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Meclisle §ark demirgollilrzna Karde$ Yurda · Sevgi 
dair miinaka§alarzn sonu. 
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Balkan Antantt 
ve Bulgaristan 

Eger Sofya konu§malari ne· 
ticesi olarak, Bulgaristamn 
Balkanh devletler kiitlesine 
iltihak1 imkanlar1 kuvvetlen
rn.i§se, diger Balkanhlarm bu 
"aziyeti memnuniyetle kar
§thyacaklarmi kat'iyetle te-

min eyleriz 

t::;'p i.irk Ba§bakanmm Yugoslavya 
U seyahati, azimet ve avdette 

Bulgaristan ic;inden gec;erek 
~kubulmu§ olmak hasebile, Bulgar dev
e~ adamlarile de temasa vesile te§kil et

llll§lir. Bilhassa avdette Ti.irk heyeti Bul
~aristanda buyuk bir samimiyet ve itina 
~e kar§Ilanml§ ve Ba§bakammJZ Bulgar 
"'-rah Majeste Boris tarafmdan kabul 
edilrni§tir. Y ugoslavya seyahatinden do
n~§le Turk Ba§bakamnm Bulgaristanda 
blr miktar tevakkufu Bulgar hiikumetinin 
a.rzusile daha evvelden takarriir etmi§ bu
lunuyordu. Bu vesile ile iki kom~u devlet 
adamlan arasmda gorii§ulup konu§ulmu§ 
?'::nasmi Balkanlarn hay1r ve menfaati 
I<;Jn faydah bir hadise saymakta· hata 
Yoktur. Balkanlardan bir ciiz olaJl Bul-
. 1 anhlaT ailesi i~;inde kendi-

Siyasetimize esas olan 
milli prensipler 

-----Basvekilimiz ----=--• 
Receb Peker ve Ali <;etinkayamn sozlerini tah
lilden sonra §ark hatbmn ehemmiyetini tebariiz 

ettirdi ve devlet huk uku hiikiimranisinin her 
§eyin fevkinde oldugunu soyledi 

Biiyiik Millet 
Meclisinde ,Sark 
Demiryollanmn eski 
mukavelesi etrafmda 
eski N af1a V el:ili 
Receb Pekerin ver
digi uzun izahatm 
bir kism1m dun ne§
retmi§tik. Bugiin de 
bu izahatm maba
dini ve Naf1a Ve
kilinin verdigi c&
vabla Ba§vekilin be
yanahm ne§rediyo
ruz: 

Aziz misafirimiz Naci Asil Biiyuk §efiwzin nezdinde, solda Atatiirk ingiltere Biiyuk Elr,;isile goru~uyor 

Millet 
lehine 

Meclisinde lrak 
biiyiik tezahiirat 

Naz1r1n Meclisi ziyareti, Tiirkiye- ingiltere - lrak dostluk 
muahedesinin miizakeresine tesadiif e mesi komsu mem-, 

leket hakkmda biiyiik sempati gosteri,Ierine ve~ile oldu 

Dr. Naci Asil geliyor 
Diin Ankarada Komiir sergisini gezen 

misafirimiz takdirlerini bildirdi 
Sine dii§Cn mevkii aJmaSI otedenberi iste
nen ve beklenen bir i§tir, ve Bulgaristamn 
bu yola dogru att1g1 her ad1m gerek Bal· 
kanlarm menfaat ve selametine, gerek 
diinva sulhunun daha fazla takarrurune 
hizmet eden bir keyfiyettir. 

«- Bu madde 
ile zaten mevcud 
oldugunda Y usuf 
Kemal T engir§ek.le 
miittefik kald1g1 -
m1z ra§a hakk1 alel
husus kaydile iba
re arasmda ismi ge-

c;erek temin edil-c 88$Vekilin nutku aynen 8 inci sahifededir ) MurahhaslarimiZ yarin 
mi§tir. Bir kiil te§- ___ ;... _____ ..;.. __________ -J b kJ"fJ • •• k 
kil eden bu mukavelenin ic;erisine sokul- §arttan zaman ve tazminat kay1dlanm ih- U te I erJ muza ere 

Bafvekil bir f:;ay ziyafeti 
verdi. Rii~tii Aras hara· 

retli bir nutuk soyledi 

Bulgaristanda Kose lvanof hiikU· 
llletinin bu yolda seleflerinden daha 
lid~i ~ah§bgm1 ve biit,iin kotn§ulari
e 1yi g~im siyaseti takib etmekte 
h~Yiik bir hiisniiniyet ve ona gore de 
Clddi gayret gostermekten hili kal· 
llla.tnakta bulundugunu memnuniyet· 
le kaydetmek laz1mdlr. Bu hukumetin 
<lost Ve muttefikimiz Yugoslavya ile akdi
be muvaffak olmu§ oldugu son anla§may1 

ffiU§tur. Maddeyi okudum. Dinlediniz. tiva eden bir madde koymu§ olsaydlm, bu edecekler 

.u hiisnuniyetin ve bu gayretin oviilecek 
f~li eserlerinden biri sayabiliriz. Bulga
flstamn dig6r kom§ularile de ayni suret
B anla§ma neticelerine vararak zamanla 

alkan Antantmda kendisini bekliyen 
lllevkii i§gal etmesini temenni ederiz. An
l~§llla ve ban§ siyasetinin diger her turlu 
hiss! hareketlere iistiin menfaatli bir yo! 
b:dugu hergiin daha ziyade tebaruz eden 
It hakikattir. 

Son zamanlara kadar Balkanlar bin
hefis B alkanhlarm yekdigerlerine kar~1 
d Usus! hesablar ta§Imalan ve bu hal in baz1 

evletlerce istismar edilmesi neticesi ola
rak daima kureiarzm en kan§lk veya ka
~1!1llaga en miistaid bir yeri say1hyordu. 
•v!uhtelif meyvalardan yap1lan bir tath

Bn adt bile (Makedonya salatas1) d1r. 
u Makedonya salatasmm delalet ettigi 

Ill ana arab c;orbasJ gibi bir§eydir! Boyle
ce Ba!kanhlann kendi aralannda didi§
~ele~nin bir istismar mevzuu oldugu iyi
d en Iyiye tahakkuk ettikten sonra bu kar
k e§ milletler arasmda hakikaten giderek 

arde§lige kadar varacak bir samimiyetin 
tesisi en muvaf1k i§ olacag1 kuvvetle fark 
"~ temyiz edildi, ve i§te bu anlayi§tan bu
An biitiin diinyamn g1pta ettigi Balkan 

ntantJ dogdu. Balkanlarda sulhu temin 

YUNUS NADI 
[Arkasa Sa. 7 siltun 5 tel 

Bugun 12 sahife 
3 iincude: Dost Yugoslavyadan seya

hat inhbalart. 
s . Abidin Daver 

lttcide : (:ocuk bakmu. 
Dr. Kadri Ra§id 

Edirnede U~ ~erefeli cami 
kimin eseridir? 6 nelda : Yakaclldan mektublar 

'l . Mahmud Yesari 

Demek ki ra§ayl ecnebi §irketin men- giin eskiye a~d bin tiirlu c;irkinliklerin te· 
faatini temin edici uzun muddet mizlenmesi silsilesi ic;erisinde onlardan bir 
satm almamak kaydini koymadan, giizel eser olan bu satm ah§m halen vu· 
ve uzun senelere tazminat yiikle- kuuna imkan olur muydu) ~u hal de ra§a 
tici tipine girmiyerek gayet tabii yoldan ic;in benim koydugum usul en dogrusu -
hergi.in kullanabilecek bir hakk1mlz ola- dur. 
rak koymu~um. Bu bir akiddir. Akdin Ba,vekille bir konufma 
13 iincii maddesi de mukavelenin aynl • «Not» meselesine gelince, burada sa· 
maz bir cuzudur. ~u halde bu mukavele • ym Ba§bakammiZln da ad! gr>c;mi§tir. 
de nkde miistenid ra§a hakk1 yoktur de- Diin kendilerine de maruzatta bulundum. 
mege imkan var mid1r? Bunun aksini soy- Uzun bir c;ah§madan gelmi§lerdi. Bura
lemege imkan goren hukukc;u, politikacl da da biiyiik c;ah§malarla me§guldiirler. 
her ne olursa olsun hepsile omriimiin so- Ben huzurunuzda bunu arzetmeden evvel 
nuna kadar boy olc;ii§mege hazmm. De- 0 zaman benim mes'uliyetine mii§terek ol· 
mek ki bu mukavelede akde miistenid ra- mak §erefini haiz bulundugum zaman 
§a vard1r. ~imdi yoktur dedikleri o iki [Arkas1 sa. 8 siitun 1 del 
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Fran co kuvvetleri 
~imalde ilerliyo.r 

Bask'ta Guernica kasabasinin 
Avrupada teessiir tahribi 

tayyarelerle 
uyand~rd1 

-5imal cephesinde General Mola kuvvetlerinin yeni tesis etti{ji bir karargtih. 

Salamanca 28 (A.A.) - Ne§redi • 
len resmi bir tebligde ezciimle §oyle de
nilmektedir: 

«Durango kJtaatJmiz tarafmdan ta • 
mamile muhasara edilmektedir. Kuvvet
lerimiz Marquina'y1 i§gal ettikten sonra 
Anwestia'ya dogru ilerlemi§lerdir. 

De; gun ic;inde 5000 den fazla esir a· 
hnmi§hr. 

Bask milislerinin zayiatJ muharebe ha 
rici buak1lan 1 0,000 ki§idir. 

Biitun cephede yiizlerce Bask milisi 
teslim olmaktad1r.» 

lncide : Bugiiniin ve yarmm kah· 
ramanlar1 arasmda. 

Kandemir 
Echarrarria, Arrazola ve Carroscain 

> elimize dii§mU§tur. ileri hareketimizin ge· 

.......... ••••••••••• ni§ligi 20, uzunlugu 15 kilometrodur. _ 

Madridin tebligi 
Madrid 28 (A.A.) Hukumel 

merkezinin bombard1mam dun biitiin ge· 
[Arkast Sa, 9 siltun 3 te] 

Cenevre 27 (MiizakeratJ. takib eden 
arkada§ImJZdan) - Sancak statiisiinii 
miizakere eden komitedeki F rans1z mu -
rahhaslan di.in heyetimize Hatay anaya· 
sasma aid baz1 meselelerde F rans1z noktai 
nazarmJ izah eden yeni bir proje vermi§• 
lerdir. 

Heyetimiz yann sabah (Bugun) hususi 
bir toplanh yaparak projenin ihtiva ettigi 
teklifleri mutalea edeceklerdir. 

Diger taraftan ic;timalara normal bir 
§ekilde devam edilmektedir. 

Dogan Nadi 
Arhk ~ocuklar1 bile tevkife 

ba,Iadllar 
Antakya 28 (Hususi} - Hataym he~ 

tarafmda Halebden gelen milisler ve 
jandarmalar goze c;arpacak bir derecede 
c;ogalml§hr. Bunlar bilhassa kenar rna -

[Arkast Sa. 9 sutun 6 eta] 

Cenub Demiryolla
rt da devlete ge~iyor 
Temmuzdan itibaren Pa· 
yas- Toprakkale, Fevzi
pa,a • Meydan1ekber hat-

IarinJ devlet isletecek 
' 

Ankara 28 (Telefonla) - 1933 te 
Frans1zlarla yap1lan anla§ma ile Top -
rakkale - Payas, Fevzipa§a - Meydani
ekber, <;obanbeyli - Nusaybin demiryol
larmm i§letilmesi Cenub demiryollan 
ismindeki Frans1z §irketine verilmi§ti. 
Yapllan anla§ma mucibince, Toprakka
le - Payas, Fevzipa§a - Meydaniekber 
hattmm i;~letilmesini 3 sene sonra <;o -
banbeyli - Nusaybin hattmm i§letilme -
sini de 15 sene sonra hiikumetimiz §ir -
ketten devren alabilecekti. Bunun ir,;in 
de iir,; ay evvel haber vererek, i§letmeyi 
alacagm1 bildirmesi laz1m geliyordu. 

Toprakkale - Payas, Fevzipa§a - Mey
damekber hatlarma aid 3 senelik i§let
me miiddeti dolmu§ ve N af1a VekiHeti 
bir mektubla bu iki hattm hiikfunetr,;e 
i§letilecegini §ir kete bildirmi§tir. 

Ogrendigime gore bu iki hat, temmu
zun ilk 15 giinii ic;inde, Devlet Demiryol
lanna JZecmis olacaktlr. 

Ankara 28 (Telefonla) - Dost lrak 
Hariciye N azm N aci Asil bugun ref a • 
katlerinde lrak Sefiri oldugu halde Ka -
mutaya geldi ve Atatiirkiin localannda 
miizakereyi takib etti. Bu mada avc1hk 
hakkmdaki kanun layihas1 goru§ulmekte 
ve munaka§alar olmakta idi. Meclis ruz· 
namesinde Turkiye, lngiltere ve lrak a• 
rasmdaki 5 haziran 1936 tarihinde miin

akid hudud ve miinasebatJ haseneyi hem· 
civari muahedesinin ikinci fash hukumle
rinin Tiirkiye ile Irak arasmda nota te· 

atisi suretile tasdikma dair kanun layiha-

Irak H ariciye N az1n $ere fine verilen 
ziyajetlerden birinde 

smm muzakeresi vard1. 

Bu miinasebetle Hariciye Vekilimiz. 
[Arkasl Sa. 7 siltun 11 te] 
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Elektrik· §irketinin 
· ka~ak~1hk davas1 

ba§lad" 
Maznun 'irket idare erkan1 diinkii celselerde, 

ciirmii inkirla beraber i~de idraksizlik 
oldugunu gosterir ifadelerde bulundular 

Dun ~- merakl., bir 1nuhakeme 

Dokuzu71:cu ihtisas mahkemesinde diinkii. muhakeme esnasmda 

istanbul Elektrik §irketi erkammn; 
§ehrin Anadolu yakasmda kullamlmas1 
laz1m gelen ve hukumetin 
gumriik resmi verilmeden 
malzemeyi kacak olarak 

miisaadesile 
ithal edilen 
~ehrin diger 

yerlerinde kullanmak sur,;ile duru§mala
rma diin 9 numarah ihhsas mahkeme• 
sinde sabahtan gece gee; vakte bdar ~ • 
vam edilmi§tir. 

[Arkasl Sa. 9 sii.tun 4 ~:1 
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Tarihi tefrika : 103 Yazan: M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas ec:filemez) 

Buyiik • scur F uzuli hakktnda 
' 

Sultan Siileyman1n 
uyar bir adam, · bir 

telakkisi, onul) zamana 
kasideci oldugu idi 

Hiinkar, uzunca bir tereddiid dalc.ika
SI ge~irdikten sonra izah etti: 

. 0 0- . ~ah lsmaile kaside sunan bir a -
damdu bu. ;iimdi ben ona ikram etsem 
babamm ruhu muazzeb olur. 

Ve ilaveye liizum gordii: 

- Himayeme giren Ziilfikar Hanm 
dii§mam, benim dii§mamm T ahmasbm 
dostu Ibrahim Hana da kasidesi var. 
Demek ki zamana uyan bir adam. Diin 
ogdiigiinii bugiin kmayor, bugiin kma -
digml da yarm ogecek. Yiiz vermege 
gelmez. ( 1) 

Ibrahim, ciiret gosterdi: 

- Miskinin gidene agam, gelene pa
§am dediginde i§tibah caiz degil. Fa kat 
§U mualla barigaha §iir diiziip arzuhal 
eden; hiirnayun otagmlZln e§igine yiiziin 
koyan oncileyin bir derdimendi meyus 
karnak ta §evketlu efendimin §anma ces
ban degil. Lay1k budur ki ona bir nan· 
pare ihsan buyurula. 

Hiinkar, mii§kiil bir mevkie dii§IDU§ 
gibiydi. Fikrinde mar etse «mualla ba
rigahmm» kadrini, fikrinden donse ileri 
siirdiigii mi.ilahazanm k1ymetini kii~iilt
mii§ olacaktt. B u sebeble sert sert I bra -
himin yiiziine bakti, isteksiz isteksiz di.i
~iindii ve sonra Kazasker Kadir ~elebi
ye bakarak §U garib sozJeri mmJdandi: 

- ;iii degilse peki!.. 
llmin ne mezhebi, ne diyan olur. 0, 

beynelmilel ve beynelbe§er bir seyyal ve 
syyar l§lkhr, ~iir de ruhun sesidir, dii • 

§iincenin tmnetidir. Y almz rikkatile, za· 
rafetile ve belagatile temeyyiiz eder. 
Cins ve mezheb fark1 sezdirmedigi gibi 

oy]e bir fark gozetmeden her hassas yii
rekte makes bulur. Arabm Ebn Delame· 
lerine, Ebu Niivaslanna, Miitenebbile
rine, Ebul'ulalanna, ibni F andlanna. 

Acemin Sadilerine, Haf1zlanna, Hay • 
yamlarma pek biiyiik deger overen ve on

lardan herbirinin §iirini dihlerhn • ;iii mi, 
Siinnl mi; muvahhid mi, miilhid mi ol • 
duklanmo dii§iimpege liizum gormiyerek · 
raksa kalkan Sultan Siileymamn F uzu · 
liye ikram etmek i~in mezhebini ara§tir • 
maga liizum gormesi §iiphe yok ki gii -
liincdii, manaSJZdJ, fakat «tiikiirdiigiinii 
yalamamak» kaygusile bu garabeti ihti
yar etmi§ bulunuyordu. 

Ibrahim Pa§a, cesur miidahalesile 
Hiinkan kiz<ludJgmi sezdiginden bir§ey 
soyliyemiyordu. Lakin kalabahk bir mec
liste bahsi §oyle bir <;1kmaza soktuktan 

sonra ricat etmek de elinden gelemiyor • 
du. Bu sebeble keskin zekasm1 h1zla i§ • 
letti, mevzuun yiikiinii ve bahsin mes'uli· 
yetini Kazasker Kadir ~elebinin omzu· 
na yiikletti: 

- Burasm, dedi, hoca efendi dainiz 
bilir. Ferman buyurulursa mii§kiilii hal • 
letsin, i§in dogrusunu efendime arzeyle • 
sin. 

Kadir <;elebi de, t1pk1 Ni§anci Celal
zade gibi F uzuliyi sevenlerdendi. Ge<;im 
derdi.nd~n kurtulmak i~in her kap1ya ba~
vuran ve her e§ige yiizsuyu doken zaval
h F uzuli, bu Kazasker efendiye de bi1 
kaside sunarak felekten yedigi silleleri, 
alnmda dizili clan kara kara sat!rlan 
sa~~~. uzun uzun ve yamk yamk inle
mt§h. 0 feryadlann, o figanlann kalbine 
a§lladigi melali heniiz unutmarni§ bulu
nan Kazasker, Sadnazamm kendisine 
yar olacagmt da dii§iinerek, erce dav -
ranch: 

- Dainiz, dedi, bu bedbaht Tiirktin 
bir hayli nazmm gozden ge~irdim. T ak
ye ehli oldugun (2) zannetmem vebale 

. dii§mekten korkanm. Boyle bir' zanna 

Kanuni Sultan Siileymana parlak ka;~t~ 
deler sunan bii.yiik $airtmiz; Fuzuli 

mahal de yok. Cenab1 §erifiniz bu diyan 
ger<;ekten dariisselam kilmadan F uzu !i 
ciharyar haklannda medihasera olmu§ • 

tur. Hatta bir na'tinden §U sozler fakirin 
mazbutumdur: 

Ey cdr ydri kdmilin a•yani mii.Zkii dtn 
Erbab~ s1dku ma'deletii. re'jetii. haya 
Devrin bu dort jasll ile bir mutedil zaman 
§er'in bu dort riikiin ile bir muteber btr.a 

Kadir ~elebi bu iki beyti okuduktan 
sonra hocahk §evkine kap1larak izaha gi
ri§ti: 

- Cenab1 §erifine malUmdur ki kit'a
da stdk Ebubekrin, rna' dalet Orner in, 
refet Alinin, haya Osmamn s1fatlanchr. 
Fuzuli ehli siinnetten olmasa Hulefayi 
Ra§idinin dordiinii bir arada ve gerekli 
olan hiirmetle yadedemezdi. 

Hiinkar maglfib ve hatta mahcub ol
mu§tu. F akat inhizam ac1sile hicab az:t-

bmr bir tiirlii hazmedemediginden bahsi 
yan tath, yan ac1 kapamak istedi: 

- F etva, dedi, anlatiii§a gore veril1y 
derlerdi. Kadir ~elebi daimiz, hem miid
dei, hem hakim oldu, kendi soyleyip 

kendi dinledi, fetvaYJ gene kendi verdi. 
V ebali bari ken dine olsun, F uzuli de 
,Siilikten §U sayede kurtulsun. 

V e yiiziinii, elpenc;e divan durup mii
naka§ayi dinliyenlerden biri olan tezke
reci Ramazan oglu Mehrned Beye <;e· 
virdi: 

- Miskin §aire ufak bir dirlik veril
sin. 0<; he§ ak<;elik bir§ey! 

N e kendinden once gel en padi§ahlar 

gibi semih, ne de sonradan o ad1 - istih

kaksiz • ta§1yan yanm deliler gibi sefih 

olan Sultan Siileymanm bu emri, en bii-

yiik §airimiz Fiizuliyi zaruretten kurtar

madl, lakin Tiirk edebiyat tarihine ger

~ekten olmez bir §aheser kazandudr. 
<Arkast var) 

(1) Fiizull §ah ismam tiirk~e kasidclerle 
methetmi.~tiro Malum oldugu Safevi siila
Iesinl kuran l;!ah ismall Tiirktii ve tiirkc;e
de §airdio Fiizullnin bu sebeble ona arast
ra tiirk~e kasideler takdim ettigi anla§J.l!
yor. Biiyiik ~irin gene biiyiik stfatma liya
kati miisellem olan !}ah ismaile sundu~u 
methiyelerden b!rinde /ill beyitler goriiliir: 

Meclis ejruzi bezmgaht Halil 
Cemi eyyam, $tih ismail 
Andan asudedir ganiyyii geda 
Halledellahii. miilkiihii. ebeda 

(2) Takye, cern'! etkiya gelen tekly kcl!
mesinln mtiennesl olup Iugatte Allahian 
lk.orkup haram !~lemekten <;ekinen, perhiz
kii.r davranan salih kimse demektlr. Kell
medek! ya, ashnda §eddeli lse de hafiflcti
lerek kullaml!r. Fakat Jsttlahta bu kelime, 
hakiki itlka~rmt, as11 1mamm - zaman 
icablarma gore - sakhyarak ba§ka tlirlti 
ttlkad ve ba$ka b!c;im !man lzhar etme't 
manasma. gelir. 

izmirde ~ok ~ocuklu ailelere miikafat 

s agda birtnctli!'Ji, solda ii.c;ii.ncii.liii7ii. kazanan atleler 

izmir (Hususl) - Cocuk bayram1. miinasebetile tzmir Himayei Etfali, en 
fazla ~ocuklu aileler arasmda bir miisabaka a<;ml§ ve bu miisabakaya elli aile 
is.tirak etmi~tiro Neticede 11 ~ocuklu 3 aile kazanmt§tlr. Birinciligi Giizelyall
da Cic;:ek sokagmda bahGlVan Mustafa, ikinciligi Degirmendagmda Binnaz 
iif'iinf'iilii<Tii ..-1" 1\IT,mf'nk~hvPsi soka!lmda Sevket ve ailP Pfr::~rh k::~7::~nm1ohr 

CUMHURiYET 29 Nisan 1937 

( eehir va Memleket Haberleri ) \ . . . 

Siyasi oicm.al 
Y eni emniyet Seker , fabrikas1 Biitiin lise kitablari Almanya- italya 

aleyhindeki dava gozden ge~iriliyor teskiJati kanunu a talya ile Almanya, Orta Avrupaaa 
' D ve Balkanlarda siyasi miinasebet vc 

h I Yenl.den bas1lacak k1·tab- Bundan sonra ancak orta vaziyetlerini yeniba§tan tanzime ~a· a ine h~Jyorlar. Macaristan Harbiye Na A 
~irketin tasfiye 
ragmen hazinenin dava 

hakk1 kabul edildi 
Jar irin de bir~ok nokta- mekteb mezunfarl polis zm General Roder Berlini resmen ziya· 

~ ret ederek General Gombo§'iin vefatm· 
Jar gozoniine abn1yor olabilecek)er danberi Almanya ile Macaristan arasm· 

-- y eni polis te•kilat kanunu Dahiliye daki miinasebatm nasd inki§af eyledigini Avans Ve l'nh1'sar resm1'n1' vermedig~in- Maarif Vekaletinin, lise kitablanm ye- ~ 0 t A d k' · t' ~ d1nt 
Enciimeninden <;Ikmi§tlr. Y akmda Mec- ve r a vrupa a 1 vaziye m ugra " 

den dolayi Hazine tarafmdan hali tasfi- ni ba§tan gozden ge~irmege karar verdi • degi§iklikleri Alman devlet adamlarile 
b k dl b. k · k I liste miizakereye konulacakhr. Yede bulunan Alpullu •eker fabrikast a· g~i ve u rna sa a IT om1syon uru • birlikte .. d · · t' B · tte 

y Kanuna gore bundan sonra polislige a- goz en ge~Irmi§ Ir. u Ziyare '' leyhine ari!mt• olan 800,000 kiisur lira· dugu yazilmi~tJ. Komisyon, yaptigt tet • 1leride 'ki d 1 t' 1 h ket ede A 
" ~ 'd k' b hnacaklar ortamekteb mezunu olacaklar- 1 ev e m nasi are hk davaya diin ikinci ticaret mahkeme· kikat neticesinde bazi derslere at Ita • cekleri tayin edilmi§tir. Bu suretle AI " 

sinde devam olunmu§tur. lann mevcudlanmn kalmad1gmt gormii§ du. manya ile Macaristan arasmda eski sa• 
I 1 Meslege almanlar ii~ sene namzedlik Diinkii celsede Hazineyi avukat Rifat ve bunlan yeni ba§tan tabetmegi · iizum u mimiyet ve i§ birlti vdet e'mi§ oluyor. 

I b d I d devresi ge~ireceklerdir. Bu miiddet zar- g a ' .. Ahmedle Beraet Zeki ve §irketi de avu- bulmu§tur. Fa kat bun ar ta e i me en Macar Harbiye N azm Berlinden Vt• 
kat lsmai] !sa temsil etini§lerdir. evvel yeni ha§tan tetkik edilecek, bilhas- fmda 1600 kuru§ asli maa§ alacaklardu. yanaya gelmi§ ve bu ziyareti de resmi 

b d N amzedlik devresinde kabiliyet ve mu-,Sirket vekilleri tasfiyenin ilanmdan son- sa lisan bakimmdan bazt ta irler egi§· oldugundan Avusturya devlet adamla " 
I · ]d v H · · b · '] k b .. k" ]' t I b · · k I vaffakiyet gosterenler asll memur tayin 1'le mu"ht'm mu"zakerelerde bulunmu•tur. , ra sene ge~m1• o ugunu, azmemn u m ere ugun u Ise a e e!Imn o ay • r , 

Y edilecek ve maa§lan 2000 kuru• olacak-miiddet zarfmda 'miiracaat etmemesi do- 1kla anltyabilecekleri bir lisanla yaz1la • Y Macaristanla Almanyamn aras1 hi~bir 
layisile artik §irketi degil, ancak tasfiye caktlr. tir. zaman a<;Ilmami§ oldugundan, memleke• 

(::ah§makta olan polis memurlarmm · · memurlarmm §ahislanm clava etmeleri Ia- Komisyonun iizerinde ilk durdugu ki- tin en miihim devlet adamlanndan btrl 
1 v • • 'dd' · I d' B k bl I' 'h k' bl I t L' maa§lan 1600 den ZOOO kuru§a ~Ikanl- Ian Macar Harbr'ye Naziri, Alman rt'• z1m ge eceg1m 1 1a etm1• er 1. u an- ta ar 1se tan Ita an o mu§ ur. 1se • .. o 

• mi§tlr. U~iincii komiserler 2500, ikinci §tk nokta diinkii celsede halledilmi§ ve nin her ii~ s1mfmda okutulan bu kitablar calile samiml ve a~tk gorii§mU§, ald1gi in• 
mahkeme, tasfiye halinde de ol- yeni ba§tan tabedilirken hacimleri de na- komiserler 3000· birinci komiserler 3500• . tJbalardan ve bilhassa Almanyamn A " 

d b. . 1 d'kk I k b' d emniyet amirlerinin maa§lan da 4000 ku- vusturyaya olan haktok.I du"§u"nceleri'ndell sa ara an IT sene g~mt§ o masma rag- zan 1 ate a maca ve tr ers senes1 
ru§a <;tkanlmi§tir. 

men Hazinenin gene §irketi dava edebile- i<;inde ikmal edilebilecek bir §ekle irca e- Kalemlerde <;ah~an polisler merkezlere Avusturya devlet adamlanm haberdar 
cegine karar vermi§tir. dilmek suretile bahisler miimkiin oldugu veriiecek, bunlarn} yerine yeniden ihdas etmi§tir. Bu suretle bir taraftan !talya. 

Bundan sonra evrak tahkikat hakimi kadar telhis edilecektir. Bu suretle yem Almanya ile Avusturyanm aras1m bul " 
· olunan muamelat memurlari tayin oluna-F ahriye havale edilmi§tir. Bu sekiz yiiz tabedilecek kitablarm bir ders senesi ic;in- mag a <;ah§nken diger taraftan Macaris-
cakhr. Muamelat memurlanmn §efi bin lirahk davaya devam olunacaktu. . de, miifredat programlarma tevfikan oku- tan da ayni gaye ile ~ah§mi§ oluyor. 
3500 kuru§ asli maa§ alacaktJr. Muame-

/ I tulup ikmal edilq1esi miimkiin olacaktir. Macaristanm, bunu kendisine i§ edin-$EH R (:' LERI lat memurlan da 4 s1mfa aynlacak ve 
or Vekalet bu kitablann bir komisyon ta- 3000, 2500, 2000, 1500 kuru§ maa§ mi§ olmasi manaSIZ degildir. Avusturya: 

~ehir haricine i§liyen ·otobiis
ler yolda kontrol edilecekler 

Silivri, <;atalca ve saire gibi §ehir ha
ricine i§liyen otobuslerin, hareket nok
tasmda istiab hadlerine gore, mii§teri 
ald1klan, Belediye hududu haroicine c;<lk
tiktan sonra ise yolda beklettikleri 
fazla mii§teri ve yiikleri de almak su -
retile nizama kar§l gelmekte olduklan 
anla§llmt§hr. Civar kazalarla temas e~ 
dilerek bu kabil otobiisler yollarda Sl
kt bir kontrola tabi tutulacak, nizam 
harici hareket edenler tecziye oluna -
cakt1r. 

Ahu I arm •slahi 
Belediye, bundan bir muddet evvel 

Edirnekapr dl§ansmda s1hhi tesisah ih
tiva eden asri bir temizlik ahm yaphr
ml§ti. Fakat bu alur biitiin temizlik te§· 
kilatmm ihtiyacm1 kar§Ilamad1g1 ic;in 
§ehrin mubtelif semtlerinde ba§ka oahrr
lar da kullanmak mecburiyeti giriilmek 
tedir. Bu ah1rlar ise ba§tan a§ag1 gayri
srhh1 bir haldedir. Bunlarm da ~dirne -
kap1 haricindeki gibi srhhi bir vaziyete 
sokulmalarma karar verilmi§tir. Mev • 
cud ahtrlar tadil edilebilecek halde ol-
mad1klanndan yerlerine yenileri yap1 -
lacakhr. Bu hususta esash tetkikat ya
p1lmaktad1r. 

Piyasadaki yaglar tahlil 
ettiriliyor 

Zeytinyaglarmm azami yiizde yirmi 
be§ nisbetinde ya susam ve yahut ta 
ayni nisbette pamuk yagile kan§tlrtl -
mak suretile, sadeyaglarmm ise tama • 
mile saf olarak sablmas1 ve bilhassa 
zeytinyaglarmm da ne nisbette kan§lk 
olduklarmm iizerlerindeki etiketle gos
terilmesi lazun gelirken son zamanlar
da buna riayet edilmemekte oldugu go
riilmii§tiir. Belediye riyasetinin verdigi 
emir iizerine gerek etiketli, gerek eti • 
ketsiz zeytinyaglarile sadeyaglarmdan 
muhtelif semtlerde birc;ok niimuneler 
toplanmi§br. Niimuneler tahlilhaneye 
gonderilmi§tir. Almacak raporlara gore, 
hareket edilecektir. 

Y eni Konservatuar binasi 
Yeni yap!lacak Konservatuar binasl

na aid kanun §artnamesi, Belediye Da • 
imi Enciimeni tarafmdan tetkik edil -
mege ba§lanml§tlr. 750 bin liraya c;1ka
cak olan bu binanm ihalesi yakmda ya
prlarak in§aata ba§lanacakt1r. 

~i§lide telefon santrali 
$i§lide Osmanbey kazinosu civarmda

ki bir arsamn Telefon idaresi namma 
istimlaki kararla§ml§br. Belediyeden 
bir heyet, yerine giderek arsay1 klymet
lendirmi§tir. Burada yeni telefon santra
li yaprlacakbr. Santral 10 bin abonelik 
olacak, ayni zamanda pasta ve telgraf 
merkezini de i~ine alacaktrr. istimlak 
muamelesi bittikten sonra oin§aata ba§ • 
lanacaktrr. 

Taksilerin boyanmasi 
meselesi 

Boyalan noksan bir k.J.s1m taksi oto -
mobillerinin her tarafx hazirana kadar 
cam gobegi renginde boyanmas1 ve orta 
k!Smmm da §imdi oldugu gibi san ile 
siyah kart§lk hale §eklinde b1rak1lmasl 
i.c;in otomobil sahiblerine tebligat ya -
p1lm1§t1r. Fakat otomobil sahibleri ha
ziranda plaka resmi de vermek mec
buriyetinde bulunduklarmdan k1sa bir 
zaman ic;in boya masraf1mn da kendi • 
Ierine yiikletilmemesini Belediyeden ri
ca etmi§lerdir. Bu hususta tetkikat ya
pllmaktadlr. 

KOLTOR 1$LERI 

Maarif miidiir muavini terfi 
etti 

rafmdan degil, her birinin salahiyettar bir alacaklard!r. nm, bir zaman, Berlin - Roma siyasl 
§ah1s tarafmdan tetkik edilerek arzu edil- mihverinden aynhp Paris • Prag siyasi 
digi §ekilde meydana getirilmesini de mu· AD Ll Y ED E mihverine kaymak temayiiliinii gosterrni~ 
vaf1k gormii§tiir. Bunun i<;in be§eriyetin Pa~avraciy• oldiirenlerin olmas1 az kalsm, Macaristam tecrid e " 
ilk devirlerinden Kurunuulamn sonuna dilmi§ bir hale koyacaktJ. 
kadar devam eden lise birinci smrf tarihi muhakemesi Avusturya devlet adamlanndan, iki 
Oniversite §ark tarihi profesorii saylav Bundan bir miiddet evvel pac;avrac1 Alman devletinin gec;en temmuzda anla~-
;lemsettine, Ortazamanlann ba§mdan so- Salim Hocayl pac;avralanm c;almak ic;in malanna ve sonradan bu anla§mamn in• 
nuna kadar biitiin vakayii ihtiva eden lise Ahtrkaplda oldiiren, Serkis, Abdullah ki§afma <;ok yard1m eden Dahiliye Na " 

t ve Saimenin muhakemelerine diin A -
ikinci s1mf tarihini de stanbul ve Anka- zm Horstenau'un Berline gidip Hitler'le .. g1rcezada bakllmt§tlr. Diinkii celsede 
ra Universiteleri profesorlerinden Meh • yaphg~J temaslardan aldig~I neticeler da• . hazrrhk tahkikahm yapml§ olan Miid-
med Fuad Kopriiliiye, Kurunucedide ve deiumum1 muavinlerinden Cevdet din- hi, Avusturyada, Berlin • Roma mihv~· 
Asnham vakayiini ihtiva eden ii<;iincii Sl· lenmi§tir. rinden aynlmamanm kendisi i<;in c;.ok 
mf tarihini de Yiiksek Muallim mektebi Miidd€iumuminin ifadesine kal"§l ka- faydah olacagr kanaatini kuvvetlendir • 
miidiirii Hamide vermi§tir. tillerden Serkis: mi§tir. Venedikte Avusturya ve italya 

Bu her ii<; kitab da yakmda ikmal edi- c- Bana vaktile dayak attrlar. Ben Ba§vekilleri arasmda yap!lan miilakat 
]erek matbaaya verilecek ve oniimiizdeki de Salim Hocanm ba§ma sopa ile vur- tki Alman devletinin anla§masmi tamam· 
ders senesine yeti§tirilecektir. Ortamek - dum, demek mecburiyetinde k~ld1m:o I 

0 d d' ami§tlr. teblerin tarih kitablan da bu kitablara go- e 1• 

re oniimiizdeki ders senesi i~inde yem Dinlenen Tabibf Adlt Enver de bu ci- Avusturyada gerek Almanya gerekse 
ba~ta~ meydana · ~ehrilecek.tir. . na>yetin .gopa' iie degil, sivri ve keskin nazilik aleyhinde yaptlan son hareket ••e 

y · bir aleti katla ile icra olund1,1gunu soy- te§ebbiislerin Avusturyamn muko.ddcn ~ 
Diger derslere aid kitablar da ,yeni ledj. . . 0' ~ i , o, · 1 - brn elintle- bulunduran devlet adamlann· 

ba§tan tabeclildik<;e ifade. ~e tabirler bu- Neticede dava §ahidlerin celbi ic;in 11 dan c;1kmay1p Habsburg hanedamnm i~ 
gunkii lisana gore yazdacagi gibi hacim- may1sa b1raktld1. ba§ma gelmesinl Avusturyanm· Paris • 
leri de miifredat programlarma gore, bir Aztarar· gazetesinin sahibi Prag mihverine tabi olmasmda goren e~· 
sene i<;inde ikmal edilmesi kabil bir §ekle d ki hiikiimdarhk taraftan legitimistleriri 
)'rca ed!olecekti'r. mahkUm ol u 

MOTEFERRIK 

Kag1dhane mevsimi geldi 
Mevsimi geldigi ic;in, iki haftadanberi 

Kag1dhane mesiresi kalabahk olmakta
drr. Bunun -ic;in, Hali~ vapurlan idaresi, 
haziran sonuna kadar her pazar giinii 
Kag1dhaneye muntazaman vapur i§let
mege karar vermi§tir. Adi tarifede, Ka
gldhaneye giinde ii~ vapur i§liyordu. 
$imdi pazar giinleri kalkan butun va -
purla Kagrdhaneye kadar gideceklerdir. 

Malatya pamuklu fabrikas1 
miidiirliigii 

Emlak Bankas1 umum mudiir mua -
vini Ziya, Malatya Pamuklu fabrikalan 
miidiirliigune tayin edilmi§tir. 

K1ymetli bankac1larun1zdan olan Zi
yaya yeni vazifesinde de muvaffakiyet 
dileriz. 

