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Hatay Davamız Garp misakı • • zçzn Tu r k 

Cenevre komitesi 
bugün de toDlanıvor J 

Kuşunun 

OUnkU 

Uçuşları 

Italyanın cevabı 

müsait görüldü 
V atanilerin müfrit 1 

• -

hareketleri Suriyede 
endişe uyandırdı 

Cenevre, 14 (Tan muhabirinden ) - Müılakil Halayın ana· 
)&auını ve ıtatüıünü teıbit etmek makıadile toplanmakta olan 
lrolllİle henüz kat'i bir karar vermit delildir. Halayda Milletler 
Ceıniyeti namına tetkikler yapan bitaraf mütahitler komitede 
~llbtelif veıilelerle dinlenilmittir. Mütahiller yarın (bugün) de 
laıan meaeleıi için komite kartııına çıkacaklar ve Halayda yap
.... , oldukları tetkiklerin neticeleri hakkında bildiklerini ıöyliye
telderdir. 
........____---~------

' Akla 
Kullanmak 
Modası 

Ahmet Emin YALMAN 

T arihte öyle devirler var
L... .. - dır ki dütinmeyi, aklı 
~ayı, nriiaakaıa etmeyi 

Ankara 14 (Hususi) - Su
.riye Vatanileri taşkınlıklarını 
son dereceye vardırmış bulunu 
yorlar. Vataniler Hatayda fe
sat çıkarmak için bir takım 
karışık teşebbüslere girişmiş

ler, fakat hiç muvaffak olama
mışlardır. Suriye içinde de Va
taniler tethiş siyaseti takip et· 
mek suretiyle halka korku sal
mışlardır. Vatanilerin bütün if
aatkir hareketlerine rafmen, 
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• On Hkizinci aınn eonlann- l'IWI Oıu-ill' mes'ut neticefi 

~~vrupa yine hayle bir moda bekliyorlar. • 
~ nnittir. O zunanlar orta- Adana, 14 (Hususi) - Bu-
411 çarpıtan içtimai ve iktııa• raya akseden haberlere göre, 
tt llazariyeler, fikri hareketler; Halepte Vatanilerin müfrit ha-
tita '1qız lhtililinden evvelki dev- reketlcri neticesinde bazı ~ar-
at ..... ~lon kadmma kadar herkeıi 
.;.::_tlı bir alika çemberi içine al- gaşahklar çıkmış, büyük cad-
._.tı. delerde kavgalar olmuştur. 
~ lfarpten sonra her memlekette fi. Geçenlerde demir gömleklile-
her- ali.kalan gevşemiştir. Hemen rin Fransız zabitlerine karşı 
~~e~ talebesi, hayatını kazan • yaptıkları. hareketin tevlit et-
~-~~ llzmıgelenden fazlasını öğ. miş olduğu korku ve endişe 
~gülünç buluyor. Bilgi, teces.. d' 
.._·öğrenmek 8evgiai münakaşa et- hali devam e ıyor. Halepteki 

k 7.evki, ilmin ve terakkinin birer Sunyeli vali, Fransız askeri 
~hereği srfatiyle çok muattal bir makamına tarziye ~rdiği hal-

e dlltmüştUr. de azledilmiş yerine bir başka-
~ Vaziyet türlU türUl aebeplerle ıı tayin olunmuştur. 
k.=. ~ebilir. En b&§lıcası ıudur: --=--m::ıı======---==-
~ açtığı yaralar ve bofluklar CIYAN 
~da derece derece her muhit, K. ONUN 
l:ı..."IQlal ve iktmadt mlna ile, bir nevi YILDIZI SÖNMÜŞ 
~ açığına düşmil§tUr. İçtimai blr 
' .•çığı, maddi ve zatı endişeleri 
'- 18temez hakim kılar, umumt 
'1 h.ta ait allkalan ve fikir zevkleri. 
• Ütiııct aafhaya indirir. 

