzon Liman §ir -
ketinin ilhakma pek yakmda karar ve
rilmi!)tir. 

Milletlerarasi ikti
sadi miibadeleyi dii
zeltmekkabilmidir? 

[Ba~makaleden devam] 
sa pqin olarak hangi paray1 vereceksi
niz? Tiirk parasm1 c;JkaramazsmJz, ser
best dovizi ise bulamazsm1z. 

Sonra mal miibadelesinin imkamm bile 
tasavvur etsek hangi mai1 ne fiata ihrac 
edecek, hangi mah hangi bedelle ithal 
edeceksiniz? Mesela yamba§lmJZdaki 
Romanya ile aram1zda klering i§lemiyor. 
Oradan alacag1mlz mal olsa bile kendi 
fiatlanmtzla Romanyaya mesela zeytin, 
zeytinyag1 gibi maddeleri satrnakhglmlza 
imkan bulunmuyor. Bu mallan bizden 
ucuza verebilen diger kom§u memleketler 
var da onun i~in. 

Almanya ile alabildigine geni§likte i§
liyen bir kleringimiz vard1 ki nihayet 
yiiksek bir Alman borcu ile fena bir aki
bete siiriiklenmi§tir. Meselenin yakm za
manda iyi bir suretle halledilmesi tabil ol
makla beraber burada kleringin esasen 
gayritabiiliginden ba§ka ac;1k mahzurlan 
da goriilmii§ oldugunu kaydedelim: 

1 : Bir memleket mahsul ve mamulleri
nin c;oguna yalmz diger bir memleketin 
mii§teri olmas1 dogru degildir. <;:iinkii bu 
hal, salle! memleketi diinya yiiziinde 
mevcud ve muhtemel diger mii§terilerin
den mahrum eder. 

2: Bu hal bOyle olabilmek ic;in bizden 
c;ok mal alan memleket mahm1za fazla 
fiat verdigi kadar sathgl mallara da fazla 
fiat koyar. Bu paranm dolayJsile klyme
tini indirme demektir. 

3: Yiiksek fiatla fazla alman mallan
mlzm bedeli kar§ilanamadigl zamansa 
vaziyet ic;inden <;ikilmasJ kolay olm1yan 
bir ~ekil ahr. 

Demek ki klering ayni zamanda s1k1 
takib olunmak laz1m gelen cari bir hesab 
da say1labilirmi§. Bu takibin mes'uliyetini 
hangi dikkat deruhde edecek? 

Bize aid vaziyetleri birer misal olarak 
kaydediyoruz. Biitiin diinya a§agJ yukan 
ayni mii§kiilat ic;inde yiiziiyor. N ekadar 
fazla kay1d varsa o kadar fazla zorluk 
var demektir. 

Diinya bOyle gayritabii vaziyetler 
ic;inde yuvarlana yuvarlana bir merhale
ye geldi ki §imdi hi~ olmazsa kontenjant
man ~e§idlerinin hepsi iflas etmi§tir deni
lebilir. Normal ve hatta makul surette 
himayekar giimriik kayJdlarile iktifa ede
rek serbest miibadeleye avdet zamanmm 
arhk gelmi.§ oldugu farzediliyor. Belc;ika 
Ba§vekilinin tahkikini uzerine ald1g1 i§ 
i§te bu i§tir. 

YUNUS NADI 

Bir beynelmilel hukuk~unun 
konferans1 

lki konferans vermek Uzere evvelki 
~Lin Kahireden §ehrimize gelen Lyon 
Universitesi Mukayeseli Hukuk Ensti
tiisli mlidiirli profesor Eduard Lambert 
ilk konferansmx dun Universite konfe
rans salonunda vermi~tir. <;ok luymetli 
eserleri ve bilhassa islam hukuku lize -
rinde miihim tetkikleri bulunan profe
soriin diinkii konferansmm mevzuu cA
merika kanunlanmn kanunu esasiye 
muvaf1k olup olmad1gmm kontrolu me
selesi. idi. 

Profesor konferansma ba~lamazdan 
once memleketimize geldiginden dolayt 
duydugu sevinci, ve bilhassa Dahi bir 
$efin ve mi.inevver arkada§larmm men
sub oldugu Tiirkiyenin beynelmilel hu
kukta olan ehemmiyetinden bahsetmi§, 
bilahare konferansma gec;mi§tir. 
Profesorlin konferansmx, Hukuk, ikh

sad Fakiilteleri profesor ve doc;entlerile 
Frans1z sefareti erkam ve Universite 
gencligi biiyiik bir alaka ile dinlemi§ -
lerdir. Profesor ikinci ve son konfe -
ransmx Hukuk Fakiiltesinde verecek -
tir. 1 -·-Denizyollarmda yapdacak 

tasarruflar 
Denizyollan idaresinde yap1lacak ta

sarruf ic;in haz1rhklara ba~lanml§hr. 
Maa§larda yap1lacak t~sarruf i§ini me
murlarm toplu bir halde protesto ettik
leri - diin de yazdtglmtz gibi - dogru 
degildir. Alelumum biitiin memurlar, 
bilanc;odaki ac;1k vesilesile maa§lanmn 
indirilmesinden miiteessir ve bu tedbi
rin ac;tgt kapamaga kafi bulunmad1gmt 
beyanda miittefikseler de verilmi§ ka -
rara kar§I toplu bir harekette bulun -
may1 dogru bulmamaktadtrlar. 

Denizyollan biitc;esi umumi heyetten 
gec;tigi ic;in, masraflarda tasarruf ve 
maa§larda tenzilat icrasx keyfiyetinin 
de bir kanunla Meclisten gec;irilmesi i
cab etmektedir. Bu i~ te oniimiizdeki 
ay ic;indc yap1lacakhr. 

Denizyollan idaresi memurlan ma -
a§lanm i§ledikten sonra almaktadtrlar. 
Binaenaleyh, tasarruf karanmn tebli -
gine tekaddlim eden nisan maa§lanm 
eskisi gibi alacaklard1r. ... , .... 
Istanbul erkek liaesi izcileri· 

nin bir tenezziihii 
Istanbul erkek lisesi izcileri, pazar 

glinii, oymak beylerinin ·idaresi altmda, 
Goztepe suyuna gitrni§ler ve donii§te 
Anadoluhisanna ugnyarak Anadoluhi
san B tak1m1 ile bir mac; yapmt§lardlr. 

--- - ~- -- -- -r. -...,... - - -- -=---~- ---

Orta Avrupa 
hararetli . bir 

• • s1yaset1 
safhada 

Goring diin Mussolini ile goriiftii, Von 
Neural ta Romaya gidiyor, Du~e 

ile Hitler vak1nda bulusacaklar 
., ' 

Romanya Krait ve Polonya Reisicumhuru kar•t· 
hkb ziyaretler yapacaklar, iki devlet Erkani· 
harbiye Naztrlart miizakereye giri.iyorlar 

[Ba§taratt 1 tnct !ahttese] 

mesi hakkmda Duc;e tarafmdan yaptlan 
te§ebbiisleri Schuchnigg'in ne suretle kar
§Jladigl malum degildir. Celecek hafta -
lar zarfmda Kont Ciano muhtelif hiiku -
met merkezlerini ziyaret edecek ve bun -
dan sonra Hitler'le Mussolini Berchtes -
gad en' de bulu§acaklardir. 

Mussolini ile Coring arasmda bugiin 
tetkik edilecek mevzular arasmda lspan -
ya meselesile dort senelik Alman plam -
mn da gozden gec;irilecegi §iiphesizdir. 
Von Neurath ta Romaya gidiyor 

Berlin 26 (A.A.) - Siyasi mahfil -
ler, von Neurath'm may1s ba~lang1cmda 
Romaya resmi bir ziyaret yapacagm1 
bildirmekte ve bu seyahatin iki devlet a
rasmdaki siyasetin samimiyetini ispat et
tigini ve Roma - Berlin mihverinin. Av -
rupa diplomasisinde miihim bir hakikat 
oldugunu gosterecegini ilave eylemekte -
dirler. 

Alman - Rus yakrnla,mast 
hakkrnna tahminler 

Nevyork 26 (A.A.) - New-York 
Times gazetesi, yaZJyor: 

«Avrupanm §imdiki vaziyetinde mu
him olan nokta, Sovyetler Birliginin tar
ZI hareketidir. Berlinin Moskovada yap
hgl iddia edilen yoklamalann ~ebebi de 
bu ~ekilde izah edilebilir. Fa kat Mosko
vanm resmen bu yakmhk hareketlerin
den haberdar degilmi§ gibi goriinmesi, 
Sovyetler Birliginin Almanyanm §arka. 
veya garbe dogru geni§lemesine kar§l mii§· 
terek bir harekete g~mek iizere F ransa 
ile arasmdaki baglan muhafaza etmek is
temesinden ileri gelmektedir. 

