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d tsTANBpL - hkara Ca&SMt 

Yııgoslavgad11 talebe. 
çarplfmaaı 

Belgrad, 14 (A.A.) - Üniveraite. 
lerde galeyan devam etmektedir. LQb
lianada talebeler grev ilin etmi§lerdir. 
Zagrebde faşist aleyhtan ve nuyona
list Hırvat talebeler arR"'•rıcfa .. · li 

Tllsnf &4rtll: Kurun • t.tanbul bir çarpqma olmuıtur. Ağır ve hafif 

' POlta kutum: 4e ( f dallhl) "' • • • • • ·, Telet. 21413 ( Yazt), 24370 (itime) olmak ür.ere 6 talebe yaraıanm!~~ ... 

vekil Yugoslavyada 11 

bir seyahate çıktı 
Aflrlgatlk •ahlllerlndelıl ba •e11aluıt 

hafta sonuna kadar siJrecelı 

B lgrad'da Güzel Sanatlar 
sergimiz açtldı 

-- - -- --- ~ -- --- --- -

lrratl müzakerelerinden sonra . 

. . eşrolu~an tebliğ 
'111.emleket arasında bütün 

"'-eselelerde tam bir noktai 
nazar birliği var 1 

i 
. • 14 (A.A.) - Bugtin capğıdaki tebliğ nqredilmi§tir: 
~?e .. &.vekili Ek.elanı lımet lnönü ile Hariciye Vekili Ek· 1 

Uftu Araı~. Be!gradı. ~iyaretleri, Türk ~evlet adamlarile ı 
&,vekili ve Hancıye nazm Dr. Mılan Stoyadinoviç 

llOktainazer teatiline vesile olmuıtur. 11 
· (Sonu., IG .J 8tı, 5) 

. 
Abdülhak Hrimid Tar1'anıtt tabutw top arabaaı ila«Wle ebedi iati rahat yerine gatüriUüyor 

En büyük şaire bizde görülmemiş 
muhteşem bir cenaze alayı yapıldı 
Elli bin kişiye yakın heybetli ve muazzam bir 
kütle Abdülhak Hamidi milli matem hav• 

içinde bediyete tevdi etti · · 
Reisicümlıar yaveri şelırimize gelerek . Ula. 
Önderin tazi. etlerini airin aile niı bi.lrhrdi 

~~~~·~,.. .. .-..,.~rJ 
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2 - KURUN 'I~ ·NtSAN 1937 

Belgrad mektup[~ 

· Balkan ideolojisi 
Yugoslavyada Balkan Federasyonu
nu, hatta müşterek bir balkan dilini, 

mümkün görenler var 

E elgrad, 11 Nisan - Geçen 
iylül içinde gene Türk gaze. 
tecilerile beraber Belgrada 

geldiğim vakit "Skupçina,. .bina.sı 
henüz bitmemişti. Bu defakı gelı
şimde bu binanın tamamlanmış, her 
türlü tefrişatı yapılmış, hatta meb· 
usların bile yerlerine yerleşmiş ol
duğunu gördüm. 

Yugoslavyanın yeni mebuslar 
meclisi binası yerinde vaktile eski 
bir cami varmış. Bu cami harap 
olmuş. Yeri boş bir arsadan ibaret 
kalmış. Fakat bu arsaya gene Bel
grad.Iılar "Battal Cami,, adım ver 
mekte devam etmişler. Bugün gene 
Yugoslavlar meclis binasının mev· 
kiinden bahsederlerken "Battal Ca
mi,. diyorlar. 

Yeni skupçina binası nakikaten 
l1oşt~r· Ba~çe kapısından içeri g~
rilince astl ,P.in;tnm mermer merdı· 
venlerine varmcaya kadar tahta bir 
zemin üzerinden gidiliyor. Binanın 
icerisinde modern bir mebuslar mec
ıf si için lazım olan her türlü tertibat 
var. Gazeteciler için de yan yana 
ür. telefon odası konmu§tur. Meb· 
usları görmeğe gelenlere mahsus 
bekleme salonu takdir edilecek de
recede geniş, temiz ve intizam için· 
dedir. Mükemmel bir kütüphanesi 
vardır. Fakat müzakere salonunda 
üç yüz altmış kişilik mebus sandal
YC3İ bulunan bu yeni binayı Yug~s: 
lavlar gene kendi ihtiyaçlarına kafı 
bulmuyorlar. Buna sebep olarak da 
binanın inş_asına Büyük Harpten 
evvel haşlanmış, sonra ayni plan 
üzerine ikmal edilmit bulunmasıru 
gösteriyorlar. 

Skupçina binası Büyü]{ Harpten 
evvel ha§ladığı halde yirmi, yirmi 
beş sene sonra bitirilebilmiş olması 
müteveffa Kral Aleksandrın hatı· 
rasına bağlı bir hadisedir: Binanın 
yapılma.sına ba§landıktan bii: müd
det sonra Büyük Harp araya girdiği 
için İn§aata devam edilememiş. Sulh 
olduktan sonra halk arasında bir 
rivayet çıkmış. Guya Yugoslavya
lı bir kahin Skupçina binasının in
§ası tamam olunca Kral Aleksan· 
clrın öleceğini haber vermiş imi§. 
Bu rivayet yüzünden Kral Aleksan
dnn hayatında binanın inşaatına bir 
daha başlanamamış. Fakat garip 
bir tesadüf eseridir ki Kral Alek
sandrın Oplenaa'ta Karacorç hane-

kumeti bulunuyordu. y evtiç ba_zı 
arkadaşlarile birlikte faşizm şeklın .. 
de bir idare sistemi kurmak t~eb. 
büsüne girmişti. Fakat Yevtiç . in· 
tihabatta kazandığ: halde meclıste 
ekseriyeti muhafaza edeme~!§, 
kendi partisi tarafından namzed ıl~n 
edilmiş olan birçok mebuslar, tat?ık 
etmek istediği sistemin aleyhıne 
dönmüştür. Y evtiç mevkiinden Çe· 
kilmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bunun üzerine yeni kabinenin teş. 
kili niyabet meclisi tarafından Sto· 
yadinoviçe verilmiştir. 

Stoyadinoviç iktidar mevkiine 
geçtikten sonra evvelce Radikal par· 
tisi, Bosna lslav partisi ve Koro
şet' in İslav partisinden mürekkep 
olmak üzere "Radikal Yugoslav 
Birliği., adı altında yeni bir büyük' 
parti kurulmuştuı;. Tedrici bir su· 
TP.tte p~rlP.m:mt.-r ..... jim': ,.ı;;.,,~.,.Ç 
gayesini güden bu yenı eks~nyet 
partisi karşısında dağınık bir suret
te muhalif partiler vardır. Fakat 
meclisin en büyük ekseriyeti Stoya
dinoviç ile arkadaşlarına sadık bu-
lunmaktadır. . 

Bununla beraber ilave etmek la· 
zımdır ki müteveffa Kral Aleksan· 
dnn Yugoslavyada kurduğu Balkan 
Antantı fikri muhalif partiler tara
fından da tamamile benimsenmiı 
bulunmaktadır. 

Bugün kendisile görüştüğü~ Yu. 
goslav entellektüellerinden hır zat 
bana aynen şu sözleri söyledi: 

- Balkan Antantı bugüne ka
dar Avrupanm Öu kısmında en kuv .. 
vetli bir sulh'. ~s~;elduğunu göster. 
miıtir. Bu eser ist1kHalcQ Balkanlı 
milletlerin mÜ§terek'. bir saadet va 
sıtası derecesine görütülebilir. Be. 
nim filirimce Balkan Antantı bir 
Balkan federasyonuna temel olabi· 
lir. Ondan sonra bütün Avrupa 
milletlerine bir birlik misali olur. 
Belki de şimdi bir hayal olarak gö
rülen Avrupa birliği bu sayede ta· 
hakkuk edebilir. Dikkat ederseniz 
Balkanlı milletlerin dillerinde birçok 
Türkçe olan kelimder vardır. Hat· 
ta bugün aslındaki şekli hiç bozul
mamış bir takım kelimeler bizim di· 
limizde Türkçedeki manasile kulla· 
mlmaktadır. Buna bakarak ara sı
ra kendi kendime düşünürüm. Bal
kan milletleri arasında müşterek bir 
dil bile kurulabilmesini mümkün gö. 
rürüm.,. 

Bu sözler, Balkan Antantının 
sadece Balkan devletleri arasında 
siyasi bir kombinezon mahiyeti ve . 
hududu dahilinde kalmadığını, ya· 
vaş yavaş bu memleketlerin münev
verleri arruıında bir nevi müşterek 
saadet ve refah ideolojisi yaratma· 
ğa ba§ladığını göstermesi itibarile 
hakikaten kıymetlidir. 

ASIM US 

danı için yaptırdığı büyük kilise me 
zarlğı bittiği bir sırada Marsilya 8U· 

ikast olmuııtur. O vakit: "Skupçina 
binası bitti~i zaman Krnl ölecek,, di. 
yenler, bu kehanetin §eklini deği§tir
mişler: ''Kral, millete ait bir binanın 
inşası tamam olduğu zaman öle· 
cekti; Oplenas mezarlığı da Yugos· 
1av milletine nit bir yerdir. Burası· 
nın inşaatı tamam olunca Kralın Ö· 
lümü, kehanetin isabetini gösterdi., 
denilmittir. Fakat Kralın ölümün· 
den sonra artık yarıda kalmıt olan 
Skupçina binasına da devam edile· BUtçe tetkikte 
rek bu defa tamamlanmıthr. 

- - - ------

Günlerin peŞinden: 
\ 

Gurbette bir garabet 
, ,.... Geçenlerde Ankaraya,' oradan lstanbula gelen ve Hindistanm 

en güzel kadını diye bazı lstanhul gazetelerinde adı geçen Parsi ce· 
miyeti reisinin oğlu ile kJZI Pavri kardeşler şimdi Belgradda bulu
nuyor ve Türk gazetecilerinin misafir edildikleri (Roi Serbe) oteli
nin holünde gezerken, yahut lokantasında yemek yerken görülüyor. 
Zerdiiştün dini anaları babaları bir kardeş olan bir erkek ile kı
zın evlenmesine müsait olduğu için bu iki Hindli k~rdeş resmen 
evlcr:rr.i§ler, karı koca olmuşlar; sonra galiba balayı seyahatine 
çıkrr.r~lar; balayı geçtikten sonra alelade turist gibi memleket mem
leket dolaşmağa devam ediyorlar. 

Buraya kadar işin içinde o kadar merak edecek bir fevkaladelik 
görülmüyor. Yalnız bir nokta var ki Hindli Pavri kardeşlerin ayni 
zambrıda karı köca olduklarını bilenler Belgra.dda şimdi oturdukları 
otel içinde kendilerine iki yatak1r bir oda kafi iken ayrı ayrı iki oda 
tutmus olmalarının sırrını bir tüı-lü anlryamıyor. Biribi:rlerile kardeş 
oldukt~n ba,ka bir de karı koca olan bir çiftin böyle yabancı bir 
memlekette ayrı ayn oturup kalkmaları gerçekten izahı zor bir mu-
amma değil midir~. · 

Hasan Kumçayı 

Günün notları 
-------..-----------~ 

(Hanım) yerine 
(Bayan)? 

(Hanım), hatta (kadın) yerinde bir 
az zorlanırca bir söylenİ§le (Bayan) de
nilmeye çah~ıldığını farketmiyor muıu· 
nuz? (Bay bakkalın hanımı) demiyor• 
lar da (bayanı) diyorlar. (Kadın ıair· 
ler) yerine (bayan şairler) demeye baı· 
ladık! ... 

(Hanım) kelimesini resmi evraktan 
ailen bir kanun olduğunu biliyoruz; ge· 
ne bu kelimenin hususi h:ıyat lugatin· 
den çekilmesi de bu resmi elin öncülü
ğünden anJaşıJabilir; fakat §U silinen 
ve silinmek istenen (hanrm) acaba han
gi (hanım) dır? 

Bey, efendi, ağa gibi hanım da 
resmi unvan, resmi bir tazim kelimesi 
olmak vazifesinden uzaklaştınlmı§hr. 
Resmi bir kağıt üzerinde ne Bülbül 
erenaı otyecegız, ne uuJ Hanımı OU• 

rada efendi de, hanım da bir iıim de· 
ğil, bir isim Üzerine konan ve o iımi 
bir arnıfa ayıran bir kelimedir. İnkılA· 
hın ıınıf damgaımı ıilmeıinden tabü bir 
hadise olmaz. 

Amerikada halk iki 
zenciyi yaktı 

Granada,. Amerika· 14 (A.A.) -
Yüz kişiden mürekkep bir halk küt. 
lesi, beyaz bir tüccar1 öldürdükleri için 
tevkif edilen iki zenciyi linç etmişler
aır. Halk, mevkufları yakalıyarak di
reklere bağladıktan sonra önlerine o
<Iunlar yığarak zencileri Yakmışlardır. 

Lakin bu matbaanm patl"onu yeri. 
ne efendiıi demekte biç bir ıakat taraf 
olmadığı ribi, bay bakkalın bayaııJ de
mektenae dememek doğrudur. 

Bayan, (hanım) kelimesinin yalnız 
unvan olan hizmetine karııhk olarak 
konınu§tur. Yalnız inci Hanım, Filiz 
Hanım denilecek yerlerde (Bayan İnci), 
(Bayan Filiz) diyebiliriz, dememek 
müreccah olarak... Çünkü hanım, (Ha· 
nın kar111) manaaına geldiği için değil, 
vatandaşları sınıfa bölen bir hüviyet ta• 
§ıdığı için kullanılamaz, o da bir unvan 
yerinde... Yoksa (hanım) mücerret 
(kadın) veya (karısı) manası taşıyan 
her yerde gene (hanım) dır: Onun için 
her yerde gene (han:m) olarak ka1a
calüır. Onun için bayan şairler deme-
• .., ....... , ••'4U&&a :f'ı'"•• • . _.. .. •-••• .... ı - _. --

kalın oaya:n demtm::!L G t:-';1·-lın 
han~nu, demeli .• 

Ustun Demir 

Almanya lngilte
reye mağlup 

olmuş 
Silahların terkini 

leh lif edecek 
Paris, 14 (Hususi) - Alman iktı~ 

l 

Baldwi?ı 

lngilter 
Başvek 

istif aya hazırla 
dakikalard 

lnglllz halkına Fafl 
KomUnlzm tehll 

karfısında naslha 

İngiltere Bqvekili Bal 
tifa ebnek üzere olduğunu 
ilin ebnittir .:. 

İntihap dairesinde ve 
nutukta lngiltereye bir na 
bilinden f U sözleri söylemi 

"Yükıek bir makamın 
devamlı ıurette lafıyan a 
bir zaman hududu ohnak 1 
diğini uzun zamandanberi 
ehnişimdir. 

Elimden gelen en iyi işi 
ma kail olduğum ve iatik 
min bulunduğum zaman, 
kurtulınağa talip olrnağı d' 
tümdür ... 

yenftHr~ o~ vfi'tlEını~=-&ıi 
lunuyoruz: Ruıyada, 
ela, ltalyada yüz milyonl 
bu memlekete yabancı olan 
le idare edilmektedir. 

Bu fikirler, bizim me 
selelerimizi halledebilmek İ 
<la değildir. • 

Kendimizi gerek komün 
rek fa§İzmden muaf kılma 
mühim birşey yoktur. · 

Çok olmasa da, bazı 
esasta ve me,ruti bazı deği 
yapmak için yüksekten atıp 
ri söz söylüyorlar. Onlara 
edin!,, (The 

Kapitillasyon/ar 
kon/ eransında 

sat nazırının Brüksel sey~h~tainde_n Bitler Mus~oHnf 
bahseden "Oeuvre., gazetesı dıyor kı: Jt U k? 

Montreux, 14 (Hususi) - Kapitü
llsyonlar konf eransmm umumi eneli. 
meni, Mısır murahhas heyeti tarafın
dan tevdi edilen mukavelename proje
sini bu sabah tetki)te başlamış ve Mı. 
sırda kapitülasyonların tamamile il
gasını derpiş eden projenin birinci mad 
desini müttefikan kabul etmiştir. 

"Almanya, sila.Iılanma yarışında !n gur şece 
gilt.ereye mağlup olduğunu ve lngilte- Berlinden fransızca Le Jo 
renin manevi ~ahada bütün .A:vrupayı tesine bildirildiğine göre Hitl 
kendisine karşı bir araya getirmiş bu- Ren'de, Godesberg §ehrindedi 
lunduğunu anlamaktadır. nmda propagan'da nazm Ci 

Bu sebebe binaen Almanyanın, mü. Rudolf Hess de bulunmaktadr 
t.ekabiilyet şartile, silahların tahdidi- kında iktısat nazzrz doktor 
ni değil, halta terkini teklif etmesine onlarla birleşecektir. 
intizar etmek icabeder. 1ngilterenin 
donanmasının teslihini durdurmağı ka 
bul etmesi muhtemel değildir.,, 

Alman 'devlet adamlarının 
bilinde bu suretle birle1Jmeıeri 