Muallimlerin gezintisi 

Yedikule Ermeni hastanesi miitevelli 
heyeti azasmdan doktor Serkis Serkis • 
yanla Vekiller Heyetinin kararile ka -
patllan ermenice cAztarar~ gazete!Yi sa
hibi Manak Aslanyan arasmda bir miid
dettenberi ikinci ceza mahkemesinde 
devam etmekte olan dava diin bitmi§tir. 
Mahkeme, mesdud Aztarar gazetesinde 
c;tkan yaz1lar1 tahkiramiz gorerek, 
Turk ceza kanununun 482 nci maddesi 
mucibince, Manak Aslanyam altJ ay 
hapse, yiiz lira agrr para cezasma, dok
tor Serkisyana 150 lira tazminat itasma 
ve matbuat kanununun 42 nci maddesi 
hilafma olarak dava hakkmda yaz1 yaz
drgrndan dolay1 aynca yiiz lira ag1r pa
ra cezsma mahklim etmi§tir. Mahkeme, 
Manok Aslanyamn sab1kas1 olmad1gm1 
gozoniinde tutarak hapis cezasm1 tecile 
karar vermi§tir. 

ONIVERSITEDE 
~ehrimize gelen Rumen 

0 niversitelileri 
Olen muallimlere ve ailelerine yar • 

drm etmek iizere te§ekkiil eden c Yar -
drm Sandigh 23 may1sta <;marc1ga bir Biikre§ tlniversitesine mensub k1z ve 
vapur gezintisi tertib etmi§tir. Biitiin erkek 37 ki§iden miirekkeb bir kafile 
ilk ve ortamekteb muallimleri bu ge - diin Romanyadan §ehrimize gelmi§ler
zintiye i§tirak edeceklerdir. dir. Dost memleket gencleri Eminonii 
1 may1sta hususi miiesseseler Halkevi adma miidur Biirhan tarafm-

dan kar§tlanml§lar ve K1z lisesine yer -
kapah degil le§tirilmi§lerdir. Zagoi~a'mn ba§kanh • 

Bahar bayram1 dolaytsile cumartesi gmda bulunan Rumen yiiksek tahsil 
giini.i devairin ve mektelberin kapah ol- gencleri §ehrimizde dart giin kalarak 
dugunu yazml§tlk. Mezkfrr gunde hu - tetkikatta bulunacaklardrr. 
susi miiesseseler diikkanlanm kapamak Pedagoji hakkinda bir 
mecburiyetinde degildir. Kanun yalmz 
resmi dairelerle mekteblerin ve mali konferans 
muesseselerin kapah olacagrm kaydet • tlniversite Pedagoji Enstitiisii profe • 
mektedir. sorlerinden Sadreddin Celal tarafmdan 

ECNEB/ MEHAF/LDE diin Pedagoji Enstitusii salonunda ilk 

l I b tedrisat miifredat programlar1 ve hayat 
ta yan Krahmn kiZI Eyii ii bilgisinde tedris usulll mevzulu bir kon-

ziyaret etti ferans verilmi§tir. Sadreddin Celal bu 
ti~ giindenberi §ehrimizde bulunan !- konferansmda hayat bilgisi tedrisatm -

talyan Krahmn kiic;iik klZl Prenses dan verimli neticeler elde etmek ic;in ne 
Marie de Savoie diin Halicde bir san - gibi usullerin tatbik1 dogru olacagrm ve 
dal gezintisi yapml§ ve Eyi.ibii ziyaret· hangi ders vas1talarmdan istifade edi • 
etmi§tir. Prenses ogle yemegini Tarab- lebilecegini izah eylemi§tir. 
yada yemi§tir. . DENIZ ISLER/ 

lngiliz el~isi §ehrimize l I "d" .. 
I . Liman § etme mu uru 

ge Iyor "d" 
Beynelmilel komiir sergisini ziyaret Ankaraya g1 Iyor 

etmek iizere Ankaraya giden ingiliz bii- istanbul Liman !§letmesi miidiirii 
yiik elc;isi Sir Percy Lorraine bugi.in Rauf~ bu ak§am ~nkaraya .gidec~ktir. 
§ehrimize donecektir. Rauf.1, Ankarada, Istanbul Lunan l§let-

EVKAFT A mesine ilhak.J. kararla§hnlml§ olan Trab 

Gayrhniislimlerin vak1flari 
Gayrimiislimlerin vak1flarrm idare e

decek miitevellilerin ne suretle se~;ile-

zon Liman §irketi haklonda Vekaletten 
talimat alacak ve yeni yolcu salonu hak
kmda alakadarlara izahat verecektir. 

Liman i§letmesi miiduru, Ankaradan 

entrika ve manvrelarmdan ibaret oldugu• 
na arttk Almanya devlet adamlan ka .. 
naat getirmi§tir. 

Avusturyanmo Berlin • Roma mihve• 
rinden aynlmiyacagl ve Macaristamn da• 
hi bu mihvere merbutiyetini bir kat da-
ha saglamla§tirdigt kat'i olarak bilindi " 
gin den, bugiin Almanya ile i talyamn 
miinasebetlerini buland1racak bir mesele 
ve ihtimal kalmami§hr. Bunun ic;in her 
rki devlet §imdi Avrupa ve diinya mew 
leleri ve bahusus asker! sahadaki te§rikt 
mesai hakkmda daha serbest ve emin o~ 
larak temasta bulunuyorlar. 

Bunun i~in Prusya Ba§vekili ve AI " 
manya Hava N azm General Goring t .. 
talyaya gelip Mussolini ile gorii§tii. Bir· 
ka<; giin sonra da Almanya Hariciye 
Nazm Baron von Neurath Romaya ge• 
lecek ve daha resml miizakerelerde bu " 
lunacaktir. MaylSin dokuzunda dahi AI· 
manyanm Milll Miidafaa N azm y:wi 
ordu, donanma ve hava kuvvetleri §efi 
Mare§al Blamberg Adis-Ababa'nm i ,. 
talyanlar tarafmdan i§galinin yrldonii " 
rniinii kutlulamak iizere Romaya gele "' 
cektir. 

Bu ziyaretler ve miizakereler Hitler'le 
Mussolini arasmda yap1lacak mutantan 
miilakat i~in hamhktan ba§ka bir§ey de· 
gildir. Bu miilakat kuru bir nezaket ese• 
ri olmay1p mutlak otorite esastm kabul 
eden iki biiyiik devletin politika sahasm• 
da ve hatta askeri i§lerde beraberce yii.
riimek i<;in herbal ve ihtimali tetkik edc• 
rek kat'! kararlanm vermi§ olduklann! 
biitiin diinyaya anlatacak bir tezahiir 
te§kil edecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Hayreboluda Arteziyen 
kuyulari 

Hayrebolu (Hususi) - Kazam1z mer· 
kezile baz1 koylerinde Arteziyen kuyu .. 
lan ac;Ilmasma karar verilmi§ ve btt 
maksadla te§ebbiisata giri§ilmi§tir. 

Cumhuriyet 
NiisbasJ 5 kuru§tur. 

Abone '!eraiti { Tiir~ye Hari9 
y i~lD i~ 

Senelik 
Alb aybk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • I 

Ann - QRR • 



SO.N, HABERLER ••• 
lELEFON TELGRAF . ve TELSiZLE 

Bel~ikada memnuni yet 
Son miisterek F rans1z .. ingiliz bey an· 

' 
namesi Belcikada ~.ok iyi bir tesir btraktt 

Briihel 28 (A.A.) - Alman malu
IT!ata ~ore, van Zeeland. Eden ve Spaak 
Bekikantn bat! anla~masJ c;erc;evesi ic;in
de Almanyanm teminahm i~tihMol etmesi
ne te~ebbiis edilmek ic;in mi.isaid ~eraite 
intizaren bir tevakkuf devre~i gec;irilme-

~i. rnuvahk olaca~ma kanaat ~etirmi~ler
d~r. Bu imkan Londra, Paris ve Briiksel 
arasmda gorii~melerde hamlanacakllr. 

Belc;ikamn bilhassa taahhiidii almmak· 
51Zin, ~ura~J takarriir etmi~tir k1 Belc;ika: 

1 - Askeri gayretlerine devam ede
cek. 

· 2 - Cenevre taahhiidlerine riayet e
decektir. Aksi takdirde ingiltere ve Fran
sa, Bel<;ikaya kar~J olan hatt1 hareketie
rini tekrar tetkik ve tadil salahiyetini haiz 
olacaklardJr. 

Spaak ve Eden arasmda teati edilen 
hararetli nutuklar bilha~~a kaydedilmeK· 
tedir. 

Filhakika Spaak ezciimle demi~tir ki: 
<<- in~iltere ve Fran~a bizi baz1 hu

kuki vecibelerden ibra etmi~ler ve fakat 
Yeni hukuk elde etmi~ler, dostlugumuzu 
"e rninnettarhg1m171 kazanm1~lard1r. Go
riisleri tamamen mii~terek olan iic; mem -
leke-~ halihamdaki realitelerden icab e
den neticeleri c;JkarmJ~tJr ve biz de bu 
!Uretle kambkh bir itimad ic;inde tam 
"iizuh ve diiriistliikle h'lreket ederek ba
t1~1n kurulma~J ic;in iyi bir ~ekilde c;ah~a· 
ca~IZ.» 

Belt;ihada memnuniyet 
Briiksel 28 (A.A.) - Havas bildi-

nyor: 
Sal.ihiyettar Belc;ika mehafili F ransJz-

1n~iliz beyannamesindeki hareketinden 
dolayl Fransaya kar~J bilhaMa miite&ek
kir p;oziikmektedir. Ciinkii Fransanm Bel
c;ikayJ Lokarno taahhiidlerinden burada 
daha fazla ihtiraz go~termesi bekleniyor
du. Binaeoaleyh, F ransanm hattJ harekt'
ti Briiksel'le Paris arasmdaki dost]ugu 
kuvvetlendirmi~tir. 
Bel~iha Hariciye Naz:.trl pcrrlamen . 

toda izahat vereceh 
Briibel 28 (A.A.) - Kabine top

lanar!l k Hariciye Nann Spaak'm Fran
SIZ - ingiliz beyannamesi ve lngih • 
Belcika konusmalan hakkmdaki izaha • 
tm1 dinledikte~ sonra Meb'usan meclisin
de per§embe giinii Hariciye Nazw tara
fmdan Belc;ikamn yeni beynl'!lmilel va· 
ziyetine dair beyanatta bulunmasma ka
rar vermi§tir. 

Roman.va • ltal.va pahtt 
Biikre~ 28 (A.A.) - Havas AjansJ 

muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar mahfiller, Romanyanm 

ftalya - Yugoslavya paktma benzer bir 
pakt imzalamak iizere Roma ile mi.izake
rede bulundugu hakkmdaki haberi kat'i
yetle tekzib etmektedirler. 

Bu mahfiller, herhalde ileride 1t"lya
ya muhtemel bir vakla~ma halinde Ro -
manyanm ~imdiki ittifaklilrlm muhafaza 
edece~ini ilave eylemektedirler. 
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·· Amerika Meclisi 
Y ar1m milyar dolarhk 
harb biit(?esini kabul etti 
Va~ington 28 (A.A.) - Pari amen -

lonlin tahsisat enci.imeni, 416,413,382 
dolar olarak tesbit edilen 1938 senesi 
hilrb butc;esini tasdik etmi~tir. Enciimen, 
Amerikan1n miidafaa kuvvetlerinin hali. 
hamdaki va7.iyeti dolay1~ile a~keri tahsi
~aiJ bilahare fazlala~tlrmaga karar ver -
rnistir. Pek fakirane tec;hiz edilmi~ olan 
orduda r"k az tank, kamyon ve tayyare 
topu 'ard1r. 

Enciimen "~Yni zamanda harb kazanc· 
lanm ilga eden ve harb vukuunda Reisi
curnhura biitiin smai mamulah musadere 
etrnek salahiyetini veren kanun layihasmi 
da tasdik etmislir. 

Enciimen. 21 ya~mdan 31 ya~ma ka
clar biitiin erkeklcrin ~ilah altma almmas1 
bk~1ndak1 maddeyi kabul etmem1~hr. 
~iinkii efkan umumiye bilhma bu mad
deyi tenkid etmekte ,.e Avrupahlarm 
l'rlecburi hizmet tesi~ini harbcuyane bir 
hareket telakki etmelerinden korkmakta -
d1r. 

lngili:z &ilahlanmcm ve Maliye 
N aztnmn be.vanall 

Londra 28 (A.A.) - Avam Kama
ra!Jnda., yl"ni kazanc vergi~i h\yiha~mm 
l'rllizakeresi ~Jra,mda Maliye Bakam 
Chamberlain. layihay1 gen almak fikrin
de olmadtgmi ve maamafih, 1933, 1934 
'e 1935 seneleri k<l7anclannm va~<~tisine 
i~tinaden yap1lan hesablan tadile ve bu 
!Urctle herhangi bir haks1zhga ve adalet
sirlige mevdan vermemege amade oldu -
gunu soyl~mi~tir. Chamberlain verginin 
hesabmda esas tutulan kanncm miktann1 
cli\ degi~tirmege amade olclugunu bildir
dikten sonra, gayrimahdud masraflan 
kar~1lamamn mevzuu bahsolmadi~mi 
kavdetmi~ ve demi~tir ki: «Bi7 di.inyaya 
h~kim olmak emelinde degiliz. Biz ara -
d1g1m1z kendi emniyetimizi ve imparator
lu~un Pmnivetini temin eylrmektir.» 
lata.nbul Valisinin Ankarada 

tetkikleri 
Ankara 2R (TPlPfonla) - ~phrimi7.e 

gelrn i~ bulunan htllnbul Vali ve Bele
dt yeo rPisi M\1hiddin tlsttindag vilayE.>t vP 
belf'diye,•e aid muhtelif i~!Pr iizerinde 
V t:>kal~tl~rle tE.>maslarma devam etmek
tE'(J ir. 

lv'Iuhiddin tlsttindagm daha bir hafta 
ka.dar tetkiklerine devam edecegi anla
§tll'rlaktadJr. 

Gihnriik tarife ka.nununda 
degi~iklik 

1 A.nkara 2R (TE.>Iefonla) - Gii~riik ve 
1'1h1sarlar VPkaleti giimriik tarlfe ka -

l'lununun baz1 maddeh•rini ve baz1 po -
~18Yonlanna mevzu giimri.ik vergilerini 
degi~tiren bir kanun projesi haz1rla -
lllaktad1r. 

Zirai asayi§ kanunu 
\T A~kara 28 (Telefonla) - Dahiliye 
niekaleti, zirai asayi§ kanunu projPsi -
gu1'1 1 haz1rhgm1 bitirmek lizeredir. Bu -
ca~t erde Vekilin tasdikma arzoluna -

1r. 

Frans1z kabinesi 
Muhafazakar bir mali 
siyaset takib edecek 

Paris 28 (A.A.) - Blum hiikumeti
nin mutaYassJt smtflarla emlak ve akar 
~ahiblerini memnun edecek daha muha -
fazakar bir ikt1sadi siyaset takib etmcge 
hanrlandtgl anla~IlmaktadJT. 

Filhakika sol cenah parlamento grup
laTJ murahhaslanmn di.inki.i ic;tima1 esna
smda komiinistler de dahil olmak i.izere 
biitiin azalar Campinchi'nin beyanallm 
ta~dik etmi~lerdir. 

Campinchi, bilhassa demi~tir ki: 
«- Son 11 1y zarfmda yaptlan Jsla

hata, halk tamamile ali~mc1ya kadar i~ti
mai sahada pahahya mal olan yeni hic;bir 
de~i~iklik yapilmJyacakllr. 

Sakin bir hava viicude getirmek ve 
mr~li emnivetin avdetini tf!min etmek iize
re hie; olm~zsa alii ay devam edecek olan 
bir nevi miitareke akdetmek ic;in biiti.in 
partilerin birle~mesi lazJmd1r.» 

Montreux'de bugiin mii
zakereler ba~byacak 
Montreux 27 (Mii7.akerall takib eden 

arkada~JmJ7dan) - Muvakkaten Pari~e 
~itmi~ olan F ranSJZ de]egesi bugiin oto
mobille buraya geldi, ve hususi baz1 te
maslarda bulundu. 

Kilpitiilasyonlar miizakeratma yann 
tekrar devam edilecektir. D. N. 

Montreux'de habul re•mi 
Montreux 28 (A.A.) - Frans1z de

legcsinin avdetindenberi Montreux' de 
nikbinlik 1iyadele~mi~tir. Fran sa, art1k 
maddelerin kat'i surette tesbitini isteme -
mektedir. Halrn IIJ'ZU edilen, M1s1Tm ika
met hukuku hakkmda esash beyanatta bu
lunma5tdJr. 

« Y abanCI>> nm tarifi, halen bir tak1m 
'ekillere sebehiyet vermektedir. Mmr, di
ger memlrketlerden gilyri olarak Fransa
ya hr~1 hu~usi imtiyazlar vennekten im -
tina eylemektedir. 

MISlr BaFekili, Kral F arukun tahta 
ciilusu yildoniimii miinasebetile, bu r~k&am 
biitiin delejleler ic;in b1r kabul resmi lerllb 
eylemi~tir. Bu aksam, Nahas Pa~a ile de 
Tes~an arasmda gorii~meler vukua gele
cektir. 

lra k • Suriye dostluk 
muahedesi 

Kudiis 28 (A.A.) - Irakla Suriye 
arasmda dosth1k muahedesinin akdi, bii· 
tiin Filistin mehafilinde sevincle selamlan
maktadlr. Arab gazeteleri, bu muahede
yi, Panarab Birlige dogru a1Ilm1~ miihim 
bir ad1m olarak telakki etmektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 28 (Hususi) - Paris borsa~mm 

bugi.inkii kapam~ fiatlan §UnlardJr: 
Lonclra 110.95, Nevyork 22,44 1/4, Ber 

lin 903,50, Briiksel 379, Madrid -, Ams
terdam 1231,25, Roma 118,20, Lizbon 
100,50, Cenevre 514,37 1/2, bak1r 62 1/2-
64 1/2, kalay 256,05, altm 140.6 1/2. gii
mii§ 20 7/16, kuqun 25,1,3, !;inko 24. 

ingiliz Krahn1n tac 
• • meras1m1 

dair resmi 
ne,redildi 

Torene 
program 

Windsor Diikilnii.n izdivacmda hanedant 
temsil edecek olan Kent Diiku vc re/ikast 

Londra 28 (A.A.) - Dun ak§am 
ne~redilen tac giyme merasiminin resmi 
program1 mucibince Kral ile Kralic;e 
Buckingham saraymdan saat 10,30 da 
hareket edeceklerdir. 

Araba, Westminister manastmna saat 
11 den birkac; dakika evvel geleccktir. 

Tertib edilecek alay Mall caddesini 
takiben amiralhk takm1n altmdan gec;e -
rek Whitchall'e inecektir. Alay, birkac; 
klSlmdan mi.irekeb olacakhr. 

Belediye reisinin arabasile Avam Ka
marasJ reisinin arabas1, Kral ailesi aza -
smdan banlarile 55 ecnebi devlet mii • 
messillerinin bindikleri arabalar tarafm -
dan takib edilecektir. Bunlann arkasm -
dan baFekillerle Hindistan ve Birman -
ya miimessillerini la§Jyan arabalar gele -
cektir. Bunlardan sonra Kral ailesinin a
zasile, Kralic;e Mary'yi ta~1yan araba -
Jar, nihayet hiikiimdarlarm merasim ara
basl yiiriiyecektir. Hiikiimdarlann mera -
sim arabasJ kiil rengi sekiz beygir tara • 
f1ndan c;ekilecektir. 

Gerek gidi&te ve gerekse donii§te hii -
kiimdarlann arabast miistemleke ve do -
minyon zabitleri tarafmdan takib edile -
ceklir. 

Kent ve Gloucester Diiklerile Krahn 
hususi yaverleri hiikumdarlann arabasmm 
arkasmdan gideceklerdir. 

Saint - )ames park ve Londra kule • 
~in den top alllacaktJT. 

¥'1-¥ 

Windsor DUkii Avuaturyada 
evlenecek 

Diin ~ehrimize gelen Sunday Express 
ga7etesinin Viyana muhabiri yaz1yor: . 

Bugiin Windsor Diikii, , Viy~~ada\o 
ingili 7 £lc;isi Sir Walford Selby Yl St. 
Wolfgang' daki ikametgahmda kabul et

mistir. 
Bu miilakatta; yiiksek bir ~ah~iyet na

mma Diikten 22 maytsla, F ransad~ 
Cande ~atosunda Mrs. Simpson'la akd1 

mukarrer izdivacm1 t~hir etmesi rica olun· 
mmlur. 

Burica, Diike Sir Walford Selby ta-
rafmdan iblag olunm~tur. . 

Ayni zamanda Diike iz.divac mer~sl • 
minin F ransada degil; Avusturyada Jcra
sl hu~usu da tavsiye olunmu~tur. 

Bu tavsiyelere sebeb, !ngiltere Krah • 
nm tac giyme merasiminden sonra ve ma
yJs ay1 zarfmda birc;ok seyyahlann F.ran· 
say1 ziyaret edeceklerinden Diikiin JZdl~ 
vac1 etrafmda fazla dedikodudan ademJ 
memnuniyet c;1kmasJ ihtimalleridir. 

lzdivacda ailei Kraliyi Kent Diik :e 
Dii~esi trmsil edeceklerdir. MerasJm 
miimkiin oldugu kadar sade olacakt1r. 

lzdivac merasiminin St. Wolfgang ~a
tosunda bu vesile ile bir kilise haline ifr~g 
olunacak bir odas1nda icras1 tavsiye e~Jl
mektedir. lzdivac sivil merasim iiz.enne 
cereyan edecekse de valide Kralic;e Ma
ry' nin dini merasim i-•asml da arz.u et • 
mfkte oldugu soylenmektedir. 

Eski Kral aleyhindehi hitab 
Kanadaya da girm iyeceh 

Ottava 28 (A.A.) - Kanada ~iim
riik servislerine « T ac p:iyme hakk1nda tef
sirler »i~mindeki kitabmm Amt>rikadt 
ne~redilen niishalannm memlek~tc; soku -
mamas! hakkmda talimat verilm1~hr. 

BUyiik Millet Meclisinde 
B .. Refet Ankara 28 (A.A.) - ugun 

Camte7.in ba~kanhgmda yap!lan Kamuta~ 
toplantJsmda 1936 y1h miivazenei umUJnl· 
yesine giren bazt daireler biit<;elerinde 82 
bin lirahk miinakale yap1lmas1, Kamutay 
memurlan te~kilah ve vezaifine aid kanu
nun baz1 maddelerinin degi~tirilmesi, ara
zi tahririne clair kanuna ek kanun laylha
larile satm alman Sark Demiryollan i':'
tiyazile ~irkete aid mallann teselliim ve ~~
letme muameleleri hakkmdaki kanun la
yihast miizakere ve kabul edilmi~tir. 

Goring Romadan ayr1ld1 
Roma 28 (A.A. ) - General Go

ring diin ak~am ekspresle R omadan ha
reket etmi§tir. 

y--

Dost Yugoslavyadan 

Seyahat int1balan 
Yazan: Abidin Daver 

-Miizede Kral Askeri 
Alexandre salonlar1 

Miiteveffa Krahn i~inde can verdigi otomobilin 
delildir -za valbhg1, Fransan1n saygisiZhgtna 

Fransaya ~iikran abidesine atdan kur,unlar ... 

Bclgradda ¢KC1/cme1J'Ian » cl!•nilen e.•ki Knlr 7>Mkmdn Fran.<aya ~ii.kran 
abidesilc Askeri Cograjya Enstitiisu 

Belgradda, <<Kalemeydal'l>> denilen di. Osti.inde dola§Ip duran yJThcJ ku§lar, 
eski Belgrad kabinin en hakim bir nok· bu cesedin etlerini yemi~ler, yalmz. ke • 
tasmda, • ne yaz1k ki bizim memlekette miklerini bJrakmi&lar. Karlar arasmda yal
gittikc;e niimuneleri azalan - eski Turk mz bir c;elik migferle bir iskelet kalm1~ ... 
mimarisinde yap1lml§ iki kath gUzel ki:i~k- Yugoslav ressamlan ve heykeltra§lan, 
ler goriirsiiniiz. Bunlardan biri, Yugos- Askeri Miizeyi siislemek ic;in, takdire de
lavyanm Askeri Miizesidir. ger gayretler sarfederek giizel eserler vii-

Askeri miize, heniiz tertib ve tanzim cude getirmi~ler. ' 
halinde oldugu ic;in halka ac;dmam1~hr. Miizenin birinci kr~tma gele1im. Simdi, 
Fakat ben, bn miitcyi once yalmz, sonra burada, Bayan M1hrinin eseri olan Ata
da Ba~vekil ismet inoniiniin ziyareti es-lli.irkiin biiyiik bir tablosu gozleri ok§u
nasmda kendilerile beraber olmak iizere, yor. 
iki defa gezdim. Atatiirkiin dost ve miittefik millete 

1Ik ziyaretimde, mi.i7eyi, muhafJZJ o- gi:inderdi~i ve 1smet !non~~~~ g~ti.ird~gii 
Ian General. bizzat kendisi bana gezdit- bu ~rmagan, Belgradda buyuk b1r sevmc 
mek lutuf ve nezaketinde bulundu. Muh- ve sukranla kar§ IlanmJ~tir. Miize muhaf1-
t G I 'Ik ·• T" kiye hi.ikume- z1, ismet 1noniine na~1I te~ekkiir edecegi-erem enera m 1 1.1. ur . b"l - d R M 'h · · 'dd 
tine Tiirk Askeri Mi.izesine kar~1 besle- 01 1 ~.m•yor u. essam I rmm CJ en 
d•v• 1 kk"r d y lanm bana bildirmek c;ok guzel ve canh olan bu tab1osunda 1

g1 e~e u u gu A .. k T" k M ]' k f · d d' ld • tatur ur are~a 1 1ya etm e 1r. 
0 

u. f b ld k' A k • M" · h T ablonun altmda altm bir plak iizerine - stan u a 'I s en uzey1 ay- f 1 k ·b 
I · N · b' . 1 D ran~J7ca o ;n;~ • ~u 1 arf' ya71lmt~lir: 

ret e ~eyrethm. e zengm Jr muze · ar A I M · J N A 
b. v I I · a emorre c on rrgustc 

1r ~ahaya ytgiimJ~ olan o eser ere SIZ A . I R ·AI J l'U .
1
. 

· d"k' · · I' · b' k • .. mr. e or cxan re, m rcaleur 
~1m 1 mm on m1s 1 gem~ 1r a~ en muze r: J .

1
, 1 I'/ 1] 

b.1. . . T" k' h"k' . 1"'.-n c aan wmmagc 
yapa 1 1rsmtz. ur 1ye u umetme ve 1\ .. k "t ff K 1 k ·1 k 
A k • M 1d · b' · .. · tatur , mu eve a ra m va lJ e en-
t\S en ii1e aresme IZim muzem1zc . . h d. ·-· b' · 
L d' 'kl . k' · T" k .1• h d1sme e 1ye etl!g1 IT portreye mukabJI, 
ne 1ye ettJ en es 1 ve yem ur s1 a · A k d H lk · d k. t bl .. 
Ian ve askeri k1yafetlerindcn dolay1 c;ok d n ·~ra .a t.• a I evm et 1 . a. oHsunluk g.on· 

.. . , . erm1~ ~e "'ra m por resm1, a evme, 
rnute~ekk1r ve mmnettanm. Bunlan yem k d' 

5 
· • y · t t y 

Id k . . en 1 re mmm erme as 1rm1~ 1r. ugos-
a. I · ! asnif ve tanz~m ediyoruz. Bu I§ lav dostlanm1z da, Atatiirkiin portresini, 
biter b1tmez, hemen bir Tiirk salonu ya- Askeri Miizenin Kral Alexandre salon
pacagJz. larma koymu~le~rdJr. Kral Alexandr sa-

Yugoslav a~keri miizesi kiic;iik olmak Ionian, miiteveffa hiikiimdann kiit;i.iklii
la beraber, c;ok iyi tanz.im edilmi~tir. BJ- giinden itibaren muhtelif resimlerini, i.ini
rinci kat, Kral miiteveffa Alexandr'a, i- formalanm ve hemcn hemen biitiin e~ya-
kinci kat ise, Y ugoslavyanm i•tirak ettigi 'ht' L d' K 1 'f ' SJnJ 1 1va etme~~.te Jr. an 1 iim ormasJ-
harblere ve en ziyade Biiyiik Harbe tah- m, ic;inde can verdigi otomobili, viicudiin-
sis edilmi~tir. Bu kahn duvarlannda, c;o~ dep c;Jkanlan kur~unlan, katilm ve ~t'rik
giizel muharebe tablolan da vardlr. lerinin kullandiklan siirii siirii silahlan hep 

Salonlar, Umumi Harbe i~tirak eden buraya toplami~Iar . Biiyiik Krahn, <on 
milletlere tahsis olunmu§tur. Mesela, d k'k 1 .. , .. ·1 l'k d 1 b a 1 ·a an ve o um1 e a a il ar o an u 
F ransJZ salonunda. F ransiZ askerlerini e~yay1, herkes dindarane bir hiirmetle zi
gosteren mankenler. me~hur F ranm ku- yare! ediyor. 
rnandanlarmm resimleri, muhtelif Fran- 1934 sonbahannda, ic;inde Kral A -
s1z silahlan. tec;hinll ve ~airesi vardJr. leksanclJr'la F ranm Hariciye N azm 

HEM NALINA 
MIHI NA 

Bence hacdar1n ... 
(E! uriyede, Tiirkiye ve Tiirkler a
;;;;;;2} leyhinde propaganda yapanlar. 

Cumhuriyetimizin laikligini din
sizlik diye tefsir ediyor ve bir siirii bayag1 
ten.jrler yap1yorlar. Bu propagandayJ 
yapanlarm bari kendileri dini biitiin, hat
ta mutaass1b miisliiman olsalar, insamn 
yi.iregi yanmaz. Bunlann c;ogu, F rans1z 
miistemleke memurlanndan aldJklan be§ 
on franga mukabil milliyetlerini, dinlerini, 
~ereflerini satm1~ serseridirler. 

B.izim §apka giymi§ olmamJZJ ditlerine 
dolayarak hepimizi toptan cehenneme 
gonderen bu adamlar, kendileri ilk fu
satta ~apkayJ kafalanna gec;irirler. 

Daha garibi §U ki boyle islamc1hk ya· 
panlann ic;inde h1ristiyan ve katolik olan· 
lar da vardu. Nitekim bir zamanlar, Ml
strdaki T a~nak Ermenileri, MISir halkm1 
Tiirkiye aleyhine k1~k1rtmak ic;in, Tiirk
lerin miisliimanhktan istifa ettiklerini ve 
Tiirkiyede camilerin sat1hga c;IkanldJgmJ 
hanl hanl ilan edip duruyorlar ve bazJ 
yangm yerlerindeki harab cami enkazmm 
ve arsalanmn sahhga <;lkanldJgl hakkm
da, Tiirk gazetelerinde okuduklan haber
leri, bu yalanlanmn dogruluguna deli! o
larak gosteriyorlard1. 

Tiirkiye devlcti laiktir, kim~enin dini
ne, akidesine, vicdanma kan~maz. Mem
lekette, halkm din degi~tirmesi ic;in ac;1k 
ve gizli propaganda yapmaz ve yaphr· 
mal. 1stiyen diledigi dini. mezhebi kabul
de serbesttir. Halbuki bizi, §apka giydi
gimiz i~in h1ris~yan olmakla itham eden
lerin memleketinde, miisliimanlan huis
tiyan ve katolik yapmak ic;in miitemadi 
gayretler sarfedilmektedir. Evvelki giin
kii Cumhuriyette, T rablus~am muhabi
rimizin verdigi baberi okumu§sunuzdur. 
Liibnanh bir miisliiman Arab, memleke • 
tin ileri gelenlerinden miinevver bir ~ah~i
yet, F rans1z cizvit papazlannln yard1mile 
biitiin Liibnan ve Suriyenin katolikle~tiril
mesine c;a!J~JJdJ~lnl soyliyerek acl aCI ~i
kayet ediyor. «Bilha,sa Arab c;ocuklan· 
nm tana5sur ettirilmesi bir emrivaki halini 
a lm1~1Jr, eger, bu propaganda, bu ~ekilde 
devam todecek olursa, az 1.aman ic;inde. 
Surive tamamile katolikle&ecektir.» diyor. 

Oegil din ve dlinya i~lerini birbirinden 
ay1rm1~ alan Turkiye Cumhuriyetinin za: 
manmda, hatti\, dini resmen miislUmanhk 
olan o~manh lmparatorlugu devrinde 
bile Tiirkler, hJTistiyanlan miisliiman 
yapmaga ve Tiirk olm1yan unsurlar1 
Tiirkle§tirmege c;ah~mami~lar; bu hmu~ 
ta, taassub yerine daima tesamiih gos -
termi~lerdir. 

~imdi, Tiirk1ye aleyhinde ipsiz. sap~IZ 
propag;~nda yapilnlar, kendi memleket 
lerinde altp yi.iriimii~ olan mii5h.iman ve 
h1ri~tiyan. herkesi katolikle~tirme marife
tme ne diy!'ceklerdir? BiT., 

('ok hactlann ,zktt ha~;t ztrt bageldc 

diyecegiz. <;;iinkii, Tiirklerin ~apka giy -
mesine tahammiil edemez goriinen bu 
adamlar, ya ciz.vit papaz1,' yahud da 
- daha fenas1 - bu papazlara sahlm1~ zm
diklardn. 

BUtUn kanun ve nizamname· 
ler ne§rolunacak 

Ankara 28 (Telcfonla) - Vatanda~ -
!arm biiti.in kanun. nizamname ve tali -
matnamelerdC'n hahPrdar olabilmeleri 
i~in bi.iti.in kanun, nizamname ve tali -
matnamelerin ne~rolunarak halkm ha
berdar edilmesi kararlm~tmlmJ§tlr. 

Dahiliye Vekaleti bu hmusta vilayet
lere bir tamim gondermi~tir. Mii:re salonlannda, Tiirklere kaql hu- Barthou'nun oldiikleri ve FranSJZ gene

surnetkar hic;bir res1m, tablo ve heykel rali Georges'in a~Ir surette yaraland1g1 
goziime ili~medi. Buna mukabil, bir Bul· bu otomobili gordiikten sonra, Frans1z t1r. Abidede, F ramay1 temsil eden ka • 
p;ar neferinin gogsiine biitiin ~iddet ve h1r· hiikumetinin, memleketlerinin misafiri o- dm, k1hcmJ ~ekrni§, S1rbi~tanm imdadma 
sile siingi.i saphy<m bir SJrb neferini gos- Ian dost bir devletin hiiki.imdanna kar§t ko§ar vaziyettedir. T uncdan yap1lmi~ o
terir c;ok giizel bir bronz heyke) vard1r. nekadar lakayd. hatta nekadar saygJSIZ Ian bu k1sJm, beyaz mermerden bir ka • 

1915 kl§tncla SJTb ordusu, Alman, A- davrandJgtnl bir daha anlad1m. Frans1z ideye oturtulmu~tur. Kaidenin etrafmda
vusturya - Macar ve Bulgar ordulannm topragma ayak bashgl giin biiyiik me - ki kabartma resimler, SJTb c;ocuklannm 
ihatasmdan kurtulmak ic;in Arnavudluk rasimle kar§Jianan bir krala tahsis edilen F ranSJZ mekteblerinde talim ve terbiye 
d;~glarmdan Adriyatige dogru ricat eder- bu otomobil, adi ve eski bir arabad1r. 0 edildigini ve F ransJz _ SJTb silah arka -
ken Arnavud beylerinden Esad Pa§a kadar ki yaln1z. F rans1z Merasim daires1 da~hgmJ temsil etmektedir. Abidenin iis
T optani' den yardtm gorml.i~tii. Bu yar- ic;in degil; Frans1z otomobil endiistrisi i- tun de mbca olarak <<F ransay1, onun bizi 
d1ma kar~1 te~rkkiirlerini izhar ic;in onun c;in de, pek fena bir reklam te~kil et - sevdigi gibi sevelim. 1914-1918>> ibarf'si 
da bir portresini salonlardan birine koy- mektedir. yaz1h oldugu gibi bir tarafmda da fran
muslar. Reklam1 filan bir tarafa b1ra.ktyorum. sJzca olarak «A Ia F ranee - F ransaya» 

Askeri Miize muhafJZJ General, Esad Bu otomobili, Del grad Askeri Miizesin- si:izii vard1r. T uncdan kabartma yazdarla 
T optaninin resminin buraya konulmasm- de, goren her ferd, resmi Frans1z. rna • yaZJim1 ~ olan bu ibaredeki Fran sa ke • 
daki sebebi, bana izah ettikten sonra, kamlanmn, gosterdikleri lakaydi ile, limesinin etrafmda ta§lar c;ic;ek c;1karmJ$ 

- Bize iyiligi d()kundugu i~in onu Krahn oliimiinden mes'ul olduklarma gibiydi. 
severiz, dedi, ya siz? kat'i kanaat has1l edecektir. <;;unkii bu Sordum: 

- Bize de fenahgJ dokundugu JC;m. kiiliistiir otomobil, saygisJzbk derecesini - Buraya ne olmu§? 
onu sevmeyiz, dedim. En k1ymetli ku- bulan ° kayidsizligin, ehemmiyet verme- - Biiyiik Kral Aleksandr, alakadar, 
mandanlanm1zdan birini, hkodranm mezligin maddi timsalidir ve bu timsal, F ransJz memurlanmn ihmali ve saygiSlz• 
kahraman mlidafii Rna Pa~ay1 konag;n- 0 kanh facianm tarihinden bir pare; a o - hg1 yiiziinden, misafir gittigi F rans1z 
da misafir ettikten sonra, gece. evine do- larak Miizenin ko§esinde ylllarca ve y1!- topragma ayak basar basmaz. oldiiriildii-
nerken adamlanna oldi.irtmii~ti.i. larca ya!Jp duracaktJT. gii zaman biiyiik ve hakh bir heyecan ve 

Esad T optaninin portresinin kar&Jsmda Askeri Miizeden c;1khktan sonra, gazaba kap1lan Belgrad halkmdan baz1 
bir tablo daha vard1: 1915 ricati esnasm· «Kalemeydan» parkma dikilmi§ olan bir kimseler F ransa kelimesinin iizerine ta -
da, Arnavudluk daglannda karlar i.istiin- abidenin online geldik. Bu, Yugoslavya bancalarile ate§ etmi§lerdir. Gordiigiiniiz 
de, soguktan ve yor!Zunluktan bitkin bir tarafmdan «Fransaya §iikran ve minnet izler, kur§unlann yeridir. 
S1rb neferi can ~eki~iyor. Ba~mda bir Ar- duygulanm ebedile§tirmek ic;in» dikilmi~ · ABIDIN DAVER 
navud durmu<. 51']a'h1n1 almak irin, onun bir abidedir. 1smi de «F ransaya <:l.iikran -------- b 

, . Y .; (1 Bu !bare, cMiifahham dostum, lrle§-
oliimi.inii bekliyor. abidesi» dir. Me§hur Yugoslav heykel - tiricl Kral Alexandr'm hatlrasma, hiirmet-

Ba~ka bir tablo daha: Bir asker cese- tra§I lvan Mestrovic; tarafmdan yapJ!mJ§- lerimle~ ~eklinde terciime edilebillr. 



~ 

r Kii~iik hi kaye Bir bahar ~~~~k ==] 
Onu nas1l gormii§tiim? Bugiinkii gibi 

hattrhycrum. Bir cumartesi giini.iydii. 
Kendi kendime izin vermi§, biiroma git -
memi§tim. K1rlar, taze ~imenleri, papat
yalan, gelincikleri, yeni c:;i~ek a~an agac
larile goziimde tiitiiycrdu. Vapurla kar~1 
tarafa gec:;tim. Biraz sonra, beni §ehir • 
den uzaklara gotiirecek clan trenin ic:;in
deydim. 