Mussolininin Hitlerizmin cenuba dog
ru akmasm1 kolayla§brmasmm sebebi de 
budur.» 

Almanya ve ltalya ifUis etmi~ 
Londra 26 (A.A.) - Hul'de sulh 

lehinde tertib edilen bir niimayi~ esnasm
da bir nutuk soyliyen Times gazetesinin 
eski direktorii Wickham Steed, ltalya i
le Almanya tarafmdan gosterilen faali
yetin endi§eyi mucib oldugunu kaydede
rek, kuvvetle silahlanml~ olan bu memle
ketlerin bir veya birkac; memlekete bir
den hiicum etmek i~in bir flr~t kolladlk
lanm iddia etmi§tir. 

Hatib demi§tir ki: 
«- Eger, harb tehlikesi mevcud ol

maml~ olsayd1, lngiltere silahlanmak i~in 
bir bw;uk milyar sterling sarfetrnegi gaze 
almazdt.» 

Wickham Steed, silahlanmak ic;in 1-
talya ile Almanyanm sivil ahalinin zara
nna olarak iflas etmi§ olduklanm bilhas
sa tebariiz ettirerek §UnJan soylemi§tir: 

«- hte bu sebebledir ki, Lansbury'
nin beynelmilel bir ikt1sad konfcrans1 
toplamak hakkmdaki teklifi, Hitler tara
fmdan derhal kabul edilmi~tir.:-> 

Sulhun muhafazas1 ic;in Steed, §Unlan 
teklif etmektedir: 

I - Harb vukuunda, fngilterenin bi
taraf kalm1yacagmm sureti kat'iyede ila-
m, 

2 - lngilterede izci te~kilatma mii§a
bih ve biitiin s1mflara ve siyasi te~ckki.il
lere mensub adamlardan miirekkeb bir 
sulh hareket ordusu viicude gettrmek. 
«Bu ordunun vazifesi, tehlikede bulunan 
memleketlere yard1m etmek olacakhr.» 

Hatib, bu tekliften sonra ~u sozleri ila
ve etmi~tir: 

«Bu hareketin viicude getirilmesile di
ger milletler «beynelmilel bir sulh hare· 
ket ordusu» ihdas1 ic;in !ngiltereye yard1m 
etmege davet edilmi~ olacaklardu.~~ 
Kolonel Beck Biikre~ten aynldt 

Biikre§ 26 (A.A.) - Hariciye Na· 
zm Beck'le refikasl diin ak§am saat 20 de 
Var~ovaya hareket etmi§lerdir. 

Hareket etmeden evvel Beck, Biikre§ 
gorii~melerinin sam1m1yeti dolayJsile 
memnuniyetini izhar ve Polonya ill! Ro
manya arasmdaki daimi tesaniidden e
hemmiyetle bahsetmi~tir. 

Beck'in ltalya ajanstna beyanalt 
Roma 26 (A.A.) - Hariciye Nazi

n Beck, Stefani Ajansmm Biikre~ muha
birine demi~tir ki: 

«-Her Avrupa milletinin hakiki te
kamiil fikrini derpi§ edememi§ olan Mil • 
letler Cemiyeti paktmda degi§iklikler ya• 
p1lmasJ ]az,mdlr. Mevcud nizamname ha
kikate uygun degildir. Bu hususta bey• 
nelmilel bir ic;tima akdedilmesi zaruridir. 
Polonyaya gelince, bu memleket, Millet• 
ler Cemiyeti c;erc;evesi ic;inde kendine aid 
meseleleri halletmek imkamm bulamam1~· 
tlr. 

Devlet reislerinin :ziyareti ve 
erkamharbiye temaslart 

Biikre§ 26 (A.A.) - Siyasi mah • 
fillerde, Kral Karol'un M. Bek'le mii· 
lakatma husust bir ehemmiyet atfedil .. 
mektedir. Lehistan - Romanya ittifakt • 
nm takviyesi beklenmekte ve Kralm het 
zaman bu ittifakm bir protagoristi oldu
gu kaydedilmektedir. 

Bununla beraber, tam bir noktai na• 
zar mutabakalimn ba§anldtgl zannedili
yor ve tebligin miiteaddid meseleler iize• 
rinde noktai nazar birli&i tesbit ve mii§a· 
hede edlidigine dair olan k1sm1 tebariiz 
ettiriliyor. Resmi ziyaretler meselesinin 
hallinden dolayt bilhassa memnuniyet 
gosteriliyor. Lehistan Cumhur Ba§kanl 
6 haziranda Romanya §enliklerinde haz1r 
bulunacak ve Kral karol da bu ziyarete 
ayni aym sonlanna dogru mukabele ede
cektir. Romanyanm en giizel §ahsiyet • 
lerinden biri Krahn davetnamesini Cum
hur Ba§kanma vermek iizere mayts i~in
de Var§ovaya gidecektir. 

Erkamharbiyeler gorii§melerinin ma
yJsta yap1lacag1 ve bu suretle Lehistan 
erkamharbiye reisinin yeni Romanya 
erkan1harbiye reisi General ~i§itini ile ilk 
miilakalim yapacag1 bildirilmektedir. 

N efredilen reami teblig 
Biikre§ 26 (A.A.) - Lehistan Ro

manya gorii~meleri hakkmda diin ne~ • 
redilen tebligin metni a§agJdadiT: 

Lehistan d1§ bakam Bek Biikre§e 
yaptlg1 ziyaret miinasebetile Romanya 
D1§ Bakant Yiktor Antonesco ile miite • 
addid gorii§mede bulunmu§tur. 

Bu gorii§meler §imdiki beynelmilel va• 
ziyetin muhtelif cephtlerine ve Lehista • 
mn diger memleketlerle olan miinaseba -
tma taalluk etmi§tir. 

fki Bakamn Vaqovada ve Cenevre· 
de yapt1klan goriitmelerin devam1 olan 
ve bilhassa samiml bir hava i~inde cere· 
yan e~mi§ bulunan bu gorii§meler, iki na
Zir noktai nazannm tet.kiklerine mevzu 
te§kil eden miiteaddid meselelerde hi~bir 
surette tehaliif etmedigini ve iki hiikumetin 
samimi te§riki mesaisinin itimad ve dost • 
luk <;er~evesi ic;inde inki§af ettigini mii • 
§ahede ve tesbite imkan vermi~tir. 

fki nam, gorii§melerinde, Lehistan • 
Romanya ittifakmm siyasi biinyesinin 
iki memleketin emniyeti hususunda mes
uliyet hissine ve beynelmilel miinasebet• 
lerin istikran i<tin de itimad fikrine da • 
yandJgmJ teyid eylemi§lerdir. 

!ki nam, siyasi mahiyette bazt ihti • 
laflara ragmen Avrupa, siyasetinin mes'ul 
drijanlarm kurdugu zihniyet ve hiisnii 
niyetlerinin umurni bir salah i~in faydah 
bir surette faaliyete ge<tmeleri tamamen 
miimkiin oldugunu memnuniyetle mii§a
hede ve tesbit etmi§lerdir. 

Beck ve Yiktor Antonesco, beynel -
mile! <ter<tevede zuhur edebilecek zorluk
lann siikunet ve sab1rla tetkikinin ~imdi
ki ahval ic;inde her zamankinden daha !"i
zumlu oldugu kanaatinde bulunmu§lar ve 
bu maksadla da temas1 en s1k1 bir suret
te idameye ve aralannda daha s1lu noktai 
nazar teatisine karar vermi§lerdir. 

Romanya Kraltnrn beyanatl 
Paris 26 (A.A.) - Romanya Kra· 

h Carol, Paris-Soir gazetesinin muhabi • 
rini kabul ederek Romanya harici siya• 

setinin degi§miyecegini, Kii~iik Antantm 

Rumen siyasetinde kat'! bir unsur oldu • 

gunu, F rans1z dostlugunun gerek kendisi 

gerek memleketi ic;in ~ole klymetli bulun

dugunu ve iki memleket arasmdaki rabt

talann bugiin her zamandan ziyade s1k1-
hk gosterdigini soylemi§tir . 