aya yol açmıştır: Hitlerin bll 
nunda, Goo::lesberg"de yükııek . 
yan şahsiyeti ile görüşeceği s 
Bunun kim olacağı bildiri!TJ'le. 
de bu görüşmenin Mussolinİ 1 

cağı ileri ıürülmekte:lir. Faka 
berleri ihtiyat kayd ıilc karşıl• 
dır. 

Oeçml• Kurunıar 
- 15 Nisa.il 1.~ 

PAR1S TAHLİYE p:;p!vt 
• • • 1ııi1S 

Bcrlin - Par.s mcvkı e 
·ıe § niıı bonıbrırdımrını hasebı ,

1 
• • • • 1;. cıcıı<ıl· 

:Zıyesı kemalı tela~w zlf]• 
Mücssesa..tı tü,ccar:ye /;apl' JYD1 
diye kadar i§1eri ba~rndt.ı Oj 
mneie de, Parisi t ehdit ed.e71 F 
likesimleıı k-urtulrn.ak uzcre 

Şimdiki Skupçina meclisi Stoya· Ankara, 14 (Telefonla) - BUyUk 
dl.""'• oviç hu.'ku"mctı" t,.r.ıeku"'l etmezden Millet Meclisi bütçe enci.l:meni bugün- . tt ,, 

.. ., - Delimisin yahut Gece yarısı gelip niye aslanıann arası~ ya ıın _ evvel eerilm;.tir. intihabat esna· kil toplantıımda H~37 malt yılı bUtçe - . , 
~ •y t...... ı - Ne yann.yım: Tahta.kurul4tı yiY,eoeğine aslanlar yesııı .. 

kctmc7dcrlir1er. atı 
D:üı I'aris U::.arin~c ı.ı~ ~i§ 

Zer 24 ki§i öldiirrnüştur. 3 
ruh dü.§mil§tür. 

smda iktidar mevkfinde ' Ye~vti~·=ç~h~il~-~-•-in-in~te_t_k_ik_in_•_D'il~ı-a_mı __ 'b_r_· ~~~~~~~~~-r~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--



3-XURUN 18 NiSAN 1931 

[ - Fikirler ve 1118anlar 1 
------===-===-:~~ ~-------=-~ 

natkarları himaye 
meselesi Yeni· binalar 1Çocuk Haftası programı 

En ::!ı~~ll::~r,sıa tespit edildi 
ilzerlnde yapılıyor 

Yazan: 
Nurullah Ataç 

biliyorlar. İkinci if ... Bazı kimıtler ikin
ci işe rağmen eserlerine çahıabiliyor; 
hatta ondan bir kuvvet alanlar da oldu
ğu söylenebilir. Fakat birçcklarında 

ikinci iı. asıl me1leii lSldilrüyor, ona 
vakit veya kuvvet bırakmıyor. Bu yUz

. ınpat me~simi gir~iği için ,ehrin Eg"' lence/er yapılıp çaıı ziya"etleri 
bırçok yerlerınde yenı yapılar yapıl - • I ~ 'J ~ 
makta, eski binalar tamir edilmektedir. ve müsamereler verilecek 
Geçen ay zarfında 14 apartrman, 33 ev, " 

.,._. n devletten himaye den edebiyatı brralrmıt birçok kimıeler 
-.:.:~"-• '.-111111 ICÇinılerJ için para al - sayabiliriz. Asıl mesleklerinin, yani e'de

lıt ftt · Üzerinde uzun uzun du- biyatın yanında ikinci bir it aramama
tldıa ı. tc:ek mevzulardandır. Bu ların11 da imkin yok, çünkü edebiyatla 

yedi dükkln yapılmıı. 289 bina esaslı 
surette tamir edilmiıtir. 

Yeni binaların çoğu Haydarpaşa 

banliyö hattı üzerindedir. Suaı:i:ye, Bos· 
tancı, Küçükyah seneden seneye yeni 
binalarla kaplanmaktadır. 

Çocuk haftası programını hazırla - ı 
mak üzere toplanan komisyon dün de . 
ça!J§masnia ;levam etmiıtir. 

parkında eğlenceler yapılacak, saat 18 
de çocuklara Çocuk Esirgeme Kurumu 
binasında bir çay ziyafeti veri!~ccktir. 

"~1daır cibi zararı da olacağı geçinemezler. 
kir C~ Fakat bu zarar, 0 fayda - Şair ve muaharrirlerin devltttcn hl· 

?.., ~recek · kadar büyük mü • maye görmesini iıtemek, edebiyatm in
~ sanr geçindiren bir meslek olmamı iı· 
~ Zeki: "Sanat kendi ken • temektir. Bittabi en pyanr arzu tekil 
1ıL: ~~iai olduiu zaman ve muharririn devletten alacalı delil. dol· 
"ttiııin hanaı içiıııde inkipf rudan doğruya karileriıiden kuanacaiı 

Arsa fiyatlarının ucuzluğu buralar
da rağbeti günden güne artırıyor. 

Sokağa bırakılan 
çocuklar çoğalıyor ..._ .. llat olur., diyor; yani sa· para ile gcçinebilmesidir. BuıUn buna 

S -_.ıete demiyelim - hükfl- imkin ol~dığı için devletin, kari küt- Sokaklara bırakılan çocuklar son 

Eminönü kaza kolunun bayram haf
tası içerisinde yapacağı eğlenceler tes
bit edilmiıtir. 

Birinci günü bütün okullarda sabah 
saat 9 dan itibaren talebeler sınıf sınıf 
dolaşarak ulusal eğemenlik bcıyramile 
çocuk haftastnı biribirlerine tebrik ede
celclcrdir. 

Ayın yirmi 24 üncü günü Fatih ve 
Eminönü mıntakasındaki çocuklara Tu
ran tiyatrosunda bir müsamere v~ile -
cek ve bu müsamere saat 14 den 18 c 
kadar sürecektir. 

S llliiataJcil Jcalmaaıru iıtiyor. lesinin yerini tutmasını istiyoruz. Mv • zamanlarda çoğalmış, bunlar için Düt- j 
·~ ~ olduğu inkir edile • harrir, 11rf yut1ı ile ceçinmek imkanım kilnler evi bütçesine konan tahsisat da 
-...ı..: ~~metin de, edeceği yar- bulamana, metleğini ciddiye almaz; bitmiştir. 
"·~ bırtabm ~etalibi olmaaı önceden onu ciddi te1'Jı:;. etle bile aon~ Bu vaziyet kar§ııında Şehir Mecli-

öğretmenler talebeyi toplu olarak bir 
araya toplayacaklar: onlara 23 nisan 
bayramı hakkında seviyelerile uygun 
birer konfcı;nı vererek bugünün ehem-
miyetini. kendi.~er.'.ne anlatacaklardir. 1 

23 n!san gunu saat 14 de Gülhane 

Çocuk Esirgeme Kurumu merkez 
kolu hafta içerisinde muhtelif sinema· 
Jara gitmek üzere (2000) çocuğa para
sız bilet dağıtacaktır. Çocuk bayramı • 
nın ilk günü Fatihten baılamak üzere 
saat l 1 de bir çocuk alayı tertip e~ilc
cek, alay Takııime kadar otomobillerle 
gi:lecektir. 

~larda, türlerde kcnldi ide- radan fikrini deiittirir. ~e kılıbaba. sinden alınan münakale kararı ile büt-
L...Jbildafaaarnı ı"ster. Ruı ede - bir kari lriltleai tetckkW edinceye ka - d 2500 l" t h . t bul narak Düc 1100 •n L.. • l • Ç~. e • ıra ~ S~Sa • U s" f 

"1-... ~enler, devletin himayesi dar, yani bütün muharrır enn delilse de kunlcr evıne verılmııtır. '-,qq olan muharrirlerin pek hiç olmazsa blr kısmınm yazılan ile ıc- Kurtarılan onbef çocuk öğretnien kıdem 
zammı alacak 

. o .. _. "enniı olduklarını ılSyJO • çinmeleri mümkün olacak ıtıne kadar 
--.ıe •ı ih · h r muharririn devletten Galatadaki Çocukları Kurtarma Yur-1ıt...--ı: "ebi Tolıtoy Eibi Sov- genç, tıyar e 
ı~ h" beL' L hakkıdır Devletin de dundan on be .. ""ocuğa mayıı başında ı...._ -· e .saldık ban muharrirle • ımaye a1emea. • s s 
'V1ll ettiJı:lerini biliyoruz. ıtca _ onu himaye etmek vazifeıidir. temiz kağıt verilecektir. Bu çocuklar • 

Salih Z L: •·~--·,t ve.... tL•r ı dan bir tanesı· Ankarada bir fabrikda 

~ hcykeltraşın emir eıu: o-a- -na - e • 
l d be • b:..a- en bu~n .. t-:--yeyi i .. almı' ve gitmi .. tir. Bunlar liç sene ev--tn1.._"" tasavvur olunabilir, ne er en n PM"' ıwa - 1 s s s 

• ~ ,. .. ·· ilr eli ı HaVYP doXru deiil vel sokaklardan toplanmıt kimsesiz ço-~ ıparfı almalarının bir sa- gonnuıt .. yo • ,, .. , • 

Bu öğretmenlere şimdiye kadar biriken 
bUIUn paraları mayısta verilecek 

~ htlrriyetlerini hiçbir au • Gerçi himaye edilen pirler, muharrir- cuklardı. 
9'ir- 1_. etlnediği söylenebilir. Fa • Jer olmuıtur: fakat bunlara, asıl mea.. Vlllyellekl toplanll 
Sııı, r~ncı için öyle değil • lekteri haricinde birtakım itler veril • bugUne kaldı 
"t-tlu edebtyatta, ıeklin t>hemmi - miştir, hemen hemen hiçbiri 1rrf mu • ı 9 mayıs jimnastik· şenliklerinin fev-

J>-,. ,:;1 olıun, ör.ün, fikrin büyük harrir ııfatile himaye clSrmilt değildir. kalide olmasını temin için dün vilayet-
~·. lifrtalnm fikirl~r yay - Bunlar biribirlerinden çok batka !CY - te bir toplantı yapılacaktı. Bu toplantı 

~ buyUk §air, büyük muharrir terdir. Bu çeıit himayenin bazan, hima- Himi.din ölümü münasebetile bugüne 
"" f~k - •• _..._.._ ___ ....ı-t=öf:bnt:"-' )dlwijrla~ •#•h• .. s-·• • 
.~S ı rin a'damlandır; Bat • gibi bir neticeıi o a ır; o ucunu a Beladlye yllhlı 
-.. __ • U. Dottoyenln"'yi fikirle • gördük. Edebiyat insanı ıu veya bu ma-
:.;':''P lrrf birer aanatki!r olarak kama getiren, onun ıu veya bu itte iter- ~elediye memurlarmm tahsil dere -
, ~~ıtz gibidir. Ressam ile lemesini temin eden bir vasıta olmama· ceıi, yaı ve aile vaziyetlerini gösterir 

h.:_~ d b" ,_ d" - H-teıib'•n"nı" ee bir istatistik hazırlanıyordu. Bu ista -• -~iltı en ilham alrp yine ıe- lıdır; ızzat a.en 111, mun "' "' • 
, Al.. -~lar; halbulp pir, muharrir çindiren bir meslek olmabdır. tistiğin neırinden vazgeçilmittir. 

-'"'lfdctı h l ,_ k d b"yatı bu ıuretle hı-aye Bundan ba .. ka her aene ne!!>rolunan 
ile 

"1l ı..:.._ ız a araA şekiller yara- Fa at e e 1 .... :ıı :ıı 
~on 1 k t 1-abı'ldir? Bunu ayrı bir ya yıllıgvın da kısımlara ayrılarak parra -detfj . un, ya nız sanc. tkir sı- etme nası ,. , - :ıı 

ile de ' diltiinen bir adam olmak zıda anlatmafa çahpcaiım. parça ne~ri düşünülmektedir . 
. lltlrri lıa~r hürriyete ihtiyacı -B b . ı · v • yeni Uç ayhk tarife 
"'-b~etindcn feragat cldince, 3 S ) 0 ) r ) g ) Hava gazı, elektrik tarife komisyon-
bt bıratatmca can~ız kalıp- tarı bu ayın nihayetine doğru toplana -

İstanbul ilkokul öğretmenlerinden 
760 öğretmenin kıdem zammı aldığını 
yazmııtık. Bu öğretmenlertlen baıka ge
çen yıllarda kıdem zammı alan, fakat 
vilayet idarei hususiye bütçesinde tah • 
sisat olmadığı için §İmdiye ka1ar zam -
lan verilmiyen 300 öğretmen flaha var-

YekBnu 1100 ü geçen bu öğretmen
lere kıdem ı:amlan verilmesi için alika
'darlar çalışmalarına baılamrıJardır. 

Vilayet bütçesine yapılan bir tasar -

runa bu öğretmenlerin kıdem zamlan 
verilecektir. Zamlar önümüzdeld mayıı 
ayı içerisinde bütün öğretmenlere tev• 
zi edilmiş olacaktır. İstanbul kültür di· 
rektörlüğü belediye ile yakından temas 
ederek iıin bir an evvel halline çalış -
maktadır. Bundan başka krdem zammı 
illmafa bak kazanmrı 400 den fazla ~ğ
retmenin adlannı taşıyan liıte de tasdik 
edilmek üzere yakında :ıgiltür .Bakanlı -
ğına gönderilecektir. 

Şoförler pl8ka borç
larını vermiyorlar 

~;uoerçi muharrirleri hüku. gardenpartisi rak mayıstan itibaren tatbik edilecek 
"lılll4e altında, hürriyetsiz bir yeni üç aylık tarifeleri tesbit edecek -
~ 1•tı1an memleketl(rde, bil- Haziranın yirminci cünü Basın Bir- lerdir. 
~ &ayıfladığından, ft>kle kar- liğinin Beylerbeyi sarayında vereceii Tramvay tarife komisyonu rla ma -

B~ledlye hazirana kadar mUsaade etti, ara
baların yUzde sekselil kalkmak tehllkcslnde 

~tet doğmaımdan fikiyet c- "gardenparti,, hakkında, alakada .. ko - yısta toplanacaktır. Takside çahıan hemen bütün oto • 
tektin bozulmasına ıebcb mite bir toplantı yaparak bu eğlence - Kamp programları mobillerin beledi/eye eskiden kalma 

• ı&11flama1r: gerstk değil, nin fevkalade olabilmesini temin için tespit edlllyor plaka borcu vardır. Belediye geçen se-
~ dıı.ndan zorla aşıhnmıı bir görüşmüştür. . Bu yıl lstanbulun türlü semtlerin· ne bunları toptan almaya kalkışmıı. Şo-

rıc ıelmeıid" Bu e-glencede birden ziyad.: cazband, förler Cemiyeti belediyeye başvurarak 

1 
.. . ır. de açılacak kampların programlarını ve 

k_'""I ofkenın te ... k. d' orkestra, fanfar ve cayet ICÇme bir in- bu bor~ların taksite bagvlanmasını te • 
• :-"'Sok .. .. ıın ın ar e 1 

- bu kamplarda çahıacak öğretmenleri lbt.~ - buyuk eserler, •nuharrir- ccsaz buiunacak ve Beylerbeyi sarayı - min ctmitti. Bir kısım şoiörler ilk ay _ 
~ ~· ~izama karşı isyanını nın ba!ıcesi muhtelif kısımlara 3ynlmıt tesbit etmek üzere dü7 İstanbul Er • Jarda aylık plaka paraları ile birlikte 
~kı devletten himaye gö- olacakbr. kek Liacıi konfera'ns sa onunda bir top- eski plaka borçlanndan da bir mikdar 
~ ,r daima değilse de ekse- l' ,,-:, ., Birl:ği partisine ıehrin en mu- laAtr yapılmııtır. • ödemiıler, sonra arkasını kesm:ıterdi. 

~clirct tl~frk .. olması raruridir; vaffak kadın ve erkek artiıtlerinin var- Yabancı ve azllk okullarına Nisan başında belediye bütün §Oföıl 
~ Q~ı'' ~ordüiü himayeyi kay- yete numaraforı .t~in edilec~ktir. tayin edilecek muavin !ere yeniden tebliğat yapmıı. on bet ni-
r~İıttra ~dafaa ettiii ideologia - M.illi oyunlar ıçın aynca bır proıram 1 Yabancı ~t: azlık ~kulla.rının orta kı· sana kaıdar plaka borçları ödenmediği 
~~ 0ı.:_. lam?niyetle ittirak et- tanzım olunacaktır. sımlarma Türk mualhmlerınden bir mu· tc:kdirde otomobillerin haciz altına a • 
. ~ tııd" ı ımkinaız değildir; O cün ve ıece doğrudan doğ~ya · avifl. tayin edilmesi Kültür Bakanlığı ık- lınacağını bildirmiıti. 
lir .. ~ 1te içindedir: söyledik. Beylerbeyi uray~a ~apcak !!rket rafından bütün okullara bildirilmişti. Bu kafi karar üzerine §Oföıler yine 

• 1tend-'İı·Ya uyup uymadığını vapurlan temin edılecektır. Ve bu car- Henüz tayinini yapmıyan yabancı ve tclap düıerek cemiyete baıvurmuıtar
)Ji)flb~ illerini. kendi fikirle - denparti,, fiyatlannrn ıayet mutedil ol- azlık okullarına Kültür Bakanlığı ken • dır. Cemiyet bunun üzerine belediye 
itte llıı.z.~lur, iıter istemez bey- masına dikkat edilecektir. disi muavin tayin etmektedir. nezdinde teşebbüsata geçmiı. eski borç 

•e lll1lJı 

