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Pirin~-Yulaf-Mercimek.:Sugday-irmik-Patates 
M1srr • Arpa- Bezelye • <;avdar- Tiirlii · Badem 

HASAN 
0ZLU UNLARI 

Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gidalara bay1hyorlar. Tabiatm 
saf hububatm ozlerinden istihsal edildigi i~in c;ocuklar ~abuk ne§:vii 
niima buluyorlar. <;abuk biiyiiyorlar. Hastahksu ve ~ok uzun omiirlii 

oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markasma dikkat ediniz. 
Eczanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N D E P 0 S U: 

istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir 

Kapab Zarf Usulile 

Erzurum V aliliginden: 
Eksiltme 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Erzurum Muallim Mektebi yap1smm biti
rilmesidir. 

Ke§if bedeli iki yiiz krrk iki bin alh yiiz yetmi§ bir lira lark sekiz ku-
ru~tur. 

2 - Bu Uie aid ~artnameler ve evrak §Unlard1r: 
A- Eksiltme ii!artnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Baymdrrhk genel §artnamesi 
D- in~aata aid fenni §artname 
E - Ke~if cetveli 
F- Proje. 
Talibler projeyi B!iymdrrhk Bakanhgmda, Erzurumda Baymd1rhk Miidiir

liigund€' gorebilirler. Istekliler ii!artname ve evrak1 saireyi on iki lira on ku
ru~ mukabilinde Ankara, istanbul ve Erzurum Kiiltiir DirektOrliiklerinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9 nisan 1937 cuma giinii saat 14 te Erzurum Kiiltiir Di
rekti:irliigu dairesinde yapllacaktir. 

4 - Eksiltme kapall zarf usulile yapilacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin on i.i~ bin i.ic; yi.iz seksen dart 

lira muvakkat teminat vermesi ve bundan ba§ka a§agidaki vesikalan haiz 
olup gostermeleri lazrmdlr. 

A- 1936 yllma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
B- Baymdrrhk Bakanhgmdan en a§agi yi.iz elli bin lirahk bu nevi in§ a

au yapabilecegine dair ahnmiii! vesika. 
6 - Teklif rnektublarr i.ic;i.inci.i maddede yazll1 saatten bir saat evveline 

kadar Erzurum Ki.ilti.ir Direktiirli.igi.i dairesine getirilerek Eksiltme Komisyo
nu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mek -
tublarm nihayet iic;iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi§ olmas1 ve d!ii! zar
fm miihi.ir mumile iyice kapahlml§ olmas1 §arthr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1532) 

AHENK MANDOLiN 

1 - Eksiltmiye konulan i§: Bahkesir Vilayet Merkezinde Maliye Dairesi 
bina in§aat1. 

Binanm ke§if bedeli 15,969 lira 25 kuru§ olup berayi tetkik ve tasdik Ve
kalete giinderilmi§tir. Ke§if cetveli iizerinden Vekaletc;e yap!lacak tadilat ve 
tashihata gore tutacak bedel esas kabul edilecektir. 

2 - Bu i§e aid ii!artname ve evrak §Unlardu: 
A - Eksiltme ii!artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk iii!leri genel ~artnamesi 
E - Fenni ve hususi §artname 
F - Ke:;;if ve silsilei fiat cetveli 
~ - Beii! aded plan 
Istekliler bu §artname ve evrakl Vilayet Naf1a Dairesinde gorebilirler. 

A 3 - Eksiltme 15/4/937 tarihine musadif per§embe gi.inli saat 15 te Vi
layet Konagmda yapllacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapllacaktJr. 
5 -:- Eksiltmiye girebilmek i~in 1197 lira 70 kuru§luk muvakkat teminat 

vermes1! bundan ba~ka a~ag1da yaz1h vesikay1 haiz olup gostermesi laz1md1r. 
. EksJltmiye girebilmek ic;in yedinde Vekaletten verilmiii! miiteahhidlik 

ves1kas! bulunup ibraz etmesi ~arttrr. 
6.- Teklif mektublan yukanda iic;i.incii maddede yaz1h saatten bir saat 

evvelme kadar Vilayette te~ekkiil eden Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
bu~ mukabilinde verilecektir. 

~osta ile gonderileceklerin nihayet 3 iinci.i maddede yaz1h saate kadar 
gelrnl§ olmas1 ve d1~ zarfm miihi.ir mumile iyice kapatllmr§ olmas1 laz1mdrr. 
Postada vuku bulacak gecikrneler kabul edilmez. (1579) 

Avd1n Beledive ReislHtinden: ..., 
1 - Kapah zarf usulile yiiz aded potrel diregi satm almacaktu. 
2 - Muha~men bedel, beher kilogram1 c15• kuru~tur. 
3 - !hales! 8/4/1937 per§embe giinii saat 16 da Belediye Enciimeni hu

zurunda yapllacaktu. 
4 - isteklilerin ~artnameyi giirmek veya iirnegini almak iizere Yaz1 i§

leri Mi.idiirliigune !lli.iracaatleri ve kilogram iizerinden yap1lacak fiat tekli
file 200 lirahk temmat makbuzunu havi mektubunu ihaleden bir sa at evve.
line kadar Belediye Enciimenine tevdi eylemeleri ilan olunur. (1582) 

CUMHURiYET 

Kapab Zarf Usulile 
Sabs Artbrma 

Gayrimenkul 
ilan1 , 

Mahallesi Sokagr N ev'i Metruke 
No. 

Esvak Srramagazalar Tahtani ve fevkani 247 
magaza 

Trabzon DefterdarhP'Indan: ..., 

Kap1 
No. 
148 

Muhammen 
klymeti 

Lira 
20,000 

1 - Yukar1da evsaf1 yazi11 gayrimenkuli.in mi.ilkiyeti pe~in para ile sa
tilmak ve bedeli gayrimiibadil bonosile iidenmek !iartile 1/4/937 tarihinden iti
baren on be~? giin miidetle artbrm1ya <;Ikanlmr§tlr. 

2 - Artbrma 15/4/937 per~?embe gi.ini.i saat 14 te Trabzon Defterdarhgr 
Sahli Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapJlacaktir. 

3 - ArtbrmJYa girebilmek ic;in isteklilerin % 7,5 teminat akc;esi ic;in 
makbuz veya banka mektubu vermesi laz1mdu. 

4 - isteklilerin teminat makbuzlan veya banka mektublarile teklif mek· 
tublarm1 ikinci maddede yaz1h saatten bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisligine makbuz mukabilinde vermesi laZimdu. 

5 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ikinci maddede yaz1h 
saate kadar gelmi!? olmasr ve dr~ zarfm mi.ihiir mumile iyice kapahlmas1 la· 
z1mdrr. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (1583) 

K~fii:II:;LA YAK ASI 
H.Muhammed den evvel ve sonraki ihtilaller, ihtilaflar •• 

ALEVILiK nedir ~ ve nas1l ba$lad1? 
• Zlya Sakirin. (Tan) da ~1kan eaeri forma forma kitap olarak baaJlmaktadJr. 
K ltap~darda, fazetecilerde ve ( Maarif K ltaphanesi) nde formaa1 5 kuruttur. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~: Ankara K1z lisesi kalorifer tesisabd1r. Ke§if 

bedeli: 22484.51 lirad1r. 
2 - Eksiltme 16/4/937 tarihinde cuma gi.inii saat 16 da Naf1a Vekaleti 

Yap1 l§leri Umum Miidi.irliigi.i Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usu
lile yaptlacakbr. 

3 - Eksiltme sartnamesi ve buna mi.iteferri evrak 112 kuru§ bedel mu· 
kabilinde Yapr i11leri Umum Miidiirliigunden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 1686.34 lirahk muvakkat te· 
minat vermesi ve Naf1a Vekaletinden almmi§ miiteahhidlik vesikasrm haiz 
olmas1 ve 10,000.00 lira degerinde bir kalorifer tesisatm1 iyi bir §ekilde yapml§ 
olduguna dair vesika ibraz etmesi laz1md1r. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadra Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermesi mukta
zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c732• (1749) 

istifadesini arayanlara 
Beyo{l'lu, Elhamra han alhnda 254 No. da Ali R1za Canfesci 

MAGAZASINDAKi NADiDE KUMA$LAR 
5·4•937 pazartesl gUnUnden itibaren mahkeme kararile 

perakende olarak sablacakbr. 

S1vas Bayindirhk Direktorliigiinden: 
Koyulhisarda yapllacak olan tam devreli ve beii! s1mfh ve 14284 lira 42 

kuru~ ke11if bedelli ilk mekteb in§aati 15/4/1937 per~embe gi.ini.i saat 14 te 
S1vas Daimi Enclimeninde ihale edilmek i.izere kapali zarf usulile 24/3/1937 
giiniinden itibaren eksiltmiye konulmu~tur. Muvakkat teminat 1071 lira 33 
kuru!?tur. 

Proje, ke~if ve ~?artnamesi her zaman Srvas Naf1a dairesinde gori.ilebilir. 
Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin miiteahhidlik vesikasi ibraz veya 

bir teahhiidde en az 10,000 lirahk bina ve buna benzer in::!aati iyi bir suret
te yapm1~ olduklarm1 isbat etmeleri ~arttir. Talibler teklif mektublanm 15/ 
4/1937 per§embe guni.i saat on iic;e kadar Daimi Enciimene vermeleri la -
zrmd1r. · (1748) 

istanbul K1z Ogretmen Okulu 
Sabnalma Komisyonundan: 

istanbul K1z Ogretmen Okulunun parasu yahh ve pansiyon talebeleri 
i ~in gerekli goriilen 280 c;ift ayakkab1 ac;1k eksiltme ile almacaktir. 

Beher c;ift ayakkabmm muhammen bedeli 400 kuru~ ve ilk teminati 
'4 liradrr. 

Eksiltme 14/4/937 per§embe gi.inii saat 14 te istanbul Ki.iltiir Direktiir -
igi.i binasmda Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyonda yap1lacakt1r. 

istekliler niimuneyi ve ii!artnameyi gormek ve ogre!Jj!l]ek iizere Okula ve 
lk teminati da belli gi.inden evvel Okuldan alacaklan yaz1ya gore Liseler 
Muhasebesine yahrmalan ilan olunur. (1790) 

HER AK~AM 

Bagan SA YE 
LONDRA Birahanesinde 

Telefon: 40227 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 
ikametgah1 ve meskeni bilinmiyen Veliye varisi Ya§ara a§agJdaki merci 

karan teblig makamma kaim olmak iizere ilan olunur. 
istanbul icra Tetkik Mercii Karan 

Hakiro : Halid 
Kfitib : Zahide 

i. D Emniyet Sand1g1 avukah yenilenmesi istenen takibin yap1ldJg1 ta
rihteki matlubun (40) lira (11) kuru~tan ibaret oldugu ve arthrma netice -
sinde % 7,5 unu bulmad1gmdan tecile tabi tutulan mezkur gayrimenkuliin sa
blmadrihm ve mezkur tarihten sonra da faiz ve kumusyon ve masraflarmm 
hesaba ithal krlmmas1 laz1m geldigini haber vermi~ ve borc;lu oli.i Veliye va
risi olarak icabet eden Faik valdesi vefatmdan evvel olen hem§iresinin Ya • 
~ar nammdaki k1z1 da vereseye dahil ise de nezdinden Aydm tarafma firar 
eden mezburenin Aydmm neresinde oldugunu bilmedigini ve yangmdan ev
vel sozii gec;en muamelattan haberdar bulunarak okunan beyannameyi kabul 
etmi~? ve tapudan celbedilen rehnin paraya c;evrilmesi s1rasmdaki Dordiincli 
icra dairesi tezkeresi ve mi.ibrez gazete miinderecatlan da takibin vi.icudiinii 
isbata kafi giiri.ilmi.i~tiir. 

indelicra diger varis olarak haber verilen Yaii!ara i~bu muameleden 
usulii dairesinde haber verilmek iizere beyanname dairesinde yenilenen dos
yanm icraya iadesine karar verildi. (1883) 

Unye Belediye Riyasetinden: 
(2993) lira (67) kuru§ bedeli ke§ifli elektrik santral binas1 in§aatma 

temdid miiddeti ic;inde talib <;Ikmad1gmdan 28/4/1937 pazartesi giiniine ka
dar bir ay miiddetle pazarhga buakrlmi§hr. istekliler proje ve teferri.iatm1 
Unye Belediyesinden ve istanbulda Taksimde ~ark apartimanmda Elektrik 
miihendisi Hasan Haletten alabilecegi ilan olunur. (1876) 

ADEM • 
I iKTiDAR 

TiFOBiL 
Dr. iHSAN SAMi 

Tifo ve paratifo hastahktarJDa tu
tulmamak icin ag1zdan ahnan tifo 
hablandn. Hi~ rahats1zhk vermez ve B E L G E V ~ E K L i G i N E K A R !? I 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede araym1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbu 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Salr.fb ve Ba~mulr.arrt11: Yunu4 Nadi 
Umumt ne$rt11at1 tdare eden YaZJ l~ten 

Mfldflril: Hikmet Miinil 

Cumh.urt11et matbacm 

Harkes onu 
RA0:ol~. 

istiyor: 

RA Yo£i ----t;iinkii: 

RADYOLiN 

RADYOLiN 
Tiirkiyede ve kom§U mem
leketlerde yiiz binlerce 
ki§inin di§lerine s1hhat ve 
giizellik vererek bu §Oh-

reti kazanmJ§hr. 

RADVOLiN 

Giinde iki defa kul· 
lamlmah ve di§ler bol 
bol flr~alanmahdn. 

Di§l~rdeki pas ve kiifekile
ri temizledikten ba§ka di~ 
etlerindeki hastahklar1 da 

RADYOLiN 
Kullanan agrzda dai
mi bir bahar tarave

ti ya~ar. 

tamamen izale eder. 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Eksiltmiye konulan iii!: Adana su baskmmda evleri yik1lanlar 18 dt 

irede dorderden 72 ve bir dairede de 3 ki cem'an 75 ev yaptullacakhr. 
Ke~if bedeli •32,602:. lira elli iki kuru~?tur. 
2 - Bu i~e aid evrak ii!Unlardrr: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Baymd1rhk isleri genel §artnamesi, 
D - Fenni: ~artname, 
H - Ke§if hulasas1, 
F- Proje, 
G - Hususi !iartname. 
istiyenler bu evrak1 c163:. kuru§ bedel mukabilinde Vilayetten ala ' 

bilirler. 
3 - Eksiltme, 13 nisan 1937 tarihinde sah giini.i saat on birde VilMe 

odasmda kapah zarf usulile yapilacaktir. l 
4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin c2445:. lira ·19· kuru~lll 

muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 say1h ni.ishasmda c;Ii>~ 
talimatnameye tevfikan mi.iteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi lazimdlr. 1ste~; 
lilerin teklif mektublanm iic;iincii maddede yaz1h saatten bir saat evvellll 
kadar Vilayete makbuz mukabilinde ve:rmeleri muktazidir. , 

Posta ile giinderilecek tekliflerin d1s zarflan mi.ihiir mumile iyice k~ ) 
pahlmts olmas1 laz1mdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (17;>4 

Resimli hakiki bir vak'a 
GENC ve TAZE 

Goriinmenin yeni ve kolay usulii 

Saat 6 da yorucu 
bir me§guliyetten 
sonra, burw~uk ve 
yorgun bir yi.izi.i 
vard1. 

Bu yeni pudranm 

Sa at 6,45 te bu 
yeni ve sihramiz 
c4 te biro pudrayi 
kulland1. Bir mik-
natisin igneleri 
cezbettigi gibi cild 
1c;m son derece ya-

son derece yapl§rna pl§ma hassasma ma-
hassasrm veren fev- lik gayet ince bir 
kalade inceligi adeta pudrad1r ....... 
yiiziinde gayrimer'idir. En sami- j 
mi dostlanmz bile §ayani hayret 
teninizin, tabii giizellikten miite-

Saat 7 de §ayani 
hayret bir tenle 
gene ve teri.itaze 
giiri.ini.iyordu. 

Yiiz ve burnun par· 
lakh~ tamamen zail 
olmU§, hatta blitiin si· 
yah benler kaybolm'll~ 
tur. Bir defa pudrs.· 
lanmak kafidir. c;i.iJl· 
kii bu pudra cildinit 
i~in kuvvetli bir ys.· 
pi§ma hassasma ms.· 
liktir. vellit olmad1gma kail olamiya

caktir. Dl§arlda, yagmurda ve 
giinC§te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis ma<;larmda, i~eride 
s1cak salonda dansta daima caz-ib 
giizellikte bir tene malik olabilir- ) 
siniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen miiteessir olmaz ve 

yiizde leke ve tabaka te§kil et· 
mez. Tokalon pudrasm1, cildini:Z:· 
de son derece yapi§rna hassas1111 

veren ve fevkalade ince olan b1.l 
sihramiz c4 te biro pudrayi kUI· 
lammz. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksm1z. 

Binlerce Tokalon mii,terisintlen miiessesemize mektub yazan· 
larm mii,ahedeleri kendiliginden gelen eu k1ymetli delillerdir: 

(Tohalon hrem ve ouclraTarrnz hullanmaya bafladrgrm giin· 
denberi cildim hendi hrem Qe pudrasrnt buldu) 

Beylerbey .. .... K. caddesi ...... Mu 
( Kremlerinizin bir haft a zarfrnda cildimde gostermif oldrt· 

gu iyi tesirden miitevellid memnuniyetimi isim ve adresimle 
iliin etmenizi rica ederim.) 

Bebeh ... lb .•• So ... No. 11 Ra .•• 
Mektublarm asiilan dosyalanmtzda sakhdtr. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artllrma 
ve Eksiltme Komisyonundal1: 

24 aded Schumann Voliimenometresi 
18 • Muhtelif eb'adda c;imento elegi 
24 " • :. normal kum elegi 
1 ,. Teferriiatile beraber Michaelis maniveleli cer aleti. :V' 

Malzeme laboratuan ic;in li.izumu olan yukanda cins ve miktan yazth f'll r 
zeme ac;1k eksiltmiye konulmustur. Eksiltmesi 12/4/1937 tarihine rashyan JIJ' 
zartesi giini.i saat 14 te mekteb binas1 ic;indeki Komisyo~da yapllacaktir. rtle' 
hammen bedeli bin ·1000• ve ilk teminat c75• lirad1r. Isteklilerin §artna65g~ 
sini giirmek i.izere mekteb idaresine miiracaatleri, (1 



lngiliz - T iirk 
-

i~ birligi 
Orada tecelli eden lngiliz -
~iirk dostlugu tezahiirleri
nin hiitiin Tiirkiyede hiiyiik 
memnuniyet uyandtracagmt 

temin ederiz 

K arabukte yap1lacak demir ve 
~elik fabrikalanmn temela:tma 
torenine i~tirak etmek uzere 

Ba§bakan inonune refaka't eyliyen heyet 
arasmda oraya gelmek zahmetini ihtiyar 
eylemi§ olan ingiliz Buyuk El~isi Sir 
Persy Lorraine bu munasebetle bir nutuk 
had ederek Turkiyenin bu en ehemmi
yetli i§inde kendi memleket ve hiikfuneti
:nin giisterdigi alakay1 tebaruz ettirmi§tir. 
1ngilterenin Turk agu sanayiine gosterdi
gi alaka iki turludur: B)risi i§in teknik 
tafaf1du ki Brassert muhendisler heyeti 
tarafmdan temsil edilen ingjliz fen ve 
san'ab onun bu k1smm1 ba~armag1 kendi 
~zerine alml§tlr. Digeri mali cihetidir ki 
lngiliz hukumeti bu k1smm istedigi butun 
kolayhklan temin ve teyid eylemek sure
tile onun tahakkukuna esash surette yar
d!m eylemi§tir. ingiliz Buyiik El~isi 
Turk ag1r sanayiinin kurulmasmda ingil
tere tarafmdan memnuniyetle deruhde o
lunan iki rolu manalandirml§hT. !ngiliz 
Biiyiik El~isinin ingiliz - Turk i§ ve el
birligini tebaruz ettiren sozleri, Ba~baka
nm sulh davacllarile birlikte yurudugu
muzii ifade eden sozlerini ikmal etmek 
suretile biitiin butun k1ymet kazanmi§tiT. 
Karabiik fabrikalanmn kurulu§U merasi
mi bu::1dan dolayi mustesna bir mahiyet 
almi§ oluyor. Orada tecelli eden !ngiliz
Turk dostlugu tezahiirlerinin biitiin Tiir
kiyede buyuk memnuniyet uyanduacagi
m temin ederiz. 

Milliyetc;i ve devlet~i Tiirkiyenin pey
derpey tatbik olunan endiistrile§me pro
~rammda nazan dikkate almmak laz1m 
gelen ba hca saslara evv I · iiinkii nut
kunda Ba§bakan lsmet lnonii tekrar ve 
~uvvetle i§aret eylemi§tir. Tiirkiye ic;in 
endiistrile§menin ilk maksad1 onun me
deni bir cemiyet olmak ihtiyacma cevab 
veren tarahdu. Ekonomik terakki ve te
Hmiil ic;timai tekamiiliin temelini te§kil 
eder. Bugunun kuvvetli cemiyeti, kendi 
vaziyetine hakim olmakta modern terak
kilerin bilgilerine sahib olan ve onlan fi
liyata koyan bir insan heyetidir, ve o he
yet yalmz milli vaziyetinde bir kuvvet 
degildir, milletlerarasJ muamele ve mii
badelelerinde de kuvvet faktorudiir. 

Bir mesele: Endustri bak1mmdan geri 
olan memleketlerin az~ok endiistrile§me
leri milletlerarasJ ekonomik mubadelele
r inde zaten endiistrileri mevcud memle
ketler aleyhine bir hareket midir? Bunu 
boyle sanan basit gorii§lii insanlara tesa
diif edilmi§tir. Ekonomik terakkilerin 
milletlerin hayatmda oynad1g1 rolleri bi
lenlere gore hakikat bunun tam tersine
dir. Dahili hayatmda ilmin ve fennin te
rakkilerinden istifade ederek kuvvetlenen 
ve kendi ferdlerinin mai§et seviyesini 
yiikselten bir memleket, milletlerarasi 
miibadelelerinde eskisine ni&betle iic; mis
li, be§ misli ve adeta sonu gelmiyecek ka
dar <;ok m1sli fazla faaliyet gosteren bir 
memleket olur. Biz dahili terakkileri
rnizi temin etmege ugra§trken kendi 
ihtiyadanmtz itibarile kendi kendi
rnize yeterek kabuguna ~ekilmi§ bi•· 
rnillet haline gelmegi asla dii§iinme
dik, ve imkanstzhkla miieyyed boyle 
hir cehalet bizden ebediyen uzakttr. 
Biz ziraati ve endustriyi kendi memleke
timiz dahilinde miimkiin olan terakki 
hadlerine goturiirken otar~ik bir hayata 
kavu§mag1 degil, belki milletin maddi ve 
manevl hayat ve mai§et seviyesini yiiksel
tebilmek gayesini takib ediyoruz. Akh 
erenlerin mec;hulii degildir ki o zaman 
Turkiyenin milletlerarasi miibadelesi 
§imdikine nisbetle birka<; misli fazla ola
cakhr. Dolayisile tahakkuk edecek olan 
bu neticenin Qjzim plamm1zda yer tut-

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 4 sii.tun 3 te] 

i(: SAHiFELERDE 
3 iinciide: Eserler kar§Ismda 

· Peyami Sa fa 
5 incide : Berlin mektublari 

Adnan Cahid Otiiken 
Hukuk ko~esi 

Miinib Hayri Vrgiiplii 
7 ncide : Tiirklerde madencilik 

M. Turhan Tan 

' Frans1zca • TUrk~e. Reslmli 

Buyuk Oil Ktlavuzu 
3 iincii cild ~1kt1 

Fiat1 (4,5) dart bu~uk liradJr. 
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Cebeliduruz isyam genisliyor 
Sam Vatani hiikiimeti 

tehlike kar~Istnda 

Ba,vekilimiz EreQii 
fabrikas1n1 da act1 , 

F ransadan yardtm istedi Diin a~II·~ merasimi yapiian Eregli mensucat 
. . kombinam1z bir misli daha geni· let·l k 
lsyantn ba~1nda bulunan Em1r Hasan Eletra' ~ I ece 

Ba,vekilimiz Eregliye giderken Kayseride tevakkuf ederek yanlarmda 
Hariciye, ikhsad, Giimriik ve inhisarlar V ekillerile ingiliz sefiri 

oldugu halde Mensucat ve Tayyare fabrikalarmt ziyaret ettiler 

beyanatta bulunarak: «HakktmiZt kantmtztn son 
damlas1na kadar miidafaa edecegizh> dedi 

$amdan ' bir manzara ve Emevi camiindeki minarelerden Hazreti isa~m goktem 
ahir zamanda inecegi minare efsanesine aid isa minaresf 

-5am 4 (Hususi) - Cebelidiiruzdan Emir Hasan Eletra§ Arab gazeteci -
alman son haberlere gore Emir Hasan lerine §U bey an alta bulunmu§tur: 
Eletra§m Maverayi Erdiinden avdetini «- Son ve kat'! karanmiZI vermi§ bu
muteabb isyan hareketi 'endi~ verici bir lunuyoruz. Her ne pahasma olursa olsun 
rnahiyet almi§hr. ;lam hiikumeti F rans1z arllk ;lam hiikumetinin idaresine taham
F evkalade Komiserligine miiracaat ede- miil etmiyecegiz. Cebeli~uruzdaki biitiin 
rek yard1m istemi§tir. [Arkasz Sa. 7 sii.tun 3 tel 
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Be~ikta~ O~oku 4 -1 yen· 
muvaffak "' tnege u 

Ankarada yapdan ma~ta da AnkarA· 
giicii Dogansporu 5 - 1 maglub etti 

Hakkz izmir lcalesine gol atarken 

izmirin O~ok tak1m1 dun ikinci rna - lib gelebilmeleri, Be§ikta~IIlan~ muvaf
rymi ;leref stadyomunda Be§ikta§la yap- fakiyet ihtimallerini ~ok azaltm1~ bulun
tl. Bir giin evvelki kar§Ila~mada F ener- dugundan stadyomda toplanan merakh • 
bah<;elilerin bu takJma bir tek goile ga- f ArkaSI Sa. 6 siitun 1 de] 
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Hindistanda yeni rejim 
Hind milliyetperverleri, yeni kanunu esaside hakim· 
Jere verilen yiiksek salahiyetleri kabul etmiyorlar 

Londra 1 (Hususi) - Buyiik Bri -
tanya imparatorlugunun birc;ok rahatSIZ
hklan arasma bir yenisi daha gelip in -
zimam etti: Hindistanm vaziyeti. Hin
distamn bugiinkii vaziyetinin belki her 
vakitten ziyade ciddi tehlikeler dogur -
maga mustaid oldugunu burada soyli -
yenler pek ~oktur. Malum o!dugu iizere 
bugiinden itibaren Britanya lmparator -
lugunun bu geni~ arazisinde yeni kanu -
nu esasinin hiikmu cari olmaga ba§hya -
cakhr. Y eni kanun, Hindlilere yanm 
mustakil bir federasyon rejimi vermek -
tedir. F edere eyaletlerin ba§lannda u -
mumi valiler bulunan kabineleri, idari ve 
te§rii haklan haiz parlamentolan olacak 
ve prensler tarafmdan idare edilen 
«miistakil» devletler hususi bir idare sis- Hind milliyetperverlerinin ltderi Gandi 
temine tabi olacaklardir. 

Bu yeni kanunun gosterdigi idare §ek- birle§ik ve orta eyaletlerinde millici nam-
line haZITlanmak i~in Hindistanm on bir zedlerin kazand1klan ekseriyet pek ka
eyaletinde yap!lan te§ril sec;imde <<biitiin hirdir. Garbi §imall hududlan eyaletile 
Hindlilerin milli kongresi» namzedleri Bengale'de hi~bir parti kat'i bir ekseriyet 
kazanmi1lardJT. Bu 11 eyaletten altlSln- kazanamami§Sa da kazanan milliciler di-

da Bombay. Madras, Bihar~ Orissa ile .[Arkast Sa. 3 sii.tun 3 tel 

Diin Bilyii.k Ba~vekilimiz tarafmdan ar;zlan Eregli dokuma fabrikaszmn ismet inonii niin elile yapzlan temelatma merasimine 
aid muhtelif inttb alar ve bir abide gibi yii.kselen tabr!kanm bugii.nkii. manzarast 

Eregli 4 (Sureti mahsusada gender -
digimiz arkada§lm!zdan) - Ba§Vekil 
lsmet lnonii yanlannda Hariciye Vekili 
T evfik Rii~tii Aras, Ekonomi Bakam Ce
lal Bayar, Giimriik ve lnhisarlar Vekili 
Rana T arhan, !ngiliz Biiyiik El~isi Sir 
Pmi T~oren, Millet Mecli,j azalan, ban
kalar direktorleri ve diger zevat oldugu 

halde saat 18,30 da buraya gelmi§tir. 
Ba§vekil istasyonda Konya V alisi, or

du miifetti§i lzzeddin, Korgeneral Kera
meddin, Eregli Kaymakam1, Belediye 
Reisi, Eregli mensucat fabrikast direk -
torii tarafmdan selamlanmJ~tlr. lstasyo -
nun d1~1 ve fabrikaya kadar giden yol 
gene, ihtiyar, kadm ve erkek biitiin Ereg-

li halkl ve bu giizel a~Jh§ merasiminde bu
lunmak i~in civardan gelenlerle doluy • 
du. Her tara£ milli renklerle donahlm1~ 
oldugu gibi fabrlka methalinde ya§arulan 
§U dakikalarm en giizel bir ifadesi olan 
«devletin yap!CI kuvvetine inan» vecizesi 
yazJlml§tl. 

r Arkast Sa. 7 sii.tun 5 tel 
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ispanya dahili harbi 
ihtilalciler simal 

' 
cephesinde ilerliyor 

ispanyada bir ktstm 
italyan zabitleri kur· 

'una mt dizilecek? 

Madrid cephestrute yeni kaztlan 
stperlerden birf ... -

Salamanca 4 (A.A.) - Asilerin 
tebligi: 

Biskaya cephesinde: Asiler, elde edil
mi§ mevzileri tahkirn etmi§lerdir. 

Cordoue ve Burgos cephelerinde cum
huriye~ilerin taarruzlan puskurtiilmii§ • 
tiir. 

Madrid ve Oviedo cephelerinde tiif k 
muharebeleri olmu§tur. 

Ba§ka taraflarda i§' ara deger bir§ey 
yuktur. 

[Arkast Sa. 3 siitun 1 del 
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Sovyet Rusya Posta 
komiseri azledildi 

Moskova 4 (A.A.) - Sovyet Rus

ya Merkezi !era Komitesi Riyaset Diva

n!, posta miinasebatJ halk komiseri Y a -

goda'y1 cinal mahiyetteki bir tak1m cii • 

riimlerden dolay1 azletmi§tir. 

Mesele, tahkikat hak;i1111ine gonderil
mi§tir, 

Lehistanda endise 
' 

dog an 

Almanya, Sovyetlerle 
anla~mak istiyormu~ 

Sovyet Rusyan1n Almanyaya a~1k kalmt' 
yegane iptidai maddeler piyasast olmas1 

buna sebeb olarak gosteriliyor 
Var~ova 4 (A.A.) - Siyasi mehafil, 

Almanya ile Sovyet Rusya arasmdaki 
munasebetlerin inki~afma intizar et -
mektedir. 

Bu inki~afm baz1 ruhi ve ikhsadi a
lametleri gorii~iilmii~ti.ir. 
~imdi siyasi muhalefet yerine, bir 

te~riki mesai kaim olacakbr. Bu hal, 
Lehistam endi§eye du~iirmektedir. Mu
halifler mehafili, bilhassa endi~e ic;in -
dedir. 

Sag cenahm na~iri efkan olan Ad • 
nowa admdaki haftahk gazete, Sovyet 
Rusyamn Almanyaya ac;1k kalm1~ olan 
yegane iptidai maddeler piyasas1 oldu • 
gunu hahrlatmaktadir. 