Norasteni, 

zafiyet ve 
Chlorose 

beniuizuk lcin yegine deva kanl ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En munlahip etibba taraf•ndan tertip edibni~tir. f 
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Karde§ Hariciye Nazu1 
hararetle kar§JlandJ 

~CumhuriyetUl If' ist. Borsasr 26/4/937 
tnJ ©l u ~ ~ lUI ~ lYl lfi) lYl 

Beyoglu Belediyesinin 
nazar1 dikkatine Sterlin 

Dolar 
Frank 

PARALAR 
Ah!ll 

620.-
123.50 
108.-
120.-

~abs / 
625.-

lBa§taratt 1 tnct sahttese) 
Bu esnada mlZlka lrak ve Tiirk rnilli 

rnar~larmt c;alrn!~hr. 
Muhterem rnisafirimiz ve refakatinde 

bulunanlar istasyondan dogruea ikamet -
lerine tahsis olunan Ankarapalas otelim 
gitrni~lerdir. 

lrak D1~ hleri Bakam pazar giinii sa
bah saat 10,30 da Tiirkiye - Suriye hu
dudu iizerinde !slahiyede, Tiirkiye top
raklarmda ve 1slahiye hudud istasyonun
da Cumhuriyet hiikumeti adma Gazi An
teb Valisi, asker! kurnandan ve rnihman
darhklanna tayin edilrni~ bulunan zevat 
tarafmdan kar§JlanmJ§ ve bir jandarma 
rniifrezesi de rasirnei ihtiram1 ifa eylemi~
tir. 

Misafirimiz buradan itibaren Ankara
ya kadar alan yolculugu kendilerine tah
sis edilen ve T oros ekspresine baglanan 
hususl vagonda yaprn1~hr. 

Aziz misafirimizin beyanatr 
Dost lrak Harieiye Nazm Ankaraya 

rnuvasalatm1 rniiteaklb bana §U beyanatta 
bulundu: 

«- Irakm biiyiik dostu olan Tiirkiye 
Cumhuriyeti rnerkezini ziyaret ettigimden 
dolay1 eidden memnunum. Ben ve biitiin 
lrakh vatanda§lanm Tiirkiyenin yeni ha
yatmm biiyiik adtmlarla parlak bir istik
bale dogru yiiriidiigiinii kemali iftiharla 
takib ediyoruz. 

Irakhlarm Tiirkiyeye ve hususile A
tatiirke kar§J kalblerinde ta§tdJklan hiir
m.et ve. muhabbet hissinin hududu yoktur. 
F1lhakika Atatiirk yalmz Tiirkiyenin 
degil, biitiin §ark milletlerinin yeniden 
dogmasma ve eanlanmasma sebeb olmu§
tur. lrakm Harieiye Veziri s1fatile Tiir
kiye Cumhuriyetinin harici i~lerde takib 
ettigi diiriist siyasetin meftunuyum. in§al
lah istikbalde Tiirkiye Cumhuriyetile 
lrak arasmdaki miinasebahn daha sami
rni ~e miittehid bir §ekil alacagma biitiin 
kalbJmle eminim. Bu sozleri yalmz uzvu 
oldugum hiikumetim namma degil, biitiin 
lrakhlar namma soyliyebilirim. Sizin mii
temadi muvaffakiyetlerinizi biitiin kal -
bimle temenni ederim.» 

Suriyelilerin Tiirkiyeye muhabbeti 
«$amda iken gerek Suriye Reisieum

huru ve gerek Ba§vekil Cemil Miirdiim 
Beyin kabine azasile Turk - Suriye mii
nasebetlerinden bahsettik. Suriyelilerin 
Tiirklere kar~1 samiml muhabbetlerinden 
§iiphem yoktur. Bunu da muhtelif ve mii
teaddid vesilelerle teyid etmi§lerdir. 

Tiirkiye - Suriye <'rasmda ihtilafh me
selelerin her iki taraft tatrnin ve memnun 
e~eeek bir surette halli ic;in gosterilmesi 
la~Jm gelen mesaiyi sarfetmekten c;ekin -
rn1yeeeklerini hissettim. 

. . Bir Arab olmak s1fatile §arkm meJan 
Ift.J_ha? olan Tiirkiye Cumhuriyetile, 
T urk1ye ve Suriye arasmdaki miinasebet
lerin sarniml olmasmt tabil temenni ede -
rim. Bu hususta bir hizmette bulunabilir
sem Ankaradaki ziyaretimden istifade e
~erek kemali memnuniyetle bunu yapma
ga hazmm. 

Sark misakr 
• .Sark misakmm bir an evvel imzalan
~asJ, kabinernizin programmdadtr. Si
z~~ ~e~ muhterem ve degerli Harieiye Ve
kJ!mlZln Bagdadda, haziranda vaki ola
cak ziy~retlerini ki herkes kemali i~tiyak
la bekhyor, miiteak1ben iimid ederim ki 
§ark misah T ahranda imzalanacakttr.>) 

Doat nazrnn ziyaretleri 
Ankara 26 (A.A.) - Bu sa bah 

T or~s. ekspresi!e §ehrimize gel en lrak 
Hancl~e YezJri ekselans Doktor Naei 
Elastl lka~etlerine tahsis edilen Ankara
palas otelmde ktsa bir istirahatt 
b

. b' . . en sonra 
1r mm miiteak1b D 1§ i•leri B k D 

T f 'k R y a am r. 
ev I U§tii Aras, Ba§vekil 1smet lno-

nii ve K~mutay ba§kam Abdiilhalik 
Ren~~Yl ~yaret ~tmi§ ve bu ziyaretler 
kend1sme 1ade edi!mi~tir. 

Muhterem rnisafir bugiin ogle yeme _ 
gini hususl olarak yemi§tir. 

Diin aksam • verilen ziyafet 
Ankara 26 (A.A.)- Bu ak§am Ha

riciye V ekili Doktor T evfik Rii§tii Aras 
tarafmdan Hanciye kO§kiinde Irak Hari
ciye Veziri Asil §erefine bir ziyafet ve
rilmi~tir. 

Ziyafette Ba§vekil 1smet 1nonii, diger 
birc;ok Vekiller, kordiplomatik, meb'us • 
Jar, Irak sefareti erkam, Harieiye V e . 
k.ileti yiiksek erkam ham bulunmu§tur. 

Ziyafeti bir suvare takib etmi§ ve Re

isieurnhur Atatiirk bu suvareyeyi huzur
larile ~ereflendinnislerdir. 

Soylenen hararetli nutuklar 
Ankara 26 (A.A.) - Bu ak§am 

Harieiye Vekili Dr. Aras, Irak Harici
ye Vekili N aei Asil §erefine verdigi Zl· 

yafette a§agldaki nutku soylemi~tir: 
«- Vezir hazretleri, 

Dost Irak devletinin de8erli Hariciye 

Vekili, zatJ devletlerini arrumzda goTmek
le duydugum rneseTTeli taTife hacet yok-

Atatiirk Irak Hariciye 
V ezirini kabul etti 

Ankara 26 (A.A.) - Bugiin 
Reisicumhur AtatiiTk lrak Hariciye 
Veziri N aci Asil'i kabul buyurarak 
nezdleTinde bir saat kadar ahkoy
mu§lardJr. 

Hariciye Vekili Doktor Aras ta 
bu kabulde hazu bulunmu§tur. 

"'-'=--

Ankaray1 ziyaret etmek suretile izhar 
buyurmu§ oldugunuz nezaket ve muha -
lasat iki dost memleketimiz arasmda mii
teyemmen mevcud samirnl dostluk miina
sebatmm yeni bir tezahiirii oldugu cihetle 
bizi c;ok memnun etmi§tir. 

Zah devletleTini hiikumeti Cumhuriye 
namma selamlarnakla rniibahiyim. Mem
leketimize ho§ geldiniz. 

T arihi mukadderatm, cogTafl vaziye
tin tabil ilcasJ olarak birbirine pek yakm 
ya§amJ§ milletlerimiz eskidenberi birbiri
nin meziyetlerini anlamak ve yekdigeTini 
takdir edeTek sevmek hrsatlm bulmu§lar 
ve memleketlerimizin takib ettigi sulh si
yaseti gaye itibarile ayni oldugu eihetle 
ararn1zda bugiinkii dostluk ve yakmhk 
teessiis etmi§tir. 