Kompartimanda kimse yok. Camt ac:;
tm. Serin, c:;ic:;ek kokulu ri.izgar, yiiziimii 
ok§Iyarak, esiyordu. Bu gezintiyi yaptl· 
gima oyle memnundum ki, dudaklanm da 
sevincimin ahengine uymu§, ki.ic:;iik bir 
a§k ti.irki.isii soyliiyordum. T ren bahc:;e • 
ler, ko§kler arasmdan ge~iyor, istasyon • 
larda durarak, 1lerliyordu. 

Gene bir 1stasyonda durmu§, ve he • 
men kalkmt§h. Birdenbire gozlerime, tre· 
ne yakm bir evin penceresinde oturan bir 
gene kiZ 1li§ti. Siyah sac:;h kiic:;iik bir ba§, 
gi.ilen parlak gozler, ve bir sua giizel di§ .. 
Biran ic:;inde gene klZI tamamile gormii§ 
gibiydim ... T ren tarlalar, bostanlar, sagh 
sollu tepecikler arasmdan, deniz k!y!Sin
dan gec:;iyor, raylann i.izerinde k1vnla 
k1vnla ak1yordu. 

Gene klZln hayali, kii~iik, siyah sa~h 
ba§I, gi.ilen parlak ~ozleri, beyaz di§leri
le, gozlerime, bir resim gibi gori.iniiyordu. 
Arhk gezintinin zevki kalmami§Il. Geri 
donmek, penceresinin oniinden gec:;erek 
onu gormek istiyordum. Bu tuhaf bir is
tekti. Ben, buna benzer isteklerin tathh
gmi biliyor, fakat bu kadar kuvvetlisini 
duydugumu hatulamJyordum. 

T ren son istasyonda d~runea, penee
reden di§anlara bakhm. Ihk giine§ altmda 
uzanan ye§il di.izli.ikler, zi.imri.id tepe • 
eikler, yo! kenarlanm saran papatyalar, 
uzun saplan iistiinde san ba§lanm salh • 
yan hardal c:;ic:;ekleri, ye§illikler ic:;inde hi
rer kan dam las! gibi goriinen gelincikler; 
bana, bir sokak ressammm yap1p duvar 
diplerinde sathgl resimlerdeki bahar 
manzaralan kadar sevimsiz goriiniiyordu. 
T renden inmedim. Geldigim yollardan, 
kalbimde bir c:;arpmtJ duyarak donerken, 
hep gene k!Z! dii§i.inuyordum. Ona, kim
bilir nasi! bakmt§hm ki, parlak di§lerini 
gostererek, gozlerile, ve butiin yi.izile, 
gulmii§tii. 

Tren, onun evine yakm olan istasyona 
Yakla§nken, birdenbire karanmt vermi§· 
tim. Orada ineeektim. 

T ren durdu. Ellerinde paketlerle Pen
dikten donen birka~ yolcu ile beraber ben 
de indim. Ne yapacakhm? 

Kafamm ic:;i c:;ocukla§ffil§ gibi, her za
man §im§ek h1zile bana yo! gosteren fikir
lerim, ba§Imdan uzakla§mt§, beni yalmz 
btrakmi§lardi. Y almz kalbim t;Ilgm gibi 
attyordu. 

Birdenbire farkma vard1m. Ayakla -
nm beni onun evinin online getirmi§ti. 
T ahta parmakhkla sokaktan aynlan bah
~ede leylaklar, giiller, §ebboylar, daha 
bin;ok c;ic;ekler a~mi§h. Bi.itiin dikkatimle 
onlara bak1yordum. Sanki ben oraya ~i
c;ekleri seyre gelmi§tim. Ba§liDI yukan 
kaldtramtyor, bakam1yordum... Pencere
lere bir kere olsun ba§tmt kaldnamadan, 
tozlu yolda dakikalarca gezdim. 

0 kadar dalmi§hm ki, evin kap1s1mn 
ac;Ilmasile adeta titredim. Ba§Iffil c:;evirin· 
ce, gene hzla gozgi.ize gelmi~tim. Gi.iliim
siiyor, kumlu bahc:;ede, kumlan ~Ihrdata
rak yiiriiyordu. ' T ahta parmakhgm arka
stna gelince durdu. Yiiziine tekmil dikka· 
timle bahyordum. Gergin, taze, solgun 

renkli teni, baygm siyah gozleri uzun si· 
yah kirpiklerin gi.ilgesinde gi.ili.iyor, du -
daklan yan aplmi§, parlak di§leri gorii
niiyordu. Gi.iliimsiyen bir sesle sordu: 

- N e istiyorsunuz? 
Dudaklanmi a~sam sesimin <;Ikm1ya • 

cagmt, pksa bile titriyecegini samyordum. 
Y almz gi.ildi.im. 

0 gozlerime bakwordu: 
·- Nic:;in susuyorsunuz? N e istiyorsu • 

nuz? 
Ba§Imtn ic:;inde birbirine kan§an, binbir 

kelimeyi ay1ramtyor, cnlan ~oziip bir 
ciimle halinde soyliyemiyordum. 

Parmakhgm arkasmdan yiiriiyerek, 
tahta kap1y1 ac:;tJ. Bana yakla§arak elim
den tuttu. ic;eri siiriikledi. Evet siiriikle -
di, c:;iinkii, dilsiz, ve bir budala gibiydim. 
Bi.iyiik leylak agacmm altmdaki, ye§il 
boyah maya yanyana oturduk. 

0, biraz onceki sorgusunu tekrarlad!: 
- Bend en ne istiyorsunuz? Bir sa at 

evvel sizi trende gordi.im. ,Simdi kap1mda. 
Dudaklanm yava§ yava§ c:;ozi.iliiyor, 

ba§Imdaki kart§Ik kelimeler toplamp 
ci.imle oluyordu. Ancak duyabilecegi bir 
sesle si.iyledim: 

- Ne oldugunu bilmiyordum, yalmz 
sizi goriince yolumdan donerek buraya 
geldim. 

Gi.iliiynr, kuvvetli soluklarla nefes ah
yordu: 

- Giizel!.. B u geli§ c;ok giizel!.. B a
har giinleri insanla~I buyiiliiyor... Kalb • 
ler daha ~ok c:;arp1yor, yalmzhk can sJki
yor ... 

T ek tek, kelimeleri ay1rarak soyliiyor
du. Sesi bir musiki gibi ba§1m1 donduri.i
yor, yi.izii biitiin bir bahar gibi gozlerimi 
kararhyordu. Snamn arkahgmda elleri -
miz yanyana duruyordu. Eli yava§ yava§ 
ktpirdiyarak, elimi kucaklad1. Bu, serin 
su gibi avuc, yumu§ak uzun parmaklar, 
kalbimi s!ki§tmyordu sanki ... Ba§Inl ba -
§tma, dudaklanm kulag1ma yakla§hrdi: 

- Arka bahc;eye gidelim. Orada bizi 
kimse gormez ... 

Arka bahc:;enin kuytu ye§il golgeligi, 
insana gi.ine§i hat!Tlatmiyacak kadar se -
rindi. o; ii§iimii§ gibi titriyordu. Ismmak 
ic:;in bana sokulmu§tu. 

Kim oldugumu, nerede bulundugumu, 
ve bi.itiin hayahmi unutmu§tum. Kulag1 -
rna, garib bir kuvveti olan ince bir ses h
siidtyor, tek tek kelimelerle soyliiyordu: 

- Ben de s1kihyor... bekliyordum ... 
A§ki bekliyordum... Oh kollanmz ne 
kuvvetli... ii§iiyorum... beni lSitm! .. 

:{.:{.:(. 

Ak§am, ortahk karamken, arhk gece 
olan arka bah~eden, yanmdan aynld1m. 
Ayaklanm topraktan aynlml§, yiiri.imii -
yor, uc;uyordum sanki ... 

Onun kim oldugunu bilmiyordum. 
Y almz, aynhrken kulag1ma f!Slldami§h: 

- Seni hergiin beklerim ... 
Ertesi giin gene ona ko§tum. Fa kat 

pencerede onun gillen ba§I yoktu. C1lgm 
gibi ic:;eri girdim. Kap1y1 c:;aldim. Cevab 
alamadtm. Arka bahc:;eye gec:;tim. Orast 
bir gun evvelin hatJralarile dolu gibiydi. 
(:Ilgm gibi dola§hm. Y ok, yok ... 

Ak§am, trene bindim. Son istasyona 
kadar gittim, dondi.im. Onun evinin ka -
ranhk camlanm, trenin I§Iklan aynalad1 .. 

,Simdi, dii§iindiikc:;e, gencligimin bu 
en giizel ve hsa hahras1, acaba ri.iya miy
di? diyorum ... 

CAHJT UCUK 

Bergamada baktlan ilk mekteb ~ocuklar1 

B~~gama (H~sus1)_ - Buradaki be~ mektebde yuz seksen c;ocuga hergiin 
st_cak ogle ;y:megt venlmektedir. Mektebler himaye heyeti bu yardtmmt ge
n_t~letme~ 1G 11~ ~ c;areler ~:~f?tr:maktad1r. Gonderdigim resim mekteblerin bi
nnde verden ogle yemegmt ytyenlerle onlara nezaret edenleri gostermektedir. 

,----~~~--------~--------, 
B u A K ~AM "ROMA ATE~LER iCiNDE, ve "KoNIGSMARK, 1 
MEL E K I le tilimlerinin unutulmaz yarabctst 

ELISSA LANDI 
ve 

CARY GRANT 
Nefis mevzulu bir a§k • GUZELUK ve musiki filmi olan 

HIRCIN KADIN 
~ 

Frans1zc:a sozli.i ve orijinal dilde 
mUkemmel lfl&rkllarla sUslenml!? 

CUMHURiYET 29 Nisan 1937 

ilk mekteblerde 
imtihan haztrhgt 
Diin Vilayette bir 

toplantl yap1ldt 
Diin Vilayette Vali muavini Hi.idai

nin yanmda toplanan ilk tedrisat komisyo
nu baz1 miihim kararlar vermi§tir. Buna 
nazaran koy okullarmda 15 may1sa, §e· 
hir ilkokullarmm birinciden dordiincii si
mfa kadar olanlannda da 29 may1sa ka
dar imtihanlar bitirilmi§ olacaktu. Dar -
diincii ve be§inci s1mflann imtihanlan da 
31 may1stan 12 hazirana kadar ikmal e
dilecektir. 

20 eylulde ilkmekteblerde kayid ba§ • 
liyacak, 4 te§rinievvelde derslere ba§la
nacaktir. 

Ba~muallimlerin makam zamlarr 
ilk tedrisat komisyonu ba§muallimlerin 

makam tahsisatlanm 10 lira ile 20 lira 
arasmda olmak iizere tesbit etmi§ ve bu
nun tesbitinde c:;ocuk miktanmn c;oklugu 
nazan dikkate almmt§hr. 

Talebesi ( 400) e kadar clan ilkmek
teblerin ba§muallimlerine 1 0 lira makam 
zamm1 verilecektir. 450 den 750 ye 
ka.,M talebeli mekteblerin ba§muallim
lerine 12, 750 den fazlasma 15, yat!h 
mektebler i-a§muallimlerine 18, ki.iltiir 
i§yarlanna da· 20 lira makam zammt ve -
rilecektir. 

Deniz navlunlari 
Y eni tarife diin idarefe 

gonderildi 
Denizyollan i§letmesinin yeni yiik ve 

yo leu tarifeleri, diin, iktJsad V ekaletin
den alakah makama teblig edilmi§tir. Bu 
itibarla yeni tarifeler I may1stan itibaren 
tatbik mevkiine kanulacakt!r. Filhakika, 
tarifenin bas1lmasi ve biitiin iskele!ere 
tevzii en a§agi on be§ giinliik bir i§se de 
yap1lan degi§rklikler telgrafla tamim e ~ 
dilmek suretile tatbikatm tehirine mey -
dan verilmiyecektir. 

Ogrendigimize gore yeni tarifede e~
ya navlunlarmda hic:;bir degi§iklik ya • 
pilmamJ§tlr. Binaenaleyh, yi.ik navlunlan 
eski tarifede oldugu gibi devam edecek
tir. Y olcu navlunlannda ise bir miktar 
tenzilat yapiiml§tlr. Bu tenzilat bilhassa 
arahk iskeleler iicretlerile giiverte nav -
lunlarmda mi.ihim miktarlara balig ol ~ 
maktadtr. 

lki dii§me hadisesi 
Fenerde Incebel sckagmda 32 numa -

rah evde oturan 18 ya~lannda Muazzez, 
dun evin balkonundan sokaga bakarken 
muvazenesini kaybetmi~ ve 8 metro 
yiikseklikten dii§mii§tiir. 

Tehlikeli surette yaralanan Muazzez 
hastaneye kaldmlmi§ ve yaprlan tedavi 
sonunda hayat1 kurtanlmi§tlr. 

Kastmpa§ada Asma sokagmda oturan 
amele Ahmedin bir bu~uk ya§mdaki ~o
cugu Sezai, sabahleyin pencere kenarm
da giine§letilirken pencereden fazla 
sarkmi§ ve dii§mii§tiir. 

Kii~iik Sezai kanlar ic;inde hastaneye 
kaldmlmr§tlr. -···-Te§ekkiir 

Haseki kadmlar hastanesi ba:;;hekimligin
den: 

Hastanemizde doguran yoksul ve fakir 
annelerin yavrularma verilmek iizere An
neler Birligi tarafm.dan hastanemize gon
derllen 12 gocuk gomlegile 26 ikundak taki
mr almmi§tJT. Daima yoksul ve kimsesiz
lerin elem ve kederlerinl gidermek i~in ko~ 
~an ve bu yolda bir anne gibi c;ali~an An
neler Birli~i idare heyetine te~ekkiirler ve 
sayg1lanmrzm gazetenizle iblMttm sonsuz 
sayg1lanmla dilerim. 

VEFAT 
Tiirk edebiyatma bir~ok nefis eserler 

brrakmt§ olan edib Vecihi merhumun e
§i Bayan Zeyyine Be~keseli diin vefat 
etmi§tir. 

Cenazesi bugiin saat on birde Firuz
agada Kostantinidis apartlmanmdan 
kaldtnlarak makberi mahsusunda rah

ilahiyeye tevdi ktlmacakbr. ---------. Biiyiik Bir Hadise : 
iN Gil TERE TAGININ iNCilERi 
. 10 Milyon 

l§te, In17iltere kralhgma lay1k sah 
ne.er, miimessiller ve biiyiik bir 
ihti11am i~inde ge~en bu film, 10 
milvon gibi biiyiik bir servete 

malolmu§tur. 

Istanbul Belediye kar§Jsmda 

Sinanaga daireleri 
1 numarah, dort odah, bir hoi, 

mutbak, banyo, kii~ilk ve ucuz bir 
claire bo,tur. Su, gaz, elektrik, 
kalorifer. 

Pangaltl T A N sinemas1 
Gec:e ve gUndUz 2 film 

1ocPEPO 
2-Kii~iik Lord 

Beynelmilel ticaret he
yeti bugiin gidiyor (Buak$amkiprogram) 

Dun Tica.ret Odastnda yaptlan toplantt 

Heyet reisi Dr. Fentener, demiryolu siyasetimizde 
vuku bulan mes'ud inki~afm ikbsadi faaliyetimizi 

on misli artbracagini soyledi 

Diin Ticaret Odasmda yapllan toplantlda Dr. Fentener konferansmt verirken 

T ayyare ile §ehJ.:imize gel en Beynel -
mile! Ticaret Odas1 heyeti §erefine, dun 
Parkotelde, Ticaret Odalan Turkiye 
Milli Komitesi tarafmdan bir ogle ziya
feti verilmi§tir. Bu ziyafette §ehrimiz ban
kae!hk ve maliye alemine mensub §ahsi
yetler haz1r bulunmu§tur. 

Ziyafetten sonra, Ticaret Odasmda 
saat 15,30 da akdedilen bir toplanhda, 
Beynelmilel Ticaret Odalan reisi uzun 
bir nutuk soylemi§tir. 

Dr. F entener bu nutkunda, cihan e • 
konomisini tetkik ederken, birc:;ok mem -
leketlerin iktisadl dii§kiinliikten kurtul -
mu§ olduklanm beyan etmekle berabet 
bu hususta daha fazla nikbinlik gosteri -
lemiyecegini ve ikt1sadi muadelelerin her 
memleket ic:;in ayni suretle tetkik ve hal -
ledilemiyecegini ilave etm§tir. 

dan evvel Tiirkiyede gordiikleri hiisnii 
kabulden dolayi Beynelmilel Ticaret 0-
dasi Ti.irk komitesi azalanna te§ekkiir 
etmi§ ve bundan sonra Kamal Atatiirk 
Tiirkiyesinde her sahada oldugu gibi ik
ttsadi sahada da husule gelen degi§iklik
lerin ve muvaffakiyetlerin bi.iyiikliikleri
ni ve k1ymetlerini tebari.iz ettirdikten son
ra Tiirk topraklarmda ve endiistrisinde 
tatbik edilen c:;ah§ma metodlanm bilhas
sa tetkik etmek istedigini soylemi§tir. Dr. 
Fentener demiryolu siyasetimizde vuku 
bulan inki§afm ikttsadi faaliyetimizi on 
misli artuacagim soylemi§tir. 

Beynelmilel Ticaret Odas1 reisi Dr. 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava· 

dis - 13,05 muhtelif plak ne!ilriyatt - 14,00 
son - 18,30 plakla dans mu.sikisi - 19,00 Qo· 
cuk Esirgeme Kurumu namma konferans: 
Dr. ~iikrii Hazrm - 19,30 gitar solo: Maryo 
Parudi - 20,00 Sadi ve arkada§lan tarafm• 
~an Turk musikisi ve halk ~arktlan - 20,30 
Orner R1za tarafmdan arabca soylev - 20,45 
Safiye ve arkada111an tarafmdan Ti.ir!k mu• 
.sikisi ve halk ~ark!lart: Saat ayar1 - 21,15 
orkestra - 22,15 Ajans ve Borsa haberleri 
ve ertesi giiniin program1 - 2.2,30 plakla 
sololar, opera ve operet par~alan - 23,00 
son. 

VIYANA: \ 
18,10 MUSiKi VE KADIN KOROSU • 

18,50 san'at haberleri, tiyatro haberlerl, 
roportaj, fenni haberler ve saire - 20,20 
gramofon - 20,40 ~AN VE ORKESTRA. 
KONSERI - 21,20 edebi yaym - 22,15 e~ .. 
lenceli yaym - 23,25 DANS MUSiKisi .. 
24,35 son nasihatler. 

BERLIN: 
18,05 MUSiKi - 18,35 PIYES - 19,05 OR· 

KESTRA KONSERi - 20,05 genclik yayim .. 
20,20 ORG KONSERi - 20,45 giiniin akisle• 
ri, haberler - 21,15 DANS HAVALARI "' 
23,05 haberler, spor ve saire - 23,25 haber· 
ler - 23,35 MUS:tKi. 
PE~TE: 
18 35 KORO KONSERI - 19,15 edebi kon• 

fera~ - 19,45 QINGENE ORKESTRASI • 
20,45 konu~ma - 21,15 ~AN KONSERi • 
21,50 haberler, gramofon - 22,35 KEM:AN 
KONSERI - 24,15 musikili piyes • 1,10 
son haberler'. 

BUKREI;l: 
16,50 c;oculldarm zamam - 19,05 dint ya· 

ym - 19,35 dini musiki (gramofonla) [Yor• 
tu miinasebetile ba~ka yaym yokturl. 

LONDRA: 
18,05 Qocuklarm zamam - 19,05 piyes • 

20,05 hava, haberler ve saire - 20,35 eg .. 
lenceli yaym - 20,45 ODA MUSiKisi-21 .. 45 
konu~ma - 22,25 ORKESTRA KONSERI .. 
23,05 hava, haberler, spor ve saire - 23,30 
DANS ORKESTRASI - 24,35 haberler, ha· 
va - 24,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.]: 
18,05 MUSIKI - 18,50 ORG KONSERi "' 

19,35 haberler - 20,05 :;IAN KONSERi .. 
20.20 gramofon, haberler, hava - 21,05 siir· 
prizler - 21,35 piyes ~ 23,35 haberler, ha • 
va ~ 23,50 gramofon. 

ROMA: 
18,20 DANS MUSIKiSi - 18,55 haberler, 

konu~ma. ve sa.ire - 21,45 KA.RI$IK MU .. 
SIKI - 22,05 KONSER - 23,20 kome· 
di- 23,50 DANS MUSiKiSi. 

NOBETCiECZANEI..ER 
Konferans Beynelmilel Ticaret Oda

smm faaliyeti hakkmda malumat vererek 
bu te§ekkiiliin 919 ytlmda Amerika Vf! 

A vrupa i§ adamlanmn ticari mi.inasebet
leri kolayla§tlrmak ve ikhsad aleminde 
mesai mi.i§areketi husule getirmek gayesi
le kurulmu§ oldugunu ve 1920 senesinde 
Odaya be§, 193 7 senesinde 32 memle • 
ket iltihak ettigini izah etmi§tir. 

Bu a.k~am 11ehrin muhtelif semtlerinde 
Misafir heyet ~erefine di.in ak§am da nobetc;i olan eczaneler §unlardtr: 

· istanbul cihetindekiler: 

F entener diin Ti.irkiyede gordiigi.i alaka
dan dolay1 ikhsad Vekilimize bir te§ek
kiir telgraf1 c:;ekmi§tir. Misafir heyet bu
gi.in hususi tayyare ile Y e§ilkoyden saat 
birde havalanarak dortte Budape§teye 
varacaklar ve bu geceyi Budape§tede ge
c:;irdikten sonra yarm Holandaya done • 
ceklerdir. 

Beynelmilel Ticaret Odas1 kendisine 
iltihak eden memleketlerde te~ekki.il eden 
mill! korniteler vas1tasile c:;ah§maktadn. 
Milli komitelerse o memleketin ikhsadi 
biinyesinin en miihim unsurlarmdan mii -
rekkebdir. 

Oda, §imdiye kadar beynelmilel tica
ret sahasmda birc:;ok hizmetler ifa etmi§
tir. Bilhassa beynelmilel ticari ihtilafla -
rm hakem ve sulh suretile halli esast, ve
saik iizerine kredi usullerinin tesbiti, ti • 
cari ihtilaflann tefsiri, telgraf i.icretleri
nin ucuzlatilmast gibi miispet i§ler gor -
mi.i§tiir. 

Odanm vazifesi yalntz teknik sahaya 
miinhaSIT kalmayip diinya ikhsadl kal -
kmmasma, ticari mi.inasebetlerin daha 
kolay ve normal bir surette cereyanma 
gayret edecektir. 

Dr. F entener, cihan iktisadi cereyan
lanm ve para meselelerini gozden gec:;ir -
dikten sonra haziran aymda · Berlinde 
toplanaeak olan kongrenin ehemmiye -

tinden bahisle bu kongrede gi:irii§iilecek 

meseleler arasmda paramn istikran me • 

selesinin de bulundugunu ilave etmi§tir. 

Dr. F entenerin konferanst biiyi.ik bir 

alaka ile dinlenmi§tir. 

Dr. F entener konferansma ba§lama • 

Istanbul Ticaret Odas1 Perapalasta bir 
ziyafet vermi§tir. 

Ana vatana gelmek istiyen 
san'atkar bir Turk 

Romanyanm Pazarctk kazasmda Fiti 
Leva sokagmda 34 numarada Yunus Os
man imzasile aldrg1m1z mektubda deni
liyor ki: 

« Umumi Harbde esir edilerek yedi se
ne miiddetle Almanyada oturmak mec
buriyetinde kald1m. Bu miiddet zarfm
da miikemmelen fenn1 ziraat usullerini 
ogrenmek imkanlanm da buldum. $im
di evliyim. Ahmed, ismet, izzet ve Fat
rna admda diirt ~ocugum var. Yegane 

gayem ana vatana hicret edip orada 

yurduma faydah bir unsur olarak ya~a

mak ve oylece olmektir. Bana her ne
rede olursa olsun yirmi hektarhk bir a
razi verildigi takdirde orasrm miikem -

mel bir ~iftlige, bir cennete c;evirmege 
azmetmi§ bulunmaktaytm. Bu hususta 

alakadar larm dikkat nazarlanm c:;ekme
nizi rica ederim.~ _.._ 

isve~ Hariciye Nazirmm 
yapacag1 seyahatler 

Stokholm 28 (Husus1) - isvec:; Harici

ye Naz1n Sandler haziran ayt ic;inde ev

vela Baltlk devletleri pay1tahtlanm, bi
lahare Berlin, Var§ova ve Moskovayt 
ziyaret edecektir. 

Me~bur rejisor KiNG VtDOR'un ~evirdigi ve New -York, 
Londra ve Pariste pek biiyiik muvatfakiyetler kazandtga 

HAY AT MUCADELESi 
Frans1zca sozlii film, Yarmdan itibaren 

T U R K sinemas1nda 
ba!?hyor. Balfl rollerde : 

KAREN MORLEY • BARBARA - PEPPER • TOM KEEN 

Eminoniinde (Hi.iseyin Hiisnii), Beyaztd* 
da (Asador), Kiigiikpazarda (Necati Ah• 
rned), Eyi.ibsultanda <Mustafa Arif) , ~;?eh~ 

reminlnde (Hamdi), Karagiimriikte (Arifl, 
Sarna tyada. (Teofilos), §lehzadeba~mda. 
(HamdiJ, Aksa.ra.yda (:;leref), Fenerde (E· 
milya.di), Alemda.rda. (Esa.dl, Ba.krrkoyde 
(Istepan). 
.Beyoglu cihetindekiler: 
istilklal caddesinde (Kanzuk), Bostanba· 

:;;mda (Iti~ad), Galatruda Mahmudiye cad· 
desinde (Ismet), Ta.ksimde (Nizameddin), 
:;li§li Kurtulu~ caddesinde (Necdet), Kaslm
pa§ada (Miieyyed), Haskoyde (Nesim A.
seo), Be~ikta§ta (Ali R!Zal, Sanyerde (Nu• 
rD. 

Uskiida.r, Kad1koy ve A.dalardakiler: 
Uskiidarda <ittihad), Kadikoyiinde Yel

degirmeninde CUc;ler), Biiyiika.da.da (!;llna.
si R1zal, Heybellde (Halkl. 

Genclikte c>liim 
Yiiksek IktiBad ve Ticaret okurlann

dan istanbul Limanlan mtidur muavini 
Hamid Saracoglunun kaymbiraderi ve 
kor Ba§baytan albay Rrzamn yegeni 
ikinci irtibat list subay1 levaz1m yarbay1 
Bicanm oglu Adnan Yazgan iki sene .. 
denberi tutulmu:;: oldugu hastahktan 
kurtulamiyarak olmii§tiir. 

Cenazesi bugun saat 11 de istanbul 
Komutanltgt kaqrsmda 9 numarah Be· 
kirbey apartrmanmdan kaldmlarak Fe
rikiiyiinde $ehidlikte ebed1 yerine ko· 
nulacakhr. 

VEFAT 
Sirkeci Karaki Hiiseyin <;elebi camisi 

imamt ve mulga Jylahkemei Evkaf mii -
meyyizi evveli Siileyman Vastf vefat et
mi~tir. Cenazesi bugiin saat 11,30 da 
Sirkecide hanesi.nden kaldmlarak Fatih 
camisinde namazt krlmdrktan sonra E
dirnekapr kabristamna defnedilecektir. 

Ankarada Kirahk Ev 
Ankarada Yeni§ehir Tuna caddesin· 

de 23 numarah ev kirahkhr. istiyenle • 
rin IktiBad Vekaleti Maadin Muamelat 
miidlirii Bay Necatiye muracaatleri. 

·------------------------------------------~· 
Y artn matinelerden itibaren i P E K sinemastnda 

ALTIN PROGRAM HAFTASI 
2 - BUYiiK FILM BiRDEN 

1- YENi RiN- TiN- TiN 
GANGSTERLERE KAR~l 

FransJZca sozlii, ARKAOA~LIK, DOSTLUK ve FEDAKARLIK Filmi. 
Me!fhur 100,000 lirahk kopegin aklllara hayret 

veren MiiTHi!? mac:eralar1. 

BA~LIYOR 

Ba§ rollerde : ~ 
JAKiE COOPER • JOSEF KALE YA • RiN • TiN • TiN 

2- DANS iCiN YARATILMI$ 
A§k • zenginlik • ihti§am - musiki ve dans filmi, nefis ve ~ok giizel mevzulu bii yiik komedi 

R., .. .-nl..l .. n;;..,.,.,. ,.1.,..,., J... .. ,Ji,. .. .,; F I F .& N n D P 0 W E L L 
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Edirnedeki O~§erefeli 
cami kim in eseridir? 

Denizyollarinda 
kimler ~Ikar1hyor? 

( 

l (;oc uk 
__ b-=a"--k-t-=TI---tl ___________ ] 

Muavin Nihad Tiirkofis Kii~iikler de 
asb~~kan1 oluyor i~tihasizltk 

-Bu camiin ve Bursadaki Y e~il camiin mimar1 
olarak gosterilmek istenen Nakka~ Ali m.imar 

degil, ismi gibi sadece bir nakka~b 

Denizyollan idaresi te§kilatmda J Yazan : Doktor Kadri Ra,ld 
· may1stan itibaren yap1lacak tensikat ha- Birqak anne ve baba1arm ~ocuk1an - renkli, canh bir qocuktur. Biitiin bu id-
ztrhklan bitmi~tir. Yerilen karara gore, nm i§tahsrzhgmdan §ikayetleri vardtr. dia1an ya1anct q1karan bir manzaras1 

Tefti~ heyetinden iic; ki§i, Zat i§lerindcn Bu §ikayetleri yapan ana, baba1arm cro- o1an kuvvetli bir yavrudur. 0 halde bu 
§efile bir memur, idarenin fen mii§aviri gu biiyuk §ehirler aha1isinin okumu§, i§tahstzhk zahiri bir §eydir. 

E ~on giinlerde bir ak§am gazetesinde «Bursadaki Y e§ilcamii « Y e§ilcami de- ve Fen heyetinden bir aza, Levaz1m §U· yazmt§, iyi terbiye gormii§, hassas gene- Hakikaten biitiin b~ §ikayetlerin se-
drrnedeki Oc; Serefeli camiini inceliyen gil, Ye§ilcamiidir» tamamhyan mimar besinden iic;, Muhasebeden iki memur leridir. Gencleridir diyorum; qiinkii ha- beblerini tahlile kalkr§aeak olursak 

ayrn bir mimar bu yaZISile ortaya kendi Nakka§ Ali (?) ayni eserin bir giizellik ticaret ktsmmdan §efile bir memur a<;Jg~ kikatcn i§taht kafi giirtilmiyen alelu - bermutad ilk c;oeuga kar§t gene anne v~ 
tneslegine aid bir bahis ve iizerinde durul· e~i alan Oc; Serefeliye de ba§lamt§ll!. <;tkardacaklardlr. mum ilk craeuklardtr ve ~ikayetc;iler de babanm fa:~:1a derecedeki muhabbetle • 
tnast laztm gelen birka<; tarih meselesi at- Ciinkii her ikisi de bir devrin mahsulli • Maamafih, bu §ef ve memurlardan bir onlarm gene anne ve babalandrr. Nite- rile crocugun ha1eti ruhiyesi ieabasmda 
It M 1 v · du"r." d kim bunlarm ikinci qocuklan i§tahslz - onlarm ifadesini buluruz! 

· es egme aid alan bahis te tarih mev- " krsm1 merkez e ba§ka memuriyetlere ge· 
z.uu oldugu i<;in medeniyet tarihimiz iize· Bu ciimleler §imdiye kadar mimart bi- qirilecekleri gibi bir ktsm1 da acentelik- hk gostermez

1
er. Yani faz1a muhabbet ileasilc ve c;oeu-

tmd 1 T d I Halbuki topyekun hesab edersek an- gu qabuk biiyiitmek arzusile daha me-
e c;a l§maktan zevk duyan herkes, mi- linmiyen ve bilinmedigi i<;in iirk me eni- lerdeki memur uklara tayin edilecekler • b 1. llla I II t A ne ve ba anm gene rgi c;acugun da can- me devrinin san1arma dogru c;oeuga 

f 
r o mas a da, bu bahis ve mevzu etra- yeti tarihile ugra&an birc;ok merak 1 ar gi- dir. darenin kdeniz, Karadeniz ve 11 v · b tt' • · d b' · · ld x,, d k O 1 tgmr tea e trecegrn en mnc1 crocu- moymu§ o u6 ... halde yemek vermege 

rnM onu§abilir. bi bizi de dii§iindiiren <; Serefeli camii- Marmara havzasmdaki iskelelerde ai • gun i§tahstz olup ta sonra doganlar i§ - ve zorlamaga ba§hyan gene anne1er bu 
esleki bahis, ~aym mimarm 0.; Se- nm tn§asma (Mimar Nakka§ Ali) nin datla <;ah§an mahalli acentelikler de o· tahh olmasmm mantlki ifadesi giic;tiir ya§tan itibaren c;oeugun hakh alarak 

u:feli bcamiinin kubbesini dt§mdan tutmak ba§laml§ oldugundan ba§ka bir manaya niimiizdeki aydan itibaren kaldmlmakta, ve bunda ilk hevesin ve ifrat dereee sev- reddine maruz kaltr1ar; ~iinkii gtda ken-
ere unun etrafma dort tane destek du- gelmez sanmm. Bu iddiaya gore zihinle- buralar maa~h hirer memuriyet haline gisinin tesiri a§ikardtr. disine heniiz a~tkmaga ba§1amadan ev-

Van (Cantrefort kar~tltgl olarak kullan- ri kurcahyan meseleye hallolunmu~ go • kalbolunmaktad1r. Denizyollan i§letme- Hakikaten fennen ahrsak ~ocuk i§ - vel verilir ve yahut doydugu ha1de ge
~rn) Yaprldrgmt soylemesinden c;tk1yor. zile bakmak laztm gelir: 0\< Serefe!iye si tekaiid kanunu mucibince, a~tga me • tahstz alur mu? Ve olursa ne sebeble ne verilmekte 1srar edilir; i§te bu ya§-

nlarnak ve ogrenmek istedigimiz nok- (Mimar N akka§ Ali) ba~lamt~ ve onu mur ~1kanlamaz. Kadrolarm da.rla§hnl- o1ur? lardan itibaren de kar§Ismda ufak tefek 
tayt aydmlataltm: Atik Sinan gibi iistad mimarlardan biri- d1g1 zamanlarda a<;tga !(Jkartiaeak me • Kahilin i§tahmm aza1mast kabil o1 - maskarahk a1em1eri yaprlmaga ba§1ata-
d Osmanh Tiirklerinde mimarhk Bursa- si bitirmi~. murlara tam alan ac;rk maa§l vermek dugu gibi ~ocugun da i§tahmm aza1abil- rak qa1gth 1okanta ah§kmhgt verilir. 
~ ba§lam1~ ve Edirnede olgunluk yoluna Ke§ki boyle olsaydd Fakat Osmanh mecburiyeti vard1r. Kanunun bu hiik • mesi gayet tabiidir; lakin trpkr kahil - <;ocuk biraz daha biiyuyiip te §ahsma 

hg~rtni§tir. Bursadaki abide kubbelerinin Tiirkleri arasmda bir (Mimar N akka~ miine gore, bir klSlm memurlan a~tga <;I- de oldugu gibi ~acukta da bu i§tahstzhk ehemmiyet vermek hassas1 fttri olarak 

di~bi;isinde destek duvan yoktur. Edirne- Ali) olmadtgl i<;in Ocr Serefe]iyi de bu - karmak suretile maa§lanndan tasarruf marazi bir sebebden ileri gelir. Hatta te§ekkul etmege ba§ladrktan sanra - ki 

tk
e. D.~ Serefeliden sonra yap1Iml• alan nun yaphgt kabul olunamaz. yapmaga imkan yoktur. Bu sebebie, ten- denebilir ki croeugun i§tahmr kesmek bu hassanm iki ya§mdan sanra craeukta 
.. mc1 Beyaztd camiinin kubbesi~de de Bu (Mimar Nakka~ Ali) bahsine bi- sikat dolayJsile merkezde artgva r1kan!a- ic;in anz olacak hastahgm kahillere anz nemalandlgtm bundan evvelki maka • 

b 1 'S 'S alacaktan daha kuvvetli almasr laztm • lemde yazmt§tlm - bu ilk zamanlarm a-
boy e birs.ey goriilmemektedir. Halbuki raz sonra donmek iizere muharririn Bur- cak alan bu memuriuklar ta§ra acente • dtr. Yani ayni hastahktan yatan bir ba- h§tkhgt ruhi bir ihtiya~ halinde temadi 
b ~ ~amiin miman Hayreddin gibi biiyiik sadaki Ye§ilcamii ile Edirnedeki o~ Se- liklerine tayin edileceklerdir. ba ile ~oeugu ele alsak qocugun i§tahl etmege ba§1ar. Yemek yememesine bu 
g1; ustad olduguna gore kendisinden once refelinin ayni devir mahsulu oldugu ve Bu tensikat meyamnda vazifesi ilga daha az kesilmi§tir ve baba ya1mz su kadar ehemmiyet verilmesini §ahsmm 
~ enlerin yaptiklarmdan hisse kapmast ve yammm ilk sattrlanm te§kil edne (Bur- edilmi§ olan mudiir muavini Nihad, ile gec;inirken crocuk ekmek peyniri arzu muvaffakiyetine atfeder. ;>ahsma veri -

gorduklerini muhakeme ederek faydalan- sadaki Ye§ilcami gibi mimarisi <;ok iis • Tiirkofis reis muavinligine tayin edilmi§- ile yer; ~unkii babada senelerin eskitti- len bu ehemmiyete ~ocuk o kadar dii§· 
lllast laztm gelirdi. Mimar Hayreddin tun bir san' at eseri) alan abide ile 0~ tir. Nihade, ayba§mdan sonra yeni va • gi uzuvlar i§tahaya dokunan tok~inleri kiin olur ki baz1 annelerin biitun bu ye
tub?e\erin ( dafia kuvveti) ni <;ok iyi bi- Serefeliyi yanyana getirmekten kasdettigi zifesine ba§lamak iizere Ankaraya gide- c;ocugun taze uzuv1an gibi c;abucak iza- mek yedirmek giigliik1erinden sinir1e-
rdl. Ikinci Beyaz1d camiinde kubbenin mana iizerinde duracagtz. cektir. le edemez. Kaeaman bir zatiirrie ile nerek qocuklanm her yemekte doverek 

b
etrafrna destek duvan yapmamakla hera- Bursadaki y e§ilcaminin hususiyeti 

0 
_ pilav, kiilbastl yiyen !JOCuklar nadir de- yedirdikleri vakidir; i§te ~oeuk bu da-

b
er bu kubbeyl· deml'rden kalln bt'r rem- . '] I I T dl A k gildir. yaktan bile lezzet ahr ve onu bek1er. 