Bu gazete diyor ki: 
cFiituhat yolu §imdiki halde kapah 

oldugundan anla~ma ve ticari mubade
lelerden ba§ka yol kalmami~br. Bugiin 
yarm Sovyet - Alman mlinasebetleri de-
gi~ebilir.• [Arkasz Sa. 3 sii.tun 5 tel 
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Belgrad toplanbstnin 
uyandudtgl akisler 

Bir F ransiZ gazetesi «Bu bizim i~in bir muvaffa· 
kiyetsizliktir. F ransa ile ingiltere fena oynuyor• 

lar. Fakat neticede kazanacaklardtr» diyor 
Paris 4 (A.A.) - Fransa Hariciye Nezare• 

Kii~iik ltilaf konferan- tinin iimidlerinden vaz • 
smm bir miitekabil yar- ge<;mesi laz1m geldigi • 
dim misak1 akdi hakkm- gm1 yazmakta, fakat 
daki F rans!Z teklifini her- F ransanm, takib ettigi &i-
taraf etmi§ oldugu suretin- yasetinin ademi muvaffa· 
deki haberler dolay1sile kiyetle neticelenmi§ ol • 
diplomasi mehafili, Fran - masma ragmen bir~ok ye 
s1z Hariciye Nezaretinin ni te§ebbiislere giri§ecegi 
Belgrad tebligi iizerine hie; ni ilave eylemektedir. 
bir teklifte bulunmamJ§ Lavoro F ascista gaz 
oldugunu tasrih etmekte tesi ise, garb misak1 im 
ve Benes'in pazartesi gii- za edilmedigi miiddet~ 
nii Bel grad! ziyareti esna- F ransanm Hfi bir ztma 
smda yapacag1 gorii§me - addedilemiyecegini iddi 
I . . . YalruWa Belgrad1 ziyaret ede-
enn vaz1yet1 tavzih e- eylemektedir. 
d . cek olan Qekoslovakya 

:cegmi ilave eylemekte- Cumhur Retsi Benes Polonyaltlara rore 
d1r. Kiifiik Antanl 

ltalyan ga%elelerinin nefriyatt l Var§ova 4 (A.A.) - Hukumeti 

. Ro~a .. 4 (~~A.) - Giornale d'ita- na§iri efkan olan Kurier Czerwony gaz 
ha, Ku~uk ltilaf konferansmdan sonra [Arkas& Sa. 5 sii.tun 3 t~J 



CUMHURiYET 

Tarihi tefrlka : 79 Yazan : M. Turhan Tan 

(..__e..;;...._e_h_i_r _v_a_M_e_m_l_eket Ha berleri ) 
Gencligin mar,I Askeri miitekaidletin 

(Terciime ve iktibas edilemez) 

Bir donmenin ihaneti 
«Dagha,tni duman } k k 
almi,» mar,lm yazan sene i ongresi 

bir muallimdir 

Tiirk ordusuna kadar sokulan bu hain, ordunun 
en liizumlu planlarini dii~mana fa~etmi,ti 

Bursa (Husu -
si) - Ankara Hal
kevinde yap!lan U
ludag gecesine Bii
yiik $efimiz Ata -
tlirklin §eref ver -
meleri ve bu mlina 
sebetle Tiirk genc
ligile hasbihalde 
bulunmalan §eh -

2600 lirabk dar bir biit~eye dayanan cemiyet, 

Hiinkar ile vezir de • ba~ka ba§ka I kahn duvarlar iizerinde • nihayet bir 
sebeblerle - uzun siirecek bir muhasa - fiske tesiri yap1yordu, ]agamlar - her fe
ramn aleyhinde bulunduklan halde dakarhga ragmen - i§lemiyordu. 

miitekaidlerin yeni kanuna gore maa, alma
temin i~in te,ebbiislere giri,ti lartnl 

zafere susam1~ ordunun necib duygula - Almanlar ve beraberlerinde bulunan 
rma sayg1 gostererek dli~iincelerini sak - ispanyollar, Portekizliler, Lehliler, <;eh
hyorlardi, yerlerinde kahyorlardi. _ ler, Bohemyahlar, tabiatten vefasiZhk 

Soguga dayanam1yanlar oli.ip gittik - goren Tiirklerin fiitur getirdiklerini sana
ten sonra meydan, gokten yagan fela - rak bir baskm tertib etmi§lerdi. Propa -
ketlere de gogiis gerecek saglam yap1h ganda miikemmelc\i. Tiirklerin soguktan 
dilaverlere kald1 ve harb kiZI§h. ~imdi ve a~hktan kimildanamiyacak bir halde 
herkes, bal~Ikla~mi§ topragm altmdan bulunduklanna biitiin Viyana inandml -
~ehre dogru siiriilecek lagimlann bur~ - mi§ti. F akat bitkin olduklan soylenen 
larda, duvarlarda a~acag1 gedikleri bek- Tiirklerle goz goze, yiiz yiize gelmek 
liyordu. Bunlar, zafer yolunu gosteren gene kimsenin ho§una gitmiyordu. Bu 
hirer pencere ve ayni zamanda zafer pe- sebeble - baskm fikrini ortaya atan -
risinden Turk ordusuna yollanmi§ hirer Kont Palatin Frederik hiicum k1t'alan • 
tebessiim olacakh. Dar ve uzun mezar· nm kur' a ile se~ilmesini emretti. Baht! 
lar i~inde §erefli bir hayat yolu arar gibi yar olmayip ta bu yaman i§e siiri.iklene
akla s1gmaz sikmhlan yene yene ~ah§an cek neferler, kii~iik bir §ikayet kelimesi 
lagim ustalar1, muhasara i§inin biitiin a- mmldanchklan takdirde ~ok ag1r ceza 
girhgmi omuzlannda ta§Iyorlardi, ordu- goreceklerini bildikleri ve hele yerinde 
nun §iikramm duya duya vazifelerini go- ka~may1 da dii~iindiikleri i~in baskma n-
riiyorlardi. za gostermi§lerdi. • 

Bi.iyi.ik toplann Belgradda buakilmasi Bizzat Kont Palatin Frederik, aziz 

. rimizde pek biiyiik 
bir seving dogur -

Edebiyat muaHimi mu~tur. 
Ali Ulvi 0 gece Ankara 

Halkevinde soylenen ve Biiylik $efimiz 
Atatiirk tarafmdan hahras1 nakledil -
mek suretile bir kat daha layrnet bulan 
(Dag ba~m1 duman almi§) mar§Inl yaz
ffii§ olan, halen Bursa KlZ Muallim 
mektebi edebiyat muallimi Ali Ulvinin 
duydugu seving ve baz, ya§h bir insa -
nm, omrliniin sonlarmda kavu~aca~ 
mazbariyetlerin en biiyiigii ve en kut
sisi olmu§tur. Edebiyat muallimi bana 
diyor ki: 

c- Mektebler igin birgok ne§ideler 
yazmi§, birgok kiifteler yaprnl§tlr. !s -
tanbul Muallim mektebinde muallimken 
beden terbiyesi muallimi iistad Selim 
S1rn bir arahk bana bir isveg mar§Imn 
Blgiisiinii verm~ti. !§te buna yaphgim 
glifte (Dag ba§ml duman almi§) b. 0 
zaman benim igin pek k1yrnet ifade et
miyen bu glifte Yiice Onderimizin ha -
tlralanm nakletmelerinden sonra en 
biiylik bir loyrnet ve klVang memba1 
oldu.~ 

gibi inamlmaz bir hareketin zaranm an- nefsini tehlikeden uzak tutmaYJ unut • 
cak bu lagimlar telafi edebilecekti. El - mu§ degildi, hiicuma i§tirak etmiyerek 
deki i.i~ yiiz ki.i~iik top, Viyana kalesinin kumanday1 Ek do Reyi§ah' a birakmi§· 
kahn duvarlanm yikamiyordu. · Halbuki ti. Kendinden daha asil bir adama vekil 
hi.icum i~in bir delik, bir gedik lazJmdJ. olarak oliime dogru yiiriimegi goze al • 
Lagimcilar, hrnaklarile topragi kaza ka- mak mecburiyetinde kalan Ek do Re • 
za i§te bu hiicum yolunu a~mtya sava§J • yi§ah, Viyana ile Ti.irkler arasmdaki 
yorlard1. hendeklerden, duvarlardan ilham ahp 

Umum Asker£ Mii.tekatdin Cemiyett kongresinden tki intt"ba 

F aka bir ihanet Viyanahlan uya • iisti.iste ii~ z1rh giymi§ti ve bu sure tie 
mkhga sevketti, ]agam i§lerini kuvvetle Tiirk palalanndan siiziile siiziile gele • 
beklenen neticeden uzak dii§i.irdii. Hain cek oli.imle kendi arasma demirden ya • 
bir donmeydi, o~dunun i~inde ve en giz- p1lma ii~ kademeli bir siper koymu§tU. 
li i§leri gori.ip ogrenecek bir mevkide bu- y agmurun, sogugun. ihanetin ve azik
lunuyordu. Lagamcilarm yer yer ~h§- SIZhgm elinde boyuna h1rpalanan Tiirk
hklanm, Viyanaya birka~ yerden yara ler, §imdi gece karanhgmdan da dii§ • 
a~acaklanm sezince fmat kollami§ ve manhk giiriiyordu. ~iinki.i baskmci fu • 
sert yagi§h bir giinde siiri.ine siiri.ine Pi - kaya yiirek pekligi veren, kilavuzluk e • 
ber kulesi oniine gelerek ic;eri ahnmas1 den geceydi. Fa kat oldiiriicii soguga go· 
i~in yiiksek sesle yalvarmaga ba§lami§ - giislerini ac;arak, yapi§kan ve arsJZ bal -
ti. lyi almanca konu§uyodu, htristiyan c;Iklara dirseklerini daytyarak, c;e§id c;e
dogdugunu ve gene h1ristiyan olmak is - §id ihanetlere dudak biikerek, azikSIZhk 
tedigini soyliiyordu. oniinde midelerine ta§ baghyarak zafer 

i~te bu hain donme ]agamlar hakkm- giinlinii bekliyen Ti.irkler, binlerce bilen
da Viyanahlara miihim bilgiler verdi, mi§, keskinle§tirilmi§ dii§man silahma ki
planlar gosterdi ve mukabil tedbirler a- lavuzluk eden karanhga da yenilmediler 
lmmasm1 kolayla§tud1. ihanetten haber- ve gecele§en di.i§mani, anslZln uyanan 
leri olm1yan Turk lagamCI!an yeraltmda sert I§Ikh bir giindiiz gibi kar§tladilar. 
yi.iri.irken pusuya dii§erek §a§alami§lar ve Dii§iini.ilen plana gore baskmCI!ardan 
bi.iyiik emeklerini kar§Ihyan husran o - bir f1rka Sel kapmndan ~1k1p Ko§k ve 
ni.inde Ia! olup kalmi§lardi. Karintiye kap1larma gidecek ve Karmes 

Y agmur, soguk, ihanet. Bunlara yi - manastmm ~evirecek olan diger bir fuka
yecek k1thgt da katilmak iizereydi. Bu- ya miivazi cephe almak suretile Tiirkle
dinde alman erzak arhk bitiyordu, aske- rin koca bir cenahm1 ~evirmi§ olacakh. 
rin az1g1 giin ba§Ina azalt1hyordu. Oz Arkaya dogru sarkacak kuvvetlere Si • 
yurddan bir ikinci ince filonun daha ha- gismond'la Y eser kumanda ediyordu. 
mlanmasi miimkiin olsa bile o mevsim- Onun da biiti.in i.imidi gecedeydi ve ko
de kaYJklann Karadenizi a§IP Tuna ag- YII karanhgm kara bir kef en gibi Ti.irk
zma ula§malan, uzun bir yolu dola§ma- Jeri saraca&Im umuyordu. F akat her iki 
Ian hemen hemen imkanSIZdt. Geride firka, Tiirk metrisleri online gelince ki -
kalan Macar ilinden ne bir tutam ot, ne lavuzlannm kayboluverdigini gorerek §a
bir avuc; un geliyordu. y agmurlann ya- §ITffii§lardi, korkudan deliye donmii§ler
rathgi balc;Ik i~inde, insafsiz bir sogugun d1. 
c;adir ~ad1r ve siper siper dola§arak sa~- Evet. Gece, o simsiyah gece ortada 
hgi oli.im tohumlan arasmda, birbirini yoktu ve her yer anslZin aydmlanmi§h. 
kovahyan beliren ihanetler kar§tsmda Baskmci!ann idraklerini kararhp gozle • 
kahraman ordu, §U gidi§le, a~ ta kala • rini kama§hran bu I§Ik, vakitsiz bir §a -
caktJ. f~ktan m1, Tiirk ¢ad1rlarmda birden u -

S I yandmlan me§alelerden mi, yoksa Tiirk-
u tan Siileyman bu durumda biisbii- 1 · 1 1 d d d B erm pa a ann an m1 oguyor u? u • 

tiin sinirlendigi i~in geri donmek emrini rasmi elleri ayaklan titremege ba§hyan 

vermek istiyordu. 1brahim de ayni di.i - baskmc1 asker de, onlann - dilleri tu • 
§iincedeydi. Lakin ordunun merd te • 

vekkliliinden bir zerre kaybetmedigini 

gorerek ~ekiniyorlardi, iradelerini kul • 
[anamJYorlardi. Bu vaziyette birka~ hi.i

t:um tecriibesi yapmak laztm geliyordu. 

Halbuki top gi.illeleri - isabet ettikleri 

tulmu§ olan - kumandanlan da anlama
mt§lardl. F akat geceye giivenen alay a

lay baskmci, ~olde k1lavuzsuz kalmi§ 

serseriler gibi dort yanlarma bakm1p ag

la§Iyorlardi. 
(Arkasl var> 

inegol koy mekteblerinin a~acaklar1 sergi 

!negol (Hususi) - Her y1l tedrisat 
Jnunda mekteb faaliyetini gocuk ve -
lerine tamtmak igin agilan sergilerin 
u defa toplu olarak Bursada agilma -
na karar verilmi~tir. 
Maarif mlifetti§i ~ehab kazarruzm 

bliti.in mekteblerini bir daha gozden ge
t;irerek bu hususta muallimlerle gorli§· 
mii§tiir. 

Gonderdigim resim kazam!Zln bir lo
Sim muallimlerini miifett~le beraber 
gostermektedir. 

MOTEFERRIK 

Avcdar kongresi tehir edildi 
istanbul Avc1lar Kurumunun kon .. 

gresi dlin Eminonli Halkevinde akde -
dilecekti. Fakat ekseriyet hfis1l olmadi
~ndan kongre oniimiizdeki haftaya te
hir edilrni§tir. -···-Bursada yeni bir orman 

mektebi yap1hyor 
Bursa (Hususi) - Ziraat Vekaleti, 

~ehrimize nakledilen Orman mektebine 
yeni bir bina yaphrmak i.izere c;ekir
gede b~ bin lirahk bir arazi istimlak 
ettirmi§tir. Bu arazi listiinde yalmz 
mekteb binas1 degil, te§gir igin fidanhk, 
spor sahas1, bahge ve diger tesisat ya
p!lacaktlr. 

Ziraat Vekaleti yeni sene biitgesine 
bu mektebin in§asi igin 60 bin lirahk 
ve diger tesisat igin de 15 bin lirahk 
tahsisat kabul etm~tir. Hazirandan son
ra bu in§aata ba§lanacakhr. 

Mekteb lig pargadan ~baret olacak, 
birinci paviyon miidiriyet ve idareyi, 
ikinci paviyon simflar ve yatakhane
leri, iiglinciisli de laboratuar ve sair 
mesai dairelerini ihtiva edecektir. Ay
nca ki§hk bir spor salonu ile bliyiik ve 
miikemmel bir konferans salonu yapila
caktir. Bundan ba§ka Bursa ve civan 
ormanlanmri' te~giri i§lerine bir hazir
hk olmak i.izere bina ile birlikte derhal 
bir fidanhk tesisine ba§lanacaktlr. 

Ziraat Vekaleti, mekteb laboratuar
larma aid malzemeyi Almanyadan ge
tirtecek ve yeni ders senesinden evvel 
bunlar gelmi§ bulunacakt1r. 

Umum Asker! Miitekaidler Cemiyeti
nin ydhk kongresi di.in ~ehzadeba§mda· 
ki merkezlerinde, cemiyet ba§kam eski 
Harbiye N amlanndan General F eridin 
riyasetinde toplanmi§hr. lc;timada, ihti
yar miitekaidlerin yanmda, her ya§ta dul· 
lar ve minimini yetimler de haZIT bulu
nuyorlardi. 

!dare heyetinin bir yilhk vaziyetini, 
mesai ve faaliyetini anlatan rapor cemi • 
yet umumi katibi tarafmdan okunmu§ -
tur. Bunda, yap1lacak i§ler arasmda; es
ki kanuna gore tekaiid olmu§lann da ye
ni kanuna gore maa~ almalan, mi.itekaid
lerin umum vesaiti nakliyede ucuz bir ta
rifeden istifade etmeleri ve meccani hir 
muayenehane ac;tlmasi ic;in te§ebbiislere 
giri~tikleri de kaydediliyordu. 

Bilhassa ( er meydanlarmda Atatiir
kiin emir ve kumandasmda bulunmak §e
refine eren bizler, bu ihtiyar halimizle de 
her zaman, her yerde onun bir i§aretile 
can vermege hazmz.) siizleri uzun uzun, 
hararetle alki§lanmi§tir. 

Bundan sonra ba§ta Atatiirk olmak ii
zere biiyiiklerimize, askeri miitekaidlerin 
§i.ikran ve minnet duygulanm bildiren tel
graflann ~ekilmesine alki§larla karar ve
rilerek ge~en seneye aid hesab raporlan 
kabul olunmu§ ve yeni idare heyeti se • 
~imi yap1larak haZIT bulunanlara biskiivi 
ve c;aylar ikram olunarak toplanhya ni -
hayet verilmi§tir. 

Ancak eytam ve eramille yiiz bine ya
km I>ir kiitleye §ami! ~ok geni§ bir sahas1 
olmas1 icab eden bu cemiyetin son bir se

nelik faaliyeti gozden ge~irilirken hakh 

bir teessiirle muztarip olmamak elden ge· 
Jemez. 

~iinkii bu cemiyetin ydhk biitc;esi to
pu topu 2600 liradir. 

Bu 2600 liramn biiyiik bir ktsmi rna -

a§, kutasiye, telefon, kazanc vergisi, ten
vir ve teshin, bore ve saireye gittikten son
ra muhtac miitekaidlere yard1m ic;in kala 
kala y1lda 300 lira kadar bir~ey kalmak
tadir. 

Bu para ile de Cemiyet ge~en sene 
pek muhtac bir vaziyette bulunan 74 ai
leye komi.ir. 1 09 ail eye bulgur, fasulye, 
nohud ve 22 ihtiyara palto verebilmi~tir 
ki biitiin maddi yardimi da hemen hemen 
bundan ibarettir. 

Bunun haricinde hastalara bakmak, 
dullann maa§ i§lerini takib etmek, yetim· 
leri mekteblere yerle~tirmek, fakir bir va
ziyette olenlerin cenazelerini kaldumak 
ve ucuZi ilac; verynek gibi baz1 i§ler daha 
varsa da bunlardan istifade edebilenler 
de pek mahdud kimselerdir. 

Halbuki her tarafta rasgeldigimiz gi -
bi, di.in kongreye gelen mi.itekaidler ara
smda bile cidden acmacak bir halde bu
lunanlar pek ~oktu. 

Diger memleketlerdeki bu nevi cemi -
yetler ~oktan hay1rh maksadlanna eri§
mi§ bulunuyorlar. 

Mesela Fransadaki Askeri Mi.iteka -
idler Cemiyetinin 4 milyon azas1 ve yiiz
lerle ~ubesi bulundugunu biliyoruz. Bir
c;ok ba§ka yerler de ayni vaziyettedirler. 

Eger askeri miitekaidler i~in, onlann 
yardimlanna ko§mak i~in bir cemiyete 
ihtiyac varsa bu cemiyeti • hali vakti ye
rinde bir aile biit~esinden farkSIZ alan -
2600 lirahk bir biitc;enin darhgmdan kur
tarmak, yok eger boyle bir cemiyetin vii
cudiine ihtiyac duyulmuyorsa, onu lag
vedip muhtac miitekaidlere ba§ka bir 
§ekilde yard1m etmenin yollanm aramak 
lazimdtr. ~i.inkii, ismile biiti.in Ti.irk e
meklilerinin manevi §ahsiyetini iizerinde 
ta§Iyan bu cemiyetin - ba~mdakilerin gay
retlerine ragmen • bugi.inkii vaziyeti c;ok 
ac1 bir manzara arzediyor. 

Yeni orman kanunile meydana gika
cak olan teknik memur ihtiyacm1 kar
~Ilamak igin Ziraat Vekaleti Orman 
mektebine g-ok ehemmiyet vermekte
dir. Gelecek sene mektebin kadrosu bir 
misli artmlarak bu ihtiyag kar§Ilana
cakhr. Mektebin bilhassa fidanhk i§i 
ve Uludag ormanlarmm ihya ve ima
rmda miihim bir rol oymyacag1 dii§ii
nlilerek Uludag ormanlarmdan ayira
ca~ bir sahayi kendisine i§letme ve tat
bikat ormam yapmas1 kararla§mi§tlr. 
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Bursa - Karakoy yolund·~·f~~~'""NI:"J(~::i~~~~·d: .. f~:~"hi~'"' 
hir kamyon kazas1 

Bursa tiitiinciilerinin vaziyeti 
Bursa (Hususi) - Bursada son glin

lerde baZI tiiccarlarm miistahsilden yok 
pahasma denecek kadar ucuz bir fiatla 
tlitiin ald1klanm, bana vaki mliracaat 
ve §ikayetler i.izerine, bildirmi§tim. in
hisarlar idaresinden ogrendigime gore, 
bu ucuzluk, tiiccarlarm, mahsulle, gor
mez denilen tlitiinlin fena k1smm1 ayn 
ayn satm almay1p ikisini birlikte mli
bayaa etmelerinden ileri gelmektedir. 
c;unkii, bu sene baz1 mmtakalarda yeti
§en mahsullin evsaf1 gegen seneki kadar 
iyi '<Ikmami§tir. Binnetice as1l mahsul 
az, gormez gok olmu§tur. i§te bu itibar
la tliccar miistahsile ( gok gormez ic;-in 
az para, az mahsul igin de t;ok para ver
mekte) bunun it;in de vasati fiat dii§klin 
goriilmektedir. Miistahsillerin, bunun 
neden ileri geldigini bilmedikleri it;in 
bize §ikayette bulunduklan si:iylenmek
tedir. 

Esas itibarile tnhisarlar idaresi, tlic
carlarm durup dururken fiat d~iirme
Ierine meydan vermemektedir. Aynca 
bu seneki mahsutiin tamamen sahlmas1 
it;in icab eden tedbirleri de almi§ bu
lunmaktadir. Hatta oyle ki, icab eder 
ve koyliinlin elinde satilmadan tlitlin 
kahrsa bunlarm hepsini miibayaa igin 
tertibat dahi almi§tlr. 

Bursa (Hususi) - Karakoy istasyo -
nundan bugday yiiklli olarak §ehrimize 
gelen bir kamyon Kestel civarmda bir 
viraj1 donerken frenleri bozulm~ ve 
muvazenesi bozularak bir uc;uruma yu
varlanmi§br. Bugday c;uvallarmm us -
tlinde oturan §ofor muavini Ahmed 
kamyonun altmda kalarak ezilmi§, ka
fasi parc;alanmi§, kollan kopmu§tur. $o
for yerinde oturan ve !negolden Bursa
ya bu kamyonla yeti§mek istiyen !ne
gOl jandarma kumandanile refikas1 ve 
§Ofor bir tesadiif eseri olarak sag kur -
tulabilmi§lerdir. 

Bursada vergi tahsilatl 
Bursa (Hususi) - Vilayetin bu sene

ki vergi tahsilah §imdiye kadar goriil
memi§ bir raddeye c;Ikmi§hr. Her vergi 
vaktinde takib edilmi§ ve miikelleflerin 
vaziyetleri de nazari dikkate almarak 
kendilerine kolayhk gosterilmi§ bulun
masma ragmen tahsilat nisbeti, sene so
nuna iki ay kalmi§ken yiizde doksan 
be§i bulmu§tur. Bu rakam §imdiye ka • 
dar goriilmti§ bir §ey degildir. Bursa 
Defterdarli~ ve memurlanmn vergi ci
bayeti hususunda gosterdikleri bu faa
Iiyet merkezce takdir edilmi§tir. 

cinayet 
Bursa (Hususi) - M. Kemalpa§ada 

feci bir cinayet olmu§tur. Ayaz koyiin
den Laz Bekir, bir husumet dolay1sile 
ayni koyden ibrahim ve karde§i Halide 
raslami§hr. Hiikfunet binasmm kar§I • 
smda vaki alan bu kar§Ila§ma esnasm
da Bekir tabancasm1 gekerek ewela 
lbrahime be§ defa ate§ etmi§ ve onu 
derhal oldiirmii§tlir. Sonra tabancasm1 
karde§i Halide gevirmi§, iig defa da o
nun iizerit~.e ate§ etmi§, fakat Halid e
linden ve bacagmdan yaralanarak kac;
mi§tlr. Halidin bacag1 kmlmi§hr. 

Somablar pamuk tohumu 
istiyor 

Soma (Hususi) - Kazamtz ovasm • 
dan ger;en me§hur Bak1r ~ay1 dolayisile 
bu sulak arazide her y1l kiilliyetli pamuk 
zer'iyah yapilmaktadtr. 

Bu sene Hind pamuklanmn Islahi i~in 
yerli tohumlarm ekilmesi menedilmi§ ve 
Nazilli istasyonundan 20 ton pamuk 
c;ekirdegi gonderilmi§tir. Fa kat kazanm 
hakiki ihtiyac1 400 ton oldugundan pa
muk~ular sizlanmaktad!r. 

Pamuk~ular hi~ olmaz;sa bir miktar 
daha tohum gonderilmesi i~in hiikumete 
ve Partiye ba§vurmu§lardlr. Halk yeni 
tohumlan ~ok biiyiik sevincle kar§Ila • 
maktad1r. 
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Hindistan meselesi 
f'R\ iinya politika'Smtn en biiyiik ve 
1!:::::0 en nazik meselelerinden biri de 

Hindistan i~leridir. ~iinkii Hin' 
distan dlinyaya yay1lan lngiliz lmpara ' 
torlugunun niifus, mesaha, servet ve as' 
kerl noktadan on miihim yeridir. lngilit 
imparatorlugunun be§ yiiz milyunluk nii• 
fusundan lie; yiiz milyondan fazlas1 Hin• 
distandadir. fngilterenin harice yahrdigl 
servetin ve sermayenin en biiyiik klsllll 
Hindistandadir. lngiltere biiyi.ik harbler• 
de ancak Hindistandan aldigi askerle 
imparatorlugunu miidafaa eder. 

Kendi ba~ma bir imparatorluk biunan 
Hindistan, lngiliz cihan imparatorlugu ' 
nun temelidir. lngiliz hiikiimdanmn 1m· 
parator unvam bile Kayseri Hind olma' 
smdan ileri geliyor. A'Sirlardanberi in ' 
giltereni.n harid politikasi Hindistani '{e 
bunun kara ve deniz hududlanm ve bu• 
raya 1ngiltereden giden yollan korumak 
gayesi etrafmda lngilterenin Habe~ me' 
selesinde ve Akdeniz i§lerinde ltalyaya 
kar~I hasmane bir vaziyet almas1 Hindis• 
tamn Akdenizden ve K.lzildenizden '{C 

!"find Okyanusundan g~en yollanntn 
Italyamn tehdidine kar§I emniyet a!tJna 
almak kaygusundan ne~et ebnistir. 

Umumi Harbde !ngilterenin Hindis ' 
tanda gerek dogrudan dogruya, gerek 
yerli hiikumetlere tabi yerlerden milyon· 
larca asker ve milyarlarca para yardunl 
almaga mecbur olmasi hem kendi zafinl 
ortaya ~Ikarmi§, hem de Hindlilerin go:z• 
lerini a~mr~b. 300 milyon halkm siyasi 
haklardan mahrum bir halde idare edile· 
miyecegi anla~t!diktan sonra lngiltere 
Umumi Harbin sonlannda Hindistan a• 
halisine idari muhtariyet vadebni§ti. 

Bu vaid 1919 senesinde Hindistan W 

lahah kanunile bir derece ifa edildi. Bu 
kanun dogrudan dogruya fngiliz idare ' 
sinde bulunan eyaletlere te~rii mecli.sler 
ve mahdud idare haklan vermi~ti. Bu 
eyaletlerin i§lerinden bir k1sm1 umumi 
valilerin elinde buakilmi§ ve bir k1smi da 
te§rii meclislere kar§I mes'ul kabinelere 
verilmi§tir. Bu suretle halk tedricen inti• 
hab ve muhtariyetli idarelere ah§hnl ' 
mi§hr. F akat lngilterenin verdigi bu 
mahdud haklar milli kongre partisi natnl 
altmda birle§en ve kuvvetli te§kilat yaW 
tan siyasi dii§iince sahibi halk1 tatmin e
dememi§ti. 

Bu parti miitemadiyen lngiliz ida.re " 
sine ve hakimiyetine kar~I ~iddetle mii ' 
cadele ediyordu. 1919 tarihli kanunla 
ba§hyan Islahatm bir ba§langi~ oldugU 
ve ileride tevsi edilecegi kayidedilmi§ti. 
Mecusi ve mi.isliimanlann, bu kayde da• 
yanarak miittehiden ayak diremeleri iize• 
rine lngiltere Hindistana yeniden geni' 
miisaadeler vermek mecburiyetinde kal• 
mi§h. Fa kat Hindistan ingiliz lmpara " 
torlugunun gozbebegi oldugundan bu it' 
te ~ok teemmiille hareket etmek liizumu 
hissediliyordu. 

Bunun i~in tam yedi s·ene tahkikat ve 
tetkikat ve mi.izakere yapilmi§hr. ~imdi 
lngiltere dahiliye Nazm bulunan me§hur 
hukuk§inas Sir Con Simon'un riyastinde 
biitlin lngiliz partilerinin i§tirak eyledigi 
biiyiik bir heyet Hindistanda senelerce 
mevcud halklar ve muhtelif miiessesatla 
temasta bulunarak tetkikat yaprm§tl• 
MiiiJ kongre partisi ise tam istiklal iste• 
diginden bu tetkiklere kar~I boykot ilan 
etmi§ti. 

Fa kat bu mada Mecusi ve miisliiman 
unsurlan arasmda ihtilaf ~Jkti. Miislii " 
manlar Hindistamn mi.istakbel idaresi ne 
olursa olsun kendilerini garb maarifinde 
ve idare i§lerinde daha ziyade lngilizler 
tarafmdan daima geri biraktldiklarmdall 
ve Hindulara ise hertiirlli mlisaade gos• 
terildiginden yeni idare Hindulann 
hakimiyeti altma girmemeleri i~in ken " 
dilerinden ayn meb'us c;Ikanlmasmda w 
rar ediyorlar, Hindu politikacilan ise ern' 
peryalizm yapmak istediklerinden miis • 
liimanlarm dileklerini reddediyordu. Ne• 
ticede kongrenin mi.ittehid cephesi bozul• 
mu§ ve fngi]tere dahi diledigi hir tarzda 
yeni idareyi kurmu§tu. Lakin bu idare 
ilk gi.inden yiiriimedi ve Hindistan mew 
lesi tekrar ortaya c;Ikti. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

Bir kadma taarruz eden 
adam mahkum oldu 

Llileburgazdan ~ehrimize gelen Ka<1' 
ri, Sirkecide bir kadma ta-arrruz eder • 
ken yakalanmi§ ve clirmli me~hud mab' 
kemesine teslim edilmi§tir. 

Kadri, yap1lan muhakeme sonundS. 
bir a~ hapse mahkfun olmu§tur. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraitl { Tur~ye Bari~ 

l~1n l~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 ({t. 

Alb ayhk 750 • 1450 • 

0~ ayhk 400 • 800 , 

Bir aybk 150 • Yoktur 
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lspan}ra dahili har hi 
ihtilalciler ,imal cephesinde ilerliyor. ispanyada 
bir k1s1m italyan zabitleri kur,una m1 dizilecek? 

reJim 
[Ba§tara/1 1 inc! sahifese] 

gerlerinden fazlad1r. Y almz miisliiman -
!arm hakim olduklan Penc;;ap'la Sind'de 
milliciler kazanamami§lardn. Bu suret -
le 11 eyaletten dokuzunda milliciler bir 
tefevvuk elde etmi§lerdir. 

F rans1zcadan tiir k~eye 
hiiyiik hir liigat 

Sec;;imin verdigi bu netice iizerine, ken
dileri istemedikleri halde memleketin i • 
daresini ellerine . alma! an ekseriyete tek
lif edilmek mecburiyeti has1l oldu. Fa -
kat milliciler idareyi ellerine almaktan 
kac;;Imyorlar. Bir taraftan idarenin ba§J
na ge«mek cazibesi, diger taraftan par -
tilerinin verdigi kararlarda mar etmek 
fikri arasmda miitereddid bir vaziyette 
bulunuyorlar. Millici partinin esas pren
sipi !ngilz hiikumetile mesai birligi ya -
pilmasmJ kabul etmemek ve yeni ka -
nunu esasiye muhalefet etmektir. Hind 
millicileri yeni kanunun Hindistamn is -
tiklali ve kendi kendini idare etmesi e -
saslarile telifi kabil olmadigl kanaatinde
dirler. 

Peyami Safa 

[Ba~taraft 1 inct sahitesel Romadaki diplomasi mehafilinden ken -
Hiikiimet~ilere gore d1sine gelen haberlere atfen Oeuvre ga-

Santander 4 (A.A.) - Hiikumet zetesinde Roma ba§kumandanhgmm !s
kuvvetleri, tayyare ve topc;;u kuvvetleri - panyadaki italyan ba§kumandanhgma 
nin muzaheretile Burgos cephesindeki i- Guadalajara muharebesine i§tirak etmi§ 
Ieri hareketlerine devam ederek Sorgente olan biitiin italyan riiesa ve zabitanmm 
de Lara kasabasma hakim olan tepeyi kur§una dizilmesini emretmi§ oldugunu 
i!lgal etmi~lerdir. haber vermcktedir. 