Biıc/e münalaıa Ye spor a öyle bir fikri durgunluk vazi. 
~ ayetine kartı ali.kasız kalnu. 
b k bir millet varsa o da biziz. 
~ IQ.Ulınaz bir sevk ve idare sayesin • 
le.. "lrbğmuz tamamiyle yeni temel • 
~ tlıerine kurulmuş, önümüzde aa
taı. kapılar ve imkanlar açılmış-

~ lttıttııı bunlardan istifade için içti. 
~ alikalarmıız uyanık ve faal bir 
htP bulunmalıdır. inkişaf yolund.ı 
1be beraber dUşilnmek, beraber yilrU
~ beraber c;alıtmak için hepimiz 

ve mücehhez bulunmalıyız. 

"'~ki müabet umumt allkalan 
~ettirmek ve beraberce yi1rl1. 
~ ek için icap ettiği kadar yon • 
'1ı \iş ve biribirlmize uymuf değiliz. 
h~Oksan dolayısiyle, bin'btrimir.e 
~ etmeği de bir tUrlil öğrene • 
l1tqi · En iyilerimiz arasındaki en 
~ :dedilecek bir münak~ yok • 
bit çirkin benlik iddialarına ve adt 
~ak kavgasına dönmesin. Fikir 
~ diye geçinenler arasmda biri • 
1atz. ~kında bir anket yapınız. Hiç 
~U8uar düşünceye ve uzak veya 
&._ - bir benlik endi,estne tlbf olma. 
~ baokalarmı iyi ve meziyetli ta • 

Yüzbin ıstanbullu 
Türkkuşu bayramını 

candan kutladı 

Dün bütün lstonbul, 100 bin 
nüfuslu bir mahıeı halinde 
Türliuıu bayramını, genç 
paıaıütçüler, plônöıcüleı 
arasında seYinç/e, iltihaılo 
l.utladı. Burada bir para 
ıütün süıüldüğünü, Ye bir 
planörün cesur bir tayyare 
ardından yürüdüğünü göıü-

yoıuı. 

Paraşüt 
Atlamaları 
Muvaffakıyetle 
Nef icelendi 

Türkkuşu bayramı, dün bü· 
yük ve candan tezahüratla Ye· 
şilköy tayyare meydanında 

kutlandı. Bayram tezahüratı
nı görmek için daha sabahın 
çok erken saatlerinde yüz bin· 
den fazla İstanbullu trenlerle, 
otobüs ve otomobillerle kesif 
kafileler halinde Y eşilköye 
aknuya başlamışlar, genit sa· 
hayı merasimin başlangıç sa· 

1 
~::~r~n çok evvel doldurmuş-,----Ik z· 
İatanbulun çok ender gördüğü bu 

genit kalabalık, İstanbullularm Türk facza iki 
ölümle netice/ endi 

lru§una karşı duydukları derin ve can 
dan ali.kanın en bariz bir ifareti sa .. 
yılabilir. 

Bayram Batlıyor 
Bayram, bandonun çaldığı tatikW 

ı martlyle b&§l&mlf, çoluk çocuk, genç. 
ihtiyar, memur ve mektepli binlerce 
yurdd&§m hep birlikte söyledikleri 
marttan sonra eski tayyarecilertmiz. 
! den Şakir Hazım bir hitabede bulu • 
nanı.k şunları söylemi~tir : 

"- Gençler, baylar, bayanlar; 
Atatürk Türkiyesinde gençlik, 

1 TUrk varlığının gıüven kaynağıdır. 

Gençlik, geleceği temin eden kuv • 
vetin adıdır. 

Bugün, bizi buraya toplıyan TUrk 
kııfu, yamı !berinize alacağınız çe • 
tin ödevlerde sizlere yardmı için 1ru. 