~~~:~K~~~a-~z"~am~k~~~~m~~-~n-md~~a~~m~:m~~~~d~~00-~~~:00~"l~;k~~~, 
~~~ya~E~) arşısı ıra esız ı ! 

ilp 8-ıuı ~ !al.~ bu zaran- J= Dün ubah köprü üzerinde küçük bir kaza oldu. Adeta bütün uzuvlarımız itlemcz bir ,hale geli- J 
İçin• •kı cıbı: "Ed~biya- _ Eminö~ünden. gelen bir <?t?Dt~il, birdenbire önüne yor; ve böyle bir kazada yapılacak en basit bir va· i 

~ ~ • ~ lanate en büyük \ çıkan bır cgeğı ezmemek ıçın direksiyonu sağa kıvır· kayı tesbit hareketini dakikalarca uzatarak oradan i 
1 ---~uı~ bundan !daha iyi 1 cbğı sırada arkadan gelen bir tramvay otomobilin oraya kotuyoruz. Nitekim ayni §ey dün de vaki idi. ( 

~ 
bta lllbi !,, demek Jcabilclir; \ tr.kerlek~erine bindirerek h8'ara uirettı: ve bu yüz- ~u _kücük kazada §oför münak8f8ya kalktı: geldi J 

:Yet pek yerhıde aayi- J den nakil vasıtalan 8flliı yu~. on dakika müddet- gıttı: polis arandı; polis geldi fakat birıey yapama-\ 
.!~ ~. \ le arka arkaya dizildiler. Tabiatile, terhin en kalaba· dı; merkeze koıtu; ve tabii bütiin hu dakikalarda ( 

f: &:'1 ıa.a..· ihtiyar olıun mu- § lık yerindeki normal vaziyet de en ufak bir kaza ile ~Y!üs7.fc! durdu ve ıehrin hayatından on dakika 
~-ece }' ünde tutmıtia mec- ' bozulmu, oldu. gıbı muhim bir parça atıl bir halde kaldı. ( 
f; !'tıtı ~?lıraı . ile geçinebilen 1 J Bu kaza dakikaJannda .4ikbt edilecek bir nokta B_:vi. kazayı yapan ve kazaya sebep olanın f8f• 
t'-.-:" oı... bw lfıç Y?~tur ldiye-1\ var: ~ya 8Cbep o~ da, ~!a uğrayanın km~~da~. sonra, zabıta kaza k8J'fıamda bu ira- f 
f'ı~· ~ q~ lriıı de ıiir - j da, hatta; kazayı takıp etme vazıfeaı üzerinde bu- deşızlıgc duımese... : 
r'>t re_~e, .,:.~lerı. ile dtiil, an- ı l~n~n zabıtanın da kaza karııemcla gösterdiği irade- * * i 

' tttiren ~ıne ıündelik: j sızlık... \ 
bit iıle ıeçine - \.... . -·- 11 M --i!Jaid • wı• 11 r w ı- mwıı Rwv4.-,._ .... ,..,.uıı1111ıııım1111ıııı ıı111111ıııııııı1111mııı11111ııııııı11111ııııı1111111ıııııııınuııııını1111ıııııııı1111ıtııııı111111ıııııı11...,. 

tarın ödenmesi için haziran ba~ına ka • 
dar müsaade almııtır. 

Şoförler eıki borçları bir buçuk ay 
zarfında da ödeyemezlerse otomobilJe -
rine haciz konarak satılacaktır. 

Dün k'endilerile görüıen bir arkada
şımıza toförler §Öyle demitlerdir. 

"- Belediyeye birçok ıdefalir baı • 
vurarak plaka ücretlerinin indirilmesi • 
ni rica ettik. Bu ricalarımız kabul e • 
dilmedi. Bir kısım otomobiller ayda 7 ,5, 
bir kısmı l 2,S lira plaka parası vermcic
tedir. 

Her ıoförün plakadan en aııağı 100 • 
200 lira borcu vardır. Bir bu~uk aylık 
zaman zarfında bu borçlar kabil değil 
ödenemez. 

Bcldiye taksi mahallerine hangi ıo. 
förlerin bor::u olduğunu gösteren birer 
liste astı. Bunu tetkik ederseniz toför· 
Jerin borçlarını öğrenirsiniz. 

Haziran bzpnda otomobillerin sene· 
lik muayeneleri yapılacalttır. Belediye 
o zaman plaka borcunu vermiyen şolör
lerin plakalarını alacağı gibi arı.balarını 
da haciz ettirecektir. Bu takdinle piya
sadaki arabaların yüzde sekseni orta • 
dan kalkmıı olacaktır. 

Vaziyet göründüğün-den çok daha fe
nadır. Birçok aile sahipleri ge~im va • 
11talarmı ellerinden çıkarıp i§ı>iz, güç • 
süz kalacaklardır . 

Belediyenin bize kolaylık göıterme • 
sini bekliyoruz: . ., 

• Haziran bqmdan itibaren haatanelerde 
ecnebi hutabakıcılar bulunmıyacaktır. 

• Beykoz clvarmda kanuna aykın olarak 
teeaııUs eden Mantar köyün kaldmlmaıir için 
Beykoz kaymakaınlığma eınlr verilml§Ur. 

• Nutue umum mUdUrU Muhtar münhal 
valillklerden birine tayin edlleeekUr • 

• 
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General F ranko niçin 
ordudan çekiliyor? 

. 
Kapitiilasgonlaruı 

kaldırılması 
Esas ltlbarlle kabul edlldl 

Montreux, 14 (Hususi) - Ka
pitülasyonlar konferansının bugün
kü celsesinde Mısırın tevdi ettiği 
ı:rojenin müzakeresine geçilmiş ve 
I· ransa ile lngilterenin bazı ihtirazi 
kayıtlarına rağmen, kapitülasyon
larııı kaldırılması umdesini te~kil 
eden birinci madde ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Ordu idaresinin General Mola'qa 
verilmesini i ta/ya istemis 

·Hükumetçiler hareketlerini 
genişletiyorlar Mısır mahafili, kapitülasyonların 

ilgası prcnsipini tesbit eden birinci 
Paris, 14 (A.A.) - information ga. 

zetesinin Berlin muhabiri, gazetesine 
çekmiı olduğu bir telgrafta iyi maliı • 
mat almakta olan Alman mahafilinin 
general Frankonun bütün faaliyetini ec
nebi ıclcvletlerJe diplomasi münasebetle
rine hasretmek üzere pek yakında as
keri reisi sıfatile daha ziyade fahri bir 
makam işgal edeceğini beyan eylemekte 
olduklarını bildirmektedir. 

Askeri harekatın başkumandanlığı, 
harp idaresinde daha ziya:de tecrübe sa
hibi olan bir generale tevdi olunacak • 
ti~ • 

İTALYA GENRAL MOLAYI fSTt-
YORMUŞ 

HtJKÜMETÇtLERtN HAREKATI madd~nin kabulü dolayısile mem
nuniyet izhar eylemektedir. Esa 

GENiŞLtYOR sen konferansın bütiin mahafilincle 
Barcelona, 14 (A.A.) - Hükumet b 

ku üyük bir nikbinlik havası csmek-
vvetlcri, Saragosse'un cenubunda ka- tedır. 

in Aosos adındaki çok ehemmiyct1i bir --------------
kasabayı işgal etmişler ve b~ suretle 
cümhuriyetçilerin Blechite mıntakasın

daki faaliyet mıntakalarıru gcr.;~ıetmiş· 
lerdir. 

Görünüşe nazaran cümhuriyetçiler, 
asilere bütün cephelerde ayni zamanda 
hücum etmek suretile hemen hemen 
bütün Aragon cephesindeki taarruzları
nı teşdit etmektedirler. 

MADR1T YİNE TOPLAR ALTINDA 

Üniversite heyetimiz 
AU~ada 

Atina, 14 (Hususi) - Atina üniver
sitesinin yüzüncü yıldönümünde Tür • 
kiye Universitesini temsil edecek heyet 
bugün geç vakit bur;ıya geldi ve Oni -
versite heyeti tarafından hünnf'tle kar
şılandı. 

Şehir Tiyatrosunun 
Ankarad~kl temslllnde 

S ineniaya girip 
piyes seyretmek 

isti yenler 
Ankara, 14 (Telefonla) - Şehri • 

mizde bulunan İstanbul Şehir Tiyat -
rosu san'atkarları Yeni sinemada "Ba • 
ba., ad~'.laki piyesin temsilini \'erirken 
bir mesele çıkmıştır: 

Halk gündüz sinema saatlerinde si
nema salonuna girmiş ve tiyatro vakti 
dışarı !iıkmak istememiştir. Gişelerde si. 
nema için bilet alan ve içeri girmek is • 
tiyenterle tiyatroda kalmağa çah§anla • 
rın arasındaki münazaa polisin müda • 
halesini mucip olacak ;ekilde büyümüş
tür. 

Halktan bayılanlar bile olmuştur. 
Kalabalıklığı haddi tecavüz eden ti· 

yatro vilayetin emrile kapatılnırş ve sa
londakiler dıpn çıkartılarak halk dağı
tılmıştır. 

Bugün sinmıa idaresi gündüz saat ı 4 
ten itibuen sinema mıtineleri:'ıi kaldır· 
rnıştır. Tiyatro meraklılan saat 16 dan 
itibaren yiyecek paketlcrile. tiyatroya 
gelmi~lcr ve salondaki yerlerini alını§ -
tardır ... Tiyatronun kapısında polis kor
donu tesis edilmiştir ve içeriye biletsiz 
kimse bırtkılmamaktadır. 

Şehir tiyatrosu bu rağbtt karşmnda 
eseri iki defa daha temsile karar ver • 
miştir. 

Üniversitenin yüzüncü yıldönümün
de Fransayı temsil edecek olan Fransız 
Maarif Nazırı yarın buraya gelecektir. 

Bir nahiye kaza 
olmak istiyor 

!Devlet mürakabesi 

Be(grad ,;,ilzafler/ 
rinden sonra 

Neşrolunan te 
Ostyanı t 1zıl' 

üç devlet adamı konuşma!· 
ıunda, iki devletin mü§terek ıııt 
rinin tam ahenk içinde bulurıdJı 
bu konuşmalara mevzu olan b~ 
r.elelerde tam bir noktainaı:ar 
katının mevcut olduğunu bir ~t 
müşahede etmişlerdir. 

Uç devlet adamı, iki de'Vıetr 
etmiş bulundukları paktlard>ll 
beynelmilel taahhütlerinin d· 
ve keza ahar devletlerle gere~ 
gerek son zamanlarda girittikl 
susi taahhütleri tetkik etmitltf 

Üç de·ılet adamı, bütün W 
rin, iki devlet harici siyasedV 
kan Antantı çerçc\'csi dalı 
~lillctler Cenıiyeti paktına. u1'. 
rak takip eylediği hedeflere 
ınutabık olduğunu görmekle ~ 
olmuşlar ve bu tcı:;riki mesaiJlY 
di memleketlerinin menafiıne 
o!duğu kadar umumi sulhun 
ne de en ziyade hizmet cttiğiJll 
hede eylemişlerdir. 
--~--~---~~~-_....;: 

OIUmler mahkernell. 
haher verllec•" 

Ankara, 14 (Telefonla) -
kanunun veladet, vt"raset ve .ol 
kukuna müteallik hükümleri~ 
kc:tta görülen müşkülatmı be 
mek üzere ölüm vak'alarmın ıı" 
muntazaman mahalli sulh mabJ 
ne bildirilmesi Dahiliye Vekilt'1 
fıclan a.\Skahlara em.rcdilmiJtit· 

Faris, 14 (A.A.) - General Fran • 
co'nun askeri harekatının idaresini ter
ketmesi ihtimaline dair Berlinclen gelen 
haberler hakkında mütalealar serdeden 
Petit Joumal gazetesi, general Mola'yı 
general Franco'ya tercih eden devletin 
İtalya olduğunun rivayet edildiğini yaz
maktır·. 

Madrit, 14 (A.A.) - Madrite gene 
birçok mermi düşmüş ve birçok kimse
lerin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ge
neral Miaja, gazetecileri kabul ederek, 
infialini izhar etmiş ve şöyle ıdl"miştir: 

"Asilerin tanelerine Madrit cephe • 
sinde hedef teşkil eden noktalar, sırf as
keri olan noktalar değildir.,, 

Ankara, 1 • (Telefonla) - Urfanın 
Bilecik kazasına bağlı Halceti nahiyesi 
halkı kasabc:Jarınrn kaza yapdm:ısnu 

hükumet merkezine arzetmek üzere 
şehrimize 3 kişilik bir heyet gö~dermi§
tir. 

Bıitiin sanayia 
konuyor Zi raatte bir yllhk p..mrplild 

Başvekil Yugoslavyada 
.... b·r seyahate çıktı 
Adriyatik sahillerindeki bu seyahat 

lıafta sonuna lladar sürecek 

Belgrad'da Güzel Sanatlar 
sergimiz açıldı 

Belgrad, 14 (Hususi surette gi- Yugoslav başvekili St.oyadinoviç ve 
den arkadaşımızdan, telefonla) - Yugoslav nazırları açılma töreninde 
Türk modem sanatlar sergisinin a- bulunmuelardır. 
cılma töreni bu sabah saat 11 de, Saat 13,45 de Bolgrad radyosunda 
~aip Prens Pavle, niyabet meclisi Türkiye güzel sanatları hakkında türk 
cızasr, Türkiye Başvekili ismet lnö- çe lbir konferans verilmi§tir. Gene ls. 
nü, Hariciye Vekili Dr. Aras, Yu- tanbul saatilc 19.30 da İsmet 1nönünün 
goslavya Başvekili Stoyadinoviç ve · hayatı ve eserleri hakkında türkçe bir 
diğer birçok zevat hazır olduğu hal- konferans verilmiştir. 

Fırat nehri üzerinde 4 bin kadar nü
fusu olan, zeytin ve portakal ihraç eden 
bu nahiye nehrin iki kıyısı üzerine ku -
rulmuş, adeta Boğaziçini andıran bir 
J ... ,,;ıı. 

• lNGIL1Z amele partisinin es
ki lideriHansbury, gelecek pazartesi 
günü Hitler tarafından kabul edile
cektir. 

*LONORA'ya Andre Marty is
mindeki yük gemisile dün sabah 
Sovyetler Birliğinden yeniden 2000 
den fazla Sovyet altını sevkcdilmiş-
tir. (A.A.) 

• AI.:MANYA tarafından Vati
kana verilen notada, Papanın son 
zamanlarda tamim edilen mektubu· 
nun Alman işlerine bir müdahale 
mahiyetinde telakki edildiği zikre
dilmektedir. 

Ankara, 14 (Tele.fonla ) - iktısat 
Vekaleti ıanayiin teşvik ve mürakabe -
sine dair bir kanun projesi hazırbyara1'; 
mütalcalan alınmak üzere, diğer ve • 
kaletlere göndermiştir. 

Bu proje ile, teşviki sanayi kanunu
nun fiil ve tabirleri kaldırılmakta ve bu
günkü sanayi siyasetimizi ve ihtiyaç -
!arımızı ka~ılıyacak tarzda teşvik ve 
ımayC;,lI?{ L'-IUU1 :;••• ...... _. ·-··-~ 

devlet mürakabesi koymaktadır. Te vik 
ve himaye sistemi bütün devlet hesa -
hına teşmil olunmaktıt'dır. 

Memurların borçları 
maaşlarından kesilecek 

Ankara, 14 (Telefonla) - Askeri 
ve mülki memur ve mütekaitlerin. ma
hiyeti meşkuk zimmetlcri hari~ olmak 
üzere, istihkaklarından fazla aldıkları 

paralar gibi kat'i mahiyeti hııiz olan 
borçları, nzalarile ödemedikleri takdir
de, ayrıca karar ve hüküm alınmasına 

hüküm kalmaks!zm maaşlarından ke -
&ilmek suretilc tahsil edilmesi ve bu me
murl::ıdan itir~zı cla:ıları mahkemeye 
müracaat etmeleri lüzumunun bildiril -
mcsi Maliye V ek:letince ko:.rarlaştırıl -

mı~tır. 

de yapılmıştır. BAŞVEKiL .ADRIYATİK 
Kiiltiir bakanı Stokoviç sergiyi SEYAHATiNDE 

• ALMANYA'da "Bana dört 
sene veriniz., ismini taşıyan büyük Soyadı cezaaı vermiyen-
milli sergi, 31 nisanda Hitlcr tara- lere hap!s açarak Türkiyenin gayet kısa bir za BnşYckil lsmet lnönü, maiyctindc-

rnanda rnücadela:i enerjisini, birin- na mani olıruı.k için sarfedilen gayret. 
ci sınıf bir modern ve kültür mil- lcr ve mUtekabil tc.~rikl mesai hakkın· 

fından açılacaktır. Ankara, 14 (Telefonla l - Soyadı 

Jetine yaraşan koruyucu bir azim ve da görüştUklerini yazmaktadır. 
* SOFYA'ya bir Çekoslovak mu. kanunu mu:ibince tayin edilen cezala • 

rahhas heyeti gitı:niştir. Heyet, iki rrm vermiyenlerin cezalarrr.ın çevrilme• 

kabiliyete tahvil etmiş olduğunu Bu gazete, tefsirlerine devamla di • memleket arnsmcla ticari mübadele· si yoluna gidileceği kc:rarla§tırı!mıştır. 

kaydetmiş ve: yor ki: 1ki müttefik devlet reisinin pa-
"Bu değişiklikte Türk dcY- partesi günü ak§amı, iki büyük şefin, 

lcri fazlalaştırmak i'in hükfımetle Köy eğitmenler~ kursları 
miizakercyc girişccel;tir. açıhyor 

!etinin Büyük Şefi Kamal Atatür · §Övalye kral birinci Aleksandr ile Ka-
kün sehirkfır kudretini göriiyoruz.,, mal Atatürk'ün tesis ettikleri Türkiye 

"' SOVYETLER Birliği Japon- Ankara, 14 (Telefonla) - Zıraat ve 
ya elçisi Tokyoya dönmüştür. J.1- Maarif Vekaletlerinin müştereken ida • 

Clemiştir. ile Yugoslavya arasındaki sıkı ve sağ -
Kültür bakam, sözlerini bitirir· lam teşrikimesaiyi teyit eder r.ıahiyet-

ken. bu serginin Yugoslavya ile te nutuklar söylemişlerdir. Türkiye ile 
~ürk.iye arnsıtıdaki kültür elbirliği- Yugoslavya arasında sulhun saglamlaş· 

çi, lm::iciye nazın B. Sato ile Sov- · re ettikleri köy eğitmenleri kunları Es
yct - Japonya münasebetleri hak· . kişehir. Kars, Edirne. Erzincaıı ve Ko
kında uzun bir görüşmede buluna- caelinde 18 nisanda fc:<ıliyete başlıya • 
caktır. 

nin daima daha ziyade derinleştir- tırılması için sarfcdilen bu ı;ayrctlcr -------------
mesi dileğinde bulunmuştur. şin1:liyc k::clar scmercdar ve mühim ne·, rmdır.,, prcns:pinin tursin Gulmaı:ıı-

Türkiyenin Belgrad büyük dçisi ticeler vererek Balkanlarda sükunetin dır. 
Haydar Akbay, naip Prens Pı:wl'e idamesine ve sulha J.:argr olan imanın Balkanbr, B;:ılkan Antantmı 
hitap ederek bu nutka aşağıdaki cc- ku\'Vctlcnm"~ine hizmet etm' tir. Bu tc· yarutnn ve onu kuvvetlendiren dev-
vabı vererek sergiyi Reisicumhuru- zahürlcr, iki memleketin, ı:arıamlığmı lct udilmlormın kiy'1::~~i saye:ıindc I 
muz ile birlikte yüksek himayeleri isbat ctmi§ olan Balkan anlı:ıma"ının sulhun en ziy<ldc mi.iemmen bulun-
altına almak suretilc verdiği şeref· çerçevesi dahilinde, Avrupa sulhunun duğu Avrupa ımntakası olmuştur. 
ten dolayı Altesc derin minnettar1ı- Amilleri olduğunu cö,tcrmcktcdirlcr. ki zevatla bırliktc, bugiin s:ıat H de 
g-ım t · t' Adrivatik seyahatin~ rıktı. ızı arzc mış ır. Bu ayni r.<lmanda Ccnevrcnin mü • .J "' 

Belgrad, H (Hususi surette giecn essir faaliyetinin de bir tczahilrlidlir. ı Ba;:,·ekilimiz bu r.eyahntinde Esday 
arkadaşımızdan telefonla) _ İsmet Pazartesi tk~amı Stoyadinoviç ile tnö-1 Bosnayı ve Dubrovnik'f gezecektir. Se 
lnönU bu snbnh Bclgro.d civarındakı nü tarafınd:m söylenen nutukli{r iki dev 1 Y hat hafta sonuna kadar devam edc-
tayyarc meydanını \ c tayyare motör Jet ar2sır.:iaki dostane anlaşmanın ve ccktlr. 
fabrikalarım ziyaret etmiştir. 'l'ayya- Ankara ile Belgr dı birleştiren bUyiik 
re meydanında mistı.!itl('r screfınt' bir ittifakın b"r ., es:kası mahiyetindedir1cr. 

öğle zTyafeti n-rilmiş \ c bu ziydcttc "BALKAN BALKANLILARINDIR,, 
Türk gazetecileri de puhınmuştur. Belgrad, 14 (HtJsusi) - Sa· 

Türk sanayi ncfire SC.."gisi bu M- muprava ·gaze~csi, Bebrad ziyarc
bah ~ at ôn birde Belgradın Prens Pol tind,.n bahsederken şöyle diyor: 
""lÜZesinde ıı.çrlmııstrr. Türk - Yugoslav dostluğunun 

İsmet İnönü, T~vfik Rü'}tU Arns ve takviyesi eski "Balkan Balkanlıla-

NELER GôROŞODIJÜ 

Belgracl, 14 (Hususi) - Pravda gn. 
zetcsi, Türklyenin iki kıymetli devlet 
adamının Bclgrnddaki ikametgahların 
dan İ"•ifade ederek Yugoslavyanm 
hültiılT':-t rdsi Stoyadinoviç ile haliha· 
zırda.ki müh.m bC'ynclmilcl me~eleler. 

milletlerin sulh yolundan ayrılmaları· 

caktır. 

Bunlardan Eskişehidekinde :?00. Ko
caelindekinde 50. digerlerindc 100 er 
namz:t vc:rclır. Namzetler öğleye kadar 
çiftliklerde ziraat işlcrilc meşgul ola -
c:ıklar, öğlc<lcn 11onra diğer deısleri gö· 

rc-::kler:lir. 

Halkevierlnde teft:,ıer 
Ank::ra. 14 (Telefonla) - Kayseri, 

Niğde. Adana, Me~tin. Konya. Afyon • 
kar<ı1ı~ar. Es;tio~ehir vilayetle:-: ve ~·~ 
v:layetİcre b:.ı~lı kazaların haJıı:e., lerını 
teftişe çıkan Cümhuriyct Halk Partisi 
müfettişi B. Echçet Kemal Çağlar bu -
gün /\nk!ıraya dönmüştür. 

Cenub villyetlerlmlzde 
emniyet tedblrlerl 

Ankara, 14 (Telefonla) - Cenup 
vilayetlerimizdeki emniret, 5andarma I 
ve giimrük muhafaı:a teşkiliitlar:nm tak· ı 
viyesini temin etmek üzere hazırlanan ' 

kanun projesi Başvekalete verilmiştir. 

hazırlanıyor 
An kan!, 14 (Tele!onli) ..,_. 

Vekaleti önümüzdeki 193 7 ınıl! 
icraat ve tatbikat programları 
tetkikler yapmaktadır. 

Umumi ziraat i~eri, ha 
meyv~_::ılrk müessdc ~c fidanbj 1 
hum urctme ve ıslah ışleri, de 
liklcri, nebat ve hayvan hastalı 1 

. . . . . .. .. . ... . 
ramı tesbit edilmek üzeredir. 

Zi.-ai kombinalar için de ı-:t 
teşkil edilmiştir. 'I 