Kendine has alan meziyetler ve dii -
rustliikle temayiiz eden neeib karde§ 
lrak milletinin refah ve terakki yolunda 
hergiin c;ok geni§, c;ok seri ad1mlarla iler
ledigini gormekle Tiirkiyenin ve Tiirk 
milletinin biiyiik bir saadet duymakta ol
dugunu size samiml olarak temin edebi
lirim. 

Beynelmilel sahada kendisine lay1k 
olarak ihraz ettigi giizide mevki icab1 
gene ve dine kom§umuz lrakJn yakm §ark
ta sulhu selamet ve karde§ligin te)llin ve 
tarsini ugrunda diger dost devletlerle me
sai te~riki sahasJndaki yer ve kendisine 
terettiib eden vazifenin ehemmiyeti der -
kard1r. 

Bu onemli dava yolunda hepimizin 
sarfettigi mesainin peyderpey semerelerini 
iktitaf edecegimizi dii~iinmekle hakiki bir 
zevk duyuyor ve ufukta hergiin daha 
kuvvetle beliren garb! Asya ailesi rneved
detinin §ark memteketleTi ve ensali atiye 
ic;in miireffeh ve mes'ud bir atinin ba§lan
gJeJ olacagma k:ani bulunuyorum. 

Kadehimi Irak Krah Majeste BiTinci 
Gazi §erefine ref ve karde§ Irak milleti 
neeibesinin daima miitezayid gormek iste
digimiz teali ve refahma ve zah devletle
rinin de saadet ve s1hhatine ic;mekle bi.i
yiik bir ~eref ve saadet duyuyorum.» 

ITak HaTiciye Veziri de §U nutukla 
mukabelede bulunmu§tur: 

«- V etir hazretleri, 

Karde§ bir memleket Hariciye V eziri 
slfatile §ahs1rna kaT§! ibTaz buyurulan te
vecciihlere arz1 §iikran ederirn. 

T arih ve kaTde§lik baglarile rnemle -
ketimin bagh bulundugu muhterem Tiir -
k1ye Cumhuriyetinin merkezinde kendimi 
bulmakla biiyiik bir bahtiyarhk hissedi -
yorurn ve bu bahtiyarhg1m memleketimin 
karde§ Tiirkiyeye olan samiml duygusu
nu izhara vesatat ettigimden dolayt bir 
kat daha arhyor. 

Zah devletlerinin buyurduklan gibi ta
rihi ve eogTafi amiller dolayisile Tiirkiye 
ile alakas1m idrak eden memleketimiz, 
muhterem karde§ memleketin geni§ terak
ki ve teali hatveleTim hirer hirer derin bir 
alaka ile takib ediyor ve bunun semere -
lerini rnii§ahede etmekle sevinc duyuyoT. 

Yaktn §arkta ve beynelmilel hayatta 
sulhu selameti ideal oLarak tamyan mem
leketim Tiirkiye Cumhuriyetinin bu ga
ye ugrundaki mesaisini nazan takdir ve 
hiirrnetle takib etrni§ ve zah devletlerinin 
i§aret buywduklan gibi bu hususta kendi 
hissesine isabet edeeek me~aiyi ifaya da
ima azimkar bulunmu§tur ve bulunaeak -
tiT. 

Bu duygularla kadehimi Tiirkiyenin 
Ulu ReisieumhuTu ekselans Atatiirk §e· 
refine ref ve karde~ Tiirk milleti necibe -
sinin daima miitezayid goTmek istedigimiz 
teali ve refahma ve muhterem Ba~vekil 
ekselans 1noniiniin ve zah devletlerinin 
saadet ve sthhatine ic;:mekle biiyiik bir ~e
ref ve saadet duyuyorum.» 

( YENi ES~RLER ~ 
A~hk 

Maruf muharrirlerimizden Refik Ah
med Sevengilin bu namdaki romam, ki
tab halinde c;tkmt§hr. ~ayam dikkat bir 
ic;timai tahlil alan eseri tavsiye ederiz. 

Fiatt 50 kurustur , . 

UaOnlar, konteranslar. konnreler 

Beyoglunda Aynahge~rne Emlncamll so -
kak Abdullahbey aparttman 2 numarada 
Mahmud Ci.Jda imzaslle aldigtmtz mektub
da denlllyor ki: «Oturdugum bina lle ya -
nmdakllerin aralarmda aydmllk bo§luklari 
var. Fakat buralan kom§ulanm tarafmdan 
maatteessuf l(iipliik olarak kullamlma;kta
dlr. Ust katlarda oturan ve hepsl de l(il(ek 
merakllSt olan kom~ulanm biitiin pencere
lere toprak, tahta ve salr clnsten saksilari 
dlzmi~ler, sabah ve a~am bir bahgtvan ln
tizam ve lhtimamlle bol bol suluyorlar. Ge
rek gop ve gerekse sakstlardan s1zan giib
reli sular yiiziinden pencerelerimlzl agamt
yoruz. Bu halden dolayl evveH\ kom§ulara, 
bllahare de Beledlyeye l)lkayet ettlk, fakat 
netlce l(tkrnadt. Daha nerelere ba§vurma
rnizm icab ettigini blldirmenizl rica ede-
rim.:. 

Sinema balkonundan 
dii~en ~ocuk 

R1fk1 imzasile ald1gmuz bir mektubda 
denlliyor ki: cQocugum Ya§ar, Kastmpa~a
daki be§incl llkmektebde okur. Kendlsinl 
mektebo:len 60 arkada§lle beraber Beyog -
lunda Melek sinema.sma giitiirmii~ler. La
kin nezaret ir,;in yanlanna verilen muallim, 
ihtlmal mel?gul olamadlgi Ir,;ln, oglum sine
rna balkonundan di.ilierek, ba§mdan ve ag
zmdan burnundan yaralanmi~tlr, §imdl 
Etfal hastaneslnde yatmaktadrr. 

Ben had!seyi, muallimin idareslzllglnde 
buluyorum. Aliikadar makarnlarm nazan 
dlkkatlni celbetmenizl rica ederim.J> 

ispanya ihtilalcileri 
Bilbaonun kaprsrnda 

!Ba$taratt 1 lnct sahifedel 
Binalarm birc;ogu tamamile harab ol

mu~tur. Askerler zaferi tes'id etmek i
c;in §arkt soyliyerek sokaklardan gee; -
mektedirler. 

Diin ak§am 3 motorlii 20 tayyare ile 
15 tane avc1 tayyaresi Elgueta'mn iize
rinden Eibar istikametinde uc;mu§lar -
dtr. Bunlar, Franco kuvvetlerine men
subdu. Birkag dakika sonra infilak eden 
born balann sesleri i§itilmekte ve Eibar 
vadisi iizerinde bir duman tabakast 
yiikselrnekteydi. 

Bilbao yolunda 
Salamanca 26 (A.A.) - Resmi bir teb

ligde ezciirnle §Oyle denilrnektedir: 
cDii§man, dagmtk bir §ekilde Du -

rango - Bilbao yolundan geri c;ekilmek
tedir. Diin ogleden sonra taraf1mtzdan 
i§gal edilen Verriz kasabas1 muvasala 
noktasmdan miihim bir diigiim te§kil 
etmektedir. 

San Sebastien - Bilbao - Santander 
demiryolile Durango'dan Marquina ve 
Cibar'a giden yollar kesilmi§tir. 

Ktt' alartmtz Azcon bieta dagtm a§tlk -
tan sonra diin ak§am Bilbao'ya dogru 
inmege ba§lamt§lardtr. Birkag nokta 
miistesna olmak iizere dii§rnanm mu -
kavemeti cumartesi giiniinkiinden daha 
zaytf olmu§tur. 

Madrid, Santander ve Leon cephe -
lerinde piyade ate§i teati edilmi§tir. 0-
ragon, Cordoue ve Gtrnata cephelerin
de topc;u diiellosu olmu§tur.~ 

Durango muhaaara edildi 
Vitoria 26 (A.A.) - Havas ajansmm 

muhabirinden: 

Franco ktt'alan df.n Bask cephesinde 
ileri hareketlerine devam ederek Ver
riz ve Zaldibar kasabalarile Errnua ve 
Cibar kasabalarma hakim alan Azcono
bieta strtlanm -ele gec;irmi§lerdir. Bu 
ktt'alar, birc;ok esir ve miihim miktar -
da barb malzemesi almt§lardtr. Duran: 
go §ehri muhasara edilmi§tir. 

Bir deniz muharebesi 
Seville 26 (A.A.) - Radyo vasJtasile 

tebligatta bulunan General Queipo de 
Llano, Canarias isrnindeki hafif kruva
zoriin, hiikumet kruvazorii cJ ames~ i 
cenub ahilinin bir mil ilerisinde kara
ya oturmaga mecbur etmi§tir. 