Dün o güzel, ılık havada, canlı bayram gününde İstanbul iki 
faciaya •ahit oldu: Bir çocuk trenden dü,erek öldü. Bir başka 
yavru da tramvay altında can verdi. 
İkisini de yazıyoruz: DUn akf&IJla l 
d~ .Yetilköyden Sirkeciye hayra • J Futbol Antrenörü 
ma ıştirak eden halkı getiren bir ka. 
tar, ~enikapı istasyonuna girerken, Kaybolmuı 
buamakta asılı duran 17 yqmda 
Karagilınrüklü Sabahaddin adında 
bir çocuk, tren durmadan atlamak 
istemjş, fakat ayağı kayarak vago • 
nun altına dilpntlftilr. Bu sukut ao. 
nuncla trenin tekerlekleri zavallmm 

t SalOStlOdeJ 

Ankara mıntakua futbol antre. 
nörU Cons'un bir haftadanberı 

kaybolduiu' haber verilmektedir. 
Antrenör, ıeçen hafta sonlarında 
iki kadınla ıöriUmUt ve bir daha 
kendisi bulunamamıttır. Zabıta a
r&n'lalarına devam edl or. 

Fakat Alman 
Notası 

Be{eı ilmedi 
Londra, 14 (Radyo· TAN) 

- Lokarno misakı yerinı al
mak maksadile bir Garp paku 
vücude getirilmesi hakkında. 

ki tekliflere karşı İtalya ve Al
manya tarafından verilen ce
vaplar günün ehemmiyetli si
yasi meselelerinin en başında
dır. İtalyan cevabının, birta
knn şartları ihtiva etmekle be
raber müsait olduğu söyleni· 
yor. Her iki cevabın birer nüs
halan Belçikaya da tebliğ 

edilmiştir. 
ltalya, eski Lokarno paktının ana 

hatlan üzerinde yenı bir garp paktı 
yapmıya amadedir. Çünkü eski Lo
karno itiraz kabul etmez bızmetler 

yapmıştır. Ancak şurası vardır ki, 
yeni yapılacak pakt, 1925 tenberi hi· 
sil olan bazı &millen nazan dıkkata 
almalıdır. Meseli mezkur tarihte 
gayri aıkerf bir mmtaka olan Ren 
bugün Alman .ukerl iş~i altmda· 
dır. 

Bundan bqka yeni pakt butt ve 
sür'atle tatbik edilebilecek bir mahi. 
yette olmalıdır. Pakt mUphem teah· 
hütleri değil, bilakis kat'I ve eartlı 
t~ahhütleri ihtiva etmelidir. 

Belçikaya gelince, ltalya. Belçfka
nın tamamiyeti mUlkıyesini, Fransa, 
lngiltere ve Almanya tarafından da 
garanti edilmek fartiyle kendisi de 
garantiye !midedir. 

ltalyan notasında Fransız • Sovyet 
pEtktınm da mevzuu bahaedilmiş ol
duğuna şüphe yoktur. Fakat bu hu· 
susta hiç bir şey söylenmemektedir. 

Fıansayo gelince 
Parla, 14 <A.A.) - Fransanm Lon

dra elçisi Korben, dün öğleden son. 
ra Londradan buraya gelmiştir. Ken
disi, Hariciye Nazın M. Delboea, Al· 
manyanm garp misakına müteallik 
ltıgiliz notasına vermiş olduğu ceva. 
bın Londra mahafilinde tevlit etmif 
olduğu ilk intibalann ne olduğu 
hakkında malumat verecektir. 

Hikiın olan intiba, Alman notası. 
nın Almanyanın şimdıye kadar seha.. 
bet etmiş olduğu tezleri hatırlatmak• 
ta oldu5, merkezindedir. Yalnız Al
man notası , nazikane ve ~Utedil bir 
tarzda yazılmıştır. Bu sebepten do. 

r Arkası Sa 10 SU .f dt" 1 

Bir kadın 
güzellik 
davası açtı 
Garip bir dava ..• Belki de Türk ad. 

liyeai böyle iddiaya ilk defa ıahit o. 
luyor: Bir güzellik davası • 

Davacı, Zehra admda bir genç ka. 
dm. Ahmet ilminde bir delikanlı. bu 
kadma: "Sen çirkinsin! . ., demiş . 

Kadın, müddeiumumiliğe verdilf 
dava arzıhalinde şöyle diyor: 
"- Ben, o adamm sevdiği kadın • 

dan daha giU.eliın. Bir heyet kurul • 
sun, ikimizi de gözden geçirsin. Beni, 
onun eevgilisinden daha gUııeJ bulmu 
larsa bin lira veririm." 