Doğrudan rdoğruya Ziraat 
ğinc bağh olan bu büro traktör j . 
makinelerinin vaziyetlerini tc 
mekle meşruldür. 

Zirai kombinalar önümiizdtlı:I 
man mevgiminden itibaren faılt) 
çecektir. 

ZiRAAT iŞLERfNDE Y ,4l'J 
TETKİKLER ~ 

Ankara, 14 (Telefonla) -
ziraathin inkişafı ve kenevir ~ 
nın ıslahı i~Jcri üzerinde yerı• /, 
kikle!"de bulunmak üzere IC•.ı 
havalisine giden Ziraat Vekalt~ 
şuhc müdürü B. Selim Ankar' 

müşti.ir. 1' 
Diğer taraftan, Ziraat Ve~ 

ya ovJst sulama işleri üzeriııdc 
tetkiklerde bulunmak üzere, ~ 
~ube müdürü B. Şevketi J{orır' 
dermi~tir. 

iskan u. MUdUrU fi' 
yaya gidiyor 

11 'tttı 
gun Trakyaya yerle~tirilen .,e t'~ ıııe 
cian itibaren Romanyadan gel ~'tıı 
15 bin muhacirin vaziyetıerı1e ~'~~e 
olmak üıerc bugUn Trakya>" ~~t 

~;::'Ankara h~ • 

"' DAHİLİYE Vek3.leti ? 
tcrıkilatı vilcuda getirme~ 
Jet bu te kilat için lüzumlu J ı 
nakasa,·a koymu. tur. 

~ t 
• TURK - Polonya tica~e ,f 

sı bittiği tarihten itibaren ııd 
uza tıl:nı~tır. 

• MACARiSTANLA ar• 
caret ve kliring anla1ma51rıfl'I tıf 
m:ıyıs sonuna kadar uzatı:1 

• DöRDtlNCtl Umurnı .;r 
iktrsııt müşavirliğine iktı~~t 1c~ 
ticaret umum rnUdürliiğU _;ıs 
r.-ıüdürü B. Necdet Yüce tıar 

''" Tanin kolleke11~ 
1 den 1200 &ayıya kacı.ır ~ 

zamanlan kolleksiyonu sat.ılı r' 
yenlerin gazetemiz idaresine 
resi ile müracaatları. 



Hanıld lıaklında 
- -- . -·~· -".-,-\.,.,,, · _/~·KOKUN 15 NISAN*l~? \ 

r::.: - - 1 

Sabık Kral Edvardın Ma-
Edib ve şairlerimiz neler 

y8zıy_orlar ? 
dam Simpsonla evlenişi 
Birçok kadınların kızlıklarında 
kurdukları hayali tahakkuk 

ettirecektir l.rı '.iitün İnMnlar aibi nihayet 
"'CQlid de o"ld" oı·· .. Ilı u. umun earan· 
ta ~~el~denbcri merak eden ve 
lcnıcı. UYiiJc eserlerini ölüm hak· 
de.t.,.:~~ ıair için, iki ıiin· 
cı., . olurn, artık bir cam ka· 

~il. ~ir hakikat olıa serek.. 
"'iıl 11Phesaz, her tair sibi, Ha
t h&kırnıda da birçok ıeyler 
~k. Yalnız, bu intibalara 

0 ~ t verecek bir nokta varıa, 
' fflın.idin, diier tairlerden '•Yrt olarak, batlı baıma bir 
!-.. •~ıı ve bu devri yürü-
' loç •tmeıidir. Onun için, 
ti el hakkında ilk ölüm habe-
-.ı...~. alınmaz, ediplerimizin 
,.__ cluıündülderini ve neler 
~· baılachklannı muhtelif 
~r~en alarak okuyueulan-

"-ıneii faydalı bulduk: 

:;:. t.hit Son Poıtada yazıyor: 
~ta.at ve ıukut devrinin fazi
"~ kara cehli iı:inde doğması

"' tenıız bir aile muhitinde ye
"' lonra lcendiılne daima gülen 

telldUflere kollannı vererek 
t 'ttf .. ı.'' liindiıtanda, Belçikada, Pa 
• "'1{' 
~llı}a Çtnde yaıamıı. sevmiı. hem 

ltıaıı •evmiı. hayatın maddi ve 
te•~"i iztıraplarile kalbini yor

~dz ve haz tada tada yapmıJ 
blı..:-'• r . 
. - .... t Cd!li 

tit rıe •evdlfi vUcutlardn 
;;•rık yazdığı "Makber., in 

' bile 1&mimt bir kalp af· 21Y&de f'ld" · il · e ı ııı zerıne pek aan-
Jıeııd "•ktedilrniı muunna bir ta
t. tat tekiller .. u1·· N't k. "il f ıor ur. ı e ım 
~sef eıi de ayni muunna ka· 

~~ .t,f1JI>t•~~u~ıdfl1r1~H: 
~' ruhunu ve tefekkür mihra
lılıt ~ \Pe cörmu oluyoruz. 
~ınen Hlmid kendisine ve

hu}'Jlt b.tnhk plyeainin ehlidir. o. 
'le l'u tr ~iınaf oldufu muhakkak 

bit .~« edebiyat tarihinde batlı 
~lillıt:"' olarak yaııyacakttr. 
~ Ceph ~lınidi J&irlik, ve milte-

. )'lt•t eıı.nden miltaleı etmek ta
'-de b" hen onu bu ırfatlanndaıı 
ııl'ıl ... ır inaan olarak görmeyi doğ 

l ·~. 

~ ttıe • 
"e ttı , 1 ut dofmuı. meı'ut ya-
~ '' ut ölmüı bir inıandır. 

· r." c;=-ı._ · d, b" -nnurıyette ---or: 
\ılf" .l~I 

'-trıe . .tn Y•zılannda pir ve bir 
rınde filozoftur. ·xelimeyi 

köle diye kullıtndıit ve yalnrz fikre, ru..ı 
se ehemmiyet verdiği için garami ba· 
kımdan düşüklüklere C'evaz v ?rdiği va
kidir. Bu, ekıeriyetle nr~f bir kalem 
cilvesiydi. Lakin onu çekcmiyenlerin 
elinde taarr lZ ıitlhı olmaktan ıeri kal
madı. Dehaya cözlcrini dikip bakamr
yanlar onun ayaklarım çimdiklemeğe 
yelteniyorlardı. Ne yazrk ki muallim 
Naci de bu küçüklüfü gösterenler ara· 
srnda bulunuyor. O, Hlmidin derin fi
kirlerine iliıemeyince kelimelerine ıa
ta~tı ve meaell: "Naklfi,, tabirinin kai· 
deye muhalif oldui:unu söyliyerek uzun 
hücumlar yapıtı. Hlmid, mütehammil 
ve kendi :>°IJkaeklilini müdrii:ti. Lakin 
Nacinin denizlerden bir katre seçip on-

~--~--...... -. •.•• _, '.1'-''"'"u•"gtu• ~V-
rünce dayanamadı, 

Sodayı makberi ıen n.a'rci hey hey mi 
:annettirı 

v eyalıuı kendini alemde ilen bri1ey 
mi :annettin 

Bugün ben yaı:dun, r.f b,.tte yazar 
. . ah/ad, nakôf i! 

Mısralarını ~a ıhtiva eden uzun bir man 
zume ile Muallimi kepazeye çevirdi. Da
hi ıairin hükmUnde nekadar isabet et
tiğini "naklfi,. kelimesinin edebi lehçe
de yer alması da isbat eder. 

Bununla beraber Himld, bütün Türk 
ıairleri içinde en az hücuma uğrıyan 

şahsiyettir. Kemal Bey baıta olarak Tan 
zirnat devrinin inkılipçr Ustadları, Ser
vetifilnuncular, Fecriiti menıuplan ve 
bugünJn gençleri kendisine riyasrz sev
gi ve sonsuz saygı göıtermekte ittifak 
etmi§lerdir. Eğer ona, on yılda, yirmi 
yılda bir dil uzatanlar çıkmrısa bunlar, 
Makberi okumıyan veya anlamryan bi· 
çarelerdir. 

O'stUnU ö~n renkli örtilytl ad:I· 
lar ... 

Gözlerim, güzel, sarı bir mermer lngiltere Kralı aekizind Edvar-
beykelle karşıl8.§tı. Son yolculuğa. !ia!; dm tahttan çekiliti hakkında en he· 
zırla.nan 85 yıllık bir fani, ancak b! . yecanh kitaplardan biri lngilterede 
kadar gürel ve sakin olabilirdi! intişar etmek üzeredir. Bu kitabı 

İçinde sanat dehasının büyük gün&- , yazan, tanınmı, romancılardan ve 
şini saklamış ve yaşatmış olan o bU'.- 1931 Amerikan edebiyat mükafat· 
yük b8.§ı ellerimle okşadım; gü7.el; ~ larmdan birini kazaıunıt olan Denia 
solgun mermer alnına dudaklarımı gô ; Geoprey'dir. Dünyayı aarsan kral
tlirdilm. Göz yaşlarım, üzerine çekilen. J lık bu~ranma kanımıı bqlıca ıima
örtüyü ıslattı; Ha.midi artık göreml.: lara ııddetle hücum ebnektedir. 
yecektim. Sabık Kral Edvard ve onun kok· 

Ne oldu? BUtUn '1>ir kışı anca.lt u. teyl aeven tranaatlantik &fkada,lan 
fak tefek raha~ızhklarla geçirdikt.e! ~hakkında muhalif bazı mütalealar 
sonra .... Bahara çıkarken; bahan beli- • ileri ıünnekte ve onun tahttan çe
lerken... kihneai için dahi tiddetle mü· 

Bilyük, dahi sanatkarımız hala, her cadele eden mUhafazakirlar hakkın· 
zaman canlı, heyecanlı: hala bir moııa da da acı teYler söylemektedir. in. 
ve 808yete adamı .. Hala gür.el, şık gf.. giltere Baıvekili Balclvini hicvet· 
yinir: klilbe gider; görüşür; görilr.,, mektedir. 

Rahatsız zamanlarda bile sevgili Buafuıe ka.d~r ya fıııldapna ve 
eşi Lüsyen onu bu hareketten, heye- ya rivayet ~abılınden aöylenen teY· 
candan güçlükle menederdi. leri ne9retmı' bulunuyor. 

Bronşit, Hlmidi sık ııık rahatsız~ Eclvard, etyumı toplatyıp 9 ki· 
den bir hastalıktı... Perşembe günfi nunuevvel aeceıi fngiltereden ayn). 
yine bronşlarından rahatsız olduğu li&l dıiı zaman, onun bu tarihi vedaı, 
de klübe gitti; Ilkin erken döndü; d) halkı ağlamağa mı, y9kaa iıtihfafa 
tomobilde bir fenalık geçirmiş olma~ .. mı aevketti? 
ki, şoför, yakasını açmış, göğsliııttil itte, müellifin kitabında arqbr· 
düğmelerini çözmil§tü... tiığı nokta budur. 

Salona girince büyük kadüe kolbt. Muharrir Denis, ıabık Kral Ed-
ğa h~lsizce oturdu ve bir zaman yi{- ·vardı "büyük ifıklar,, arumda kay. 
zünü duvara çevirdi... Bayan LüsyeJi Cletnıekte ve onun hat.ırasmm An. 
hemen !ezmi§ti; Ha midin yüzü bem.. tuvan - Kleopatra, Romeo -
beyaz renksizdi.. Hlmid, belki guru. !Jülyetle bir ayarda tutulabileceğini 
rundan, belki de LUsyeni üzmekten yazmaktadır. 
çekindiği için BOlgun yüzün il saklıyor- Bununla beraber, Kral Ec:lvardm, 
du. romantik itibarmm fakir ve uf 

Rahabnzlık böyle başladı. halk arumda ne ka~r büyük oldu-
Abdurrahm4n Adil "Eren,, Tat&M ğunu zikrederek kadmlann bugün 

yg_zıvor: bulanın kaldırıp nihayet kızlık hul-
.Benı hayretlere auşüren bir kaç yalarmm tahakkuk ettiğını gördiık

sima ve birkaç hafıza vardır. Bunlar- lerini söylüyor. 
dan biri de şairiizam Abdülhak H&. Filhakika, l<ürrei arzdaki kral
mittir. Hi.mid her yazıp neşrettiği &- lann ba,ı olan İngiltere Krah, aev
seri tahattur eder, bir yanlışsız ve bir diği kadın uğruna ba,mdan tacını 
pürüzsüz şiirlerini derhal ve derakap abnı,tı. O kadın dahi mutlaka 
okurdu. Berrak bir hafızanın sahibi Madam Simpson değil, 'kendi ara· 
idi. Görüştüğü adamlar araııında seli.. lanndan herhangi biri olabilirdi. 
senlik Cevat Paşa, civadeti hafızasını (The People) 
son demi hayatına kadar • parlak Il'lZ-

vi gözleri gibi • muhat aza etmişti. G ez 1 n t 1 1 e r .. 
Hamid, iki buçuk sene evveline ka. -- ,_, 

__ ... 

Sabık kml, Edvard 

Hava Kurumu Batkanı 
Buraada toplanan Hava Kurumuna 

yardrm kongresine ittirak etmek üzere 
giden İstanbul Hava Kurumu baıkanı 
B. İsmail Hakkı dün ıehrimize dönmüt
tür. 

dar lbir harikai hafıza idi. Ayni me
sclei tarihiyeyi ne zaman kurcalasam 
ayni cevabı verir; hiç §8.§ınnu.dı. Hamidsiz kaldık! 

Ni.zamettin Nazif Ha.bcr'dc Y<ıZ1yor: 

Şiirin sultanı öldü. Bu ölüın c;y. 
le ha,metli bir hayatın sonudur ki 
Azrail tırpanına bakar~ gaddarh:· 
imm en büyük ıururunu duyabilir. 

Himid, hiç aramadığı, en uf ak bir 
ihtiru ıöatennediği halde, vatan
da,larmm kendi ayaklan altuıa sere 
sere yıimJaıtırdıiı ildillerin, defne 
mete ve zeytin dallanndan teref ~ 
lenklerinin üıtüne bua ha.& beteri 
sathın fevkinde boy ıöatenni, bir 
Türk öhnezidir. 

En bUyUk hazlnelerln toprak altmda glzlendl§lnl 
blllrlz. Fakat asll toprağı zengin yapan maden 
damarları değll Hlmld gibi dlhllerl aö§sUnde 
saklayıfıdır. 

S. Gezgin 

bunun kanunu bulunursa hiç fa!-' 
mıyacağım. Hamid:n lisanı, ba§lıbaırna bir ıerv<t 

arzeder. Eıkilerin i'nat veya mukayyed 
kafiye dedikleri nazım §ekline pek bağ 

lıydı, sade kafiyelere değer vermezdi, 
mutlaka mukayyed kafiye kullanrrdı. 
Fakat bu iltizami harekette ne tekel· 

0 

lüf aezilird4 ne tasannu. Çünkü liıana 
hakimdi, kelimeleri • •esindeki llhutt 
güzellikle demiri murm çeviren - Pey
gamber Davud gibi efunevt bir kudret
le meramına ramederdi. 

Onun dofumu ile uhraya ıöçüıü 
arumda ıeçen 86 yıl, on dokuzun. 
cu ve 'yinninei uırda Türlciyenin 
birçok eğeinenlilder altmda yqayı. 
fma sahne oldu. 

Abclülizizden, Betinci Murad. 
dan, ikinci Hamidden, Betinci ve 
Altıncı Mehmedlerle ikinci Mecid
den Cumhuriyet Türlciyuine buaün 
Ünivenitenin fakültelerinde oku· 
yan ıençler kadar terJemiz olarak 
intikal eden Abdülhak otlu Hlmi
din hayab, yaliıız Türkün yükaeli
tine ve kurtuluıuna çalıf"Uf ve bü
yük tün• intizar etmiı bir vatanda. 

. On.u ne. z::ıman görsem, ıçım· 
de yen belmnz bir sızı duyard.mı. 
'.Ak saçları, bembeyaz sakıılr bir 
hale gibi yüzünü kuşatmı§, bu nur·· 
dan bulut içinde Hamit, bir sanat 
azizi olmuştu. ihtiyarlık belki en 
güzel şeklini onda buluyordu. Fa
k.at bu güzellikte, geçici bir akşam 
içliliği sezildiği için mi nedir, ta ru· 
ha iıliyen bir mahzunluk da sezi}i. 
yordu. 

insan onunla konu§tuğu dakika
ya kadar, bu hüznün acısını tadar 
ve ıonra ansızın o iç sıkıntısından 
kurtulurdu. Çünkü görünÜ§te ne 
kadar bitkin ise, söylerken o kadar 
genç ve dinçti. Gözleri görmüyor, 
eli titriyor, ayakları sarsılıyordu. 
Gövde, bütün güci.inü harcamıştı. 
Fakat maddeyi çiğneyip yıpratan 
yıllar, ruha dokunamamıştı. Baş, 
hala bir yanardağ uğultusile kaynı· 
yor, sözlerinde hala bir lav yakıcı· 
lığı duyuluyordu. 

Ömrü, b~lı başına bir çağ olan 
Hamit, bir tek adam gibi değil, 
bir 'ağ gibi tetkik edilmelidir. O, 
T anzimatm mirasçısı değilken, ken
dinden sonrakileri borçlu etmenin 
yolunu buldu. 

Meydana atıldığı günlerde bü
tün bir sürünün saldırışına kar§ı: 
"Bugün ben yazd!m, elbette yazar 

ahfad na kifi!,, 
derken, yıllarca sonrayı gör· 

müı, ardında yürüyecek sanat mah
şerini sezmiıti. Fikretin: 

Bu zengin Uılub, bazın eaki edebi 
ahengi hi11ettirmekle beraber fikir ye
niliği cilveli bir tebarüzle idrake çarp
tığından okuyanlar o hi11in acrhğını 
duymazlardı. Fakat terviç ettiği nazım 
~ekillerinde daima yeni, daima taze ve 
bakir kaldr, mukallit olmadı. 

Şüküfe Nilı& Hamıülin öHi.m da. 
kika.lannın ait tlk intibalanna "Tan,, 
d...'J ya::ıyor 

fiil tarihçesidir. . 
(Sonu: 8 rincide) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-48-

ısım: 

Adree ı 

Yaşıtları ile kendi., arasında ge· 
nit bir boşluk varken de o yaşıyor
du. Hamidin arkada~larmdan he· 
men hiç kimse kalmıyalı epeydir. 
Son nefeslerinde bile "Kurtann 
beni!,, deyişi gösteriyor, ki daha ya. 
pacak şeyleri bulunduğuna kendi 
de inanmıştı. Ömrün uzunluğu ile 
ruhlardaki bu ya§Clmak azminin bir 
iliıiği var mı bilmem; ama bir gün 

"Derin bir cevvi lihuti, genit bir 
zarbei tehper,, 

mısraında yafattığı Hamit, on
dan aonra daha çok büyüdü. O 
.. cevvi lahuti,, içinde bir kanat se. 
si olmaktan çıktı. Gökleri kendi 
içine sığdıran bir enginliğe kavuştu. 

Derler ki en büyük ırmaklar 
toprak altından akarlar. En büyük 
hazi?v~le~in. ~~ toprak altmda giz· 
lendı~ını bılınz. Fakat asıl toprağı 
zengın yapan, kutsallaıtıran altın 
ve gümüı yığınları, maden damar. 
lan değil, Hamit gibi dahileri göğ. 
sünde saklayışrdır. 

Hamitsiz kaldık. Milletin başı 
sağ olsun. 
"Tarifi Y.erde bibııe~. , Arşa çıkan 

kiL~-t ua.nıı.,ı 
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LUzitanva Çekoslovak Cümhurreisinin 
B elgrad seyahati 

Yugoslavya otomatik 
yardım meşelesine 

yanaşmak istemiyor mu? 
Bclgrad, 7 (Hususi) - Çekoslovak. 

ya Cümhurreisi Edvard Beneş'e buril. 
da gösterilen hüsnü kabul çok hararet. 
li oldu. HükQmet ve resmi şahıslar 
biiyJk hürmet gösterdiler. Faktl aha. 
linin yaptığı fevkalade tezahürat <iaha 
çok heyecanlı idi. 

Çt'koslovakya Cümhurreisinin bura. 
ya geldiği gün gece yarısına kadar de. 
vam eden büyük halk kütlelerinin İ§

tirak ettiği nümayişler, Yugoslavya a. 
halisinin Küçük Antant bağlarının 

takvixesine cidden taraftar olduğunu 

göstermektedir. 
Bene§in bu ziyaretinin siyasi mak. 

aatlarla yapıldığı her tarafta kabul c. 
diJmektedir. Bu ziyaret, K-Uçük An. 
tant hariciye nazırları konferans mü. 
zakereleri biter bitmez yapılmasına 

rağmen Çekoslovakya hariciye nazın 
Kroftanın Belgrad ziyaretine iştirak et. 
mesi konuşulacak §eylerin mühim siya. 
ıi meseleler olduğuna en büyük delil. 
lerden birisidir. 

Bazıları bu ziyareti İtalya - Yu. 
goslavya ve Yugoslavya - Bulgaristan 
arasında ve bu arada imza edilen mu. 
ahedelerle alakadar görmek istiyorlar. 
Fakat bu telakki doğru değildir. Bu 
iki muahede için Romanyanın itiraz et. 
mesi beklenebilirdi. ÇekoSlovakya ise 
eakidenbcri İtalya ile teırikiınesai ta. 
raftan olduğunu göstarmişti. 

Bugün ltalya - Yugoslavya mua. 
hcdeı;inden en ziyade memnun olan 
devletlerden birisi Çekoslovakyadır 
denilse hata edilmiş olmaz. Çekoslo. 
vakya ile İtalya arasında katiyen hiç 
bir ihtilaf ve münazaa yoktur. Bu 
sl~v•et, Orta Avrupa meselelerinin hal. 
lT 1çin Küçük, Antantın Roma proto. 
kolu devletleri, yani İtalya, Macaristan 
ve Avusturya ile sıkı bir iktısadi te§riki 
mesai )~lunu tutması taraftan idi. 

Çc>lw::-lornh Ciiml111rrf'isi Bcrıt'~ 

naatincc Yugoslavya hükfımeti mütte
fikine karşı taahhütlerinden zerre ka
dar ayrdmıyacağmı ve Milletler Cemi. 
yeti paktın1n ahkamından uzaklıı.şmı
yacağını temin edecek; fakat otoma
tik yardım meselesinin müzakeresine 
yanaşmıyacaktır. 

lbnl Sina lhttfall 
lbnisina için bir ihtifal hazı:landığı

nr yazmııtık. Bu ihtifal işile meşgul ol
mak üzere Tiırk Tarih Tetkik Kurumu 
azasından Bay Şemııettinin başkanlığı 
altinda Üniversitede bir heyet ~alışma
ya başlamıştır. Bu sene yapılacak tbni
sina ihtifaline yabancı memleketlerden 
birçok profesörler de iştirak edecektir. 

PllttBr • hl 
Beyazıtta Türkkuşu kampına hazır • 

lıklar yapılan yerde dün ufak bir .kaza 
olmuştur. 

Plinör muallimi Alaettinin idare et· 
tiği planör yere inerken orada bulunan 
seyyar satıcı lsmaile planörün sağ ka -
nadı isabet ederek hafifçe yaralamıştır. 

Büyük Harpffi! cephane 
taşıdı mı, taşımadı mı? .. 

Bu gaz dalgıçlar vasztasile gemin 
battığı yerde bir araştırma yapılaeı 

Araştırma filme a lı nacağı gibi deniz altında yapılan ameltya 
radyo vasıtaslle dloleyeblleceğlz 

Manda sahillerinin açıklarında (90) 
metre derinliğinde batan (Lüzitanya) 
vapurunun güvertesine bu yaz bir ıc:lal

gıç ayak basacak ve geminin çelik lev
halarmı delerek içindeki hazirıcyi bu -
lup çıkarmağa çalışacaktır. Dalgıcın bu 
kadar derinlikteki büyük su tazyikine 
mukavemet edecek elbiseleri ve ba§hğı 
en son sistemdir. Geminin teknesini 
kaplıyan çelik levhaları delecek ve ke
secek aletleri işletecek elektrik ( Orfir) 
ismindeki gemiden temin edilecekt ir. 
Yalnız derinde çalışacak dalgıcın yanı 
başında hususi dalma elbiselerini giy -
mi} başka bir adam şimdiye kc>dar ya
pılmamış bir şey yapacak, batan tr2ns
atlantiğin içinden hazinenin nasıl çıka
rılacağını Holivut stüdyoları namına 
filme alacaktır. 