1935 senesinde denize indirilen Cana
rias, 10,000 ton hacmirtde ve 20,3 santi
metrelik 8 topla miicehhezdir. Azami 
siirati 34 rnildir. 

cJames:o ise 1920 de tezgahtan gtk -
mt§tlr. 16,000 tonluk olan bu gemi 30,5 
santimetrelik toplarla miicehhezdir. 

Siirati 20 mildir. 

Bilbao limamna gelen vapurlar 
Salamanka 26 (AA.) - Bilbao'dan 

gelen haberlere gore yiyecek yiiklii iig 
ingiliz vapuru daha Bask lirnanlarma 
varmt§ ve bu suretle §imdiye kadar ab
lokayt dokuz ingiliz vapuru yarrnt§hr. 

I htilalciler lnt!iltereyi tehdid 
ediyorlar 

Cebeliittank 26 (A.A.) - Royter a -
janst bildiriyor: 

Franco'nun generallerinden Dellano 
bugiin radyoda soyledigi bir nutukta in
giltereye §iddetle hiicum ederek demi§
tir ki: 

Liret 
Belcika Fr. 
Orahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturva 
Mark 
Zloti 
Penl!'o 
Lev 
Dinar 
Kron fsver 
Altm 
Banknot 

C E K 

80.-
18.-

570.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1052.-
253.-

126.-
113.-
125.- 1 
84.-
22.-

580.- 1 
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.50 
24.-
14.-
52.-
32.-

10'13.-
254.-

L E R 
Artlt-5 

624.50 
0.7896 

17.80 
15.-

4.6757 
87.51 
3.4532 

64.0512 
1.4420 

22.fl580 
4.2130 

l'"'nRnts 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Rriiko;eJ 
A tina 
f'pnevre 
Sofva 
Amsterd. 
Prae 
Vi van a 
Marhid 
~erlin 
Varsova 
~11ilaueste 
QiiJnes 
JJell!l'ad 
Yokohama 
Moskova 
c;;tokholm 

13.7710 
1.!lfl!l 
4.11137 
3.9792 

107.44110 
34.4275 

2.75 
23.91 
3.1075 

ESHAM 
Ar1ho: 

i~ Bankas1 nama 9.80 
iSTiKRAZLAR 

Art he: 

Tiirk l)orcu I Pesin 20.45 
• • 1 Vadeli 20.50 

F.rgani 
istikraz1 dahili 

T A H V 

95.-
99.

t LA T 

624.50 
0.7890 

17.90 
15.-
4.6765 

87.51 
3..1525 

64.fl512 
1.U14 

22.1l!i80 
4.2130 

13.77101 
1.9R5 
4.1617 
3.9792 

107.44601 
34.4'!75 
2.75 

23.:>1 
3.1075 

",,.,.,.,,~ 

20.45 
20.425 
9!>.-
99.-

Acd1s Kauams I 
Anadolu 

• I Vadeli 39.95 39.95 
• D Vadeli 39.95 3!!.95 

\.. .J 
GONON BULMACASJ 
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H ~I I ILl 
Soldan saga: 
1 - Eskl blr Tiirk muslkl9lnas1, alatur -

ka sazlardan blrlnl galan. 2 - Miisavl, dll . 
3 - Blr ay. 4 - Kom§u bir memleket, blr e
mir. 5 - B~t ~aplak, arabca ckatlb~ In 
cern'!. 6 - Elbisenln en alt k1sml. 7 - Ka
badaythk. 8 - Bir tarafa egmek, Arabistan
da oturan. 9 - Herkesln ortasmda, nota. 
10 - ill§lk, Asya ktt'asmda blr gel. 

Yukandan a§a~tya.: 
1 - Vaktlle Surlye sahlllerlndekl blr dev

letln tebaasJ. 2 - Kabile, e~?ya. 3 - Mecmua, 
miilkemmel. 4 - ilerl gerl laf soyllyen, ham 
kavun. 5 - Az berbad. 6 - Vllayet, yiiziin ak
sammdan birl. 7 - Blr emir, nota. 8 - Ak1l, 
arabca cc;ob. 9 - Arabca roovem, ba§. 10 -
Aymm lkametgaht, cern edatt, bunu tutan 
parmagm1 yalar. 
Evvelki bulmacamn halledilmi!l §ekli 

2 H q fl !I • ~ 10 
. · ··· · ···- -----

IIYTArol t IGIAIRI•lMII J 
2 AI RIAls IIIR IAI.IAI s 
3 KIIIYIAIKI• <;\AIKII I 
i AIKIAIBI•IKIA\ZIA 1K 
~> P\AIKIE\T i•I•IAISI• 
o A\NI•Ir E \KIE I•I•IFI 
, <;l•lsl• T\EIRIEIKIE 
8 AICIAIYI t lsl•lcl I IN 
81•1AIR'A KlliYIE l•lt i 

10 AIY\Alzi•IRIOILI• K 

c- Ingiliz miidahalesi kar§lStnda her 
hangi bir nasyonalist bahriyelinin va -
zifesini yapmast ~ok muhtemeldir. Bu Deposu: A. EMiRZE, lstanbul 
takdirde boyle bir hareketin neticesin - Sultanhamam Dikranyan han 3 
den elbette ki rnes'ul alan birisi buluna- Adalar sulh iera dairesinden: 
cakttr. ingiltere tedricen diinya nazarm-
da biitiin niifuzunu kaybetmi~?tir. italya Bir deyinden dolayl mah~uz olup pa-
Habe~istam fethetmekle ingiltereyi da- k h 

raya revrilmesine karar verilen biT a ve ha ziyade sindirmi§tir. ~irndi de bizim "' 
zaferirniz Britanya hegemonyasmt ta - degirmeni motorii 10 may1s 937 pazartesi 

Konferans 
Beyoglu Halkevlnden: mamile ytkacakttr.:o giinii saat 14 ten itibaren Biiyiikadada 

Ayhk Moda 
mecmuas1 1 

may1sta ~1k1yor 
Avrupa rnoda mecmua'art kadar 
nefis ve zenqin ilk Turk mec
muasi (MODEL), biitiin bayan-

lar tarahndan kapt!illacakbr. 

iran Transit Yolu insaat 
' 

M iidiirliigiinden: 
7/4/1937 gar~arnba giinii ihale edilecegi ila.n olunan Trabzon - !ran tran

stt yolunun Agn vilayeti dahilinde Sactepe ile KlZllyokus arasmda k1smen 
haztrlanmt~ ve ktsmen haricden gelecek ta~ ile yeniden in~a edilecek olan 
17 kilometrelik sose ile tesviye ve imalatt smaiye ve tamiratt miitemadiye 
ve Ekib binalarm noksanlarmm 99,889 lira 84 kurus bedcli ke~fi iizerinden 
ikmali in~aatt goriilen liizum iizcrine veniden kapalt zar[ usulile eksiltmiye 
~Ikanlmtstrr. Eksiltme 30/4/1937 curna giinii saat on be~te hiikurnet binas1 
i~inde Nafta Miidiirliik odasmda Transit Yolu insaat Komisyonunda yaptla
caktJr. Evrak1 kesfiye ve ~artname ve mukavelenamesi ve buna miiteferrik 
biitiin evrak Erzurum ve Agn Vilayetleri Nafta Mi.idiirli.igiinde gori.ilebile -
cegi gibi 500 kuru~ mukabilinde Erzurumda iran Transit Yolu in::;aat Miidiir
liigiinden almabilir. Muvakkat teminah 6,245 liradtr. Istekliler Resmi gaze
tenin 7/5/1936 giin ve 3297 sayllr nlishasmda c,;1kan talimatnameye gore Na
fta Vekaletinden ahnm1~ vesikalan ihtiva etmek sartile 2490 sayth artbrma 
ve eksiltrne kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim ede
cekleri 1eklif mektublanm 30/4/1937 cuma giinii saat on dorde kadar Tran
sit Yolu in§aat Komisyonuna vermeleri laz1mdtr. Postada gecikmeler kabul 
edilmez. (2350) 

- I inhisarlar Um11m Miirlih·liiaiinden 

I - 100 X 150 eb'admda 300 aded yi.in bayrak pazarhkla satm almacakhr. 
II - Pazarhk 7/V /937 tarihine rasltyan cuma giinii saat 10 da Kabatasta 

Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Ahm Kornis~nunda yaptlacakt1r. 
III - isteklilerin pazarhk ic,;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi buc,;uk 

giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelrneleri ilan olu
nur. (2281) ,.,..,_ 

I - S9rtname ve katalogu mucibince 25 aded hassas terazi pazarhkla 
satm ahnacakttr. 