'S nun c;mt ere ve oyma aria miikemmel su- urgu uya tatu··r "' l k' d e I Bu misali yazmaktan maksadtm, ~o- vy e I ayagm ae1s1m §ahsma verilen 
r e c;evirmesi bunu gosterir. rette siislenmi• olmasmdadtr ve bu abide- h · t' 1 t'1 t k b"l t · · 
D 

' h k J" d"k")" cugun i§tahtm eksiltmek ic;in hayli kuv- e emmtye m ezze r e e a u e tmyor 
ivanyol d k' At'k 1· .. d nin krymeti onun su"su"nded1'r. Bunu mah- ey e I I I tyor b' · · B'.t" b kl · t h . un a 1 1 a tpa§a camn e vetli hastahk laz1m aldugunu, bu da ta- rssr vertr. u un u c;aeu arm l§ a -

bltnar Hayreddinin eseridir. Onda da fel ve teferniah bir tarafa birak1lmak ~ar- Turgud1u (Hususi) - Bclcdiyemiz biatin ~oeuga beslenmek kuvvetini faz- stzhklan sun'i olarak te§ekkiil etmi§ naz 
d Ugiin gorulen, destek duvarlannm ashn- tile gene Bursadaki Y1ldmm camiile kar- ge~en sene Atatiirkun istiklal Sava§m- 1a vermi§ oldugunu soylemek ic;indir. hakiyelerinden ibarettir. Nitekim bun-

a tnevcud aimaytp sonradan yaptldtgl §Ila~tmrsak Ye~ilcaminin ne p]anmda, ne da izmir kurtulu§unu kararla§ttrdtgl Filhakika kahil ya1mz ya§amak i~in lar yabane1 bir yerde anne ve biiyiik an-
Zannolunur ve bugiin goriilen bu duvarla- de in~aatmda bir hususiyet ve fevkalade- yen! bir abide dikmege muvaffak o1 - yemege mecburken ~ocuk hem ya§a - neden, yani bu yemek yedirmek sahne
ttn arzettigi §ekil barok tarztnt andmr. lik goriilmeyip bir Yenicaminin hpahp mu§tu. Bu sene de istasyonun 1stik1al mak, hem biiyumek, hem de eiissesi u- sinde vazife almt§ olanlardan uzak ve 
Halbuki cami Bursa tipindedir ve ugra- kopyast oldugu teslim olunur. Ye§ilca • meydanmda istimlak ettigi yere Biiyuk fak o1dugu sebeble faz1a hararet kay - bilhassa ba§ak <;ocuk1arm bu1undugu 
dig! tniihim degi~iklikler esnasmda i~i minin p!am kendisine mahsus degildir ve ()nderimizin bir heykeli dikilecektir. bettiginden - (c;iinkii fennen ufak hay- bir sofrada miikemmel yerler. 
ha t K d k k II I F k u" s f ]' Bu i§ i<;in biitc:;eye tahsisat konmu§ ve vanlar biiyuklere nisbctle fazla hararet Daha biiyiik qoeuk1ann i§tahsrzhklan 

kl
. § ana~agt barokla~tmlmt§hr. ubbe e- ~0 u am ml§tlr. a at cr ere e 1 hevkclin yapt1masr krymetlr' san'atka"r1- k 1 d k ' t · · d k d ' · k d I J kaybederler; bunun·i~in sercre1er her va- yeme ara arm a, va 1 s1z yemt§ ve sa-

esteklerin de sonradan yaptldtgvtna o- en tsme a ar sur\ip ge en kanaatieri mfz Zeynel Ak~o"a btraktlrnl"tlr. t're · k · t hl k 1 · d n ~ ~ kit yemek1e me.,guldiir; ~aylak, 1eylek ytyere 1§ a armt esme erm en 
un ~ekli •ahid olabilir. Bu hiikmiin dog~. sarsm1~. yepyeni teknik, yepyeni modelle • •• ·- " '1 · I' f t 11 · · r l ' mahdud zamanlarda yer.) • onu telafi 1 en ge tr; so raya o urunea e enm cre-
u Ugunu bt'ze Cumhur1'yet su"tunlartnda yukselmi•tir. Hakiki ibda'dtr ve Ye§J'lca· y • G" "k 1 h" 1 ke b I d · t h 1 kl 1 
I 

' en1 umru ve n 1sar ar i"in fazla grdaya ihtiyac1 vard1r. n un ar a 1§ a stz 1 anm anne e -
Sa. ahiyetli kaJerniJe yarathgl mirnarhk e- mi iJe k1yas edi!ecek hic;bir nokta51 yak- ·~ v k~l , k ,, :. lik- l'inin ehPmmiyetJ~> herkese anlatmaStn• 
debiyatile krymetli bilgiler veren Sedad tur. :. e a eh anunu Ve bunun i~in tabiat kendisine bliy ki dan lezzet ahr, §ahsma ehemmiyet ve-
l';etinta~m da teyid edecegini umanm. Simdi (Mimar Nakka~ Ali) bahsine Ankara 28 (Telefonla) - Gumruk ve 1erden daha ziyade i§tah verrni§tir rildigi cihetle sevinir1er. <;ocukta bu ih-

Bunlardan ba•ka mt'mar Sedad f"'etJ'n· I' 0 I lnhisarlar Vekaleti, giimriik ve inhisar- ko1ay ko1ay da kesilemez. tiya" o kadar fazladtr ki kendisinin se-
~ v ge tyarum. sman 1 mimarlan arasmda 1 k h 1 v d 'k" d ,. ta h . . k' b k I I I b .. d b' . I ar anununu esash bir §Ckilde degvi.,ti- 0 halde i§ta stz 1gm an §I ayet e i - vildi1<i kanaati i<"in sevenin uzlilmesin-

§ln ta mmme ve es 1 iiyii ze ze e er- u ISim e 1r mtmar o madtgv 1m soylemi•- "¥ 1· dded 6 ~ d b • recek alan kanun projcsi lizerinde son len !JOeuklann bu yemek erini re i§- den 1ezzet ahr. 
e uyiik camilerden hicbirinin kubbesi tim. Bu isim Y e§ilcami ile beraber zik • tetkik1erim yapmaktadrr. 1erinin sebebi nedir? 

c;oktn d 'v· h ld F 'h ' .. · d 1 1 d v · · li AI' I N Sun'i olarak devam ettirilen i§tahstz-
ll d eh Igi a e ah camnnm uvar an- ra un ugu t<;m yas min og u akka~ Bu projede bilhassa eenub vilayetleri- Zava1ll annelerin §ikayetleri o kadar hklardan biri de faz1a muhabbet ve faz-
h1 kl a i ytkan kubbe ~okmesi hakkmda Alinin kasdolundugu anla§Jhyor. Ad1 da mizde kac;ak~1hgm daha fazla online ge- hakhdrr ki an1ara actmamak kabi1 de- la merak sebebile srcak adada kapahhp 
g~ 1 ?}arak dii~tiigiinii bildigim ~iipheye gosteriyor ki bu zat yaimz nakka§tlr. Bu- ~ilmesi i~in m~him kay1dlar olaeaktlr. gildir. <;ocuga yemek verilince yeme; saf havada oynamaktan mahrum edil -

re U~ Serefeliden ~ok sonra yap1lan gun Ye§ilcamiinde bile methaiin tavam • tabagt goriince kaqmaga ba§1ar; yemek mek suretile te§kil edilenlerdir. Boy -
:amiierde dahi destek duvan yap1lmad1- m siisliyen nakt§lardan ba~ka bir eseri go· ha -~k ~ok ne§:iyat vardtr. Ostad Has;; tabagt elinde annes! onun pe§inden gi- 1eee kapahhp beden faaliyetinden ve 
ktna hukmolunabilir. Saydti:bmiz bu bir· riilmemektedir. Eserlerinin biiyUk k15011 F ehmi ve mimar Sedad Cetinta§m yaz:- der, oda oda gezilir; yalvarihr; kediye saf havadan mahrum ehnek c;ocugun i§-
a~ tnisale gore Or Serefelide !oylenen camiin tamirleri esnas1nda 51va ve bada- verilir, ta§ bebege verilir, kiic;iik hiz - tahmm uyu§mas1m mucib olur. 

d ,. Ian olsun okunsaydt boyle tarih hatala· t · '1! t1 k k d 
estelc: duvarlarmm asli olup olmadJgvl na altmda kalm1•t1r. Ye•r'lcam1'1'n1'n 1'r1'ne me ~rye vert r; bu sure e 15 an Ira- Bundan sonra eiddi i§tahsrzhklar ge-

h kk 
• ' .., rma dii•iilmiyecekt1'. F akat bu kadar ne•- k k .. t" bi k 1 k a edt'rmeg" e 

r.a.
1 

•• Inda insan ciddi ~iiphelere dii~i.iyor. girilip ortadaki §ad1rvana kadar ilerle • • ' ra aya us u r a(J a m Y lir: Bunlarm bir k1sm1 muvakkat hasta-
o z d I S d d riyata kar§l gene Ye§ilcamiin mimannt muvaffak o1unur; hikaye anlatlhr; ba~a hklar sebebile yememezlik1erdir; fa _ 
r. ~ ay m atmas1m gene mimar e a dikten sonra geriye doniiliir ve Hiinkar (mimar Nakka• Alt') d1·ye du"nyaya gel- kli1ah1ar giyt'1t'r, maskarahklarm enva1 Tehnt t · d · hf'l' d b ' raza grip, mide ve barsak iltihablan, 

a~ an nca e enz. ma r 1 iisti.in e ulunan levha okunursa memt'. bt'ris1· zannetmek bt'r de fa zr'h1'nle- yapthr. Biitlin bu sahnelere biiyi.ik ba-Y · · d d d kk • tifo, anjiye ilah .. gibi hastahklann ze -
ttn a~IS! tizerm e ur ugum saym mima- na 'a§ Alinin bu abidenin nakt§lartm ta- re yerlqmi§ alan malumah di.izeitmenin ba, buylik anneler, hizmet~iler kan§tr; hir1erinin tesiri altmda ~ocuk1arm ye -
bah~s11 incelemege llizum gordligiim tarih mamladtgi tarih okunur. F akat ayni lev- zorlugunu gosterir. miikemmel bir eglenee sahnesi te§kil e- mek yiyemiyecekleri tabiidir. 

'b·ts erine gelince: Muharrir Atik Sinan hada Nakka§ Alinin carnie ba•ka bir hiz- Nakka• A!J'nr'n hu"vt'yetr'nt' ortaya ,.1 • dilir ve qocuga yedirilebilen her lokma- B b k Rt .. d O ' • .. · b' u muvakkat hastahklardan a§ a 
tef\~~ta mimarlardan birinin <; Se - meti gec;tigine clair bir kelime vaktur. Hal- kardtktan sanra bir hakikat tebelliir edi· dan bu aile efradr kendi faaliyetme tr verem ve saire gibi esash hastahklarm 
rn h lkm tamamlanmasmda c;.ah§ttgmi buki y e§ilcamii kendisine hizmet eden bi.i- yor ki, o da sayrn mimar tarafmdan 0<; hisse ~rkararak sevinir. 1 vereeegi i§tahstzhk1an nazari dikkate 
b u a kak goriiyor. Kendisi c;ok karanltk tiin san' atkarlann Ve iistadlarm imzalan- Serefelinin miman hakkmda vaki alan id- Bazan da crocuk agzma lokmayl a l! almak laztmdtr. Lakin bu gibi bastahk· 

ir noktayl ay· d1nlatmak t'stemt'•, fakat nt ta• b I d h' ) · · ve yutmaz·, geren glin annenin biri an-te d ' ~tr ve azt annm a 1zmet enm tas- dianm varid olmamasJdlr. Or <::. 6 refelide 3 ~· d du lar i§taht kesmelerinden evvel bin;ak 
re diidden kurtulamami•. Ke•ki (Atik rih eder. "' ""' latryordu: Ak§am yeme15m e avur -Si • ' mevhum (Mimar Nakka~ Ali) nin degil, k 1 sabaha arazla kendi1erini gosterirler; o suret1e 

ad
nan gibi iistad mimar)ardan biri) nin Bu camiin miman Hact 1vazd1r ve bu nun ic;inde sak1adrgr 1a rna an 
1 
Lll' I hatta (N akka§ Ali) nin de eseri gorlil- d' bahleyin ki manas1z bir i<>tahstzhgm sebebini 
De I o saydt! .. Bununla beraber gene da biiyiik kapmm iki tarafm1 donatan lev- " h II k d" .. · d !d kadar muhafaza e ryor ve sa .. lttuh · . d k h muyar ve a etme U§uncesm e o u • d d k arum bu kadar i~- dog"rudan dag"ruya vereme ve yahut o-
arnr §Im iye adar hi~bir mimara ada yazthdtr. avur un an c_;1 any • ~ 

ltta] d'l . 0 <::._ f I b' . B gumuz me<;hul gene me~hul olarak kal - t h 1 nun gibi diger bir eiddi hastahga isnad 
e 1 emtyen <; y.::re e i i<;in tr m1 - izim mecmua ve ga;>:etelerde yazd1- makta devam ediyor. a siz. 

~~ bulmu~tur. Onun ~u ciimlesini okuya- gtmtz, hatta hakkmda kitab ne§rettigimiz Ankm·a Alelumum da biitUn bu §ikayet1erin etmek hakstz o1ur. 
...:::.:...._ Ye~ilcamii ve nakkas Alinin hakkmda da- Dr. Osman $evki Uludag kahramam alan c;ocuk ise tostoparlak, Gerek muvakkat, gerekse verem gibi 

~~·~~~;:::::::::-~--;~- ~~;;;;~:;~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~::~::~·::~~~~~;;;. c:-~~· ~~~~~~~~~~~~::: "' maddeler yolumuzu c;iziyorlar. sirleri vardtr ya. F otografc;Jlar, sin em act-

- i§te ben de bunun i~in fala inam- lar ve ressamlar bu farklan pek guzel he
nm. Sanki her§ey iistiinde bahttmtz var- sab ederler, degil mi? Bu balkon 1'1g1 s1ze 
d1r. Onlara talihimi sormak isterim. ~im- arkadan veya saldan gelseydi. belki de 
di, mesela, riizgar §U balkan kaplstnl bir- sizin benim iistiimdeki tesiriniz de biraz 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 61 

BiZ iNSANLAR 
- Degil mi? 

b 
- Yoktur. Ve ben bu ihtiyact duyan 

it k d a ma ilk defa rashyorum. 
':' edia ba~mr arkaya dogru atarak, 

s~s~tz bir giilu~le, titriye titriye giildii: 

- 0 ... dedi, ben de bir kadtnda bu 
ihtly k tas] &.ct ta dir eden bir erkege ilk defa 

1Yorum. 
0 rhan online bakt1: 
- Ben de bu ya§Jma kadar boyle bir 

ada. 
t~bdtna :aslamami~ttm. Y almz, bu mek • 
l'llinde b~r arkada~ kazand1m. Necati is· 
la.~il e hbtr ark ada~. Hep~i o kdar. Ba~ka
tiir e er meseleyi konu~mak cidden giic;-

Orhan hattrlryarak dogruldu: 
0 "": Ha ... dedi, siz Necmiyi tamdmll. 

gun, Pastac1da, yammda duran gene. 

lll1;:. ~vet, biz diikkana girmeden, ca -
"el'tn ?~unden ge<;erken ben size selam 
clisin l~htn. Cormediniz. Arkada~mtz ken
gaJib: ~n~etti ve hayret etti. Sonra size 

ent sordu. 
- Evet. 

- Benim gozlerim biraz miyoptur. 

Yazan: Peyami Safa-"'! denbire ac;sa, bana oyle gelir ki... nas1] degi§eeekti. Biraz, fakat etraf1m1zdaki 
soyiiyeyim ... sanki bu ruzgar bana bir§eY e~yadan yagan bu <<biraz>) lar1 yanyana 

Bana baktyorsunuz zannederek s1'ze se - h b t' ' · " I b lk' de b ht ' a er vermek ic;in i~;eri girmi§tir. Onu an- ge rnmz, <;oga If; e 1 a 1m1za yem 
la.m vermi§tim. lamaga ~ah§mm. bir ve<;he verecek kadar ... 

Or han online baktJ ve sustu. 0 h Jd K 1 - Ah. ben1'm budalal1klartma ne gu" • 
Sonra ag1r ag1r ba§lnt kaldtrdr: r an gu i.i. endini a amamt§h. 

<::l' Fakat bogazmdan f1rhyan bu ka~ak gu· zel manalar vermege c;ah§IYOrsunuz. Fa· 
- yrmdi sizi tamyt•tmm. burada bu- 1 y • U§, ediayt hafif<;e yerinden stc;ratacak kat ... ho§uma gitti bu leviliniz. 

lunu§umun ilk sebebini dii§iindiim, dedi. k d 
Bu sebeb bir ta§tlr, degil mi? .a. ar sarsmt§h. Ktz buyuk bir korku ge· - T evil degil, Yedia Hamm. Ben 

Vedia giizlerini a~h ve giiliimsedi: <;myormu§ gibi omuzlanm yukanya dog· fala filan kat'iyyen inanmam. <;ok mater-
- Evet. ru biizdii, gozlerini a~lt ve derin bir nefes yalist almaga c;ah§tlm. $imdi biraz tered-

- <;ok garibdir. alarak ic;inde tuttu. dud ge<;iriyorum. c;;unkii ben maddeden 

Sustular. Orhan Vedianui. yuL.iine bak- Orhan bu neticeyi tela.§SIZ diizeltme- ba§ka §eyde krymet aramad1k~a. aksine, 
tJ ve kiZ gene tasdik etti: ge karar vererek, hem en manasm1 degi~- biitiin ktymetler hep gayrimaddl §eyler 

_ Evet. tirdigi samimi bir giilii§le tekrar giildi.i ve iistiinde gori.inmege ba~lad1. Mesela bii-

- Tahsinin atttgt ta§ hakiki bir sebeb dedi ki: tiin hayattmda hep menfaatlerim aleyhine 
midir? 0 ta§ atllmasayd1 belki de ben si- - Beni yeni bir zaviyeden dii§unme· hareket ettim; sonra hep manevi saiklere 
zi hi<; tamm1yacakttm, burada hie; bulun- ge mecbur ediyorsunuz. Etraf1m1zdaki e,- kap1ld1m. $imdi biiyiik soylemekten biraz 

mryacaktJm. Bakrmz bir ta§ insamn ha- ya ile mukadderahmtz arasmda bir taktm korkuyorum. 
yatma yeni bir istikamet venyor. Ben baglar oldugunu hissediyorum. Mesela Balkan kap1sma baktJ, gliliimsedi ve 

mektebi de a ta, yiizi.inden terkettim. T a§ balkan kaptst dediniz. l§rk §imdi sizin devam etti: 
yerine T ahsinin eline daha yumu§ak bir - $imdi, hakikaten riizgar bu kapryr 
§ey, bir mukavva parc;as1 gec;seydi yiiziiniize sol taraftan geliyar. Ben dik- ar;1verse ben eskisi kadar kat'iyetle «bu 
Cemilin yiizii yanlmtyacakh; ben onu bu- kat ettim ki c;ehrelerimizin manalan ve te· ale!.~ de bir tabiat hadisesidir, bize gore 

raya kadar getirmege mecbur almrya ~ sirleri aldrklan l§tklara gore degi§ir. Bel- hi~bir manast yoktur.» diyip ~1kamam. 
cakttm, tam§mtyacakhk. Hayahm1zda ki bunlar kiic;i.ik farklard1r. F akat kii~iik Riizgann hi~ bir§ey dii§iinmeden, korii

kimbilir boyle nekadar ehemmi et._sl··~ z, __ t_e_ olsa hadtseler iistiinde ba§ka ba§ka te· oriine buraya gtrdigine hukmedemem. 

Y alnrz, giilii§iimii mazur goriiniiz, riizga
nn bir§ey dii§iinerek bu kapryr ac;mt' ola· 
bilecegine de inanmam. Sizinle ~arktmrz 
bu. 

- Ben de buna uzun derin dii~iinerek 
inanmtyorum. Bu. bir his. Beni aldattyor 
belki. F akat kuvvetli bir his. Hem ben 
riizgar biqey dii§i.iniiyor demiyorum. 
Kapl birdenbire a~tlsa, birdenbire a~tldl· 
gl ic;in, benim ic;imde de birdenbire bir§ey 
olur, belki ... i~te buna benzer bir his. 
Anlatamtyorum. 

ikisi de s1k stk balkan kapmna bakt • 
yorlard1. Hava c;ok durgun ve denirin us· 
tii bombo§ht. 

Orhan bir sigara yaktt: 

--: Bu hissi anlam1yor degilim. dedi, 
sonra en abes duygulanm1za bile hiirmet 
etmek laz1m geldigini anl1yorum. Bir dU
§iinsek... Kimbilir ne biiyiik muvaffaki
yetlerimiz buna benzer hislrr vtiziinden -
dir. 

- <;ok dogru. 

V edia birdenbire bahsi degi§tirerek 

sordu: 

- Siz... affedersiniz... hep muallim 

miydiniz? 

Orhan Vediamn merakm1 anlad1 ve 

onun sormaga cesaret edemedigi ~eyleri 

de kc:stirerc:k cevab verdi: 

• 

Nasreddin Hoca gibi 
mi davranmabyd1? 

t?::!!. enc, f~~at olgun ?~r. arkada§lm 
~ var, yuksek tahsthm heniiz bi-

tirdi ve Avrupadan parlak bir 
i.rfan hucceti alarak yurda dondii. 
ln§allah bilgisinden vatan miistefid olur 
ve kendisi de lay1k aldugu §erefi bulur. 

1 bu arkada§ bize §Oy!e bir macera 
an a ttl: 

- Kalabalrk bir mecliste bulunduk, 
tath tath konu§tuk, uzun uzun eglenip 
~iildiik, geceyansmdan sonra ne§eli ne§e· 
It yataklanmtza uzand1k, §en ve musterih 
uyuduk. Sabahleyin gene §etaret i!(inde 
kalkttk, giyinmege hazuland1k, i<;imizden 
biri seslendi: 

- C::orablanm yak!.. 
Latife yap1hyor nnnile giilmege, ya

lmayak kalan arkada§la eglenmege yel
tenirken ba~ka bir ses tazalliim etti: 

- Y elegim yak! .. 
Ben, her iki arkada§a uzaktan• 

«ge<;mi§ olsun» diyerek ~orablanmt aya
glma ge<;irdim, patinlerime el athm ve ih
tiyamz hayktrdtm: 

- Potinlerim yak! .. 
Bir ktr alemindeydik, c;adtrla sayvan 

arasmda bir nevi al ac;tklarda yatml§hk. 
Kediler mi. kopekler mi, sansarlar mt, 
kimlerse ne§e yorgunu, eglence stzgmt 
bizleri i§te alaya alm1§lar, ktr ortasmda 
<;orabm, yeleksiz, potinsiz koymu§lardl. 
Bunu, k1sa bir incelemeden sonra anla • 
d1k ve «kimden kime §ekva edelim biz da
hi §a§hk» nakaratile bir iki millik yolu, 
c;orabs1z potin ve potinsiz c;arabla yiirii
diik. Y eleksizler, bize gore c;ok bahtiyar· 
dtlar. -;;unku dikenler, c;akrllar giigse ka
dar yiikselmiyordu, yalmz ayaklart inciti
yordu! .. 

Bu hikaye bana Nasreddin Hacamn 
me§hur bir hkrasm1 hattrlath: Rahmetliyi 
bir glin diigi.ine c;agrrm1§lar. Kay diigiin· 
lerinin hali malum. Konukom§u veya bii· 
tiin koy halk1 degil. iic; be§ saatlik mesafe
ye kadar stralanan koy ahalisi de • kom
§uluk hakkma sayg1 gostermi§ olmak ic;in
eski devirlerde diigi.in evlerine ko§arlardr. 
Radyosu, sinemast ve sahnesi bulunmtyan 
bir devir halkma, en basit vesilelerden 
eglence fn·sat1 <;tkarmak kaygusu hi~ te 
~ok goriilmez. Her ne ise. Hocamn da
vet olundugu eve de girenin, c;tkanm had
di, hesab1 yoktu. Hoca, bu medii, cezirli 
insan seli arasmdan siiziiliip yukan <;1kt1, 
zaten kurulu duran sofraya oturdu. 

Gogsii, tabii denilemiyecek derecede, 
§i§kindi. Safrada oturanlardan biri bu 
tiimsegimsi §l§kinlige merak sardudt ve 
dayanamtyarak sordu: 

- Hocam, koynunuzda bir§ey mi var, 
c;ok §i§ giiriiniiyor I 

- Evet azizim. Yalda bir kitab al· 
d1m, koynuma soktum. 

- Ya ... Ned en bahsediyor bu kitab? 
- E§yamn saklanmast usullerinden! 
- Sahaf!arda bulunur, degil miL 

Bari biz de alahm. 

- Sahaflarda bulunmaz, kavaf!arda 
bulunur! 

V e elini koynuna sokup kunduralarm1 
~1kardr, sofradakilere gosterdi. 

Avrupadan donen arkada§a da bu ftk
radan ibret almasm1, §apkasma, bastonu
na, pardesiisiine, kalabahk yerlerde sa
hib olmasm1 tavsiye ederim. 

M. TURHAN TAN 

esash bir hastahk sebebile i§tahsrzhk 
giisteren bir qacugun i§tahstzhgmm ve 
mevcud hastal!gmtn tedavisi doktora 
ai~ ~azife aldugundan onu btraktyorum. 
Lakm astl anne ve babamn istemiyerek 
sebeb o1dugu ve devammdan bedbahthk 
duydugu sun'i i~tahsrzhklarm online 
geqmek, qocugun i§tahs1zhgm1 izam et
memek, onu herkese anlatmamak, etra
imda maskarahk etmemek, yalvarma • 
mak, bir kelime ile lakayid kalmakla 
kabi1dir. Yalmz muayyen saat1erde ve
rilmesi 1azrm gelen grdayr iiniine koyup 
ta yemedi~i vakit ondan dart saat son· 
ra geleeek alan diger yemek saatine ka· 
dar kendisine sudan ba~ka bir §ey ver ¥ 

memekte rsrar etmelidir; ~iinkii ekse
riyetle yemegini reddeden ~;ocuk, anne· 
sinin kendisine biraz sonra bir §ey1er 
vermesini bekler ve ekserlyetle de a~ 
kalmasm diye biraz sonra bir grda ve
rilir; binaenaleyh bundan tevakki et -
mek laz1md1r ve ~oeugun yememesine 
ehemmiyet vermemek ve lakayid ka1 -
mak, i.ic;iineu bir §ahsa onun i~tahstz ol
dugunu anlatmamak, yemedigi vakit ne 
uziildugiinu gostermek, ne de tehdid et
mek, ne de diivmek, yalmz dart saatini 
kat'i olarak bckletmek kafidir. ~ahsma 
verilmesini arzu ettigi ehemmiyct ve 
muhabbeti ba~ka tlirlii ok~amalar1a tat
min etmek suretile de kendisini sevin • 
dirmek 18.ZJmdtr. 

Steak odada kapall tutarak i~tahlan 
uyu§turulan ~oeuk1ara gelince; o kadar 
merakm sakim bir §ey oldugunu, ~ocu
gun sogukta uyu§arak, steakta ter1iye
rek saf havada oynamasmdan hayat ve 
sthhat kazandrgmt bilmek 1aztmdtr. 



6 

Bu hafta yap1lacak 
•• ~niisa bakalar1 

T ertib ettigimiz biiyiik giire' turnuvas1 
bu pazar nihayete eriyor 

.t 

CUMHURIYl. 

Tiirk ressamlar1 
Londrada eser teshir 

' 
etmege davet olundular 
ingiltere Krall -

mn tar; giyme me
rasimi mlinasebe -
tile, her millete 
mensub binlerce 
insanrn aktn edece
gi Londrada, hazi -
ran ve temmuz ay-
lan icrin daimi bir 
resim ser ~isi ac;r -
lacakhr. Modern 
ressamlarm eser -
lerinin te§hiri mak Arkada§tmtz Ercii-
sadile acrrlan bu mend Behzad 
sergi, Turk ressamlarmm tablolanm da 
te§hir etmegi istemi§, gene ressamlan
mrza, bu arada •Cumhuriyeh ressamr 
Ercumend Behzada mi.iracaat ederek, 
sergide te§hir edilmek ve sablmak lize
t:e eserlerinden intihab edecekleri pru 
<;alan gondermelerini rica etmi§tir. 

Rusyada, Yugoslavyada, Yunanistan
da a<;rlan resim sergilerinde eserleri 
fevkal&de takdirler kazanmt§ olan gene 
ressamlanmrzm, Londradaki tetevvli<; 
merasimi gibi nadir bir frrsah kac;rrmak 
istemiyecekleri ve Turk giizel san'abm 
Avrupaya tamtmak icrin bu guzel vesi-

Yakac1ktan mektublar 
Kiir saatleri 

ve klpirda
olabilir 

Hi~ konu~ulmiyan, giilii~iilmiyen 

ntlm1yan saatlerde yaztlacak ne 

«Kiir saatleri» 
nedir? Ahmed Ha
§im rahmetlinin «Col 
Saatleri» ni de ha
hrlaliyor, degil mi? 
Fa kat bu, bi.isbii · 
tiin ba§ka bir§ey! 

Kiir kelimesi di
limize nereden gel -
di? Y akm bir rna -
zide, ya gazete ha -
vadisi olarak, yahud 
kulaktan duyarak: 
«Filan... falan .... 
yere kiire gitmi§ !», 
«Fa! an.. . filan ... 
yerden kiir tedavi -
sind en donmii§ l » 

Yazan: Mahmud Yesari 

Ge~en hatta Kastmpa§a kuliibiinde yaptlan giire#erden bir inttba 
• !eden azami istifadeye <;ah§acaklan §Up- A vrupay1 kom§u 

kapiSI yapabilen bah· 
tt ac;:tk dostlanmrz, Gazetemizin tertib ettigi gure§ tur - cilik kazanmalarr kuvvetle ihtimal da

nuvasmm son turu bu pazar gunu Gu- halindedir. 
ne§ kulliblinun Kumkaprdaki salonun -
da yapllacaktir. iki haftadrr buyuk bir 
alaka ile takib edilen bu gure§lerin en 
hararetlisi hi~ §Upbe yok ki bu hafta -
kilerdir. <;linkli butiin smlflarda giire -
§enlerin birincisi taayyiin edinciye ka
dar musabakalara devam edilecektir. 
Bu sebeble bir giire§<;inin, arada dinlen
rne zamam olmak §artile, birkac; musa -
baka yapmak mecburiyetinde kalmasr 
ihtimal dahilindedir. Elimine olmrya -
rak son musabakalara kalan gure§<;ile -
rin isimlerile mensub olduklan kuliib
ler ve puvan vaziyetleri §Unlardrr: 

56 kilo 
Hasan Tahsin (Gune§), Ahmed Ye -

ner (Kasrmpa§a) ve Buyuk Akkan (Ka
srmpa§a) nm hi<; fena puvanlan yoktur. 
Gene Gune§ten Cercisle Cemal Kamilin 
u<;er fena puvanlan vardrr. Vaziyete 
bakllacak olursa bu sikletin birinciligi 
i~in KaSimpa§ahlarla Gune§liler <;eki -
§ecekler demektir. 

61 kilo 
Bu siklette yalmz Gune§ten ismail 

Ali fena puvansrzdrr. Kasrmpa§adan 
Basri Kamil u~. Huseyin ~aban dart, 
Gline§ten de Huseyin Abdullah u~, Ka
mil Yalman da dart fena puvanla bu 
sikletin ikinci ve uqiincullikleri i<;in 
crarpr§acaklardrr. Fevkalade bir §ey ol
mazsa ismail Alinin birinci olmasr <;ok 
muhtemeldir. 

66 kilo 
Bu siklette final kar§tla§malarma alb 

giire§c;i kalmt§tlr. i~lerinde yalmz Gu -
ne§ten Yahya Omerin fena puvam yok
tur. Ondan sonra puvan itibarile en iyi 
vaziyette olan Beykozdan Tuncrkuldur 
ki ii~ fena puvam vardtr. Kasrmpa§adan 
Hikmet Mehmed, Ahmed Kuloglu, Ra
sim Asitanla Giine§ten Feridun Akgun
erin darder fena puvam vardrr. 

72 kilo 
Elene elene finale al tr giire§<;i kalan 

bu siklettekiler arasmda en iyi vaziyette 
olanlar hirer fena puvanla Kasrmpa§a -
dan Ahmed Kandemirle Salamondur. 
Puvan itibarile bu iki giire§<;iyi dart Gu
ne§li takbi etmektedirler. Bunlardan is
rnail Vehabm iki, Mehmed Ali, AliTa§ 
ve Mehmed Halilin ucrer fena puvam 
vardrr. 

79 kilo 
Bu siklette ii~ gure~<;i finale kalmt~ 

vaziyettedirler. Galatasarayh Emin Fa
ikm srfrr, Gune§li Hasib Alinin u<;, Ka -
srmpa§ah Rrzzrkrn dart fena puvam var
drr. Lisans meselesinin halledilememi§ 
olmasmdan turnuvamrza ancak 3 giire§
~i ile i§tirak etmek mecburiyetinde ka
lan Galatasarayhlann bu siklette birin-

87 kilo 
Bu siklette de u<; muhtelif kuliibun 

hirer miimessili finale kalmi§lardrr. Sr
frr fena puvanla en iyi vaziyette olan 
Beykozlu Faruk Yakmcryr u<;re fena pu
vanla Kasrmpa§ah ismail islamla Gu -
ne§li ibrahim Dayamkh takib etmekte
dirler. 

Agrr siklet i<;in ayrrlmt§ olan iki gii
re§<;i de birinci ve ikincilik i<;in <;arpr§a
caklardrr. 

Dart fena puvam olanlar, bir mlisa -
bakayr hukmen kazansalar bile bir fena 
puvan daha ahp tasfiyeye tabi tutula -
caklarmr du§linlip mutlaka tu§la ka -
zanmaga crah§acaklarmdan, bunlarm gu
re§leri her halde ~ok ~etin ve sert ola -
caktrr. u~ fena puvam olanlar da a§a -
gr yukan ayni vaziyette olduklarmdan 
bunlarm gurel§eri de ayni derecede he
yecanh olacaktrr. 
Hi~ fena puvan almami§ olanlarla bir 

veya iki fena puvanhlara gelince, bun
larm ellerindeki avantajr ka<;rrmamak 
i~in son musabakalarda acele edip he
sabsrz hiicumlarla, kendilerini koruma
gr dii§iinmiyerek gure§ecelkerini zan -
netmiyoruz. 

Mutlaka tu§la kazanmak mecburiye
tinde kalanlarla avantajlanm kaybet -
memek i<;in ihtiyath davranacaklarm 
kar§Ila§rnalan her halde (;Ok heyecanh 
ve merakh olacakhr. 

Pazar giinkii ma~lar 
Sekiz kulub turnuvasr tertib heye -

tinden: 
2 mayrs 937 tarihine rashyan pazar 

giinii ~ere£ stadmda devam edilecek 
turnuvamlZln program! B.§agrya yaztl -
mr§br: 

Birinci rna<; saat 12 de: Beykoz - Hi
la!, hakemi Feridun Krh~. 

ikinci mac; saat 13,40 ta: istanbulspor -
Anadolu, hakemi Burhan Atak. 

U<;uncu rna~ saat 15,20 de: Vefa - Su
leymaniye, hakemi Halid Galib. 

Dardiincii rna<; saat 17 de: Topkap1 -
Eyiib, hakemi Ahmed Adem. Saha ko -
miseri: Ahmed Adem. 

Duhuliye: 15 kuru§tur. 

Kiirtiikler futbol §ampiyonasi 
T. S. K. istanbul balgesi futbol ajan

ltgrndan: 
Ku<;iikler futbol §ampiyonasr bu haf

ta ba§hyacakbr. Kur'a <;ekmek uzere 
birinci kume kuliiblerinin salahiyetli 
hirer murahhaslanm 30 nisan cuma gu
nu saat 18 de bolge merkezine gander -
meleri rica olunur. 

Murahhas gondermiyen kulubler kat'i 

hesizdir. 
Londradaki sergiyi ac;an miiessesenin 

adresi, international Transaction Co 
16, James Street, London W.l. 

Gazi Antebde 
(;ocuk bayramt 

-~~ft 

---~<.i 
Antctcta nobet bekliyen bir yavru 

Gazi Anteb (Hususl) - (;:ocuk bay
rami burada her senekinden daha co§kun 
tezahiiratla kutlulanmt§hr. Kiic;:iik mek -
teblilerden bir klSlm gec;:id resmine milli 

ktyafetlerle i§tirak etmi§ler, e§siz ve §anh 
Anteb miidafaasr hahralanm tekrar ya
§atmt§lard!r. -···-Sirkeci garmdaki kaza 

Dun, Sirkeci garmda bir kaza netice
sinde bir manevracmm tampon arasm
da kalarak yaralandtgrm yazmt§tlk. 

Makinist Tevfikten aldrgrmrz bir mek
tubda kazanm <;ok hafif ge~tigi ve ma
nevracmm ayakta gezmekte oldugu bil
dirilmektedir. 

olarak kur'aya i§tirak ettirilmiyecektir. 

T ekirdagda giire§ler 
Tekirdag (Hususi) - Vilayetimizin 

en iyi alaturka yagh gure§<;isini se<;mek 
i<;in bir te§ebbiise giri§ilmi§tir. Bu mak
sadla merkeze bagh inecik, Barbaros ve 
Banarh nahiyelerinin en iyi pehlivan -
lan §ehrimiz pehlivanlarile ~arpt§hnl -
mt§, neticede inecikli Mustafa Giirbuz 
ba~r kazanmi§tlr. 

19 mayrs genclik ve spor bayrammda 
Tekirdagma bagh Saray, <;orlu, Hayre
bolu, Malkara ve ~arkoy kazalanmn 
ba§pehlivanlan ~ehrimize gelip Tekir -
dag Vilayeti ba§pehlivanhgr ic;in ara -
larmda c;arpi§acaklardtr. 

bunu o kadar ehemmiyetsiz ve basit bir~ 
§eyden bahsediyorlarmi§ gibi soylerlerdl 
ki etrafh anlamak §oyle dursun, k1saca 
sormaga bile utamrdtk. 

«Avrupa kiirii», yava§ yava§ mem · 
leketimizde filizlerini vermege ba§ladr: 
«Ac;:tk hava kiirii yap1yorum !», «iiziim 
kiiri.i yap1yorum !» diyenleri hie;: §a§ma -
dan dinliyebiliyorduk. 

istanbulun bazt semtlerinde sanator • 
yomlar ac;:tlmca, «kiir» kelimesi aldt yi.i
ri.idi.i. Sanatoryomlarda bu kelimenin 
mevkii ve manas1 c;:ok biiyi.ikti.ir ve ki.ir 
saatleri bir sanatoryomda, hergi.iniin, te
daviye,' grdaya, uykuya, gezmege ve is
tirahate taksim olunmu§ saatlerinden mi.i
him bir ktsmtdtr. Ki.ir saatlerinde viicud, 
tam manasile dinlenir ve cigerler, bol te
miz hava ile yrkamr, temizlenir, tazele -
mr. 

Kiir zamam gelince, hem§ireler, ki.ir 
§ezlonglanm hazrrlar ve hastalan iyice 

sarar sarmalar, yatmrlar. Ki.ir saatlerin
de konu§mak, giilmek ve gizli §ekilde bi
le patJrtJ etmek yasaktu. 

Hem bu, oyle bir yasakl)r ki yalmz 
sanatoryomun disiplini degil, hastalarm 
terbiyeleri ve insanl duygulan da bu ya
sagt saymag1 emreder. 

Sabah ve ak§am ki.ir saatleri, iki§er 
saattir. iki saat sessiz ve hareketsiz yat
mak, yatabilmek kolay bir i§ degildir. 
Sanatoryoma yeni gelen hastalar, ilk gi.in
ler buna ah§amazlar, hatta ah§amrya -
caklanm samrlar. Fa kat hergiin, saati 
saatine, dakikast dakikasma tatbik edi -
len «rejim», viicudi.in maddi manevi bi.i· 
tiin itiyad serke§liklerini yener, ve kiir 
saatleri, bir srkmli olmaktan c;rkar, onun 
istirahat zevki tadtlmaga ha§lar. 