Fakat hadisenin acı tarafı fU Mut 
deiumumilik bu kadının akıl bastua 
olmumdan ıüphe ettnı, ve bu nok • 
tadan mu&mele yapdl'll8Jlma lüzu 
~tlt'. 
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HAFTADA BiR ................................................ ! 
DiNLENE, DiNLENE .. 

Büvük Tersanemiz J ispanya Harbi ve 
lst anbul Limanı 

1 şık ne güzel şeydir! Onun 
için eskiden insana dua e. 

denler: 
- Nur ol! Derlerdi. Müstecap ol

ıa ne güzel dua! 
Lakin zaman, nurun da - nasıl 

diyeyim - "pitoresk,, liğini yok 
etti. Çok eskiden kol gibi çıraların 
gelişi giizel saçtığı isli alevlerle 
aydınlanan insanlar yavaş vavaş 

' .... 
~ ·. ., . 
•,. J , .. . 

balmuınu ve yağ yakmıya başla
dılar. Petrol buna biraz endüstri 
kokusu verdiği içindir ki, eski ev
lerimizde fitilli lambanın madeni 
kısmına makine adını verdik. Ha
vagazi nuru biraz çoğalttı amma 
cevherini bozdu, adileştirdi. Nere
de balınunıunun şeceresi, nerede 
yanık kömürden çıkan havagazi. 
Ve nihayet ışık büsbütün arttı, e
lektrık oldu. Oldu a.mına artık o
nun parlaklığı bir teneke parlak
lığına benzedi. La.kin nasıl elle iş
lenmiş oya, el tezgahında yapıl

mış halı ve el işi mücevher, fab
rika işine üstün tutuluyorsa, mum 
ışığı da nurun asaleti namına iti :. 
barını kaybetmedi. 

Bir ölünün başı ucundaki cılız 
iki mum yerine, bin mumluk bir 
ampul yakarsanız gülünç olursu -
nuz. Ağır ziyafetlerde sofralar on 
kollu gümüş şamdanlara dikilmiş 
mumlarla aydınlatılır. Ortalık sü
pürıniye kadar kullanılan elektri
ği oralara sokmazlar. Neyleyinı ki, 
bizim evi aydınlatan en kuvvetli 
ışık hfılii. yıne düğmesini çevirin
ce parlıyan, bir daha çevirince sö 
nen neydüki belirsiz ampuldür. 

B akkallardan bile satın ala -
cağınıız bu parlak 1'-nıpul

lere benziyen insanlar da vardır. 

Düğmesini çevirince yanar, çevi-

rince söner. Ona ne rUzgar tesir 
eder, ne fırtına. yalnız cereyan. O 
kesilince onun da lfllhı keslllr. 

At sırtında yük taşımanın ya • 
ıak olduğuna dair bir rivayet yok. 
Deve sırtında nakliyat yapmayı 

Beş kattan 
Fazla bina 
Yapı lmıyacak 
İmar planının tanzimi işlerine alt 

umumi talimatnamenin tatbikine baş
lanmıştır. Bu talimatname ile yapıla

cak binaların irtüalariyle kat adetle 
ri tahdit edilmi~tir. 

Nüfusu 8 bine kadar olan köylerde 
bodrum katı hariç olmak Uzerc iki 
katlı, sekiz binden 50 bine kadar nti
fuslu şehirlerde Uç katlı, 50 bin ve 50 
binden daha fazla nUfuslu şehirlerde 
de beş katlı binalar yapılabilecektir. 

Şehrimizde de beş kattan fazla ka~ 
lt binalar inşasına müsaade edilme
mektedir. 

Maarif 
Anka raya 

Vekili 
Döndü 

Bir müddettenberi şehrimizde tet
kikler yapan Maarif Vekili Saffe.t A. 
rıkan dün akşamki trenle Ankaraya 
dönmUştür. Maarif Vekili Haydarpa. 
şada lstanbul Maarif erkanı tarafm

w lanmı tır. 

da yasak edan bir emir işitmedim. 
Demek bunlarla yük taşınabilecek. 
Halbuki eşek sırtında .yük taşımak 
yasaktır. • 

Dersem; hep birden: 

- Eşek edebiyatı yapıyor! Di
ye bağıracaklar amma yine diye
ceğim. 