$imal cephesinde vaziyet Maamafih asilerin ba§kumanhg1 bu -
Villa 4 (A.A.) _ Havas: na muhalefet etmi§tir. 
Nasyonalist yuksek kumanda heyetinin lspan.vadaki ltalyan askeri riiesast 

giisterdigi ketumiyete ragmen, nasyona- kur~una mt diz.ilecek? 
listlerin Biskaya cephesinde dun yaphk- T anca 4 (A.A.) - Evvelki gun Al-
lan harekat n~ticesinde elde ettikleri mu- kasar'da bir tak1m karga~ahklar ~1km1~ 
vaffakiyet resmi tebligde i§aret edildi- olduguna dair musmane §ayialar dola§ -
ginden ~ok daha miihimdir. maktad1r. Bir evin bombalarla delik de-

Amboso' da bu sa bah dii*mamn yeni- ~ik edilmi§ oldugu haber verilmektedir. 
den bir tak1m kuvvetli mevzileri ele gee;;- Y erlilere gore Alkasar yakmmdaki mm
mi~tir. Bu yer Alava ile Biskaya vilayet- takada s1k1 bir tarassudda bulunmakta -
lerinin birle§tigi noktad1r. Daha ~afak- d1r. ispanyamn Alkasar konsolosunun ai
la beraber her biri bazan knk tayyareyi lesile diger bir«ok aileler, Tetouan' a gel
bulan muhtelif filolar du~man mevzile - mi~lerdir. T anca ahalisi, gayrimemnun
rini bombard1mana ba§laml&lardn. Nas- dur. 23 mart hadiseleri esnasmda bir ev
yonalist kuvvetler Ochandano koyiinii bi- de bir italyan bahriyelisini yaralam1~ olan 
raz ge~mi•lerdir. Hiikumet<;ilerin Duran- t~panyol telsizcilerinin tevkifine te~ebbus 
go'yu alelacele bo§alttJklan haber venl- edilmi~tir. 
mektedir. Esrarengiz bir seyahat 

Cenub cephesinde Buenos-Aires 4 (A.A.) - Doktor 
Almeria 4 (A.A.) - Asiler diin sa- Andres Puyol, Avrupaya gitmek uzere 

bah hiikumetc;;ilerin mevzilerine taarruz Oceania vapuruna binmi§tir. 
etmi~lerse de hiikumetc;;iler mukabil ta _ Baz1 haberlere gore bu zat, gizli bir 
arruza gec;;erek asileri geri piiskiirttiikten diplomasi ajam olup Mussolini'yi ziya -
sonra iki miihim sevkulcen noktasml i§- ret edecek ve sonra Burgos' da bir vazife 
gal etmi•lerdir. Hiikumetc;;iler ~imdi Lo - ifa eyliyecektir. 
kanada kasabasile civanna hakim bu - lspanyadan ~tkartlan lngiliz 
lunmaktadular. gazetecileri 

lhtiliilci tayarelerin faaliyeti Salamanka 4 (A.A.) - Milli ls -
Madrid 4 (A.A.) - Asi tayyareleri panyol hiikumeti, Franco topraklannda 

diin Durang'i bombardJman etmi§lerdir. guya baz1 hadiseler olduguna dair 30 
Hasarat miihlmdir. Birkac; bina harab martta yalan haberler verdiginden dola-
1 Y' Daily Expres gazetesinin muhabirile 

0 mu~ ve birc;ok ki~iler olmii~tiir. birlikte mezkur haberleri yayan !ngiliz 
Tancada yeni bir hcidise ajansmm mumessilini de hudud harici et-

Paris 4 (A.A.) - Madam T abouis, me~e karar vermi~tir. 
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Frans1z Dahiliye 
Nazirinin nutku 

Y eni bir siyasi 
anlasamamazhk 

'----
AJmanya cenubi Afrika
daki Almanlar i~in te

'ebbiisatta bulundu 

Millicilerin reisi Yavaharlar Negru 
kendilerine teklif edilen idareyi ellerine 
almalanna kat'iyyen muhaliftir. Millici 
sosyalist grupu da reisle ayni fikirdedir. 
F akat mutedil grup aksi kanaattedir. 
Bunlar, millicilerin ekseriyet kazand1k -
Ian yerlerde hiikumetin ba§ma gec;;megi 
ve ekalliyette kalman yerlerde opstorik
siyon ve sair §ekillerin tatbikm1 istemek
tedirler. 

Milliciler arasmda boyle bir ihtilaf 
ba~gostermesi iizerine hila bunlann ii -
zerindeki kuvvetli niifuzunu muhafaza 
etmekte bulunan Candi iki tarafi uzla§
hrmaga le§ebbiis etmi§tir. 

Gandi, millicilerin idare ba§ma ge<(me
sine taraftardn. Ancak kuracaklan hii -
kumetlerin <<kanunu esasi ahkam1» daire
sindeki faaliyetlerine eyalet hakimlerinin 
mudahale ve muhalefet edememesini ve 
mi!lici hiikumetlerin biitiin salahiyetlerini 
kat'i olarak kullanmalanm §art ko§mak
tadir. 

Gandinin noktai nazan, milli kon -
grenin icra komitesine tevdi edilmi~tir. 1ki 
hafta sonra Delhide toplanacak olan bu 
komite karanm verecektir. Millicilerin 
hareketleri as1l bundan S<>nra anla§Jia -
cakt1r. 

N egru'nun riyaselinde toplanacak o -
Ian komiteye mutedil milliciler Candi'nin 
noktai nazanm ikmal eden diger bir tek
lifte bulunuyorlar. Bu teklife gore de e
yalet hakimleri faaliyet ve hareketlerine 
miidahale etmiyeceklerini taahhiid eder
]erse milliciler hiikumet kuracaklardir. 
Millicilerin yeni kanunu esaside en ziya
de itiraz ettikleri maddeler eyalet hakim
lerine verilen salahiyetleri tayin eden kl
sJmdJr. Hakimler, bu salahiyetlere isti -

Oniimde ii~ buyuk cildden miirekkeb 
bir eser var: «F ransJZca • tiirk<;e resimli 
biiyiik dil k1lavuzu». Ustiinde §U imza
lan goriiyorum: Re§ad N uri, Dr. Ali 
Suha, Nurullah Ata~ ve 1smail Hami. 

Daha yapraklanm kan§hrmadan ev -
vel, biiyiik bir masraf ve emek mahsulii 
oldugunu belli eden bu eser bize §unlan 
dii§iindiiriiyor: Ne neviden bir garabettir 
ki, T anzimattanberi, Turkiyede turkc;;e
den sonra en c;;ok konu§ulan, Avrupa kiil
turuniin memlekete girmesine en c;;ok va
sJta olan dil franSIZca iken, bu hacimde 
ve bu itina ile bir eser meydana gelebil
mesi ic;in en az bir am gec;;mesi icab et
mi§tir. Mekteb talebelerinden tutunuz da 
en biiyiik munevverlerimize vannc1ya ka
dar herkes frans1zcadan tiirk~eye m,ufas
sal ve miikemmel bir lugatin bulunmama· 
smdan §ikayetc;iydi. Son gunlere kadar 
bu ihtiyacJ -5emsettin Saminin Kamusla
n dolduruyordu. Fa kat canh bir§ey olan 
her dil gibi onun lugatleri de ihtiyarlar. 
N ev'inin en miikemmel eseri oldugunda 
hie;; §iiphe etmedigim -5emsettin Sami lu
gatleri de arhk ihtiy_arlamJ§, hatta -kim 
inkar edebilir ?- barf ve dil inblablani'i• 
dan soma bunamaya bile ba§laml§hr. 
-5emsettin Samiden rastgele bir sahife a
<;Jyorum ve «epacte» kelimesinin kar~Jh
gml okuyorum: «Senei §emsiyei sahiha ile 
musavi olmak ic;;in senei kameriyeye ilave 
olunmas1 laz1m gelen eyyamm miktan, 
a§erei musterika.» Merak edip ayni keli
meyi bu yeni eserde arad1m ve kar§Jhgm
da §U sahrlan okudum: «Cline§ senesile 
musavi olmas1 ic;;in ay senesine ilave edil
mesi laz1m gelen giinlerin sayiSI.» 

Coruliiyor ki -5emsettin Saminin fran
sizcadan tiirkc;;eye lugatlerinin osmanhca
lanm tiirkc;;eye <;evirmek ic;;in insamn elin
de bir de osmanhcadan tiirk<;eye lugat 
bulunmahd1r. Sonra Semsettin Samide 
modern kelimelerin ve ilmi Istllahlann 
c;ogu yoktur. Ben on sekiz sene evvel 
Suleyman N azifin ve Cenab -5ehabeddi
nin <<Hadisat» gazetesinde frans1zca 
mutercimi idim. F ranSIZ ~airi Edmond 
Rostand yeni olmu~tu. Onun hayatma 
dair bir yaz1 terciime etmem laz1m geldi. 
ilk sahrlarda tesaduf ettigim bir kelime
nin manasm1 bilmiyordum. 1c;;eriye giren 
Suleyman Nazife sordum, o da bileme
di. 

«Simdiye kadar sulhu 
idame etmek Blum'un 
en ,anh bir hizmetidir» 
Lille 4 (A.A.) - Beynelmilel on Berlin 4 (A.A.) - Alman siyasi nad ederek millici hukumetlerin faaliyet

- -5emsettin Samiye bakay1m, dedim. 
Suleyman Nazif iki elini de yukan 

kaldud1: 

i.ic;;iincii ticaret panaym mi.inasebetile Lil
le §~hrinin «Belediye reisleri giini.i» is -
mi verilen ziyafet esnasmda Dahiliye 
Nazm Max Dormoy bir nutuk soyliye
rek hiikumetm ic;;timai sahada yaptJgJ 
Jslahatla umumi siyaseti gozden gec;;irmi§ 
ve i~timai Jslahat esnasmda gec;;irilen <<le
vakkuf denesi» nin ehemmiyetinden bah
setmi. hr. 

N am dcmi~tir ki: 

mehafilinin mi.italeasma gore, cenubi Af- lerini istedikleri gibi idare edebilecekle - - Hie; bakma I dedi, bulamazsm, 
rika hiikumetinin ingiliz tebaasi olm1yan- rinden Hindlilere verilen istiklalin de bulsan da manas1m anhyamazsm; <;iinkii 
!arm eski cenubu garbi Alman mustem- manas1 kalmiyacag1 kanaati vard1r. Bi - Semsellin Sami her kelimeyi «§ey» diye 
lekesinde hic;;bir siyasi te~ekkiile girme • naenaleyh bu maddelerin tatbik edilmiye- tercume eder. 
lerini yasak etmesi bu mmtakadaki AI - cegini anlarlarsa idareyi ele almaktan im- Dstadm bir nukteye ne biiyiik kJymet-
manlara kar§l bir nevi zuliim tedbiridir. tina etmiyecekler1' anla•Ilmaktadlr. b ld' · · I · · ' Jeri feda ettigini i 1g1m 1<;in soz enm 
Almanya, cenubi Afri~a hiikumetinin b~ !ngiliz gazeteleri, kanunu esasiye mut- latife tarafmdan alarak guldiim ve $em~ 
kararma esas olan kom1syon ra"orundab lak bir surette merbut bulunan ve buna settin Saminin [ugatine bakt1m. Sahiden 
esaslann yala~ iddialara is~inad etti~ini 1 sadakatten aynlmalanna imkan olm1yan aradJ81m kelime yoktu ve Larousi'a mu
daha gec;en kanunuevvelde 1sbat etmi§ • eyalet hakimlerinin millicilerin bu teklifi- racaat ]az1m geldi. 
ti. Cenubi Afrikadaki vaziyeti iyi bilen ve ni onceden kabul etmelerine ihtimal t - 1 1 
bu vaziyeti bitaraf bir gozle goren herkes savvur edemiyorlar. a T ercume i~lerinde ben bu gii<; iik ere 

hadise golgesi de hadise iistiinde tesJrsJz 
kahr.» Bu manada insan §Uurunu bir 
hadise golgesi telakki eden miiellifler bu
lundugu i<;in kiiltiirel eserlerde bu kelime 
c;ok gec;er. 

«F ranSIZca - tiirkc;e resimli biiyiik dil 
k1lavuzu» nun buna benzer ve goziime 
pek seyrek ili§en kusurlanna ragmen ha
rikulade vas1flan vard1r: BasklSI ve ka
gidJ c;ok temizdir, kelimeleri c;;ok zengin
dir, iic;iincii cildde latince ve sair diller
deki lokiisyonlann ve me§hur sozlerin 
kar§Ihgml bildiren ayn bir kiSlm oldugu 
tgibi, gene ayni cilde k1yasi ve gayrik1yasi 
fiiller ic;in zengin bir bahis ilave edilmi§
tir. 

Eserin §imdiye kadar hic;bir lugatte 
bulunm1yan hususiyetlerinden biri de ii
c;uncii cilde «tarih ve cografyaya aid de
gi§ik isimler» fash ilave edilmesidir: Bli
tiin Turk, Asya §thirlerinin Avrupahlar
ca kullamlan kar§Jhklan, Turkiyenin ve 
§arkm butiin me§hur adamlannm Avru
pada busbiitiin ba§ka tiirlii kullamlan 
isimlerinin kar§lhklan bu fas1lda vardu. 
Mesela franSJZca bir kitabda «Assos>> 
kelimesine rasladm1z ve bilemediniz. Bu 
lugat size sayler: «Canakkale vilayetinin 
Ezine kazasma tabi Ayanc1k nahiyesinde 
§imdiki Behram koyiiniin yerinde bulu
nan eski bir §ehir». Avicenna • Avicenne
mn m~hur «ibni Sina» m1z oldugunu 
bilmiyenler bu kitabda hem terciimeihali 
ve eserlerile beraber- ogrenebilirler. 

Bu eseri meydana getiren meslekta§la
n ve bilhassa aralannda en c;ok emegi 
gec;en 1smail Hami Dani§mendi tebrik e-
derken, bir lugat ic;in yirmi - otuz bin lira 
masraf ihtiyar etmekten c;ekinmiyen tabii 
Kanaat Kutiibhanesi sahibi 1lyasm feda
karhgmJ da biiyiik bir takdirle zikretme
gi unutmamak laz1m gelir. Hie; §Uphe yok 
ki bu eser, uzun zamand1r hasreti ~ekildi
gi 1~in, biiyiik bir ihtiyac1 kar§Ilamaga 
tekba§Jna namzeddir, 

Lehistanda dogan endi~e 
[Ba~taratt 1 fnct sahifede1 

!khsad mehafilinin orgam olan Gaze
ta Handlova gazetesi diyor ki: 

cAlmanyadaki iptidai maddeler lot -
hgt, Almanya ile Sovyet Rusyanm mu
karenetini teshil etmektedir., 

Sag cenah mehafili, ortaya bir tak1m 
psikolojik deliller atmaktad1rlar: Vati
kamn hem bol§evizmi, hem nazizmi 
mahkum etmesi, Hitlerle Ludendorf'un 
ban§malan. Malum oldugu v~hile Lu
dendorf, Alman - Sovyet ittifaki tarai
tandtr. 

Ayda 600 ki§i Franstz tabii
yetine giriyor 

Paris 4 (A.A.) - Adliye Nazm 
Rucart diin ak§am, Fransa tarafmdan 
takib edilen tabiiyet siyasetinde milli mli
dafaanm da nazan itibara almmasJ la -
Zlffi geJecegini soyliyerek demi~tir ki: 
«- Bunun kindir ki Fran sa hukumeti 

askeri hizmeti ifa edebilecek olan her 

«- Vi.icude getirdigimiz miikemmel 
eserden vazge~ecegimizi iddia edenler 
tamamile aldamyorlar. 

Herkese ve her~eye ragmen sulhu ida
me etmi~ olmas1 B11~vekil Blum'un en 
§anh hizmetlerinden biridir. Sempati ve 
arzulanm1za ragmen ispanya i~lerinde 
sulh idealile hareket ettik. Ci.inki.i sui -
hu kurtarmak F ransay1 kurta1makt1r. 
Diinyada Fransaya ayJrdJgimiz mevkie 
bugiin iftiharla bakabiliriz. F ransa arhk 
tecrid edilmi~ bir vaziyette degildir. lngil
tere ile an' a nevi dostlu~umuz sag lam ve 
Yeniden baglanm1stir Amerika ile mii -
nasebetlerimiz ha;aretlidir. Polonya ve 
Kii~iik !tilafa saglam baglarla bagiiyiz. 
fskandinavya demokrasileri bize kJymet
li bir dostluk gostermektedirler. F ransiz
Sovyet paktma gclmce bu pakti biz her
kese acmak istiyoruz.» 

Alman te&ekkiilu olan «Deutscher H' . c;;ok tesadiif etmi§imdir. Hele modern 1s-

B d I 
. dl d w l md1standan en son alman telgraflar- tilahlann yiizde doksam bugiinkii lugat-

un » a yap1 an 1sna ann ogru o ma- d .1 . . . . 
d 

w 1' d B t kk"l" b"t" a m1 hcilenn eksenyet kazand1klan alii Jerde yoktur. Me$ela fizikte umumi ede- ecnebinin F rans1z tabiiyetine girmesini 
Igim tes 1m e er. u e~ u un u un I h~k· I . . .11• k d h'l k ] ] k B · · d 

f I
. t' d It d k' AI eya et a 1m enmn m1 1 ongreye a 1 biyata gerecek kadar rok kullamlan me§- o ay a~tuaca hr. u s1yaset sayesm e 

Eski F as sultan1 oldii 
Paris 4 {A.A.) - Umumi 1-Iarbden

beri Paris civarmda Onghien' de ikamet 
etmekte olan eski F as Sui tam Mey]ayi 
HafJZ dun ogle iizeri olmii~tiir. 

Mevlayi Hafiz 1907 de karde§i Sul
tan Abdiilazize kar~1 musellah bir isya11 
<;Jkararak tahti eline g~irmi§ti. 1909 Al
gesiras muahedesini imzahyan devletler 
onu F as Sultam olarak tammJ~Iardi. Mev
layJ Hafiz 1912 de karde~i ~imdiki sul
tamn babaSJ Mevlay1 Y usuf !chine salta
nattan fera~at etmi~ti. 

Ford fabrikasmdaki grev 
bitti 

Kansascity 4 (A.A.) - Ford fabri
kalarmdaki grev, sona ermi~tir. Amele, 
pa 7 ~rtesi ~~:iinii ise ba~hyacaktJr. 

Beck V ar~ovaya doniiyor 
Var~ova 4 (A.A.) - iki btJc;uk ay

d1nh~ri haricde bulunan D1s Bakam 
Beck, yann V ar~ovaya donecektir. 

aa 1ye 1 man a a m a 1 man mena- I . . . . . ~ ~ " 
f 
.. · d Al I k o m1yan partllrnn rmlenm hiikumet te§- hur «Electron» kelimesini -5emsettin Sa- ilkkanun 1936 tarihine kadar orduya ay-
Jifll ve ora a ya~1yan man an oru- k'l' . . 2 may! istihdaf etmektedir. Halbuki cenu· 1 me c;;agiTd1klan ve te~ebbuslermm mu- mide bulamazsm1z. Fa kat bu elimdeki da 50 den fazla asker kaydetmek miim-

b
• Af 'k h"k~ t' d ·k~ 

1 
d'l k vaffakiyetle ilerilemekte bulundugu bildi- yeni ]ugate bakhm, buldum ve •u kar§Ih- kiin olabilmi§tir. Fa kat bu tarihten sonra 

1 n a u ume m en &I aye e 1 ece .1 . . . > bir~ok hususat vardir. Siyaset ve kiiltur n mekted1r. Fa kat meselemn bu ~ekilde g1 okudum: <<Hissedilebilecek kadar Frans1z tabiiyetine kabul edilen ecnebile-
sahalannda oldugu gibi dil meselesinde halli biiyiik tehlikelerle doludur. Milli - maddi hacmi olm1yan ve menfi elektrikle rin miktan iki misline <;Ikmi§hr. Haliha -
ve her tiirlii hususatta Almanlara miisa - ciler biitiin eyaletlerde §imdiden yeni ka- me§bu olan son derece kiic;;uk bir unwr, Zirda ayda 600 ecnebi Fransiz tabiiyeti-
. 1 I 1 d k I kt F k t b · I~ tt b ne kabul edilmektedir.» 

VI muame e yapl acagl yo un a i vaidle- nunu esasi aleyhine numayi§ler yapmaga e e. ron.» a a u yem uga e azJ 
· h' b' · t t I t b tercu"me eks1'klerine de raslamad1m degwt'l. Fransada yent· 1• 11. kanununun 

nn 1« m u u mami& JT. a§lamJ~lardlr ki neticesi birc;ok kimsele- ""£ 
Cenubi Afrika hiikumetinin bu taw Mesela: ruhiyat okuyan biitiin lise talebe- tatb ·kah 

h k 
. . AI f d . • rin tevkifi, polislerle bir hayli musademe- lerinin bilmesi lazlm gelen «cpiphcno- 1 

are etmm manya tara m an siyasJ I Paris 4 (A.A) _ Knk saatlik haf-
te~ebbuslerde bulunmasma esas olabilece- er, grevler, bir<;ok insanlann yaralanma- mene» kelimesinin kar§Jhgl yalmz «has- tamn tatbiki hakkmdaki kararname do -
gi. diplomatik mehafilde beyan edilmek- s1 ve olmesi olmu~tur. tahk meydana <;lkhktau sonra gorunen ,r H' d I I alaim, alaimi miilhaka» diye terciime e- lay1sile Parisin bi.itiin buyuk magazalari-
lf' •r. In istan yeniden beynelmi cl a aka le perakende sab~ yapan diikkanlannm 

C:eker konfe ansi •. !l.t• k d k b' fh k d' U" dilmi•. Halbuki bu kelimenin bir manas1 ~ r na ~ Ira uyan 1raca 1r sa aya girme te 1r. <; ' buyiik bir k1sm1 yeni nizamnameye tev -
• da §udur: «Olmasi veya olmamas1 as1l etm1yoruz senelik bir si.ikundan sonra millici hareket fikan pazartesi giinleri kapah kalacaklar-

hadisenin vuku bulmasma taalluk etmi-
Ankara 4 (A.A.) - Turkiye $eker ve faaliyetleri daha kuvvetli, daha asri, d du. Miistahdemler bundan sonra hafta-yen tali ha ise.» Bizim ruhiyat«JlanmlZ 

fabrikalan anonim §irketinin be§ nisanda gec;en tecriibelerden aldiklan daslere bunu «hadise golgesi>> diye terciime eder- da be§ giin c;ah~abileceklerdir. Buna mu-
1 ondrada toplanacagi bildirilen Seker gore daha akllb olarak tekrar harekete ler. Misali de §Udur: «Bir seyyahm go!- kabil bankalarla sigorta §irketleri cumar-
konferansma sanayiimizi dogrudan dog- lesi ve pazar giinleri kapah kalacaklar-
rudan dogruya alakadar eden bir ciheti ge<;mek iizere bulunuyorlar. gesi adimlarma tesir etmedigi gibi bir dir. 
olmad1gmdan i§tirak etmiyecegi ha ber ....... _,...,..,..._-;:-;;~~~==-"'":-=--=~=~=-~~~:::::=::.:.....::.::~:;:.,:::_..!::.::::___..:::::.!~==---::-:-:::---::-----,.~--....... .,.. 
ahnml~llf. lii7il lUI ~ D [b) 0 n ik 0 ~ IF o 

Schacht Briiksele gidiyor 
Briiksel 4 (A.A.) -Alman Banka- ~~~......_. 

s1 direktorii Sch~cht, Belc;;ika Direktoru- :"~ _ 
niin gec;enlerde B,rJine yapt1g1 ziyareti '......_ 
iade etmek iizere buraya gelecektir. 
Schacht, Briikselde iki giin kalacakhr. 

lrak, Tiirkiyeye bir heyet 
gonderiyor 

Bagdad 4 (Hususi) - Irak hiiku 
meti koylerdeki tedrisat usulii hakkmda 
tetkikatta bulunmak iizere Turkiyeye 
bir heyet gondermege karar vermi~tir. 
lrak hlikumetinin yapmak istedigi tedri -
sat 1slahatJ Tiirkiyeye gidecek tetkik he
yetinin verecegi rapora istinad edecektir. 

3 

San'at bahisleri 

Mavi Tuna valsinin 
70 inci yddoniimii 
Biitiin Viyana biiyiik 
musiki iistad1 Johan 
Strauss'u yadediyor 

Johan Strauss 

Viyana, zevk ve n~e diyan ... Tuna • 
nm §Uh Ve sevim]j a§Ik)anmn en giizeli ... 

Tuna, uzun yollar katettikten sonra 
yorgun bir halde Viyanaya gelir. Orada 
has~et kald1gl bir sevgiliye kavu§mU§ gibi 
yemden canlamr, Viyananm musikisi 
eglenceleri ve ne§esi onu co§turur. B~ 
co~kunluk ve canlanma ta Karadenize 
kadar dayamr ve orada koca dalgalann 
kopiikleri arasmda kaybolur gider. 

Viyana sanki bunu seziyormll§ gibi her 
zaman eglenmek ister. Ve her fmatta bir 
bayram yarahr. ;limdi gene Viyana, 
zevk ve ne§e ic;inde Mavi Tuna valsinin 
70 inci senei devriyesini yap1yor .. Biitiin 
§ehir me§hur ve c;ok sevilen Johan 
Strauss'un eserini c;alarak CO§Uyor. 

En biiyiik kazinolardan ve lokanta • 
lard an en kiic;iiklerine kadar Mavi Tuna 
ustadmm eserlerini c;ahyor. Radyo c;1k • 
tJktan sonra bir ko§eye atJlmJ§, tozlann 
hucumuna maglub olmu§ eski piyanolar, 
kemanlar, gamofonlar §imdi sanki Stra -
uss'un danlmasmdan korkarak faaliyete 
gec;mi§ bulunuyor. Eglence istiyen Viya
nahlar, hem de karnaval miinasebetile 
dinlenmeden, b1kmadan, yorul~adan es • 
ki valsler ve polkalar ve bilhassa maVI 
Tuna valsile vakit ge~iriyorlar. 

*** 
Esasen 1867 senesinde karnaval 1~m 

yap1lmJ§ olan Mavi Tuna valsi Strauss' un 
§Ohretini birdenbire yiikseltmi§ti. 

J ohan Strauss, 14 mart 1804 senesin• 
de Viyanada dogmu§tur. <;ocuklugun • 
danberi musikiye merakh idi. Fa kat ba· 
basi onu bir cildciye c;1rak olarak verdi. 
Buna ragmen o, bir taraftan da musikile 
ugra§h. Az zamanda miikemmel bir ke
mancJ oldu. Biraz sonra gene san'atk.ir 
miistakil olarak yiiriimege ba§lad1 ve Vi
yanamn en me~hur orkestrasmda birinci 
kemanc1 olarak c;ah§maga ba§ladJ. Ustad 
o zamandan itibaren beste yapmaga ve 
bizzat bestelerini c;almaga koyuldu. E • 
serleri balk tarafmdan ~ok sevildi. Ni .. 
h~yet kendi ba§ma hususi bir orkestra te~
bl ederek konserler vermege ba§lad1. 

Daha sonra konser vermek i~in birc;ok 
memleketleri de dola§h. Rusya, Alman· 
ya, Belc;ika, F ransa ve lngiltereye gitti. 
Bu dol~~I§ Strauss'un dehasmJ diinyaya 
tamth. Ustadm birc;ok valsleri, polkalan, 
operetleri vard1r. 

Strauss'un eserlerinde hususi bir oriji
naliteden ba§ka ho§ bir melodi c;;ok giizel 
b~r ~rmoni, ve ~ukemmel tertib edilmi~ 
b1r mstrumantahon vard1r. Dans musiki
si «Branche Secon daire de ]'arb> oldu
gu i~;in bu k1smm bestekarlan kompozis • 
yonlar uzerinde ekseriya c;ok c;;ah§mazlar. 
Y almz melodiyi ~1kanp tempoyu diizelt -
tikten sonra bJrak1rlar. 

Halbuki Strauss, ufak valsler ve pol· 
kalar ~z~r.inde. de biiyuk musiki eseri gibi 
tam b1r 1hna 1le ugra~hktan sonra onlan 
c;aldm:d1. Bu c;;ah§malarla listadm birc;;ok 
eserle_n §aheserler meyanma girmi§tir. E
serlennde yuksek san' at ve derin musiki 
kabiliyeti mii§ahede olunur. 

Viyanahlarm ince musiki zevki 
Johan Strauss ismini ebedile§tirmek i~in 
her fJrSattan sitifade etmek ister. hte bu
nu~ ic;in~ir ki Mavi T unamn yeni bir se
neJ devnyesi miinasebetile biitiin Viyana 
Strauss'un eserlerini terenniim ediyor. 

~imdi Munihte Johan Strauss isminde 
bir musiki~inas vard1r. Birc;ok kimseler 
bunun hakikl Strauss oldugunu zanneder
ler. Halbuki bu, onun ogludur. Ve baba
sma eri§mek i~in ugrasmaktadir. 

ZEYNEL AKKO~ 

A~1k muhabere 
I A. B. C. rumuzile bize mektub 
gonderen okuyucumuza: 

Mektubunuzu ald1k. Gazetemize kar • 
~~ gosterdiginiz tevecciihten dolay1 te§ek· 
kur ederiz. Y azJ!annJZl da c;ok ~ayam is
tifade bulduk. Bu mevzu etrafmda yaz:a
cagmJZ yaz1lar daima siitunlanm1zda yer 
bulacakhr. Sarih adresinizi bildirmenizi 

rica ederiz. 
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Gene iiniversiteli: 
- Kendisine knmiZI bir giil verirsem 

benimle dans edecegini soyledi, diyordu. 
F akat koca bah<;ede bir tane olsun ku
IDIZI gi.iJ yok ki. 

Y uvasmda duran biilbiil delikanlmm 
soylediklerini duydu, etrafma bakmdi ve 
§a§h kald1. 

Gene: 
- Bir tane olsun kumm giil yok, di

yor ve gozlerini ya~ biiriiyordu. Bazan 
saadet oyle kii<;iik bir§eye baghdu ki. 
F elsefenin bi.itiin mlanm biliyorum, fa -
kat bir kumiZI giil bulamadim diye ha -
yahm bedbaht olaeak. 

Bi.ilbiil kendi ken dine: 

- hte tam bir a§Ik, dedi. Onu tam -
madan geeelerle onun i<;in terenniim et
tim, gecelerle onun destamm YJldiZlara 
okudum ve nih a yet i§te onu goriiyorum: 
Sac;lan gece gibi kara, dudaklan, istedi
gi giil gibi kirmiZI, fakat bi.iyi.ik a§k, ren
gini fildi§i gibi soldurmu§, ve bedbaht -
hk ta alnma damgasmi vurmu§ ... 

Delikanh flSlldiyordu: 

- Prens yann ak§am bir balo veri
vor. T amd1g1m k1z da orad a olaeak. 
Kendisine hrmlZI bir giil gotiiriirsem sa
baha kadar benimle dans edeeek. Hal -
buki kirmiZI giil yok ki. 

Bulbul: 

- hte hakiki bir a§Ik, diyordu. Be • 
nim terenniim ettigim §eyin Istirabmi ~e
kiyor: Benim ic;in ne§e olan §eY onun 
elemi. A§k muhakkak ki kiymetli bir -
§eydir, o, altm terazisile bile olc;iilemez. 

Delikanh c;imenlige uzanmi§ hiingiir 
hiingi.ir aghyor, onun kecJerinin s1rnm 
yalmz biilbiil anhyor ve a§km esrarengiz
ligini di.i§iiniiyordu. 

Biilbiil, gi.il agaema giderek: 
- Bana bir brmiZI gi.il ver, dedi, sa

na en tath §arkimi soyliyeyim. 

Giil agac1 cevab verdi: 

- Eger bir kirmizl giil istiyon.an o -
nu, ay 1~1gmda terenniim ederek yarat -
mah ve kalbinden akaeak kanla boya • 
mahsm. Kalbini dikenlerimden birine 
day1yarak benim i<;1n otmelisin. Biitiin 
geee benim i<;in terennilin edeceksin, kal
bini delen dikenden biitiin kamn benim 
damarlanma ge<;erek benim kamm ola -
caktu. 

Biilbiil: 
- Bir giil ic;in bir hayat istemek faz

la. Fakat ne yapaYJm ki a§k hayattan da 
iistiindiir. 

Biilbiil delikanhmn peneeresine gide
rek: 

- Mes'ud oll dedi. Y almz unutma 
ki a§kta, felsefeden fazla hikmet vardu. 