"Kılıçbalıklarile dövüşme,, ve daha 
başka denizaltı filmleri çeken bu ada -
mın ismi kaptan Graig'dir. Kendi elile 
yapmış olduğu film çekme makineleri -
nin muhafazaları o kadar mükemmel -
dir ki en derinlerde b:le bir damla su 
sızdırmaz. Bunların mükemmelliği ile 
iktifa etmiyen kaptan Geraig Lüzitan
ya vapurunda kullanacağı makineler 
için deniz altında, havuzlarda aylarca 
tecrübe yapmıştır. Bilhassa dalgıç el -
biseleri iskoçyada geçen sene görüldü
ğü söylenen canavarile me§hur (Lok 
Nes) gölünün karanlık sularında de -
nenmiş, canavarla karşılaşıp ölmeği gö
züne alan dalgıçlar göle inmi§lcrdir. 

J:)&.1t:- • 1 • •• _J;.t..,."1 -1 .... -... • . .. t .... 

gtlUn dibinin bulunmadığını söyliyen 
köylüleri teyit etmiştir. Sivri kayalar. 
oyuklarla dolu olan göl hakikaten bir 
canavarın saklanmasına müsait olduğu 
gibi içinde boğulan hiçbir kimsenin ce· 
sedi de daha §İmdiye kadar suyun yü -
zUne çıkmamıştır. 

Lüzitanyadaki hazineleri kurtarma-, 
ğı üzerine alan kumpanya geminin bat· 
tığı yeri bulmakt a çok zorluk çekti. 
Lüzitanya 1917 senesine kad:tr bitaraf

lığını muhafaza eden Amerikanın har -
l. .. ,,.;,.,.,..,,..;,..,., •Plvon nl;ın v:ınurrlıır~Nev
yorlitan fngiltereye gelirken (20 U") ıl-' 

mindeki Alman denizaltı gemisi tarafın
ldan torpillenerek batmlmı§ ve 1198 ki
şi boğulmuştu. Tahli!ıiye k:.ımpanyası 

aylarca çalışarak geminin enkazını bul
du ve gamandıra ile mevkiini tesbit et
ti. Bir iki gün sonra zuhur eden şiddet-

edildiğinden yazın güzel hı 
mandıralar tekrar yerine kon 
Bu haritalar gayet mahrem 
dan Lüzitanyanrn bulundufU 
se bilmiyor. Çok dalgalı bir 
yatını tehlikeye koyarak d ' 
inen bir dalgıç muazzam 
yan üstti yatar bir vaziyette 
dan bu vaziyete göre yaprla 
işlerin planları daha ..şimdideat 

. . 
gemının 

derler. 

/ 

) 

Çckoslovakyanın bu arzusunu İtal -
ya - Yugoslavya muahedesin•den da -
ha iyi temin edebilecek bir vasıta bu -
Junamaz. Binaenaleyh Yugo"Javyanın 

ttalyaya yaklaşması Çekoslovakyada 
kat'iyyen bir endişe doğurmamıştır. Ke· 
za Bulgaristanla dostluğu da Çekoslo • 
vakyanın bütün endişelerine sebep olan 
Almanyadır. Bu devletin hududu dahi
Jinlde üç buçuk bilyon Alman yaşamak
ta ve bunlar §iddetle Almanyaya iltihak 
emellerini beslemektedirler. Alman 
matbuatının Çekoslovakyaya karşı ta -
klp ettiği Polemik Berlin hükfımetinin 
de ırkdaşlarının emellerile birlik oldu -
ğunu açık bir surette isbat etmektedir. 
Berlinin Prağa karşı duyduğu zıddiyet 
Çekoslovakya - Rusya arasında akto -
lunan ve Fransız - Sovyet muahedesi
nin bir kopyasından ibaret bulunan mü 
tek:.bil yardım muahedesile daha ziya -
de büyümü§ ve pek fazla zehirlenmiş 
oldu. Bu muahede tedafüi olmakla be -
raber açıkça Alman aleyhtarlığı karak -
terini haizdir. Diğer taraftan Yugoslav
ya hükumetinin komünizm düşmanlığı 
lda meydandadır. Moskovayı tanımıyan 
ve hala siya&i münasebetlerde bulunmı
yan Yugoslavy.ının Almanya ile ticari 
ve iktısadi münasebetlerinin pek geniş 
vasfıdır. 

Seviyor mu? - Sevmiyor mu? Lüzitanya il sefere çıktığı 

york nhtımında 

1şte bu vaziyetler na.zarı dikkate 
alnın- ve Yugoslavya hUklımetinin zu
hur etmesi melhuz her tUrlü tehlikele
re karşı Küçük Anta.ntm diğer devlet. 
!erinin kendisile birlik olmasının te
minine ihtiyacı olduğu dü.şünüliirse 

Beneş'in bu seyahatinde görüşülecek 

meselelerin nelerden ibaret olduğu hak 
kında bir fikir elde edilir. 

Beneş bugün cümhurreisi olmakla 
beraber memleketinin harici siyaseti
nin idaresini elinde tutmaktadır. Kü. 
çille AnUinta dahil bulunan her dev
letin diğerlerinin uğrıyacağı tecavüze 
karşı otomatik bir surette tecavüze 
uğnyana yardım etmesi projesinl tek
Hf eden de bizzat Ben~tir. 

Buranın en doğru haber alan kay. 
naklan bu projenin Yugoslavya tara
fındlll}ı kabul edilmesine 3imdilik im
kan görmemektedirler. Bunların ka. I 

Bunu anlamak için zavallı çiçek
leri 110/maqa lüzum 11ok! On iki 
şeye dikkat etmek kiıf i .. 

"Seviyor... Sevmiyor ... ., diye 
çiçeklerin yapraklarını yolarlar. Fa
kat işi tesadüfe bağlamak doğru o
lur mu hiç! Çiçeğin yaprakları 'ne 
kadarsa yolduğunuz zaman gene o 
kadardır ve seviyorsa da sevmiyor· 
sa da gene o kadar kalır. 

Fakat, seviyor mu, sevmiyor
mu? bunu gösterecek bazı şeyler 
vardır ki hiç şaşmaz. Çünkü bun· 
lar ruhi şeylerdir ve seven adam 
bunları muhakkak gösterir. 

Seviyor mu, sevmiyor mu? 
bunu anlamak biraz dikkate bağlı .. 
işte size seven adamın göstereceği 
haller, yapacağı hareketler. Eğer 
sevdiğiniz adam bu şekilde hareket 
ediyorsa sizi sevdiğine emin olabi· 
lirsiniz: 

1 - Sizi sevdikçe size karşı da
ha ihtiyatlı ve tedbirli hareket eder. 

2 - Arkadaşlarına sizin kendi
si için bir arkadaştan başka birşey 
olmndığımzı söyler. 

3 - Sizi essiz bulur. 
4 - Hakk;nrzda yapılan hiçbir 

~akaya tahammül edemez. 
5 - Mütemadiyen kendi vazi· 

yetinden, mesleğinden ve emelle; 
rinden bahseder. 

6 - Çocuklara ve hayvanl~ra 
karşı birdenbire bi.iyi.ik bir s~vgi 
duymağa başlar ve sizin de onları 

sevdiğinizi zanneder . 
7 - Sizi tanımadan evvel yaşa· 

dığı hayata acır. 
8 - Çok gürültülü münakaşa

lardan kaçınır ve mecbur olduğu 
zaman gayri tabii hareketler yapar. 

9 - Her bahiste sözü evlenme
n in iyiliklerine getirmek ister. 

1 O - Sevgisini göstermek iste
diği zaman beceriksizlik eder. 

1 1 - İh tiyatını ve çekingenli· 
ğini canmm sıkacak dereceye gö
türür. 

1 2 - Aile n ize karıı b ir sevgi 
duymağa başlar. 

Günlük~ 

[R~!?a!Q~· 
Saat 12,30 PIA.kla Türk musikisi. 12.50 

Havadis. 13,05 Muhtelit pllk nqriyatı. 14.oo 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Pllkla dans musikisL 19,SO 

Konferans, doktor Selim Ahmet tarafından 
(Barsak tuteylAtı). :!0,00 Sadi ve arkadllf • 
ları tara!mdan TUrk musikisi ve halk şa~ 
kıları, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
söyle\•, 20,45 Safiye ve arkadaıları tarafın • 
dan TUrk muslkl.ııi ve halk ıarkıları: Sallt 
ayarı, 21,11$ Orkestra: 

Sant 22, l/l Ajans ve borsa haberleri ve 
Prtcsl gUnUn programı. 22,30 Pltlkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23,00 Son. 

paranm mikdarı bir milyon t 
sı tahmin ediliyor. 1nen dal 
trik meş'alclerile su altı:tda 

teknesini delecekler ve kopar 
haları su· üzerine gönıdererek 
delikten girecekler; kasayı btl 
açacaklardır. Geminin borda 
~arılan çelik levhalar da dUn 
den buhranı olduğundan k_, 
tınlar ka<dar kıymetlidir. BU 
daha şimdiden gemi yapan tft 
lip olmuşlardır. Tahlisiye a 
va müsait old~ğu takdirde 
diınyaya neşredilecek rad 
bu ameliyatı, dalgıcın ıdenlf 
söylediklerini ahizeleri ba 
caklardır. Gemideki saç levh 
yade zedelenmemesi için d' 
Janılmıyacaktır. 

Acaba dalgıçlar Lüzita 
göreceklerdir? Şimdiye ka 
tecrübe dalışlarında elektrik 
ıinde birçok garip balıklar.dl 
etrafında yüzdüğü müşahed 
hassa itlerin sularda yaşıyan 
pekbalıklan ve k'uyrukları 
k unU§U ile insanı öldürecek 
dette elektrik kudreti taşıy 

re boyunda 30 santim ku 
balıkları görüldü. 

Araştırmaların birisinde 
lina iki baca arasından ürk 
kuş gibi dalgıçları görür g 
mıştı. Transatlantiğin birç 
!arının kapıları sıkı sıkı ka 
lann ya su tazyiki ile kap 
vak'adan hiç haberleri oırnı 
yolcular tarafından yatmad 
litlendıkleri zannediliyor. t 
male göre kilitli kamaralar 
.sanın kurtulmak iimidinden 

(Sonu: 8 



~adyod8 kimleri dinliyorüZ? 
CC 8•11111 Belma ve zevci Bag Cevdet Kozan 

Maceramı yazdıramam, 
çünkü zülfüyara 

dokunur! .• ,, 
11!:- Bebnayı nuıl bulacatımı Bay 

' Cenıue aormuıtum. Beni ko
tt ~ .. :~lltup aalona yeni giren bir za-

'""ll etti : 
.... Sarı· 

8-hıı 
8 

ltkir Bay Cevdet Kozan J 
bit lııdt e~nın zevcidir. Her ikisi ile 

8t Cöl'Ü!ebilirainiz? 
Ct,~ ltteı'ut Cemil aynldı. Udi Bay 
dıııı, '" •rteıi günü için randevu al-

l):irı .. 
~~ğl~ Üzeri Konservatuvarın ar-
~ hır apartımanda her iki &an-

8-, ICSrüıtüm. 
Qıilti. kemal Niyazi de misafir gel
ltrdı. ~ılıklı eski eserleri okuyor
~Yln Belma da bir koltuğa gö
le1'j beat iki sanat arkadaıının söyledik-
~d tleri dinliyordu. 

\ıı~Oda hemen her akşan1 beste o
ltı~ refakat eden Bay Cevdet 
~ll:Ye naııı baıladığını ıöyle anlatı-

' O ~1lk. '-inanlar Kaaımpaıada oturu-
'~ Babam bahriye binbaııaı idi. 
' dt dan rene bahriyeli olan yüz
... 

0 
}'trıı muıilciye çok meraklı idi. 

~aıııanın musiki meşkhanelerine 
~' U. İlk cittiğim santuri hoca S'. ~ llıtfkhanesi idi. Udi Ali Sali
llıl ~ Yale imamı Cemal efendiden u
~ leri aldım. O arralarda on beı 
~ki k.dardım. Şehrin muhtelif yer
)t '-fb nıeıkhanelere gittim. Musiki
t. '2l et Pek fazla idi. Semtin muıiki
' deferli inaanlan meıkhaneler~ 

, eder, talebe yetiıtirirlerdi. 
...., .. eden udu tercih ettiniz? 

~ bd ~ z~n ud çok taammüm etmiş
~arı kıymetli kimselerdi. Son 

Ürk musikisinde yeri çok bü
man çalanD'ii"adam beste o

~ fakat ud çalan bir kimse ayni 
, okuyabilir de ... 

...... ~ lenedir musiki ile uğraJIYOr· 
.... 'l' 
~ Yİnni ıene oldu. Sumu bi-

' •everim. 
.... ~ bir aua heves ettiniz mi? 
~ lfttrı dan baıkaaında hevesim yok
t ~d' h~"eaim olsa bile ben udda 
~ 111ıi tekemmill etmiı saymam. 
~.::- büyüklerin eserlerini ta
b o~nı. .. Musiki derin, ucu bu· 
, t_ bir denizdir. 

~ ~ sanatkarlardan kimlerin e-
' 'u ienirainlz? 
~ --:klerin eserleri biribirine ter
~ lGı ez. Hepsinde ayn ayn renk 
.,.\it elliği vardır. Itride bl§ta a-
~ ~ıııet, Nlıimde bir zerafet ,ö-

• · l>edede büyük bir vuzuh var-

' l' eııu , erden? 
'teııu · 1 !l""I&r erın hemen hepsi arkada-

tııditiaııi .dan hanıisinin eserini be
>'trıj aöylemekte mazurum. .,J.n-

ıtz. eıerter - 'k' k 'd' ,, ııuı; "lbaı . -usı ı avaı ıne uygun 
~'tile bar aan'at yok! Yalnız his 

Çok <H: 
' ~d ... zel eserler yapılıj"Or. 
' 1LdYO)'a Jlaaıl &irdiniz ? 

llte ~ Yo • 
• il berıı :ırketi kurulmuıtu. Bay 

ti ~o P ezante etti. O zamandan .... ,. rıını. 
ır beat 

il~ e notaıı mı notasız mı 
•ey• IÖyJenmeli? • 

Bayan Belma 

- Ben phaan notasız okunmanın ta
raftanyım. Bir musiki eseri aanatkinn 
ruhuna iılemeli, aanatklr tarafından i
yice benimsenmelidir. Bu da usul ile 
ezberlenmelidir. Notanın yapacafı rol 
bundan sonra bir gözden geçirilmek i
çindir. Fikrim yantıı anlaıılmaım ! No
tanın aleyhtan değilim 1 Bundan baıka 
notayı iyi bilenler arasındayim. Nota 
musikinin lhımi pyrimüfarikidir. An
cak musikitinaa olmak nota ile eser o
kumak değildir. Musikitinaa olmak de
mek, eserini çald;'ğı veya söylediği bes
tekann ruhunu anlamak, onun duydu
ğu heyecanı duyup söylemektir. Her
hangi bir mektep talebesi nota bildik
ten sonra bir besteyi bir prkıyı okuya
bilir. Fakat biz buna bir sanatkar diye
bitir Jllfyl:ı: r ı,~ u ~ukla bfr 11a1t11tktr 

arasındaki fark eseri duymak, anlamak 
farkıdır. Türk musikisinin en mutena kls 
mı sazla taksim yapmaktır. Bu laletta
yin nota ile yapılamaz. Taksimin her 
parçası yüksek eserlerden alınan kıy
metleri bir araya toplamak, çalanın bu
na yüksek hiaaini katııtırmak suretile 
olur. Büyük listadların eserleri ezber
lenmezae ruh~nuzdan hiç bir ıey çıka
rıp bir takıim yapamazsınız ve taksim 
bunun içindir ki nota ile yapılamaz. 

- Notaaız bir eıer çalınırsa tahrifa
ta uframaz mı? 

- Eski Jnaanlar nota bilmedikleri 
halde hiç bir eteri tahrifata uğratma
ı:mtlardır. Bunun da sebebi her zaman 
eserlerle meıgul olmalandır. Hocam Ce 
mal efendi nota bilmezdi. Fakat o 70 
faslı sıraya kor, her dolaıtığı yerde o
kur, ezberlerdi. Bugün buna lüzum yok 
tur. Çünkü elimizde nota vardır. San
atkir eseri notadan ezberler. Çalacağı 
zaman gözden geçirir ve çalar. Sanat
ta en ziyade muvaffak olanlar bir ese
ri ezberliyerek benimseyenlerdir. Öyle 
sanatkarlar tanırım ki notaya hasn vü
cut etmiılerdir. Fakat bugün taksim 
kabiliyetinden mahrumdurlar. Bence 
Türk musikisinde taksim, bir aanatki
nn süzülm:lt kabiliyetidir ... 

Piyanonun üzerinde iki kemeçe du
ruyordu. Biri henüz yeni yapılmakta i
di. Bay Kemal Niyui bunlara baktığı
mı ıörünce atıldı : 

- Arkadaıım ayni zamanda saz ima
linden de anlar. Gördüğünüz kemençe
leri kendisi yapar. Bunda da cidden 
muvaffak oluyor. Bugün en iyi kemen
çe yapan Bay Cevdettir. 

- Son bir sual dedim. Maceralan
nız? 

Bay Cevdet gömüldilğü koltukt.ı bi
zi dinliyen zevcesine baktı, gülüttüler. 
Sonra bana kısaca ıu cevabı verdi 

- Maceramı söyliyeyim. Çünkü zül
füyara dokunur. 

Bay Cevdet Kozanla görüttükten 
aonra hayat arkadaıı olan Bayan Bel
maya döndüm. Şunları anlattı: 

- Sesim müsaitti. Evde ud çalar, 
musiki ile meıgul olurdum. Bir gün zev 
cime radyoda JÖyle bir teklifte bulun
muılar: 

- Erkekle milfterek okuyacak bir 
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Dünya nasll yıkanıyor? 
Hag11ıtında iki defa yıkanan kraliçe 

En çok hangi millet yıkanır? 
; ........... .,....,.,,,,,,.,,-=--"""""---=----· 

Garip bir ldet: herkaaten glzll yamak yiyen Japon-
lar herkaaln gözU lnUnda yıkanıyorlar va aırtla

rını da genç kızlara otaduruyorlarmıt .. 

Dünyanm birçok medeni mem
leketlerinde sıcak su ve sabunla yı
kanmağa alı,anlar, diğer memleket· 
lerde bu itin bamba,ka bir suretle 
yapıldığını işittikleri zaman ,üphesiz 
hayret ederler. Hakikaten her mil
letin yıkanma 9ekli kendisine mah
sus bir başkalık gösterir. 

Romalılardan sonra banyoyu 
mükellef ve muhteşem bir §ekle 
sokan millet Amerikalılardr. Sa
atlerce banyoda oyalanan Amerika
lılar beş dakika içinde yıkanmayı 
üstünkörü yapılan birfey telakki e· 
derler. Hele banyo teknesine vü -
cudunu yıkamadan, sabunlamadan, 
kurulamadan girenleri gördükleri 
zaman iğrenirler. 

Tiksindikleri en çirkin manzara, 
cuppadak su dolu tekneye girmek 
ve kirli suyun içinde roman oku
maktır. 

Japonyada yıkanmak için biraz 
alışmak lazım. Yemeklerin i gizli 
yiyen Japonlar ortada, herkesin gö
zü önünde yıkanırlar. Tipik bir 
Japon otelinde banyo teknesi, için
de oturacak yerleri olan büyükçe 
bir havuz gibi birıeydir. Yıltana
cak olanlar bunun içine girip otu· 
rurlar. Su, buhar borulan veya 
ateş vasıtasile içindekiler haşlanmı§ 
istakoz gibi kızanncaya kadar mtı
Irr. Japonlar kaynar suda yıkanma· 
ğa alı§ık olduklanndan bu hararete 
alclırıf etmeden gülüıüp oynaırrlar, 
kitap, ıazete okurlar. 

Japo.nlar ekseriya jimnastik veya 
herhangi birı>eden mümareteai 1<>

nunda yılc.amrlar ve banyodan 
sonra da kendilerine masaj yaptı
mlar. 

R usya, Finlandiya ve 1akandi
navyada banyolar adeta birer klüp 
mahiyetindedir. Buraya yıkanma • 

kadın anyorus. Birisini yetitt iremez 
misin? 

Zevcim eve dSnUnce hemen benim
le ittiple batladr. Dört ay zarfında bil
diklerimi ilerlettim ve bir akıam sekiz 
on f aaıl yaparak ite batladım. Sonralan 
yalnız bapma okumamı söylediler. Beı 
sene var iri yalnız okurum. 

Bay Cçvdet bana hitap etti: 

- Zevci oldui'u gibi hocaaı da be
nim.. Kendiıi daha evvel Ahmet efen
diden ders almııtı· Temiz muıikisini ben 
ilerletmesine saik oldum. 

- Mikrofon batında heyecana kapı
lıyor musunuz? 

- Çok... İlk akpm ne kadar heye· , 
can duydumaa aöylediiim diğer akşam-j 
tar d& büyük bir helecan içinde kalbim 
çarpıyor ... Radyoda kocamla be-raber, 1 
çalıp aöyledifimiz zaman daha iyi anla-I 
fıyor, daha muvaffakiyetli neticeler alı
yorum. 

- Besteleri notalı mı, notaaız mı o

kuyorıunuz? 

- Notaaıı .okurum. Çünkü zevcimin 
söylediği cibi ezberlediğim besteyi iç-

1 

ten, duyarak okuyorum. Birkaç aydan- 1 

beri de nota dersi alıyorum. Bununla 
solfej kabiliyetimi artıracağım. 

- Garp musikisini sever misiniz 
Bu sırada Bay Cevdet gene- söze ka

nıtı: 

- Bir insanın muaiki1in11 olup d.ı 
musiki aevmemea:ne imkin var mıdır? 
Ben Garp musikisile hiç uğraımadığım 
için bu büyük sanatın aleyhinde vey.ı 

lehinde söz söylemek cür'etini kendim
de bulmam. ... 

Bayan Belma ilive etti: · ' 
- Evet... Ben de bulmam ... 
Zevç ve zevce iki sanatkinn metk 

zamanları celd!ği hazırlıklarından an-

• 

ğa gelenler ptranç, tavla gibi o
yunlar oynarlar, konuşurlar. Hat
ta bazılarında ıinema bile gösteril
mektedir. 

Finlandiyada Suma denilen ha· 
yat veren bir takım hamamlar var
dır. Bu hamamlarda kızgn tatlar 
üzerine dökülen soğuk sularla hasıl 
olan buhar bulutları arasında ban
yoya girenler bol bol terledikten 
ıonra açık havaya çıkıp karlar için
i e y~varlanırlar. ~~ işin sonunda 
masaj yaP,tırır ve gıyınclikten sonra 
da sıcak bir§ey içerler. 

lsveçte ise masaj yerine vücuda 
çubuklarla vurulur. Her sene dün
yanın her tarafından bu banyolara 
akın akın insanlar gelir. Fakat ta
rifinden de anlatılacağı gibi hu ban
yoya ancak kuvvetli natura sahip
leri dayanabilirler. 

Avrupaya yıkanma adetini Hin
distanda uzun müddet oturan lngi· 
lizler getirdiler. Bundan evvel Av
rupada banyo lakırdısı gul yabani 
hikayesi gibi herkesi korkuturdu. • 

Din ile el ele veren pislik yü~ 
zünden çok adamlar yıkanmaktan 1 

kaçarlardı. Hatta hayatları müddeı~ 
tince viicutlerine su dokundurma
yan adamlara, bilhassa fakirler ara
sında çok tesadüf edilirdi. 

Kurunu vustada bir adam şöval