Hie; konu§ulmryan, gi.ili.inmeden, gii -
lii§i.ilmiyen ve ktptrdamlmryan saatlerde 
yadacak ne olabilir, diyeceksiniz? 

Sabah ve ak§am ki.irlerine c;:tktlacagt 
zaman, kiir balkonlan hareket halinde -
dir. Sezlonglar ileri geri c;:ekilir, balkon -
!ann perdeleri diizeltilir, ve yatmaga ha
mlananlar, kazanmdaki istimi iiketip te 
oyle ktzaga giren vapurlar gibi, iki saat
lik konu§ma, giilii§me ve krpudanma ta
sarruflanm birden harcamak ister gibi 
konu§ur, giilii§iir, §akala§Ir ve krmrlda -
mr, ve krptrdamrlar. 

Bu kayna§malar, konu§malar, giine, 
havaya baghdu. 

Gi.ine§ a<;mi§ riizgar da sert esmiyor: 
- Havalar iyi gidiyor ma§allah l 
- Evet, ma~allaht var. 

Kiir saatzerinde .•• 

- Boyle giderse, bir ay sonra evle • 
rimizdeyiz. 

- in§allah! 
Samrsmrz ki burada, uzun zaman kal

mak, bakilmak ic;:in yatmryorlar. Bir ker
vansaraydalar, ba§ka ba§ka yerlerden 
gelmi§ yolcular, yollann ac;:rlmasmr ve 
yerli yerine, koyli.i koyiine gitmesini bek
liyorlar. 

Y ahud, karantinaya almmt§ bir koy ... 
Etrafta biraz dola§abiliyorlar, ve ak -
§am ian bir yerde toplamyorlar; karan
tina miiddeti bitoince, herkes yerlerine do
necek ... 

Bunlann arasmda, serbest kahnca ev
lerinin semtine ugram1yacaklar, yok mu, 
dersiniz ? .. Evlerindeki derdlerden derd
lenip buraya gelenler de yok mu, dersi

niz? Hepsi de, evlerinin yollanm ozle -
mi§ler. Bu ozlenen yol, saghk ve hi.irri
yet yoludur. 

Saghk ta, hiirriyet te, elden kac;:ml -
d1ktan sonra kiymeti biliniyor. 

Onlarm ic;:ini ac;:an ferahlatan giine§, 
cigerleri ic;in muzud1r: 

- Bu giin!l§, can verir be ... Gelgele
lim, yasak i§te ... Giine§e c;:rkma ... Gu -
ne§te durma ... Onu yapma, bunu yap -
rna ... Saglam adamt hasta edecekler 
bel.. 

« Tiiberkiiloz», insanlarm cigerleril e 
birlikte ahlaklanna da tesir ediyor. Has
talar, fazla almgan, titiz ve hatta huy
suz, gec;imsiz oluyorlar. 

Sag yandaki kadmlar tarafmdan da 
ince sesler, guli.i§meler duyuluyor: 

- Burnum ka§tmyor, kiir saatinde 
ka§msaydt, ne yapardtm? 

- <;aresiz elini c;rkanr, ka§trdm. 
- Burnun ka§tmyorsa, par~ gelecek, 

demekl 
- Elin ka§mtrsa para gelir. 
- Oyleyse dayak yiyeceksin! 
- Strtrm da ka§mmiyor. 
- Peki, nedir iiyleyse? 
- Bir§ey kokhyacagrm. 
- Yalanl 
- Y alan degil... Her ka§man yenn 

bir manast vardtr. 

- Peki. dudaklann ka§mtrsa? 
- Opii~ceksin! 
- Y anaklann? 
- Biri, seni opecek 1 
- Cozlerin? 
- Doya doya goreceksin I 
- Kulagm? 
- Bir§ey, bir haber duyacaksm? 
- Ayagm? 

Zeh;;;:- Hammm servetini sezerek evvela - Y e§ilkoyd;ki ko§ki.in ko§e minde-J birini kaldmnca altmdan kiic;iik bir diigme 

I ona hiilul etmi§, sonra kimbilir nasrl, za _ rinde degil mi?... Gene oraya ba§VUT· c;tkh. Bu di.igmeyi <;evirir c;evirmez odamn 
valh lalayr ortadan kaldrrarak onun k1ya- mam1 istiyorsun. Y agma yok... ic;:i bir and a sarsrldt. Lambalara, zille~e ~e 
fetine girmi§tir. Be§ on giindi.ir hastahgr, Sonra miistehziyane ba§mi salladt: prizlere giden biiti.in elektrik tell en b1r 

- Komiser bey, memurlanmzla birlik
te geliniz. Bu adamm elindeki deri eldive
ni c;tkarahm. Bir ucu sarkan deri eldiven 
:wrla ytrhldt; diger eli de bi.iki.ilerek §am
dana dogru uzamyordu. Bu elde bir el -
diven oldugunu anlamaga imkan yoktu. 
Biitiin inceligi, c;izgileri, rengile bu tam 
bir eldi. F erdi; lalanm bu bilegindeki 
~izgiyi de ttrnagile kazryrp meydana c;1 _ 

kardtktan sonra c;ekerek stytrdt. Altm • 
dan c;tkan elin ha§parmagmda kurumu§ 
bir s1ynk vardt. F erdi, bu sryng1, sonra e
linde duran deri parc;alanm ihtiyara gas· 
tererek: 

- Dogru soyle, Samoilof, dedi. Bu 
deriler hangi zavalh adamm derileridir? .. 

Seksenlik ihtiyar haline giren ihtiyai 
kurt, artrk her iimidin kayboldugunu anh
yarak ellerini komiserin c;ekmecesine uza· 
tJrken: 

- 0 kadar derine gitme!.. dedi. El -
de ettigin muvaffakiyetle iktifa et ve alt 
tarafmt ara§tlrma. Bo§una yorulursun. 

F erdi, ihtiyar lalanm elleri kele!)4;elen-

dikten sonra ha§Inl sallryarak: 
- Evet. Bundan otesini ogrenmek po

lisin vazifesidir. Biz yalmz §U -deri parc;a
lanm toplaytp ciiriim delili olarak gonde· 
relim. Bunlar insan derisidir. Parmak iz
lerini kaybetmek yahud bir ciiriim i§lenir
ken ba§ka parmak izi vermek ic;in azth 
haydudlar tarafmdan kullamhr. Bunlann 
hic;bir parc;asmr unutma komiserim ... 

Dedi. Bu sahnede en c;ok §a§tran Av
niydi. Kuk ytlhk !ala hakkmda soylenen 
sozler zavalhyr peri§an etmi§ti. Ayakta, 
elleri kelepc;elenen ihtiyara bakamtyor, ne 
soyliyecegini bilemiyordu. Nihayet: 

- Tahir Efendi, dedi. Bizim Tahir 
Efendi ha! ..• Hic;bir §eyden haberi olmt
yarak uyuyan hammefendi i§itirse c;tldtra
cak ... Ben de t;t!duacagtm. 

F erdi onu teskin etti: 

- Sizin Tahir Efendi degil; bu ba§ -
kastdrr. Sizin Tahir Efendi oldi.iriilmedise 
§irndi ko§kiin bir mahzeninde kilidli ve 
mahpus olacak. Bu herif rne§hur bir hile
kar hayduddur. !stedigi kryafete giriyor. 

- Profeso"'r Samoilof !. .. Anla§tlan o anda bir bomba fitili gibi tutu§tU. Oda lalanm §ahsiyetini daha saglam ve emin 1 
elde etmek ic;indi. Sen hemen evin gizli giizel ko§kiin yamp ki.il oldugundan he- d~mana boguldu. Eger hemen mendi i-
yerlerini ara§hr, belki Ialayr bulursun. niiz haberdar degilsin. m1 burnuma trkryarak nefes almadan k~n~ 
Ciinki.i maksadlan dolandmcrhk olan bu Samoilof birden §a§aladr; hatta sen- dimi dt§an atmasaydtm ve bu dumani rkt 
nevi hilekarlar mecbur olmadrkc;:a adam deler gibi oldu: defa teneffi.is etseydim yere dii§ecek, c;a· 

ld I _ N astl yandr? Sa hi mi? hr c;ahr yanacaktim. Ben _kaprdan. «.tkar-
0 iirmez er... k k k b 1 b b b ya 

Avni, hemen c;tkmaga hamlamrken Diye sordu. Ferdi, Samoilof'tan zrya- en O§ gaze u anmt§ IT ez gr 1 · 
Samoilof arkasmdan seslendi: de N uriye izahat vermek istiyerek: myordu. . . . 

- Ko§e minderinin gayesi, Sarno· Ne olduklanm brlmedrklen halde F~r-
- A§agrda ara, dedi. T a van arasm- ilof' un mlanm saklamak degil, o mlara dinin anlathklanm merak ve hayr~tl~ dm-

da sandiklann bulundugu yerin dibinde, vaktf oJmak istiyenJeri Ut;Urmak, bina ile Jiyen poJisJer ko&kte tahkikat Ve !Shcv~b
bir yatakta yahyor. Anahtan cebimde... birlikte yaktp kiil etmekti. Samoi - Ian tamamlamaga hamlamrken Samet -

Dedi. F erdi, anahtan onun cebinden !of' un izini bu minderin altmdaki c;ekme- !of F erdiye igildi:. .. .. . 
alarak Avniye uzatli ve: celerden birinde Ahmed Fikri Pa§a ismi- - T ebrik edenrn dostum; buyuk bJr 

-Ala; ya Ahmed Fikri Pa§anm ka- ni okuyarak bir kere bulduktan sonra kaza atlatmt§Stmz ... Dans! ha§Ima! de-
ns! ve katili olan muhterem zevceniz ne· d" 
rede? 

Diye sordu. Samoilof giildii. Omuzla
rml silkti: 

- Dostum, dedi. Bana ve benimkile
re aid mJan benden Ve onlardan ogrene
rnezsin. Sen bu mlann nerede sakh oldu
gunu biliyorsun. Cit, orada ara§hr. 

F erdi, gozlerini sahte 1htiyann htrsrz 

gozlerine dikerek: 

-SON-
onu gene kaybedince ko§e minderine bir 1. 

daha ba~vurdum. Kiic;iik c;ekmecelerden 

HAC I RA$ • 
I T 

Biiyiik facia, sergiise§t, a§k ve polis roman1 
Bir ka~ giine kadar ga:z.etemizde hay ret ve merak ile takibe ba~hyaeaksJDIZ 
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ihracatimiZ art1yor 
ikincikanun ve subatta 

' 
ticari muvazene on be~ 

milyon lehimizedir 
fstatistik Umum miidiirliigiiniin §Ubat 

ayr ic;in ne§rettigi biiltene nazaran bu sene 
§ubat ay1 zarfmda Tiirkiyeden I 0 I mil • 
yon 165,619 kilo aglfhgmda ve II mil
yon 675,151 lira k1ymetinde mal ihrac 
edilmi§tir. Buna mukabil ayni ay haric • 
den memlekete 22.552,204 kilo agtrh • 
gmda ve 5,550,225 lira ktymetinde mal 
girmi§tir. Y ani bu sene yalmz §ubat ay1 
zarfmda harici ticaretimizde lehimize 
6,124,926 lira bir fazlahk vardtr. 

ikincikanunla §ubat aylarmda ise yap• 
ugrmrz ihracat 26,958,821 lira ve ithalat 
11,451,900 liradrr. iki ay zarfmda ha • 
rici ticaretimizde lehimize 15,506,921 li
ra bir fazlahk mevcuddur. 

1936 senesinde gene bu iki ay zar • 
fmdaki ihracahmtz 14,646,000 lira idi. 
Yani bu sene yalmz bu iki ay zarfmda 
ihracahmtzda 12,312,921 lira bir fazla· 
hk vard1r. 

1937 senesi ikincikanunla §ubat aymda 
Almanyaya 16,809,1 03 lirahk, Ameri
kaya 2,247,714 lirahk, Rusyaya 1 mil • 
yon 441,767 lirahk, ltalyaya 1,148,138 
liraltk, ingiltereye 1.1 01 ,595 lirahk, 
Fransaya 758,358 lirahk, <;ekoslovakya· 
yaya 573,264 liraltk ve Belc;:ikaya da 
486,174 lirahk mal sattlmi§hr. 

Gene bu iki ay ic;:inde Almanyadan 
5,175,657 lirahk, Amerikadan I milyon 
62,062 lirahk, Rusyadan 426,875 lirahk 
ftalyadan 1,011.523 liraltk, fngiltereden 
731 ,567 liraltk, F ransadan 172.918 li· 
rahk, <;ekoslovakyadan 211,176 liraltk 

ve Belc;ikadan da yalmz 4009 lirahk mal 
satm almmt§hr. 

Bu iki ay zarfmda ba§hca ihracat e§ • 
yamlZln ktymeti §oyledir: Ti.itiin 3 mil yon 
860,442 lira, bugday 3,746.454 lira, pa· 
muk 2,392,253 lira, adi yiin ve kec;i krh 

2,028,733 lira, fmdtk 2,708,438 lira, 
tiftik 1 ,210,941 lira, c;avdar, dan ve ku§· 
yemi 1,037,498lira, arpa 1,134,714 li

ra, kuru iiziim 1,093,176 lira, gene bu 
iki ay zarfmda ba§hca ithal ettigimiz e§• 
yanm k1ymeti §udur: 

Kasarh boyah ham mensucat I milyon 
897,692 lira, her nevi yiinden ve krldan 
iplik 555,259 lira, demiryolu raylan 
403,155 lira, kahve 299,712 lira, pamuk 
ip)igi 284,846 lira, kinin 166,762 lira, 
trbbi mlistahzar 149,443 lira, elektrik 
motorleri 261 ,529 lira, sair e§ya 4 milyon 
419,302 lira. 

Kezzabla yanma 
Ankara caddesinde 81 numarah <;in • 

kografhanede c;ah§an <;trak Ar§ak elin
de kezzab dolu bir §i§e ile Marpucr<;ular 
caddesinden gecrerken ayagr kaymr§ ve 
yere du§mU§tur. 

Bu arada kezzab §i§esi kmldrgmdan 
~rrak Ar§ak vi.icudliniin muhtelif yer ~ 
lerinden tehlikeli surette yanml§tir. Ya· 
rah tedavi altma almmt§hr. 

- Y ola gideceksin I 
- Cenen? 
- Konu§acaksm 1 
Ki.ic;i.ik bir kahkahadan sonra, Ermeni 

§ivesile: 
- Senin burnun ka§moor, konu§oor-

sunl 
Alay eden taklid bir §ive ile: 
- Sus ol alttk ... Galiba, senin strtln 

ka§tntyor! 
AtJ§ mektebinden, Soganh yolile, biri 

beyaz. biri al, iki atl yedeklerine almr~ 
iki emirber neferi, §arkt soyliyerek Pen· 
dige dogru gidiyorlar. 

!ki Anadolu c;ocugunun yamk sesi, ge• 
ni§ ovanm ortasmda, titreye titreye .da .. 
grhyor. 

- Askerlere bak, nas1l, §arkt soyliye· 
rek gidiyorlar I 

- Elbette ... Cigerleri sag! am. 
- N e iyi, degil mi? 
- Onlar da yorulmuyorlar m1 '> 
- Halim olsa da, ke§ke, ben de yo· 

rulsam! Sag lam ol da, askerligini yap! 
Bize, sthhatine bak! dediler; saatine bak 1. 
anladtk. Adam sen de 1 Aldrrma I dedik. 
hte bu hale geldik. Simdi ugra§ ki iyile• 
§ecegim diye... Allah, yiiz c;evirmesin 
bir kere ... 

- Y eter be... !nsanm ic;ini karart • 
rna! 

ileri kar§l arsada. c;ocuklar, giine§in 
altmda, saatlerdenberi top oynuyorlar. 

- Bunlar yorulmuyorlar mt? 
- Y orulurlar mt hie; ... Kanlan kay• 

ruyor! 
K1sa bir oksiiriikten sonra, ince, kmlC 

bir ses: 
- Hava, ne giizel! 
Bir ic; c;eki§ ... Az kalmca bir kadtn 

sesr: 
- Ben, gi.izel havayt sevmiyoruml 
- Sahi mi soyliiyorsun? 
- Sahi soyliiyorum. 
- Neden? Hie; mi sevmezsin? 

( Arkast v ar) 
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Davudpa~a szrtlarznda giirli-
gen 1iirk lopf;usunungiir sesi 
Muhtelif ve a bmlarint istedigi 
Yere 

mermi yollarile tesirli 
ula,ttrabilen Tiirk dag toplar1 cidden harikadtr 

~ M esela §imdi bunlarla, 
huradan, yani Davudpa
~a strtlartndan, ferah 

ferah <;amhcay1 
dogebiliriz.)) 

b· Alabildigine uzanan, sonu gorunmez 

1
tr §erid gibi, tepelerden, vadilerden, mt

ardan a§an dag bataryalan ilerliyorlar. 

Onlara bakarken, atm kuvvetini ve e

~egin tahammiiliinu kendinde tophyan 

at~~~ sevmemek elden gelmiyor. 

Dstlerindeki 165 er kiloluk yiiklerle 

~~ hayvanlar insanm ad1m atmaktan ~e-
tnecegi en mu§kul araziyi durmadan, 

sendelemeden a§Iyorlar. 

.. H em par<;alara aynlarak boylece katn 
ll~ . ennde ta§~nabilen, hem de icabmda a· 

taba gibi ko§ulu olarak goturiilebilen, I 0 
kilometroyu a~an menzilli, muhtelif mermi 

Yollarile tesirli, ve atimlanm istedigi yere 

llla§hran bu son sistem Turk dag toplan 

tidden harikad1r. 

Bi!hassa bizim gibi daghg1 ~ok mem

leketlerden bu top, ciissesinden umulmiya

Cak i§ler gorebilen yaman bir silahtu. 

Ye i§te ka§la goz arasmda denebilecek 

kadar az bir zamanda, yani iki dakikada 

loplar, kat1rlann mtmdan indirilmi§, ku

rulmu§, ate§e ham bir vaziyet almi§lar
dtt. 

buradan, yam 

ferah ferah 
D Mesela §imdi bunlarla, 

r avudpa§a mtlanndan, 

-:.-arnhcayi dogebiliriz. 

1 op ba§mda, bir fasrlada, komutan, 
erleri b' . . "h d .. IT nev1 1mh an an get;myor. 

1 opt;u ennm yarathg1 kendine mah

sus.lugati dinliyorum. 

lsterseniz, gelin bu goru§meye s1z 
§abid olun. 

de 

Komutan panoramik diirbiine bakan 
bir ' 

ere soruyor: 

- Numara iki. sen soyle, bu bakt1gm 
§e . 

Yin ad1 nedir? 

Dag topu bataryalan harekilt esnasmda 

(Parlayik diildiildiir) komuta-

nm! 

V e Kollimatorii i§aret ederek: 

- Durbiinun yamndaki §U ku~iik alet 

neye yarar, ad1 nedir? 

Er, goziinii k1rpmadan cevab ven· 

yor: 

- Kabaca hedefi bulmaga 
(Killimatordur) komutamm! 

yarar. 

- N amluya nas1l yukseli§ verirsin? 

- (intifa) - irtifa diyecek - ~arkm1 
ctevirerek veririm komutamm. 

- Bu topun kat; <;e§id mermisi vard1r? 

- Asker! - asgar! diyecek • mesafe 

derler komutamm! 

- Sen soyle Ali, bu topu nasi! ate§· 

lersin? 

Mehmedcik (kabza) y1 begenmemi§: 

- Tetik gamzesinden <;eker, ate§le • 

rim ... diyor. 

- T epe neye derler? 

- Y er iizerindeki ( yumseklikl ere) 
tepe derler komutamm! 

- Sen soyle numara bir, ate§ fas1la • 
smda ne yaparsm? 

- Kamay! a~anm, bakanm, temizle

rim, bir (mukuat) varsa ~avu§a haber 
Nelerdir? 

· veririm. 
- lki ~e§id mermisi vard1r: Dane ve 

(§arambol) komutamm. 

Mehmedcik, §arapnele de begendigi a· 

d1 takmi§, §arambol diyor. 

- Bu top nas1l geriye leper? 

- Be§ik ustunde geriye teper komuta· 

mm? 

- Be§igin ic;inde neler vard1r? 

Bakm (piston) a ne gi.izel isim bul-

Goriiyorsunuz ki ( vukuat) tan ho§

lanmiyor. 

ilerlerken, bir miistatil iizerinde giizel 

katanalarla siiratli, dortnala hareketler 

yapan erlerden birine sokularak soruyo-

rum: 

- Bu <;ah§hgmlz yere ne derler? 

- Mara§ derler efendim ... 

Zorla degil ya, (manej) i de begen-
IDU§: 

t 
memJ§ ... 

- era yaylan, (fistan) kolu ... var 
V e as1! dikkat edilecek nokta, butun 

komutamm! 

- Sen soyle Hasan, en yakm Slrla 

c;arpmadan a§Jracagm en yakm mesafeye 

ne derler ? 

Mehmedciklerin ayni kelimeleri, hep 

ayni §ekilde telaffuz ettikleridir. 

Mesela hangisine sorsamz; mutlaka 

{ilave) ye (elafe), (sehpa) ya (s1pa) 
diyecektir. 

Bu. boyle gelmi§, boyle gidiyor. 

Subaylar da bu Jugate ah§IDI§lar. 

Hava karanrken, Davudpa§a mtla • 

nnda topt;u mar§I ~mhyor. 
V e Turk to~usunun bu giir ses1, 1<;e 

bir §if a gibi doluyor: 

Milli Sava$zn bilin, ki bizler 
Tarihini giiUemizle yazdzk. 
Tutanlar, kudursa hep denizler .. 
Sinmez bu vatanda dii§man artzk. 

Binler ya$a topt;u heybetinie 
Aslan kesilir cidal ir;inde 

Aktzkt;a ate§ bataryalardan 
Afdkz bogar kopiiklii bir kan 
Bilsin bunu kainatta herkes 
Hakkzn sesidir bu giirliyen ses .. 

Toplar indiriliyor KANDEMiR 
·········· ~ .. ' ........ '.' ........... ' .. ' .................................. " ... ' ..... " ...... " ... ' .. "'"" ... '" ............ ' .................. '" ............. " ........... " ....... .. 

~onservatuann verdigi Koro konseri 

din 8 E;':_elki gece Frans1z tiyatrosunda, san'atkar Muhid
Yiik; ~ :1glR idaresinde verilen Koro konserinin t;ok bii· 

Ir tnuvaffakiyetle neticelendigini yazrnl§tik. Re • 

simlerimiz Koro ile orkestray1 bir arada, ve Koroda .;a -
h!ian gene ktzlanmtzdan bir k1smm1 konser esnasmda gos· 
termektedir, 

i, kanunu i~in 
Tatbik hazirliklari bir 

ayda bitecek 
h kanununun tatbik tarihi olan 15 

haziran yakla~maktadu. Bunun i~in, i§ 
burolannm tesbit hamhklan hararetlen
mi§tir. istanbul bi:ilgesi h Burosu amirli
gi tarafmdan, mmtakanm geni§]igi na1an 
dikkate almarak tesbit i§inin bu tarihe 
kadar bitirilebilmesi it;in icab eden ted
bider almmaktad1r. Bu mmtakada i§ yer
lerinin, i§~i miktarlarmm, i§ mahiyetlcri
nin, i§~i s1mf ve cinslerinin, i§<;i Licretl;:ri
nin, ~ah~ma §artlarmm ve bu hususa rnu
teferri diger noktalarm tesbit i§i hayli 
ilerlemi§tir. Beyanname verme muddeti 
olan 15 nisan ge~tigi halde, henuz bir • 
<_;ok i§ yerlerinin beyanname vermedigi 
anla§IlmaktadJr. Bu tarihten sonra veri • 
len beyannameler kabul edilmekte ve e -
dilecektir. h burosu yakmda umuml bir 
tarama yaparak henuz i§ beyannamesi 
vermemi§ olan i§ yerlerini tesbit edecek
tir. Buradaki h burosuna bagh olan 
Bursa, Kocaeli, Bolu ve Zonguldc:~kta 
te§kilat ve tesbit i§i it;in icab eden ted • 
birler ahnml§tlr. Bu itibarla bolge a.miri 
halki, burada umuml tesbit i§inin nelice
sini almaga nezaret edecek ve kat'i vazi· 
yeti bir raporla yakmda alakah maka • 
rna arzedecektir. 

Almanyada idama mah
kum olan bir Y ahudi 
Diin §ehrimize gelen Sunday Express 

gazetesinin Berlin muhabiri yaz1yor: 
Almanyada dogmu§ olan Hirsch adh 

bir Amerikan tebaas1 Yahudi bugiin 
Berlin hapisanelerinin birinde idam ka
ran giymi§ bekliyor. Bu adamm Her 
Hitlerin hayatma suikasd haz1rhklarile 
itham edildigi zannedilmektedir. 

Hirsch'in kat'i olarak hangi suc;la -it
ham edildigi bilinmemekle beraber res
mi mehafil chiyaneti vataniye• den bah
setmektedir. 

Altl hafta evvel Stutgart'ta tevkif e
dilen Hirsch'in hayatlm kurtarabile -
cek yegfme §ahsiyet Her Hitlerdir. Mev
kuf, tevkif olundugu zaman yedinde 
bulunan patlay1c1 maddeleri ne gibi bir 
maksadla ta§Jd1g1m itiraf etmi§tir. 

Bana soylendigine gore, bu itiraf 
Hirsch'i otomatikman mahkum etmi§ -
tir. Alman kanunlarma gore, Fiihrerin 
hayatma taammiiden kasdeden her kim 
olursa olsun idam olunur. 
~imdi Alman ve Amerika hiikumetle

ri arasmda miizakereler cereyan etmek
tedir. 

Hirsch'i idamdan kurtarmak iimid -
leri son derece azd1r. 

Amerika konsolosu Mr. Geist, Mud -
deiumumi Volk'un nezareti altmda, 
mahkumla bu sabah uzun bir miilakat 
yapml§, Hirsch'e bir Amerika tebaas1 
oldugunu tefhim etmi§ ve bu itibarla 
hakkmda elden ne gelirse yap1lacagm1 
soylemi§tir. Hirsch konsolosun sozlerini 
heyecan gostermeden dinlemi§, iimid -
siz oldugunu belli etmi§tir. Her Hitlerin 
kendini affetmiyecegine kanidir. 

•• 
Bir sab1kah h1rslzm marifeti 
~ehir ic;inde miiteaddid h1rs1zhklar 

yaparak birc;ok defalar bu suc;tan mah
kum olmu§ olan Marko admda biri diin 
Kapahc;ar§Ida k1smetini aramaga c;1k -
mi§ ve miisteri s1fatile girdigi b1c;akc;1 
Yervantm dUkkamndan gozle ka§ ara -
smda lie; paket b1c;ak c;alarak SlVl§ffii§tlr. 

Marko keyifli keyifli ve 1shk c;alarak 
Azak sinemasmm oniinden gec;erken 
ans1zm kar§Ismda komiser Mehmed A
liyi gormii§tiir. Mehmed Ali, Markodan 
§iiphelenerek ismini sormu§ ve M~r~o 
da isminin sakhyarak cJozeh demt§tii. 
Komiser hirs1z1 karakola davet etmi§ ve 
Marko da ckarakoh kelimesini duyar 
duymaz hemen tabanlan kadtrarak kac;
maga ba§lamJ§hr. Komiser de hirsizm 
pe§ine dii§mii§ ve mahallelerde heye -
canh bir kovalama ba§lamt§tir. Marko 
dar sokaklardan saparken online kaplSl 
ac;1k bir ev gelmi§ ve hemen ic;eriye 
dalmi§tlr. 

Bu suretle hirstzm izini kaybetmi§ a
lan komiser, kap1s1 ac;1k alan evden §iip
helenmi§ ve kapmm arkasmda bekleme
ge ba§lami§hr. Biraz sonra Markonun 
girdigi evin sahibleri ch1rs1z var! • diye 
bag1rmaga ba§laymca Marko evi terket
mek mecburiyetinde kalmi§ ':e ba§llll 
kap1dan c;tkanr c;1karmaz komiserin par
maklan Markonun yakasma yapi§ffil§ -
hr. 

Hus1z derhal clirmii me§hud iic;iincii 
sulh ceza mahkemesine sevkedilmi§ ve 
§imdiye kadar yaptlg1 h1rsiZl1klar na -
zara almarak cezas1 §iddetlendirilmek 
suretile 9 ay hapsine karar verilmi§ ve 
tevkif olunmu§tur. -···-Ba§ka yerlere nakli istenen 

davalar 
Ankara 28 (Telefonla) - Ammenin 

emniyetini muhafaza noktasmda dava
mn ba§ka mahalle nakli ic;in baz1 rna -
halli Mliddeiumumiliklerce dogrudan 
dogruya Ba§miiddeiumumilige miiraca
at edilmekte oldugu goriilmii§tiir. Bir 
davamn bu sebeble bagka mahalle nak
lini istemete Adliye Vekiline aid oldu
gundan, buna liizum goriilen hallerde 
keyfiyetin sebeblerile birlikte ac;1kc;a 
Vekalete bildirilmesi alakadarlara ha -
t1r l a tllml§tlr. 
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Yurda Karde§ • sevg1 
Biiyiik Millet Meclisinde diin dost 
lrak lehine biiyiik tezahiirat yapddt 

[Ba~tarat' 1 tnct sahtJeseJ 
§U beyanatta bulundu: 

«Arkada§lanm, 
Bu muahede, I 926 da Tiirkiye, ingil

tere ve lrak arasmda yap1lan bir muahe
denin iyi kom§uluk munasebetlerinin tan
zimine aid part;asJdJr. I 936 i~inde niha • 
yet buldu. Esas muahede yap!ldJgi vakit 
iki sene zarfmda, iki taraftan birisi feshet· 
mezse kendiliginden on sene devam eder 
denilmi§ti. 

0 tarihten itibaren iki taraf buna ria
yette birbirine iyi kom§uluga itibar ve 
onu temin etmekte o kadar heves ve dik
kat gi:isterdiler ki muahedenin, feshi §OY
le dursun, on sene devam etti. Bugiin 
miiddeti munkazi olan bu muahedename
nin ileride luzumuna gore, icab eden hu
kiimleri mahfuz tutmak §artile muzakere
sini kii<;iik bir tadille mevcud olan ahka
mm temdidini buyi.ik heyetinizden rica 
ediyoruz. Bu temdid hususu Bagdadda 
kom§umuz Irak hukumetile elt;imiz vasJ
tasile aram!Zda mi.izakere olundugu vakit, 
temdid notalan orada kendi el~imizle 
lrak hukumeti Hariciye N ezareti arasm
da yapilmasi derpi§ edilmi§ ve nota suret
leri yiiksek heyetinizin tasvibine ve bu su
retle arzolunmu§tU. Bugiin iki kom§U ara
smdaki, hergiin miitezayiden ilerlemekte 
alan dostluk miinasebatmm yeni bir teza
hiiru olarak Irak Hariciye Veziri aramiZ· 
da muhterem bir misafir olarak bulun
maktadJr. i§te bu mi.inasebetle tasvibinize 
iktiran ettigi takdirde bu notalann teatisi 
Bagdadda elc;imizle Hariciye Nezareti 
arasmda olacak bir de miisaade buyurur
samz lrak Hariciye Vezirile Hariciyeniz 
arasmda yapilmasJm rica edecegim.» 

Miistaceliyetle miizakere ve alki§lar a
rasmda kabul edilen kanun layihas1 kar· 
de§ millet lrakm lehine yapilan dostluk 
tezahurlerinin zapta ge<;mesi de aynca u· 
zun alh~larla kabul edildi. 
Misalir Nazrr Sergi Evini gezdi 

Ankara 28 (Telefonla) - lrak Ha
riciye N azm ekselans N aci Asil bugiin 
saat 16 da Hariciye Vekili Rii§tii Aras, 
lrak sefiri N aci ;;evket ve sefaret erkani
le birlikte sergi evine geldi. iktJsad V ekili 
muhterem misafirimizi kar§tladt. Serginin 
biitiin klSimlanm ayn ayn tetkik eden ve 
hemen her standla alakadar olan misa • 

Balkan Antant1 
ve Bulgaristan 

[Ba$makaleden devam] 

eden ve ilanihaye edip gidecek olan bu an

firimize bizzat iktJsad Vekili izahat verdi. 
Sergi hakkmdaki takdirlerini her ve · 

sile ile izhar eden Naci Asile Sergi Evin
den aynhrken inhbalanm sordum. Aziz 
misafirimiz bu guzel eser hakkmda da • 
ha uzun §eyler si:iylemek istedigini, zira 
b1rakhg1 iyi hahralan bir iki ciimle ii~ 
ifade edememi§ olacagml, fakat Ba§Ve· 
kil i smet ini:iniine mulaki olmak iizere 
ace e ettiginden ancak memnuniyet ve 
takdirlerini beyan edecegini kaydettik -
ten sonra: 

«- Bu mutekamil eseri kuranlan 
tebrik ederim. Bu eser, Turkiye eko • 
nomi fikrinin · ve Turkiyenin sanayile§me 
hareketinin giizel oldugu kadar manidar 
ve cazib bir tezahiiriidiir» dedi. 

Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Gene] Sekreteri Sukru Kaya bu
gun lrak Hariciye Veziri ekselans Dr. 
N aci Asil §ere fine Marmara ki:i§kunde 
bir .?8le ziyafeti vermi~tir. 

Ogleden sonra Ba§bakan ismet inonu 
de muhterem misafirimiz §erefine ki:i§kle
rinde bir t;ay ziyafeti vermi§tir. 

Tiirkiye • lrak demiryollar1 
bir le§ tiriliyor 

Ankara 28 (T elefonla) - Diyar . 
bekir hattile birle§tirilmesi istenen lrak 
demiryolu hattmm iltisak noktas1 ve ta . 
kib edilecek yo] hakkmda lrak muhen -
dislerile fikir teatisinde bulunmak uzere 
lraka giden N af1a Vekaleti fn§aat da • 
iresi §eflerinden F erdi ve Abbas, Bag • 
dadda temaslanna devam etmektedirler. 
Kendilerinin daha bir muddet orada 'ka 
lacaklan anla~Jlm!§hr. 

¥¥¥ 

lrak Hariciye Nazrn fehrimize 
geliyor 

Misafirimiz Irak Hanciye Nacm Na
ci Asil yann sabahki Ankra ekspresme 
bagh hususi vagonla §ehrimize gelecek vr 
rraydarpa§a istasyonunda v ali vekili, 
Istanbul kumandam, Emniyet miidiir ve 
kili ve diger memurlar tarafmdan kar . 
§Ilanacak, bir banda mizika Turk ve Irak 
mar§lanm ~alacak ve bi• ~ • l.:!"ri mufreze~ 
resmi selam1 ifa edecd 

Misafirimiz motorle 1a ge<_;e -
rek Per~alas otelinde m.,atir edilecek 
ve §ehrin §ayam tema§a yerlerini geze · 
cektir. 

Diiyunu Umumiye 
I • 

Paristeki Meclis, frank 
iizerine tediyeyi kabul etti 

tanta dahil devletlerin hepsi ilk zamanla- Paris gazetelerinden aksettigine gor.e 
nnda hissi sebeblerle bu Antanta dahil Paristeki Duyunu Umumiye Meclisi, 
olamtyan Bulgaristana kar§t en giizel Frans1z parasmm k1ymeti altma nisbeti ne 

hisl~rle me~~ud¥urlar. Antan.hn ilk I ~lur~a o_~sun borcla~ll~li~I. F rans1z frang1 
akd1 anmdan Jt.Jba. en bu kombmezonun uzenne odemek tekhfJmiZI kabul etmi~tir. 
kap1lan Bulganstana a<;1k tutulmu§tur, ve Bu suretle devlet butt;esi de bir bu~uk 
hala bu vaziyette degi§mi§ hi~ bir§ey yok- milyon kadar kazanml§ olacakt1r. 
tur. 

Bulgaristana gelince orada Antanti ~eker konferans1mn kabul 
begenmiyen ve hatta onda ya§ama kabi- ettigi kontenjanlar 
liyeti gormiyen yanh§ dii§iinceli baZI kim- Londra 28 (A.A.) - Seker konfe-
seler goriilebilmi§. olmakla beraber biiyiik rans1 a§ag1da gosterilen takribi konten
ekseriyet hit;bir zaman sarahaten Antant jan! an dag1tmaga karar vermi§tir: 

aleyhinde bulunmad1. Bilakis orada An- Almanya 50.000 ton, Bel<;ika 20.000 
tanta JSinmaga dogru giden bir tekamul ton, Brezilya 60.000 ton, Kuba 880,000 
gormekten memnun olduk. Dedigimiz gi- ton, Cava 1.020.000 ton, Hayti 30.000 
bi Yugoslav - Bulgar dostluk muahedesi M · 40 
K t ton, acanstan .000 ton, Muvazam-

ose vanof hiikumetinin yaphgl ~ok gu-
bik 30.000 ton, Peru 375.000 ton, Po

zel i§lerden biridir. Bulgaristan daha ev-
velden Turkiyeye boyle bir muahede ile lonya I 20·000 ton, Sovyetler Birligi 

200.000 ton, <;;ekoslovakya 310.000 
baghdu. Geriye kalan hissi piiruzlerin de ton, Sendomenik 375.000 ton. 
boyle bir geni§ anlama ve anla§ma ile 
ortadan kalkacag1 zamamn uzakta olma- Bazr ahvalde F ransa ile <;;ekoslovak-
digmi tahmin etmek isteriz. Bulgar hiiku- yanm mutekabilen 37.000 ve I 0.000 ton 
meti evvela komitelerin ilgasile i§e ba§h- §ek~r ihrac etmelerine musaade edilmek-

tedJr. 
yarak Makedonya davasmi muhim kJs-
mmda halledebildikten sonra diger ihti- Ankarada ~ocuk balosu 
laflann daha kolayhkla bertaraf edilece- Ankara 28 (Telefonla) - c;ocuk haf-
gini kuvvetle umud etmege hakbm1z var- tasl dolay1sile giirbiiz c;ocuk miisabakas1 

d yap1ld1. 9 c;ocuk kazand1. 
~ H 
Dig~ er ihtilaflar olarak geriye kalan imayeietfalin ikinci c;ocuk balosu 

bugiin Halkevi salonlarmda verildi. 
meselelerin Bulgarlar nazannda- en ehem-
miyetlisini galiba Adalardenizine mahrec Abdullah Pa§anm cenazesi 
te§kil ediyor. Yunanistan Dedeagacda yola ~1kar1ld1 
Bulgaristana gelip gec;me ve getirip go- izmir 28 (Telefonla) - Burada an-
turme serbestligi verdikten sonra bu mese- s1zm vefat eden mutekaid birinci ferik 
lenin hallolunmaml§ neresi kalacagma ak- Abdullah Pa§amn cenazesi bugun aske
hmlz ermiyor. Bu serbestlik Bulgaristan 
i~in ekonomik ihtiyacm buraya taalluk ri hastaneden biiyiik ihtifalle kaldmlml~ 
eden k1smm1 fazlasile telafi eder. !§i bu ve istanbula gotiirmek iizere Dumlupmar 

sahadan <_;Jkanp toprak tasarrufu gibi si- vapuruna konulmu§tur. 

yasl bir safhada 1srara gotiirmekte manhk -
ve isabet yoktur. <;unkii boyle bir taleb menfaati diger Balkanhlarla imkan cia
Balkan Antantmm ruhuna aykm ve iresindeki anla§malan yaparak biran evvel 
mevcud nizama tabantabana z1d oldugu bu camiaya kalllmaktadJr. Eger son 
i~in onu yiiriitmege degil, nazart dik- Sofya konu§malan meseleyi bu sahada 
kate aldnmaga bile imkan bulunmak tenvir edebilmi§se ve bunun neticesi ola
ihtimali olamaz. rak Bulgaristamn Balkanb devletler kiit-

Kan§lk giden diinya i§leri kar§Jsmda lesine iltihak1 imkanlan kuvvetlenmi§se -ki 
Balkan AntantJ Balkanlar sahas1 it;in i:iyle oldugunu zannederiz- diger Bal
i.izerine aldigl vazifeyi en biiyuk dikkatle kanhlann bu vaziyeti memnuniyetlerle 
ifa etmek azmine kuvvetle baghdu. Bal- kar§Jhyacaklanm kat'iyetle temin eyleriz. 

kanh bir devlet olan Bulgaristamn buyuk YUNUS NADJ 
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$ark Demiryollar• miinaka$alar1n1n ·sonu 
CBartara!l 1 fnct sahftese 1 I 

benim imzamla yaprlmi§ olan bir i§in 
yanh§hgr bak1mmdan yapllmr§ olan ta • 
rizleri bilmeleri ic;in zaptr verdim, ba§tan 
a§agr okudular. Kendilerine maruzatta 
bulunmadan evvel o zamanki Ba§vekilim 
s1fatile benden soracaklan bir nokta olup 
olmadrgmr sordum, «Evvela sizde has1l 
olmu§ bir ukde varsa bu hususta zatJalini
ze cevab vermek birinci borcumdur» de
dim. Kendileri liizum gormediler. Bun -
dan sonra vaziyetin Kamutaya da arzet
mekte oldugum mahiyetini hulasa ettim. 