Gene iiniversiteli dii~iindii: 

- Biilbiiliin nagmeleri tath, fakat 
his ten mahrum ... Bir~ok san' atkarlar gi
bi: Oslilb var, lakin samimiyet yok: Biil
biil aeaba kendini benim i<;in feda ede -
eek mi? Hi<; zannetmem; zira san' atkar
lar hodkam olurlar. Biilbiil nagmelerin
den ba~ka bir§ey di.i§iinmez. Bu nagme
lerin giizel oldugu inkar edilemez, fakat 
ne yaz1k ki hi~bir ~eye yaramaz bun -
larl ... 

:(o:(o:fo 

Ay gokyiiziinde parlamaga ba~ladigi 
vakit, bi.ilbiil gidip kalbini bir dikene da
yadi ve bu vaziyette biitiin gece teren -
niim etti. Diken gittikc;e kalbine daha 
fazla saplamyor ve bi.ilbiili.in kanile be
raber hayah da ak1yordu. 

Giil agacmm enlist dalmda fevkalade 
bir giil ac;maga ba§ladi. Sanki biilbiiliin 
nagmesinin ahengine uyuyormu~ gibi ya
Va§ yava§ ac;JYordu. Ciiliin evvela do -
nuk bir rengi vard1, dereden yiikselen sis 
gibi donuk, §afak sokerken iJk I,IkJann 
rengi gibi donuk. 

Biilbi.il kalbini daha fazla kanatti, ve 
giile hafif bir pembelik geldi. 

Biilbiil kalbini de§ince giil de kipkir
mlZI oldu. 

Fa kat biilbiil bunu goremedi, sesile 
beraber nefesi de kesilmi§ti. 

*** 
Delikanh sabahleyin penceresini a -

c;mea fevkalade kirmizi bir giil gordii ve 
onu sevincle kopard1. 

Gene iiniversitdi hemen sevgilisinin e
vine ko§arak: 

- f~tte, dedi, i§te size kirmiZI bir giil, 
oy}e brmiZI ki di.inyada benzeri yok. 
Bunu bu ak§am gogsiiniize takarsmiz ve 
beraber dansederken sizi ne kadar sevdi
gimi kulagimza flSildanm. 

Lakin gene hz ka§lanm <;a~ti: 

- Korkanm bu gi.il elbisemle pek iyi 
grtmiyecek. Sonra zaten Prensin oglu 
bana bir si.irii mi.ieevher yollad1. Herkes 
bilir ki miicevher <;i<;ekten daha k1ymet -
lidir. 

- Dogrusu pek nankorsiiniiz. 

Bunun iizerine delikanh gi.ilii ath. <;i
~ek bir su birikintisine dii§tii ve biraz son
ra gec;en bir arabamn tekerlegi altmda e
zildi. 

Gene kliZ: 

- N eden nankor olay1m? dedi. Sizin 
ayakkabllanmzda giimii§ toka var m1? 
Fakat Prensin oglununkilerde var. 

Delikanh evine donerken dii§iiniiyor
du: 

- A§k ne bo§ §eymi§ I 1nsana neka
dar hakikatten uzak emeller verirmi§ I 

<;eviren: 

F.VARAL 

Merinos sun'i tohumlama 
laboratuari merasimle aciidi 

.:. 

LaboratuaNn a~tlma me rastminden bir tnttba 

Bursa (Hususi) - Biitiin memleket 1c;eride baytar Lutfi, davetlilere ve 
ihti~acmt k~§Ilamak iizere kurulan hazrr bulunan koyliilere sun'i tohumla
M:r~~s fabnk~smm ilk maddesini te- manm nastl yaptld1gmt anlatmi§ ve gos
~m 1~m devlet.m .~ilyonlarca lira sar- termi§tir. Bu izahata nazaran, bir ko<;
!Ile vuc~~e getrrd.:gl Merinosu yeti.§tir- tan tabii olarak ancak 25 kuzu ahnabil
me te§kilatl bu~n diinyada Sovyet digi halde sun'i tohumlama suretile bir 
Rusyadan sonra Ilk defa olarak modern koc;tan icabmda bin kuzu almabilmek -
bir miiesseseye kavu§mu!i bulunuyor. tedir. 
Ba§ka hic;bir memlekette tatbik edilmi Gece $arkuliibde, Ankaradan ve di -

ger §ehirlerden gelen miitehass1slarla 
yeti§tirieiler ve vilayet erkam §erefine 
bir ziyafet verilmi§tir. 

yen (sun'i tohumlama) i§i bizde de c;ok 
muvaffakiyetli neticeler ve~tir. ;ieh
rimizde yapllan (Merinos sun'i tohum
lama Iaboratuan) mn ac;Ilrna merasimi 
lie;, dart vilayetten gel en yeti.§tiriciler le 
Karacabey harast ve Merinos yeti§tir _ 

I 
me c;iftligi erkamnm, vali ve hlikG.met 
erkammn huzurlarile yapi1rnt§tlr. Ev -
vela Merinos miifetti§i Hasan Fehmi, 
sonra Mermos baytan Lutfi, daha sonra 
bir yeti~tirici koylii nutuklar soylemi§-

Yiinlii kuma§ fabrikatorlarl 
toplanacak 

1thal rejiminde yapilacak yeni tadilat 
iizerinde gorii§mek iizere §ehrimizdeki 
yiinlii kuma§ fabrikatorlan bugiin Sana
{'i Birligindc bir toplanh yapacaklardu. 
Ithal rejiminde yap1lacak degi§iklikler, 
bu kisirn sanayii her sanayi §Ubesinden 
ziyade yakmdan alakadar etmektedir. 
Bu kisim sanayi mevadd1 iptidaiye it -
halatmm <;ok cre§idli olmasmdan dolayi 
tarifenin bir<;ok maddelerile alakadar 
bulunmaktadir. 

lerdir. En sonra da, devletin bu i§e ver
digi ehemmiyetten bahseden Valimiz, 
koyliimiiziin Merinos iizerinde metodla 
yiiriimiye ba§lad1gmdan hiikumet ad1 -

~ na oldugu kadar kendi ekonomik var -
lil hklan adma da biiyiik bir sevinc; duydu-
bl ~nu ilave etmi§tir. Badehu laboratuar 
511 gezilmi.§tir. 

CUMHURlYET 

lngiliz - Tiirk· 
i~birligi 

[Ba§makaleden devam] 

makta oldugunu pek iyi bilmek lazimda. 
Diinyanm bugiinkii darhg1 ve ekono

mik miibadele mii~kiilati bize mahsus bir 
keyfiyet degildir. Harbsonu hayatmm 
cihan§iimul ve§idli buhranlan dereee de
rece biiti.in memleketleri sarmakta ve 
miiteessir etmekte devam ediyor ve buna 
sulhun bir ti.irlii miistakar bir vaziyete 
konulamamasmdaki karamzhgm me§'um 
neticeleri kat1hyor. Oyle goriiniiyor ki 
di.inya ahvalini evvela nisbi ve sonra da 
nihayet kat'i bir salaha goti.irebilmek i!jn 
milletlerarasi miinasebetlerine sulh fikri
ni hakim k1labilmek ieab ediyor. 0 za
man yalmz kontenjantman, klering ve 
giimriik duvarlan gibi manilerin degil, 
muhtelif para k1ymetlerindeki garabetle
rin dahi ortadan kalkhgi gori.ilerek her 
milletin parasmm her yerde miistakar 
-altm- k1ym~tile ge~mege ba§lad1gma 
~ahid olabiliriz. Demek ki i~in ba§! gibi 
sonu da sulhtad1r, ve devamh sulhtad1r. 

Karabiik nutuklannda bilhassa bu 
nokta iizerinde durulduguna dikkat ebtik. 
Realist bir devlet adam! olan Ba~bakan 
lsmet lnonii sulhun §imdiki halde silah 
kuvvetile ayakta tu'tulabilecegini a~Ik~a 
ortaya koydu, ve Tiirkiyenin kendi mii
dafaasJ bahmmdan buna gore ~ah§tigmi 
ve ayni maksadla ~ah§anlarla beraber 
yiiriidi..igiinu saklamadi. Sir Persy Lor
raine'in soyledigi de ba§ka ti.irlii degildir. 
Saym diplomat, tevakkuf ettigi er.baba te
mas etmeksizin kendi hiikilmetinin sulh 
i~in ~ah§tigmi, lngilterenin ekonomik ba
hmdan daha kuvvetli bir Tiirkiye gor
mekten memnun bulundugunu ve Ata
tiirk Tiirkiyesinin terakki ve tekamiili.ine 
yard1m etmekten memnun bulundugunu 
sarahat ve samimiyetle kaydetti. 

Bu kar§Ihkh teminatm siiylendigi yer 
bir ziyafet sofras1 degil, belki Karabiik 
gibi Tiirkiye endiistrile§mesine anahk e
decek demir ve ~elik fabrikalan sahasi 
olmas1 ona adeta maddi ve biiyiik bir 
bymet vermektedir. Bu madd! k1ymetin 
manevi cephesi daha biiyiik ve daha §e· 
reflidir. 

Yukanki izahlan ikmal etmek iizere 
Karabi.ikte elele veren iki biiyi.ik milletin 
bu medeniycrtli, ISulh<;u ve binaenaleyh 
alabildigine ~erefli i*birligini alb~hyahm. 

YUNUS NADI 

Bursada hava kongresi 
toplanacak 

Bursa (Hususi) - Nisanm onuncu gii
nii §ehrimizde sekiz vilayetten gelecek 
olan yiizden fazla murahhasm i§tirakile 
bir hava kongresi toplanacakhr. Murah
haslar Bahkesir, <;anakkale, tstanbul, 
izmit, Bolu, Adapazan, Bilecik ve di
ger §ehirlerden geleceklerdir. 

( Cagnlar, konferanslar. 
Konferans 

~remin1 Halkevinden: 

kongreler) 

t;>ehrem!ni Halkevlnde 5/4/1937 pazartesl 
giinii saat 17 de KIZ Ogretmen okulu mual
llmlerinden Dr. Semiramis (Melkteblerde 
hastallldardan korunma) ve 18 de Be~ir 

Ekrem tarafmdan (ikl Terkibi Bend) Z!ya 
Pasa ve eserlerl hak.kmda mevzulu ikl kon
ferans verllecektlr. Herkes gelebil!r. 

Memlekette yapbnlan 
hapisaneler 

A 

asr1 
Bu yaz imrahya yeniden 250 mahkum gonderi
lecek. istanbul da asri bir hapisaneye kavu~uyor 

imralt haptsanestnde ~alt§an mahpuslar 

Bir miiddettenheri Ege mmtakasmda 
Bergama, Manisa, lzmir, Nazilli, Ay • 
dm ve lsparta civarmda hapisaneleri tet
kik etmekte olan Hapisaneler Umum mii
diir vekili Bedrj, bundan bir iki giin ev
vel Edirneye gitmi§ti. Bedri di.in §ehri -
mize donmii§ ve yamnda istanbul Miid
deiumumisi Hikmet Onat oldugu halde 
Oskiidar hapisanesine giderek orada ya
pilan tamirati ve hapisanenin umumi va
ziyetini gozden ge<;irmi§tir. Bedri yann 
Ankaraya doneeektir. 

Y eni hapisaneler 
Haber aldigimiza gore Adliye Veka

leti Bergama, N azilli ve Aydmda ii~ yeni 
hapisane yapmaga karar vermi§ ve bun
lardan Bergama ve Nazilli hapisaneleri
nin temelleri atiiarak in~aata ba§lanmi§· 
tlr. Birkac; ay i<;inde ikmal edileeek olan 
bu miiesseseler Avrupadaki emsalleri gi
bi ~ok modern ve s1hhl olacakt1r. 

Halen bu ~ehirlerde kohne binalarda 
bannmakta olan mahkfimlar hapisanele
rin bitmesini dort gozle beklemektedirler. 
Yeni hapisanelerde daha s1hhi §erait ic;in
de mahkumiyet mi.iddetini ikmal etmek 
ve <;ah§mak imkanlan hazirlanmi§ ola -
cakhr. Aynca Aydmda da yeni bir ha
pisane in~as1 takarriir etmi~ ve arsas1 sa
tm almmi~hr. Bu bina da digerleri gibi 
N afia Vekaleti vas1tasile yap1lacaktn. 

Zonguldaga giden mahkumlar 
Mahkumlan c;ah§tirmak esasmi takib 

etmekte olan V ekalet, bir klSlm mahkum-

Ian maden ocaklarmda <;ab~hrmaga ka

rar vermi§ ve alakadarlarla temasa gel -

mi§ti. 

Zonguldak maden mmtakasmda c;a

b~an civar ~ehir ve koylerden gelen a -
mele k1sa bir mi.iddet zarfmda yilbk i~-

zimgelen kuliibeleri bitirmek iizere olduk
lanndan pek yakmda 200 ki§ilik ilk ma
denei grupu Zonguldaga gonderilecektir. 
Buraya gonderilecek mahkumlar lstan -
bul hapisanesile, Karadeniz eivanndaki 
hapisanelerden; ceza evinde uslu otur
mu§, Islahi hal etmi§ goriinen ve biinyece 
saglam olan mahkumlardan se<;ilecektir. 

lmralt hapisanesinin mevcudu 
dort yiize ftkartltyor 

Oiger taraftan lmrah zirai habisane -
sinin bugiin 150 yi bulan meveuduna bu 
bir iki ay ic;inde daha 250 ki§i ilave edil
mek suretile meveudu 400 e <;Ikanlacak
hr. Gec;en hafta Bursa miiddeimumisi 
Cemil, Y edikule deposundan kiilliyetli 
miktarda in§aat malzemesi alarak lmra
hya gotiirmii§tiir. Adada halen biiyi.ik bir 
bina in§a olunmaktadiT. 

Gec;en sene lmrah topraklarma ekilen 
mahsullerin kaldmlmas1 ve yeniden zer'i
yat yapilmasi ic;in nihayet hazirana kadar 
250 mahkum gonderilmi§ olaeaktir. Bu 
mahkumlar lstanbul, Bursa, hmit, Ba -
hkesir ve Eski§ehir hapisanelerinden se
<;ileeektir. 

Buraya gonderilecek mahkumlar §im
diye kadar hapisanede gec;irdikleri mah
kumiyet miiddetlerinde suihali goriilme
mi§ olanlardan ve genclerden sec;ile -
cektir. 

Edirne hapisanesi 
Halen Edirnede birkac; bin doniim 

arazi iizerinde kurulmu~ olan zirai ha -
pisanede 1 00 mahkum c;ah§hn!maktadir. 
Bunlarm bu sene yaptiklan istihsalat ii
midin fevkinde olmu§tur. Bilhassa Avru
panm c;ok <;ektigi soya fasulyasile hubu
bat, panear ve si.ipi.irge iizerinde <;ok iyi 
rand1man almmi~tir. Edirne hapisanesin
deki mahkum adedi §imdilik artmlmiya

tiyaemi temin ederek koyiine donmekte cak ise de h§ aylannda hah i§lemesini 

ve ocaklarda birdenbire amele buhram ogrenmek iizere lspartadan bir mahkum 

ba§gostermektedir. grupu Edirneye nakledilecektir. 

Bunu nazan itibara alan alakadarlar Istanbul hapisanesi 
c;aii§acak daim! unsurlar tedarikini dii- Halen Sultanahmedde bulunan ls • 

§iinmii§ ve Adliye Vekaletile temasa gel- tanbul hapisanesinin yerine Adliye Sa

mi§hr. Y ap1lan ilk temaslardan ~onm raymm yapilmasi mukarrer bulundugun

Zonguldakta c;ah§an mahkilmlar i<;in dan orasi y1k1lacak ve T evkifane arka -

kuliibeler in§aSI takarriir etmi§ ve mah- smda in§aah yanm kalmi§ olan klSlmlar 

kumlardan miirekkeb 50 ki~ilik bir grup tamamlanarak §imdiki vaziyete nazaran 

Zonguldaga gonderilmi§tir. Bunlar la - c;ok daha asr! yeni bir hapisane kazaml-
-------------------------------- mi§ olacakhr. 

Bir ~ok teknik tesirleri bulunan ve adeta Stereoscopigue • Bir taraftan Adliye Vekaletinde te _ 
tilminin hakiki formiilii olan 

•• •• 

OLUM $UAI 
Esrarengiz muazzam filminin ~eytam alim roliinii 

~ayam hayret bir maharetle oynayan 

§ekki.il eden teknik bir komisyon da yeni 

L BORiS KARLOF'u 
Pek yakmda S U M E R sinemasmda goreceksiniz. 

hapisaneler nizamnamesinin tetkikatim bi

tirmek i.izere oldugundan yeni ihtiyaclara 

gore tanzim edilmi§ olan bu nizamname 

de yakmda tatbik mevkiine konacak!ir. 

Ceza kanunumuzun 16 nc1 maddesinde 

bahsi gec;en me§rutan tahliye meselesi de 

asri hapisanelerin in§aatmdan sonra ve 

tedrieen tatbik edileeektir. 

r 

Yer yliziinUn dans krali~esi ••• Semalar1n raks IIAhesi ••• 
Brodway Melody tiliminin unutulmaz yddtu 

ELEANOR POWELL 
Gozlerin hi~ bir zaman gormedigi ve goremiyecegi 
LUks - Zenginlik - ihti,am ve Genclik tilmi 
Kulaklann hi~bir vakit duymadtgt ve duyamtyacagt 

NEFiS MUSiKi ve DANS ~AHESERi OLAN 

ANS iCiN YARATILMIS 
( Mes'ud inasnlar kuliibii) 

Metro - Goldwvn - Mayer film, 

SAKARYA Sinemasi 
Esrarengiz etvarile GRETA GARBO'ya ktyas edilebilen ydd1z, KAY FRANCIS 

tarahndan temsil edilen ve bir heyecan dalgast tevlid eden 

BEYAZ M ELEK 
( Florence Nightingale ) 

K admh~m esaretten kurtaulmas1 ideali ugruna allk ve saadetini fed a eden Istanbul' da Oskiidardald ln~iliz 
mezarhgmm bulundugu yet de lngiliz hastanesinde hast a bak1c1 beyaz Melegin hakiki hay a hm 

musavver Fransn:ca sozlii emsalsiz filmini takdim edivor. 

S Nisan 1937 

·RAD¥0 
~ 

( Ru a.k~amki orogralll) 
iSTANBUL: 
12,30 plil.kla Tiirk muslkl.si - 12,50 hll~'~' 

dis - 13,05 Jl!Uhtel!f plftk ne.'l~iyat1 - 14~ 
son - 17,00 Ink!lab derslerl. Universlted"' 
nalklen. Mahmud Esad Bozkurt tarafl.ll ' 
dan - 18,30 plakla dans musiklsl - 19,30 r! 
cuklara masal. i. Gal!b Arcan - 20,00 Jl!' 
fat ve arkada~Jan tarafmdan Tiirk m~ 

I ki~i ve balk §arlolan - 20,30 Orner R., 
tarafmdan arabca. saylev - 20,45 safh· 

I ve arkadru,;Jari tara!mdan TUrk muslltl$ 
ve balk ~Sarkilan. Saat a.yan - 21,15 orkel 
tra - 22,15 Aja.ns ve Borsa haberlerl ve et' 
tesl giiniin progranu - 22,30 plakla solO' 
lar, opera ve operet par<;alari - 23,00 son. 

Kanserden korunma 
hakkmda konlerans 

Ortakoy f;lifa Yurdu b~heklml doktd 
Asrm Onur, sail giinii saat 19,30 da istaJl' 
bul radyosunda (Kanserden korunma) me1' 
zulu bir kon!erans verecektlr. 

NO~ETCiF.CZANELEN 
Bu ak~am ~ehrin muhtellf semtler1J!d1 

no_bet<;! olan eczaneler ~unlardrr: 
Istanbul clhetindekiler: 
Em!niiniinde (Hiiseyln Hiisn!l), Beya:tld• 

da (Asador), Kiic;:iikpazarda (Hlkmet Ce' 
mil). Eyiibde (Mu.5tafa Arlf), l;lehremtnl!l' 
de (Hamrtll, Karagiimriikte (Arlfl, Samat' 
ya.da <R1dvanJ, ~hzadeba~mda (Hamd11 

Aksarayda (~ere!) Fenerde (Hiisamedd!J!1• . . ' Alemdarda (Abdiilkadlr), Bakrrkiiyde (!S 
tepan). 

Beyoglu clhetlndekller: 
istikl§.l ca.ddeslnde (Matkovi'<l, Yii](Se!C' 

kaldmm.da (Vlnlkopulo), Galatada (Mel" 
kezJ, Taksimde (Kemal Rebiil), ~;~~Ud1 

($ark Merkez), Kasrmpa~ada (Mueyyed~ 
Haskiiyde (Neslm Aseo), Be~lkta~ta (f. 
Riza), Sanyerde (Nurl). 

Uski.idar, Kadikoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (Ittihad). Kadikoy Mod ad' 

(Moda), Btiyiikadada (§!nasi R1za.), IIe1' 
be !ide (Halik). 

Bir Tiirk koyliisiiniin 
buldugu k1ymetli nebat 

Bursa (Husu -
si) - $imdiye ka -
dar kozadan ipek 
<;Ikaran filator fab
rikalarmda kam<;I 
ba§t c;1karmak ic;in 
kullamlan siipiir • 
geler !talyadan sa
tm almmakta idi. 
Bunlar ya demet 
halinde veya bag
lanm~ olarak mem 
leketimize gelirdi. Yakub Kurd 
Bu siipiirgelerin tanesi 50 ile 75 kurU§~ 
satJhrd1. Bu siipiirgelerden bir tanesl 
vasati olarak 20 giin dayand1~na gore, 
2000 - 2500 mancm1kh (mancm1k: J{O" 
zadan ipek <;Ikaran tavaya derler) falr 
rikalarm sarfettikleri siipiirge miktarl 
oldukc;a mlihim bir yekun tutard1. Yail1 

bu para §imdiye kadar harice gidiyordll
Bursa ipekc;ilik, Bocekc;ilik Enstitusii· 
niin gazetelerle yaptig1 ilan iizerine bll 
slipiirgelerin yapllmasma mahsus olall 
Andropogon Grylliis ismindeki nebat 
aramyord•1. Bu nebah ilk defa olara!C 
Bursanm -Gobelye koyiinden Hidayet 
oglu Yakub Kurd admda bir koylii bul• 
mu§ ve Enstitiiye gotiirerek blitiin ipe!C 
fabrikalannda kullamlmas1 tamim edil• 
mi§tir . 

Ziraat Vekileti de koyliiye bir ta.k' 
!l.irname gondermi.§tir. 

Ayni zamanda hayvanlarm timan i<;ill 
dahi miikemmel bir surette kullamW 
bilen bu nebatm fazla miktarda istihSa' 
line c;ah§Ilmak ir;in Vilayet te bu koY' 
liiye nakdi yard1mda bulunmu§tur. 

$imdi memleketimizde yapllm1ya ba~· 
lanan bu siipiirgeler 25 - 30 kuru§a sa• 
tilmaktad1r. 

Oliim 
istanbul Universitesi Hukuk Fakiil • 

tesi talebelerinden Talha Altmba§akla 
;ii§li Tarakki lisesi son stmf talebelerifl' 
den Turgud Altmba§akm biiylik baba • 
lan ve eski Ankara !?ehremini Bay ~>' 
safm dayisi Selanik e§rafmdan Hayret 
1_?akir Altm ba§ak k1sa bir hastahk neti• 
eesinde vefat etrni§tir. Bu elim oliil'll 
sevimli ve asil zatm biitiin efradt aile • 
sine ve dostlarmt teesslirler ic;inde bl.: 
rakmi§tir. Tann ac1kh ailesine uzun °' 
miirler versin. Cenazesi 5 nisan pazar • 
tesi giinli saat on birde 1stiklal caddesW 
de 285 No. h Kurtulu§ apartimanmdall 
kaldinlacak, namazr Beyaz1d camisinde 
kihndtktan sonra aile kabristanma de!• 
nedilecektir. Allah rahmet eylesin. 

DANS DERSLER! - Hususi ve miW 
feriden (asri dans dersleri) Beyo~l\J 
Karlman kar§Ismda eski Polonya :N~~ 
Ziya sokak No. 3. Miiracaat saatJerl• 
(12-14), (17-20) ye kadar profesor pa• 
nosy ana. 

Osmanh Bankas1 
%5 faizli, 1334/1918 ihrac;h 1stikt'~~ 

Dahili tahvillerine aid olup vades! 
may1s 1932 tarihinde hulUl eden ve a"!' 
ni tarihte tediyesine ba§lanan 29 num~· 
rah kuponlardan ibraz edilmiyenier~ 
1 may1s 1937 tarihinde Tiirkiye hiikt1. 
meti lehine miiruru zamana ugnya~ag~ 
mezkur tahvilat hamillerinin mal{Ull 
olmak lizere ilan olunur. 

----------------------------' 
liskiidar Hale sinemastnda 

Y1ldizlar Krah 
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Almanyadayiiksektahsil nm uy~ndtrdtgl Otomobil kazalanndanr I' 
Almanyada 23 Universite ve 76 bin yiiksek tahsil 
talebesi vard1r. Bu ilim miiesseselerinde be~ bine 

yaktn ecnebi ve 400 Tiirk talebe okuyor 

~!~~~~'r'""·"''t·•·' dogan hukuki ntes'uliyet 
~u yaztyt ka~ ki~i anlar? 

Hamburg tiniversitest 

Berlin (Husmi muhabirimizden) -
Alman yilksek tahsil miiesseselerinin 
14 iincil asra kadar uzanan eski bir ta
rihleri vard1r. Avrupada ilk i.iniversiteyi 
kurmak §erefi, 1119 da viicude getirdik
leri Bologna Oniversitesile ltalyanlara 
nasib olmu~tur. ingiltere 1214 te kurdu
gu Oxford Oniversitesile ikinciligi, ls • 
panya 1239 da kurdugu Salamanca ve 
F ransa 1255 te kurdugu Sorbonne Oni
versitelerile il<;iincillilk ve dordilnciilil_k 
§erefini elde ettiler. Viyana ve Prag 0-
niversiteleri hesaba katJ!mamak • §artile 
Almanyada ilk i.iniversite 14 ilncil amda 
Heidelberg' de kurulmu§tur. Bugi.in A)
many ada 23 ilniversite mevcuddur. Bun· 
lardan dokuzu 15 • 16 nc1 amlarda, ye
disi 17 - 18 inci amlarda ve be§i de son 
iki am zarfmda kurulmustur. 
Alman Vniversitelerinin hususiyeti 

T e§kilat itibarile diger Avrupa iini • 
versitelerinden pek farkh olm1yan Alman 
iiniversiteleri mi.ihim bir hususiyet ta~1r • 
lar: Tahsil serbestisi. Oniversite talebe
sinin takrirlere olan devam1 kontrol e • 
dilmedigi gibi talebenin muhtelif somes· 
trlerini muhtelif ilniversitelerde gec;irme
sine de miisaade edilmektedir. Bu usu • 
liin faydalan ~unlard1r: Evvela talebe 
memleketin muhtelif yerlerini yakmdan 
tammak fmahm buluyor; saniyen muh
ttlif hocalann c;ah§ma tarzlanm gorii • 
yor ve nihayet k1§ somestrlerini h~ spor
larmm yap!ldJgl yiiksek mmtakalarda, 
yaz somestrlerini deniz sporlarmm yapll
d!gl sahil §ehirlerinde grc;irmek suretile 
Almanyada bugiln t.':rbiye i~lerinde bi • 
rinci plana alman sporla yakmdan me§· 
gul olabiliyor. 

Almanyada mevcud olan bu 23 iini
versite umumiyetle tam te§kilathdn. Ber· 
lin, Miinih, Frankfurt iiniversiteleri gibi 
pek maruf ilim miiesseselerinin haricinde 
kalan diger ilniversitelerde de ayni te§
kilat ve ayni kuvvetli tedris usulleri mev
cuddur. Hatta ki.i<;ilk §ehirlerde bulunan 
iiniversitelerin bazan Alman ilim haya
tlnda en ehemmiyetli rolleri oynad1klan 
da gorillmilstilr. 

Almanyadaki yiiksek mektebler 
Bu 23 ilniversitenin haricinde Alman

yada 70 kadar yiiksek mekteb de var • 
d1r. Bunlann arasmda ekseriyeti yilk • 
!ek muallim ve yilksek teknik (milhen • 
dis) mektebleri te§kil ediyor ( 10 Tech
nische Hochschule ve 20 kadar muallim 
mektebi). 

Almanyada talebe hayah 
Yiiksek tahsil milesseseleri hakkmda 

bu tafsilah verdikten sonra biraz da Al
manyadaki talebe hayatmdan bahsede • 
yim: Ad dedi son istallistiklere nazaran 
76 bine yakla§an Alman yilksek tahsil 

gencligi iiniversiteye ba~lamadan e':"el 
bir sene miiddetle Arbeitsdienst deml.en 
memleket hizmetinde c;ah§mak mecbun • 
yetindedir. Bu mecburi hi~meti yapml • 
yanlar iiniversitelere ve yuksek mek:eb
lere kabul edilmiyor. 1925 te ne§redJlen 
bir kanun, Alman gencligi~i b~r sene 
miiddetle devlet ve amme h•zmetmde c;a· 
hsmak vazifesile milkellef tutrnu§tur. 
Gene k!Zlar ve erkekler bu miid~e-~ zar· 
fmda muhtelif devlet i§lerinde b.Jfn~ <;a· 
llstmhyorlar (mesela kana! ve yo! m§a· 
atmda, umumi s!hhat ve ic;timai muave • 
net i§lerinde). Bu hizmetten sonra mem
leketini ve memleketinin ihtiyacl~nm c;o.k 
daha yakmdan tamyarak uni~~r.s!teye gl
ren gene, yeni bir hayat ener)IS!le c;ab§ • 
maga, ihhsas yapmaga ba§hyor ... Alman 
talebenin hususiyetlerini k1saca §Oyle hu
lasa etmek kabildir: (:ok ve muntazam 
c;ah§an, beden ve ruh muvazenesine e • 
hemmiyet veren ve bu itibarla . spo:unu 
hi<; ihmal etmiyen bu gene, ge~J~ ~1r. U· 
mumi bilgi yerine dar fakat denn b1r !h
tJsasl gaye ediniyor ve boyle c;ah§tmh • 
yor. Bu karakter ayni zamanda Alman 
milletinin karakteridir. Son senelerde 
Alman talebeye fnka ve memleket i§leri 
de biiyiik mikyasta yiikletilmi~tir. 
Almanyada bulunan ecnebi talebe 

Almanyada mevcud 76 bin yi.iksek 
tahsil talebesi arasmda pek r;ok ecnebi 
de vard1r. Bunlarm saylSI Maarif N eza· 
retinin 1936 kl~ somestri istatistiklerine 
nazaran 4788 dir. Almanyada en ~tok 
talebesi olan millet1er Polonyahlar, A -
merikahlar, Avusturyahlar ve Rumen • 
lerdir. Tilrkiye 60 millet arasmda tale -
besinin c;oklugu itibarile 14 i.incilli.igi.i a
hyor ( 158 talebe). Kom~u milletlerden 
Rumenlerin 361, Bulgarlann 209, Yu
nanhlarm 115, Yugoslavyanm 82, lra
mn 58 talebesi vard1r. Maamafih bilti.in 
bu rakamlar 1935 senesine aiddir. Son 
iki ilc; somestrde TUrk talebenin saylSI 
birdenbire c;ogalm!§llr. Bugiln Almanya
da 400 kadar TUrk talebe okumaktad1r. 
Ekseriyeti hi.ikumet talebesi te§kil ediyor. 
Umumi vaziyet §udur: TUrk talebe Al· 
manyada okuyan muhtelif milletlere 
mensub talebeler arasmda iyi bir vazi 
yettedir. Belki de en iyiler arasmdadJr. 
Ekserisi yarm memlekete yepyeni bilgi • 
]erie donecek, memleketin yannki kill • 
tilr ve teknik hayahnda i.izerlerine c;ok 
mes'uliyetli ve ayni zamanda c;ok §erefli 
i§ler alacak olan bu gender, birc;ok mah· 
rumiyet ic;inde <;1rpman fakat buna rag
men tekrar e~ki milli kudretini almaga 
ba§hyan bugiinkil Alman cemiyetini de 
ir;yi.izile tammak flTSalml bulurlarsa ka
zanclan ne bilyiik olacak!.. 

A dnan Cahid Otiihen 

tesi §Oyle yaZtyor: 
«Kii<;i.ik itilafm eski §eklile bo§ bir 

formiilden ibaret oldugu a§ikard1r. Her 
iic; devletin politikas1 §imdi Macaristana 
kar~1 bile kendine mahsus bir cereyan ta -
kib etmektedir. Cekoslovakya Sovyetlerle 
bir pakt imza ederek ilk darbeyi vurmu§· 
tur. Bu tarz1 hareketten ho§lanm•yan di
ger devletler de serbestc;e hareket etmek 
hakkm1 kazanm1§lard1r. Bu esasm ftal • 
ya • Yugoslavya paktmdan dogmu§ ol
duguna §iiphe yoktur. ;lurasm1 da kay • 
detmelidir ki F ransamn yard1mma rag • 
men Benes plam kabul edilmemi~tir. Bel
grad tebligi bu plandan bahsetmege bile 
liizum gormemi§tir.» 