Şimdi eşek olmak bir kar değil 
mıdir'? Dünyanın en asil hayvanı
dır dedikleri atın sırtına vurursu
nlfz küfeleri Salıpazarı civarında 

çöp toplarsınız. Fatihte de Rume
li meşesinden yapılmış kömür çöp 
vallarını develere yükletip kömür 
satarsınız; kimse ses çıkarmaz. 

Halbuki deve ne mübarek hayvan 
dır değil mi? Haniya bunların ıosa
let ve kudsiyetleri?. Eşek ne asil
dir, ne mübarek! Sadece eşektir 

ve bugün kurtutmasma da eşekli· 
ğinden başka sebep yoktur. Bütün 
asil ve mübarek diğer hayvanlar 
eşeğe haset etseler yeri değil mi· 
di r'?. 

S abır ile dut yaprağı atlas 
. koruk helva olur. 

diye bir dı!rbınıesel işitirim. E
ğer bu doğru olsa idi; yer iÖ'< at-

lasta kaplanır, dünya helvacı dük· 
klnına dönerdi. · 

Artık sade dut yaprağının at -
las o!mıyacağını sun'i ipek fabri
kasının vücudü kadar belit tekzip 
eden hadise olamaz. 
K~ruğun helva olduğcına gelin

. ce;, onun ne olduğunu ben keşfet· 
tim. 

Efendim! Bizde koruk sabırla 
helva değil nara ve feryat 

oluyor. Senelerdenberi Beyoğlu 
tarafında kışlıyorum. Bir gece bil 
miyoruııı ki, civarımızdaki nıeyha 
nede Uzüm suyu içenler, dışarı çı· 
kar çıkmaz nara ve feryada başla 
masınlar. 

Ne hikmet bu Yarabbi! "Çok 
gördüm!,, diyecek kadar yer gez • 
dim. Hiçbir yerde içkinin bizdeki 
kadar adamı danalar gibi baiırttı 
ğına tesadüf · etmedim. Buna na -
zaran başta yazdığım darbımeselin 
ikinci faslını da "koruk ta nara o
lur,. şeklinde düzeltmek hiç aykı· 
rı dUşnıiyecek. 

Bir ayyaş arkadaş benim bu mU 
şah edeme cevaben: 

- Rakıya verilen parayı hak et 
mek için nara atarız. Dedi. 

Vebali onun boynuns.. Belki de 
doğrudur: hem ~ıı.ra verip hem re 
zil olırıak susulacak fey mi?! 

B. FELEK 

Bir deli 
kaçtı 
Evvelki gUn, Bakırköy tıma.rha.ne

sinden Osman oğlu Mehmet. adında 
bir deli kaçmıŞtır. Mehmedin ka~ı· 
şından biraz sonra haberdar edilen 
gardiyanlar, kendisini Bakırköyoo 

Bezhane caddesinde yakalamışlardır. 
Bu yakalama kolay olmamı,, deli 
gardiyanlara taş atarak kaçmak is. 
temiş, bir hayli uğr~tırmış ve pek 
güçlükle tekrar yakalanabilmiştir. 
......... , ......... .......... 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D 08t tranm 1'Ulli bayramı mtt. 
nase~tiyle bugün · t "'tanbul 

İran konsoloshanesinde kabul resmi 
yapılacaktır . 

• f' anakkale r.aferfnln yıldönil • 
V mU münasebetiyle 18 mart 

ta Eminönü Ha.lke,inde büyilk bir 
merasim yapılacaktır . 