Ali Cetinkaya ile kar§I bir vaziyette ko• 

B k •1• • • tk . nu§maga mecbur olu§, benim i~Yin bir i~ ac;:ve I IIDIZID nu u $lZ!SI yapmJ§hT. Bu devletin en biiyiik 
~ varhgr milli birlik, beraberlik ve biitiin • 

Arhda§lar, demin srrasr gelmi§ken 
soylemek istemedim. AyTJ bir mevzu yap
mak istemi§tim. Benim Ba§bakanla ko -
nu~tuklanm not olarak dosyada mevcud
dur. Ali <;etinkaya bulmu§, Ba~bakanm 
kendi huzurlannda bulundugumu da 
§imdi goruyorum, o zaman benim ic;inde 
~ah~hg1m hiikumette bilhassa birc;ok mii
him i~lerde gecesi giindiizii olmaksrzm. 
her zaman kaydi bulunmaks1zm kendisi
ni rahats1z ederdik. 0 zaman bu meseleyi 
Heyeti V ekilede, encumende konu§uyor· 
duk. Kendilerinden srk srk ve her miiza
kere safhasmda emirlerini ahyordum. Ku
liib binasmda bir gece ziyaret ic;in vakit 
bulabildim. Bu fmattan istifade edip 
kendilerine maruzatta bulunacagrmr soy
ledim. Koluma girdiler, bir odaya gir -
dik, ra,a hakkmda konu~tuk. 

Vaktile bu hat yaprlrrken ra~a mev
zuu bahsedilmemi§, readaptasyon muna· 
sebetile bir kayrd koyahm diyorlardr. <;a
h§trm, tetkik ettim, adamlann bunu ben
den istemesi de, nazan dikkatimi celbedi· 
yordu. Ra§a diye yeni ve hususi bir mad
de koyanak biitiin mukavelenin §era1tr 
devletin aleyhine miiessir olacak ~ekilde 
zarar verici bir §ekilde olmasm diye dii-
iindiik. Klerik ra~a §eraitinin kabulu • 

ne imkan olmad1grnr garduk. 13 iincii 
maddede kabul ettigimiz tarzda bir satm 
almanm devletin hakkr olarak konmas1 
miireccah oldugunu daima ileriye siirdiim 
ve bunu malum oldugu vec;hile ic;inde bu
lundugumuz §artlara uygun olarak yap
trgrmiZ! sayledim. Ba§bakanla mutabrk 
kaldrk. Ben vekalette bulundugum za • 
manlar notlu olarak c;ah§hm. Hepsinin 
Ali <;etinkayamn elinde bulunduguna e
min oldugum notlanma yegan yegan te
'1'\as etmi§ olduklarmr zannederim. 

Dosyadaki evraklar 
Arkada§rm <;etinkayanm elinde bu -

lunduguna emin bulundugum biitiin Ve
kaletin dosyalan ic;erisinde benim notla
nma, yazrlanma rasgeldiklerini zanne -
derk•n. ~ose ve kopriiler kanununa, milli 
§Oseler programlanna, koprii ve kopruler 
ve planlanna ve sulama programlanna ... 
aid olmak iizere tarafrmdan yazrlmr~ not
lara, yazrlara ve §ekillere, hesablara ras
lam!~lardrr. Ondan sonra ve evvel bulun
dugum Particle, Vekaletlerde muhim i§· 
lerde ayni suretle yazrlanm, notlarrm var
d!r. Binaenaleyh <;etinkayamn okudugu 
notlan gormii~ olan arkada~lara bu not 
§Unun da ifadesidir yolunda bir yanh, zan 
gelmesin diye biraz uzun izahat vermege 
mecbur oldum. Bilmem bu kadar tafsi
lath olarak arzetmege luzum var mryd1? 
F akat arzettigim diger esas noktalan te
bariiz ettirirken meseleyi eksiksiz ve inti
zamh §ekilde gostermek icab etmi~tir. 

Bir temdid meselesi vardn, uzatmrya
cagrm, bana aiddir. Fa kat zab1tta biz. -
den evvelki idareye taallulc eden noktalar 
var. T em did i§i 1909 da iradei seniyeye 
a:zedilmi§, teyid edilmi§ ila. bunun hari
cmde krsaca arzedecegim bir nokta mev
cuddur. Zaphn 72 nci sahifesinde, anla
tryorlar: 

«Baron Hir§ boyle olmu~. §irket ,oyle 
olmu§ ve sair fenahklar ... » Son vaziyete 
kadar geliyorlar. <;etinkayanm ifadesile: 
«! ~ 187.2 d~ ba§hyan i§letme imt'iyazr 
g1ttrkc;e §Irketm lehine, hi.ikumetin aleyhi
ne doniiyor» Bunu nasrl soylerler?.. 

T emizleme ifi 
Nasrl arzedeyim: Temiziik evet mem

lekete her bak1rndan temizlik yap1lmak • 
tadtr. Bu: cumhuriyet devrinin ba§langr
cmdanben arasrz devam ediyor. Bu te -
mizlik y~l~rz imtiyazlarda degil, komiire 
devlet ehmn konmasmda degil, siyasi, 
ekonomik, sosyal her i§te velhasJ! eskiden 
mevrus oldugumuz bozuk ve zararh bu
tiin i§leri temizlemekte devam ediyoruz. 
Ve devam edecegiz. Bu reiimin i§idir. Bu 
rejimde c;alr§an herkesin nisabmca hissesi 
de olabilir. Fa kat eski fen a devirlere bu
lundugumuz devri de katarak bunun te
mizlenmesi ~erefini kendi §ahsrmrza izafe 
etmemiz dogru degildir. Bu temizlik de
vam eder de nihayet 40 sene sonra insa£1 
eksik bir adam c;rkar ve her~eyi ek!ik go
riirse bunda hakikat yoktur. Eskidenberi 
devam edip gelmekte olan pislikleri yrk
mak ic;in arasrz, fasrlasiZ, miitemadi c;alr§· 
ma var. Buna ragmen heniiz ball ~eyler 
goriiliirse bu heniiz yrkmak imkammn 
gelmemesinden ve yrkmak ic;in ~erartm 
dolmamasmdandrr. 0 zamanlardaki fe -
nahk hili devam ediyor demek dogru ol-
maz. 

«~ark Demiryollannin bir an evvel devletin eline 
tehiri caiz olm1yan bir vazifedir» • 

ge~ntesi 

liiktiir. 

Bu devletin bu biiyiik temel iizerine 
dayandrkc;a ebediyen yeti§ilmez istikbal 
ufuklarma iman ve §erefle, §evket ve kud• 
retle ula§acagma hie; §i.iphemiz yoktur. 
Fa kat bu mill! birlik ve beraberligin ve 
biitiinli.igi.in esasr da, bu milletin siyasal 

(<Biz, bir 

menfaatini 
partiye mensub 

miidafaa i~in 

memleketin arkada,Iar oldugumuz halde, 
yekdigerimizi tenkidden ~ekinmiyoruz)) 

• ozii olan bizler arasmdaki birlige daya • 
mr. Bu manzaramn bozulu§u degil bo • 
zulu§a benzer emarelerinin goriilii§ii bile 
biitiin dii§iinceleri bu devletin varhgr ic;in 
hergiin srcak dileklerle dolu alan derin 
duygulu yurdda§lan fiitura sevkeder ve 
ic;inden yaralar. (Bravo sesleri). Kara 
ruhlar bundan sevinir. 

Ba~bakan lsmet fnonii Meclisin ayni 
celsesinde §U beyanatta bulunmu§tur. 

F erid N af1a encumeninde azadrr. ~u ka
dar sene ~ark ~imendiferlerinde hukuk 
mu§avirligi yaptrktan sonra gelmi§tir. Bu 
mesele iizerinde hiz~et edecek vaziyet -
teydi. Mithat (Aydm) Biitc;e enciime -
ninde mazbata muharririydi. Salih Va -
hid Beyle beraber bu meseleyi tetkik et
mek ic;in aynca memur edilmi§lerdir. Ra
porlan vardrr. Bu arkada§lar ve biz <;:ok 
~iikiir hayattay1z, senelerce tetkik etmi~ 
bulunuyoruz. 0 ~erait altmda Biiyuk 
Millet Meclisine eski mukavelenin ka -
bili istihsal bir netice oldugunu soylemi§
tik. 

Devletin hakkt hiikiimranisi 
hen;eyin fevkmdadzr 

derecesinde gozonune aldrk. Netice ola
rak vardrgrmJZ karar ~ark §imendifer 
hattmr size teklif ettigimiz anla§ma netico· 
sinde almmasmm faydasr vardrr. Devlet 
bunca sene taahhur etmi§ alan ve bu mem
leket ic;in liizumlu ve faydah olan bu 
hattr satm almahdrr. iki, iic; sene daha 
beklemekten hattm iizerinde viicude gele
cek tahribatla daha fazla zararh olaca -
grz neticesine vard1k. Ciinkii ~irket gide
cegim diye buraya fazla para sarfetme
mi~tir ve etmiyecektir. Bu be§eri ve tabii 
bir hadisedir. 

«- .;lark .5imendiferleri mukavelesr
nin Medisten gec;mesi miinasebetile ac;rl
mt§ alan miizakereye bugun de devam 
ediyoruz. ilk miizakeresinde yoktum. 
Mesele ile vazifesi dolayisile alakadar a
lan, eski ve yeni Vekiller birbirlerine bir
t;ok mevzularda temas etmi~ bulunuyor· 
lar. Bugiin memnuniyetle mu§ahede edi
yoruz ki arkada§lanmlZln birbirlerine 
kar§I §ahsi infiale varacak imah ve tarizli 
sozleri yoktur. Bunu kaydetmek bizim i
~in memnuniyetlir. Ondan sonra eski ve 
yeni mukavelelerin bazr mevzulan iize • 
rinde arkada§lann tenkidlerini dinledik. 
Efkan umumiyenin ve biiyiik Meclisin 
bir noktada bilhassa meserret duymas1 la
zrmdlr. 0 da memleketi alakadar eden 
bir mevzuda bir prensip takib eden. ek
seriyetle bir partiye mensub arkada§lar 
oldug'!Fuz halde memleketin menfatini 
mudafaa etmek ic;in yekdigerimizi tenkid 
elmekten, fikirlerimizi millet huzurunda 
ac;rk soylemekten sakmmryoruz. (Bravo 
sesleri, alk!§lar). Zannediyorum ki §ir -
ket mukaveleleri meselesinde tasavvur e
dilebilecek biitiin teferruall bu kadar a -
c;1k yiirekle te~rih etmek i~lerin B. M. 
Meclisinde selametle cereyan ettigini 
gostermek ic;in biiyiik teminattrr. 

Eski mukavelenin istihsal ljeraiti 

.$imdi miinaka§a nereden c;rbyor? 937 
de ~ark ~imendiferlerini satm almak i<;in 
mukavele yapml§ bulunuyoruz. Bu mu -
kavele bugiin kabili istihsal olan, biitun 
menfaatlerimizi temin eden iyi bir neti
ce midir? Mes'ul alan Vekil bunu mu -
dafaa ediyor ve bunu miidafaa ederken 
tabii olarak mukavelenin istinad ettigi 
miitekaddim mukavelelere ve biitiin bir 
tarihe i§arel ediyor. T abii bizim zamam
mrzda yaprlmr§ olan ilk mukavele 929 
mukavelesidir. 929 mukavelesinde eksik 
olan maddelere i§aret etmek bugun ah -
nan neticeyi k1ymetlendirmek i<;in bir va
srta addolunabilir. Bunu eski Nafra Ve
kili Receb Peker izaha muhtac addede
rek o da eski mukavelenin kabili istihsal 
olan en iyi bir netice oldugunu izah et -
mege c;alt§tr. Zannediyorum ki her iki 
arkada§Imrzm esas noktada hakb var -
drr, biri digerinin i§ini hafif gormii§se ve
ya bu manada telakki edilecek bir soz 
ka<;ITml§Sa bir bata etmi§tir. Q da, obii
ru de her ikisi de hata etmi§ olabilir. Ha
kikat ~udur: 929 mukavelesi o ~erait al
tmda istihsali kabil olan az~ml bir ne
ticedir. Bu mukavele 927 de Meclise 
verilmi§tir. 927 daha bizim Anadolu hat
tmt dahi satm almadigrmrz bir zamandrr. 
Hic;bir hath satin almami§IZ, bir §irketle 
temas etmemi~iz. Heniiz §irketlerle Lo -
zan muahedesinin mecburi mutemmimi o
lan readaptasyon ahkamrm tatbik etmek 
istiyoruz. 927, henuz diiyunu umumiye 
meselesinin kamilen ac;rk oldugu bir za -
mandrr. Y ani duyunu umumiyenin altm 
esas1 iizerine tediye olunmasr ve bizim 
noktai nazarlanmrzca kagrd para iize -
rinden tediye olunmasJ munaka§a!J 928 
mukavelesile daha ilk netices'ine varama-

0 zamanki va:z.iyet 
Arkada§lar, mukavele denilen §ey c;ok 

nankor bir§eydir. imzasmdan bir dakika 
evvel ya imza ediliyor veya kayboluyor 
dendigi zaman bin mii§kiilatla elde edi -
len neticenin kaybolmasmr istemiyecek 
c;okluk bulunabilir. lmzasmdan bir saat 
sonra da yiiziine bak1lmaz bir§eydir, c;iin
ku birc;ok kabili istihsal goriilen §eyler is
tihsal olunmam1~hr. (Alkr~lar). 

Bugiinkii mevzular iizerinde o za
man da c;ok mi.inaka§a gec;ti. Sa
tm alma hususunda sarahat yok
tur. Ni~in yoktur? Elbette bu mu
kavelede atiyen satm alma ihtimalini 
dii~iinerek bir takrm hiikumler koymak 
iyi olacaktJ. Nic;in konulmaml§? Akla m1 
gelmemi~? B. Recebin notu bu i~te emek 
sarfedildigini gi:istermektedir. Biz mu • 
kavelede, ileride satm alma ihtimaline 
kar§I devlete miisaid olacak hi.ikiimler 
koymaga c;ah§mi§JZ. Sonra hukuk mii~a
virile konu§an N afra Vekili gelmi§ ve 
demi§ ki, emek sarfettik. ~imdi satm al
ma hususunda bir hiikum koymaga kal
ki§mak devr~ aleyhine bir neticeye mun
cer olabilir. 0 halde satm alm.il nokta -
smdan bugi.in devlete miisaid hiikiimler 
koymaga imkan gorulmuyor, umumi ah
kam dahilinde kalarak devletin esas hak
kmdan istifade ederek satm alma mese -
lesini ba§ka bir zaman ileri surmek yolu
nu derpi§ edelim. Bu makul harekti gor
memek haksrzhktrr. 

Halledilemiyen $ekil davast 
13 iincii madde ic;in arkada§lar ara -

smda, bu madde satm alma hakkmr ve
riyor veya vermiyor gibi miinaka§alar 
gec;ti. Bizim kanaatimizce 13 iincii mad
de iizerinde satm almadan bahsolunmasl 
bizim ic;in meseleyi tekrar mevzuu bah -
setmege imkan verir. Bunu kabul etme
mek ziihuldiir. Satm almagr ileride §U §e
rait a[tmda yapacagrm1z gibi bir hiikiim 
konmamasr B. Ali <;etinkayaya hak ve
riyor ki sarahat yoktur. B. Receb Peke
rin si:iyledigi, biz o zaman frank mesele
sini kag1d para iizerinden hesab ederiz 
demisiz, onlar da altm uzerinden demi§
ler. Onlar demi~ ki siz bu hath §U za -
mana kadar satm alamazsmrz, biz demi
§iz ki imtiyaz muddeti §U zamanda bite
cektir, biz bunu satm alabiliriz. Her iki 
taraf bunlan kabul etmemi§tir. Fa kat na

Receb Peker miilahazatmr si:iylerken 
devletin hakkr hi.ikiimranisine istinaden ra
~a hakkr gibi zay1f bir noktadan fazla bu 
nokta iizerinde JSTar etti. Soylemege mec
burum ki devletin hakkr hukiimranisine 
istinad eden esas satmalma hakkr zay1f 
bir hak degildir. Belki butiin haklarm iis
tiinde gelen bir hakt1r. Onun i<;in hara
retli miinaka~alar esnasmda, tasavvur et
tigimiz manalardan daha ileri gelen soz
lerin miibalaga edilmemesini, bu miina -
sebetle mevzuu bahsetmek isterim. 

$irketler oe hiikiimet 

Kezalik ~irketler hakkmda bura
da bir <;ok sozler soylenmi§tir. .$ir-
ketlere §oyle yaptrk, boyle yapa· 
cag1z denildi. Arkada§lar, hepi • 
miz size kar§r mes'ul mevkideyiz. He
pimizin vaziyeti, hiikumetin vaziyeti, §ir
ketlerin vaziyeti kanunlarla, hiikiimlerle 
baghdrr. Bizim bu mevzuda soyledikleri-
miz kanunlann devlete verdigi hakb hu
IU.s ile takib edecegimizden ibarettir. Bu 
vazifemizdir. Sirketlerden de mukavele 
ile baglr olduklan vaz.iyetlerini yapma
lanm takib edecegiz. Y ani biz ve onlar 
umumi ve hususl hiikiimlerle baglryrz.. 
Ali <;:etinkaya arkada§Jmrzm §irketler 
hakkmdaki siyasetimize aid olan si:izle -
rinden fazla bir mana <;lkarmamamzl rica 
ederim. (Bravo sesleri, alk,~lar). 

Hepimiz mukavelelerin ahkamr daire
sindeyiz.Biitiin bu miinaka§alar 937 mu
kavelesinin Meclisin tasdikma arzolun· 
masr mi.inasebetile geliyor. N asrl 929 mu-

kavelesinin miinaka~asr bir giin B. M. 
Mclisini ve efkan umumiyeyi i§gal ettise 
937 mukavelesinin de bir giin B. M. Mec
lisinde birc;ok zevkli ve hararetli miina· 
ka$alara m~vzu olmas1 miimkiindiir. Ge
rek Receb Pekerin ve gerek Ali Cetin
kayanm viicude getirdikleri i§lerin iyi ta
raflan arkada§lanm!Zin, amma mes'ul ta
raflanna i~tirak ederim ve onlardan daha 
evvel gelirim. (.$iddetli ve siirekli alkl§· 
Jar, bravo sesleri). 

Size 93 7 mukavelesinde, bizi ileride 
nasrl tenkid edeceklerini gormiiyor olma
drgrmt aynca arzetmek isterim. 937 mu-
kavelesini pahah ahyoruz. Bunu istikbal 
bize soyliyecektir. 937 mukavelesini, ge
rek bunca senelik tecriibemize, gerekse 
diger hatlara nisbetle srkr bir surette mu
kayese edecek mustakbel hesabcr bu hat
h bizim pahalr aldrgimiZ! soyliyecektir. 

Anla~zlmtyan noktalar 

Ar ada§lar, sermayeye, faize, mali hu
suslara, mesela yiizde 7 yerine yiizde 5 
faiz gibi bir takrm notlar vardrr ki bir 

miinekkid bu kadar tecriibelerden sonra. 
bunu 1smet fnonu hiikumeti nasrl yapmr§ 
diye soyliyecektir. Bugiin arkada§lmrzm 
verdigi izahattan da gordiiniiz ki 93 7 mu-

SI! aynlacagrz ;> Aynbrken hie; bahsetme- kavelesi uzun bir maziden gelmektedir. 
mek bizim teklifin reddi mi, onlann tek- istikbalin tenkid edecegi bir nokta da §U
Iifinin reddi mi mahiyetinde telakki olu- dur: lki Vekil arasmdaki miinaka~alarda 
nacak? Hukukc;ulann tedbirleri c;oktur. 93 7 mukavelesinin her iki Vekil tarafm-

mr~tl. dan ayni §ekilde ve iyi bir surette anla-
B 't It d 927 d k 1 Nihayet hukukrular her iki tarafm bu u §erar a m a e mu ·ave e ' §rlmr§ oldug~ u efkan umumiye nazannda 

Meclise sevkolunmu§tur. Meclis bunu sozlerini mevzuu bahsettikten sonra bir 

Bir giin eline ge<;ecek alan bir mah 
devletin bir an evvel almasr onun daha 
ziyade tahrib olunmamasr ic;in faydah -
drr. Demek ki bunun sahn ahnmasmda 
mali noktai nazardan da faydamrz var
drr. 

Arkada§lar. Avrupa hududundan ta 
Tiirkiyenin oteki hududuna kada.r giden 
§imendiferin satm alma meselesi tesa -
diifen B. Ali Cetinkayanm, B. ismet 
inoniinun, B. Receb Pekerin kendi ma -
rifeti olarak yaprlabilmi§ bir eser olmak
tan c;ok daha biiyiik bir§eydir. (Bravo 
sesleri). Anadolu hath 1<;m devletler 
Turkiyenin eline ge<;mesin diye hayli si
yasi tedbirler alml§lar ve Adana mlnta
kasmda bulunan biitiin hath satm aldrgr
mrz zaman bunu elde etmek ic;in pek c;ok 
zorluklar <;rkmr~trr. Parayr odedigimiz 
halde bunu filen i~gal edebilmek i<;in bii
yuk gucliiklerle kar§rla§trk. Nihayet §ark 
hath kalml§tl. 

$ark fimendifer hatttmn 
ehemmiyeti 

Cumhuriyetin 13 - 14 iincii senele
rinde biiyiik miinaka§alardan son -
ra bunu da tahakkuk ettirmi~ bulunuyo
ruz. Demek ki ba§tan nihayete kadar 
biiyiik bir ana damar tamamile devletin 
eline gec;mesi, Cumhuriyetin ilk yilmdan
beri takib olunan siyasetin, B. M. Meclisi 
ve onun icra kuvvetlerinin §uurla ve isa
betle takib ettikleri ana prensipin hem ik
hsadi sahada, hem siyaset sahasmda ta· 
mamile ta.sdik ve teslim edilmesi netice
sinde almmr~trr. Simdi bu son hattm, 
U!YSUZ kalan Sark Demiryollannm da bir 
an evvel devletin eline gec;mesi teahhuru 
caiz olmryan bir vazifedir. Bunu ele al
maktaki fayda, diger biitiin miilahazala
rm iistiindedir. Bu hat asker! ve siyasi 
noktai nazardan hususi bir ehemmiyeti 
haizdir. Bu sozleri biz istikbalde - bizi 
dedigim zaman mf kendimi kasdediyo
rum - yaprlan bu mukavelenin zay1f taraf
lan i<;in tenkid lutfunda bulunacak nesil
lere <;evab olmak iizere soyliiyorum. Ken
dilerinin hatmna gelebilecek daha iyi ve 
daha etrafh neler varsa bunlann hpsini 
gormege c;ah§hk ve eski mukavelelerde 
bana taalluk eden noktalardan, anla§rh
yor ki vazife haricinde bulundugumuz 
yerlerde de arkada~lanmrzm hizmetine 
daima ham bulunduk. 

Biitiin bu ~erait bir araya getiril
dikten sonra hulus ile, srdkile na
si] 929 mukavelesinin c;rkmasrm Bu
yiik Meclise teklif etmi§sek 937 muka
velesinin tasdik olunmasrm Sark ~i
mendif er hattmm devlet eline ge<;:me
sini bu memleketin menfaatine muvafrk 
iyi bir i§ addediyoruz. Muvaffakiyet B. 
M. Meclisinin olacakhr. Bunu tasvib 

tetkik etmemi§tir. Y almz hiikumet tetkik neticeye vanlmadan aynlmanm her iki miiphem, §iipheli kalmr§hr. Her ikisinin 
etmi§tir denilemez. Bu mukavele Mec _ taraf aleyhine bir mana ~rkarmamasr ic;in anlamadrgl bir tabm yerler var ve lama
listen 929 da c;rkt1. Mecliste iki sene kal- iki tarafm noktai na.zanm kaydetmi§ler- mile anlamadrklan halde mukaveleye is-

d t' d ·· k 'd ) buyurmamzt rica ederim arkada§lar. dr. Bugiin miitalealarile bizi pek muste- ir. ma en gene muza ere 1 are o unmu§tur. 
fid eden arkada§lanmrn hepsi 0 zaman Bizim 'noktai nazanmtz 0 demektir kl Bu §artlar altmda tam ve en iyi netice- Omid ederim ki biiti.in bu miinaka§a1ar 
bu mukavele uzerinde c;ah§mJ~ olacaklar- devlet ileride satm alma hakkrm muhafa- lerin ahnd1g1 daima munaka§a goturiir. efkan umumiyede, meselenin etrafh tet -
dr ve fikir soyliyebilecek miihim makam- za eder ve onu mevzuu bahsederken frank Daha fazla taahhura cevaz yoktu kik olunarak B. M. Meclisinde huzurla 

larda bulunuyorlardr, geni§ mikyasta va- hususu ortaya c;rkarsa onda altm esasr ka- istikbalin bu suallerine cevab veriyo- karar verildigi hakkmda yeni bir teminat 
zifedard1lar. Ali Cetinkaya Parti bul edilmiyerek diger bir mevzu iizerinde rum: Biz 937 mukavelesini her §eklinde ne~'esi husule getirsin ve Biiyiik Medi
Grup §efi ve Bi.itc;e enciimenindeydi. iki cevab vermek hakkrm muhafaza ed:yor. satm alma hakkr vardrr, yoktur, frank al- sin hafrzasmda biitiin bu mi.inaka§adan eg
sene zarfmda tetkik etmek ic;in elbette Bunlar hukuk mii~avirleri tarafmdan ta- tmdtr veya kagtdd1r taraflanm bilerek lenceli bir hatrra kalsm. (Bravo sesleri, 
vakit bulmu~tur. Kayseri saylavr Hasan biatile alman tedbirlerdir. takib ettik. Biitiin mi.italealan krymetleri ~iddetli ve siirekli alk 1 ~lar). 
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. Bir haflra j Bana. o_ziir. ~iler hal de, o za.mank~ ~eza-j tu. Fa kat devam ediyor. Devam edince Son ciimleler 
~rmdi benim mukaveleye aid sozlerim ketlenm hala hatrrlanm, kehmelenm ay- hatmma eski noktalan ekliyorum. 0 za

bitti. Bir§ey daha ilave edeyim. Gec;en nen hatnlam.ry?rum. Baz.1 ~eyler soyledi- man soyledikleri basitti. Gene intizar he-
Yll bur ada §ark demiryollanmn biit<;esi ler. Demek Jstryorlardr kr: bl d b h d" 1 d 929 k 
k sa ann an a se ryor ar 1. mu a· 
onu§ulurken arkada§Imrz F atma Memik <<- Soyledigim sizin zamanrmz.a aid- I . . . ... 

Bakandan bir sua! sordular. Bakan biraz dir, belki size dokunacak bir nokta gee; • ve esmm brr maddesr rc;m -her nasrlsa 
izahat IU.tfettiler. Ben de burada dinle _ ti, aldiTma, ho§ gor.» Ben de: konuluvermi§· dediler. Gene ben nasrlsa 
dim. Fakat bu izahat bitmeden, o zaman «- Ne olur camm, sen i~ iizerinde boyle zararh bir§ey koyuvermi~im. Bugi.in 
Celal Bayar arkada~rmrzla beraber ~a - ugra§, ba§ar, temin et al. 0 zaman hepi- ic;inde bulundugumuz konu~ma mevzuunu 
h§tlg1m1~ ve yrl sonuna yeti§tirmege ugra§~ mizin bayramt olur. Bu arada birka'< ke- te§kil eden arkada§rmm beyanatile bu es
tlglmlZ I~ kanunu uzerinde c;ah§rnak iize- lime soylemi§sin ne olur? Sen i§ine bak.» ki beyanatrmdan sonra ban a yaptrgJ iti
re ~uradaki bir odaya girdik. Ali <;etin- dedim. zan birbirine ekleyince daha fazla mi.ite-
kaya miizakereden sonra yamma geldi. Dokunma orada kalsaydr mesele yok- essir oluyorum. 

Arkada§lar, sozlerim bitiyor. Bir iki 
kelime ile fikirlerimi baglamak rshyo • 
rum. Bugiin biraz sizlerle mahzun olarak 
konu§tum. Ben eskidenberi bu ki.irsiiye 
biitun politika hayahmda §evk ve ne§e ile 
c;tkmr§ bir adamtm. Burada rejim, fikir 
ve telakkilerimiz iizerinde fikirleri uy -
gun olmryan !aria acJ lath munaka§alar, 

miicadeleler yaphm. Bazr da arkada§lar 
arasmda muayyen bir fikir, bir kanun 
miinasebetile konu§malar yaptrk. Bugiin 

.;lunu tebariiz ettirmek istiyorum ki, ar· 
kada§ <;etinkaya, kendince haklr, fakat 
hence ba§tanba§a yanh§ alan miitalealan 
burada bana da tariz yaparak ifade et • 
mi§lerdir. Bugiinki.i maruLahmla haksrz ve 
yanh§ ifadelere mi.istenid zapt1 okuyan • 
!ann kafalanndaki bulutlan dagrtmak ve 
hakikati aydmlatmak istedim. Y oksa bii• 
tiin arkada§lara ~ar~1 oldugu gibi Ali 
<;etinkaya hakkmdaki sevgi ve saygrm, 
kendilerine de bir vesile ile soyledigilll 
gibi, ic;imde srcak yerini bu dakikada dahi 
muhafaza etmektedir. (Bravo sesleri, al· 
kr§lar). 

Ali Cetinkayamn cevabt 
Receb Peker (Kiitahya) mn beyan:1· 

tim miiteakrb kiirsiiye gelen BaymdiThk 
Bakam Ali <;etinkaya §Unlan soylemi§ • 
tir: 

«- Meclisin dahili nizamnamesine 
istinaden bir hak olarak Receb Peker 
arkada§rmrz kendilerirnn isimlerinin bah· 
sedilmesini esas ittihaz ederek soz ald. • 
lar. Dikkatle miitalealannr dinledim. An· 
ladrm ki benim huzurunuzda biitiin sa • 
mimiyetimle ve mutevazr bir tavu ve li
sanla $.ark §imendiferleri i§letme imtiya· 
zmr satm almakhgrmrzr izah etmem, ma · 
alesef bir suitefehhiime sebebiyet vermi'i· 
tir. Noktai nazanmda hic;bir suretle R~· 
ceb Pekerin §ahsmr ve zamam memuri· 
yetini kasdederek di.i§iiniilmii§, hatrra 
gelmi§ hic;bir cihet yoktur, kendileri'II 
tekrar temin edebilirim.» (Bravo se~le· 
ri) 

Receb Peker (Kiitahya) : 

«- Te~ekki.ir ederim.» 
Ali <;etinkaya: 
«- (Devamla) Memleketin es~:h 

bir meselesi ve bir derdi vaziyetinde olan 
1872 senesindenberi bir bela vaziyetind~ 
i§letilmekte bulunan bu ~ark Demiryol · 
!an imtiyazr meselesini kaldrrmak benim 
i~in ve §iiphesiz heyeti muhtereme ic;in bir 
zevki vicdanidir. Bunu takdir ederek bU
tiin vuzuhile anlathm. Herhalde zann~
diyorum ki arkada§lar iizerinde boyle 
suitefehhiime meydan verecek dereced ~ 
benim sebebiyet verdigim bir vaziyet 
yoktur. Biitlin samimiyetimle ra§a me;e· 
lesini tetkik ederken esas mukaveleleree 
ra§a kaydine tesaduf edemedim. Ve o:~
dan sonraki vaziyetlerde de rasgelme • 
dim. 

Ra§a kelimesi yalmz kelime olarak 
hic;bir ~art1 ihtiva etmemek i.izere 929 
mukavelesinin 13 iincu maddesinde zil;· 
redilmi§tir. Onu da sarahaten okudum, 
mutalea dahi beyan etmedim. Ond?n 
sonra gene dosyasmda Receb Pekrnn 
elyazrsile ra§a hakkmda bir mi.italeas.nt 
dahi okudum. Bundan bir yanh§ maP"\ 
<;1kmasrm anlam1yorum. Gene kendile • 
rile bu noktada beraber degilim. Or .... cla 
ra§a hakkt zikretmekle beraber gene ra~a 
iktisab edilmi§ degildir. Ra~anm nazan 
dikkate almmast ic;in §art olmasr lazrm • 
drr. Boyle bir§ey yoktur. Boyle bir ibare 
zikredilmi§ ve kendi elyazrlarile kayde • 
dilen i§aretle teyid ediyor ki ra§a mese • 
lesi halledilmi§ ve bir §ekil almr§ vaziyetl(' 
degildir. Bunu bu suretle izah ettiktea 
sonra biitlin miitalealannm herhangi bir 
mi.ifredatr iizerinde fazla izahat verere~ 
heyeti muhteremeyi rahatm. etmek ist:· 
miyorum. Gec;en miizakerede lazrm ol· 
dugu kadar izahat verdigimi zannede:ek 
fazla si:iz soylemek istemiyorum. y almz 
i§aret ettigim bazr noktalan izah etmege 
li.izum hissediyorum. 

lntizar hesabt meselesi 
Daha ziyade intizar hesab1 meselesin· 

de durdular. Bu intizar hesabr meselesi· 
ni ben yalmz §ahsi olarak gi:irmii§, dii • 
§iinrnii§ ve hiikmetmi§, onun iizerinde yii· 
riimii~ degilim. lntizar hesab1 meselesi
nin ~irketle alan muhaberemizde saka t 
bir telakkiye sebebiyet verdigini Ba§veka· 
let makamma bir takrirle arzetmi§tim. Bu 
Ba§vekaletten bir heyeti hukukiye te~kil 
edilerek tetkik edilmesini teklif etmi§ti.n. 
Heyeti hukukiye tetkik etmi~tir, verdigi 
rapor buradadrr. Arzu ederseniz oku • 
rum. V ardrgrmrz netice intizar hesabr sa· 
kattlr. Bilhassa intizar hesabmdan tera
kiim edecek, tevelliid edecek parayr hat 
odemiyor, devletin odemesini de oraya 
ilave ediyor. Hiikumetin borcu olarak o· 
d~necektir demektedir. ~tok miihim· 



2:.1 Ntsan 1937 CUMHURIYET 

dir, bakmak mecburiyetindeyim. dik ve tasdik buyurdunuz. Fran co kuvvetleri 
«Hiikumetin zimmetinde goriilecek Telelon firketi 

r:bal~ge kumpanya lehine yiizde be§ ten Sonra T elefon §irketi. T elefon §irke· ,l·maJde J•Jer)I.yor 
a•z Yt.iriitiilecektir.» b 1· T I H tinin halini hepiniz i 1yorsunuz. e e • 
k. ~kumetin nic;in borcu olsun. Bu bir fon §irketi nihayet sadamiza istedigi gi'oi £Ba~tarat1 1 tnct sahftedel 

a Iddir. Bir tarafm be•te dort dig-er ta- f d b. .. ydi. Bunun da ce devam etmi§tir. Birc;ok ki§iler olmii§· rafm be t b. . b . •d b. . tasarru e en u muessese . 
§ e 1r ms etm e 1r sermayes1- hesabatmi riiyet etmek iizere ugra§llk ve tiir. Hasarat, miihimdir. Cumhuriyet 

ne miistenid bir akid vaziyetindedir . .Hat- hakikaten bir~ok miilevves vaziyetlerini tayyareleri Madride ate§ eden batarya
~n ~~z:nma.si esastJr. Boyle oldugu hal- bulduktan sonra muvaffak olduk ve hu- !ann yerlerini bulamami§lardu. H ukumetm odemesini anhyamiyorum. zurunuza getirdik. Sonra Rihtim §irketi. Cumhuriyet tayyareleri Tala vera de! 
k er nas1lsa konmu§. Ben bunun nasi I Biliyorsunuz ki bu §irk etten de memle _ T ajo ile civanm bombard I man ederek a-
ondugunu h•J• b.! · H··k· ·bd. B ·· si k1t'alan ve cepane nakletmekte olan t a a 1 m1yorum. u ume - ketimiz nekadar muztan 1. unun uze· 

h\nic;in borcu oluyor. Bunu herhangi bir rinde de benden evvel verilen bir karar- bir treni tahrib etmi§lerdir. 
~ ukc;u tetkik ettigi zaman nasi! kabul Ia arkada§Im Saracoglu ugra§maktayd1. Asturie cephesinde asilerin Larebelle 

Elektrik §irketinin 
ka~ak~1hk davas1 

Diin merakb bir muhakeme 

Maznun ~irket idare erkan1 diinkii celselerde, 
ciirmu inkarla beraber i'de idraksizlik 
oldugunu gosterir ifadelerde bulundular 

e er, akhm ermez. Memleketin yi.iksek menfaatini di.i§iinerek mevzilerine yaptiklan taarruzlar, dii§ -
B ·· 1 "k k l ld'k V b" · mana ag~1r zayiat verdirilerek geri piis • [Ba§taratt 1 tnct sahltese] j935 senesinde de Naf1a Vekaleti ayni 0%1 mute ern no ta ar tekrar harekete ge 1 . e mnetJce k b" 

~· d k k .. lt .. l ·· r· Ha.di·se balk arasmda da biiyii Ir mealde bir mektub gonderdi. Bunu da 
d 

yirn i bir iki yere afftmza giivenerek R1htim §irketini kurtardtk. Nihayet Sar u u mu§ ur. 
okun k b · 1 T k ·h · Canarias ve Baleares ismindeki kru alaka uyandud1gmdan ihtisas mahkeme- tamim ettik.» 