Gazete Kiic;iik itilafm artlk birbirile 
rab1tas1 olm1yan devletlerin toplanma • 
smdan ba§ka bir~ey olmad1gm1 ilave et· 
mektedir. 

Fransu: ga:zetelerine gore 
Paris 4 (A.A.) - Belgrad konfe. 

rans1, Fran sa ic;in bir muvaffakiyetsiz • 
liktir. Gazetelerin ekserisinin miitaleas1, 
bu yoldad1r. 

Le Peuple gazetesi, diyor ki: 
«Hakikat §udur ki Kiic;iik ltilaf, Bel

grad konferansmdan sars1lrnl§ oldugu 
halde c;•kml§tir. Bilhassa ltalyan • Yu
goslav misakmm imzas1, iic; memleket a • 
rasmdaki birlikte ciddl rahneler ac;ml§ • 
hr.» 

Aube gazetesi, yaz1yor: 
«Bu, Fransa i~in bir muvaffakiyetsiz

liktir. Nic;in inkar etmeli? Maamafih te
la§a dil§ecek olursak hakslzhk etmi§ olu
ruz. Merkezi Avrupa, mevcud k1ymet • 
Jerden hangisine gi.ivenilmesi laz1m gele
cegini pekala bilir. F ransa ile lngiltere 
fen a oymyorlar. F akat neticede muhak
kak surette kazanacaklard1r.» 

Humanite gazetesi, Yugoslavyanm 
Fransanm an' a nevi dostu olan Kilc;iik iti
Jafa mensub bulundugunu yazmakta, son 
Belgrad toplanhsmm bu itilafm inhila • 
linin hailevi bir mukaddemesini gostermi§ 
bulundugunu ilave eylemektedir. 

Maamafih Oeuvre gazetesi, istikbal • 
den emin ve nikbindir. Bu gazeteye na· 
zaran, zaman, Romanya ile Yugoslav • 
yay1 kac;m•~ olduklan siyasi nizama irca 
etmek vazifesini deruhde edecektir. 

Le Journal ile Ere Nouvelle gazete • 
)erine gelince, bunlar, Ki.ic;iik ftilafm teb
liginden memnundurlar. Bunlardan birin
cisi diyor ki: 

<<F rar.;.e., Tuna havzasmda bir miite
kabil yard1m viicude getirmegi dii§iinme
den evvel garbi A vrupamn emniyeti me
selesile me§gul olmaktad!r.» 

ikincisi de §oyle diyor: 
« T eblig, Kil<;iik ltilfifm hegemony as! 

hakkmdaki §ayialara muzafferane cevab 
vermi§tir.» 

Prag ile Berlin arasrnda 
bir itiUil mr? 

Paris 4 (A.A.) - La Republique 
gazetesinin Prag muhabirine gore, IYJ 
malumat almakta olan mehafil. Pragla 
Berlin arasmda bir itilaf has1l olmtl§ ol
duguna gitgide daha fazla inanmaktadJr
lar. 
~-----------------~ 

Aktna 
Tarihi ve edebi roman. Btl eser

de Tiirk giicii, Tiirk zekas1, Tiirk 
incelii{i hiitiin parlakhgile gorii
niir. Eser bastan ba~a ~iirdir, ta
rihtir. felsefedir, san'athr. M. Tur
han Tamn kalcminden c;Jkmi&hr. 

Cumhuriyetin edebl tefrikas1: 39 

BiZ iNSANLAR 

=\\ m£1 kabul edilmek laz1m gelirse diinyamn 
her tarafmda ekseriyeti te§kil eden odur; 
kapitalizme kar§J bir iddia sahibi olma
ga ilk hak kazanan odur. Amele de her 

"== ========Yazan: Peyami Safa= 

yerde bilyilk burjuva gibi ekalliyettedir. 
Sizin davamz bir ekalliyet hakimiyeti 
yerine ba§ka bir ekalliyet hakimiyeti ika
me etmektir. Kil~i.ik burjuvayl arada kay
natmak istiyorsunuz. HesabmlZin en yan
h~ tara£1 budur ki muvaffakiyetinize de 
bu mfini olacakhr. 

Soforii taraftndan i~lenen bir kazadan dolayt 
hukuki bak1mdan otomobilin sahibine de 

mes'uliyet tereddiib eder mi? 
- ~ - 1*1 

2 - Tatbikat: 
A) fsvic;re F edera) mahkemesi, Stoc· 

ker • Marendaz davas1 dolayisile yolun 
doneme~ bir noktasmda korne c;alan ve 
fakat kornesine cevab verilip verilmedi
gini dinlemeden h1zla yoluna devam e
den miiddeaaleyh (Stocker) i kazanm 
mes'ulii addetmi§tir. 

B) Gene ayni yiiksek adalet divan! 
Ruffieux davas1 hasebile otomobilcinin 
manevra yapmak kasdile geri geri gider
ken arkasm1 kontrol etmemesini mes'u • 
liyeti mucib ve hatah bir hareket addet· 
mi§tir. 

C) Ayni mahkeme bir otomobil kaza· 
s1 neticesinde cismani zarara ugnyan 
Gastiglioni ismindeki adamm tazminat ta
lebini esas itibarile kabul etmi§, fakat 
kendisini, miitevaz1 bir biltc;eye malik ol
masma ragmen yilksek bir klinikte tedavi 
ettirmesini gayritabii telakki eylemi§ ve 
tazminattaki tedavi iicreti masarifini de 
ic;timal seviyesini gozonilnde tutarak tes
bit eylemi§tir. 

Filhakika bir kaza neticesinde cisma· 
ni bir zarara ugnyan kimsenin «tedavi 
masarifimi dava ettigim adam verecek • 
tir>> diye biltc;esine elvermiyen bir kli • 
nikte kendisini tedavi ettirmesi hiisnil ni
yetle telifi kabil olm1yan bir harekettir. 
Hiisniiniyet onu icab ettirir ki bizatihi ka
zaya sebebiyet veren kendi parasile ken
disini tedavi ettirmek zorunda bulundu-
gu zaman §ahsi biltc;esi normal olarak ka
c;mcl nevi bir hastanede tedaviye imkfin 
veriyorsa o hastanede nefsini tedaviye 
tabi k1lm•§ olsun!... 

D) Otomobil kazas1 dolay1sile otomo
kim oldugunun bilinmesi laz•md1r. Zil -
bilin «Detenteur>> iiniin, yani Zilyed'inin 

yed kimdir i Otomobilin sahibi midir? 
Y oksa otomobili sevk ve idare eden mi
dir? 

lsvkre Temyiz mahkemesi Werner 
davasJ milnasebetile bu suallerin cevab!· 
m vermi§ bulunmaktad1r. Mahkemenin 

[•J Bu yazmm blrlnclsl SO lklnclk~nun 

tarihli n iishannzda c;lkm.J§tJr. 

noktai nazanm tesbit etmeden evvel da
vanm mevzuunu k1saca hulasa etmek fay
dah olacaktn: 

Werner 20; 8/934 tarihinde bisikletle 
«Riiegsau» koyilnden gec;erken LUscher 
ismindeki bir adamm idare ettigi bir kam
yon tarafmdan c;igneniyor ve iki giln son
ra da ald1g1 yaralardan miitessiren vefat 
ediyor. Kamyon «Luscher» in karde§ine 
aiddir. Fa kat mahkemenin kana a tine go· 
re bir otomobilin zilyedinin seyrilsefer i· 
zinnamesi ilzerinde ismi yaZll1 olanm ol
masl mutlak surette icab etmez. Zilyed 
araba iizerinde filen tasarruf hakkma 
malik olan kimsedir. Bu itibarla istihdam 
edilen kendisini istihdam eden tarafmdan 
arabay1 kullanmaya mezun k1lmm1§, bu 
takdirde arabanm Zilyedi demektir. 

E) Cenevre Hukuk mahkemesi 12/ 
6 934 tarihinde vermi§ oldugu bir karar
la ( Holzstein • Pellarin davas1) bir kal
dmmdan diger bir kaldmma gec;en yaya 

yolcularmm c;ok dikkatli olmasm1, o es • 
nada yolun ortasmdan ger;en nakil vasJta
lanna kendisinden evvel gec;mek ( Prio • 
rite de passage) hakkm1 tammas1 icab et-
ti~ini, aksi takdirde kazanm bizzat mes'u
lii olacagm1 tesbit eylemi§tir. Fa kat bu 
«evvel ger;mek» hakkma ragmen muhtelif 
yollarm birle§tigi noktada otomobilcinin 
herhangi bir kaza ihtimali milvacehesinde 

derhal durmas1m temin edebilecek bir 
surette siiratini evvelden tenkiz etmi§ bu
lunmasl lilzumu da mahkeme tarafmdan 
kabul edilmi§tir. 

F) Kezalik Cenevre hukuk mahkeme· 
si Gourieff davas1 mi.inasebetile koca • 
smm oli.imiinden dolayl zevcenin istinad
gahmdan mahrum kald1gm• kabul etmi§ 
ve kaybedi!en bu istinadgah dolay1sile 
kadmm ziyamm §U miktan k1stas ittihaz 
ederek tesbit eylemi~tir. 

«Bir kans1 ve bir c;ocugu olup ta se • 
nede 5000 1svi~re frang1 kazanc1 olan 
bir aile reisinin i§bu kazancmm ii~te bi • 
rini kansmm gec;imine tahsis eyledigini 
kabul etmek lazJmd!r.» 

Dr. Miinib Hayri Vrgiiblii 
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Turgudlu muntazam bir planla yeniden yap1byor 

istasyondan ~ehre dogn1. giizel bir goriinii$ 

Turgudlu (Hususi) - Kurtulu§ Sa • 
va§mda bir kiil y1gm1 halinde kalan ka
sabamiz modern §ekilde kurulmakta ve 
her yerde yeni binalar yiikseldigi gibi 
~ehrin muntazam bir plana tevfikan vii
cud bulmasma da dikkat edilmektedir. 

Maarifin, yiyecegi ekmek kadar ken
disine H1zlm oldugunu soyliyen halk1 • 
m1z, Tiirkiyedeki kasabalarm hi<; birin-

rarmda seninle beraberiz. Hatta, daha 
ileri giderek soyliyeyim: Ancak siyasi bir 
merhale olarak, Tilrkiyenin, Avrupa em
peryaliz.mile milcadele eden sosyalist 
tgruplarla birle§mesine de c;ok taraftanm. 
F akat zaferi kazamrsak, memleket sui • 
ha kavu§tuktan sonra biz arhk bu s1mf 
davasma giremeyiz. Avrupada aleyhi • 
mize yeniden bir si.irii ihtiras uyand1r • 
makta millet olarak hie; menfaatimiz yok· 
tur. 

de e§ine tesadiif edilemiyecek muazzam 
bir ortamekteb kurmaga da azmetmi§ 
bulunmaktad1r. Bu maksadla binbir fe
dakarhk gosteren hamiyetli halk yiiz 
bin lira>'a yakm bir para tcberrii etmi§
tir.Bu i§i yakmdan takib eden halk<;J Va
limiz doktor Lutfi K1rdara kar§l halkt
mlzm besledigi hiirmct ve muhabbet 
cidden biiyiiktiir. 

~ ~§en m.eva.cibi verilecekti, kiltiik 
~ mcelemp c;ahklar aynd edilmi§ 

ve dirlikleri yerinde olanlarm 
defterleri haznlanmJ§h. 0 giin donanma 
da Akdenize c;•kacakh. Bortonlar, Po
lakalar, Karavelalar, Barc;alar, Varda
kostalar, K1rlangic;lar Ba§tarde'nin ar· 
dmda malanml§ bulunuyorlard1. Patro· 
neler, Riyaleler, Kapudaneler el opiip 
gitmi§lerdi. Serhadlerden ilgarla gelen 
Ulaklar, birc;ok diller yakalandJgml ve 
vire ile birc;ok palangalar elde edildigini 
m_iijdeledi~leri ic;in herkes sevinc i~tindey
d!. Vened1k Balyozii de Duj'un name
sini teslim etmek ve Hedne'nin muteber 
tutuldugunu gosteren temessilkii almak 
iizere divana gelecekti. 

Keseler hamd1. Defterdar bi.iyiik ya
r~rbk gosterip hazinede bulunan e§refile
n, aynablan, altmJ§hklan, ellilikleri, bar
butlan, siimiinleri, yeni zencireklileri, ru
mileri, zoltalan, kamertablan, ~ahileri, 
tugrahlan, silliisleri, fmd!kl.lan, florile
ri, mangulan, msfiyyeleri Darbhanede 
ve Bedestende degistirerek ulufeye gerek
li olan <;il akc;eyi tedarik etmi§ti. Asakiri 
Bekta§iye sabah namazile beraber saray 
avlusuna Yl~plm!§h, Sipahiler de mala
rmda geleceklerdi. Onlann velde§leri be
raberlerinde ve hizmet defterleri yanla
nndayd!. 

Dergahiali <;avu§lan miicveze ile, <;a
VU§ba§l selimisile, ~a§nigirler, miiteferri
kalar, sara<;lar, mataraC!Iar, tilfekc;iler, 
muhzular, sorgu<;lu sorgu<;suz peri§anile
rile, iiskiiflerile yerlerini alm1§lard1. Kal
lavl, kafesi, horasani, pa~ayi, katibi, mol· 
lai kavuk ve taclar, yiizlerce kafay1 siis· 
lilyordu. Herkes kaftanma, bini§ ve kun· 
lu§una sanhp merasimin ba§lamasm1 bek· 
liyordu. 

¥-¥->1-

Bu yaz1, §U bic;imde olarak belki hi<;· 
bir kit-abda gorillmez. Fa kat sahrlar ara· 
smdaki tabirlerin hepsi, eski tarihlerde 
s1k s1k goze c;arpar. Evrak hazinesi vesi· 
kalanm tetkik edenlerin vak'aniivis ta· 
rihlerini okuyanlann sahr ba ma bu tabir· 
le kar§Ila§mamalan miimkiin degildir. 
Kilti.ik gibi, dirlik gibi, c;ahk gibi bir klSim 
kelimeler Selc;ukiler ve ozil Tiirk olan 
ba§ka devletler tarihinde de goriiliir. 
Demek ki eski tarihi esas kaynaklanndan 
okumak, eski vesikalardan istifade etmek 
ic;in bu tabirlerin neye delalet ettigini bil
mek gerektir. 

Sonra bu kelimelerin c;ogu oz tiirkc;e
dir, tarihl haysiyetlerile beraber lisani 
k1ymetleri de vard1r. Lakin bugiln yaban· 
c1 lugatler gibi anla§!lmaz hale gelmi§ler· 
dir. Onlan derleyip toplay1p alfabe ma· 
sile tasnif, lugat ve 1st!lah olarak delalet 
ettikleri manalan tesbit etmezsek az bir 
zaman sonra oli.i kelimeler arasma gire
cekler Ve tarihin bir k!Smlnl da oJii)e§ti· 
receklerdir. 

Asker!, siyasl, mali ve ic;timai olarak 
• geni~ bir tahminle • iic; bin kelimelik bir 
yekunu ancak bulabilecek olan bu tabir
lerin dilimize yabanc1 kalmasma meydan 
vermemeliyiz. Canh bir kelime, bir dil 
ic;in bilyi.ik bir servet te§kil eder. Bizim 
elimizde ise, dedigim gibi, ii<; bine yakm 
unutulmu§ kelime var. Hem eski tarihin 
kolayca anla§ilmas!m temin etmek, hem 
de dilimizi gereksiz bir ziyandan koru· 
mak i<;in onlan yeniba§tan sahneye <;1kar· 
mak icab etrnez mi? 

Bu liizum, tarihe ilgi bak1mmdan j). 
mi bir zaruret olunca ihmalin hie; yeri kal
maz samyorum. 

M. TURHAN TAN 

kalkmiya hamlamyordu. Viicudilnde 
agnlar vard•: Otu~may• ve arkasma yas· 
lanmaYJ tercih ettl. Bu hareketi, o ana 
kadar saklad1g1 fikirlerine kar~1 Siiley • 
manda da, Necatide de bir merak uyan· 
d!Tml§h. 1ki&i de ona bakt1lar. Orhan 
dogruldu ve Si.ileymana dondii: 

Fa kat kimin namma? Kendi milli ka§aya donmek istemem. F akat §U bur
varhklan namma! Milli tarihleri ve iuvadan, kiic;iik burjuvadan ne anlarsm? 
rnilli idealleri namma I Sen bunu bir Kiic;iik burjuva kimdir? Bun a orta Slmf 
merhale telakki ediyorsun ve bir kere bu diyip c;1kan da var. Giizol. Bu kiic;ilk bur
merhale a§1ld1ktan sonra milli vahdetler~ juva i§c;i midir, burjuva m1d1r? hc;i de • 
par~tahyarak yerine s1mf Lemerkiizlen gildir, c;iinkil burjuvanm kil<;iigiidilr; bur· 
koy!Dak istiyorsun. Okudugun yaz1, bii- juva degildir, c;ilnkil bilyi.ik sermayenin 
tiin zavahirine ragmen hi~;bir mazlum mil· esiridir. Gec;en giln bizim Muallimler ce
letin mildafaas1 degildir. ic;inde Ameri- miyetinde bunun miinka§aS! oldu. Mual • 
kah, fngiliz, Frans1z ... biitiin Avrupa a· limlerden biri, irfan amelesinin hukukunu 
melesi de dahil oldugu halde, sadece tek pek hakh bir tarzda miidafaa eden ba§ka 
bir s1mfm miidafaas1d1r. Senin davanm bir muallime bagud1: «Sen hangi amele
Ti.irk milletile, Tiirk milletinin saadetile den bahsediyorsun? En bilyilk mekteb • 
hi<; alakas1 yoktur. Sen Avrupanm mil • Jerde dersin var. Ayda ii~ yii~ liradan 
Jet emperyalizmi yerine bir nevi s1mf em· fazla para kmyorsun, halis muhlis bur· 
peryalizmi ikame etmek istiyorsun. juvasm!» dedi. Tuhaf degil mi? Ayni 

Siileyman, bogazmda c;atl1yan ve se - tarzda bir miinaka§a Matbuat Cemiye· 
sini birka<; dilime ay1ran sun'i bir kahka- tinde de olmu§. «fieri» gazetesinde oku· 
ha sabverdi: dum. Biliyorum ki siz kiic;iik burjuvay1 

- Sm1f emperyalizmi I dedi, parlak sermaye pen~esinden kurtararak kendi 
tabirler icad ediyorum. fiizyonunuz ic;ine almak istersiniz. h~Yi 

- Giilme! Giilmek ne bir ilim, ne de kesafeti mevzuu bahsolunca onu kendi
bir delildir. Zannediyor musun ki sizin nizden sayammz; aramzdaki ihtilaflarm 
11mf kelimenizin bu tabirden daha fazla iistilne du§ilnce ona hi.icum edersiniz. 
haysiyeti vard1r? Tekrar nazari miina • Hakikatte §Udur ki bir kil~iik burjuva Sl· 

Necati s<iylerken, onun tesir mihverin· 
den d1~anda kalmak istiyormu* gibi Iii • 
zumsuz bir 1srarla cilzdanmm ic;ini di.i • 
zeltmekle me~gul gorilnen Siileyman iki 
defa gozlerini kald1rd• ve onun yilzilne 
bakl!. Dii'Segini lambanm ta yanma da· 
yayan Orhan yorgun ve k!ZarmJ§ gozle· 
rini ondan hi~ ayirmlyordu. Siileyma • 
nm ikinci bakl§mdaki hayrete kan§an his
ler <;ok miiphem oldugu i~in, Necati bir 
misafirine kar~1 mecbur oldugu riayetin 
hududunu a~maktan ~ekiniyormu§ gibi iki 
ad1m geri ath, biraz evvel terkettigi san
Jalyanm kenanm tuttu; o zaman elleri
nin titredigini farkettigi ic;in, en sayg1h 
ve gayri§ahst mi.inaka§alardan sonra bile 
iki tarafm ic;inde kalarak benligin bir ta· 
rafma yap1~an ac1 tortularm birikmesine 
meydan vermemek istedi, oturdu ve da
ha sa kin bir sesle dedi ki: 

Sii1eyman ciizdamm kenara bnakll ve 
ayaga kalkt!; elleri cebinde ve iki kat 
olmu~ denecek kadar igilerek odanm or
tasma dogru birkac; ad1m atm1~tl. Af,1r 
agtr dogruldu ve N ecatiye dondii: 

- Azizim, dedi, esasta senden ayrth· 
yoruz; sen hal a kiicilk burjuva kafasile 
dil§iinmekten kendini alam1yorsun. 

Necati de ayaga kalkh ve ellerini ar· 
kasma koydu: 

- Esasta aynld1gumz dogru; fakat 
Silleyman, dostum, nedir bu kii~iik bur • 
juva kafas1, Allaha§kma? Sen miinaka
§ada kah uzun bir kahkahayl, ka.h ta bu 
neviden, k1ymetleri sence tayin edilmi§ 
tabirleri bana bir fikir ve bir deli! olarak 
ileri siiriiyorsun. Sen bana kii~iik bur • 
juva kafas1 diyorsun, ben de sana prole
ter kafas1 diyeyim, ne c;•kar bun dan? 
Kii<;iik burjuvanm, yahud proleterin adi
ligi hemen ispat edilmi§ mi olur? Olmaz 

dostum. Yalmz §U olur: Sen bana kii~ilk 
burjuvanm, ben sana proletaryamn mil • 
dafaas1 i<;in kar§lhkh f1rsat veririz. Ben 
sana de rim ki: Ay! kuc;ilk burjuvay1 be
genmedin mi? Y eryiizilnde biiyilk kC§if
lerden ve icadlardan yiizde sekseni kii • 
!,;iik burjuva tarafmdan yap!lml§tlr; san
atkarlann ve miitefekkirlerin c;ogu kiic;iik 
burjuvad1r. Begenemedin mi? Kil~iik 
burill'Va en se91Je s1mh temsil eder: Gi.i
zideler, askerler, muallimler, memurlar, 
esnaflar hep bu s1mftad1r ve her yerde 
ekseriyettir. Onu geri ve heniiz ne §UU • 
runu, ne de iptidai bilgisini kazanml§ bir 
milstahsil s1mfma irca etmek kolay degil
dir. Yann Avrupada bir kilc;iik hurjuva 
ihtilali patlak vermiyecegi temin edile
mez. Tiirkiyede ise ne amele, ne de bii
yilk bir sermaye kesafetine dayanan ha
.tm say1hr bir biiyiik burjuva sm1h var
d!r. T oP.yekun kii<;i.ik buriuvay!Z. Sen 
nesin? Oyle de~il misin? Mii~terek sm1-
flmlza aid bir karakteri nic;in yalmz bana 
izafe ediyorsun? diye sorard1m. Fa kat 
bahsi bu tarafa gotiirmiyecegim. 

Siileyman omuzlanm kald1rd1 ve b1 • 
rakh, Necatiye yanm arkasml donerek: 

- Sor karde~im, sor! dedi; sa!:>aha 
k~d~r sor, kim cevab verir? Cevab verir 
m1y1m lmyorsun? 

Dirsegini lambamn kenanndan c;eken 
Orhan, dizlerini ug~§turuyor, ayaga 

- Necati biliyor, dedi, ben bu gece 
~ek yorgunum, ad eta hastaylm; oyle 
1ken miinaka~anlZI biiyiik bir dikkatle 
dinledim. ltiraf ederirv ki bahse kan~a
cak kadar da bu mevzuda bir~ey bilmiyo
rum; fa kat bu meselelere kar~• benligi • • > 
mm ta dibine i§liyen bir merakrrn var. 
Dogrusunu soyleyim, Si.ileyman Bey, 
sizin miinaka§a tarzmm anl!yam3.dim. 
Acele hiikiim vermek te istemiyorum. 
Ben dUne kadar eski manasmda bir ma
teryalisttim. Bugiin kanaatlerim degi~mi~ 
midir, bilmiyorum? F akat bir buhran ge· 
c;iriyorum. N ecatile r;ok miinaka~a ettik. 

Itiraf ederim ki o beni de c;ok sarsh. 
Sarsh, y1kb diyemem, sarstl. Aram1zda 

bu mevzua hie; gelmedik. Sadece madde
nin mahiyeti ii&tiinde konu~uyorduk, me

tafizik c;en;eve ic;inde kahyorduk. Simdi 
bu bahis beni her taraf1mdan kavradt. 
Etiid etmedigim bir mesel~ iistilnde fikir 

soylemiyecek kadar fikir haysiyetim var. 
- Emperyahzme kaT§! mi.icadele ka- (Arkasz var) 



6 CUMHURiYET 

Be~ikta~ O~oku 4 -1 yen
oldu mllvaffak ""' mege 

[Ba§taratt 1 tnci sahtfeseJ da Ali temayliz ettiler denebilir. Oc;ok 
!ann saylSI dort bini bulmu§tu. taknm, bir giin evvelki oyunun verdigi 

Nihadm hakemliginde oynanan oyu ~ yorgunluktan olacak, dlinkii oyunda pas
na Oc;oklular bir giin evvel <;Ikardikl~r~ la§rna ve anla§ma hususunda muvaffaki~ 
tak1mda ~iikrii ile Nam1gm yerlenm yet gosteremediler. 
degi§tirmek gibi kii~iik bir tadille ~Ikt~ ~ Be§ikta§tan Hiimii, F aruk ve Hakk1 
lar. Be~ikta§hlar da Mehmed Ah ~ giizel oynadilar. isimlerini yazdigimiz bu 
Hiisnii, F aruk ~ F eyzi, Hakki. F uad ~ ii~ oyuncudan ilk ikisi siyah beyaz mii
Hayati, R1dvan, Sulhi, ~eref, E§ref dafaasmi, Hakb da hiicum hattm1 tern~ 
§eklindeki tak1mla oyna_dilar. .. . sil ettiler ve elde edilen netice iizerinde 

sundan mahrum olarak bu devreye on ki-
§i ile ~Ikmi§ti. Bu noksan kadro ile ken-
dini miidafaaya c;ah§Iyor ve fiTSat bul ~ 
dukc;a akm yapmaktan da geri kalmiyor~ 
du. Fa kat bu akmlar tehlikeli degildi. 
Birkac; §iitleri talihsizlik yiiziinden neti
cesiz kaldigl ic;in epey ag1r alan bu 3 ~ 1 
vaziyeti izmirliler hafifletmeye muvaffak 
olamadilar. Hatta bir defasmda kaleci 
uzakla§IDI§ken c;ektikleri c;ok s1k1 bir §U· 

====--T_~--=========== 
YaKac1ktan mektublar 

.. -
(;apraz1n roman I 
Be~ kuru' i~in ~1kardan goz 

Yazan: Mahmud Yesari 
3 

Oyunun ilk be§ daklkasi mutem~di - biiyiik rol oynad1lar denebilir. 
yen !zmir kalesi oniinde cereyan eth. ~~ d D 
arada Hakkl ile Rldvan muhakak Ikl Ankaragiicii e ogan .. 
gol fiTSahm kac;Irdilar. Bundan sonra sporu 5 - 1 yendi 
tek kale §eklinde cer~yan eden oyun ya~ Ankara 4 (Telefonla) - izmirin 
va~ yava§ a<;IImaga, lzmirliler de k1sa ve 

' b 1 Doganspor takim1 bugiin ikinci miisaba-
yerden paslarla hiicuma ge~mege a§ a-

kasmi Ankaragiicii ile yaph. Hava gii-
dilat. Ah 1' 

On be§inci dakikada lzmirli Basri bir zel ve stad ba§tan ba§a dolu idi. a 1-
k nin bu ma~lara verdigi ehemmiyeti ve 

rarpi§ma neticesinde yaralandi ve en -
.,. k k bilhassa yeni stadyomun uyandirdigi ala-
disini sahadan sedye ile dl§an ~~ arma 

kayJ anlatmak ic;in istitrad kabilinden bu 
mecburiyeti has1! oldu. 

On ki§i ile oyuna devam mecburiyetin- mac;lann verdigi hasilah buraya kaydet-

(;apraz All !JOforlilgilnii yaptz(Jz otobilsiln yanmda ·-• , 

tii, Hikmet yeti§erek tam kale c;izgisinin 
oniinden geri bir ayak vuru§ile uzakla§· 
tird1. Bu esnada Ankarahlar metodik bir 
tarzda oyunlanna devam ediyorlar ve 
hasimJanm kaJe]eri online Siki§ffil§ bir Va• 
ziyette tutuyorlardi. Nihayet gene bir 
Ankara hiicumu esnasmda hmir beki to- ' # 

pu kesti. Uzun bir vuru§la ileriye atma- ~ 
s1 kabilken c;ahmla ilerlemeye c;ah§tl. An
karahlar bundan istifade ederek topu 
ayagmdan aldiklan gibi dordiincii defa 
aglara takt1lar. «Peki diyorum.» «Giinlerce hasta olarak iyi olam1yo -

«Yanmda duran ~ocuga, haydi eve rum. Bana yard1m eden zatm ~;ocuklarile 
gidin, bu karde§e yemek vt~rin yesin. Bir siinnet olmu§tum. 0 c;ocuklann ilaclan 
c;ift ~ank dikin. Ben de gelirim. Y ann benim hayatimi kazandmyor.» 

de kalan Oc;ok tak;mmm kalesi gene cid- meyi muvafik goriiyoruz. ilk haftaki 
di surette siki§tmlmaga ba§landi. F akat Ankaragiicii ~ Genc;ler rna<;! top rakkam 
siyah beyaz hiicum hath bu iistiinliikten olarak 600, F enerbah~e ~ Ankaragiicii 
netice <;Ikarabilecek bir oyun gostermek- mac;I 1200, F enerbahc;e ~ Gen~lerbirligi 
ten c;ok uzakt!. Bir arahk Hiisnii de Be- mac;I 1600, Doganspor - Gen~lerbirligi 
~ikta§hlann akmlanna kahlarak rakib mac;I 600 ve Doganspor ~ Ankaragiicii 
kaleye kadar sokuldu ve §iit bile c;ekti. mac;1 1200 lira getirmi§lerdir ki, bu ra~ 

Dort ki§i kalan Oc;ok hiicum hath kamlarm en kiic;iigii bile Ankara ic;in bir 
· rekordur. kar§lSinda Hakkmm merkez muavm ye-

rinde b1rak1lmasm1 muvaf1k bulm1yan Mac;lara saat 15,30 da hakem Said 
siyah beyazm idarecileri Sulhiyi geriye, Salahattinin idaresi altmda ba§landi. 
Hakkiyi ileriye gec;irdiler. Bu degi§iklik Doganspor, tak1mmda baz1 tadilat yap
neticesinde de Be§ikta§hlar Hakkmm mi§ diin, bek olarak c;ok muvaffak olan 
§ahsi bir gayretile ilk gollerini kazandi- Adnam orta muhacim yerine getirmi§, a-

1 c;1klara yeni oyuncular koymu§tU. ~uraar. 
1-0 maglub vaziyete dii§en fzmirliler, Sin! derhal kaydedelim ki, ayni Adnan 

d h I az sonra evvela tekrar bek mevkiine ve er a canh hiicumlara gec;erek golii ye-
melerinden bir dakika sonra sagdan yap _ onu miiteakib Hakkt ile yerini degi§tir-
ttklan bir hiicumda kafa ile miikemmel mek suretile santrhaf yerine gec;mi§tir. 