ye rütbesini aldığı zaman bir takım 
merasim silsilesinden geçerdi ki bun 
lardan bir tanesi de yıkanmaktı. 

İspanya Kraliçesi me§htr Eli
zabetin en 7.İyade iftihar ettiği t ey, 
hayatında iki defa yıkandığını ~ÖY· 
lemesidir. Bunlar da ne zaman hi· 
liyor musunuz. Biri doğduktan son• 
ra, biri de evlenmeden evvel. 

Jaıılıyordu. Vedi edip ayrıldım. 1 
Vücutlarının gll:.clligini yıkann.c.ığa ve su 8porıaıa borçlu oıdukkırmı sby. :'!Jv •ı vs 

, Yekta Ragıp ÔNEN ~.,.., ytJpllalı bir~ birinci oo ikinci ilan edil.en iki gü:ı:eZ 
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•• 
ıçyuı ~~~;ı~cAs'; Habeşistan s~ferinin 

• • 

B:a.ztan~.KAo•~CAN ~FLk• •• f . ki Teha.., ıs Seferin ilk Başkumandanı Genef 
u un ızmır or ezı aya arının D , B , . "" , , 

altında idi. Kara burnu, Foçayı ı ono nan neşrettıqt kıtap 
bile görüyordu. 

- Venedikli bir satıcı ... 
- Bana kalırsa askerle erzakı bu

nun için değil, bizim niçin geldiğimizi 
öğrendiği için çoğaltıyor. Yukarı İz • 
miri alayım derken aşağı lzmiri elden 
çıkarmak da var. ZahiU'ya kurnaz bir 
adammış!. 

- Öyledir. 

Umur Bey sola döndü. Liman ka
lesinin cenubunda Apollon mabedi( .. ) 
lunduğu yerde. 

tlstyanı 1 incide) ı yor. Bu vazüelerden biri, İt.aylan ta-
Halkın bir §eY bilmesine meydan arruzuı•u ha.zırlamak, di~eri ise, bü. 

vermeksizin bu planı gizlice nasıl te. yük bir rüşvet s<.·ferberliğine girişile. 
kemmül ettirdiklerini meydana koyu- rek bu taarruz için zemin hazırla-
yor. .. mnktı. 

Bir yandan Habeşfstanda rüşvetle Ve herşey teşrinievvel ayında. tc-
tefrika yaratırken, diğer taraftan Ce- min edilmiş lbulunacaktı. Tarih her za
nevrede nasıl gadre uğramış masunıi- ma.n için ''Teşrinievvel., olmuş ve e.s
yet manzarası arzcttiklerini izah eyli. la deği§memiştir. 
yor • Habeş imparatorluğu İtalyan ca. 

Habe§Ultanın he r tar.::ıfırıdlJ 
hazırlıklar yapunııştı.,, ~ 

Di Bono rüşvet yolunda ne f 
para sarfedild iğini söylemiyor. 
belki de bir tarihşinas günUn 
bu hakikati de ifşa edecektir. r 
Di Bono bize neticeyi 5u ta.rzd8 

r iyor: 

Umur Bey emretti: 
- Hele bizi liman kapısı tararına 1 

nin birkaç mermer sütunu, drvar yığın
ları, bulunuyordu. Daha yukarınia 
eski Stadyom'un olduğu yerde Tilrk 
atlıları karakol g~ziyorlardı. Cine
vizlilerin bu taraftan gizlice geçerek 
yakın köy ve bağlarda haydutlı•k ettik
leri oluyordu. 

Habeşistan& hücum tarihinin, hü- suslan ile dolmuştu. 
cumdan tam bir sene evvel nasıl ka- Dl Bono böyle diyor: 
rarlaştığı ve bu tarihten artık asla "Siyası biiroımtz ve cntclicens tcş. 

•'Mühim oıan cihat 111ınu a 
t1r. Sef ere girişmemizi~ daJı(J l16i 
gıcında bu parçalama siyaseti . 
timiziıı nclicelrri grirUlmekteıtd~~ 
.çurctlc dii§man:mı::;ı 200,000 (J(lG 
mahrum etmişti.,, 

götür. Görelim §Urayı.. 1 
- Şahin kulesine çıkalım.. Oradan ı 

daha iyi ~örUnilr. 

Engin deniz onu SCUlki çağırıyordu. 
Fakat oraya gtimek için her Jeydcn 

evvel burnunun dibindeki şu 'ı:lüşmanı 

yuvasından atmak, oraya yerleşmek ge
rekti. Bunu yapmadıkça kıyıya inmek 
ve sandal yapıp da gezmek bile kabil 
değildi. 

dönülmediği bu kitaptan anlaşılmak

tadır. 

-PekL. ,, Bundan b~ka insana hayret veren 
daha birçok if ~a.at ... 

• * * Bir taraftan rüşvet dağıU 
Etrafında birkaç bÜ)":ik binanın bu

lunduğu avluyu geçtiler. Cuğa Bey ı 
onları dar bir koridordan geçirdi. Dar 
bir merdiveni tırmanıyorlardı. Bunun 1 
bir tarafı dimdik yükselen kale dıvarıy
dı. Diğer tarafı da dimdik alçalıyordu 
ve kenarda korkuluk bile yoktu. 

Kale dıvarlarının Ustü yan yana Uç 
dört kişi yürüyecek kadar geni§ti. 

Kc:dife kalenin mazgalları ardında 

&anklr ba§lar, çcbkenli gövdeler görün
dliğU zaman I...iman kalesinin kulelerin
ıde de tüylü şapkalar; miğferli başlar 

ve dantelli ytıkalar birikmişti. 

Kitabın mukaddimesi İtalyan baş. 
vekili Mussoliııi tarafından yazılmı§
tır. 

Mareşal Di Bono'nun sözlerini oku
yunuz: 

"Ducc, Hnbc~ -nı~clesinin' 1936 se
nesinden evvel 11ıuhal;ak surette ne
ticcl.cnnıcsiııe lxrt'iyycıı karar vermiş 
bulunuyordı(. Ducc, Şarki Afrikadcl 
yakmr/..a. Jıapıl<toak hareklittr:m kim.'iC· 
yi haberdar etmemişti. Olacak ~eyleri 
yalııız o t'O ben biliyordtık. Bu ha.7...-ik.a. 
tiıı halk tam/mdan bili ımıe8ine im
kcin verecek hiybir. ihtiyatsızlık ve if. 
şaatta 1.nt.lunmuyordıık. 

askeri hazırlıklar da yapılırıa)f 
Yollar, gizlice takviye ediln'let<t 
Tayyareler için hangarlar jnŞS 
yordu. Harita yapmak için Haııef: 
üzerinde tehlikeli uçuşlar yapddl
lalar inşa edildi. 

Temmuzun 26 sında MusSO~ 
zıyor: 

"Yapaooğımız ta.tJrru~un, atVI 
rlnrbclcri ezici olmak lô::ımcır. ! 
lanmarmz için tarıı 120 gilnii11 t ~ 

Harbe girişmeden iki ay e""·el 

Mazgalların ardından geçtiler. 
Yeniden bir merdiveni çıkmağa baş

ladılar. Burası döne döne yükseliyor • 
du. Kalrn dıvarlardaki küçük delikler. 
den giren ışıklar oraya varıncaya kadar 
iyice cılızla§ıyordu. Bastıkları yerleri 
anca!: görebiliyordu. 

Tepeden gelen bir ııık gittikçe 
yaklaştı ve merdiveni aydınlattı. Kule
nin ıüstüne çıktılar. Aşağıda iken pek 
hafif hissedilen poyraz burada iyice sert 
esiyordu. 

Umur Bey mazgallara dayanarak 
deni::e baktı. 

Eu ıün İzmir körfezi ayaklarının al
trnd" idi. Kara burunu, Foçayı bile 
gör{' •·ordu. Midilli adası akıamın 
su;1 ~r.i arrJıP.~a. kaybolmuş gibiydi. 

E urada deniz şimalde ve cenupta 
yüksek sıra tepelerin arasına soJrnl
r.ı:.ış, öteyi beriyi biraz oymuştu. Ya. 
maçlarda yeşil bağlar, boz zeytinlikler 
ve ormanlar vardı. 

Bunlar manzarayı büsbü~:.in gü
zelleştiriyordu. 

Bu yerlerin hepsi de Türkün elinde 
olduğ!_l hakle burnunun dibindeki ka
lenin Cinevizlcrde kalmasına şimdi da
ha çok kızıyordu. 

Kadife kalesinin deniz tarafı dimdik 
alçalıyordu. Elli altmrş kulaç indikten 
sonra dümdüz bir toprak başlıyordu. 
Bunun şurasında burasında sazlıklar ve 
çalılar vardı. Vaktiyle denizin şu tepe. 
nin dibine kadar sokulmuş olduğu, fa
kat toprağın yığılmasiyle gerilediği he
men belli oluyordu. Bir miı ileride ve 
deniz kenarında büyük bir kale vardı. 
İşte burası Liman kalesi yahut (Aşağı 
İzmir) di. 'Ii:irkler henüz düşman elin
de olan buraya (Gavur İzmiri) derler
di. Kendilerinin oturdukları ve Ka. 
dife kalesinin arkasında olana da (Türk 
İzmiri) adını vermişlerdi . 

Liman kalesinin etrafında geni} ve 
derin hendekler bulunuyordu. Dr • 
varların boyunca kırk elli adımda bir 
büyük kuleler yaprlmıştr. Bunlar üç 
taraftan denize kadar uzayor ve orada 
ayrıca küçük bir limanı da içine ah • 
yordu. 

Cuğa Bey oranın yüksek ve kalın 
dıvarlarınr, korkunç kulelerini, etra -
fındaki derin hendekleri gösteriyor; O 
zamana kadar yapılan savaştan anlatı
y.:ır.du. 

. Kaleye deniz tarafından serbestçe 
yıyecek ve asker geldiği için hiçbir za. 
man zayıf düşmüyormuş. Hendekleri 
aşarak dıvarlara merdiven dayamak ve 
mazgallara tırmanmak da mümkün ol
muyormuş. 

Cuğa içini çekerek !>Özünü şöyle bL 
tiriyordu: 

- Deniz yolunu kapayabilsek çok· 
tan aç kalır, teslim .olurlardı. 

Umtır Bey sağa döndü: 
. Pagus dağını arkadan ve yandan çe

vırerek geçen küçi.ık Melez çayının su
ları pek azalmıştı. Denize döküldüğü 
ycrt~e geniş bir bataklık ve sazlık var -
dr. Biraz daha sağda Diyana hamamla- . 
rınrn (*) daha beride Diyana mabedininl 
yıkıntıları görünüyordu. 

Umur Bey yorgunluğa bakmadan 
bir toplantı yaptı. Çok ge!Smeden gU -
ncş battığı için kalenin büyük salcnun
da iki büyilk meş'ale yakılmıştı. Türk 
kumandanlarının kalın ve taştan dıvar
lara vuran gölgelerine bakanlar burada 
birçok devlerin bir araya gel.iiklerini 
sanırdı. 

Ebat .Bey şöyle diyordu: 
- Kaleyi h Ucumla ~lmanın imkanı 

yok değil. Fakat çok kırılırız:. Halbuki 
onu daha sonra elde bulundurmak için 
hepimizin yaıaması gerek. 

Umur Bey bu düşünceye daha kuv
vet verdi: 

- Aşağı İzmiri ne zaman olsa düş
mandan alrnz. O halde bizimdir. Fakat 

ti. 
Umur Bey btı düşünceyi mimledi. 
Liman kalesinin !deniz tarafını ka -

patmanın kolayı bir türlü bulunamıyor
du. 

Mancınıklarla dövmek, hendekleri 
doldurmak, merdivenlerle mazgallara 
hücum etmek kararım verdiler. Ertesi 
günden başlıyarak hazırlık yapacaklar
dı. 

Ayni akşam Apollon mabedi harabe
leri arasından çıkan seyrek sakallı, 

kan bur ve elli yaşlarında bir adam sır -
tında bir heybe ile hızlı hızlı Liman ka
lesine doğru gidiyordu. Kapıya yak -
taştığı zaman soldaki nöbetsi oku ya -
yrna koydu ve bağırdı: 

- Kimdir o? 
- Dur! Atma 1 Kapitano Oryano beni 

bilir. 
Nöbetçi geriye döndü ve haber ver-

di 
- Kapitano Oryano onu tanıyor-

mu§. , 
Çavuı Alvizo aşağıya seıılen::ii: 

(Arkası var) 

c•ı - Şimdiki h&!ka pınar. 
{ .. ] - Şimdi Bahribaba parkmm bu• 

• lzmlr sanayi birliği umumi klı.Ubl dUn 
ııchrlmlzc gelmll' \'e ak§am Ankaraya git• 
mloUr. D!lnU§tc bir mUddct §ehrlmlzde kala 
rak milli sanayi birliği ile mllştereken yeni 
lthal!t rejimi projeleri Uzerlnde caııoacak 

tır. 

• Elektrik işlerine bu sene bir mllron Ura 
harcanacak ve Zonguldak bU)-11k elektrik 
santTalmın fnpsma baolanacaktrr. 

• Cenup ve şark vllAyeUerlmtz!n canlı 
hayvan servetinden letltade lçtn bir nnonlm 
§lrket kunıtmu§tur. 

• Kezban adında bir kızın kızlığını bazım 
ve Penbe adında diğer bir kızı kaçıran İl:• 
rahim Kezbanın lzdlvaçtpn bilAhıı.re vazgrçU 
At ve Penbc de kendi rlza811e kaçtığı için 
d!lrt aya mahk1)m edilmiştir. 

• B:ışka yere naklllerlnl lstlycn mualllm 
ter - harcırah lııtememek ~artlle - en geç 
15 hazlran:ı. kadar mUracruıt edeceklerdir. 

• tzmlr musev1lert mahkemeye müracaat 
la TUrk adları almaktadırl&r, 

Duccyc şu 1nül<iha:xıları ileri sür. 
rtiinı: 

- l!abcşistaııdaki siyasi ahooı ve 
§crait 7ıck kötü bir haldedir. Bu itib~r
la, imr~ratorltt{ru purçalamak giıç bir 
i., olmıyaoaktır. Şu ~rtla siyasi Baha
ıla gayet iyi çalı§manuz, W::ımdır. 

Dııce de l>eıAim gibi düşünü.yordıı. 

!Jımım iizcrinc ~am sfiratl.e hareket et. 
m.cmi emretti. Miimkfoı ol.dıığu kadar 
Qahuk lıa..."'U"lmım.am ica7.>cdiyordu. 

- Fa'Jr.cıt prıroua ihtivacı.mız oliı
oalc scf in ! <kdim. Bimok paraya! .. 

Kitabı ya.zan GeııcrJ.l Boııo'mm diğer 

bir po:::tt 

kilıi.twıt:xı istenildiği kniln.r para ue
riliyordu.. 

Ve mı. tarz, ~nuvaffakiyetlc harc
k~ mc'U."ırlnin yo9(m §<ırl:iyd·.1, 

1(. )/. * 

sol ini şu telgrafı yazıyor: 
"Kcmfcrans, bir neticeye . tı6...J 

dı. Cencvrcde de ayni §eY o"l/P 
Harşcyi bitir!,, .J 

Bundan sonra '"beynelmilel ' 
münascbetile,, İtalyan don~,1 
talimat vermcğc sıra gelmiştir· ' 
o kadar gizli olmuştur ki, Di fP. 
ancak a~ızdan haber verilebi~ 

Mussolini Di Bono'ya demiŞtil' 
•'Eğer l?ı9iltere, lta.lyayo. 1ı~ 

edecek olvrsa, /talya Habe§ taL1 ~ 
nıt b ı ml.:ıp1 Eritreyi mü<la.fa':f' 
vücut cdP<,e·ktir.J, 

Sonra eylül ayı geliyor. A~# 
be başlamak için-Mussolinl'nin 
ye basmasını bekliyorlardı. 

Mıuıso7ini bcuw cuvabcıı: 
- Parawıı yana sıkıntı 

ceksin, dedi.~ 

Bu sıralarda kullanılan İtalyan ca.. 
çeknıiye. suslahndan biri hakkında malumat 

Eylülün 29 zunda Musfiollıti r 
graf ı gönderdi: ,1. 

"" ,,.. . 
Mussolini'nin gizli pUmr, tam ma

nasile, hiç bir sır sıznuyacak şekilde 

gizli tutuluyordu. Halkın bir şey bil
memesi lazımdı. ÇUnkü belki de hoş
lanmıyabil irlerdi. Hatta Erk:inıharbi. 
ye bile bilmemeliydi. 

Habeş imparatorluğunu ele geçir
mek yalnız Mussolini ile Di Bono ara. 
smda bir aır olarak duruyordu. 

1934 senE-.sinin başlang:cında ha
zırlıl.dar artmldı. Bu tarihte, dünya
nın Habeş tasavvurlarından haberi ol
madığı gibi bundan sonra da daha ay. 
larca haberi olmamıştır. Ancak bu 
sıralarda birkaç Habeş erkanına daha 
mesele hakkında nıahimat Yerildi. Bu
nunla beraber umumen halkın asla bir 
şey bilmemesine el'an dikkat edilmek
teydi. .. 

1934 senesi kanunuevvelinin 20 sin-, 
de İtalya hlikumeti şefi, "İtalyan _ Ha
beş meselesinin halli için ne yolda ha. 
reket etmek Jazımgcldiğine dair tali
matı, biı!:zat hnzırladr. Bu vesika tam 
mana.sile gizli idi. Ve yalnız beş nUs
ha üzerine tabcdildi. 

Mussolini, r""'b~1 imparatorunun 
kendisine asH\ hücum ctmiycceğini bı
liyordu. Bunun ürerine taarruza geç
meğe azmetti. 

:{- J(. • 

Mussolini 1935 senesi martının 8 
zinde Mareşal Di Bono'ya r;unu yaz. 
dı: 

"iyiden iyiye h\.'tııi olduğunıa göre, 
• bi:::, mad.emhi cyliiliiıı 1.Jcya teşrini

cvvclin ııihayotindc harekete gc~ece. 

ğiz • 300,000 J.'işilik topl.u bir h.·wvvct 
ve lıuıırı ilaveten SOO iki 500 tayııarc 
ve SOO seri otomo1Jil hıtltmdıırnıalıyız. 

Hatta beyııc1milcl itiraz ve milna. 
ka..şa1an mucip ol.s<ı dahi tcmpornııza 
siirat vcrnteTG muvafıktır.11 

Plnn böylece tasarlandıktan sonrat 
Mareşal Di Bono İtalyadan ayrıldı. 
(7 Kanunusani 1935) 

Di Bono'nun İtalyayı terkettiğini 
kimse bilmiyor<lu. 

Di Bono, bu esnada nasıl çifte bir 
vazife Ue muvazzaf olduğunu anlatı-

veren Di Bono diyor ki: 
"B11 adam .göriinii~tc bir fa.brika

törd.ii. Yalnız kemli i-:tlerile mcwıil gi. j 
bi göriimiyordu. Hcikikatte ise, lı udu. 1 

dun ötesinrleıı aiia.mlzr hen-Usino geli
yor tıc kendi tarafrnda d.a hı:.stuıi me
ınurlıın öte yana 9ö11dermek ı:c lm 
i§i idare r.t7tıeklo ıııt1va~z-ıft1. 

Hô.nıit hakkında 
(5 inci ~ayıfa<laıı devam) 

"Ayın S ünde ileri harekete 9" 
n-i:::i emrediyorum!,, 

Bu suretle te~rinievvelin i!lC 
!erinde. Mııssolini'nin her za.tı1~ 
yet ettiği gibi, İtalyanlar hududll" 
yanına aktılar. 

Alt yanını bilivonız .. , c 

(Smulrıy E~ 

.~uzifanga 
\ ' (6 rncı sayı/adan O.et 

İç ve dıt siyasada, diplomaside, vaziyette ve çok feci şerait attıııdl 
edebiyatta, kültürde ve her nefes dükleri anlasılmaktadır. 
alışında Hamid yalnız Türk olmuı, Boğulanl;rdan birçoğu Amer•~ 
yalnız kendisi gibi olmuş, yalnız duğundan çek·ıecek film Ameri1'' 
milli olmuştur. O, iç politikada ne bnsızhkla beklenmektedir. Filtı1°e, 
Osmanlı cemiyetinin, ne Abdülizi- teşem transatlnntiğin nasıl yar.ı , 
zin, ne Muracllarm, Hamidlerin, battığı anlaşt!acak ve Almanl:ı~~c 
Mehmcdlcrin, ittihat ve itilafların, dilcrini haklı göstermek için scıf f, 
ne de dış polltikıtda şu veya bu ya- leri gibi r,cminin ambarlarnıdıı ''1 
bana siyasetin adamı olmutlur. taşıyıp ta~ımaiiığı da belki bel!: ~I 

O yaln•z, h:ıyatmm en şerefli tır. Fennin son günlerdeki '.1 e(.ıı 
devrinde idrak ettiği cumhuriyetin, sayesinde 360 metre metre de:::~ 
milli Türk ideolojisinin adamı oldu. dar in~bilcn dalgı~ların bu '11 
Bu hakikati bilen milli Türkiye bu. başaracakları muhakkaktır.~ 
gün bu büyük çocuğunun tabutu -
önünde genÇleri, ihtiyt1rlan, (~;;;!c.rı, v~öJ;yc '"o aıetlf16 
kadınlan, erkekleri, sivilleri, asker· ~hnacak daktUO 
leri. ordusu, donanmaıı, hava kuv. 
vetleri, kültürü, mektepleri ve bü- ··rı~lk'~ 

f k .1 1. Adliye Vekaletir:le mıt or.~ 
tün ıere ive va anı e, eği ıyor. lira maaşlı katipliğe Franııı.ı". 

Türk kainatında Büyük Şair adı- ıo "' 
na Atatürkün milli matem ilan edi- yup yazma bilen bir daktı ıJf1 \o 
ti bWlun delilidir. caktır: Taliplerin memurin\~ h 

Bu satırlar bizim hissemize ilü- nun 4 üncü maddesinde yat• f(IJ 
ve ıııartları haiz olmaları, ve ~:-J 

şen tazim borcWlu ödemek iddia- ~ ı rı lY 
smdadırlar. be müdavim bulunmama" b J~ı ı 

Peyami Safa Ciimhuriyctte yq.zı_ gelmektedir. Bu münase de ıı: 
mayıs cuma günü saat 14 .. cı ı-, 

~: ~ 
Onun ölümü. benim içimde, Türk biyat fakültesine bağlı ya ~ 

şiirinin doğduğum gündenb~ri kaybet- ler okulunda imtihan yapı~, 
tiklerini. tarih sırasile bab:ımı, Recai- ___________ .....-ıd'f t-ı 

zadeyi, Fikreti, Na.~!fi, Haşimi, Cenabı, bi geldi. Akife kadar muasır 
0 

Seza.iyi, Akifi... yeni ba.§tan öldürdü. tımızı tek başına temsil ede;,ı,ıı 
Çünkü o snğkcn, hepsinin mihrakı o- ğu için, ölUmUne teceddilt ti 
!arak ötekilerin ışıklarını dn biraz de. mızın bütUn matemleri kaı:ı~~ ~ 
vnm ettiriyordu, şahsında birkaç dev- Bunun için Türk şiirinın ,f'",. 
ri de biraz • ·~atıyordu. O ölünce ba. günü içindeyiz ve bu serdar~~t 
na ötekiler de o:::ıunla bernb:?r, bir da-~ da-:ı bütün bir l::nfiknin de 
ha, bir günde ve bir anda ölmüşler gi-J tutuyoruz. 
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~n büyük şaire bizde görülmemiş derelm 
tede muhteşem bir cenaze alayı yapddı 
ili bin kişiqe yakın hel}bet li ve muazzam bir küf le Abdülhak 
Hô.midi milli matem havası iÇinde ehedige.tıe tevdi etti . 

~ ı.:, 
idin ;Yilk tairiıniz Abdillhak HA-

liir, A.ta~~en dolayı umumi tees.. 
~ k ün ilan etmiş olduğu mil
~, e genişliyor. Memleket hu
.alıi~aplıya.u bir büyük hadise 
~% ~ aldr. lsta.nbul vali ve bele
~ .\lıd~Ublttin OstUndağrn evvelki 
atı sak l:Ianıidln refikası Ba. 
Y~ tQı Ulu önderimiz namına 
\l~ CtinıııUITeisimizin taziyet 
~ bildirmesin&en sonra A
"dtt de ~\'erlerin.den ylizbaşı Bay 
~Un öğle vakti lstanbula ge.. 

' . çıkarak Bayan Lüsyeni 
l~~lf. ~urreisinin kendisi

~. ~· in \'llZifeyi bildirmiş ve cenaze 
,it de bulunarak tabutu takip 

l'ı ' llA.ZIRLIK 
~~ .1• Baa.t on beş buçukta kaldı-
ta a ~tan edilmiş olmasına rağmen 