t. rna mec unyetindeyim. Biirhanet- Demiryol an, ra yamn 1 liyaci §U ve B d h k" A f d 
In Be . h d b B 1 1 1872 d b . b vazorler, diin v alenciayi bombardiman Sl.ni·n salonu hmcahmc; denilebilecek bir u ma a a lffi tJ sor u: .. Ym §a sm an ahsettim. en bu - bu ne o ursa o sun en en u gun "' ' j N 1 · d k ·k tmi· •lerd1·r 5 ki·1· i:ilmu·· • ve 30 kt. ••· yar tarzda doluydu. N af1a Vekaletinin hu - - Sizin tabil vazifelerinizi gosten"r b1"r 

d 
•ues u iim, aha V eka eti makamm- memleket iizenn e en ~o tazy1 yapan e ~ · ~ ~ , a· 

a b I d. B · h ~ · · I nmi•Iir kuk ~··lerile ug~ra•an miidiir ve memurlan dahili nizamnameniz vard1r tabii 
b ~ unuyorum. Biirhanettin Bey asgari bir miiessese 1r. unu 1za etmege I§ID a • · ' • 

e• k k B B·· ·· · d B 28 (A A) B k h··k~ da salonda yer almi§iardi. - Hay1r yoktur. d ' ~Ir ette meclisi idare azas1 idi ve §ark ihtiyaci yo tur. en ut<;e encumenm e ayonne · · - as u u· 
enuryollan meclisi idare reisi idi. Vefat bir yere kadar daha vaz1h, daha ac;1k metinin matbuat bi.irosu tarafmdan ne§ - Durufma baflryor -Nasi! olur, koskoca bir ~irketin boy-

he~:U~tir. F azla soylemiyeyim. istanbul soylemi§tim. Orad a da az soylemi§tim. redilen bir teblige gore, Durango mm - Duru§maya tam sa at I 0, 15 te ba§lan- le bir nizamnamesi bulunmaz m1} 

du~urnetinde Abuk Pa§anm miiste§an ol- Simdi soylemege mecburum. Boy_le m~- takasmda asilerin taarruzu Cumhuriyet . di. Elektrik §irketinin erkam hakimin hu - Yoktur efendim. . 
ugu Sirada §irketlerle akdettigi mukave- ltvves ve kirli bir §irketi Cumhunyet SI- c;ilerce parlak bir surette tardolunmu§tur. zurunda SJTalanmi§lardi. Maznun olarak Bundan sonra su~lunun istintaktaki ifa-

le!e r . nesinde bannd1ramaz, c;ekilip gidin de • Eibar mmtakasmda da Cumhuriyetc;iler §irket idare komitesi azasmdan ve ikinci desi okundu 
n r e ImiZdedir. Mukavelelerde naZir dim Benim bu soziim bir heyet huzuiun· dii§manm taarruzlarma §iddetle mukave - imza sahibi Jean Lazian, §irket ba§mii- Suc;lu, iddia makammm istedigi sualle-
bamma imzasml da koymu§tur. Bu adam d . I . b. .. d.. u·. . d ISrar met ediyorlar. J 1 G'l . k l d . . f. 

ur I V a soy enmi§ 1r soz ur. zerm e hendisi u 1 en, ontro aues1 ~e 1 re cevab vererek dedi ki: 
928aya ge erek miiste§ar olmu§tUr. e etti·m. <::.ark Demiryollan, intizar hesab - Mezkur matbuat biirosu bask ordusu- E .I F' I A h.l G.bl tt" . k t elek 

d · 929 d · ·f · · · "" mi IS er, c 1 1 e 1
' §Ir e - "- lhrac bonolannda malzemenin ne-

k e ml, a ml ISh a etmi§hr, §IT - Ianna, ra§asma §Una ve buna ragmen, nun tensike tabi tutulacagtm, ordu ku - trik mi.ihendisi Attilo Saint Pierre, §irket " 
etlerin ba§Ina gec;mi§tir. Bilhassa §ark memleketJ·n, Cumhuriyetin bir hakki ola· mandamnm deg-i§tirildig~ini ve harb le • h d. . H . Alk L rede kullamlacagmm tasrih edilmesi Ia • 

d · - ba§mii en lSI, a§un an, evazim zund1r. Bunun irin bononun iistiine «F» ete~Ir~ollarmm ba§ma gelmi§, onu idare rak ve Cumhuriyet evladlarmm bunu da- vaz1m1 ic;in c;ah§an biitiin endiistrinin se- miidiirii Sadi Harfi. ., 
mJ§IIr. Kar§Imiza daima o <;Ikml§hr ve ha iyi kullanacaklan esas1m ileri siirerek ferber edildigini bildirmektedir. k hk d S harfi konulur. F akat unutuldugu da olur. 

so Suvlu vekili olara rna erne e -~ - 932 de kanun rlkmca giimriikten muaf 
d.n miizakere ve miinaka§alara yeti§eme- bu neticeye geldi. T eferruat iizerinde Bir Franco miimessilinin deddin, Sadi Riza, Ramiz, Kenan 0 . ., . b I 

1 All h h t I · d. 1· b b. 1 • · <::. d ·1A d e•yayi ayn bir deftere gec;umege a§ a • b ' a ra me ey esm •ye Im, se e 1 soy emiyeyim. '>?unu a gene 1 ave e e • Londrada temaslarr mer ve Hamdi bulunuyor, Giimriigii de ' 
udur. yim ki elimizde daha iic; dort §irket var· Londra 28 (A.A.) - Franco tara- Rifat Ahmed, Osman Nuri ve Nured • mi§Iik.» k d 

b 27 senesinde hamladtg~J komisyonun d1r. Arkada•lanmm tevecciihii, itimad1, I d d Vakit geciktiginden iki saat a ar sii· 
' f d ·· d ·1 b. · din temsi e iyor u. ld d ~§Inda bulunan Biirhanettin Bey he§ Jiderlerimin itimad1 benim iizerimde ol • m an gon en en 11 memur, hcaret ge- ren Lazian'm sorgusu Hfi gorii ii ve U· 

nul I f h b d. R b . k I d k l I · milerinin harb gemileri refakatinde gonde- Hakim Alif tiirkc;e bilmiyen bir k1s1m ru•ma saat 2 ye bJrakildJ. 
p ron a tm rank esa e IyOr, ece duk<;a ve bu §IT et ejr edmuj av: e enne riJmesini ve 22 nisanda bir ingi\iz muh- maznun\ann terciiman\tgml yapacak 0• ' l 
d e er zamamnda tetkik ediyor, enciimen· ria yet etmezlerse on an a a mag a c;a - 3 .11 .k f I an tercu··mantn tahl1·f1·le celseye ba•lad!. lkinci ce •e 
e b ·f b'l. ribinin m1 1 mesa e dahiline girmis , 
I Israrla istiyor, yeniden tetkik ediliyor, II§acagim. Bunu ir vaz1 e l Iyorum. H d 'd b · • Bu tercu··man Elektrik •irket1· wnuru hu- fkinci celse ar1ldigi zaman terciimanm 

a h b 1 f k 1 · lk 1 ) olmasmi en aye a ulunan lngiliz se· ~ ., 
l•t Buc;uk milyon a tm ranga c;I Iyor. (Bravo ses en, a I§ ar firi nezdinde p_rotesto etmi§tir. kukiyesinden Mehmed Gizdi. gelmedigi anla§Ildi. Bunun i~in su~lu ve-
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Yugoslavyada 
Sava nehri geni~ bir 

sahay• istila etti 
Belgrad 28 (A.A.) - Alman son 

haberlere gore, feyezan endi§eli bir §ekil 
almaga ba§lami§hr. Obrenovatz civannda 
Sava nehri iki yerde barajlan k1rmJ§ ve 
sular takriben 3 mil geni§liginde bir arazi 
parc;as1m istila etmi§tir. Obrenovatz §eh • 
rinin bir k1sm1 da sular altmda kalmi§tlr. 
Halk, biiti.in bu havaliyi tahliye etmekte· 
dir. Sava nehri ayni zamanda Sabazen 
civanndaki seddi tehdid etmektedir. 

<;upria §ehri civannda sular normal 
se • emn fevkinde 518 santimetro yiik • 
selmi§tir. 

Amerikada zarar 
Londan -Outario· 28 (A.A.) 

T ugyan neticesinde vukubulan hasarat, 
ii~ milyon dolardan fazlad1r. 

Hatay anayasas1 
[.BCJ§tara/1 1 met rahffede] 

hallelerde ve koylerde birc;ok ta1k.mhk • 
lar yapmaktad1r. 

Seyh koyii nahiye merkezinden yedi 
sekiz ya§mda iki c;ocuk fes giyenleri tah· 
kir etti diye jandarmamn muhafazasmda 
Antakya kaymakamhgma gonderilmi§ • 
tir. Bu hadise Hatay miistemleke me • 
murlanmn maskarahklanna miikemmel bir 
misaldir. 

Suriye gazeteleri son giinlerde ald1k • 
Ian bir dierktifle hie; ash esas1 olmadigt 
halde «Tiirk ~eteleri hududa tecaviiz 
ediyorlar» §eklinde yaygaralar kopar -
maktadirlar. 

, e iirhanettin Beyin §ahsmi bOylece Istanbul Elektrik ve Tramvay B ·dd' 1 .1. k f Esbab• mucl"be killerinin gosterdig~i Aram Giiler tahlif e-
\lz k k.d · u 1 Ia, ng1 IZ rna amal! tara m • • Gene bir niifua itinden •ikayet 
b. a tan tanmm. Ba§kaca es I en gec;m•§ ~irketi dan tekzib edilmi'•tt·r. k d dildi ve terciimeye ba§ladJ. . 66 
lhey1• kt h , Bundan sonra dava evrak1 o un u. . Adapazarmda Izmit caddesi numara-

' rn yo ur. (:iinkii bunlar milletin biinyesini ta - Baltzk hiikumetlerinin protestosu Bunda Anadolu yakasmda kullanllmak Evvela suc;lulara, Lazian'm bu l§te da Bulgarlstan g~menlerinden Mehmed 
lzmir • Kasaba hattr rib etmektedir. Ezciimle Kadikoy Su §iT· Oslo 28 (A.A.) - Norver, r·sve,., I k . h I" mes'ullerin malzemeyi alanlar olacagl oglu Ali imzasile aldlglmiZ mektubda de-

B ,.. ,.. iizere giimriik resmi a mma SIZID Jt a me niliyor ki: cistanbulun Galata nahiyesln-
ir cihete daha i§aret edeyim. Ben 34 keti eldedir. Elektrik §irketi gene oyle. Danimarka ve Finlandiya kendilerine aid miisaade edilen malzemeden bir klsmt - yolundaki ifadesi terciime edildi. Buna den 27/9/934 tarihinde serbest muhacir 

senesi §Ubatmm 20 sinde Vekil oldum. Tramvay §irketi ic;in biliyorsunuz, birc;ok birc;ok gemilerin asi ispanya donanmasi nm 511 0/936 tarihinde Silahtaraga e _ suc;lulardan ba§miihendis, fabrika miidii- kii.gidimJ alahdanberl diirtbir tarafa yag
Yerime arkada§lm Fuad vekalet ed_iyor - miicadelelerden sonra anla§tik. Bunlan tarafmdan tevkif edilerek Ceuta'ya gotii- lektrik fabrikasmda bulundugu ve bunu di.i i§tirak ettiler, fakat fabrika miidiirii dll'dlgim lstldalarm haddi ve hesabl yok-
du 0 d 1 ld 0 I · B I k d. · · · · d ·1· tt" tur. Bu lst!.dalarm hepslnde b~ey lstlyo-. n an tes im a 1m. zaman zm1r- affm1za magruren soyliyorum. un ar riilmesini ve orada hamulelerinin bo§al- miiteakib diger §ebeke aksammda ara§ - §U ay 1 IhraziyJ e I ave e I: rum: Ntl.fus kaydimin ~lka.rJ.lmasi. Bu is-
Kasaba hattmm ayni vaziyette olan mu - gordiigiim, anladigJm hirer yaradu. Bun- hlmasmi Liz bon' daki Franco hiikumet tlrmalar yapiimaga ba§land1g1 ve 8;1 0/ - Malzemenin iizerinde bulunan tldalarm kim! istanbula, kiml Ankaraya, 
kavelesinde bir madde vard1. Arkada§la- Ian behemehal tedavi edip Cumhuriye- miimessili nezdinde protesto etmi§lerdir. 936 gecesi kac;ak e§yalar ortadan kal • muafen ithal olunduguna clair bir i§aret kim! de, bllmem nereye havale edildl. Fa-
tim hahrlarlar. hmir - Kasaba hattmm tin biinyesini tertemiz bulundurmak be • Guernica bombardzmamna dair dmldig~J, bunlardan dort parc;amn ertesi yoktur. Bunlann tarifi kabil degildir. kat hl~blrine bir tek cevab gelmedl. Ala-
h f k I kadar makamiarm dikikat nazarlann1 ~ek-esabata miistenid yekunu iki milyon kii· nim i~in bir vazifedir. Ve buna c;ah§Iyo- Royter ajans1mn verdigi talsilcit giin Silahtaraga fabrikas1 nhlimmda bu· Bu suada suc;lu tara avu at an menlzt ehemmlyetle rica. ederlm.> 
sur liradan c;1khktan sonra baki kalan pa· rum. Arkada§Im Pekerle aram1zda gee; - Bilbao 28 (A.A.) _ Reuter Ajan • lundugu, <;apada, Ye§ildirekte ve sair suc;lulann ifadesine miidahale ederek tas· ~~~~~=~~~=~=~~= 
ranm yiizde I 0 u hiikumete, yiizde 40 I mi§ hic;bir mesele yoktur. Her ikimiz de smm Bilbao' da bulunan ve Guemica'y1 yerlerde diger kac;ak kullamlmt§ maize- rihini istediler. 
da §irkete aid olacak denilmekte idi. Ha- otedenberi ink1labm en ag1r vazifelerini ziyaret ettikten sonra tekrar Bilbao'ya meye tesadiif edildigi, netice itibarile £. Giimriik vekillerinden Rifat Ahmed 
kikaten bir para temin edilecegi ve daha iizerine almi§ ve berabe; t;ah§mi§ ark a • di:inen hususi muhabiri telgrafla bildiri- lektrik ~irketine giimriiksiiz getirilmesi i- riyaset vasJtasile §U sualleri Lazian' a 
fazlasm1n hiikiimete, bakiyesinin. daha da~lanz. Tekrar ediyorum. Kendilerine yor: c;in ruhsat veri len 750,000 lirahk mal · tevcih etti: 
az1nm §irkete aid olacag1 gibi bir§ey var.. mahsus hic;bir kas1dla hic;bir soz soylemi§ · Basklann mukaddes §ehri olan Guer· zemeden ithal olunan 550,000 lirahgmm - Bu zata birinci derecedeki imza 
F'akat maalesef birinci senede degil, ikin- degilim.» (Bravo sesleri, alki§lar). nica'mn merhametsizce asi tayyareler ta- 37,000 lirahk k1smmm bu §ekilde tahsis salahiyetini kim vermi§tir? 
ti senede ac;1k vermege ha§lami§hr. Ben rafmdan tahribi her Basklmm yiireginde edilen yerlerin haricinde kullamlmi§ ol- _ Miidiir Meclise teklif etti, Mec • 
\! ekalete geldigim zaman ac;tk 500 bin Memlekette bereketli yag- General Mol a ve taraftarlarma kar§I dugunun tesbit olundugu kaydedilmekte lis verdi. 
kiisur lira idi. Biz bunu odemek mecburi- murlar yagiyor sonmez bir kin uyand1racakhr. Alman ve 1818 numarah kanunun I inci mad-f thrac bonolarmm yak1Jd1g1 soyle· 
}'etinde idik. Bu. kilometro tazminatmm tafsilata gore tayyareler §ehrin sekiz kilo- desinin ihtiva ettigi gibi resimden mua niyor. Bunlann yakilmasi mutad ml-
ba§ka bir ~eklidir. Hiikumette miizakere izmir 28 (A.A.) - Son giinlerde E- metro etrafmdaki miinferid c;iftlikleri de olarak getirilen bu malzemenin ka~ak o- du";) 
ettik. Bu hattm satm almmasi karanna ge bolgesinde yag~n yagmurlann iiriin bombard1man etmi§ ve yakmi§hr. Hatta larak kullamlmasmm temadi etmi§ ve _ Evet mutaddJr. 
Vardik. izmir • Kasaba hath bu suretle iizerinde c;ok musaid bir tesir bJrakhgi an· koyun siiriileri bile mitralyoz ate§ine tu • i§ anla§Ihr anla§llmaz kullamld!gl yer • - Kontrol ve muhasebenin amiri bu-
sahn almmi§Iir. la§IlmJ§hr. Tiitiinler, baglar ve meyvalar tulmu§tur. Hastane olarak kullamlan Jerden sokiilmii§ bulunmasl vaziyet ve lunan bir zat bu gibi yolsuzluklardan ha-

Bundan sonra 4-5 §irket satm almmi§· bu bereketli yagi§lardan istifade gormii§· Santa Clara manastm da ic;inde bulunan hadisede ciirmi kasd bulundugunu gos- berdar degil mi? 
hr. Afyon - Antalya hathm yapmak te- ti.ir. Oc; giin evvelisi sagnak halinde dii§en birc;ok yarah ile harab olmu§tur. Diger terdiginden Elektrik §irketi Umumi mii- _ Bu §Ubeler benim maiyetimde bu
§ebbiisiinde bulundugumuz vakit, Ay - dolu hic;bir zarar yapmam•§hr. Son y<fi- bir kiic;iik hastane de keza ic;inde bulunan diirii Viktor oglu Hansens Viyanada lunuyor amma amirleri ben degilim. Oog
d1n hath §irketi derhal tazminat istemege murlardan dolay1 koyliiler sevinc ic;inde- 42 yarah ile tahrib olunmu§tur. Hava hii· vefat ettigi ic;in dava harici blraktlarak rudan dogruya idare etmiyorum. 
te§ebbiis etti. Hiikumetiniz buna hakk1 ol- dir. cumu, mallanm satmak iizere koyliilerin diger suc;lulann 1918 numarah kanunun K · · 1 d 1· 
Ill d • H k · d" birinci maddesi delaletile ve 25 inci mad· - anunu tamtm etmJ§ er e ne tce-
Ba Ig1n1 bildirdi. akeme gitme 1ste 1. Srvasta §ehre indigi bir pazar giinii yapilmi§tir. sini murakabe etmemi§ler mi? Bu ~irke-

una da hakki olmadigmt gordiik. Go • SJvas (Hususl) - Tam mevsiminde Reuter' in muhabiri bildiriyor: den in ikinci fikrasi mucibince haklannda tin mukadderatma taalluk eder. 
tii t .. k d k d.l · ~ d - p 1 b b 1 duru§manm yap1lmas1 taleb olunuyordu. 

§ u • netice e en 1 enne satmaga og- yagan yagmur sayesinde mmtakamiZ « at amami§ bir yangm born asi u- Bu sua! iizerine suc;lu vekillerinden Ke-
tt; bir istidad gordiik. Miizakere ac;t1k. mahsul devresi c;ok iyi bir safhaya girmi§· dum. Sekiz yiiz gram ag1rhgmda idi ve Suflular dinleniyor nan Orner soz aldt. Heyecanla: 
~iizakere neticesinde Aydm hathm da tir. Koyliilerimiz bu firsattan istifade ede- iizerinde Alman markas1 vard1. Guernica, Suc;lulann sorgusuna Jean Lazian'm _ Miiekkilim vazifesini ihmal ve te• 
blldiginiz §ekilde satm ald1k. Fakat ora- rek durmadan tarlalarinl su··ru··p ekmeg~e tamamile miidafaastz bir §ehirdi. Ne tay· dinlenmesile ba§landi. h" 
d k 11 b" ra 1 etmi§ degildir. Bunun ic;in mahke· a da gordiim ki, Harbi Umuml zama- koyulmu§lardu. Her tarafta ziimriid gibi yareler, ne de hava hiicumlanna kar§I Lazian k1sa boylu, beyaz sa a. I Ir 
11lnd 1 b' h bd 27 k I · 1 d A k b d b k E · d c;: 1 ·· I d1 • meye almmamJ•hr. Sorulacak sualler ka-a o an 1r esa an mu ave esm- ye~illikler ba§gostermi§tir. top an var 1. ya ta iic; e§ ev en a§ a rmem vatan a§h . ._.,un an soy e · ~ 

de bahsediliyordu. 1894 te 1 0 sene zar - OII'mpos dagv 1 turi'zm merkezl' bir§ey kalmami§hr. 1 0 bin niifuslu bir «- Ben bu i§le alakadar degilim. c;akc;Ihga aid olmahd1r. 
f1 d 1 k JJ•k k y II M b h 1 I F d · s· ·n Rifat Ahmed mukabele ett1": n a kilometro tazminah o ara mua a §ehir, en az yigiDI haline gelmi§tir. o ar evzuu a so an mese e en aue mi 
bir hesab vard1. Bu hesab dahil oldugu oluyor gec;ilmez bir halde oldugundan enkaz al- vazifesidir. Orada da magazadan mal - - Onlar da sorulur. 
halde sermayeye zamimeten bir milyon Atina 29 (Hususi) - Diin Veliahdm tmda kalanlarm sayiSl belli degildir. Bi- zemeyi kim almi§Sa o me§gul olur. Eger Umumi miiletti1 anlahyor 
kiisur lngiliz liras1 kadar bir tazminat ka- riyasetinde salahiyettar naz1rlarm i§ti- nalann bir c;ogu tamamile yanmi§ oldu • bu i§i haber almi§ olsaydtm miidiire soy- Uzun boylu bir Belc;ikah olan }iii Gi-
b 1 k rakile toplanan bir mecliste Yunanista- • d ··1 1 · b. b 1 lerdim. leri sorulan suallere •oyle cevab verdi: 1l ve imza edilmi§ ve her sene mu ave- gun an o en enn u c;ogu u unam1ya - ~ 
len· .h . k d f · · · mn en yuksek dag. bulunan Olimpos'un cakt1r. Heniiz 0 gun evlenen iki gene Nitekim 932 senesinde yeni kac;akc;t - - Muafen ithal edilen malzemenin 
cl'!In m ayetme a ar aiZimn zamme • turist merkezi olarak kullamlmasma ve yataklannda c;ic;ekler arasmda olii olarak hk kanunu c;Ikmi§h. Bu kanun agu hii - muafiyet harici kullamlmasJ i~in hi~ bir 

1 
mesi esasl da ilave edilmi§ti. Bunun dagm 2918 metro yiiksekligindeki en 1 kiimleri ihtiva ediyordu. Miidiire soyle • zaman miisaade vermedim. Ben projele-

cl d miirtefi tepesine dagc1larm s1gmmas1 bu unmu§tur. 
a a memleket hesabma zarar oldugunu Koyliilerin anlattiklarina go··re, tayya- dim. Bir tamim yaparak memurlann na- ri tetkik ve in§aata nezarete memurum. .. ic;in bir mahal yaptlmasma ve 1900 met- f k 

&ordiik, ~ah§hk, ugra§tik ve nihayet mu· ro yiikseklikte de bir otel in§asma ka _ reler, tarlalarda c;ah§an kadmlan da mit- zan dikkatini celbettik a at bunu bir§ey Miihendislerin aldiklan §eyleri bilmem. 
"affak olup layihay1 huzurunuza getir - rar ver.Umi§tir. ralyoz ate§ine tutarak oldiirmii§lerdir. bilerek ve hissederek yapmi§ degildim. Muaf e§yanm ba§ka yerlerde kulla-
lltuu, .... ,,, ..... ,"'" .. ''" .. ''''"m••nn••mm•••m•tllumu•m•u•uuu•urn•uu•urtnm•••nu•••nu•nmu•u•m•••nm••n•n••m•n•mm•••nm••mntunu••••mu• .. uu••••m•••nm••nm•••nmtttm••••nm•mu••••u•u••uttu••mu•••nm•r•m•••••m•tHIII''"' .. "''"""''"'n••m••••n•"''" .. ,,, .... ,,,.. ntlmamaSl i~in bir tamim aldJffi, bunu me• 

Ko .. mu·· r sergi.SI.nden muhtelt.f I•nttbalar murlanma bildirdim. Biitiin memurlanm 
Anadolu yakasmda kullamlacak maize· 

;li1iiiil!l .... !j;:5JIIII--'~ menin ba§ka yerlerde kullamlmamas1 la-

Ankarada a'>llan beynelmilel Komtir sergisi btiytik ragbet kazanmakta devam etmektedir. Yukandaki rcsimler sergiden muhtclif ko§eleri gostermektedir 

Zim geldigini bilirler. 
Evvela dort parc;a kac;ak malzeme Si

lahtaragada bulundu. Sonra biitiin me -
murlar seferber edildi. Digerleri meyda
na t;Ikanldi. 

Hakim Alif sordu: 
- Demek evvelce gayret edilse imi§ 

hepsi bulunacakmi§? 
- Oyle anla§Ihyor. Daha fazla me· 

mur kullamlsaydi bu i§ olmtyacaktl. 
Ve sonra devam etti: 
- 0 zaman Hansens beni ~g1rd1. 

Bunlar ogrenildi, kald1rahm, dedi. Ben 
de kaldmlmas1 ic;in Silahtaraga fabrika
sma bizzat emir verdim. Bu malzemenin 
kullamlmas1 bir kaza eseri olacak. Yiiz • 
binlerce lirahk e§ya bu §ekilde muamele 
gormii§tiir. Arada 30 bin lirahk kac;abilir. 

0 ,;iincii celse 
1 0 dakikahk bir istirahatten sonra saat 

17.30 da lic;iincli celse ha§ladi. Evvela u
mumi miifetti§in istintaktaki ifadesi okun
du. Bu SITada suc;lu vekillerinden Sadet· 

tin terciimana itirazla degi§tirilmesini Is· 
tedi. 

Makami iddia bu terciimant kendileri
nin buldugunu soyledi. Giimriik vekilleri 
de terciimamn terciimeye muktedir oldu
gunu soylediler: 

F akat terciiman: 

- Ben :1iisniiniyetle hareket ediyo • 
rum. F akat birc;ok hukuki ve teknik klsun
lar var. Belki bunlan ba§aramam. dedi. 

Bunun i.izerine yeni bir terciiman bu • 
lunmak iizere celse yeniden tatil edildi. 

Dordiincii celse 
On be~ dakika sonra a~J!an bu celsede 

vilayet posta, telgraf ve telefon miidiirii 
Mazhann terciiman olarak yer ald1gt go· 
riiliiyordu. Sorulan ilk suali dinledikten 
sonra bir daha tekrar ettiren Mazhar §Un· 
Ian soyledi: 

«- Bu i§te bir~ok teknik ve hukuki 
kelimeler g~tigini goriiyorum. T erciime 
mii§kiil olacak. Bunun ic;in ha§ka bir ter· 
ciimamn bulunmasim rica ederim.» 

T ekrar terciiman arand1 ve §irket mii
hendislerinden Refik terciimanhg1 yapa -
bilecegini soyledi. Refik tahlif olunduk ~ 
tan sonra §irket umwni miifetti§ine sua! -
ler sorulmaga ba~land1. 

Hakim Attfm suallerine cevab veren 
umuml miifetti§ §unlan soyledi: 

- Y ap1lan projede e§yanm nevileri 
de yaz1hr. Fakat giimriiklii veya giim· 
riiksiiz oldugu bilinemez. Y almz nerede 
kullamlacag1 bilinirse bu cihet anla§Ihr. 

1ddia makam1 §U sualin sorulmasm1 is
tedi: 

Projenin tatbik1 zamamm kim ta-
yin eder? 

- Miihendis tayin eder. 

- Silahtaragadaki tesisat yeni miydi? 
- Evet yeni idi ve naf1anm tasdilcile 

yaptlmJ§h. 
- Miihendis bu malzemeyi nereden 

bulmu§? 
- Kullamlan malzemenin evrakmt 

tetkik ettim. Malzemenin evvelce depozi
tosu giimriige yatmlarak Silahtaraga ic;in 
getirildigini, fa kat bilahare 0 skiidara gi
dince depozitonun geri almdigiDl gordiim. 
Bana sorsalar ben gene bOyle kan§lk rna· 
zili bir malzemenin kullanJlmasim tervic 
etmezdim. 

- Sehrin bazt yerlerinde bu malzeme· 
nin bir gecede kaldmlmi§ oldugu dogru 
mudur. bu emri kim vermi§tir} 

- Evet dogrudur. Bunu sonradan og· 
rendim. Emri miiteveffa Hansens bizzat 
vermi§ olacak. 

Bundan sonra suc;lu vekili Rifat Ah
med kopriialtt kablosunun da Adalar hat· 
tJ ic;in getirildigine $~phe olmadigma i§a -
ret etti. Duru§ma 7 mayts sa at I 0 a b1· 
raktld1. 
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GULUNC BiR VAK'A 
Miiezzinin takkesini 
a~uan «;aylaklar! 

Minaredeki yuvalar1 bozulan ~aylaklar boyuna 
camiye sald1rarak miiezzinin takkesini kaldinp 
gotiiriiyorlar. Arbk 4 ncii takke de u~tuktan sonra .. 

Uskudann 'tenha, ses~iz sokaklannda 
nihayet i~te bir c;ocuk kafilesine rasge -
liyoruz. 

- Rumi Mehmedpa~a camisi ne ta -
rafta? 

- i§te §U sokaga sapm, sonra saga 
donun, kar§1mza c;tkacak yoku§U mm .. 

Diyorlar ve etraf1mtzt sararak soru -
yorlar: 

- Takkesini c;aylak kapan meyzini 
mi anyorsunuz amca? 

bteki sokakta, sola donen yollarm ba
§mda mtitereddid bakmtrken rasladigi
miz ihtiyar da; 

- $u yandan gidin, dediktan sonra, 
mmldamyor: 

- Galiba takkcsine c;aylaklarm mu
sallat olduklan muezzini anyorsunuz 
e\'lad? 

Ve k5§eyi kivrlhJica kar§Imiza c;1kan 
camiye bak1yoruz: 

- Rumi Mehmed Pa~a camisi bu mu
dur? 

iki buklum nine yeld1rmesini tophya
rak ba§tm kald1nvor: 

- Budur oglu~ ... Nah takke dti§ma
m \aylaklara baksana ... 

Caminin avlusunda, bir \aylak hucu
munda!'l korumak ister gibi c;ocuklanru 
etrafma toplaml~ ba~l ortulu kadma 
yaklastyorum: 

- Su ... Ham ... - Ne diyeyim, adam -
raglZln admt bilmiyorum ki - c;aylaga 
takkesini kaptJran mcyzin ? .. 

Kadmcag1z gii liimsiycn~k gozlerile et
raftm ara§tmrken, minarenin kaptsm -
dan gtir bir SE'S c;mhyor: 

- Buradaytm efcndim ... Buradal .. 
- Gel bakal!m hazrE>t.. $oyle bir par-

c;acJk konu~ahm. 

Hazrpt; ba~tnda laciverd takkesi, e
ltnde sopas1 gcli~ or amma, tayyare kol
hyan bir batarya kumandam gibi goz
leri havada. 

- Anlat bakahm, nas1l oldu bu i§? 
Ka!ender. babacan, tertemiz bir yu

zu var: 

- 0 halde buyurun minareve ... 
Ktvnla ktvnl~ c;1kan karar~l1k, dara

ctk ta~ merdivenin sonunda. minare -
nin ~erefesine soluk almaga v<Jkit kal
madan. sopasrm salllyarak: 

-- I~te gelivorlar. di\'or. 
.. Evet, i.tr; k~ca r;aylak, tepemizde su -

zule siizii!e dola~ltktan sonra agtr agu 
uzakla~arak kars1ki Pvin damma konu-
yorlar. · 

~1eyzin Bay Rifat ba~m1 iki yamna 
salltyarak, kollanm kavuf}turuyor: 
_ - Anla~Jldt, demek buraya hE'p boyle 

k
1 

alabahk ~1kmalt .. . Beni tek ba~tma bu-
un b · ca. a~1ma c;ullanan ha\'vanlar hele 

bak · • ' • §lmdi yakla~amiyorlar .. Ne etsem 
acaba? Bundan sonra .ezan okumaga <;1-
kar ken ~'ol " - · . • ~ ugu r;ocugu toplay1p ta bura-
J a beraber mi gPtirsem dersiniz? .. 

Ve anlatJyor: 

- Efendim .. Bu camiye yeni geldim. 
Benden evvelki meyzin minareye c1k -
maz, ezam a~agtda okurmu~. Minar~ du-
rurken neden -ezam a~ag1da okuyay1m. 
Fakat •u merd' · .. 

~ IVen1 c;tkablltrsen c;1k 
her taraf "avlak yu 1 .1 .. t"l .. ' H k ' · va an e or u mu§ .. 
.erne~. ollan Slvadtm, pac;alar1 devsir-

dJm tune! delen 1 . . ' • arne e gtbt, yuvalan 
top!Jvarak her . . 

~ • yan1 temizledtm yolu 
ac;hm.. ' 

Rumimehmedpa~a camisinin vak'aya sah
ne olan mmaresi ve muezzin yeni yapltrdtgt 

be§inct takkestle 

Gozleri kar~1 damdaki c;aylaklarda, 
devam ediyor: 

- i§te o gun burada ilk ezam oku -
yordum. Kendimi vermi§, co~mU§, dal
ml~hm ki, tepemdc hafifc;e bir temas 
duymamla, takkemin havalant§l bir ol
du. Bir de ba~am1 kaldtray1m ki, bizim 
takke c;aylagm gagasmda, gidiyor .. 

- Bagtrsana .. Belki korkar da b1ra -
k1r? 

- Bag1nyorum ... Ezamn sonunu ge
tiriyorum ya ... Hem oyle bag1nyorum 
ki, timmeti Muhammed boyle yamk e
zam bir daha zor duyar .. Fakat korolas1 
r;aylak oralarda m1? Kos dinlemi~ kafir. 

- Demek gitti gider? 
- Yook .. ilk parti gitti geldi. Yani 

minarPdl'n indim. Takkesiz de tepem 
ti~tiyor, ba~ka takkem de yok, ne etsem 
diye dii~i.inurken b.i.zimki kar~1ma <;tkb. 
cHani takken? .• dedi, ulana utana, cc;ay· 
lak kaplt • diyebildim. Onu bir gtilme -
dir luttu. iki bukliim giiler de gliler .. 
.natun ~imdi kahkahamn strasJ degil. 
Olur da hemen bir takke dikiver. ~ der
ken, ~·aylak tE'pemize gelmez mi? Hem 
de takke gene gagasmda. ~oyle alay e
der gibi birka~ defa tistumuzde diindii, 
dola~t1; sonra takkeyi btrakiVerdi. He
lfll malmt§ mubarek.. Ald1k, gene ba~J
mtza gc<; irdik. • 

0 da kcndini tulamtyor .. Ve kahka -
halar arasmda kesik kcsik soyluyor: 

- Ertesi giin, sabah E'Zamm okuyor -
dum. Bogazm giizelligine hayran hay -
ran bakarak kendimden gec;mi§ gibiy

dim .. Nastl da SC'ssizce geldi, nastl da 
kapmasile havalanmast bir oldu .. Bizim 
lakke gene gitli. Alr~ttk ya, a~ag1 inin
ce giizlcrim havada bckliyorum. nerede 

ise gelir, gelirir dive. isin voksa bekle 
elm ... Ne gel en var, .ne giden·. I§lc bu se
fer takke gitti gider oldu .. Uzatmtyay1m. 

Bizimki yeni bir takke dikti. Ben de e-1 
zan okurken elimi ~akagima koyaeak r 
,verde lC'peme basttrd1m.. Birkac; gun 
boyle gec;ti. 

Bir . a bah gene dalmi~tm .. Meger be
ni kollarmi§ c;aylaklar .. Takke gene git

. ? mez mt. 
Ve i.ic;, dort gun sonra, bir ak~am eza

nmda d(irduncu takkeyi de kaptJrmaz 
m1yiz? 

Biri geldi amma, u~;u gelmedi. Eroglu 
li~e kadardtr dedik ve toplad1k akllmizl 
ba§1m1za .. l~te §imdi boyle, ellmde so
pa ilc ezan okuyorum. Onlar da tepem
dc ftr doniiyorlar. 

- Takkenden ba§ka bir §eye dokun
muyorlar m1? 

- IIaytr .. A~ag1da yiyecek bulunuyor, 
bakmtyorlar bile ... ille takke de takke.• 

Y1k1lan yuvasmm acislm unutm1yan 
c;aylaga gtiliiniir mti? 

in san de gil miyiz?. Guluyoruz i~te ... 

Edirnede muhtar ve koy katibi kursu 
I 
L 

Edirne (Hususi) - Dcvle~ i~lerindeki ~;ah$malarmm rt~ndmamm arbrmak 
m~.ks?dile ~ehrimiz~ dave~. E'dile.n ~:l ~.oy muhtarile 10 koy katibine altl giin 
:.nuduetle kurs tednsatl gordurulmu~tur. Kurs esnasmda VihiyetGe se<;ilen on 
u<; memur tarafmdan bunlara maanf. naf1a, bavtar, tapu. idari, askeri adli 
ntifus, ziraat, saghk vc mali i~ler hakkmda esash yenilikler ogretil~i~tir: 
Yukanki resim kursun kapanmas1 miinasebetile bir araya gclcn muhtar ve 
koy katiblerile muallimlcrini gl'Jstermektedir. 

CUl\IHURtYET 

r-~~~~~~~~~, GONON BULMACASI 

I 
ist. Borsas1 28/4/937 

PARALAR 

I Sterlin 
Dolar 

Ahs 
624.-
123.-

Sa h.~ 
626.-
126.-
113.-
125.- ' 

- I 

3 -~-,-, I 1•1 I I I 
Frank 
Liret 
Belrika Fr. 
nrahmi 
tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avu~turva 
1\'fark 

108.-
120.-
80.-
18.-

!l70.-
20.-
fl3.-
70.-
21.-
2ii.-

R-t.-
22.-

578.-
23.
flli.-
75.-
2:1.-
2~.-

j I I I 1•1 I 1•1 I 
5 I I I I 1•1 I I I 
" •I 1•1 I I 1•1 1•1• 
i 1•1 ,., I I I I I 
' I I 1•1 I I 1•1 I 
~ttl 1•1 I I I lJ 1 1_L ,., J .. 1 I l 

22·50 Soldan saga: 
21.- 1 - Me~hur bir eskl ~airimiz, diger eskl 

Zloti 20.-
21.-Pt'nl!o 

14.- bir ~airimiz. 2 - isyan eden, iran dillnde 
:>2.- «giineh. 3 - I}Ik, sulu pilav. 4 - Eskl Bl-

Lev 12.-
48.-Dinar 

Kron isvec :tO.- :12.- zans Krali!;elerinden blrl, blr eda tm klsal-
Alt1n 1053.- 1054.- tllmi~l, «giizel san'at.. 5 - I~tk veren bir va-
~"" lrnof 2:>3.- 254.- s1ta, yapt~kan bir bocek. 6 - Kanadll blr 

CEK L E R I hayvan. 7 - 6z. 8 - Istlrab. vaktlle Ankara 

A,.,,,. 
Lonrda 62-t.:lO 
New-York 0.7!l07 
Paris 17.75 
Miliino l:l .0040 
~riiksel II,I:RJ 0 

Atina 87.51 
C't'nevre !l .4'l25 
Sofva 1;4,0!;12 
Amster~ l.H20 
Pral! 22.717;'; 
Vi van:~ 4.???5 
!Wailrid 1~ .7 710 

Rerlin 1. !lt:t:j! 
Varc;ova 4.1710 
Rn<laneste 3.!lR75 
~iikres 107.1:111:0 
Rel!!'rad :H .f'>7:l 
Vokohama ?.H1 0 
Mo~kova 2:l.Rl7'> 
"tokholm :l.1075 

E S H A M 
Arth~ 

1s Bankast nama 9.80 
iSTiKRAZLAR 

Ac1hs 
Turk borcu T Pesin 

• • 1 Vadeli 20.1!1 
• • D Vadeli 20.20 

F.r!!'ani !J!'i.-
1stikrazt dal,iJi 99.-

TAHV1LAT 

r( ""0\DI!; 

~2'l.-

0.7R901 
17.75 
1 ;,01 !1?. 

il.l:1112 
87.44 I 

3.45 I 

114.- I 

1.41141 
?'!.1:!1!1? 