Oyun ba§ladigi vakit 1zmirlilerin dun· bir go! yaparak beraberligi temin ettiler. 
D kii maglubiyet tesiri altmda biraz miite-

evre kar§Ihkh hiicumlar arasmda I -I 
beraberlikle bitti. reddid oynad1klan dikkati celbetti. Fa ~ 

kat bu tereddiid c;ok siirmedi. Arka ar-
lhinci devre kaya yaphklan hiicumlann birinde sol 

!kinci devrede kendine gelebilen Bas- insayddan sag a<;Iga giden top giizel bir 
ri, tabmmdaki yerini almi§, buna muka ~ §andelle kale online geldigi vakit c;ok 
bil devre sonlar)nda sakatlamp i§e yara- ahlgan oymyan Adnamn s1k1 bir ba~ vu
maz bir hale gelen ~eref, E§refle yerini ru§ile aglara takildt. 
degi~tirmi~ bulunuyordu. 1zmir bu suretle vaziyeti, ttpk1 diinkii 

Bu devrenin ilk yirmi dakikast Be~ik- gibi, 1 • 0 kendi lehine ~evirdikten sonra 
ta~hlarm, hakim oynadiklan ihalde bir maneviyah daha kuvvetlenmi§ olarak gii
tiirlii go! c;Ikaramamalarmdan ileri gel en zel bir oyun <;Ikarm1ya ba~lad1. Fa kat 
oldukc;a huc;m ve sert hareketlerile gec;ti. Ankaragiicii de yava~ yava§ kendini top
Hakem bir arahk, Hiisniiye bir ihtar ce- luyor ve giizel kombinezonlarla hasmmi 
zas1 verdi ve sertligin kar§Ihkh bir hal a!- sJki§hrmiya ba§hyordu. N etekim bera ~ 
maga yiiz tuttugunu goriince oyunu dur- berlik sayiSI da gecikmedi. Giizel bir §iit 
durarak iki tabm kaptamm yamna ~a • iki tak1m1 I ~ I beraber vaziyete soktu. 
gird1 ve arkada§lanmn itidalle oynama- Ankarahlar bu golden sonra c;ok ac;Il-
lanm tavsiye etti. d1lar devrenin sonuna kadar hakikaten 
. Yirminci dakikada Hakki sagdan c;e - teknik, siir' atli ve zorlu bir oyun c;Ikardi· 

kilen korneri kafa ile gole tahvil edince lar ve bu gayretlerinin miikafah olarak 
Be§ikta§hlara yeni bir h1z geldi, Oc;oklu- ta hakemin diidiigii ilk devre sonunu bil
lara da nevmidi c;oktii. Bu goliin yaratt1- dirdigi vakit sahadan 2 - I galib vazi
gi i~i aksi tesirle siyah beyazhlar yedi§er yette ~Ikhlar. 
dakika fas1la ile, biri penalt1dan olmak 1zmir bu dakikaya kadar fena oyna· 
ii~ere iki go! daha atarak 4-1 galib va- mi§ degildi. Fa kat biitiin hatalarmda ya
Ziyete ge~;tiler. va§ yava§ beliren intizamSIZhklar, bilhas-

. Mac;m son dakikalarmda top miitema- sa Ankaragiiciiniin bugiin c;Ikardigi yiik
diyen Be§ikta§ kalesi oniinde oynamyor- sek oyun kar§Ismda kendileri ic;in yeni -
du. F akat lzmirliler bu iistiinliiklerinden den bir hezimet kokusu veriyordu. lzmir 
istif~de ederek gol <;Ikaramadilar. Mac; c;ok ac;Ik bir oyun oynuyor, has1mlanm 
~e§Ikta§hlarm 4-1 galibiyetile neticelen- kat'iyyen marke etmiyor ve binnetice 
d1. ·Hamdinin, Abdinin ve Y a§arm her da-

Be§i~ta§hlar, diinkii ma~I 4-1 gibi kika tehlikeli hiicumlarile kar§Ila§Iyordu. 
farkh biT netice ile kazand1klan halde Ankara oyunculannm topu hie; durdur

c ~~zel oynad1lar denilemez. Bu neticeyi: mad an yaphklan siir' atli paslar, ·1zmiri 
Uc;ok~ takiminm, Be§ikta§a nisbetle, <;I - hayli §a§IThyordu. 
ka~Igi fena oyun dogurmu§tur. Sahada Bunun i~indir ki, ikinci devre ba§lar 

, fut _ol oyunundan ziyade zor oyununun ba§lamaz Ankara orta muhacimi Y a§a
hak~m oldugu bilhassa nazan dikkati eel- rtn hasimlanm atlatarak c;ektigi stkt bir 

, bediyor~u. Sert oyun oynamak hususun~ §Ut vaziyeti 3 - 1 lzmir aleyhine c;evirdi. 
da Be§Ikta§tan Sulhi ile F uad, O~oktan Doganspor zaten yaralanan bir oyuncu-

Arhk oyun, oyunluktan <;Ikmt§h. Za
ten noksan oyn1yan hmirliler yorgunlu
gun da inzimamile Ankarahlara muka
vemet edemiyecek bir hale gelmi§tiler. 
Be§inci go! hemen digerinin arkasmdan 
bir frikik vum§ile oldu ve mac; ta bu ne· 
tice ile bitti. 

Kasimpa§a: 1 ·G. Gencler: 1 
ikinci kiime mac;lan diin T aksim stad

yomunda oynanan Galata Gender - Ka
simpa§a ma<;ile sana erdi. Kastmpa§amn 
miitemadi hakimiyeti altinda gec;en oyu
nun ilk devresinde Galata Gencleri 1-0 
maglubdu. ikinci devre ba§lang1cmda 
beraberak saylSlm yapan Galatahlar o
yunun mii,tebaki kismmi miidafaa ile ge
c;irerek ba§ka go! yememege baktilar, 
bunda da muvaffak olarak rakiblerini bi
rinci kiimeye gec;mekten ahkoydular. 

Bursada diinkii spor faaliyeti 
Bursa 4 (Hususl muhabirimizden te

lefonla) - Bugiin Bursada c;ok biiyiik 
ve c;e§idli spor hareketleri oldu. Evvela 
mmtaka giire§ te§vik miisabakasi yapii
di. Miisabakalara 20 pehlivan girdi. Ne
ticede 56 kiloda Akmspordan Hiisnii, 
61 kiloda Acar idmandan Cevad, 66 
kiloda Akmspordan ismail, 72 kiloda 
Acar !dmandan Mustafa, 79 kiloda A
car idmandan ilyas, 87 kiloda Acar !d
mbandan Hiiseyin birinci geldiler. 

Lih maflarr 

Lik mac;lannda Muradiye, Akmsporu 
3 - 2 yendi. Acar ldman da Doraspora 
3 - 0 galib geldi. 

Bisihlet yarlfl 
Stadyomda 75 tur olarak yap1lan 30 

kilometrolu bisiklet yan§ma birc;ok mii
sa b1klar i§tir'!k ettiler. N eticede Bekir 
birinci, Hikmet ikinci, F aruk iic;iincii ol
dular. 

Sokah ko,usu 
Acar !dman ve Doraspor kuliibleri at

letlerinin i§tirakile 2800 metroluk bir 
mesafe dahilinde yap1lan sokak ko§usun
da Acar ldman A takim1 birinci, B ta
kimi ikinci, Doraspor A takimi da iic;iin
cii oldular. 

Macar giire§~ileri <;ekleri 
yendi 

Budape§te 4 (A.A.) - Macar ve 
Cekoslovak milli giire§ tak1mlan bugiin 
Budape§tede kar§Ila§tilar. Bu kar§Ila§· 
rna, iki memleket arasmdaki giire§ kar~I
la§malarmm yedincisidir. Macar takimi
nm hafif sikletindeki giire§c;iler, bilhassa 
dikkati celbediyordu. Beklenildigi gibi, 
Macarlar <;eklere iistiin giire§erek, <;ek 
tabm1m ikiye kar§I be§ puvanla yendiler. 

f" ---------------------, pencereye ko§tu. A§agiya uzanarak ka-1 IKo·· c.e • d . . I ranhklan dinledi. Uzun uzun dinledi. 

~ v ~~a~ta r~!.!~!!' esrar1 I ~e~~i~e onun yanma gelerek uzanmi§tt. 

Nuri kivnldigi sandiktan yayh bir _ Allah kahretsin! - l§itiyor musun? dedi. Bir hi~trtl 
k ·b· f 1 d var. Bahc;enin ic;inden uzakla§Iyor. Bo -

oyunca g1 I Ira I. Aroma o kadar Diye haykirmaktan kendini alamadi. 
gev§emi§ ve dalmi§tl ki bu SJrrayi•I pek B 1~ b k d' · h d guk boguk ... hittin mi 

ld d ,. , u ya am anm en 151• ya u §i§esiydi. - i§itiyorum. Ben bu sesi ~imdi bana 
ani o u ve yanm a gaz lambasmm dur- N uri §a§kmhktan ayagmi karyolamn de-
dugu sigara iskemlesini yere devirdi. Kib- mirine c;arpti. bagtrmadan evvel de i§itmi§tim. 0 za -
rit te isk_em_le_nin iistiindeydi. Nur·1 hi.r ol- N · . N . man yakla§tyordu; §imdi uzakla§Iyor. 

,. - un, yeti~. un... T b·~ 0 1' d · d' 
mazsa kibntt bularak odadaki miicade - - Aman c;abuk, lambayi yak... - a n... zaman ge Iyor u, §Im I 
ley!. go"rmek istedi. riinku" o sirada Fer- N k k b de gidiyor. Y uri or unc ir c;1ghk kopard1. Ka • F 
dl·, harii han!: I erdi, ba§Ini pencereden ic;eri c;ekerek 

ran 1k odada ne yaphgmi bilmiyerek, 
- - f"'abuk ol Nur1·, JaAmba"' yak!.. ~ I b k II pencereyi ve siyah perdeleri iyice kapat. 

y J' saga so a a~vurur en uzanan e erine so- t1. Bir iskmley oturarak zrrhh lbiselerini 
Diye haykmyordu. guk, CIVlk ve canh ,bir§ey ili§ti. N eydu hirer birer sok_!l)ege b8.§ladi. Sonra c;ivi _ 
N uri, deh§etli bogu§ma sesleri i§itiyor, bu? lerin iistiine takilan et parc;alanm ve kan 

ag1r bir takim cisiiTllerin yere dii§tiigii- 0 mada aklma geldi ve pencerenin lekelerini dikkatle muayene etti. 
nu.. d du Yaniba§Inda Ferdi·n· solundakt' b1'r masaya gi'tti'. Burada ba•ka A uyuyor · m • - rhk mesele kalmad1 Nuri .. Me§· 
hlnlt .. d" .. "rde su"ru"n" .. k bir lamba v'ardi. Hemen onu yakarak al-151• vucu unun Y• u~u. ar- hur ilim adam!, profesor, doktor Sarno ~ 
Yolay I k k 51 go .. ru"nm· d1, F erdinin yan1na aeldi·. f 1 a san ara I mma • Iyen ve "' ilo un i mi, fenni ke§iflerine galebe c;al ~ 
sesi i§itilmiyen bir dii§manla bogu§masi Deh§etli bir manzara !.. d k 
N y I • 

uriyi o kadar tela§a dii§iirdii ki aradigi- erde oturan F erdinin yiizii, gozii, Diyerek oda ic;inde etsrarengiz dii§ma~ 

sabah erkenden i§e gidecegiz.» dyi olduktan sonra giinlerce i§siz ka· 
«Sabahleyin bana dikilen c;anklan gi· hyorum.» 

yecegim aroma bir tiirlii beceremiyorum. «Nihayet, orada bir otomobil sahibi
Bir taraftan da kendi kendime c;ankta m1 nin yamnda muavin olarak ~ah§maga 
giyecegim, daha neler goreceksin Hayri.» ba§hyorum. Bu arahk, i§siz kaldigim 

Bu «kendi kendine» soyleni§ te gene miiddet zarfmda, bir fmnc1ya on, on be§ 
§imdiki ~ofor (:apraz Alinin, kiic;iik Ali kuru§ borclanmi§hm. Bu adam, o fmmn 
Hayrinin degill pi§iricisi idi. Bu fmn da, koyiin muhta -

«Artik ah§tim, hergiin c;ifte gidip ge- nnda kirada idi. hte bu be§ kuru§ benim 
liyorum.» bir goz kaybetmeme sebeb oldu.» 

«Aradan tam bir sene ge<;ti. Agam, «Bu adam bana, §U borcunu ver.» 
zeytin zamam bir yaghane tuttu, bana «Ben de, param yok, §imdi veremem 
yaghanede bir i§ gosterdi. Artlk c;iftc;i diyince, beni doviip tokatlamaga ba§la
degildim. Burada bir motor var. 0 rna- mi§h. hte bu tokatlardan birisi goziime 
kinistin <;Iragi oldum. Zaten eskidenberi gelerek goziimiin c;1kmasma sebeb oldu.» 
boyle i§lerde c;ok hevesim vardt. Belki Goziin, bu kadar ucuz oldugu yeri, 
diyordum, renc;berlikle ne olur, hie; ol - ilk defa i§itiyorum. Fmndaki pi§iricinin 
mazsa bir san' at olsun ogrenirim.» onceki a ciS! ve sonra kahyiirekliligi ara ~ 

Kii<;iik Ali Hayrinin motore, maki - ·smda miinasebet yok! mu diyeceksiniz? 
nistlige «c;ok hevesi» olabilir; fakat boy· <;ocuk i§Sizken adam acid I ve yard 1m et
le dii§iinmii§ miidiir? Bunda da §Ofor ti. Fa kat c;ocuk i§e girince hakkmi isti ~ 
Capraz Alinin parmag1 var mutlaka! _yor. ~uursuz merhametin hududu bu ka-

«Burada bir sene c;ah§hm, ayhgim, on dar olur! 
lira olmu§tu.» «Ben hemen karakola gittim. Bu adam 

«Gene bir sonbahar. Koyde siinnet benim goziimii c;Ikardi, hakkmda clava -
diigiinii olacak. Koyiin biitiin fakir c;o - ciyim.» 
cuklanm siinnet edeceklerini haber aldim. «Mahkemeye verdiler. Lakin ne mah
Bu cemiyeti koyiin belediyesi yaptmyor- kemeye gidecek param, ne de yiyecek 
mu§. Belediye reisine gittim. Beni de param vardi. <;ah§amaz oldum.» 
kaydediniz, ben de kimsesizrm.» <;aprazm yazd1klanna bir sahr, bir 

Oksiiz c;ocuk, gobe~ni kendi keser! kelime, bir nokta, virgiil ilave etmiyo~ 
diye bir soz vard1r; demek ki yalan de- rum. Y alan m1, yanh~ mi, kabahat kim de 
gilmi~! ise, arbk vebali boyunlanna. 

«Peki filan eve git te c;arna§Ir ve ote· «Beni :rorla celbedip mahkemeden vaz 
beri verecekler a!. y ann, A:yazma kah- gec;sin diye ora dan oraya gotiirmek isti
vesinin bahc;esinde siinnet olacaksmiz.» yorlar. N ac;ar kaldim, her~eyden vazgec;

tim.» «Ustama soyliiyorum. 0 da, iic; pekii-
la. y arm gidersin diyor.» <<Hastaneye gittim. Oglum goziin ak-

«Sabahleyin erken kalbp c;ama~Irla _ ffil§ bu iyi olmaz. Bunu ameliyat ettir de 
nmla beraber bugiin c;ocuklarm topland1- sun'i goz takahm.» 
gl eve gidiyorum ve bunlarla beraber bi- «N e yapahm. Her~ey ban a mukad -
zi hirer otomobillere bindiriyorlar, biraz dermi§. Birkac; giin hastanede yathm, 
dola§hrd1ktan sonra siinnet edip herkesi goziimii aldilar. Y erine bir cam goz koy
yataklanna hirer iki§er yatmyorlar. Her- dular.» 
kesin annesi babas1 c;ocuklanm dola§hri· <<;,imdi artik <;apraz olmu§tum.» 
yor. Benim ise hie;, kimsem yok. 0 ak - «Herkes bana <;apraz a§agt Capraz 
§am sabaha kadar diigiin devam ediyor. yukan, diyorlardi.» 
Sabahleyin herkes c;ocuklanm ahp evle ~ «Para kazanmak ic;in hayatta girme· 
rine gotiiriiyor. Ben de tabii nereye gide- digim i§ yoktur ve nihayet ~ofor olmu§ ~ 
rim, ustamm evine.» tum. Sekiz on sene hi~ bir kaza yapma· 

«Bir giin bile ya~mama raZ! olmiyan dan c;ah§tim lakin bu i§te hay1r yok de· 
annesi, buras! hastane degil, diyerek beni dim.» 
kapidi§an atlyor.» <;aprazm defterinden be§ satm buraya 

«DI§anda yatacak yerim de yok. Ba- gec;irmiyecegim. Bir insamn ogiiniirken 
na hasta oldugum miiddetc;e bakacak ba§kalanm brmasm1 dogru bulmuyorum. 
kimsem de yok. Sokakta metruk, eski ve Hele <;:apraz gibi, hayat magduru insan~ 
hurda bir otomobil var. Onun ic;ine giri- !arm, bir miinasebeti yokken etrafma ta
yorum. 1~te o otomobil bana bir ev olu- rizde bulunmasi, hie; dogru degil. 
yor.» Hakh iken hakSIZ mevkie du§mek! h-

Diye sordu. 

- Hayu, hie; bir§ey an1amadun. Ge -
len kimdi? N ast! hiicum etti, nasi! bo -
gu§tunuz? N eden ses <;IkmJYordu? Hie; 
bir§ey anlamadim. 

- Sen zeki bir adamsm aroma, tabii 
bu i§te tecriiben yok. Onun ic;in nasi! bir 
dii§manla bogu§tugumu sezemedin. ~im
di §oyle otur, hirer sigara yakahm da an
latayim. 

Biitiin lstanbulun derin bir uykuya 
daldigi bu saatte iki ahbab kar§thkh si -
garalanm tiittiirdiiler ve F erdi anlatmaga 
ba§ladi: 

tu. Kapagmi ac;tim. ic;inde bir tabm pul
lar vard1. 

- Ne pullan? 

- Parlak, kiic;iik birer onluk kada .. 

pullar ... Anladim ki bu c;anta bir y1lamn 

ikametgahidtr. Bu y1lamn i~i ne? Dii§iin

dii:rn, ta§mdun, anladim. Sonra c;antadaki 

pullar taze idi. Demek hayvan heniiz 

bir iki giin evvel sagd1 N eden bu 

c;antada degil?. Ciinkii c;antanm ka

pagi bozulmu§, anahtan i§lemez olmu§· 

tu. Eskiyen bu c;anadan <;Ikanlarak yeni
sine yerle~tirilmi§ olacaktl. 

- Sonra? 

- Evet, sonra Samoilofun beni oldiir-
mege karar verdigini i§itince onun hangi 
vas1taya miiracaat edecegini dii~iindiim. 
Mademki bu haydud kendi elile adam 
oldurmeh.ten ho§lanmiyor; beni oldiir -
mek i<;in en muvahk bula.::agi vas1ta bu 
y1lan olacaktir. 

n1 hulamtyor; ne yapacagmi §a§myordu. iistii ba§I kan i~;inde idi. Fa kat bir lahza nm b1raktigi izleri muayene etti. Bu ma~ 
s Hemen lambayJ m1 yakmah, yoksa ka- ic;inde F erdinin muzaffer ve ne§eli sesi da N urinin sabn tiikenmi§ti: 
1 ranhkta F erdiyi arayarak onun imdad1- onu temin etti: - Haydi Allaha§kma, ne olduysa 

- Ben bu Samoilof ismindeki haydu
dun biitiin cinayetlerini, habasetlerini ga~ 
yet gizli yaphgma, her habasetten siynl
mak ve hepsini ba§kalarma yiiklet@ek 
tedbirlerini ald1gma dikkat ettim. Her ~ 
§eyi hazirhyan o, yapan ba~?kasidu. Sen 
ve Hasret bu ba~kalarmdan, vasitalarm
dan birisi misiniz? Bu herif zannetmem 
ki omriinde silahla bir adam oldiirmii§ 
olsun. 0 rnutlaka ya su borulanm a~arak 
adamlan bogar, yahud ba~kalanna iii ~ 
diirtiir. i§te bu noktaya dikkat ederek 

sizi bulmak ic;in onun ko§kiine gittigim 

zaman bir c;anta buldum. Bu c;anta bo~ -

- Onun c;antasmdan ve c;antasmm 
ic;indeki pullardan bir y1lan besledigine 
kanaat getirdin. Peki aroma, bu y1lamn 
adam oldiirmege tahsis edildigine nas1l 
hiikmedebilirsin? s 

1: na ou ko~malt~ - Korkma Nuri, bu kanlar benim ka- anlat... 
l' am o mada Nuri bir eama basarak mm de gil!... Giden dii§manm kamdu. F erdi, hayretle gozlerini a<;tl: 

&inca I Ve bird en oldugu yerden fuhyarak - Y ahu, anlamadm m1 meseleyi? (Arkas' var) 
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Sovyet Rusyada 
1937 sinai istihsalatJ 
hakk1nda tahminler 

Daily Telgraph gazetesinin Moskova 
muhabirinin yazdt~na gore 1937 senesi 
Sovyet Rusyada smai istihsallerden ba· 
zllan hakkmdaki tahminler §U_nlardir: 

1937 senesi zarfmda: 
150 milyon ton komur, 
32 milyon ton mayi mahrukat, 
16 milyon ton demir, 
20 bin t'On <;elik, 

220 bin otomobil, 
1 milyon gramofon istihsal edile • 

cegi kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu 
rakamlar ge<;en senelere nazaran yiizde 

20 miktarmda bir tezayiid gostermek " 
tedir. 

Bu sene zarfmda Sovyet Rusyada 
4,330,000,000 metro pamuklu mensucat 
istihsal edilecektir. 

Sovyetler Kanada ile yaphklan bir 
mukavelede bu sene zarfmda Kanada " 
ya (5) milyon ton komiir vereceklerdir • 

te, bu da «hemen dii§iinmeden karar ver• 
mek» gibi <;aprazm hayatmda daima bli• 
yiik rol oynuyor! 

«Bir giin gene bOyle c;ah§uken, mii§te• 
rim bir doktordu. Y akac1kta ingilizin 
ko§kiinii satm almi§. Orada bir sanator• 
yom yaptmyor.» 

«Bu doktoru, artik her zaman ben gi5-
tiiriiyor ve getiriyordum. Y akm zamanda 
tevecciihiinii kazand1m. Ve kendisine de• 
dim ki, hastaneniz ac;Ild!gl zaman bana 
orada bir i§ verirseniz c;ah§mm.» 

«Sana gore bir i§ oldugu zaman seni 
c;agmnz, demi§ti.» 

«Ve bir iki ay sonra gene bir giin sa• 
natoryomda mii§teri beklerken doktor 
bay gene burada mism seni aym on be " 
§inde kaloriferci olarak yannna alaca • 
gim.» 

«Yani 936 §ubati 15 per§embe giinii 
sanatoryoma girdim.» 

«Be§ alti ay sonra bir giin babam gel• 
di, bana para ver dedi. Ben de daha 
kendimi yeni sefaletten kurtararak c;ah " 
§Iyorum. V e biraz harcbk olmak iizere 
birkac; lira verdim. Babam bunu, azdtr 
diye kiZip ~1kt:I gitti. Birka~ giin sonra 
bana bir celb geldi. Bu celbde babam. 
benden nafaka davas1 ic;in mahkemeye 
miiracaat etmip> 

«Gittim. Hakim sordu babana neye 
bakmiyorsun.» 

«Ben de kendime bakacak vakitte d~ 
gilim. Hem zaten babam beni kiic;iikken 
hie; bakmadi. Benim sefil olmama sebeb 
oldu. Aroma bu benim babamdiT ben ge• 
ne elimden geldigi kadar yard1m etmek 
isterim.» 

«Hakim karar verdi, her ay be§ lira 
vereceksin.» 

*** 
<;aprazm defteri burada hitiyor. Def• 

terin yapragi ile birlikte <;aprazm da s(iy• 
liyecekleri bitmi§ miydi acaba? 

Fakat bundan sonrasm1 ben, azc;ok bi• 
liyor11m. <;apraz, sanatoryomda rahat 
rahat c;ah§Irken, birdenbire nevri dondii. 

Ona bir hal olmu§tu, yerinde duraml .. 
yordu. Beni gordiigii zaman: 

- Bay1m, galiba bize yo! goriiniiyor, 
diyordu. 

- N eden (::apraz? N ereye gidiyor • 
sun? 

- Beni buradan <;Ikaracaklar gi.bi. 
V e bu. giin gec;tik~e <;aprazda bir fik• 

ri sabit halini almt§tl: 

- Beni buradan atacaklar, diyor, ag• 
zmdan ba§ka soz c;Ikmiyordu. 

Bir giin: Onlar beni atmadan, ben 
ken dim ~Ikayim! dedi, bir bahane aradl 
ve sanatoryomdan <;Ikti. 

Sanatoryomdan, onu ~Ikarmagi dii§ii-' 
nen, tasarhyan yoktu. Peki, <;apraz, ne• 
den pirelenmi§ti? 

0 ak§am, laboratuarla ameliyat oda• 
smm arasmda kiic;iik sofac1kta kolum i~in 
kalsyiim enjeksiyonunu hazubyan, zayif 
uzunboylu hem~ire: 

- Haberiniz var mt? <;apraz c;1k " 
mi§! dedi. 

- Evet. 
Heffi§ire yan acuni§, yan k1zmi~ gibi 

yuziinii buru§turmu§tu: 
- Ne olacak, sokakta, otomobil i<;in• 

de yatmaga ah§mi§! Bur ada durabilit 
mi? Rahat batmi§ olacak ... 

~'io~ 

Eger, bu mevzu, benim gibi diimdiit: 
yaz1 yazan bir muharririn degil de, lob 
ktrk yaran, tahliller yapan, ve muhayyl" 
lesi geni§ iistadlar eline dii§IDU§ olsaydlo 
acaba uzun bir roman olabilir miydi? 

Onu da zannetmiyorum! Okuyucu!aro 
derin, heyecanh a§k hikayeleri; tiiyle: 
iirpertici maceralar bekliyorlar. Mii§terisl 
<;Ikmiyacak bir meta ic;in, hangi Ustad 
kendini yorar? 

(Romam) mn yaztlmamaga mahku!'Jl 
oldugunu <;apraza nasi I anlatayim '? 

MAHMUD YESARl 
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Turklerde madef 
Maden devrini A 
ilk millet Tiirklt-

CUMHURiYE'l 

Koza fiatlan • 1syan1 0 

BIRE~r 
1 00. C. 

1~e~£_~_~rA:sb~-. 
Fiatlarin bu sene ~ok dii· 
~fecegi tahmin ediliyor 

• Bursa (Hususi muha'birimizden) -
m hukumeb. Bursanm yeni koza mevsimi yakla§l _ 

VER5
iin vazifesinin yor. Bugtin elde stok olarak ge~en se -

nelerden kalma 150 bin kilodan fazla 
n ay sonra va- koza duruyor. Koza tticcarlan: 

Altay daglar1nda ke,folunan maden o"'... · ~air bi~e temi- - 936 mahsuliinu bile bile cihan pi-._ ~ D I 'A T"' vardlere manmak yasasmdan bir rnisli yiiksek fiata al -
ve eritme firmlari eski Tiirklerin bu san'atta 1\, f·'''"~t~k. ~~)~uki_ . y~ni drk! diyorlar. 

vali LeO lldiiruza gehr gt.'\~-e\ bn1 b1r- Avrupada kozanm kilosu bizim pa _ 
ne kadar ileri gittiklerini gostermektedir birimizden ayrrmak siyaseti" kibe ba~ ramrzla 40 veya 45 kuru§a sabhrken 

lad1. Diger taraftan da suiist. \llere goz bizde 80 kuru§a ahruyordu. Tuccarla -
kapamak suretile, memleketin servetini rrmrza: -1-

!nsanlarm tarihten once a§trklan te
kamul merhalelerinden en onemlisi 
malum oldugu tizere, maden devridir: 
Iiakiki maden devri, tunc; devrinden 
sonra ba§lar. Tunc;, gene pek bilinen bir 
§ey oldugu vec;hile, bakrrla kalaym bir 
arada eritilmesinden vticud bulur. Ka
lay ise yerytiztinde pek az bulunan mad
delerden biri olup ona en ziyade orta 
Asyada tesadtif olunur. Tuncu ilk ke§
fedenler, bol kalay bulmak imkanma 
ffialik olduklan ic;in, Tiirklerdir. Fakat 
ktirede ilk medeni hayatr kuran Tiirk
le~, maden devrini ac;trktan sonra de -
mrri tunca tercih etmekte tereddtid et
mem~lerdir. <;unkii demir, kendilerine 
en kuvvetli silahr, yani krhcr vermi§ ve 
harb san'atma yanyacak daha bir~ok 
aletler yaprlmasrm da mtimkiin k.llmr§tr. 

Demiri ilkin Ttirktin bulduguna ve 
k~llandr~na hie; §iiphe yoktur. Demirle 
Turk _karakteri birbirine o kadar uy -
gun du§mii~tti ki o zeki ve cesur millet 
demiri mitolojisine ve dinine bile sok
makta, ona milli bir krymet vermekte 
t~reddiid etmedi. Ergenekon menkibe
smde demirden bir dagm eritildigini ve 
bu suretle yolu bulunm1yan o tarihi 
mahpesten kurtulm1ya yol bulundugu
nu goriiyoruz. Eski Turklerce ergene -
kondan <;Ik.l§ giinii milli bayram sayrh
yordu ve o giin demir §enligi yaprhrdr. 

Fakat demirin bayrama mevzu yapll
ma~r, §tiphe yok ki, Ergenekon menlo -
besrne taal!ukundan dolay1 olmayrp o 
madenin Tiirklerce hayati bir deger ta
§I_?'an silaha elveri§li olmasmdand1. Cen
gaver Tiirkun, silah yaprlmasma yarryan 
demiri her §eyden ziyade sevmesi ve 
takdis etmesi gayet tabii idi. 

Demire ibadet Tiirklerde asrrlarca 
ve hatta orta ~;ga kadar devam etti. 
Avrupahlar o ibadeti Hiinlerde gorerek 
tamdt. Tiirklerden biiytik bir ziimre o
lan Iiunler de demire taparlard1 ve de
rnirin sembolii olarak k.lhc; namlusunu 
kabul etmi~lerdi. Bir tarih~inin dedigi 
gibi Hi.in krhcmm tadrm pek iyi ogren
mi§ olan Romahlar onlarm taptiklan 
namluya cMerrih krhch adm1 vermi§ · 
lerdi. 

i~in yaprlan ve zamamm1za kadar de -
vam eden kuqun dokmek ibadeti de 
demire verilen biiyiik k.lymetten dog -
mu~tur. 

Demire sevgi, demire saygi Turklerde 
madencilik zevkini ve ihhsasmr da vti
cuda getirmi§tir. Altay daglarmm pek 
c;ok yerlerinde ke§folunan maden ocak· 
Jan ve eritme fmnlan eski Turklerin 
bu san'atta nekadar ileri gittiklerini 
gostermektedir. Onlar madenleri top -
raktan ~rkarmayr, izabe etmegi, ~lene
cek hale getirmegi bildikleri gibi on -
lardan her tlirlti e§ya yapmakta da me· 
baret sahibi bulunuyorlardr. Eski Tiirk 
iilkelerinde ~letilip brrakilmi§ maden 
ocaklan c;oktur. Bunlardan bir k1smmm 
yeraltmdaki koridorlarr zamammrzda 
yaprlagelen ocaklar gibi miikemmel bir 
surette agac direk.lerle tutturulmu§tur. 
Son ke§iflerden bir hakikat daha anla -
§llryor: Eski Tiirkler saylSl pek c;ok o
lan bu maden ocaklanm yalmz kendi ih
tiyaclan i~in degil, diger milletlere sat
mak i~in de i§letirlerdi. 

Kurganlarda bulunmu§ vesikalardan, 
Tiirk madenciliginin pek ileri gittigi 
anla§Ilmaktadrr. Leningra'dm Ermitaj 
muzesinde Kurganlarda bulunmu§ e§ya 
arasmda eli c;eki~li bir maden ~c;isini 
temsil eden kii9iik bir bakrr heykel bu· 
lunuyor. 0 miizede bundan ba§ka bir 
yrgm da kiic;iik c;eki~ler vardrr. 

Ti.irkler, demiri en ba§ta tutmak §ar
tile, biittin madenlere deger verip on
Ian ustaca ~letirlerken altmm da ta -
biatteki hususi yerini ve degerini an -
lamJ§lardr. Bugiin orta Asyada Turk -
lerin ~letip terkettikleri birc;ok altm 
madeni ke§folunmu§tur. Son zamanlar
da Ti.irkliigiin gec;mi§ hayat1 ve mede -
niyeti tizerinde derin incelemeler ya -
pan btitiin alimler, Turk madenciliginin 
gerc;ekten ileri gitmi§ bir san'at oldugu
nu siiylemekte ittifak etmektedir. Me§
hur Vilhelm Radlof'un arzusile Orhun 
abideleri tizerinde inceleme yapmay1 
deruhde etmi§ olan Rus tarih~isi Bar -
told da c cA!tm dagmda oturan Tiirkle -
rin oradaki demir madenlerini i§lettik -
lerini. soylemekle Ti.irk madenciligini 
teyid ve tevsik etmek frrsatmr kac;tr -
mamr§hr. 

Tiirkler, madenciligin revac bulmasr 
ve daha fazla ilerlemesi ic;in bir tak.lm 
tedbirler de ahrlardr. Halkm miikellef 
olduklan vergiyi madenden ate beri 
yaplp odemelerini kabul etmeleri 0 ciim
ledendir. 