II - Pazarhk 7/V /937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Kabata~
ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktlr. 

III - Sartnarneler parastz olarak hergiin sozii gec,;en subeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 

bu~uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec,;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (2278) 

,.,..,_ 
4000 metre ye§il yagh kanevic;;e 
6000 ~ beyaz " " 

1 - Yukanda cins ve miktan yaztlt 2 kalem malzeme §ar name i mu
cibince pazarhkla satm almacakttr. 

2 - Pazarhk 12/V /937 tarihine rashyan c;ar§amba giinii saat 15 te Ka
bata§ta Levaztm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlackhr . 

3 - Sartnameler paras1z olarak hergiin sozii gec,;en subeden almabilir. · 
4 - isteklilerin pazarhk ic;:in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte adt gec,;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2339) 

c<HAVZA)) da pazarhkla elektrik tesisat1 
Naf1a Vekaletinden tasdikli projesi rnucibince ~ehrimizde yap1lacak - Bina 

ve direkler baric - 17785 lira bedeli kesifli elektrik tesisatmm kapah zarfla 
eksiltmesine miiddeti i~inde talib bulunmad1gmdan 1 nisan 937 den itiba -
ren bir ay miiddetle toptan veya parc;:a par<ia yaptmlmak iizere pazarhga 
bJrakJlmishr. 

istekliler her tiirlii tafsilat il.e. proje ve fenni sartname ve diger evrak
lart Havza Belediyesinden ve Istanbulda Taksimde !?ark aparttmamnda 
elektrik miihendisi Bav Hasan Haletten bedeli mukabilinde alabilirler. 

Muvakkat teminat' 1333 lira olup hergiin pazarhk teklifleri kabul edi
lecegi ve kat'i ihalenin 30 nisan 1937 cuma giinii saat 17 de Havza Belediye 
Enclimenince yaptlacaih ilan 0lunur. (1904) 

istanbul Bakkallar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin tesekkiilii s1rasmda istanbul Emniyet Miidiirliigiinden alm

mtf:i alan ·35 sayth ~~ 17/12!~39 tarihli ilm~haber zayi. olmu~~ur. .. Miidi~iyet~en 
bir sureti almmak uzere muracaat olundugundan zayt alan llmuhabenn huk-

mii olmad1gt ilan olunur:... ------------------------

... 
I 

.. . . 
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T~DAVtiLDtN ~[Kil[N DARANIZ ~i<;Bi~ 
CI~[TL~ SiZi ilt~Lt:TM~Z 

ONU QANI<AYA YATIR.INIZ 
1 ~t~ Tl:II2LI::J iZAHATI Gi9tLE12iMiZDtN ALINIZ 

WOLANT~[ ~ANk' ONi N.V 
k'AQA~OY, PALAS ALAttMCJ l-IAN 

Operator 

RIZA UNVER 
1 - 27 nlsan 937 sal! giinii saat 18 de E- Durango i~gal edildi lsarelebi sokak 22 numarah diikkanda oovum ve kadln hastallklarJ 

vlmlzin Tepeba~mdakl merkez blnasmda V 6 (A A) H · "~ .. miitehassJSI 

Zayi - Eminonii nahiyesinden al .. 

makta oldugum eytam maa§t tatbik 
miihriimii zayi ettim. Hiikmii yoktur. 

Bayan 1;\iiki.Jfe Nlhal Ba11ar tarafmdan Tiirk itoria 2 · · - avas aJanst nas- satilacagmdan talib olanlann mahalli Cag· alog"lu. Nuruosmaniye caddes Olii Mehmed Besim zevcesi 

Hacer Tahir kadm §alrl <Zerrlnta~;> hakkmda blr kon- yonalistlerin Bilbao cephesinde bu sa - 1 I bah D E 'b • · g 1 t ' 1 mezkurda haz1r bulunacak rnemurme No 22. Mavi yap1 !erans ver lecektlr. urango ve 1 ar 1 1§ a e m1§ o -

~•· a~~~~~illL--~dlYkl@ri~lli~~~~kU,~dw·~-----lm~~@lli~~~mll~---1U1~~~~--T~e~l~et~o~n~.~22~6~8~3~!!!!~---------•""'-EU'- anru a er rm e 1r. 
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CUMHURIYET I ==== 
giderir. Hic;bir zararh ve miishil maddesi yoktur. Seker hastahg1 olanlar hilt- ala
bilirler. MlDE ve BARSAKLARI ALISTIRMAZ. 1c;ilmesi Iatif, tesiri ko
lay ve miilayimdir. Y erini hic;bir miimasil miistahzar tutamaz. 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------d~e~p~os~u~-~f=st=an~b=u~l~Y~e~n~ip=o=st~an~e~ar~k~as=In=d=a~N~o=·-4~7--------------------------

MAZON 
MEYVA TUZU 

INKIBAZI, 
EK~ILlK 

H A Z I M S I Z L I u I, M 1 D E 
VE YANMALARINI 

EMLAK ve EYTAM 
l-fenijz taleb edilmemi§ his. senedleri B. T. 
Derdesti tahsil A hissesi. 
}(AS A: 

Banknot. 
Giimiil} 
Ufak paralar 

Dahili muhabir bankalar 

l-fazine bonolan 
Senedat ciizdam 

1skonto senedleri 
is. Ed. Miit. ve Eyt. maa~lan 

£sham ve tahvilat ciizdam 

Borsada kote olanlar 
% 5Yz faizli bazine bono. 
Diger esham ve tahvilat 

Borsada kote olmtyanlar 

AVANSLAR: 
Esham mukabili avans 
Altm ve giimii§ iizerine avans 
Senedat mukabili avans 
T eminah miitenevvia M. avans 

BORCLU CARt HESABLAR: 

Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili H. ca riler 

ipotek mukabili avanslar 
T ah. edilecek sal!~ taksitleri 
ipotekli ikrazat 
i potekl i tic a ri H. cariler 

h in§aat iizerine avans 
•vtENKULLER: 
CA YRiMENKULLER: 
()() Hissei i§tirak mukabili G. M. 

Banka hizmetine tahsis edilenler 
Diger gayrimenkuller 

MUHTEL1F BORCLULAR: 
ICabullerimizden dolay1 borc;lular. 
Naz1m hesablar. 

(X) 
(248.000.- liraya sigortahd1rl 

M. V. 

ZiMMET 
MASRAFLAR 

Maa§ ve iicretler 
!dare masraflan 

V ergi ve har~lar 
Verilen faizler 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar 
Kar. 

M. V. 

98.671,00 
510,00 

13.234,11 

949.500,-
1.603.160,10 

EM 

Ever clciM .' 
PERLOD£NT oi~ MAcunu 
SA'JESiNDEDiR. 

31 Birincikanun 
8.902.450,00 
2.881.601,66 

112.415.11 
908.599,90 1.021.015,01 

1.500.000,00 

454.054,34 

936 vaziyeti 
SERMAYE: 
lHTlY A TLAR: 

Nizami ihtiyat ak~esi. 
T ahsis edilmi, kar~1hklar 

Muhabir bankalar 

MEVDUAT: 
lbrazmda cari hesablar. 
Preavili hesablar 
Vadeli hesablar 

TASARRUF MEVDUATI: 

Vadesiz 

I.I.J .386,34 
I .067.549,29 

600.071,74 

1.854.520,13 

20.000.000,00 
170.580,94 

225.507,02 
79.066,82 

2.824.007.37 

718.894,77 1.172.949, II 1 aydan 1 sen eye kadar va deli. 19.700,00 
1 sene ve daha fazla vadeli 665.915.47 2.540.135,60 

3.005.872,46 
2.235.697,79 

EYT AM MEVDUATI: 

Muhtelif alacakhlar. 
2.552.660, I 0 T aleb olunmami§ temettii ve ku ponlar 75,71 

12.996.250,00 
36.224.796,28 

568.677,72 

150.002,00 2. 702.662,1 0 .Kabullerimizden dolay1 alacak 
Nazim hesablar 

96.026,34 Kar (X) 
30,54 

34.743,26 (X) 28.433,89 lirasi statii mucibi ihtiyat 
13.801,30 144.601,44 28.433,89 liras1 bankalar kanunu 

mucibi ihtiyat 

6.615,08 511.809,94 liras1 matlubab me1kuke 

572.954,16 579.569,24 
ic;in previzyon olarak tahsis 

1.275.623,76 
6.936.885,78 

121.940,52 
261.600,74 

1.347.935,44 
392.053,74 
733.621,79 

8.596.050,80 

49.342,45 

2.473.610,97 

1.625.768,65 
12.996.250,00 
36.224.796,28 

80.870.667,7 f 

EYT 

edilmi§tir. 