• 

kurulmak· 
üzeredir 

Bu işe beş milyon 
Jiralık tcihsisat 

konulması isteniyor. 
Bafvekil lamel İnönü geçende l ıtanbulda iI<en Kaaımpafadaki 

deniz fabrikasını, havuzları aezmi9, burada büyük bir tersane vü
cude getirilmeıi için direktifler vermi9t i. Bu direktifler üzerine 
etraflı bir proje hazırlan.mıt.tır. Fabrika ve H avuzlar Müdürü B. 
Cemil bu projeyi bu aktam Ankaraya aötürecektir. P rojede bir 
tersane teıiıi için lizım olan tartlar tamamen teıbit edilm_İftİr. 

146 kişinin 
canını kurtaran 

kan kralı 

Projede, bugün metruk bir 
vaziyette bulunan Valde kıza
ğına büyük bir ehemmiyet ve
rilmekte ~ bütün tersane ve 
havuzlar için de beş milyon 
liraya lüzum gösterilmekte· 
dir. Bunun dört milyonu ter
sanenin kurulmasına, bir mil
yon lirası da havuzlarla· fabri
kanın genişletilmesine. harca· 
nacaktır. 
Valde : •• zağınm bulunduğu yere bü-

yük, yeni bir kızak ve 5000 - 6000 ton
luk gemilerin, makine aksamı da da

hil olduğu halde, en ufak parçalarını 

tamamen yerli yapabilecek kabiliyet
te büyük bir fabrika inşa edilecektir. 

l sma il Halı.lı.ı Kanve r-.n 

lŞE BAŞLANIYOR 

Kasnnpa.şa fabrika ve. havuzlarının 

1 tevsi işine §imdiden başla~tır. 
1 Havuzlarda her sene yapılan gemi ta

miratı miktan art.maktadır. 934 yı

lmda 57.934 ve 935 yılında 67.935 ton 

olan tamirat, 936 senesinde 76,48 to

na yükselmiştir. Gittikce artan tami. 
ratı bugünkü tesisatın başaramıyaca-

Istanbulun Kan Kralı diye anılan 

ve Gülhane hastanesinde çalışan la· 
mail Hakkı Kanveren, geçen gün 161 
inci defa olmak üzere bir hastaya 
150 gram kan vererek bir gencin har 
yatını daha kurtarmışıtr. 
Altı senedenberi gerek Gülhane hM 

tanesinde, gerek diğer hastanelerden 
çağırıldığı zaman herkese yetişen İs
mail Hakkı, fakir hMtalaN:ian da 86 
kişiye parasız kan vermiştir. 

Kam her insanın kaniyle imtizaç 
edecek şekilde yaratılan ve 161 kişi
ye kan vermekten vücudu delik deşik 
olan lamail Hakkı, birçok canları 
kurtardığı için çok memnundur. 

Bu kan rekorcusunun kan verdiği 
161 kişiden ancak 15 kişi kan veril
mesine rağmen ölmüş ve 6 senede 
146 kişinin hayatı kurtanlmıştır. Kan 
Kralı bu hizmet ve fedakarlığına kar
şılrk kendisine hükumet tarafından 
yardım edilmesini. hiç olmaZ8a kUçük 
bir ev verilmesini istemektedir. 

Sadece Kanunun 

ğı görülmüş ve bunun için tevsi j. 

şine sıkı bi rsurette girişilmiştir ida

renin son ve katı bilançosuna göre 36 
yılındaki kan 200.000 lirayı geçmek

tedir. Halbuki evvelki senelerde kir 

miktarı yüz bin lirayı bile bulamamış
tı. 

lNŞAAT ATôLYESl 

.A!ııl tesisata şimdiden sonra baş
lanacaktır. Bugünkü makine tamir 

atölyesinin yanına büyük bir inşaat 

atölyesi kurulacaktır. Ayrıca makine 
tamir atölyesi de ön tarafına yapıla
cak büyük bir salon ile tevsi edi
lecektir. 

Makine tamir atölyesine, atölyeyi 
baştanba.şa katedecek surette 15 ton 
ağırlığında btiyilk ve eeyyar bir ha
vat vinç konacaktır. Bu vinç imal e
dilen ağır ve büyük parçalan tezgah· 
tan tezgaha nakil işinde kullanılacak
tır. 

Tatbikini istiyoruz! 