Bizanshlar da Turklerin demire tap
hklanm gormti§ler ve tarihlerine gec;ir
mi§lerdir. El~ilikle Tiirk iline giden Je
mark, Ti.irklerin demir ve ate§e taptrk
lanm, yol boyuna temas ettigi Tiirk 
beylerinin, Turk kumandanlannm ken
disine armagan olarak demir sunduk -
lanm, giinliik yakarak ate§ iisti.inden 
atlad1klanm yaztyor. Bugiin bile Ana _ Mtihim bir nokta da, Tiirklerin goc; 
doluda seyrek, Tiirkistanda ise pek zi- veya istila suretile gittikleri her yere 
yade olarak gorii!en ate~ten atlama 0 _ madenciligi gotiirmti§ olmalarrdrr. Eti
yunu i~te bu ibadetten kalmadrr. Turk- lerle beraber Anadoluya g~ip Firikya
lerde Demir, Demirta§, Polad gibi ad- da yerle§en Tiirklerin madencilikte gos
larm c;ok kullamlmasr da hep bu ytiz _ terdikleri terakki, tarihin en mevsuk 
dendir. hakikatlerindendir. Bir Yunan an'anesi, 

Dedigimiz gibi demir, eski Tiirk di _ madenlere su vermek usulunii Firikya· 

ninde kuvvetli bir yer almt§h. Dortlii lllarm icad ettigini gosterir. 
tasnifte dort unsurdan biri demirdir. Demek ki Tiirkler, maden devrini a-
9amanhk, su ve ziya gibi hayati bir kuv- ~an ilk millet olarak kalmamr§lar, ku
vet te~kil eden demire saygr gosterme- renin madencilikte ileri giden bir mil
gi kendi umdeleri arasma koymak za _ leti olmak §erefini de kazanmr§lardrr. 
ruretinde kaldr, demir ayinini devam Ba§vekilin Karabtikte temelini attrgr 
ettirdi. Bu dine salik olan Gok Tiirkler biiyuk fabrika, i§te demire sevgi ve 
ve Mogollar her sene muayyen giinde saygr an'anesinin asra ve asri icablara 
bir demir ocag1 yakarlardr. Bir demir gore taze hayat buldugunu gosteren mu

parc;asrm ate~te krzgm hale getirdikten azzam bir abidedir. Ktireye madenler -
sonra ors iizerine koyup doverlerdi. Ha- den nasrl istifade olundugunu eski Turk
kanlar da altm bir c;ekic;le ilk olarak o ler gostermi§tir. Bugtiniin miinevver 
krzgrn demire vurmak mecburiyetinde Tiirkiyesi de madcnlerden bizzat ve en 
idi. En bi.iyiik ibadet sayrlan bu ayinden geni§ mikyasta istifade ederek milli ta

sonra ~ok sevincli bir bayram yaprllrdr. 1 rihe taze bir sahife ac;ryor. 

Sihri, bi.iytiyii bozmak, kern gozden ileri I Yurda kutlu olsun. 

geldigine inanllan anzalan gidermek M. TURHAN TAN 

Gazianteb Halkevinde 

Gazianteb (Hususi) - Halkevuniz 
pazar giinlerine mahsus olmak iizere bir 
konferans program! hamlamt~, faydah 
mevzular iizerinde yaprlacak bu konu§• 
rna i§i salahiyetli kimselere tevdi edilmi§
tir. 

faydah konferanslar 

Halkevinin giizel salonunda verilen 
bu konferanslara §ehrin biitiin miinevveT
leri i§tirak etmekte. adeta oturulacak bo§ 
yer kalmamaktadrr. 

Gonderdigim resim son toplantJlardan 
birinde bulunanlan gostermektedir. 

imhaya ~ah§tl. - Neye bOyle aldlmz? diye sordu~ 
Maverayi Erdiinde bulunan Sultan zaman: 

PaJa Eletra~ menfasmdan bizi te~vik - Koyliiyii ve koza miistahsilini hi
etmektedir. Kendisine atfen ~m gazete- maye i~in ... Eski yrllarda gitgide mik -
lerinde ~1kan beyanat tamamile uydur - tarr azalmakta olan kozacilr~ te§vik; 
madu. ve inki§af ettirmek ic;in, diyorlar. 

Hareketimiz tamamile milli mahiyeti Yani, vaziyete bakrhrsa tuccarlan -
haiz olup Cebeliduruz hakkmda akdedi- mlz koyluye adeta ceblerinden prim 
len rouahede ve protokollar ahkamma verm~ler ... Fakat; evvelki seneler ic;in
harfiyen uygundur. Bu muahedeler Ce- de tamamen sarfedilemeyip te bu se -
belidiiruzun dahili istiklaliyetini derpi§ neye stok devrolunan kozalar; istihsa-

latm memleket ihtiyacmdan fazlaya 
etmi§lerdir. Halk muahedelerle tamnml~ c;rkttgmr gosterince; ayrrca memlekete 
olan hukukunu, kanmm son damlasma sun'i ipek ithaline musaade olunup bu-
kadar mlidafaa edecektir.» nun mamul surette fazla istihlakine 

Emir Eletra~, Sultaniiletrafla ba§lanmasile koza fiatlarmda tedrici 
gorii~tii bir sukut ba§lamr~ ve ipek fiatlanm da 

kilosunu 16 liradan 9 liraya kadar du-
Haleb 4 (Hususi) - Cebelidiiruz §iirm~iir. 

isyan hareketini idare eden Emir Hasan Kozac1lar ve ipek fabrikatorleri bu 
Eletra§ 1925 te Cebelidiiruz isyamm ~~- vaziyetten ehemmiyetli surette zarar 
karan Sultan Pa§a Eletra§la gorii§mek gijrduklerini s<iylemektedirler. Hatta 
iiz:ere Maverayi Erdiinde Uin Karak baZI fabrikalar faaliyetlerini dahi tatil 
kasabasma gitmi§tir. Sultaniiletra§ Ce • etmek zaruretinde kalmr§lardrr. Koza
belidiiruza tam istiklaliyet verilinciye ka- crlar ve fabrikacrlar ayrrca iktrsad Ve
dar miicadeleye devam edilmesini tavsi- kaletine ba~vurarak yardrm istemi§ler
ye ettiginden Hasan Etetra§ isyan hare- dir. Ticaret Odamrz vasrtasile 1ktrsad 
ketini idare etmek iizere Suediyeye don- Vekaletine yaphklan bu mtiracaatte: 
mii§tiir. (Eldeki stok kozanm, kozacllara nak-

Diger taraftan Sam hiikumeti Cebeli- den yard1m edilmek suretile, Avrupa -
dliruza yeni bir vali tayin ettiginden, ya ihrac edilmesi) teklifinde bulunmu~
halk yeni valiye kar§t nlimayi§ler yap - lardrr. Vekalet ise: 
m1~, neticede vali Sarna donmek mec - (Koza ve ipek fiatlarmm dii~mesi, 
buriyetinde kalml§hr. Turkiye koza ve ·ipek piyasasmm da 

cihan piyasasma uymas1 demektir.) 
lsyan biiyiiyor mealinde bir cevab vererek koza ttic -

Haleb 4 (Hususi) - Cebelidiiruzda carlarmm miistahsilden c;-ok yiiksek fi
isyan gittik<;e yaytlmaktadu. Bilhassa atla koza a!od1klanm kendilerine ihsas 
genclik Sultaniiletra~m etrafmda toplan· etm~tir. 
maktad1r. Sultanliletra§ Cebelidliruza $imdi tiiccarlar: 
tarn istiklaliyet verilmesini istedigini bir - Vaziyet boyle devam ederse 937 
beyanname ile bildirmi§tir. senesinde koza fiatlan c;ok du§ecek. 

Cebelidiiruzda vaziyetin kesbi vaha - Koylunun eline hemen hemen hit; para 
met etmesi ,Sam hiikumetini tela§a dii§iir- get;miyecek veya ancak ist!hsal masra· 
mii§tiir. fmr koruyacak kadar para ge<tecek. 

Oiger taraftan bir mliddettenberi ~i _ Bittabi o zaman miistahsilin ugnyaca
mali Suriyede «tetkik seyahati» yapmak- ~ bu ,;arar, miiteakrb senelerin koza 
ta olan Cebelidiiruzun eski Franslz va· istihsalah tizerinde menfi bir rol oym
]' • · 1 T yacakbr. Miistahsiller, para etmedigini 
IS! mrra ay arrit alelacele telgrafla Sa- gordiikleri bu mahsultin ilk maddesi 

rna c;agmlrni§hr. olan dut agaclanm, gene eskisi gibi, 
Alman son malumata gore Suediye - koklerinden kesip dut bahc;elerini tii -

de de bazt kart§lkhklar ~rkrni§hr. Cebeli- tiin tarlasr yapmaga ba§hyacaklardrr. 
diiTuzun her tarafmda halk Sultaniilet • Binnetice hiikfunetimizin bunca feda -
ra§ taTaftarlanna iltihak etmektedir. karhklar ihtiyar ederek ink~af ettirdi-

Suriye komiserinin Bagdadda gi kozacrhgm yeniba§tan ihyasr lazrm 
temaslara gelecektir.) diyorlar. 

Bagdad 4 (Hususi) - Tayyare ile 
buraya gel en Suriye F evkalade Komise
ri Kont De Martel ITak ricalile temas
laTda bulunmu~tur. 

Salahiyettar mehafilden alman haber
lere gore, Kont De Martel bugiinlerde 
Bagdada gelecek olan Hicaz Veliahdi 
Emir lbniissiiudla Maverayi Erdiin E • 
miri Abdullahm oglu Emir T alatla da 
miizakerelerde bulunacakhr. Bu miiza 
kerelerin mahiyeti hakkmda kat') ketu _ 
miyet muhafaza edilmektedir. 

Merinos f hrikasmda oliimle 
biten iki kaza 

Bursa (Hususi) - Merinos fabrika -
S~~da iki kaza olmU§ ve iki ki§i olmU§· 
tur. Numan Usta isminde biri bir elek
tirigi ba§ka yere naklederken cereyana 
tutularak olmii§tiir. Diger bir amele de 
yi.iksck bir iskeleden dti§erek olmii§tiir. 
Her iki olu bayraklara sanh tabutlarla 
Merinos fabrikasmm yuzlerce amelesi 
tarafmdan Emirsulta .a gotiirulerek go
miilmu§lerdir. 

Giipegiindiiz haydudluk 
Hiisnu admda hir adam, evvelki ak -

~am Anadoludan §ehrimize gelmi§ ve 
Karakoy civarmda dola§maga ba~larm§
tir. 
. Iiusniiniin yabancr oldugunu poren 
rki k~i, derhal adamcagtzm yanma yak
la§mi§ ve: 

«- Efendi baba, halinden 1stanbulun 
yabancrsr oldugun anla§rlryor. Bizim 
bildigimiz iyi bir otel var, scni oraya 
gotiirelim, diyerek Hiisntiyu Ktmeraltr 
camisine dogru gottirmege ba§laml§lar
drr. 

Karanhktan ve sokakta kimse bulun
mamasmdan istifade eden bu adamlar, 
birdenbire Htisniiniin tistiine "hi.icum et
mi§ler ve zavallmm cebinde bulunan 
15 lirastm c;ahp kac;mr§lardrr. 

Hiisnu derhal karakola ~o§mU§ ve ha
diseyi anlatmi§hr. 

Suc;lular her tarafta aranmaktadrr. -···-Y akalanan kumarbazlar 
Diin sabah, c;emberlit~ta bir kahvc

de kumar oymyan Mehmed, E§ref, !s
mail, Salih, Re~ad admda be§ ki§i sue; 
ustu polisler tarafmdan yakalanmt§ -
lardrr. 

*** 935 - 936 koza rekoltelerinin bu y1l -
lar i~inde sarfedilemeyip bir krsmmm 
tiiccarlar elinde kaldr~na ve hal& da 
sahlamadr~a bakrhrsa memleketimiz
deki koza istihsalatmm ancak Tiirkiye 
ihtiyacma kafi geldigi ve yalmz i<; pa
zarlarda sarfedildigi anla§llmaktadlr. 

Fiat hususunda dl§ piyasaya hic;bir su
retle tabi olmadrgrmrz i~in, bu mahsu
ltimtiziin dr§ piyasalardan daha ucuza 
mal edilerek ihrac1 c;arelerine ba§VU -
rulmak §imdiye kadar acaba neden ak
la gelmemi§tir? bilmiyoruz. 

Hasrh bu mahsultimuzun ~ogaltrlma
sr ve koza istihsalinin Tiirkiyenin her 
tarafma t~mil edilebilmesi ic;in cihan 
piyasasma tabi olmam1z ve o piyasaya 
ayak uydurarak yiiriimemiz Iaz1m gel
mektedir. 

MUSA ATA$ 

Maarif miiste§armm lzmirde 
yapbg1 tetkikler 

izmir (Hususi) - $ehrimize gelmi§ 
olan Maarif Vekaleti mtiste§arl Rrdvan 
N afiz, tetkiklerine devamdad1r. Gele -
cek ders yrh bidayetinde, gerek mer -
kezde, gerekse vilayet kazalarmda muh 
telif ortamektebler ac;rlacakhr. Memle
ket c;ocuklan arasmda okuma ~tiyakr, 
cemiyet i~in sevinc ve timid verici bir 
seviyeye c;rkm1~ bulunmaktadrr. 

izmir §ehri ic;indeki lise ve ortamek
teb vaziyetlerine bakrhrsa, gelecek yrl 
gerek merkezden yeti§ecek, gerekse ci
var kazalardan gelecek talebenin bura
lara srgdmlamryacagr kat'i olarak an • 
la§Ilmaktadir. Mese!a krz lisesinin ilk 
~mrfr 9 §Ubelidir ve mekteb mevcudii 
8000 kiisurdur. lzmirde yeni bina bulu
narak ihtiyaca cevab verilecektir. 

Tire ve Turgudlu ha)kr, vakti hali 
miisaid olmryan c;ocuklarm ilkmekteb -
den sonra dtiittikleri feci vaziyeti na -
~:an itibara alarak bliyiik hirer orta
mekteb in§a cderek Vekalet emrine ver
megi kararla§hrmr§lardrr. Turgudlu 

halkt, yiiz bin lira para toplamJ§hr. Ke

za, Tirede de ayni rakama yakla§rlmr§ -

hr. Muste§ar, Valimizle birlikte Tire -

ye giderek mekteb in§a e ilecek sahayr 

gormii§tur. Avdetinde !zmir lise ve or

tamektebleri iizerinde tetkikat yap • 
ml§hr. 

' 
Ba§vekilimiZ- Eregli 

fabrikasini da a~b 
Diin a~dlf merasimi yapdan Eregli mensucat 

geni,Ietilecek kombinamiZ bir misli daha 
. [Ba§taratl 1 fncl sahtfese) I tii. Bir ara fabr'k h' . d k' 

Ba~vekrl bu giizel dekor ic;inde fabri- b ·y l 1 a mb~ rtm e I k1z, erk~k 
k .. .. k ld' ' u un yavru anmn, IT grup halinde Is-

aya yuruyere ge 1 ve kaprsm1 a~mak t i ·· ·· ·· f d 
suretile yeniden kurulan mensucat fabri- me non~nul n e~a m a toplanarak onyil 
k 1 d mar§tm soy emege ba•lad kl ·· "ld" 

a ann an ikincisini resmen i~letmege a~- B k d . • 1 an goru u. 
B d k t . u ~o can an sevgr tezahiiriine Ba~-

tr. u esna a IDIZI a strklal mar§ml ~al· bakan ayn h b' · · k 
kt h b I h 

ayn er mm sevme sure-
rna a ve azrr u unan alk «Varoll» t'l k b 1 d b 1 dul 
U

w , 1 e mu a e e e u un ar 
« gurlu olsun I» seslerile bu mes'ud ha- A'l 1 · 
diseyi kutlamaktaydr. w1 e apartunan anm gezerken kar§t -

T .. k .. h d' . .1 . . . la§tlgr memur ve amele bayanlanna bir 
ur mu en IS ve I§<;l ermm esen olan k 1 b' 'h · 

b .. iik' d k k b' . I . sr mb an ve IT I ttyaclan olup olmadt -
uy o uma om mas1 1' emekteydi. w d B . 

Ba•vek'l . l'kh d"k" h b h gmt sor u. ayanlann hepst her tiirlii 
• I , lp I ane, o. urn ane, ~ya a- ihtiyaclanmn temin edilm' bulun w -

ne, depo, santral, su tesrsahm gezdr. Cor- n .. l d'l B d ~ dugu 
diiklerinden c;ok memnun oldu Fabrika .u soy. e I er. u ara a sJtma miicadele-

.. d .... CelAI d 1'1 .£1 . h smdekr ba§anm hakkmda bir bayan tara-
mu uru a , avet 1 ere etra 1 1za at f d ·1 · ·· "1 .. 

d
. m an 1 en suru en mutaleaya kar§I Ba•-

ver 1. b k b ·· d 1 • • . . a an, u muca e ey1 b"f' dd 
F abnka 1~ kmmlan yiizde 20 ve ha- kat'iyyen muzaff k l k . ~ ub~. ~ur a 

. d b' . 1' d h . I 'I . er I rna l~m utun ted-
nc en IT m1s 1 a a gem§ eh ecek §ek!lde birlerin a I macaw ·· 1 d' 
kuru! t 80 d 'k' . t•w• d gm1 soy e 1. 

IDU§ ur. numara 1 I§ 1P 1g1 e K b' h · · · 
k 1 k 

.. . om ma astanesmr gezJ• esna d 
~~ an rna uzeredrr. Almanyadan getiri - diin d w I b' ' sm a I 4 k' k 1 gece ogurmu§ o an Jr bayan mini-
en rna me uru muJtur. Krsa zaman- mi yavrusu irin fsmet t .. .. d b' d 

d 1 t "bel k mb' ,. nonun en IT a 
a. yap~ an ecru er o mamn geni~- vermesini rica ettJ. ve B b k A k 

I t I 1.. .. d'w' d d h a§ a an n ara· e 1 mesme uzum goster rgm en a ilen y d'' d" w . . . .. . . b a oner onmez ~ocugu 1~m brr ad 
tevsn l~m u marhn 3 i.inde yeni sipa - <.;erek b'ld' w• . se .-
ri§ler verilmi§tir. Kombinada §imdiden F abr'k l IrectegmJ gene! anneye :vade~ h. 
b. k d . • I amn us a ve arne e mektebi gezt 

me ya In aJIDI amele ~tah~aktadJr. lirken !ngiliz s·· "k El .. s· p . L -
B k'l . d'W' . h . uyu ~lSI Jr erst o 

a§Ve 1 tste 1g1 tza atr ald1ktan son- b d k -
V 1.1 .. .. ren, ura a o uyan ~ocuklardan b' · 

ra a I e _goru§erekten yaya olarak istas- fabrika mamulatmm T·· k' 'h . mne 
yona geldt. . UT 1ye 1 ttyacr -

Bu SIT d K d 300 d nm ne mrktanm kar§Jladrgmr sormu§ ve 
a a araman a metre e- en t I be b .. k" 'h . 

rinlikten su <;lkmast hakkmdaki ihtisas- ~ cl ad~ ugubn u J hy~cJ_n ii~te birini 
lanm: ar§J. a Iglnt ceva lnl vermr§tJr. Mensucat 

«- Benim i~in en biiyiik miijde bu 
oldu.» diye ifade etti. Bu seneki mah -
suliin bereketli olmasmdan dolayr da 
memnuniyetlerini aynca kaydetti. Ve ~ok 
ne§eli bir halde tam saat 8,30 da Eregli
vi terketti. 

Ba.,vekilin Kayseride tetkikleri 
Uluk~la 4 (A A.) - Karablikten 

Eregliye iitmekte olan Ba bakan !smet 
lnonii ve refahtinde bulunanlar biigiin 
8,45 de Kayseriye gelmi~ledir. !stasyo· 
nun i~i ve d1~1 Ba~bakam selamlamak 
i~in gelmio olan kii~iik biiyiik Kayserili
lerle dolu idi. Ku~iik bir mektebli kiZ 
kendi elile topladJgmJ s<iyliyerek ismet 
lnoniine bi.r demet menek§e sundu, ve 
Kayseri Belediye Reisi de ho§ geldiniz 
dedi. 

Ba§bakan halkm <;ok i~ten gelen sevgi 
tezahiiratl i~inde ve yamnda T evfik Rii§
tii Aras, Celal Bayar, Rana Tarhan ve 
!ngiliz Bi.iyiik El~isi Sir Persi Loren ol
dugu halde otomobillerle mensucat kom
binasma gitmi§lerdir. Kombinamn me -
murin ve amele evlerile hastanesine ka -
dar biitiin tesisahm gozden gec;iren !smet 
!nonii alakadarlardan muhtelif meseleler 
iizerinde izahat istedi ve i~ilerle gorii~ 

Olympiyada yapdacak 
hafriyat 

Alman Maarif Nezareti Yunanistanda 
eski olimpiyadlarm yaprldrgr me§hur sa
hayr ac;1p meydana c;rkarmaga karar ver
m~tir. Resim harabeyi gostermektedir. 

-··· Amerikada yeni bir ~ocuk 
ka~1rma vak' as I 

Paris 4 (A.A.) - !nternasigeant ga
zetesinin Nevyork muhabiTi, Baron Fre
deric de Sibert'in oglu Kidnappers Fre -
deric de Sibert admdaki alt1 ya~mda 
F ransrz c;ocugunun miirebbiyesile hera -
ber Park-Avenue'de gezerken bir ada -
mm siyah bir otomobilden inerek ~ocugu 
kapm1~ ve arabasma bindirerek ortadan 
kaybolmu§ oldugunu bildirmektedir. 

Atina Oniversitesinin 100 iin-
cii yildoniimii 

fabnkasmdan sonra da T ayyare fabrika-
51 ve miize gezilmi~ ve 12.45 te Eregliye 
hareket edilmi§tir. 

Bir Franstz konsolosunun 
giiliinc teeuiilii 

Karablik, 4 (Hususi muhabirimiz
den) - Karabiik fabTikalarmm temel 
atm · · a meTasJmr esnasmda bir F rans!Zln 
bir takrm garib hareketleri ve miitalealan 
hayli tuhaf goriilmii§tiir. Sekiz seneden
beri Zonguldakta F ranstz konsolosu ol
dugunu s<iyliyen bu zat, meTasim esna· 
smda Ba~vekil !smet !noniine yakla§a
ra~ bu sahaya fabrikalar kurulmu§ ola
cagmdan dolayr teesslir beyan etmi§tir. 

Bu teessi.ir ve haylf!anmasmm sebebi
ni konsolos §U giiliin<; ciitnle ile ifade et
mek istemi~tir: 

«- Y azrk ki yok giizel bir av mm
takamlz bozuluyor.» 

.. ~u sahalarda avlanmak i~n geldigini 
soyhyen konsolos ayni sozleri Hariciye 
V ekilimize ve !ngiliz sefirine de tekrar
lamak garabetini gostermi~se de mi.ira
racaat ettigi her ferdden si.ikutla muka· 
bele gi)rmii~tiir. Bu adamm manasrz ve 
yersiz teessiifii sadece gUllin~ telakki 
edilmi,tir. 

Karada ve suda 
yiiriiyen bisiklet 

M. Willoenenve isminde bir mtihen -
dis karada ve suda i§liyen bir bisiklet 
icad etmi§tir. Hydrocyclecar adr verile!!. 

bu makine ilk tecrubelerde goriilmek • 
tedir. 

Zavalh kad1n 
Parmakkap1da Nane sokagmda 17 nu

marah apartrmanda oturan Rustemin 
metresi 28 YS§larmda Mira, apar
tlmamn tarasasmda ~ama§Ir asar • 
ken her nasrlsa muvazenesini kaybetmi§ 
ve .. l6 metro yiikseklikten sokaga dii§ -
IDU§ ve zavalh kadmm kemikleri krnl
mi§, viicudti bir kiH~e haline gelmi~tir. 

Etraftan yeti§enler Mirayr aparhma
Atina 14 (Hususl) - Atina Oniver- na gotiiriip tedavi etmi§lerse de kadm

s!tesinin yiizlincii yrldoniimii miinasebe- cagJz c;ok ya§amryarak olmii§tiir. 

tJ!e bur ada bulunan ve merasime i~tirak i- - '•'-
~m gelecek olan ecnebi alimlerinden bir- M1s1r Krah Bern' de 
~_oklarm~ fahri doktorluk linvammn ve • Bern 4 (A.A.) - Mrstr Krah iki giin 
nl_mesi Oniversite Divamnca takarriir et- kalmak ii.zere Cenevreden buraya gelmi~ 
m1~tir. tir. Seyahati tamamen hususi mahiyeti 

Tayyareci Lindberg Zagrebeh _a_iz_d::.:ir.:.... ----------

u~tu [ Dr. HAZIM PEKiN 
At'n 4 (A A) L' Dermatolog, Venerolog 

12,20 ~e Za T~b; -. k 1~dberg, saat Beyoglu, lngili~ Sdareti 

I 
g e g1tme uzere ltava - karsiSI 26 

anm1~hr, 
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SOldan saga: 
1 - Bugday ve arpa gibi mahsulat, bir 

dilde c:eveb. 2 - Evveline bir cacem:. ke -
Jimesi getirince alaturka bir makam alur, 
mektublara yap!§lr. 3 - Frans1zca c:nadir~. 
~U~agmm ak.si. 4 - Bir vapur idaresi, fakftl
te reisi. 5 - Kole, bir c;;e~id pasta. 6 - Me§
guUyet, mezar. 7 - Say1, alfabenin birinci 
ve ikinci harfi. 8 - Devlet dairelerinden bi
rine mensub ~. ekseriya sabahlan ic;;tigi
miz ~y. 9 - Bag1~lama, daire hademesi. 
10 - Qocuk sahibi olma vazifesi, bir masdar 
edatx. 

Yukandan a.?agxya: 
1 - Japonlarm kendilerini oldiirme u -

sulil. 2 - Erkek hizmetc;;i, ne§'eli. 3 - Bir 
emir, b3.\>. 4 - VilcUJddeki ~i§kinlik, at 'k.o§u
mu teferriiatmdan biri. 5 - Eskl c:bey> in 
yerine kalm alan, parl!yan. 6 - inadc1, yay
la atllan ~ey. 7 - Kokulu bir ot. 8 - E~ya
nm kag1da sanlm1~ ~kli, bir cins agac. 
9 - Tevakkuf mahalli, dumanm c;;Jktlgt yer. 
10 - Ba~m on taraf1, denizde ytirilyen bir 
nakliye va.sitaSI. 
Evvelki bulmacamn halledilmi~ ~ekli 

1 2 3 • 5 fl 1 !I 9 10 
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r Dr. ZEKAt MUAMMER 
BAKTERiOLOJi 

Laboratuar• 
(Tifo, frengi, sxtma) nm kan mua· 
yenelerile te~hisi, difteri, balgam, ce~ 
rahat, idrar, kazurat muayeneleri ve 
kanda iire, §eker, kolesterin miktar~ 
larile istenilen a§xlar, ve sair biolojik 
tahliller yap1hr. <;emberlita§ kar~I-

smda Giizel apartxman No. 4 
Tel: 22037 

KSiD 
§AMllN 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumu,attr, mat ve cazib bir 

ten temin eder. 
lngiliz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - 1ST ANBUL ,- --.....-...-.-..;.;;.. .. u ISTANBUL 

Nl TiirkEmlak ~irketi 
l LAN oyun• 

gev~e 
ani o 31 mart 1937 tarihinde toplanan his -
duuu sedarlar umumi heyetinde §irket serma
rit ~e yesinin onda birinden fazlasmx temsil e
mazsa den hisscdarlar miizakeratxn on be§· giin 
leyi g sonraya talikxm ticaret kanununun 
di, ha 376 net maddesine istinaden taleb etmi§ 

- olduklarmdan, umumi heyet 22 nisan 
Di) 1937 tarihinde saat 16 da miizakerat ic
Nu rasma karar vermi§tir. 

ag1r ]::) 31 mart 1937 tarihinde vuku bulan ic;
nii c tima ic;in diihul varakalanna mukabil 
hmltts verilmis alan rey pusulalan bu ikinci 
yol_a~c: i~;tima f<;in de muteber olacaktxr. 

N51 
• l§ idare Meclisi 

ubnyl' istanbul 5 nisan 1937 
Dl U, 
H~e---------------------------

ranhh!lll•••lil Di~ tabibi 

D& Dll 

l'art 
&inca 

MEHMED RiFAT 
Paris Dariilfiinunundan mezun 

Cai!aloglundan istanbul Bclediyesi 
kar~lSlna nakletmi§tir. · 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 

!dare ihtiyacx i<;in 50 aded hurt;, 25 aded biiyiik, 40 aded orta boy miivezzi 
~antasx, 20 aded biiyiik, 10 aded orta boy siiriicii heybesi, 20 aded orta boy 
emanet <;antast ki cem'an alt1 kalem 165 aded ihtiyacm yaphnlmast a<;tk ek
siltmiye konulmu~tur. Eksiltme 12/4/937 pazartesi giinii saat 15 te istanbul 
Yenipostane binast birinci katta istanbul Posta T. T. Vilayet Miidi.irliigiinde 
miite~ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yapxlacaktrr. Muhammen bedeli 3934 
lira 80 kuru~;?, muvakkat teminat 295 lira 11 kuru~tur. isteklilerin niimune ve 
eyartnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yatxrmak iizere eksiltme gii
niinden evvel mezkur Miidiirliik idari Kalemine miiracaatleri. (1721) 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 

A<;tk eksiltme suretile satm almacagx ilan edilen 800,000 aded 6 1h ve 
200,000 aded 20 librelik kagtd ztvanalarm miinakasalart 12/4/937 pazartesi 
giiniine talik edilmi~tir. 

Niimune ve ~artnameleri hergiin Malzeme dairemizde goriilebilir. is -
teklilerin mezkur giinde saat 15 te 45 lirahk muvakkat teminat paralarile 
Direktorliigumiiz binast iq±nde Satm Alma Komisyonuna miiracaatleri. (1891) 

S1vas Naf1a Direktorliigiinden: 
16/4/1937 cuma gi.inii saat 14 te Sxvas Daimi Enciimeninde c68840» lira 

c38~ kuruey ke~if bedelli Stvasta yaptlacak on smifh ilk mekteb in~aatl ka
pab zarf usulile eksiltmiye kanulmu~tur. 

Eksiltme eyartnamesi ve buna miiteferri diger evrak Vilayet Daimi Encii
meninde her zaman gori.ilebilir. Muvakkat teminat c5183· liradtr. Eksiltmiye 
girebilmek i<;in isteklilerin mi.iteahhidlik vesikasmt ibraz ve bir taahhiidde 
";!n az 'c50000~ lirahk bina ve buna benzer in~aatx iyi bir surette yaptxklanm 
isbat etmesi me~ruttur. Teklif mektublanm 16/4/1937 cuma giini.i saat 13 e 
lradar Daimi Enciimene vermeleri lazxmdxr. (1584) 

inhisarlar Umum Miirlih·m~iinden C -1 
1 - idaremizin Pa§abah<;e fabrikasmda ~artnamesi mucibince yaptmlacak 

cl6559» lira c7h kuru;; ke~if bedelli amele yemekhanesinin in~aatl kapa
h zarf usulile eksiltmege konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 12/4/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Kabata~ta 
Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yapxlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat c1241.98~ liradxr. 
4 - ihale evrakt c83" kuru~? mukabilinde inhisarlar in~aat $ubesinden ve 

Ankara Ba~miidiirliigunden almabilir. 
5 - istekliler ihaleden en az 2 giin evvel bu gibi i~leri muvaffakiyetle yaptlk

lanna dair resmi vesaikle !nhisarlar in~aat $ubesine mi.iracaat edip eh
liyet vesikast almahdrr. 

6 - Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni ve ehliyet vesikalanm, mu
vakkat teminat ak<;esini ihtiva edecek olan kapah zarflar en ge<; ihale 
gi.inii tam saat 14 e kadar yukartda ad1 ge<;en Ahm Komisyonu Reisligi
ne mkbuz mukabilinde verilmi~ olmahdxr. (1646) 

,.,._ 
600 aded bo§ bidon: Pa~abah<;e Miiskirat fabrikasmda 
385 kilo 1skarta <;uval: Ahtrkapt Baktmevinde 
195 kilo xskarta cui: Ahtrkapt Bak1mevinde 
35 kilo 1skarta ip: Ah1rkap1 Bakxmevinde 

447 kilo tskarta kanavi<;e: Ahtrkapt Bakxmevinde 
57 aded eski mu;;amba: Cibali fabrikasmda 
30.000 kilo kapak tahtas1: Cibali Kutu fabrikasmda 

3.000 » yamahk <;ul: Ahxrkap1 Baktmevinde 
3.500 " Iskarta cul: Ahtrkapl Bakxmevinde 
2.000 " yamahk <;uval: Ahrrkapx Bak1mevinde 

10.000 " tskarta kanavi<;e: Ahxrkap1 Baktmevinde 
Dinamo ve teferriiatt: ~emsipa~a Bakxmevinde 
2396 aded dart ko~e imalat tahtas1: Bogazi<;i depolar grupu 

184 ,. yuvarlak imalat tahtas1: Bogazi<;i depolar grupu 
16 » istif sandxgx: Bogazi<;i depolar grupu 

150 , saz kutusu: Bogazi<;i depalar grupu 
160 , imalat iskemlesi: Bogzi<;i depolar grupu 
16 • imalat kalburu: Bogazi<;i depolar grupu 

482 ,. imalat sepeti: Bogazi<;i depolar grupu 
3 " <;ocuk karyolast: Cibali f!J-brikasmda 

646 kilo 1skarta kanavi<;e: Feriye I~lemeevinde 
583 " tskarta ip: Feriye i~lemeevinde 
324 " kmnap: Feriye ifilemeevinde 

99 ¥2 " marka bezi: Feriye hlemeevinde 
61 ,. tskarta cui: Feriye i~lemeevinde 

Yukanda cins ve miktarlan yazxh tskarta malzeme !4/IV /937 tarihine 
rashyan <;arfiamba giinii saat 10 da pazarltkla sattlacaktxr. Isteklil~~in mallar~ 
gormek iizere herglin hizalarmda gosterilen mahallere pazarhk t<;m de taym 
olunan giin ve saatte % 15 giivenme paralarile birlikte Kabata~ta inhi~~rlar 
Levazxm ve Mubayaat $ubesi Miidi.irliigundeki Sabey Komisyonuna mura -
caatleri. (1685) -I. - $artname ve plam mucibince iki ton yiik ta;;tyabilecek (2700) lira 
muhammen bedelli bir aded kamyonet ac;:tk eksiltme usulile satm almacakttr. 