80.870.667,71 

M BA KASI 
31 - 12 - 1936 tarihindeki kar ve zarar hesab1 

YEKON 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 kumiisyonlar 
Muhtelif Hrlar 
htirakleriroizden kar 

MATLUB 
YEKON 

1.054.143,67 
487.597,29 
113.366,24 

1.655.1n7,20 

- KALORiFER MALZEMESi 
Ankarada Beynelmilel Komiir Sergisinde gosterilen me~hur Strebel 

kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiator ve ka
lorifer tesisati i~in her cins borular ve biitiin malzeme tstanbulda Galata 
Tiinel caddesi No. 48. MiHRAN GESAR OCULLARI ticarethanesinde 

sahlmaktadtr. Telefon: 40308. 

Zile ~arbaybg1ndan: 
Belediyece bir aded seyyar etiiv makinesi satm almmas1 miinakasaya ko

nulmu§tur. Makine 0,35 metre mikab1 hacmi istiabisinde ve 100 derecei ha
rarete miitehammil olacakhr. Taliblerin yevmi ihale olan 30/4/1937 tarihine 
kadar Belediyeye miiracaat etmeleri ilan olunur. (2137) 

LIMAN KOOPERATiF ~iRKETi 
GALATA YA NAKLETTi 

Liman I§letme idaresinin Galataya nakledilmesi hasebile Kooperati
miz Galatada Karakoyde Abdullah Efendi lokantas1 yamndaki biiyiik ma
gazayi ldralam1~ ve oraya ta~mml§hr. Ortaklanmtzla saym mii~terimize 
yeni magazamlZm yerini bildirir ve ,yeni yap1lan tenzilattan istifade etme
lerini tavsiye ederiz. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Ankara ve istanbul telsizleri ihtiyacl olarak istanbul piyasasmdan alma

cak 166 kalem h1rdavat malzemesi a~1k eksiltmiye konulmulitur. Eksiltme 
11/5/1937 sah gtinii saat 14 te istanbul Yenipostane binas1 birinci katta !s -
tanbul P. T. T. Miidurliigiinde miite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda ya
p!lacaktJr. Muhammen bedeli 1185 lira muvakkat teminat 88 lira 88 kuru~
tur. Taliblerin ~artnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yabrmak 
iizere ~ah§ma giinlerinde mezkur miidiirliik idari kalemine miiracaatleri. 

(2331) 

1.655.107.20 

<;atalcada <;ad1rtepe ~ayirlarindan: 
Biiyiik Yalakb ve lneddin ve Muha ~a}'lrla1 otlann1n milzayede~ai 2 tnay1s 
937 pazar a-iiniine tehir edilmi;~ oldua-undan isteklilerin o gGn ~ataleada 

idare heyetine miiracaatleri ilan olunur. 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Kumkale - imroz ve Gelibolu - Lapseki deniz telgraf kablolarmm tamir 

ve tslaht i~inde kullamlmak iizere en az 25 en ~ok 30 giin miiddetle bir ro
morkor veya vapur kiralanmas1 paza:hga konmu~tur. Pazarhk 30/4/937 
tarihine musadif cuma giinii saat 14 te Istanbul Biiyiik postane binas1 birinci 
katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirli.igunde miite~ekkil Ahm Sahm Ko -
misyonunda yap1lacaktlr. Muhammen bedeli 2250 lira, muvakkat teminat 
168 lira 75 kuru~tur. Taliblerin ~artnamesini gormek ve muvakkat teminat
lanm yahrmak iizere ~alu,;ma giinlerinde mezkur Miidiirliik idad kalemine 
ve ~artnamesinde istenilen vesika ile birlikte pazarhk giin ve saatinde Ko -
misyona miiracaatleri. (2329) 

MAKiNE RESSAMI ARANIYOR 
Karaaga~ 

Alominyum Matara F abrikasi 
i~in bilimtihan bir makine ressamt attnacakbr. Talib olanlar Karaatecda 

dogruea fabrika idaredne miiracaar etmelidir. Telefon No. 4901:!2 

Kiiltiir Bakanbg1ndan: 
Olgunluk ve mezuniyet smavlarmda bir gruptan muvaffak olamaytp ta 

istanbul Universitesine devam eden erkek talebenin :>mavlan Kabata§, k1z 
talebenin smavlan istanbul Ku Lisesinde, Ankara Dil, Tarih - Cografya .Fa
ki.iltesine devam eden ktz ve erkek talebenin smavlan da Ankara Gazi lise
sinde 26 - 30 nisan 937 de yaptlacaktlr, ilgili talebenin devam etmekte olduk· 
lar1 Fakiilteler Dekanhklarmdan alacaklan fotografh vesikalarla smavlann 
yap!lacag1 okullar direktorliiklerine miiracaatleri laz1mdu. (2325) 

BASURA ~ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA --.. 

HEDENSA NEVROL C MAL FORTESTi 
Ameliyatstz basur memelerini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, biitiin 
dtinyada §ohret bulmu~. yiizlerce pro
fesi:iriin takdirnamelerini kazanmi!:ihr. 

Hiddet, merak ve korkudan baytlanlar, siniri, hafakam, c;arpmt1s1 
tutanlar 20 damla cNevrol Cemah ahnca hemen ac;;Ihrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga ~1kmaym12. Bu me~hur 

cNevrol Cemah i ahrken cCemah ismine dikkat ediniz. 

Pek miiessir bir ilacdtr. Bel gev~ekligmi ge~i
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencle~tirir. Sul· 
i.stimal edilmi~ yorgun viicudlar1 -iincl~tirir. 

Yalmz ismine dikkat ediniz. 
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HA~ARAT 
Hastal1k ve OIOm getirir 

FAVDA 
Ha,aratl Yumurtalarile 

Beraber imha eder 
Biitlin yaz bu muztr ha§iarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 
Bilhassa apartlmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarmiZl 

telvis eden hamam boceklerini F A Y D A ile oldlirlinti.z. 

iktJsad Vekaleti i~ Ticaret Umum Miidiirliigiinden: 
Esas mukavelenamesi mahalli kanunlarma gore tanzim ve tescil edilen 

ve 30 ikincite§irin 1330 tarihli kanun hiikiimlerine gore Tlirkiyede tescili is
tenen, merkezi Vevey ~ehrinde bulunan isvi~re tabiiyetli ve 5.000.000 isvi<;re 
frankt sermayeli •Nestle And Anglo-Sliis Kondensed Milk Kompani Limited• 
§irketinin Vekalete verilen evrak1 tetkik edilerek muvaf1k gorti.lmli~tlir. 

Bu evrak arasmdaki vekaletnameye gore §irketin Tlirki.ye umumi vekil
ligine sirket namma yapacag1 islerden dogacak davalarda blitlin mahkeme
lerdc dava eden, edilen ve li<;lincli ~ahts slfatlarile haztr bulunmaga salahi
yettar olmak lizere tayin olunan !stanbulda Ferikoyde Arpasuyu sokak 27 
No.da (Fransiz Rais) dir 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hti.klimlere uygun goriilmii§ olmakla ilan 
olunur. 

BOTON DONYA 

POKER 
Tua§ h•~aklarm1 kullamyor. 

Siz de ahmz. 

POKER PLAY 
markasma dikkat ediniz. 

Ilg1n Uraytntn A~tk Eksiltme Usulile 
Y apbracag1 Su i~Ieri ilant 

1 - ~emba iizerine yapllacak muhafaza havuzu ve kaptaj. 
2 - !sale giizergaht hafriyatl ve boru vaz'ileri. 
3 - Celik isale borulart ve aksam1 hususiyeleri. 
llgm kasabasma isale edilecek alan 7565 lira 71 kuru§ bedeli ke§ifli su 

tesisab 4 may1s 1937 ye tesadlif eden sah giinii saat 15 te ihale edilmek iizere 
a~Ik eksiltmiye konuimustur . 