" '>1!1?\ 
13.71i 
1.!lf:'ir.l 
4.17 
:l.l\1140 

1 07.5?. 
34.40 

2.7486 
?.'l.R'l7!'1 

3.1050 
I 

9.80 

20.375 
20.20 
!J!'i.-
99.-

Acd1s Kanan1s 
Anadolu 

I Vadeli 
D Vadeli 

39.95 
39.95 

Konferans 
Eminonii Halkevinden: 

39.95 
. 39.95 

Bu yrl i!;in diizenledigimlz serl konfe
ran.slarm 16 ncJSl 29/ 41937 per~embe gunii 
saat 18 de Evimizin Cagaloglundaki mer
kez salonunda M . Sami Karayel tarafm
dan <Spor ve illml mevzuu iizerinde veri
lecekt!r. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebillr. 

LAKSOJEN-. 
Tabii mUshll 

Barsaklan tamamile temizliyen ta
bii ve nefis mi.ishil !;ikolatas1dn. Fen
nin harikas1 olan bu tabi'i c;ikolata 
alinmas1 en kolay ve en iyi bir mi.is
hildir. T ansyonlan yiiksek hastalara, 
kadmlara ve kiic;i.ik ya~taki c;ocuk
lara itimadla verilir. En kiic;i.ik ya$

taki c;ocuklar LAKSO JEN'i c;iko
lata gibi lezzet ve i~tiha ile yerler. 

Biiti.in eczanelerden araym1z. 

ve civarmda ya~amt~ olan bir tayfa, i.ster
sen gokte ara i.stersen senenln i!;inde. 9 -
Her yerde ve her ~eyde kumanda onundur. 
say1. 10 - Blr emir, gene agaclartn bulun
dugu yer. 

Yukandan a~agtya: 
1 - Eski edlblerimizden birlnin lkinci 

Ism!, eski ~alrlerimlzden blrl. 2 - Kolelik, 
ya~ama kudretinin memba1. 3 - Bir emir, 
bir mevsim. 4 - Bir hayvan. 5 - Ermenl va
tan<laslanmtzm «YOk alma> manasma yan
l!~ tela!fuz ettlkleri bir kelime, manevl. 
6 - Arabca ·~ahidler>. 7 - Dirsekle elin a
rasl. lki defa tekrar edilirse cparQa par<;a> 
manasma gelir. 8 - Ecdad. cefa. blr renk. 
9 - Bir c;e~id tuzak. bula§an. 10 - Ciimle, 
uzuvlanmtzdan ikisl. 
Evvelki bulmacanm halledilmi~ !jekli 

I 2 H 4 ~ K < H 10 

11 siOIKIOiN'EITI•ICiE!j 
? EIZI f ILIEIN '•IYIEIL " 
H LIEI•Iul•l i 1MIAIRI• 
• AINIAISIO'NI•IM'•Is 
h Ml f IL 1.INI•IBIAIHIA 
"E I ~It IK'•IKIAINIAID 
• TI•IMIIISIIIRI•IKIA 
~ •IKI•ILI t ISIAINI•IK 
~~MIAI• IlL I I IKI•Iolol 
o_!l§I•IKIOIR IAI•IAIR 

Be§ikta§ icra dairesinden: 
Gazetenizin 24/3/937 tarihli ntishast

mn 9 uncu sahifesinde iic;iincii siitunun
da 936/732 dosya numarah ilanm birin
ci arthrma, 27/4/937 ve ikinci artt1r -
mas1 12/5/937 olacak yerde sehven 
14/5/937 olarak yaz1lml~hr. Bunun 
12/5/937 olarak tashihinin ilam rica o
lunur. 

Deposu: A EMiRZE, Istanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

A~1k eksiltme ilan1 
Haydarpa~ Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 
liaydarpa~a Lisesi ic;in yaphnlacak alan •70• aded dershane sJrasi ac;1k 

eksiltme:ve konulmu~tur. 
Eksiltme 30 nisan 1937 cuma gtinu saat 15 te istanbul Kiiltlir Direktiirlu

gli binas1 i<;inde Liseler Muhasebeciliginde toplanacak Komisyonda yaplla
cakl!r. 

Muvakkat teminat 78 lirad1r . 
Bcher s1ra 1470 kuru~ hesabile mecmuunun tahmin bedeli 1029 lirad1r. 
istekliler resim, hususi ve fenni sartnameleri Haydarpa~a Lisesinde gore-

bilirler. 
isteklilerin ilk teminatlanm Liseler Muhasebcciligine yahrmalan. •2490• 

say11! kanunda yaz11! vesaikten maada cari sene Ticaret Odas1 vesikalarile bir
lilde belli gun ve saatte Komisyona gelmeleri. Eksiltmeye i~tirak edeccklcrin 
geGen iki sene zarfmda resmi dairelere en a~ag1 1000 liral!k bu gibi i~ yant1k· 
~=na dair Komisyona bir vesika ibraz etmPleri lazJmd1r. (2094)

1 1.. inhi~arl~,. f lmutn "";j,.t;; ... t;;o-Hnden 

I. - idaremizin Pa~abahc:;e fabrikasmda ~artnamesi mucibince ac;1lacak 
yolun (:~998.32) lira kc~if bcdelli haf1r ve imla i~i. istinad duvarlanmn in~aah 
pazarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II. - Pazarhk 6/V /1937 tarihine rashyan peqembe ,glini.i saat 10 da 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla -
cakt1r. 

III. - Sartnameler parasJZ olarak hergi.in sozii .!:(eGen :;;ubeden almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk icin tayin edilen ,gun VE' saatte r;. 7,5 .'(U\'E'n-

me paralarile birlikte ad1 gec:;en Komisyona gelmeleri .ilan olunur. (2389) 

istanbul Borsas1 ve Osmanh 
Bankas1 Komiserliginden: 

·Ankara Anonim Turk Si,gorta Sirketi> tarafmdan c1kanlml~ olan dortte 
biri odenmis herbiri itibari ·5· lira ktvmetinde c] 00.000· hi sse senedi 2fi/4/ 
1937 tarihinden itibaren Borsa kotuna kabul edilmi~tir. (2388) 

Tiirkiye Ziraat Bankas1 istanbul Subesinden: 
Dekar M. M. 
miktan 
314,186 

16,342 

Karyesi Adedi Cinsi Borclunun ismi 
Burdurun 22 Tarla Sinan. M. Esad oglu 
Sorkun Emin ei)i SJdJk<'l. 
Burdurun 2 Tarla Sakarya. M. itam Hii-
Yogurtc;u M. seyin oj!, Ali 

Burdurun Sinan. M. den Esad oglu Emin e~i S1d1ka 've Sakarya. M. itam, 
oglu Alinin Ziraat Bankasma olan borc;larmm odenmemesinden dolay1 miktar 
ve cinsi yukanda yazth bankava birinci s1ra ve birinci dNecede ipotekli gay
rimenkulleri ac;1k arthrma suretile Ziraat Bankas1 kanununa tcvfikan mi.iza-
yedeye clkanlmi~lardir. . 

4/6/1937 cuma gi.inu saat 15 te birinci ihalesi yap1lacakhr. Ihalenin borc;
Iulara tebliginden on br~ gun sonra kat'i ihalesi vapJ!acakhr. Mt?zad kaimcsi 
ve sartnamcsi Burdur Ziraat Bankasmdad1r. Talib olanlarm (30) lira depo -
zito. akc;cf.ile Burdur Ziraat Bankasma miiracaatlcri ilan olunur. (2355) 

Ayhk Moda 
mecmuast 1 

rna y1sta ~Iktyor 
Avrupa moda mecmud · ar1 kadar 
nefis ve zen!!in ilk Turk mec
muasJ (MODEL), biiHin bayan· 

Jar tarahndan kapl~llacakhr. 
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Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Buz fabrikas1 ve soguk hava deposu makine alat ve edevah ve bi• 

na in~aah ve tesis ve tedariki kapah zarf usulile eksiltm1ye <;1kanlm1~hr. 
2 - Ke~if bedeli 9512 lira 82 kurustur. 
3 - Muvakkat teminah 713 lira 46 kuru!?tur. 
4 - Arzu edenler bu i~e aid plan ve ke~ifleri Kilis Belediyesinde go • 

rebilirler. 
5 - Eksiltme ve ihale 3 may1s 937 pazartesi _giinu saat 14 te Kilis Bele

diye Encumeninde yapJlacaktlr. 
6 - Taliblerin ihale tarihine kadar teklif mektublanm ve teminat ak' 

c;elerini yahnnalan ve Riyasete tevdi etmeleri ilan olunur. (2185) 

Sultanahmed O~iincii Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

D. N. 9371385 
Davac1 inhisarlar fdaresi Ba~mi.idi.irli.il{ii tarafmdan istanbulda Fatma' 

sultan mahallesinde 1 numrah evde mukim ihrahim aleyhine 934/154 yeni • 
Ierne ve 937/385 numarah dosya ile ac:;1lan «150• lira c58· kuru~ alacak da· 
vasmm cari duru~masmda muddeaalcyhin ikametgah1 JVechul bulunmas1 ha· 
sebile ilanen davetive ve muamf'leli g1yap karan teblig edilmi~ oldugu halde 
son cclsevi muhakeme olan 17/3/937 tarihinde mahkcmcye gelinmemi~ ve 
itiraz dahi edilmemi~ oldu~undan meblagt miiddeabih cHiD• lira •58· kuruS 
beyanname tarihinden itibaren L'<iz ve ucreti vckalet ve bilci.imle masarifile 
birlikte muddeaalevhdcn tahsiline mahkemece karar verilmis oldugundal1 
tarihi il5ndan sekiz giin zarfmda temyizi dava edilmedigi takdlrde hiikmiil1 
kesbi kat'iyet cdccd{i ilanen teblig olunur. (23S:l) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

N~ fJ:\ V p)d~ l~t;nden: 
1 - istekli <;tkmam1~ olan Diyarbekir Niimune hastanesi paviyon in~a

atJ a'·ni ~artlarla veniden eksiltmiye <;Ikanlmi~tJr. 
Ke~if bedt?li 1 11.6::!4.03 lirad1r. 
2 - Eksiltmc 5/5/937 c;ar~amba ,giinti saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 is· 

leri Umum Mtidurlligii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yapJ!acaktlr. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna mi.iteferri evrak 558 kuru~ bedel mu· 
kabilinde Yap1 i~Je;i Umum Mtidiirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in taliblerin 6631.70 lirahk muvakkat te• 
minat vermesi ve Nafta Vekaletinden afmrnl'J ve en az yiiz oin lirahk bir i$ 
yapm1~ oldugunu· giisterir mi.iteahhidlik vesikast ibraz etmesi laz1md1r. 

5 - isteklilcrin tcklif mektublanm ikinci maddede yaz11J saatten bir sa
at evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine vermeleri muk· 
tazidir. 

Postada olacak ,gecikmeler kabul edilmez. ·968> (2178) 

Preventorium Direktorliigiinden: 
30 nisan 937 tarihine musadif cuma gunil saat on be~te Yiiksek Mek· 

tebler Muhasibligindeki Eksiltme Komisyonu odasmda ·1999• lira bt'deli 
ke~fi bulunan Haydarpa~a Valdebagmda Preventorium binalannda yap1lacak 
tamirat ve tadilat pazarhkla cksiltmiye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme ve baymd1rhk i~leri ,gencl vc ozel ve fenni l)artna • 
melcri. proje vc kc§if hulasasile buna muteferri evr~ Naf1a Miidiirliigi.inde 
gortilecektir. 

MuYakkat teminall vtiz eJli lirad1r. isteklilerin en az 1500 lirahk bu ise 
bcnzrr i~ yaphgma dai~ gosterecegi vesika uzerine Naha Mi.idi.irliigiinden 
alacaklan mtiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri ilan olunur. 

(23731 

Kayseri ~arbaybg1ndan: 
Kayseride yapbnJmasi takarriir eden Mezbaha 

Pasbrma imalathaneleri planlar• a~ag1daki ve 
~artlar dahilinde miisabaka va 

1 - Kavserinin hususivetinin basllca noktalan: 
A- Sencnin valmz G(; a~rmda virmi bin s1!"!1r kesilerek pasbrma ya· 

p!lacagi vc senede 40 bin koyun ve kec;i kesilccegi nazan dikkate almmasi 
ve irabmda tevsiinin de dti~iini.ilmesi. 

B - Akar su yoktur. MotOr kullamlacaktlr. ::;iehirde k;Jn81iz<tsvon voktur. 
C - Bina kargir olacakbr. 
D - ~ehirde elektrik tesisatl vard1r. 
2 - Sartname ve sehrin hususiyeti nazan itibare almarak bir Mezbaha 

plam ~·aptlacak ve mezbaha civarmda birinci maddenin (A) ftkrasmda ya• 
z1h 20 bin st.gmn pashrma vaptlabi lmcsi ic;in bir pasbrma imalathanesi pla-
111 da avnca ilave edilecektir. Birinci derccede haizi ehemmivet mezbahad1r. 
Mczbah·a ve imalathane planlan ayn a\'ri yap1lacak her ikisinin bedeli ke~fi 
200 bin Iiray1 ge~;miyecektir. Miisabflka neticcsinde birinci gelen plim sahi· 
bine ved; vii.z lira. ikincivc iki yuz elli ve uc;i.inciiye yi.iz yirmi be~ lira mil • 
karat· verilccel<tir. ·· . 

3 - Birinci dcrecede plfm1 kabul edilen zat ayr1ca be~ vi.iz lira ticret mu
kabilindc hcsabat ve kesif w tcferri.iahnda Planm tasdikinin kcndisine teb· 
ligi tarillinden itibaren virmi giin zarfmda vapmaga mecburdur. 

4- Gcindcrilecek olan1ar 1/6/1937 sah gi.inti saat 14 te Belediyede te
srkkul t>dccek he\·cttP bulnndurulacakhr. ME>zkur gun saat 14 ten sonra ge
iecek J)lfmlar mii~~b<'~ kay a istirak ede~i~•ecpktir. 

5 - Planlann ve hcsabatmm muhendis veva ~imar tarafmdan mezba
ha vapl nizamnamesindcki esaslar goz oniindt? tutularak vapJ!masl ~;;artbr. 
Plat;In kabul tarihindrn itibarcn azaml virmi gi.in zarf111da hesabat ve ke~fin 
V€ butiin tefcrri.iall Bl'lcdiveve VE'rilmediii'i takrlirdE' miisahakadaki miika ~ 
fat ve plan l.izerindeki mi.iktescp hakk1 ka:vbctmeklc beraber allmc1 madde mu· 
cil::ince alac<~/!J mukakat1 da iadE>ve mecburdur. 

6 - lVTli~abakada ikinci ve ucunri.ilugi.i kazanan miikafatlm miisab:1ka 
ncticesi Jlan edilir edilmez ve birinciligi kazanan mukflfahnm msfm1 plan 
Vekal"tc:e tasdik edildigindc derhal ve diger msfm1 da ke~;;if iicretile birlikte 
alaraktlr. (2384) 

istanbul Naf1a Miidiir liigiinden: 
:l0/4/937 cuma _giinu ~aat 15 te istanbulda Naf1a Miidiirliigi.inde (1658) 

lira ke~if bedelli istanbul TevJ.-ifevi ikinci kislm tamirall pazarhkla eksilt
miye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme. Baymd1rhk isleri genel, hususi ve fenni $artname -
ler, pro.ie, ke~if hulasasile buna muteferri diger evrak dairesinde gorule -
ccktir. 

Muvakkat teminat cl25 • Jirad1r. 
istcklilerin en az •1000· lirahk bu i1;e benzer i$ :vaptlgma dair gostere • 

cegi VE'sika uzerine Nafta Miidlirluglinden alm1~ oldugu mi.i.teahhidlik ve 
Ticaret Odas1 vcsikalarile gelmeleri. (2395) 
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Erzincan Vilayet Merkezinde yapdacak 
Halkevi binast eksiltme ili.Ju 

Erzincan Vila yeti Cumhuriyet H. P. 
ilvonkurul Raskanlw«Y1ndan: - -1 - Erzincan ~ehrinde yapilacak Halkevi binas1 kapah zarfla eksiltmeye 

2 konulmw~tur. 
- Bu insaatm muhammen bedeli 68 bin lirad1r. 

3 - !stekliler bu insaata aid proje ve planlan 200 kuru$ mukabilinde Parti 

4 Yonkurulu heyeti muhasi~li~inden alabilirler. .. .. . 
- Eksiltme 14 may1s 937 tar1hme rashyan cuma gunu saat 15 te Erzmcan 

5 Parti binasmda toplanacak Parti ilyonkurulu heyetince ?'apilacakbr. . . 
- Eksiltmeye girebilmek i~in istekli1er asagtda yaz1h temmat ve vesa1k1 

ayni glin saat 12 ye kadar Heyet Ba~kanhgma teslim etmi$ olmalar1 la
Zimdir. 

A._ isteklilerden 2490 say1h kanunun 16 net ve 17 nci maddeleri mucibince 
B 5100 lirahk muvakkat teminat. 

- Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C- Kanunun dcirdlincli maddesi mucibince eksiltmeye girmege bir mani bu

lunmadigma dair imzah bir mektub. 
D- Ehlivet vesikalan Erzincan Nafla Mlidlirlligii.nden tetkik ve tasdik edi

lecektir. 
6 - Teklif mektublart ihale glinli saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Ko -

misyon baskanhgma verilecektir. Posta ile gonderilecek teklif m7ktub· 
lanmn iadeli taahhlidlli olmas1 ve nihayet bu saate kadar Kom1syona 
gelmis bulunmas1 laZlmdtr. Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyen -
lerin Erzincan Halk Partisi ilyonkurul heyetine mliracaat etmeleri. ! ... ___________________ (2093) 

Devtet Demiryollarr i,tetme Umam Miidirliii;iind:J 
Devlet Demiryollarmm Haydarpa$a !imam dahilinde eski nhtim bin.~sm

~~ 4 numarah yaz1hane ayhg1 1000 kurusla ve 4 numarah amba~dan m~frez 
1~1 Yazthaneden biri 2615 kurus digeri 800 kuru§la a<;tk arttirma tie ve hman 
blll.asmda 23 numarah oda 1355 ve 25 numarah oda 1600, 25 - 26 numarah 
Oda.Iar 3200 kurus ve u~ bolmeden mi.irekkeb 11 numarah daire 2650 kuru§ 
ayltk muhammen bedelle pazarhk suretile bir sene mi.iddetle kiraya veri • 
lecekJerdir. Arttrrmalan ve pazarhk 6/5/937 de saat 15 te Haydarpa§a 1§ -
letrnc Mudi.irli.igi.inde yaptlacakhr. . . . . 

. 'I'aliblerin yevmi mezkfu ve saatte muhammen k1_.ra be~elmm % 7,5 ms
b~tJndeki muvakkat teminat akGesi ve gereken kanum vesa1kle beraber mez-
~i.in ve saatte mliracaatleri ilan olunur. (2252) 

Erzurumda Yapdacak Atatiirk Amtt 
Miisabaka ~artlar1 

Dc;iincii Umumi 
Miifetti§likten: 

f - Erzurum'da bir Atatiirk an1b yaptmlacakbr. 
2. - Antt projeai ikincikanun 1937 tar~hinden mayta 1937 aonu· 

lla kadar miisabakaya konmuttur. 
3 - Talibler bu husuata mufassal maliimat ve vesikalan Kiil • 

tiir Bakanbgi Yiiksek tigretim Genel Direktorliigii ile Istanbul Gii-
Ze) San'atlar Akademisinden alabilirler. 

~ARTNAME 
1 - Erzurumda yaptmlacak Atatiirk an1b Erzurumun milli sa· 

"attaki durumunu ifade eder mah~yette olmahdir. 
2 - Bu itibarla yap1lacak anlt yaln1z bir portre heykeli degil, 

'bir abide olacakbr. 
3 - Bu an1t i~~n 100,000 yii~ bin lira sarfedilecektir. 
4 - Musabakaya ittirak i!rin en az Istanbul Giizel San'atlar A

ltademisini bitirmif olmak lazimdir. 
5 - 31 mayiS pazartesi giinii ak,amma kadar maket ve proje-

1~r Kiiltiir Bakanhg1 Yiiksek tlgretim Genel Direktorlugiine tealim 
edilmit bulunmahdu. . 

6 - Maketler en az 1/50 biiviiklii~iinde olacakbr. 
7 - Projeler an1bn nihai te~li hakkmda tam bir fikir verecek 

"uzuhta olmahd1r. 
8 - Anitm Erzurumda ~1kan granit nevi ta,Iardan yap1lmaat 

~&as itibarile f&yani arzu ise de bu cihet heykeltra,lartn yiiksek 
takdirine bJrakllmtfbr. 

9 - Proje ve maketler Giizel San'atlar Akademiainde Tiirk ve 
~ahancJ aan'atkarlardan tetkil ol1Jnacak jiiri heyetince tetkik edi -
1~rek birinciye 1000 bin, ikinciye 500 bet yiiz lira verilecektir. 
. 10 - Amlin dikilecegi mah:illin niverman haritasile o mahal· 
de Yap1lacak binalann fotograflan ve Erzurum l&fintn cinsleri Kiil
tiir Bakanhgt Yiiksek tlgretim Genel Direktorliigiinde goriilebilir. 

.........._ «2007» (197) 

l<ars Cmuhuriyet Halk 
Partisi Ba,kanbgindan: 

1 - Kars §ehrinde yapdacak 49323 lira 61 kuru§ bedeli ke~ifli Halkevi in
§aati kapali zarf usulile 1/4/937 glini.inden itibaren 20 glin mi.iddetle 
eksiltmiye konulmu§tur. Tayin olunan mi.iddet i~inde talib ~Ikmadi
gmdan ihale 4/5/937 sah glini.i saat 15 te yaptlmak i.izere on giin uza-

2 ~llmi~hr. 
- Ihale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak ilyonkurulca icra edi -

a le~ktir. 

4 - Muvakkat teminat 3699 lira 27 kur..I~tur. . 
- Bu i~e aid proje, ke~?if evrak1, mi.inakasa ~artnamesi ve fenni §artname 

5 Cltmhuriyet Halk Partisi Baskanllgmdan parastz verilecektir. 
- istekli olanlar teklif mektublanm 2490 sayth kanuna uygun iekilde ha

Ztrhyarak teminat mektublan ve ehliyet vesikalarm1 havi bir zarf i~in
de muayyen saate kadar makbuz mukabilinde Parti Ba§kanhgma ver
meleri ilan olunur. (2352) 

CUMHURiYET 

MAZON 
MEYVA TUZU 

11 

giderir. Hic;bir zararh ve miishil maddesi yoktur. Seker hastah~ olanlar bile ala

bilirler. M!DE ve BARSAKLARI ALISTIRMAZ. t~lmesi Iatif, teairi ko
lay ve miilayimdir. Y erini hiGbir miima sil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 
deposu. 1stanbul Yenipostane arkasmda No. 47 

Eczac1 ve T a bib al1nacak 
Askeri F abrikalar Umum 

Miidiirliigiinden : 
Ankara civarmda Kaya§, Kuc:likyozgat ve Erzurumda kullamlmak i.izere 

bir operator ile iki tabib ve bir eczac1 almacakhr. isteklilerin istida ve ve
sikalarile Umum Mlidi.irllige mi.iracaatleri. (2305) 

iran Transit Yolu insaat 
' 

Miidiirliigiinden: 
30/4/937 cuma gi.ini.i ihale edilecegi yalmz Ulus gazetesinde ilan olunan 

Trabzon - iran Transit yolunun Agn Vilayeti dahilinde Sa<;tepe ile KIZllyo
ku~ arasmda ktsmen hazulanmlli ve ktsmen haricden gelecek ta§ ile yeniden 
in~a edilecek olan 17 kilometrelik !lOSe ile tesviye ve imalab smaiye ve ta
mirab miitemadiyc ve ekip binalarmm noksanlannm 99889 doksan dokuz bin 
sekiz yi.iz seksen dokuz lira 84 seksen dort kuru~ bedeli ke§fi i.izerinden ik • 
mali in~aah gori.ilen li.izum lizerine yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye 
!;Ikanlm1~hr. Eksiltme 17/5/937 pazartesi giinii saat 15 te. Erzurum Hiiku
met binas1 i~inde Nafta Miidiirllik odasmda Transit Yolu In~aat Komisyo -
nunda yapilacakbr. Evrak1 ke~fiye ve §artname ve mukavelenamesi ve bu
na mliteferrik bi.iti.in evrak Erzurum ve Agn Vilayetleri Naf1a Mi.idiriyetin
de gorlilet:egi gibi be11 yliz kuru~ mukabilinde Erzurum - iran Tra~sit Yolu 
in~aat Mi.idlirli.igunden ahnabilir. Muvakkat teminab 6245 liradrr. Istekliler 
Resmi gazetenin 7/5/936 ,giin ve 3297 say1h ni.ishasmda Gtkan talimatname
ye gore Nafta Vekaletinden almml!'i vesikalan ihtiva etmek ~artile 2490 sa
y1h artbrma ve eksiltme kanununun 38 inci maddesindeki sarahat dairesin
de tanzim edecekleri teklif mektublarmt 17/5/937 pazartesi giinli saat on dor
de kadar Transit Yolu in~aat Komisyonuna vermeleri laztmdtr. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. (2359) 

Ei~!£.~ ~.!~k .~~~~~~~.?~ i•HyMu,, .. 
erie Yeni postahane arkastnda Basiret hamndaki 

CELAL ERGUN ka~e fabrikasma miiraeaat . 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - !dare ihtiyact iGin (1150) aded pelerin kapah zarfla ahnacakbr. 
2 - Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) lira olup, 

eksiltme 14/5/1937 cuma glinii saat (15) te Ankara P. T. T. Satmalma Komis
yonunda :raptlacaktu. 

3 - Istekliler teminatlanm idare veznesine yabnp alacaklan makbuz 
veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik ve miiteahhidlik ehliyet vesi • 
kasile teklif mektubunu muhtevi kapah zarft yevmi mezkurda saat (14) e 
kadar Komisyon Riyasetine tev.di edeceklerdir. . 

4 - ~artnameler Ankarada Levaz1m Mlidi.irlliglinden, Istanbulda Ay -
niyat $ubesi Miidiirliiglinden paras1z verilecektir. «1052• (2386) 

Giimriik. Muhafaza istanbul Ba~miidiirliigiinden: 
Gi.imriikJ\Iluhafaaa · 'tmda Urfa, Mardin ve Kiliste istihdam edilmek 

iizere · ayda 60 lira licretle u~ aytar s1hhiye memuru almacakbr. 
isteklilerin dilekGelerini, bu i&e aid resmi belgelerile birlikte bulunduk

lan yerlerdeki ac:;1k adreslerini yazarak dogrudan dogruya Ankarada Glim
ri.ik Muhazafa Genel Komutanhgma gondermeleri. (2381) 

Yatandaf ! .. 
Beynelmilel Komiir Sergisi 23 
nisan cuma giinii Ankarada a~dd1 
Sergiyi gormek hem senin hem 

yurdun i~in faidelidir. 

Preventorium Direktorliigiinden: 
30 nisan 937 tarihine musadif cuma glini.i saat on be§te Yliksek Mekteb

ler Muhasibligi.ndeki Eksiltme Komisyonu odasmda «1500· lira ke§fi bulu
nan Haydarpa~a Valdebagmda Preventorium binasmda yapt!acak kanali • 
zasyon GUkurunun tamir ve tadilah pazarhkla eksiltmiye ~tkanlmt§trr. 

Mukavele, eksiltme ve Baymdtrhk i~leri genel ve ozel ve fenni §artna • 
meleri, proje ve ke~if hulasasile buna miiteferri evrak Nafta Mi.idi.irli.igi.inde 
gori.ilecektir. Muvakkat teminat yi.iz on iki bu~uk lirad1r. 

isteklilerin en az bin lirahk bu i~?e benzer i§ yapbgma dair gosterecegi 
vesika i.izerine- Naf1a Mlidlirli.iglinden almi§ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalarile gelmeleri ilan olunur. (2374) 

Kars V aliliginden: 
Kag1zman kasabasma 4 kilometre rnesafedek:i pmardan font borularla is -

le ve tevzi edilecek iGme suyu in~aatl «21685.97• lira bedeli ke§ifle kapah zarf 
usulile c45• giin mtiddetle mi.inakasaya konulmu~tur. 

1 - !hale 12/5/937 tarihine musadif <;ar~amba gi.ini.i saat 15 te Kars V£. 
!ayeti Enciimenince yaptlacakhr. 

2 - in§aat bir ki.il halinde mi.inakasaya konuldugu gibi in§aat yerind 
boru ve malzeme teslimi ve boru ke§if imalat icras1 i~leri de aynca mevkii 
mlinakasadadtr. Her ii<; ~?Ikka yap1lacak teklif kabul edilecek yalmz bu §lk -
!arm inhhabt hususunda Enciimen muhtar kalacakbr. 

3 - in~aatm heyeti umumiyesinin ke§fi «21685.97• lira olup teminatl 
cl626.44• lirad1r. Boru ve malzeme teslimi i~ k~fi c8913.96• lira ohlp temina 
·668.54• liradrr. 

4 - Boru ke$fi ve imalatm icras1 i§inin ke§fi. c12'772.0l:o lira. olup tern! • 
nab 957.90 liradrr. 

ln§aatm istinat ettigi ke§if, tahlili fiat, planlar, mi.inakasa n fennt §art • 

name, Baymdrrhk i~leri gene! §artnamesi clOO• kuru§ mukabilind~ Kars N:r 
ha Mi.idiirliigi.inden verilecektir. 

5 - istekli olanlar teklif mektublarile teminat makbuzlanm ebliyet ve
sikalarmi ve Ticaret Odas1 kayid vara]Mtlarnu miihi.irli.i bir zarfa koyarak yu
kanda yazilt saatten bir saat evveline kadar Enciimen Reisligme makbuz mu
kabilinde vermeleri ve teklif mektublarmda bi.iti.in in§aat evrakml okuyup 
kab~l ettiklerini yazmalart laz1mdrr. (~043) 

Yar1m bat agr1larile 
bayg•nhklar, ~arp1nt1 

ve bunalma hisleri 

• 6ksurenlere: KA TRAN HAKKI EKR M 

KARDOL 
ile 'ifayab olur. 

BiLiT 
N e~ir ve ilaru Safra Tan~ Kredi 

Kooperatifi tarafmdan 20/4/1937 tarih 
ve 32 say1h talebname ile istenilen ve 
i.isti.inde goriilen imzalarm sahiblerinc 
aidi oldugu Baktrkoy Kalitarya ihtiyar 
heyeti tarafmdan aynca tasdik edilmi~ 
bulunan sirkliler altmda memuriyetime 
hitaben mevcud beyan, a§ag1ya oldugu 
gibi ge<;irildi ve yay1m i<;in Cumhuri -
yetle Son Posta gazetelerine yolland1. 

Istanbul Altmci N oter 

Galib Bingol 
istanbul Altmc1 N oterligine 

Kooperatifimiz namma imza atmaga 
yetkeli zevatm imza ornekleri yukanya 
dercedilmi§tir. Statiiniin 26 nc1 maddesi 
mucibince ha§kanla, direktor ¥eya bir 
iiye ile direktor ve yahud ba§kanla bir 
i.iye tarafmdan mii§tereken imzalanacl!_k 
evrakm kabuliinii ve bu §ekilde miiesse
senize kar§J vukubulacak taahhiid ve i§'a· 
ratm te§ekkiiliimiizii ilzam edecegini bil
dirir, saygilanmtzi sunanz. 

Resmi mi.ihi.ir ve ba§kan imzas1 

tl'ye 
imza: 

M. Resneli 
tl'ye tl'ye 

imza: imza: 
T. Di.indar S. Petek 

Kooperatif Direktori.i imza: 
Re~ad Onur 

• 
I 

IHTIVARLIK 

Pe$inlzden Geliyoo, 

ONA KAR$1 . 

Haz•rhkh oavran1n1zl 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di~ agrdar1, Artritizm 
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Vagi• ve yagstz ac• badem, yagstz kar ve yar1m yagl1 gece 

HASAN K LERi 
Cilleri ve. sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

lhtiyarlari gen~le~tirir, gen~leri giizelle~tirir. 
Hasan ismine ve markas1na dikkat 

H A S A N D E P 0 S U: iSTANBUL, ANKARA, ESKiSEHiR, BEY00-LU, BE$iKTAS. 

HEREKE 
HAFTASI 

Bu hafta magazalar1m1z1 

z i y a ret e d ean I e r e n n e f i s 
k u m a s I a r 1 u1c u z fiat I a rIa 
almak f1rsatm!' bulacaklard1r 

AS 

Y-ERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Dr. HORI-IORNi• 
Eminonii eczanesi yanmda hergiin I 
ak~ama kadar hastalanm kabul 

--- eder. Tel. 24131 ---

•• 
Miizik Ogretmen Okulu Direktorliigiinden: 

Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26/2/1937 tarihinde ihale edilmi§ ise 
de muteaahhid, taahhiidiinii yapmami§ olmas1 dplay1sile tekrar mliteahhid 
nam ve hesabma 14/5/1937 p'azartesi giinii saat 15 te Okullar Say1§manhgm
daki Komisyonda a<;1k eksiltme ile mlinakasas1 y,ap1lacaktlr. 

(;iartnameyi gormek istiyenler Muzik Okul Direktorliigline ba§ 
malan. «1056• 

HAN SA - LLOYD 
937 modeli 

Mazutla miiteharrik tam dizel motorlii, 55 bk 6 silindirli 

1 teneke mazutla 100 kilometroya garanti 
Her ihtiyac1 tatmin edacek fevkalade dayan1kh ve Alman sanayiinin 
bir harikas1 olan tam dizel motorlii bu kamyonlar gelmi~tir. Pek 
yak1nda Karakoyde a~dacak olan me§herimizde say1n mii§terilerimize 

takdim edilecektir. 

7iirkiye gene! ajqnz: 
OSMAN TA$CIOGLU 

Telefon : 40594 Posta Kutusu : 1444 
Viliyetlerimiz i~in acentalar aranmaktad1r. 

SAC 
BAKIMI i 

Giizelligin 
en birinci ,art1d1r. 

PETROL NiZAM-
istanbul be§inci icra memurlugundan: 
Dairemizce mahcuz olup paraya gev

rilmesine karar verilen Beyoglunda Bo
montide 1zzetpa§a sokakJ.nda 43 numa
rah Ruta aparhmamnda 1 numarah da
iresinde borc;lu Simona aid ev e§yasmm 

anzuk SAC BOY ALAR 
JUVANTiN :~ 

Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vard1r. Ter ve 

yikanmakla kat'iyyen 

~1kmaz, tabii renk ve
ren taninmi§ yegane 

s1hhi sa~ boyaland1r. 
ingiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirlugiinden: 
Kumkale - !mroz ve Gelibolu - Lapseki deniz telgraf kablolarmm tamir 

ve 1slah1 i$inde kullamlmak uzere en az 25 en c;ok 30 gun muddetle bir ro
morki:ir veya vapur kiralanmas1 paza:hga konmu~tur. Pazarhk 30/4/937 
tarihine musadif cuma glinu saat 14 te Istanbul Biiyuk postane binas1 birinci 
katta Istanbul P. T. T. Vilayet Mudurlliglinde mute§ekkil Ahm Satlm Ko ~ 
misyonunda yap1lacakhr. Muhammen bedeli 2250 lira, muvakkat teminat 
168 lira 75 kuru~tur. Taliblerin ~artnamesini gormek ve muvakkat teminat
larrm yahrmak uzere <;ah~ma gunlerinde mezkur Mlidiirllik idari kalemine 
ve $artnamesinde istenilen vesika ile birlikte pazarhk gun ve saatinde Ko -
misyona muracaatleri. (2329) 

30/4/937 tarihine musadif cuma giinii ... ---• -POKER 
saat 10 dan 12 ye kadar -ilk ag1k arthr- ''"'""""'" 
mas1 yap1lacagmdan talib olanlann ma
hallinde haz1r bulunacak memuruna 
mliracaatleri ilan olunur. 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar,~ 
• 1::1 I . e_ 

geV$ekl.igi, 
Dermans•zllk, D 

Vucut ve DimaQ•n 
~ . 

· yorgunla§unda 
pek mi.iessir 've emin 

•· bir ilac:;t:tr. 

Kut:usu 200 kuru$ 

BESiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi • Sirkeci 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Beyoglu Ylld1z sinemas1 kar$151 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere arasiZ 
Tel: 43924 liiiiiiiilll ... i I 

YALNiz-, .. 

BAKER 
Magazalari 

Hali haz1rda 

PARDESii 
RAGLAN 
TREN~KOT 

· REVERSiBLE'in 
En miintehap ~e,itlerini 
Her yerden ucu:z fiat 

ve miisait ~artlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

Tua§ b1~aklan 
SERT SAKALLARI 

YUMU$ATIR. 
ve cildi pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
markas1na dikkat ediniz 

Kapa'1 Zarf usulile Eksiltme ilan1 

Karadeniz Eregli Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i$: Kasabaya tahminen iki bu<;uk veya li<; kilo

metre mesafede Emir pmar altmda $OSe kenarmda fenn! mezbaha in§aatma 
aittir. Bu in~aatm ke~if bedeli «14899• lira •44• kuru§tur. 

2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak ~unlard1r: 
Eksiltme ~artnamesi, mukavelename, N af1a i$leri genel ~artnamesi, hususi 

ve fenni ~artname, ke~if ve hulasa cetveli, proje, mezbaha yap1 nizamnamesi. 
istekliler bu evrak1 Eregli Belediyesinde gorebilirler . 
3 - Eksiltme 4/5/937 tarihine musadif sah glinli saat 16 da Eregli Be· 

lediye dairesinde Belediye Enclimeninde kapah zarf usulile yapllacakhr. 
4 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin cl117• lira c46• kuru~ mu -

vakkat teminat vermesi ve Naf1a Vekaletinden almmu~ ve en az cl4000• li· 
rahk im~aah yapml1? oldugunu gi:isterir muteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi 
Iaz1md1r. · 

isteklilerin teklif mektublanm 3 uncli maddede yazl11 saatten bir saat 
evveline kadar Belediye Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muktezidir. 
Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. (2092) 

EMiR e e e r:~ B~o.94 k.uUanmalda olur 
~ Y@de ~a. 

YerhTra~Br~agr' g1erakende w tanesi 1!; t<urustur. 
!F~ '5XonlM[;ahla ~ ~ 

Ankara Belediyesinden: 
Ankarada, Belediyece gosterilecek yerde bir ekmek fabrikas1 yaptmla· 

cakhr. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette olacak, 
yerli ki:imurle veya ~ehir cereyanile <;ah$acaktlr. Alakadarlarm tekliflerini, 

<;e~jitler tiikenmeden evvel ~artlanm ve bu fabrikaya aid resimlerini may1s 1937 sonuna kadar Ankara 
istedigioizi intihab edini:z. Belediye Reisligine vermeleri veyahud gondermeleri ilan olunur. ·1019» (2304.) ........ -------•r Her cins 

Her boy 
ve kahnhkta , 

SOVYET 
Kontrpliklari 

Y egane sah§ yeri : 
Reklama liizum yoktur. 

Bir tecriibe kiifidir. 

Sahto ve fla~munarrtn: Yunua Nadr 
Umumt ne~rtyatJ td.are eden YaZ! l§len 

Mildflril: Hikmet Miinil 

D A V i D 8 A U E R halefi i V 0 R B AU E R 
Istanbul, Kiirk~ii Han No 18 Tel. 22030 

Cumhurt11et matbaast 