la r-~tııdan on dörtte lstanbulun her 
~t utıleti :A1açkaya doğru giden yol
lriı1etde11 ndc ~elenklcrle akın akın cad 
~~eleru;eçcn kesif mektepli ve halk 
Ilı 'etııenbe.r?01ınuştu. Bütün şehir se. 
lı ~iıııı . ~ görülmemiş ibir cenaze 
t k tıkbrn ıçın ayaklanm'f.5lı. Yollar tık 
~-~olu idi: bizzat mera!ime iş
~-·nııtaıc· nnu bulamamış olanlar gü
~lelind 1 

evlerin, apart.ımnnlarm pen 
l'' Su..,.ati e Ye: almışlar, bekliyorlar-

O!Jal'da Polısler .Maçka civarındaki 
9et'ere lı dol~rak intizama ve seyrü-
t .ı\bq~~ret <:diyorlardı. 
lırıtıalt ak Hıunidin Maçkapalasta 

. ta oldıı<n. d • d b" '"k ··ı .. 
"~ • "b... aıre c uyu o u 

ılı§' '.l'op~kfın edilerek tabuta konul
biaıt .. te..,.k apı nıüzesinacn gclirilmi§ 
d~ 011ut aıacıe güzel işlemeli, tarihi 
te llıa n:k ~lan tabut şairin yazı o. 
~i ~s. ihti ledıl~iştr. Kadın, erkek, 
~.~~u;ıu- gozü yaşlı, gönlü yaslı 

liııde bj r <>elaya giriyorlar, tabutun 
cı~~k a~ kaç ihtiram dakikrun gcçi
er·katııııın 1~0~1ardı. Birçok kimseler 
doı111~ bir t ?n~nde birikmişler, kendi. 

i'ı tıab Üt-lu sıra gelmemesinden 
tt11u;rsıılanıyorlardı. 

t~;ı ~t 
0 

'l?V[)EN ÇIKARILIYOR 
tı.~lt'ı~at en be~e Tabut, apartımnnm 
r1ıd~ tıaıc1 ad·d~ıne bakan biiyük salo
laıı • l~l'i~11?ı, odanın pencereleri a
~l~ ~i~r t.1 \•e dısarıdaki halka hi
~ UatU: ılk dini (iyin yapıldı ve 
'l1 1llda e ahnıı.n tabut hıçkırıklar 
ı~~lt~e apa~ıınandan çıkarılarak 
1taa lı~ C<unııne getirili:li. Tabut ka. 
ıı~ lııııa i;.rtasında ve çelenklerin ar
flLt~at-b· 1' fa.kat cenaze alayının bir 
-"111 1Ye :N· 
>oıllll lıcu -1( ışantaşı taraflarında, 
• heni aç~an Bcşiktaşa inen 

'<!ti.ilde~ .hemen Beşiktaşa yakın 
~tı hc!ıtıe:~· Tcşvikiye cnmiinde bir 
ktan e iletek cenaze namazı kı. 

' top onra tabut camiin önünde 
'1 arabasına nakledildi. 

4\lal' §U LA.l'°/N TERTiBi 
~de atı1 ı:~etJe tertip edilmişti: En 

11 :1rnasnı1 ~:e~ bulunuyor, yolun a
li l'ltasında tnın cdİi'orlardı. Bunla

e:r!'Ol-tlu. :F.:n ~~1f!rdc taşman çelenkler 
~ \'e siviJ ~,.?ndc Üniversiteden, as
llıı ~ talebeı~k nıektcplerdcn ay. 
Qıı adına ~azıı n taşıdıkları Atatür-
t tı .. arka.sın~~clcnk götüriilüyordu. 
l'd onu adlıu- Ba.r;bakanlık ve ıs. 
ı~· '.Daııa ark:;a ~.azılı iki çelenk 

ı, ~ et liaık h a 3ükr1i Raya, Cüm-
\)aff .ı-artis· ,.,_ . 

lat'ı et .Arıkan • 1 '-"'!Del sekrctcrlı-
ı; d lla 'l'~ılı ~"° Kültür Bakanhğl 
~baba sonra d lenkıer taşınmakta 
~et 1~1 ~lediycs~ lstanbul vilayeti. 
:u. 1aık l> .• 1• lstanbul Cümhu-

\ell· artısı :Ata 
u~. 1le, bUt·· • tbuat cemiyeti. 
. liae~ lnektep~ fakUJtclcr, bütün 
l'i er, ba~. er, ınuamm mekteple ' 'l'ut ... Orta, . 
:ı( ~ k, ~eb' mektepler, Halke\·-ı 
ın,, ~kkuu" 1• azlık, resmi hu. .... ~. ..:l'ın·· , 
&lıııd a~lı Yüı Ucsseselert şahıslar j 

ı,, ltt an 8oııta ~le:ık iler!etnC'kte idi. j 
" Çalan ~- ~nlcrindc "ce""""" m . e ~ ~hır b ·~ aı 

k~k andosile Ü nh·ersi-
tnekt 1 ~ er talebesi gel-

mekt.e idi. Bunların arkasında askeri 
bando, bunun arkasında da at üstünde 
yüksek rütbeli üç subay ve altı atın 

çektiği büyük bir top arabası üstünde 
Abdülhak Himidin tabutu bulunuyor. 
du. Tabutun arkasında. Cümhurreisi 
namına. yaver Cevdet, İstanbul vali ve 
belediye rci~i Muhittin Üstündağ, or
du müfettişi General Fahrettin, Harp 
akademi~~ müdürü ve İstanbul kuman 
dan vekili General Ali Fuat, Hariciye 
Yckaleti siyasi mlisteşarı Numan Me
nemencioğlu, mebuslar, İstanbul Şehir 
meclisi i.zaları; üniversite rektörü Ce
mil Bilsel, İstanbul kültür direktörü 
TC\·fik Kut, edebiyat, sanat ve matbu
at hayatına :mensup kadın erkek bir 
çok tan.ınmı3 simalar, büyük bir halk 
kütlesi, kız Ye erkek muallim mektep
leri ve liseler talebeleri cenaze alayı. 
m sonu görünmez bir şekilde uzatıp 
devam ettiriyorlardı. 

Alayın iki tarafında tek tek ve ar
ka arkaya yürüyen subaylar, miğferli 
askerler ve polislerden mlirekkep ~ 
zun iki zincir vardı. Yollarda biri.kip 
duran, alayı seyreden veya bir 
müddet alayla. beraber yürüyenlerle 
cenaze alayında .bulunanların sayısı 
elli bine yakın tahmin ediliyordu. Be
yoğlu l~aymakamı Bay Daniş, alayın 
intizamilc meşgul oluyordu. 

MEZARLIKTA 

Alay Teşvikiye camiinden ayrıldık
tan sonra Nişantaşı, Rumeli caddesi, 
Osmanbey, Halaskar Gazi eaddesi, Şiş 
li, Mecid\yeköyii._yofu'.le Zincirlikuy_u,
ya gitmiş, ağır bir şekilde devam eden 
yiirüyüş iki saat sürmüştür. 

Zincirlikuyuda belediyenin yaptır
makta olduğu mezarlıkta Abdülhak 
Hamit için hazırlanmış olan mezarın 

başında tabut örtüsli alındıktan sonra 
beton çukura indirilmiş ve üstü mun
tazam mermer t~larta örtülmüştür. 
Taşların üstünde yükselen toprak yı. 
ğını yiiz çelenkle örtülmü~ ve Abdül
hak Hamit birkaç yıl önce Beyoğlu 
dördüncii noteri şair Mithat Cemale 
yazdırıp imzaladığı vasiyetnamesinde 
mezarı başında nutuk söylenilmemcsi 
isteğini göstermiş olduğu için hürmet. 
le susulmuş ve saat on dokuza doğru 
mezarlıktan ayrılan kal&.bahk şehire 
doğru saatlerce akıp gelmiştir. 

KÜLTÜR BAKA.NLIGINTN 
TAZiYET! 

!Kültür Bakanı Saffet Arıkan, 1.stan
bul kültür direktörü Bay Tevfik Kutu 
gerek Bakanlık, gerekse ~hs1 namına 
taziyette bulunmağa memur etmiş ol. 
duğu için İstanbul kültür direktörü 
dün sabah Bayan Lüsyeni ziyaret ede-

Hamid ailesinin 
teşekkürleri 

Ailemizin mübarek ve sevgili 
reisi Abdülhak Himidin m:ıtem gü
nü büyük milletimizin göstermiş 
olduğu yüksek ve asil alaka ile ts
tanbul vilayet ve kumandanlığının, 
Halk Fırkası ile, evlerinin, Üniver
site gençliğinin, matbuatın. mek -
teplerimizin, muhtelif müesseseler
le teşekküllerin, tanıdığımız ve ta
nımadığımız birçok vatandaşımızın 
lutfcn ziyaretimize gelmek, telgraf 

1 
ve mektup göndermek v,. cenaze 
merasimine iştirak etmek suretle -
rile göstermi§ oldukları büyük lu -
tüfkarlıklardan dolayı hepsine ay -
rı ayrı arzı teşekküre derin keder -
lerimiz mani olduğundan kusuru -
muzun büyük matemimize bağı~ -
}anmasını dile:iz. 

rek teessür ve tnziyetler;ni bildirmiş.. 
tir. 

,')AIRIN EV !(/RASi • 
Büyük şairin oturduğu ap1ı tımanın 

kirası Cemiyeti umumiyei belebiyece 

Yl!b.rıcz. ~.t a,.<;a.[j·y:ı doğru s.ra ile: ı -
LUSYEN ABDULH AK HAMiT 
ABDULHAK H A.MlT AtLESl 

1 

f!- Tabutwı ;;, 'lr'dc t~ nan 9c;cnklcr: 
· r.iimlııır ynvcri ııc l:ımıandan7ar; ./ -

l<tr; !i - Ôıiii8il alınan 

vaktile verilmiş bir karar mucibince ve 
Abdülhak Hamide karşı şehrin saygı -
smı bildirmek üzere İstanbul l>clediye 
bütçesinden verilmekte idi. İstanbul va
li ve belediye reisi Muhittin U-.tündağ. 

Eily:il: ülii g", ç!'y:ıı elleri iist·:.tmlc: 
S - ToJ> ar::hc,;mıı taı::p c<l<'ıı nc:si
Vali 1;c gazeteciler mczarlıfja gidiyor
fabHt m..c::ara. i11dirit:yor 

• 

bu paranın bundan sonra da büyük ~a
irin refil;;;sı Bayan Lüsyene vt'rilmesi
ni bugün Şehir Meclisine tekli! edecek
tir; Meclisin bu isabetli teklifi ıttifakla 
kabul edeceği şüphesizdir. 

LONDRA RADYOSUNDA 
A b lülhak Hamidin ölüm:i haberi 

derhal memleket içinde oldu~u gibi mcm 
lekct dışında da yayılmış ve evvelki ak
şam Londra radyosuntla İngilizce ha -
herler arasında bu ölümden teessürle 
bahsedilmiş, şairin meziyetleri ve dün
ya edebiyatındaki şerefli yeri işaret o • 
lunmuştur, }Ju arada kendisinin müte • 
veHa İngiliz kraliçesi Viktoryanın ;ah
si ve vakın dostu olduğu da ila"e edil· - . 
miştir. 

UN/lrERSITE VE llA/,f{EVINDE 
TOPLANTILAR 

İstanbul üniversitesi ve Eminönü 
halkevi konferans salonlarında birer A b
dülhak Hamit toplantısı yapılması ve 
san'atkarın hayatı, sana'tı ve eserleri 
hakkında konferanslar vcrilmc~i. eser • 
}erinden parçalar okunması kararlaştı· 

rılmıştır. 

Al.tKARA. CADDESi KiTAPÇILAR/ 
fstanbulun Ankara Caddesir.deki ki

tapçılar, edebiyat, matbuat hayatının en 
büyük imzasının ufulü karşısında duy
dukları derin teessürü ifade etmek üze
re dün cenazenin evinden çıkarılacağı 

saatte dükkanlarını kapamışlardır. Dük
kanların üzerine "Büyük ölüye hürme
ten dükkanımız yarına kadar kapalıdır .. 
cümlesi tabedilmiş kağıtlar asılmı§tır. 

Cenazeye Ankara ca'Cidesi kitapçıları 

namına hazır1::nmış bir çelenk -de ~ön • 

Unlversltede imtihanlar 
Üniversitede imtihanlara ~Jc.şlanma 

zamanı her fakülte tarafından trsbit e
dilmektedir. Edebiyat Fakült::si imti -
hanlarına bir haziranda başlanacak ve 
16 da bitirecektir. 

Hukuk Fakültesi de 28 mayısta ya
zılı eleme imtihanlarını yapacak ve 16 
hazirandan itibaren de 30 hazirana kaM 
d:ır sözlü imtihanlara devam edilecek· 
tir. 

,-y~Eserler 
Yeni Edebiy~~ 

Yeni l:debiyat gazetesinin 7 nci sa
yısı çıkmıştır. Bu sayıda Mehmet Akif 
hakkm:la bir yazı. "Tiyatro tarihine bir 
bakış'', "Sovyetlerde tiyatro", "Biıi mil_ 
li sanata götürecek olan hcılkevleridir,, 

başlıklı yazılar. şiirler vardır. Millet • 
Jcr arası roman mükafatını kazeınan ro
man ile. forma şeklinde verilmekte o -
ıan .. Dünyanın en güzel hikayc.irri,, se
risi devam etmektedir. 

Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
SAGLAM 

Değerli sağlık yazılarını ihtiva eden 
Sağlam mecmuasının yclinci sayısı da 
intişar etmiştir. İçerisinde bi:-çok dok
torlarımızın sağhğımıza ait mühim ya • 
zıları vardır. 

EL TOPU OYUNLARI 
Beden kitaplarının altıncısı olarak 

Fuat Dura tarafından neşre(1ilmiştir. 
Okullılr~a. klilpkrd<' ve orduodı:ı eltopu 
oyununun nasıl oynanacağm1an bah -
seden bir kitaptır. Tavsiye ederiz. 

PARA KIYMETiNiN DUŞURUL
M:St 

Strazburg hukuk ve siyasal bilgiler 
profesörü Charles Brovilhet tarafından 
yazılan bu kı;rmetli eser doktor Zübeyr 
Aker tardınd:ın türl:çemlze çevrilmiı • 
tir. Tavsiye ederiz. 

CEREYANA KAPILDI - Os
ki.idarda lnki af mahallesindeki Ha
:nam üzerinde oynıyan Hayrettin 
adında hir çocuk elektrik cereyanı· 
na kapılarak 6 metre yükseklikteki 
hamam üzerinden düşmüş, yaralan· 
mıştır . 



Bir çocuk yüzünden cinayet Bursa Hava Kurum 
--------· çalışmaları 

lzm·rae bir sabıkalı, sevdiği ·kadının 
eski kocasını bıçaklayarak öldürdü 

Son defa yapılan kong 
mühim kararlar alın 

• 

Bir çocuğun sebebiyet .verdiği iddia edilmek 
istenen cinayetten kim mesul tutulacak? 

İzmir, (l Iususi) - Birkaç gün 
evvd Kemerde feci bir cinayet ol· 
mur., Burhan ndında bir sabıkalı. 
bakkal Hasan oğlu l hiseyini dört 
yerinden bıçaldn yaralayarnk öJdiir· 
müştür. 

Bursa, 1 2 (Hususi) - Bursa 
I lava Kurumu ile Marmara havza
sındaki yedi ·vilayet ve kırk bir ka
za murahhaslarmdan miirckkep tay· 
yare kongresi mühim kararlar ve· 
rerek işini bitirdi. Yüzde bir ve iki 
olarak ayn yollardan, ayn usullerle 
alman Kurum payı üzerinde çok 
esaslı konuşmabr yapılan kongre
de, bu payın umumiyetle yüzde 
iki olarak tesbiti kabul edildi. 

Hadise hakkında aldığım tafsila· 
tı yazıyorum: 

Kemer pazarında öteberi satmak· 
ta olan l lüseyin, birdenbire Bur· 
hanın arkadan hücumuna maruz 
kalm:ş ve neye uğradığım anlamıya
rak kaçmıştır. Burhan, elinde bıçak 
olduğu halde Hiiseyinin peşine düş
müş ve kalabalık arasında kendisini 
kovalamağa başlamıştır. 

Bundan başka çarşı ve pazarlar
da köylü ve halk tarafından yapılan 
perakende satışlardan pay almma
masx ve hissenin yalnız toptan satış , 
ve ihracata inhisar ettirilmesi karar· 
laştmldı. Bursa /fara Kurumu 

geleri Atatiirk an 

1.<.rpıarlada yapılan asri stadyomım temel atı.ıa merasiminde bıılımaıılar 

lspartada asri stadyom 

Kongre, Kurum payının kolay 
yollardan tahsili ve bu işin halkla 
köylü için en müsait ve uygun za
manlarda yapılmasını temin edecek 
tedbirler almış ve bir maldan iki 
defa pay alınanrn onune geçecek 
çareleri tesbit etmiştir. 

Samimi ve canlı 
vası içinde önemli 
kongre, murahhaslar 
palasta verilen bir zi 
dağılmıştır. 

Teme/atma merasimi çok 
parlak oldu 

l lüseyin, bir aralık eline geçir· 
diği kiloluk bir dirhemi kendini mü· 
dafaa için Burhanın üzerine atmış, 
isabet ettirememiş, tekrar kaçarak 
arkasını bırakmryan sabıkalıya yer
den aldığı bir taşı fırlatmıştır. Fa· 
kat Burhan o anda gene yere iğil. 
diği için ta§ hafmı yararak geçmi§· 
tir. 

U Ş AK 
Isparta, (Hususi) - 9 nisan 

cuma günü 1sparta hakiki bir bay 
rnm scvincile yeni ve asri bir stad
yomun temel atma törenini kutlula-

f )erimiz ve on binlerce halk, bayrak
larla donatılan yeni spor alanında 
dün temel atmayı ço§kun tezahü
ratla tesit ettiler. 

Bu sırada pazar yerinden otuz 
metre kadar uzaklaşmış bulunduk
ları için süratle koşarak Hüseyine 
yetişen Burhan, elindeki bıçağı bak
kalın arkasına ve sol böğrüne bir 

Şehrin imarı için 20 
Cumhuriyet rejiminin memle-

,.t gençliğine verdiği çok yüksek 
l.ıymet ve ehemmiyetin fiili bir ni
~<mesi olan yeni stadyum, Gyller· 
elinin İstasyona ulasan büyük be
ton cnddesi üzerinde kuruluyor. 

Törene hep bir ağızdan aö le. 
nen istiklal mar~i]e başlandı. llbay 
Fevzi Daldal güzel bir hitabe ile 
töreni açtı. Adnan Demirtaf genç· 
!iğin ve memleketin diline tercii
man olarak Büyük Atatürke, Cüm
huriyet hükumetine, Halk Parti
mize, Spor kurumuna ve saym 
saylavlanmıza gösterdikleri yüksek 
yardım ve alakadan dolayı gendiğin 
sonsuz minnet ve ıükranlannı sun
du. 

kaç defa &ıplmmştır. Lira tahsisat kon 

Ank~ranm modern stadyomu· 
mm planlarını yapan mimann yap
tığı planlarla her türlü spor ihtiya
cına cevap veren bu stadyom 60 
bin liraya mal olacaktır. 

Başta C.H.P. yüksek başkanı 
sayın valimiz Fevzi Daldal, genç ve 
kıymetli belediye reisimiz Hilmi 
Çakmakçı olduğu halde, önlerinde 
bando muzika ile spor kıyafetli 
gençlerimiz, ilk ve orta okul talebe 

Gaziantep haberleri : 

Cümhuriyet margmm cotıkun u
ğultuları arasında ilk temel taşı il
bay tarafından kondu. Geli~teki 
ayni törenle dönüldü. 

Hüseyin yere yık11mrş ve azılı 
sabıknlı hırsını ycnerniycrek bıçağ1-
m, can cddııımekte bulunan Hüse
yinc iki d fa dnhı:ı ı:mplamı§tır. 

Uşak, {Hususi) - Uşak şehir 
meclisi nisan 937 kanuni toplantı
larına devam etmektedir. Bu içti-
ma devresinde belediyeyi çok ya
kından ve esaslı surette alakadar e· 
den mühim işler hakkında kararlar 
alınmaktadır. 

1 - Bugün elektrik işi tamamen 
belediyeye intikal etmiş bir durum
dadır. Sirket mümessillerile bele
diye dai~i encümeni arasında yapı· 
lan satın alma projesi, şehir mecli
sinin son toplantısında esaslı suret· 
te incelenmiş ve tasdik olunmuş-
tur. Altmış bin liralık bir tesis 
belediye tarafından satın alrnmı~ ve 

E · ı k beldenin ileri menfaatleri hesabına 
Zl en ÇOCU çok iyi ve uğurlu bir iş yapılmıştır. 

Komutan Esad lzmir, (Hususi) - Kızdçullu Şirketin satın alınması ve elek. 
at ko§USU sahasının doğu semtinde- Katil Bıırluuı triğin belediyeleşmesi neticesinde 

Çocuh Esirgeme Kuru- ki yolda feci bir kaza olmuş. bir Hüseyin, aldığı yaralarm tesirile belediye her yıl on bin lira kazan· 
otomobilin arkasına takılan Bucalı derhal ölmüştür. Katil Burhan ci- maktadır. 

mu na ( 350) lira Kerim oğlu Ahmet adında bir ÇO• nayetini müteakip firar etmek iste- 2 - Gene şehir meclisinin son 
teberru etti cuk, otomobilin hızlı gittiği sırada mişse de pazarclaki haJk tarafmdan toplantısında belediyenin beş yıllık 

yere dü§erek başından ağır ve teh- yakalanarak polise teslim edilmi§· imar programı birlikle onaylanmL'· 
Gaziantep, (Hususi) - Gaziantebin likeJi surette yaralanmıştır. · tır. Daimi encümence hazırlanan 

çok sevdiği ve yüksek ruhunu yakından B 1 f' tır. Adliyece yapılan tahkikata (Yöre, bu prom-c am üzerinde mecliste fay. bildiği çok değerli komutanlarımızdan Otomobil, Manisalı · .ut ıye ~ 
't 46 l ·di Şofo'·r Ra cina"et •u sebep. ten vukua gelmiş· dalı ve etraflı göri.iqmeler yapıl · '.Albay Esat eşsiz bir harekette daha bu- aı ve numara ı ı · · J -s -s 

~1 B Neh"nı·n ı"daresı"nde tir: mış, o;ıehrin tez zamanda iman ve lunmuş, küçük yavrulara bir yardım mazan og u • 1 ... k 
idi. Hadise tahkikatına müddeiu- Bakkal Hüseyin, üç sene evvel güzelleştirilmesi hak ·ındaki tedbir-olmak '1izere Çocuk Esirgeme kurumu- k N · · ı·k 

A • • B Şevk· Suner ta arısı. azifeden geçımsız ı yüzün. lere duvum ohnuştur. na (350) lira tebcrrü ctmic:.tir. mumı muavım · ı · - J 

:ı fı da l k r· ·stic den mahkeme kararile aynlmı•tı. B' ı ki k b 1 d'l b be 1 Bu hareket şehrimizde cidden bil- ra n n e onmu§ ve şo or 1 • 'S ır i e a u e ı en u ş yı • 
- d"l · · Son zamanlarda Nazifenin fena bir 

Yük bir tesir bırakmış ve sayın albaya vap e 1 mı~tır. H Irk progrnmm ihtiva ettiği çok esas-
. yol takip ettiğini gören Üseyin 5 1 1 dd d h 1 k karsı zaten mevcut olan oonsuz sevgi So. för B. Nebi, çocuğun otoma- d I iş eri on ma e e u asa etme 

· ya~mdaki kızını bu ka mm yanın- k d ve -saygı büsbütün artmıştır. İki gün bil arkaŞllla takddıg"'ını görmediğini, · mi.im ün ür. 
dan almak icin mahkemeye miira-

evvel Halkevinde toplanan Çocuk Esir- hatta kazadan hile haberi olmadı· caat etmiş v~ on bir gün evvel de Parke ve diğer yollar, kanalizas-
geme Kurumu üyeleri sayın komutanı ğım, sonradan öğrendiğini söyle· mahkeme kararile evladmr Nnzife . yon, yeniden büyük bir elektrik 