. Eksiltmiye girebilmek i~in bedeli kesfin ylizde yedi buc;ugu nisbetinde 
temmah muvakkate ak~esi veya o nisbette ban:\ta mektubu veya 2490 nu • 
marah kanunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahvilatla N af1a 
B~kanhgmdan almmts mliteahhidlik vesikasmt ihaleden evvel Ilgm :;;>arbay
hgma vermeleri lazrmdtr. 

Bu h"?~~staki evrakt kesfiye ve projeleri gormek ve seraiti miinakasayt 
anlamak tsbyenlerin Ilgm Sarbayhgma mliracaat etmeleri ilan olunur. (2264) 

CUMHUR1YET 27 Nisan 1937 

NASl~llACl 
KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat neticesi 

olarak buldugu bir formiildiir. 

KANZUK NASIR iLACI en 

eski namlan bile kokiinden <;1kanr. 

Ciddi ve §ayam itimad bir nasn 

ilacJdir. 

iNGiL!Z KANZUK Eczanesi 

BEYOGLU - Istanbul 

Profestir K. KtimUrcan'm 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muha.sebe u.suHi 
Ticari maliimat ve bankaml!k 
iktLSad ilrni 
iktLSas muhasebeleri (~irket, sanayi, 
ziraat, bankaJ 175 
Ticari ve mali hesab 1 inc! kLSrm 70 
Zihni hesab kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (yen! rakam) 56 
Yen! hesab1 ticari (mufassal eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve sigorta he-
sablan) 100 

Ba~llca sat1~ yeri: ikbal Kitabevi 

Bars!klan tamamile temizliyen ta
bii ve nefis miishil c;ikolatasJdJr. Fen· 
nin harikasJ olan bu tabii ~tikolata 
almmas1 en kolay ve en iyi bir miis· 
hildir. T ansyonlan yiiksek hastalara, 
kadmlara ve kiic;iik ya§taki c;ocuk
lara itimadla verilir. En kiic;iik ya~
taki c;ocuklar LAKSOJEN'i c;iko
lata gibi lezzet ve i§tiha ile yerler. 

Biitiin eczanelerden ara InJZ. 

Yiin ve pamuk ipligi 
VE AKME,SE VE SAtRE lMAL!

NE MAHSUS TURK ANONiM 

SiRKETlNDEN: 

193 7 senesi martmm 22 sinde adi su· 

rette toplanan hissedarlar umumi heye

tinde 1936 senesi safi kanndan temettii 

hisseleri tevzii tarihlerinin tayini hususu 

idare Meclisine birakiimi§ oldugundan 

§irketin hisse senedlerine 26 numarah ku

pon mukabilinde tediyesi heyetc;e tasvib 

edilen temettiiiin 28 nisan 193 7 tarihin

den itibaren tesviyesine ba§lanmasJ bu ke

re meclis<;e karar altma almdigl alakadar

lann malumu olmak iizere ilan olunur. 

idare Meclisi 

vo," roJiRiliilliliiiililiiiiq 
HASAN FERiD GANSEVER 
Blrlncl s1n1f lq hastahklara Uzman• 
Pazardan ba~Ka her gun sabahtan 
ogleye kadar hastalanm meccanen 

muayene eder. 
Beyaz1d NahivP MiidurliiR-li vanmda 

Antika abyorum 
Eski Turk eserleri, giimli§, tahta, ba

kir, Beykoz ve sair i§lerle eski yagli
boya tablo, gravlir, porselen, fayaru 
vazo ve biblolar, bronz heykeller, her 
nevi salon tezyinat e§yast ahyorum. 

Beyoglunda istiklal caddesinde eski 
Polonya sokagmda Merkez apartlmaru 
(1) numarah dairede mimar Knol. 

iLAN 
Istanbul Jkinci Noteri 

Dairem memurlarmdan olup 936 se
nesi nisan ay1 sonunda vazifesine ni -
hayet verilen Beh~etin o zamandan iti
baren dairece bir alakas1 kalmadigmi 
goriilen liizum ti.zerine ilan eylerim. 

~ • • • • v' - ,- .\, :· .... ~ 

BiOCEL... Cild hiiceyratt 
merkezinden istihsal edilmis 

' 
cild i~in yeni ve k1ymetli 

bir cevher 
28 giin zarftnda ya~h kadJ.nlarJ 

daha gene gosterir. 
Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmasr i~in onu 

besleyiniz. Artrk buru§ukluklar kalmadz. 

25 ya~m1zdan son· 
ra; cildiniz, kiy· 

metli B i o c e I in i 
kaybetmege ba~ • 
lar. Eger hemen 
beslenip ihya edil
mezse buru~up so
lar ve ihityarlar. 

Biocel, bu yeni 
c i I d unsurunda 
cildinizinkinin ay
nidir. Adeta be:;;e-
renizin HizimJ ~ay
ri miifarikidir. Cil
dinizi ac;hkdan i:il
diirmeyiniz. Onu 
Biocel ile besleyi
niz ve ya~]andigi-
mz zamanlarda bi
le cildinizin daima 
taze ve cazib go
riinmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 
tesirini gosterdi 
Tecriibe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 ya~larmda 
bir kadm 30 ve 30 ya:;;la
rmda bir kadm 24 ya~mda 
~oriinebilir. Gene k1zlar da 
hicbir vakit ~oremiyecek
leri ~ayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

50 ya§lannda mil
yonlarca kadmlann 
karakterleri gene o· 
labilir. Fa kat, ihti -
yarlami§ gibi goriin· 
diikleri cihetle er -
keklerin yiiziinde 
hic;bir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da biiyiik bir alim, 
Viyana T1b F akiiltesinin profesorii 
tarafmdan ke§fedilen bu yeni cild 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilmi§ gene ha~anlarda gizlenml§ 
cild hiiceyratl merkezinden istihsal 
edilmi§ saf Biocel vardu. Bu cev -
her; pembe rengindeki T okalon 
kreminde cildinizi beslemek ve 
gencle§tirmek ic;in matlub nisbet 
dairesinde mevcuddur. Geceleri 

yatmazdan evvel kullammz. Beyaz 

rengindeki (yagsiZ) T okalon kre • 
mini sabahlan kullammz. T erki • 
binde <<Beyaz Oksijen» bulundu • 
gundan birkac; ~iin zarfmda birbi· 

rinden daha beyaz lie; levin iizere 

cildinizi §ayam hayret bir surette 

beyazlat1r. Siz de hemen bu 

iki kremi kullanmaga ba§laymlZ. 

Memnuniyetbah§ neticesinden 

derece memnun kalacaksmJz. 

son 

BiOCEL'Ii TOKALON KREMiNi 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce T okalon mii§terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii§ahedeleri kendiliginden ge
len en k1ymetli delillerdir. 

(Tokalon kreminizden bihakkrn istilade ettim. Yiiziimdeki 
"'irkin kabarc1klar zail oltlu . •••• ) 

Z. B. H. 0. Fatsa 

(T okalon kreminin benim cildimin nescine ~ok uygun geldi
gini itiral etmeyi bir vazile bilirim. Cildim esmer oldugu hal
de Tokalon siirdiikten sonra beyazlanmakta ve ulak kabar· 
c1klar tamamile zail olmaktad1r.) 

B. ~ehir t. B. M. E~i •. Tii. Konya 

Mektublarin as1Ilarl dosyalarimizda sakhd1r. 

Di$1erin ab hayat1 
Hi~ bakJlmami!i 

di!jleri bile lusa 
zamanda temiz
ler, parlabr. sih· 
hat ve taravetini 
iade eder. Giinde 
iki defa Radyo
lin di~ macunu 
ile frr~alanan di!!
ler saglamhgm1 
ve giizelligini asia 
kaybetmez. i~te 
onun bu ab1hayat te -
siri sayesindedir ki bu
giin binlerce ki§i daima 
ve yalmz Radyolin kul
lanmaktadular. Radyolin 
di~ler i~in bir hayat sigorta
sidrr. Bunun i~indir ki Rad
yolin icad olundugundanberi 
Tiirkiyede saglam ve giizel 
di~li vatanda!ilar artnu~hr ve 
artmaktadrr. 

Daima Radyolin 
a • • .,• • ;. ' 

Reklama liizum yoktur. 
Bir tecriibe kafidir. 

I Emniyet ve itimad ile 
~arp1nb, bayllmalar, 
heyecan ve biitiin 
sinir nobetlerine 

KARDOL 
kullan1n1z. 

Sahtb ve Bagmuharrtrt; Yunu• Nadi 

umuml ne$rtyatt tdare eden Ya22 l1zen 

Mildilril: Hikmet Miinif 