B elediye Kanunu, Belediyenin vazifelerini sayarken 23 üncü 
maddesinde der ki: "Sokak, meydan, iskele, köprü, pazar, 

panayrr yerleri gibi umumi mahalleri daima terJ\İz tutmak, yıka
mak, temiz sularla sulamak Belediyenin vazifesidir.,. 

Bu maddeyi okuduktan sonra bir de fotoğrafçımızın tesbit etti-

G UmrUk Sere-isinin a4:ılması 23 
Nisana t.ehlr ~llmlşttr. _... ........ ...,~........- ği yukarıya, manzaraya bakınız. 

Belediyeden başka bir fCY iıtemiyoruz:, sadece Belediye Kanu-

nunun tatbikini iıtiyoruz. 

Js.fan~':' harb!nin lsfanbul limomntn laaliyefine fesir efflğini hiç düşün: 
dunuz mu? VaZ1 yef ıucJur ki, bugün ispanya harbini menfoafe vesile yo 
p.Jr:lar, oraya, ademi mücJalıale kararlanna rağmen vapurlar cJolusu er· 
ı?k, ce~h~ne vesaire gönderiyorlar. l~fe bu vaıiyef /sfanbul /imonmo te
str efmı~fır. Evvelki gün alınan ıo resim lsfanbul limanının vapursutı 
bomboş manzarasını gösteriyor. 
~~=============~==~========================~ 

Tıbbiyemiz 110 uncu 
yaşını heyecanlı 

merasimle kutladı 
Dün, Tıbbıyemizin 11 O uncu kuruluş yıldönümü münasebetile 

saat 14 de Üniversite Konferans salonunda merasim yapılnııştıf• 
Bu merasime şehrımizdeki doktor, mütehassıs ve Tıp profesO!· 
lerile Tıp Fakültesi talebeleri iştirak etmişlerdir. 

Tıbbiyelilerin bayramı, tanı SS3t 
on dörtte hep beraber söylenen ısti1'• 
lal marşiyle başlamış, bunu Tıp flY 
kültesi Dekanı Nurettin Ali Berko1ı.ııı 
üniversite namına verdiği açılış ııut"' 
ku takip etm~tir • 

Karabük 
fabrıkası 
kurulurken 

Nurettin Ali, Türk tıp aJemlrıiO 
110 seneyi dolduran şerefli maziSiıı• 
den bahsetm,iş, tarihe karı§an tıbbi• 

Karabilkte kurulacak olan demir ~e.m. izin büyüklerini saygivle anını~ 
"'"' ~1.1n. .&:~\llJ.J\43.UU!l &...UU\.01 c:u .• u . .au uJ.y• .... .f-

rasimini bizzat Başvekilimiz lnönü Bundan sonra, Türk tıp nestlılill 
yapacaktır. Merasim günU henüz tes- mutlu sevincini takdir eden DekaD e1' 
bit edilmiş deği.ldir. cümle şunları söylemiştir: 

öğrendiğimize göre, bu hafta 6 ln- "- Arkadıt§lar; Tarih araştırın"" 
giliz mühendisi daha gelecektir. Bu lan ilerledikçe büyük milletimizin bU" 
heyet içiooe müessese direktörü Ma- gi ve hekimlik alanındaki verimli ~ 
kenzi ile müessese sahibi Bra.~ertin lı§malan müsbet belgelerle aydınta.ııl' 
de bulunduğu haber verilmektedir. yor. Dünya medeniyetine her sa:tı•' 

Bu ay sonunda grup. grup 100 mü- da çok değerli eserler veren bUytl~ 
hendis geleceği söyleniyor. Türk milleti tıp yolunda da ku~et1 

hamleler yapmış ve seçme bilginJet' 

VEKALET EMRiNE 
ALiNMiŞ OLAN 

MEMURLAR · 
Maliye V6ki.leti, Vekilet emrine a

lınmış olan memurlara verilecek me
kin maaşlan hakkında yeni karar 
vermiştir. Bundan sonra, bu karara 
göre hareket edilecektir. Karar şu· 
dur: 