ziyar~t oocrek insan ruhunun büyük- mi§tir. Dinlenen §ahitler de çocu- den almıstı. Nazife. sabıkalı Bur- makinesi mübayaası, elektrik şir· 
K.ıgüne en t4nh bir vesika teşkil eden ğun, otomobilin arkasına takıldığını han ve kardeşi Aliyi birkaç defa keti satın alma tahsisatı, yeniden 
bıı hareketinden ötürü t~ekkürlerini söylemi§lerdir. Hadi8ede şoförün Hüseyine yollıyarak çocuğu gene bir ara7Öz daha mübayaası, park 
arzctmiştir. hic bir kabahati olmadığı anlaşıl· kendisine teslim etmesini iste • ve bahçeler meydana getirilmesi, 

TELEFONLAR MUNTAZAM mı~tır. miştir. umumi helalar ve lonca mahalleri 
iŞLEMiYOR Ağır yaralı Ahmet, memleket Cinayetten iki gün evvel Burhan tesisi, stadyom, şehrin i:me suyu, 

Şehrin ticari ve ikttsadi inkişafı ba- hastahan~sinde tedavi altımı alm- tekrar Hüseyinin evine gelmiş, ço- belediye binası. 
lmmndan çok değerli olan telefon to.· mnıtir. Çocuk ifade Ycremc:nek cuğu istemi~ ve red cevabı aldıktan Bu i~lerin yapılması için progra-
sisatmm yapılmasını halkın rncmnuni- tedir. sonra: ma 200,000 lira tahsisat konmuş-
yetle karşrladzğını evvelce bildirmiştim. ~-------------- - Artık karnım şişiyor, sabrım tur. Bu ~ra beş yılda sarfoluna-
Fal;at, jandarma santralına bağh iken ğe sahımaktansa aranılan yere bizzat tükendi, diyerek bazı tehditler sa- cak ve yukarıda adı ge:cn tesialer 
pek mül emmcl değilse bile şikayete gitmek bize daha kolay. daha az üzı:icü vurmuştur. meydana getirilecektir. 
meydan verilıniyecek bir tarzda işliyen geliyor. Tahmin edildiğine göre Burhan, 3 - 1937 yılr gelir ve masraf 

birlikte 'Rararlaştmlmı 
4 - Meclis mezba 

abonman talimatname 
görütmeler yaprntf, 
matnamesi onaylanm 
tılara devam olunmak 
sin aldığı kararlar beld 
bel ıekli üzerinde çok 
eserlerin vücut bulma 
cak mahiyettedir. 

Edirneden 
haberi 

Edime, (Hususi) 
muıni müfetti§liği i:in 
pılması kararlaşan kon 
eksiltmeye konulmuft 
için otuz dört küsur b 
dilecektir. 

r;: Eski eşerlcrimizd 
ki Şahmelek camiinin, 
fettitlik miman Mazh 
altında tamiri ikmal e 

=.: Vize, Burgaz v 
de birer kaymakam kon 
ınasr, l<ırklareli vila 
meclisince k~-rlaştmla 
tahsisat vilayet bütçesi 
tur. 

* Vizenin Çakıllı k"' 
lektör makinpinin yer· 
rek faaliyete: devama 

~ 1 Nisan tarihind 
~ehire getirilecek iyi st: 
canalarn konması beied 
mukarreratından bulun 

Buna binaen beledi 
kafi damacana getirter 
vermiş olup bundan bö 
ril gibi şeylerle iyi su 
katiyen müsaade edilmi 

M alkar ada el 
tesisatına bat 

M;:ılkara, (Husuııi) 
nm elektrikle aydın!atı 
tahakkuk etmiş ve te9 
masma başlanmıştır. 
ay içinde bitirilerek cer 
cektir. telefonlanmız tesisattan sonra büsbü- Henüz santral memurunun tayin e- kendisine pek fazla diişkün buhm- bütçesi üzerinde j]gi ile durulmuş, 

tün i§lemcz oklu. Saatlerce manyato ya· dilmemiş olmasını ileri süren posta ida- ı duğu Jazifenin teşvikile bu cirıayc- bütçe komisyonunun fikir ve mÜ· 
pıldığr halde bir cevap almak mümkün resinin yakın bir zamanda bu işi düzelt- ti idemiştir. Müddeiumumi mn~· talealan dinlenmiş ve yersel durum 
~~:ı:am~ıy2o~r~ . .J.aJ..a:......ı.._.ı..~~......._......_~~~~m:e:s~in~i~b~u~· t~ü~n~ş~c~h~ir~h~a~l~k~ı :ca~n~d~a~n~t~e~m~e~n~-~'~'İ~n~le~r~in~d~e~nl...!B~.~S~c~v~k~i ~S~t~1n.!Ja·-Y.ı.wş.j.:__~..r.üı..ı;ı.uro.ı'"4!-.ı.ıı~.lllJ~tn:ı'~,_ı,.iit.C>Ac«"-,...J--Lw__,;,.....:....:.._g,,.&.L......,_._..____. 

Ayni zamanda bura it 
duvar inşaat? da kararlı 
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BORSA 
l!!l!!l!~~~IM!~~~!!!!!!!!!!!!!!!! 14 . 4 . 937 ~~~n- 11-~------~~~~~~~-ı 

~ 
Cinai Beheı:inin muhammen lllıralanncta 7dclD ltuetll elanlar, n. 

ı.ede11erl rtllde maamele sörenJerdlı. R•k•mlaı 
SO ... , U de kaPQll ubf fl.ratJanııa. ı 'O Adet ~ Ala ıepeti bezile 2,26 
25 " Karpit fener beki (100 il çift 50 al fek) ; 0,14 

l &o " Yaf ve benzin hliniıi (ıüzgecile) 1,·50 
SQ " Hortum makarası ( 40 ı büyük 20 si küçük) 0,60 
2o " Otomobil ıigortuı (muhtelif) 0,30 

PARALAR 

· De,vlet· ~e!ifiryol{aJ:t ve Limanları işletme 
.. Uinu~ idaresi ilanları 

Muhammen beledi 396 lira olan 10 adet 20 metrelik mesaha şeridi 19 4 -
937 Pazartesi günü saat 10 da Haydarpa§ada gar binası i~inde toplanan komiı • 
yon tarafından açık eksiltme i1e satın alı nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2970 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine kadar komiıyo
na müracaatları lazımdır. Bu işe ıit şart r.ameler komiıyondan parasız olarak da

2o it" 01 lbtik pompası (lbtik ve rekorlarile) 5,00 

ao Utu .. ,cilası 1
'
30 De\rle:-.t ()em1·r,rollar1 Umum IOQ ~det Slhra pm 1,10 • 

ğıtılmaktadır. (2069) 

~ 2s !::~ Bantizote (Dutch brant marka) 0,30 llll•J• du·· rlU .. ffl .. Jnden: lso Yangın kabçuı sapile / 3,50 _ 

v 25 ., Yangın kazma, balta ve kürek saplan .(50 ıer tane) 0,10 ı. _ 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden öğrenileceti 
lOO " Hortum fırçası 0,50 ç E K l E R şartlanmm haiz olmak şartiyle yükııek tahsil görmüşlerden ıtajyer hareket mü-
20() " ,. için bakır tel 0,95 fettiııi alınacaktır. 
l o 80 • Loocıra 618 - • Viyana U4i5 :s 

Oo " " ve ala ipi ' • N•"YOl'lı o 79 • Madrto 1Ho12 2. - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı almak için Ankara 1

51~ ı._:te Galvanizli tel 0,
2

0 • Putıl n 6ı:> • BerUn 19i4v Haydarpaşa veya tzmir fAletme müdürlükle. rimiz:dcn birine müracaat etmelidir • ., ..,,,, Çelik tel halat frenler için • 0,30 • MJll.ncı 15 0935 • v.,..,.. 41812 .,. 20 ~ ~ Lanıı (4 ü 18 MM. II İ l6 MM. hk) 7,50 •B:rükaeJ 4.i.115 •BudapeftA 4()().)0 3. -11~ alınacaklara "1
30 

lira maaı verilecek ve iki sene staj Müddetinin 
ttf , " Kampana (8 zi ufak 12 ıi büyük) 1 I ,00 •Atına 88 t>O'.?S • enıa11 108 2S2S hitamıntla müfettişliğe liyakatı tasdik edilenlerin maaşları 151 liraya çıkanla • 

'>'t için tedarikine lüzum gösterilen yukarıda mikdar . ve cinsler~ ya~ılı : ~"" 
6

: ~ : ;:~ıun.1 ~ ~~!; caktır. 
oJ ~lze.rne açık eksiltmeye konul mu§ tur. Bunların hepıı~e 11.55. lıra fıat • Amııterd&m ı 4S • Moako'Va 23 8S 4. - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edip lisan bilenlerpen lüzumu 

de aar:rrı.u.ıtur. Şartnamesi Levazım ve nümuneleri de. ttfaıye M~ilrlilkle - • Prat 2'2 794 • Stokbolm 3 lSSi kadarı bir sene müddetle Avrupa ya gönderilecektir. 
~O. tbılır. İstekliler 2490 N. lı kanunda yanlı vesıka ve 86 lıra 63 ku - 1----------------ı s. - Son müracaat günü 10 Mayıs 1937 tdir. (2110) 

lt de t~ıtıinat makbuz veya mektubile beraber 26--4-93 7 pazartesi günü ıa- E S H A M ------------::::== l>ılttli Enınümende bulunmalıdırlar. (B.) (1994) it BankR.SJ 2HO rram .. , ı 

4-~~1l'fıda ranmtaı &an ıokafın=-
Senilik muha~en . -- İlk teminatı 

lı~ dükkln. • 

~~ Plnında Haraççı Karamehmet 
~ )tri. ~ ltayık iııkeleıi sokağında bh-

14 
520 

54 ~ Ç•rııda Divrik sokağında 50, 
h • 1ı d::t_wı lf vııJta \Ulga.n. 

• h dıı~:nında Molataıı ıok,ğmda 3B 
t -.an 

~~ ~Ptt Qı:_. 
~'lldt \UllÜ§ıuyu mahalle ve ıo -

ıııb_ 110 
"''?h}r metre murabbaı metruk 

11-.. •raaıı. 
tııı ~Ptii 

ltrrı tih nün Eminönü mahalleainin 
S!i]t tti~deki 2 N. kiıe. 

~.da~ Yıll~nıyede Elmaruf mahalleıin
'"'lı dttır~:ıler ıokağında Ustünde bir o-

l> n. 
"\4dt!r(S 

!1.. ~th Y hat binaıında 3 N.h dükkan. 
'41ll~}'tt zıt Koska mahıllesinin Cüm • 
~ı t• Clddesinde 30-144 N. lr dört 

\\ . 
~ı~..... . 
l;ı tshıi11 . a 'l'Umt Mehmetpeıa ma -

~. lı tt~•lceJe meydanı ıokafmda 1 ı, 
\' tıı~'Ptda ·-::· . 
~ ıs~ raç dofan maballeainin 

·bt\o. e •ohfında 2 odalı 8 - 12 
11••ıra · 
iıtııtı~de kiremitçi Ahmet Çelebi 

kirası 

12 

45 

60 

12 

420 

54 
150 

60 

60 

C50 

0,90 

3,37 

4,95 

4,50 

0,90 

31,50 

4,05 
11,2.5 

' 4,.50 

4,50 

4,50 

hı,. n liaıköy cad. 1389 metre 
ı 2/4 'b o 13 o \'111t.t ~. Iı aru. 18 • ,5 

teı1~dı •ernti aenelilc muhammen kiralarile ilk teminattan yazılı olan ma
'hı lti tarihlerinden itibaren 938,- 939 veya 940 yılı mayı11 ıonuna kadar 
~iid t•:• .verilmek lizeTC açık artırmaya konulmuıl~rdır .. Şartnameleri le-

'
~ " «ltlufunde görülebilir. istekliler hizalarında ıCSıterılen ilk teminat 
''t•mk u·· · d e tubile beraber 29-4-937 perıembe ı nu ıaat 14 de Daimt 

t buıunmaltdırlar. (t) (2103) 

ı!<apalı zarf usullle eksiltme .Ulnı 
ı t\ayseri Vali lig~ inden: 

~e-ı ....... 
~::lriltıneye konulan it Kayse rlde yeniden yapılacak meınleket haat.._ : 
~ . ....._ ... · kefif bedeli (81367) lira (86) kuruttur. · .\ ou • 
,· ....._ tıt.ııe ait prtnameltt ve evrak ıı.ınlarthrı 

• ....._ }tf iltıne tartıameai 
C, Ulra•ele projeıi 
b ...... ~lfia ı'ıl . • . i 1 · ....._ 't' erı ıeraıtı umum ye1 
t ....... }{ '-\'iyei tUrabiye fote ve kArıir lntuta dair fennf tartzwne. 
> . ....._ lC uıu.t !tlrtanme. 

O, ...._ p tıif Ced•eli, ıilıilei fiat ced veli, Metraj cedveli. 
~ ~~ . 

1ıu1r 'trıler bu ~ · "' ltl'iıtdt . ıartnameleri ve evra la Ankara, İstanbul Kayseri Nafia mil • 
}' 3. ....., t tlirebilirler. 

'ttt >'ıp111ltıiitıne ıunu 6-5-1937 perıembe gilnil saat 14 de encümeni vi-
4 Cllrttr 
! ....... tırıilt . 

lltı · ...... tır rrıe kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
~l cı':~tmeye iıtirak edebile:ek ler için ıimdiye kadar yu. bin liralık it 

' l'ntı d/r ~•fia Vekiletinden ehliyetname ile Ticaret odasından kayıtlı 
t · ır "ea'ıt 1 üh' d' tcSıtere le 1 

• ibraz edecekler ve meı'ul bir diploma ı m en ıı veya 11, ce letdjr 
~ ...... 't'eklif m . . 

"il•,tte tlttupları yukarıda yazılı gün ve 11a tten ikı 1aat evvel Enen • 
tı·~°'~ İlt ın~khuz mukabilinde vereceklerdir. 

ı. ~t ttlı:niı tonderilecek mektupların nihayet ihale tarihinden en u Ud ıaat 
? 

01"'•1arı lazımdır. Posta da vukubulacak ıecikmeler kabul edile • 
....... l>uı, Deııır . 

l) d ıye ve buna ait sair ma1raflar Müteahhide aittır. (199C5) 

~rnıa Genel Komutanlığı Ankara 
1 ıı1r ... ~~:na ima Kom isyorı undan: . 

'lıı~S13? C (l40) kuruı fiat biçilen (4000) vasıf ve ömetine uygun ki· 
6~0) ltıl i Par11 Umı &'Ünü saat onda kapalı zarf uıuliJe utın alınacaktır. 

tı · ız lcom · · 1 · ııı,~ il)r t • ııyond':ln alınabi Jecek bu eksiltmeye girmek ıı~eyen erın 
• bttli c~ınıtluı ile ıartnamede y~ıJh belgeleri muhtevi teklif mek -

••at dokuza ~adar komisyona vermit olmaları. (1717)(7Z8l 

An1dı1lu 23 75 Çtm~tn 14 80 
,-

Ştr. Ravrty 

Uerkea Rıuık 93 50 
u. stırorta .-

Bomontt 
g-::.. :~ Cok Mühimdir 
u,.... OKUYUNUZ .-

ı•tlkr•zlar Tahvlller 
• ıDM T~. 1 00 85 l:lektrDr 

• • • D 20076 TramT&J 
• • • • moo . Rı!ıtnn 

tnik.D&h.111 00 Anadolu J 40-
• mrıw t.u1t 100, - A.tıadolu D 40.-

11211 A .. - 4nıadolu m 
•8.Erzunmı 96- llümeuilA '485 

Takvim 
P~rt~nıbe CUMA 

T 5 Nisan 15 Nisan 
3 Sefer 4 Sefer 

Gtm doCufa ~ 21 519 
Otııı batıp 18,49 18 50 
Sabah namazı 430 4.30 

. otıe namazı 1214 12 14 
Ddndl D&JllUI 15,58 . 15.59 
Akpm D&IDUI 18,49 18 50 
Yatmaamam 20,25 20.26 
ım.ır 3.34 8,32 

Yılm ıeçen ıtınıart 105 106 
Tdm Ulu sGnlert 260 2~9 

Z AY t 
Yilk arabamın 2686 numaralı plikası 

zayi olmuıtur. Yeniıini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. (V. N. 217 70) 

Anııt:.cı Ahmet 

ı KURUN ve HABER gazeteleri okuyucularmm faJ.~an için 1 
yaptığunm teklifi hilanü kabul ederek: ' 
ı - Her türlü ihtiaaaa ıöre doktorlar 
2 _ Dişçiler, · 
3 _ Eczacılar, 

4 - Erkek ve kadm berberleri,· 
5 _ Terziler. 

lle okurlannı lanıfbrmaya hizmet itini ıerviaimize vermfttir. 
Bu me1ruliyette bulunanlardan arzu edenler bu gazetelerin DOK
TORU, D1ŞÇ1S1, ECZACISI, BERBERİ ve TERZiSi olarak aemt 
aemt okuyuculannııza tavsiye edileaktir. 

Gelebilenlerin bizzat ve mef1Uliyetleri fazla olanların mektup
la en kıta zamanda müracaatlamıı rica ederiz. Bu müracaatlarda Ç&• 

htma tekilleri kendilerile birlikte tesbit edilecektir. . ~· 
· Vakit Propaganda Serviıi 
. V AKIT Yurdu 
; Ankara Caddesi - latanbul 

Telefon: 24370 
• 

Z A Y 1 1 meyi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
Kocaeli Eglice koca mektebinden eıkisinin hükmil yoktur. (V. N. 21767) 

935 den senesinde aldığım ıahıdetna- 115 Nermin 
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:-: .. BDN DANfBOY[E .. M ô'N ı-!A Si RAN 
0

i?JRLODENT" KULLANINI 2' 
/ 

DIŞ MACUNLARININ 
I I I / h 
IY~51DIR._.Y 

00.Elt 
Resimli hakiki bir vak'a 

e aze 
Görünmenin ve kolay usulü • 

yenı 

Saat 6 da yorucu Saat 6,45 de bu 
bir mejguliyetten yeni ve sihramiz 

sonra, buruıuk ve 

yorgun bir yuzü 
vardı. 

"4 te bir,, pudrayı 

kullandı. Bir mik-
natisin iğneleri 

cezbcttigi gibi cild 
Bu yeni pudranın için son derece ya-

ıon derece yapışma prşma hassasına ma-

hassasını veren fcv- lik gayet ince bir 
kalade inceliği adeta pudradır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlannız bile p.yanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten rnüte· 
vellit olmadığına kail olamıya-

Saat 7 de 
hayret bir 
genç ve 
görünüyordu. 

~yanı 

tenle 
terütaze 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
oimuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmuş-
tur. Bir defa pudra- 1 
lanmak kafidir. Çün-
kii bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

' liktir. 

caktır. Dışarıda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka teşkil et-
g-:.int1te veya deniz banyosunda mez. T'Okalon pudrasını, cildiniz-
ve yahud tenis maçlarında, içeride de son derece yapışma hassasını 
sıcak salonda dansta daima cazib 

veren ve fevkalade ince olan bu 
güzellikte bir tene malik olabilir-

sihram~z ''4 te bir., pudrayı kul-siniz. 
Bu pudra. ne sudan, ne de ter· 

den kafiyyen müteessir olmaz ve 

lanınız. Neticesinden son derece 

memnun kalacaksrruz. 

Binlerce Tokalon mii-trrisimlen ..,Je sccemize mektup ·azan· 

]arın müc:nhedclcri kemliliğinden gP.len en kymet]i de1i11erdir: 

(Tolrolon /;rP.m t c pudralannı lmllanmaHı 1 bwdadığrm iin· 
dl'nbcri cildim hendi hem 1·c ımdrtı~ım buldu) 

Be ·forbey .... K. cadde i ..... Mu 

( K rrmlerini:::.irı bir lıa/ ta :orfında cildi mdc gösıenni~ nldll" 
ğu i'i te irden miit<>t'<'llid mem11wıi ·etimi ısım 1·e adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

R,.b,./; ... 1 b .. So... o. 11 Ra ... 
lektu• larm n .. llJarı do rnJarnnızda aklıdır. 

_..._ 
--- -------

11mm Birinci sınıf Operatör mm: ••••••••••••••••••••• 

lor.CAFER TAYYAR 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 

cerrahisi mütehassısı 
Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu-

23 Nisa 
Mutlu ta 

11 ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 
1 n mütehassısı n 

H Muayene: Sabahları M e c can en 11
1 

ğ 8 den 10 a kadar ı 

ft wöğıeden sonra ucretlidir 11 
fi Beyoglu, Parmakkapı, Rumeli Han j 1 
ii:::::::: No. 1 Telefon: 44086 :;:ı::: 

Beynelmilel Kömür Sergisinin 
,, llışı da bu mutlu tarihe tesadüf edi 

Dahiliye müteha11ısı 

Dr. HUs"!yin Usman 

Laleli Liitüf apartunaru 4. 7 ye kadar 

Ankarayı, Ankaranın baharı 
kömür şenliklerini görünii 

............................ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

10/ 4 ı 1937 vaziyet; · 
AK T.I F Lira P A 5' F 

Altın aatt kilogram 21.M.2.093 IL.29.597~137.17 

B&nkııot. .. • • I · ı ı .841.86 •. -
Ufaklık, .. • • ,, .814.148.~96 42.253.397.13 

Dalllldekl Muhabirler ı 

Türk liraaı: • .. !L. .565.381. .555.381.06 
Hariçteki muhablrler: 

Altm satı kilograt 6.0SU7f 7.1G9.522.04 
Altına tahvUJ kabO eerbMt 1 
dövizler. 7.479.06 
Diğer döv'ı.z.ıer ve borçlu 1 
kllring bnklyelerl • , , , 48.4 7 4.588. 7 4 55.591 .589.84 

~e ••• ,, •I 
bata7al akoeıd , ı , ı J 

r.oı VWdekl .Baıı.laıotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6 Ye 8 lnd madd~ 
!erine te'rll.kan ba.zlne tar&t~ 
dan •&ki tediyat. 
Deruhte e<!llen e\'T&kı ıı&ktıy .. 

L 158. 7 48.563-

L. 12.853.940-

b&kfy-. L 145.894.623-
Karır1ttı tamamen altm olarak 

ll&Uııe takvUlert: 

karşılığı. 158.748.563-
Deruhte edilen eYr&kı nakt.1ye 1. t.eda...U.le llheten Yaudllen L. 19.000.000-

Reeekoııt mukabili llheuo tecıJ •• 12.coo.oco- 17ô. 
Yued. ~ 

Kanuııun 6 Ye 8 lDct mad-
delerine terltkan Ha.zlne tara.o 
tmdan nkl tedlyat. ,, 12.853.9-40- 1.(~.894.623-

Se•&dat ctlzdaaa: 1 
Buine bonolan, • • • rL 2.000.000.-
Tl~rl 9e11etJer , • , • • • , ,, 23.525.464.16 25.525.464. 16 

ıl ıtıyenio karıılıfı uham Ye L.37.685.830.47
1 

~~e=eıın:~ 1 1 

jtahvillt 1Ubar1 lcymetlf' 

B Serbeat ubam n tah'rillt t.. 3.941.541.24 41.627.371.71 
Anıular: 

Albn .... dtTtz tı,zeıiM ........ 
T&b'fDA.t Ozerlııa &Tau. 

1 

67.658.75 
7.807.475.46 

1 

7.875. 134. 21 

4.500.000-
10.249.488.48 

Tirli l.Jnaı Mn ... b 
Dl't'ls 'haJa.llHab: 
Altm tab't'lll 'katıü d~mler 

Diğer dövizler •e ala.eaklı 

kllrln~ bll}<lyelert • • • 

Huhtdü 1 ı , • • 

ı 334.0S'l.449.~9_ · .... 

______ , 
1 t. 

ı .~00.25 

L.24.300.735.'2~ 24. 
ıtı. 

Trkftn . 
2 Kart 103! taribbıdeiı ıu,;rea: Llkoete tı&ddl ytlJ'lle & t..2 - Alt. GMrtıte llV11tıl yüzde 4 l"'~ 

. 1 
Bahlbt: ASIM US N~rlyat Direktörü: Refik Ahmet Se\'engü 