II. - Eksiltme 16/IV /1937 tarihine rashyan cuma giinii saat 15 te Ka
bata~;?ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

III. - Muvakkat teminat (202.50) liradtr. 
IV. - $artnameler parastz olarak hergi.in sozii ge<;en &ubeden ve planile 

liizumu olan izahat inhisarlar Sabey ~ubesinden almabilir. 
V. - isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii

venme paralarile birlikte eksiltme i<;in tayin edilen gun ve saatte adx gecen 
Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1796) -1- Muhtelif eb'adda, c1,143,000~ aded f$i§elere mahsus kapsi.ili.in pazarhgt 
12/lV /1937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 ya talik edilmil;?tir. 

2 - !steklilerin §artname ve niimunelerini gormek iizere hergiin, pazarltk 
ic:;in de tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata~ta 
Levazxm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(1850) 

Naf1a Fen Okulu Salinalma Komisyonundan: 

C iNS i 

Yatak 
N evresimli yorgan 
Kxhfh yastlk 

Miktan 
Aded 
100 
120 
160 

Tahmin bedeli 
Lira 
1100 
840 
280 --2220 

Arnavudkoy Sarrafburnunda kain okulumuz ihtiyaci olan yukanda cins, 
miktar ve tahmin bedelleri yanlannda yaz1h e~ya 19/4/937 pazartesi giinii 
saat 15 te ihalesi yapxlmak iizere ac;:tk eksiltmiye konmu§tur. ilk teminat 166 
lira 50 kuru~tur. isteklilerin teminatlanm yatlrmak iizere hergiin istanbul 
Erkek Lisesi binast yamndaki binada Yiiksek Mektebler Muhasebeciligine 
ve ;;artname ile niimuneleri gormek i.izere de okulumuza ba~vurmalan ve 
ihale giinii de ~artnamede yazth belgelerle birlikte Yiiksek Mektebler Mu • 
hasebeciliginde taplanacak olan Komisyonumuza gelmeleri bildirilir. (1786) 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 

P T. T. idaresinde miinhal 35 lira asH maa~h Fen Miifetti§i veya miihen
dis muavinliklerine 788 sayxh memurin kanununun dordiincii ve 2772 sayxh 
P. T. T. Memurlan kanununun ikinci maddelerinde yazth vastflan haiz olmak 
§artile Universitenin Elektromakanik ~ubesi mezunlarmdan dort ki§i alma -
cakhr. 

Bu seraiti haiz olan taliblerin istanbulda P. T. T. Miidiirliigiine Ankarada 
U. M. Muamelat Miidiirliigiine miiracaatleri. c766» (1791) 

• ARPINTIYA 

eski 2/2 m. Yazan: Mahmud Yesari 
No.h 
Kad1k6y Osma. - 3 -
Kurbahdere ii<;iin._ • .., ~ 
veni 25 No.h 
Fatih J~,.... .. ~ccimuhiddin mahallesin
de M1I. r sakak yeni Nev~ehirli 
ibrahit a~a cadesinde eski 36/38 
yeni 98 Na.h 
Kartalda Yeldegirmeni mahallesin
de Yeldegirmeni sakak eski 82 yeni 
997/4- 6 Na.ll 
Kartal Maltepe mahallesinde Bag -
dad caddesinde 1179/1181, 73/75 u • 
mumi yeni 489/44- 132/15 Na.h 
Uskiidarda Hayreddin<;avu~;? mahal -
lesinde <;e~me sokak eski 6 yeni 4 
No.h 
Bak1rk6y Sak1zagac1 Leon yeni 
(Yurdsahibi) sokak eski 5 yeni 9 
No.h 
Beyoglu Hiiseyinaga mahallesinde 
Fmn sakak eski 11 yeni 15 N o.h 
Fatih Kavacxdede mahallesinde 
Carfiamba sokak eski 13/19 yeni 19 
No.h 
Mevlevihanekaptsl Mimaracem ma
hallesinde Mevlevihane caddesinde 
eski 75 yeni 109 No.h 
Uskiidarda Altunizade mahallesinde 
Beylerbeyi caddesinde eski 36 yeni 
48 No.h 

_,G katlt yedi odah kargir 
bir ev 

Uc:; kath altx odah kargir 
bir ev 

iki kath altt odah yar1m 
kargir bir ev 

Uc buc:;uk kath 
bah<;eli ah§ab ev 

alb adah 

Ustiinde iic:; odas1 olan kar
gir bir diikka:tt 

tJ <; kat alt1 odah ve elek -
trigi havi yarrm kar~ir bah
celi bir ev 
Ut; bu<;uk kat altx odah ve 
elektrigi havi kargir bir ev 
iki katlx dart odah elektri
gi havi ah~ab bir ev 

U<; kath be~ odah elektrigi 
havi ah~ab bir ev 

lJ<; kath sekiz odah bahc;eli 
ah;;ab bir ev 

1400 

2300 

1000 

2500 

400 

1000 

1500 

900 

650 

900 

Kandillide eski Kandilli yeni Rxh- iki kath on ii<; odah ah~ab 2500 
txmyolu sokak eski 42 yeni 25 No.ll bir yah 

1 - Arthrma 19 nisan 937 tarihine dii~en pazartesi giinil saat on dortte 
Emniyet Sandtgmda yaptlacak ve gayrimenkul muhammen kxymetini bulursa 
en cok bedel verenin iistiinde bxrakxlacaktxr. 

· 2 - Artt1rmrya girmck i<;in o giin muhammen ktymetin % 10 u nisbe -
tinde pey ak<;esile miiracaat lazrmdxr. 

3 - Bedelin dortte biri pe~in geriye kalam sekiz sene sekiz miisavi tak
sitte odenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler odeninciye kadar gayrimenkul Sandxga birinci derecede 
ipi)tek kallr. (1544) 

Cunku ASPiRiN senefer
denberi her turlu sogukal

gml•klanna ve agnlara kar~1 

fesiri ~a~maz bir ila9 oldugunu 
isbat etmi~tir. 

A S P i R i N in fesirinden 

emin olmak ic;in lutfen 

kasma dikkat edin iz. 
mar· 

Kartal Malmiidiirliigiinden: 
Muhammen kxymeti 

Mevkii Sokagt No. Cinsi Lira K. 
Kartal istasyon Bila 633 M2 arsa 633 00 

" Uskiidar C. 55/275 32M2 arsanm 
14/40 hisse 50 00 

Pendik Giizelada Yazhk mesire 60 Bir yaz mevsi-
cPavliadasb mahalli olarak mi icar 

» Bagdad 5732/23 461 M2 arsa 230 50 
Kartal <;aytrlar 1018/30 22056 M2 arazi 551 40 

,. 
" ~ 16542 .. " 413 25 

" " " 7352 ,. » 183 80 
Maltepe <;ar§I Salihin kahvesinde bilardo 100 00 c3 tstaka mu -

hafazasile be • 
rabeh 

Yukanda yazth mallarm hizalannda gosterilen kxymetlerle 19/4/937 cu
martesi giinii. saat 10 da sablacaktir. Sab§ bedeline istikraz1 dahill ve % 5 fa
izli hazine tahvilleri kabul olunur. 

Taliblerin % 7,5 pey akc:;elerini hamilen sabs giinii Kartal Malmiidiri:ve-
tinde miites.ekkil Komisyona miiracaatleri ilan alunur. (1809) 

Haydarpa~a Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 

8 nisan 1937 per~embe giinii saat 15 te istanbulda Kiiltiir Direktorliigii 
binas1 iGinde Liscler Muhasebeciliginde toplanacak Komisyonda 1314 lira 
85 kurus bedeli ke~ifli Haydarpa()a Lisesinde yaptlacak tamirat i~leri pa • 
zarhk usulile eksiltmiye konulmustur. 

Mukavele, eksiltme, baymdtrltk i~leri genel ve hususi ve fenni ~;?artna
meleri, ke~if hulasasx ve buna miiteferri diger evrak Haydarpa§a Lisesinde 
gori.i.lebilir. 

ilk teminat 99 liradrr. 
isteklilerin en az 1000 lirahk bu i~e benzer i~ yaphgma dair ,gosterecegi 

vesika iizerine Naf1a Direkti.irliigiinden almt~ oldugu miiteahhidlik ve Ti ~ 
caret Odast vesikalarile birlikte belli giin ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(1879) 

EVROL Emsalsiz ila~br. Sinire ha· 
takana. teessiirle bayJianla 
ra 20 dam!aSl hayat verir. 

TecrObe; gGsteriyorkij ~ 

~ ~ ~~ ar~.::~~l 
f.~ )~ ya~lanndan 
~ 'fV daha ihtiyer 

~~. )~~ giiriiniiyorlar. I t, ,,, 

~ ~ : 10 kadiR .... 

~ 
arasmda 2s1. 

) l", kendi y~·''·~ · 
. rmda goru 

, nOyorlar 
\ Yalntz .1 kadl ; _ t daha gen~ 

- \ gorilnilyor. 
~ Sebebini okuyunuz: 

lhtiyarlamakla ya~; mesele : 
mevzuubahis degildir. Belldl 
cildinizdeki «Biocel» tabir edi 
len tabii ve sthhatli cevheri~ 
mevcudiyeti rol oynar. Cildle 
Biocel cevherile zengin ol 
kadmlar 60 ya~larmda ols• 
bile gene gene goriiniirler. Ci 
diniz, Biocel cevherini kaybe 
mege basladtgl vakit 25 ya~tll 
da olsan;z bile ihtiyarlamt' g'' 
riiniirsiiniiz. Kederler ve cHi 
fiinceler Biocel'i kurutur. B\1' 
nun i~in cildinizi, gene ba1' 
vanlarda gizlenmis cild hiice1' 
rah merkezinden 'istihsal ed' 
len laze ve saf Biocel'le besl 
yiniz. Bu cevher, cildinizi ktt" 
vetlendirmek ve gen«;;e~tirme 
hassasma maliktir. Tabii Bio • 
eel ihtiyatm1z1 uyandtracak ~e .. 
cildiniz ~ buru,ukluklar, ~i:z;g+ 
ler, siyah benler gibi - ihtiyaf 
hk alametlerinden kendi ken ' 
dine kurtaracak ve hakiki de ' 
vamh bir genc;.lik temin ede ' 
cektir. Halihaz1rda Biocel 
cevheri haiz yegane bir cild 
unsuru vard1r. 0 da penbe rell' 
gindeki Tokalon kremidir. l-Ie
men bu ak,am yatmazdan ef/' 
vel tatbik ediniz. Sabah d• 
beyaz re. gindeki T okalon kre· 
mini kullammz. ~ayani hayret 
bir netice ile karstlasacP.kst ' 
mz. 72 ya,mdaki. k~dmlard• 
buru,ukluklar zail olacak 50 
ya,mdaki kadmlar ancak 3Z 
ya~tnnda goriilecek ve gene ktt' 
Iar ise hi~ gormedikleri ca:zib 
giizellikte bir tene malik ola· • 
caklardn. Muvaffakiyet rotl' 

hakkak ve tem'nathdtr. Tee' 
riibe ediniz. Memnun kala· 
cakstmz. 

Binlerce T okalon miif· 
tel'isinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii -
,ahedeleri, kendiliginden 
gelen en ktymeti delil -
lerdir: 

(Yi.izi.imde erpenlik ve 
ki.i~i.ik dclikler i~erisinde 
bir taktm sivilceler oldu· 
~undan iyi bir cilde ma~ 
lik deifilim. Bir~ok krem• 
ler kullfmdrktan sonra ni
hu,,et Tokalonda karar 
ktldrm.) 
D. S. No. 4. M... lzmir 

(Cildim ~ok arrzalr ve 
sarkrktr, bu hal, beni ya~ 
IJlmdun duhq fo:r.la P,OB • 

termekfe Mi. lf!le altr ay· 
drr T nkalon k.ullanryo~ 

rum. M emtJuniyet(e itiral 
ederim hi bu miJ.Jdet :r.ar· 
lrnda rli.izPiin, beva:r. ve 
ff'J:r.e b:r cilde sahib ol -
dum ... ) 
S. Ca.-lcle~<i, D .. Tiiccart 

Y. A. M. Eakil[lehir 
Bu mektublarm astlla~ 

r1 dosyalartmtzda sakh .. 

\... dtr. } 

..... DOKTOR __ ..., 

Kemal Osmall 
BOZKUAT 

Sinir hastahklar• mUtehass•1 
Ca{faloglu Kapahfmn kar$1SI No. 2~ 

~~--- Telefon: 22666 --~ 

Dr. iHSAN SAMi 

Gonokok As1s1 . 
Belsoguklugu ve ihtilatlarma kar~1 

oek tesirli ve taze a~1d1r Divam'oltl 
Sultanmahmud tiirbesi No. it3 
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Harb Okulu Komutanh~ndan: 
1 - Bu sene Harb Okuluna ve As. Hakim ve Muallim suufma Tiirk 

talebe kayid ve kabul olunacakhr. 
Kayid ve kabul §artlan a~ag1dad1r: 
A - Liselerden olgunluk imtiham vererek mezun olanlar Harb Oku -

luna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra miiracaat edenler imtihans1z iki 
veya daha ziyade sene sonra miiracaat edenler As. Liselerden birinde ol -
gunh.1k cBakalorya» imtihanma tabi tutulurlar. Lise mezunlarmdan gayri, 
stmf VE ihtlsas okullan ve liselere muadil olduklan KiiltUr Bakanhgmca tas
dik edilmi~ olan ekalliyet ve ecnebi okullarmdan mezun olan TUrk talebe As. 
Liselerin birinde olgunluk imtihamm ge~irmedik~e ve TUrk diline tam va· 
klf olmadikGa Harb Okuluna kabul edilmezler. 

B - Anavatan d1~mdan okula girmek istiyen Turk talebenin de As. 

9 

LAKSOGEN 
Tabii miishil 

Barsaklan tamamile temizliyen ta~ 
bii ve nefis miishil c;ikolatasJchr. Fen· 
nin harikast olan bu tabii c;ikolata 
almmast en kolay ve en iyi bir miis
hildir. T ansyonlart yiiksek hastalara, 
kad1~l~ra ve kiic;iik ya~taki c;ocuk
lara Jhmadla verilir. En kiic;iik ya~
taki c;~~klar LAKSOGEN'i c;iko· 
lata g1b1 lezzet ve i§tiha ile yerler. 

TARLADIR 
Liselerden birinde bakalorya imtiham vermeleri, Tiirk diline vak1f ve TUrk 
tabiiyetinde olmlan laz1mdll'. Olmtyanlar bir sene zarfmda TUrk tabiiyetine 
geGecegme aid bir sened verirler. cBir sene zarfmda tabiiyetini degi;itirmi • 
yenler olu~sa okul masraf1 kendilerinden almarak okuldan C<Ikanrlar.• 

Biitiin eczanelerden ara IDJZ. 

Satlhk arsa 

o' 
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-~ . .,-.: 
. -..;. 

C - Istekliler cl6• ya~m1 bitirmi§ ve c23» ya§ma heniiz girmemi~ 
olmak. 

D - Universitede okurken As. Hakim ve Muallim olmak istiyen talebe
den birinci sm1fa girmek istiyenlerin en yukan c22• ikinci smtfa c23• iiGiincii 
smifa c24» ya§lanm bitirmi1i olmalart lazimdir. 

E - Viicudiini.in te~ekkiilah ve slhhati cTam te§ekkiil heyeti s1hhiyece 
yap1lan muayenede• orduda ve her iklimde faal hizmete miisaid bulunmak. 

F - Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiGbir fena hali ve fena ~ohretler 
sahibi olmad1gma dair vesaik gostermek. clcabmda okul komutanhgmca muh
telif kanallarla yapilacak tahkikat neticesi miisbet ~lktlg1 takdirde okula 

Goztepede, Goztepe caddesinde tram
vay yoluna ii~ dakikahk bir m~safede 
merhum Osman P~a zevcesi Fahirenin 
ko§kiinUn arka tarafmda bir donii.mden 
on doniime kadar ifraz olunm'U§ arsa 
ehven fiatla sahhktll'. 

MUracaat mahalli: Kad1koyi.inde SU
reyya sinemas1 yakmmda !nonii soka
~nda No. 11 

kayid ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ise akbul olunmaz. MUracaat eden - 1iiiiiiiiiili()i;til)RjiJ~tA:Iiiiiiiiiiia 
ler bu hususta hi~ bir hak talebinde bulunamazlar. f DOKTORLARA 

2 _ Birinci maddedeki §artlan haiz olanlardan Ankarada bulunanlar DAH'l'YE HASTALIKLARI 
her sene mart ba~mdan temmuz nihayetine kadar dogrudan dogruya Harb I I 
Okulu Komutanhgma, Ankara haricinde bulunanlar bulunduklan yerlerin en ve genel t~~his 
bi.iyiik Asked Komutanhgma ve Askerlik ~ubesi Ba~kanhgma ikametgah ad- Dr. Sadullah Nutku 
resi de yaz1h istida ile miiracaat ederler. istidalarma a~agtda yazth kagtd ve Prof. M. MATTHES'in derin gO-
vesikalanm baglarlar. • rii§leri bulunan k1ymetli bir eserdir. 

A - Niifus teskeresi veya musaddak s~reti. Sab~ yeri tkbal ve Mazlllin Kitab-
B - Mi.itehasstsi tam bir heyeti s1hhiye tarafmdan musaddak sthhat ve 

a~1 vesikalan. cA~l vesikalan olmtyanlara Askeri Hekimlerce a§I yaptmhr.• evleri. 906 sahife, fiah 600 ku~ 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomas! veya Lise Miidiriyetince mu

sadak resmi ve fotografh vesika ile mezun oldugu okulun verecegi resmi 
hiisni.ihal kag1d1. 

D - Okula kabul olundugu takdirde askeri kanunlar, nizamlar ve ta
limatlari tamamen ve aynen kabul ettigini nabk velisinin ve kendisinin hirer 
taahhii.d senedi, sarah, uyku halinde gezer, sidikli, baytlmak ve Girpmmak 
bastal1gma mi.iptela olmadiklarma dair taliblerin ve!ilerinin taahhi.idname
leri. Bu gibi hastahklardan birile okula girmezden evvel malul oldugu bi
labara anla§J.lan talebe okuldan ~lkanhr ve o talebe iC<in sarfedilen biitiin 
masraflar velisine tazmin ettirilir. 

3 - Ankara haricinde miiracaat edenlerden giri§ §artlanru ta§tyanlarm 
muameleli evrak1 As. s. lerince yukandaki 2 madde sarahati dairesinde te
kemmii.l ettirilmi~ olarak Harb Okuluna gonderilir. 

Kolayl•k·$•kllk 
HI,. fl)'dln 1n1l llolayhl• ... ,~ 

Jl" •"•' ft"'tNkhet 8ayenf1r. GRier 
h;tn waptlm•' oltn bu etn•Or-k0

1 lotlar• glrt,..\c flkltlt d• te,.ln et 
mit tlvrltr. Hututu II'IC:IItlr YO 
cudun hnaaOitGI'IO dOztltlr "' •• 
••did hoPOkotlordo bilo ~ol'tn•• 
keymta. 

fly1t11 7 112 tlradu .ftllllartft.~ 

Satt, ,.,, Jalntl! I 

ISTAIIVL, loyojlu 
TD•ol IIIIJdon• 12 No. IJ'I 

Mt§'tnml:rt zlya,.at tdlnlz .,,J 
12 Ne~.lu ta,.fttmlzl lataylnlz. 
Flyotlol'lmtzda UyCk tonzlllt., 

Kayid ve kabulleri takarriir .~denlerin Okul~ sevkl~r~ As. $. den isten~r. 
4 _ Ankara haricinden muracaat edenlerm vak1tstz Ankaraya gehp 

beyhude s1kmttya dii§memeleri i~in kayid ve kabul tebliginin bulunduklan 
yerlerde beklemeleri menfaatleri iktizasmdand1r. (1864) 

~e----------------------------------------~----------------~~~~~~====~~~~-.~~----:-~~--~~~;---------------·---
:; A~tk Eksiltme ham ~A5£ Belgrad Orman1 i,Ietme 
:: Beypazan Belediye Reisliginden: Direktorliigiinden: 
e • 1-Yaptla~~hminen% 80 hektan i§lenmemi§ arazi ve% 20 si §ehrin 
eel dahm k1smm1 t~kil eQe-n 100 hektar raddesinde bali hazll' haritasmm tanziro 

l•Jd ve tersimi. 
2 - Muhatl'JIDei[''bedeli beber hektan 25 liradan 2500 liradtr. 
3 - Bu i~e aid evraklar §Unlardir: 
A- Munakasa fSl'tnamesi. 
B - Hususi ~artname. 
C- Mukavele projesi. 
4 - !stekliler bu evraklan Beypazan Belediye Reisliginde ve Ankara, 

tanbul Vilayet Naf1a Miidiirliiklerinde gorebilirter. 
5 - Eksiltme 8/4/937 per~embe giinii saat 15 te Belediye dairesinde mii· 

t e§ekkil EncUmen huzurunda yapilacaktJr. 
1 ' 6 - Eksiltmiye girebilmek ic:;in taliblerin 187 bu~uk lira muvakkat te • 
de. tninat akr;esile a:;;ag1da yaz1h ~artlan haiz bulun:nai~n laz1md1r. . . 
SO 7 - Fenni ehliyet ve ihtisaslan Nafta Vekaletmce kabul ve tasd1k ed1l· 

32 tni~ olan miihendisl~r ve topograflar veya bu kabil miihendis v_e t~p.o~raflarla 
bu i§e ortakllk yap,ecak noterlikten musaddak muteahhidle~ gtrebi~~rler. 

) 

8 - 'I'alibleorjn yukanda yazih giin ve saatten en r;ok btr saat once ~ele· 
diye Reisli~ne mi.iracaatle muvakkat akr;elerini yabrm1~ bulunmalan laztm 
olup hari~ten mektub, telgrafla eksiltmiye i~tirak olunmaz. (1762) 

i tifadesini arayanlara 
Beyo~lu, Ethamra han albnda 254 No. da Ali R1za Canfesci 

MAGAZASINDAKi NADiDE KUMA!?LAR 
S 4 937 pezartesl gUnUnden Hibaren mahkeme kararlle 

perakende olarak sablacakbr. 

Dahiliye V ekaletinden: 
. 1 -Yen~hirde Devlet mahaUesinde Vilayetlerevinin harici projekti:ir te· 

Sisah kapal1 zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. ,. 
·2 - Eksiltme H/4/937 tarihinde Gar~amba gi.inii saat 15,30 da Vekalet 

hinas1 i~inde toplanan Satmalma Komisyonunca yapllacaktrr. 
3 - Muhammen keliif bedeli 11276 lira 90 kuru~tur. 
4 - Muvakkat teminat 8~ lira 77 kuru~tur. • 
5 - istekliler bu baptaki ~rtnameyi vesair fenni vesaiki Vekalet Le • 

Taztm Biirosundan bilAbedel ahrlar. 
6 - isteklilerin 14/4/937 tarihinde Gar~amba gi.inii saat 14,30 a k~~ar 

teklif mektublanm Satmalma Komisyonu Reisligine vermeleri ve rna uz 
almalan icab eder. d 1 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm altmcl madde ~ yazt 1 

saate kadar ReislHte gelmi~ bulunmast ~artttr. Postada olacak gecikmeler 
tnuteber degildir. Dt§ zarfl<inn miihi.ir mumile iyice kapatllmi;i olmasi(1~~~\· 
tl.l', c750» 

Bayanlar; 
~ayan1 hayret bir yenilik 

SALOME 
PARiS 

Pudras1 
All1klar• 

Rujlar1 
Biitiin eczanelerde 

sabhr. 
LOM 

P A~ IS 

11 ~endik B~kteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 
1f1 MUessese dahilinde Simens ve yahud Ericsson ~stikholm. markah ya~t~-

4 rtlacak olan on bir adei:i dahili otomatik telefon tes1sah 16 n1san 1937 tanhl
n~ musadif cuma giini.i saat 15 te istanbulda eski Diiyunu Umm;niye bin~Sl da: 
htlinde Yiiksek Mektebler Muhasebeciliginde toplanan Kom1syonda Ihalesi 
YapJlmak Uzere a~1k eksiltmiye konulmu~tur. . . 

Azarni ke~if bedeli ·1088• liradtr. Muvakkat temmab c82» bradtr. 
lsteklilerin tcminat mektublan ve Ticaret Odas1 vesikas1 ve diger belge

lerle birlikte yukanda yaz1h gtin ve saatte Eksiltme Komisyonu?a m~racaa~
lcri ve proje ve ~artnamelerini gi:irmek iizere de Pend1k BaktenyolOJl Ensti
tiisii Direkti:irliigiine miiracaatleri ilan olunur. (1746) 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
Kuma~m 

Cinsi 
Posta grisi 
Polis grisi 

Miktan 
metro 
4500 
3600 

8100 

Muhammen 
bedel 
18000 
16200 

Muvakkat 
tern in at 

1350 
1215 

Miinakasa §ekli 

Kapah zarf 
Kapah zarf 

1 - !dare ihtiyac1 i~in cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat 
ve tni.inakasa §ekli yukanda yaz1h iki cins kuma§ ayn ayr1 mi.inakasa ile sa
tm ahnacakhr. 

2- Eksiltmeler 19 nisan 937 pazartesi gi.inii saat •15» te P. T. T. Umum 
MUdUrliigii Satmalma Komisyonunda yaptlacaktir. 

3 - !stekliler teminatlanm idare veznesine teslim edecekler, alacaklan 
makbuz. veya kanunen muteber banka teminat mektubunu, !jartnamede ya -
z1h vesikalarla 3297 sayth Resmt Gazetede yazth mi.iteahhidlik ehliyet vesi • 
kasmt ve teklif mektubunu ihtiva eden kapah ve miihii.rlii zarflanm o gun 
saat •14• e kadar mezkur Komisyona tevdi edeceklerdir. 

4 - ~artnameler Ankarada P. T. T. Levaz1m Mi.idi.irlii~nden, lstanbul 
Beyoglunda P. T. T. Ayniyat ~ubesi Miidiirliigiinden verilecektir. 

t c776• (1822) 

Soguk Hava Tesisab 

ikt1sad V ekaleti 
Tiirkofisten: 

izmirden ba~llyarak memleketin . mu~telif ~oktalarmda taze i.izi.im ve 
n.eyva i~in soguk hava antrepolan tests ed1lecekbr. Bu antrepolar, it: ve d1~ 
pazarlara sevkedilecek taze iiziim, taze elma, taze sebze iGin kullamlacak ve 
bir k1sm1 50, diger k1smi 150 ton is~iap e~ece}t biiyiikli.i~t~ olaca~Ir. . 

Muhtelif sistem ve ~ekilde tekhflere 1mkan vermek 1~m tekmk evsaf1 &Im
dilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin i~inden en ekonomik ve en i~e uygun 
olamm se~ece_t:iz. . . . • . . . 

Bu antrepolarla isti11sal veya tshhlak mahallen arasmda li$hyecek van· 
tilator veya diger soguk hava ve tecrid tertibath kamyonlar ve antrepolar 
dahilinde · iGlerine taze meyva konup serbestr;e vapur veya vagonlara girecek 
ve bir normal vagon dahili hacmine ve &ekline uygun •Container. lcr de mu-
bayaa olunacaktir. .. .. .. . . . .. 

cForce Motrice• in ta~ komuru veya gaz povr esasm1 thhva etmes1 mu-
reccahtlr. 

Teklif yapmak istiyenlerin en ge~ 30 nisan 1937 tarihine kadar teklifle-
rini resim, katalog, ri.ic;han sebebleri ve fiatlarile birlikte bildirmell"ri ilan 
olunur. c1718· (723) 

1 - Belgrad ormanmm muhtelif yerlerinde istif edilmi$ olarak mevcud 
bulunan c30,860• kental kan~lk cMefie, kaym, gurgen, kestane• odun pazar
hkla sabh~a ~Jkanlmi~hr. Muhammen fiatl beher kentah ·25• kuru~tur. Bu 
hesab iizerine teminatl c578· liradlr. 

2 - !hale, 15/4/1937 per~embe giinii saat 14 te istanbul Orman Direk
tOrli.igi.i dairesinde}d Komisyonda yap1lacak, verilecek bedel muvaftk go -
riildiigii takdirde ~alibine kat'i ihalesi yapllacaktll'. :;?artnameY,i gi:irmek is -
tiyenlerin hergiin Ist.anbul Orman Direktorliigune, odunlan gormek istiyenlerin 
de Bah~ekoyiindeki I~letme Direktorliigune miiracaat eylemeleri laztmd1r. 

3 - Arttlrmtya girmek istiyenler muvakkat tcminatl yabrdtklanm nak· 
ten veya resmi makbuzla ve c2490• say1h kanunda tayin olunan evsa£1 da haiz 
olduklarm1 isbat edeceklerdir. (1778) 

Erzurum imar Birligi Bat~anhgtndan: 
Erzurum §ehri dahilinde tmar Birligine aid bir apartlman kapah zarf 

usulile eksiltmiye Gikanlmi§hr. 
1 - Bedeli kesfi yirmi dort bin iki yi.iz sekiz lira ii~ kuru~tur. 
2 - Evrakl ke~fiyesini gormek istiyenler istanbul ve Ankara Nafta 

Miidiirliigiinde ve Erzurum tmar Birligi Eksiltme Komisyonunda okuya • 
bilirler. 

3 - Eksiltme 19 nisan 937 pazartesi giinii saat on be§te Belediye bina
smda !mar Birligi Komisyonunda yap1lacakhr. 

4- lstekliler bir defada on be~ bin lirallk i!;l yaphgma dair Nafta Mii· 
dii.rli.igUnden almm~~ bir vesika ile senesi ir;inde Ticaret Odasmdan alm.m~ 
ve!'ikayt ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Muvakkat teminah bin sekiz yiiz on altt lira olup iiGiinci.i maddede 
yazd1 saatten bir saat evvel teklif mektublanm ve evrakt sairesini Komis -
yon Riyasetine vermesi laz1md1r. (1773) 

Muhammen bedeli (19728,50) lira olan baku ve pirin~ levha, bak1r boru 
ve pirinG ~ubuk 18/5/1937 sah giinii saat 15,30 da kapah zar.f usulile Ankarada 
idare binasmda satm almacaktll'. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1479,64) liraltk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 numarah niisha· 
smda inti§far etmi§ alan talimatname dairesinde ahnmi§ vesika ve tekliflerini 
ayni gUn saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmcilr. 

~artnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa~a-
da TesellUm ve Sevk ~efliginden dagttllmaktadtr. (1854) 

Koylii, ~ehirli, i,~i Zabttan 

Herkes, memnuniyetle 

POKER 
bra, bt~aklanm kullaDJyor 

Siz de POKER PLAY 
markas1n1 tercih ediniz. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
idare Hevetinden: 

1 - BiiY';ik M~let Meclisi otomobilleri i~in •600· tenekc benzin kapall zarf 
usullle munakasaya konmuf$tur. 

2 - Miinakasa 12/4/1937 paza1.esi giinii saat 15 te Biiyiik Millet Meclisi 
t~~re Heyeti odasmda yaptlacaktll'. Bundan bir saat evvel zarflarm tev
du laztmdtr 

3 - ¥uhammen bedel (2670) lirad1r. 
4 - Muvakkat temi.~at ~~0?,) lir~dtr. (Banka mektubu olacakbr). 
5 - $artname hergun Buyuk M1llet Meclisi Daire Miidiirliigiinden bedelsiz 

olarak ahmr. c67h (1587) 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
!dare ihtiyact ir;in niimunesi Direktorliikte mahfuz kuma§tan 85 tak1m ce

ket ve pantalon ve kasketten ibaret i~r;i elbisesile aynca gene nUmunesi mah
fu~ kumaf$lardan dokuz taktm elbise ile iki kasket yaptmlmasl ac;tk eksilt· 
m1ye konulmu§tur. 

.. ~ .. Eksiltme 8/4/937 per~ em be gi.inii saat 15 te istanbul Telefon J?irckto; -
lugu Ahm Sahm Komisyonunda yapilacaktlr. Muhammen bcdellen 700 hra, 
il~ . tei? nat 5.~ lira 50 kuru~tur. lsteklilerin ~artname ve kuma~ niimunele
rmt gormek uzere Levaztm dairemize miiracaatleri. (1611) 