21 Mart 936 tarihine kadar aldık
ları vekllet emri maa..şlan hizmet 
müddetlerine göre iki veya üç seneyi 
bulanlara artık bu tarihten sonra ve 
katet emri maaşı verilmiyecektir. 21 
Mart 936 tarihine kadar aldıktan ve
kilet emri maaşları hizmet müddet
lerine göre iki veya Uç seneyi geçmiş 
olanlara bu tarihten itibaren başkaca 
veki.let emri maaşı verilmemekle be
raber, eskiden aldıklan maaşlardan 
bu paralann geri alınması için hiç bir 
muamele yapılmıyaca.ktır. 

21 Mart 936 tarihine kadar aldıkla

n vekllet emri maatlan hizmet mtid 
detlerine göre iki veya Uc; seneyi bul
mamış' olanlara, ilk veki.let emrine 
alıodıklan tarihten itibaren bu mild
detleri dolduruncıya kadar vekilet 
emri maaşı ödenecek, bu milddetleri 
doldurduktan tarihte maaşlarının ke
!lilmesi cihetine gidilecektir. 

yetiştirmiştir. 

Muvakkat bir durgunluk devresi"' 
<;len sonra yeniden Türk yurdunun ge
niş ufkunda beliren hayat ve delı~ 
kaynağı sayesinde vatanda tstJltl»> 
güneşi doğdu. Bu güneş, kurtuluştsıl 
sonra yükselişi de müjdeliyen, ve bil' 
feyiz veren yüce kaynağımızdır.,, 

Çok alkışlanan Dekandan sonff 
kürsüye Ordinaryüs Profesör Matb•t 
Osman gelmiş, genç Türk hekirrti~: 
nin vazifelerini söylemiştir . .MUte~l< , 
ben Profesör Tevfik Remzi de, bugill' 
kil hekimliğin manasını izah etııı1fı 
Doçent Ekrem Şerif, 14 Martta dlJ"/' 
duklarını anlatmış, iki tıp tale~ dl 
mukabelede bulunmuşlardır. 

Programda yazılı olan Konsel""' • 
tuar orkestrasının vereceği konserd~ 
sarfınazar edilmiş ve toplantı çok~ 
mimi bir hava içinde nihayet buınıur 
tur. 

Nafıa Vekilimiz lsve~• 
Davet Edildi 

O ~ d·v· . .. N f \TeJclll• gren ıgımıze gore. a ıa 
miz Ali Çetinkaya lsveç hUkurneti ı-; 
rafından davet edilmiştir. Aliçe~ 
kayanın önümüzdeki yaz aylarında 
davete icabet edeceği ve bu arada.~ 
zı mütehassıslan da götürerek tet.1' 
katta bul~ınacağl söylcnmekted~ 

\TAkVi/t\ll~HAVAJ 
1. U T ' PAZARTSl 

Bugünkü Hava: DEG1Ş1K 

Bucün hava, ıureti amumiyede açılı: ve 
bulutııız ceçecelı:tir. $arlı: mıntakaıı:nda ve 
Orta Anadoluda cayri tabii ıiden havanın 
karakterini delittirerek • mahıuı derecede 
ıhnmaıı muhtemeldir. Rüzılr aakin eıe
cektir. 

Dünkü Hava 
Dün barometre 76Z, hararet en çok 15, 

en az 9 ıantiırat olarak lraydedilmit, rüz
rir ıakin eamiıtir. Hava umumiyetle ac;ık 

, ıec;mistir • • 

3 Uncil ay Gün :31 
1355 Hicri• 

Kasım:ıZS 
1353 1 

Muharrem 2 
Güneş: 6,12 - Oğle: 
İkindi: 15,14 - Akşam: 

Yatsı: 19,47 - lmsi.k: 

2 Mart 
ı2,2S 
ıs.ı9 
4,3• 
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SON HAH.ERLER 

ISpanva asileri 
maölQp oldu 

Madrıd 
Sperlerinde 
Dövüşenler 

3 

Ci.EK 
Fotoğraf Çektirir 

Gibi •• 
Elbette, meşhur Beyoğlu caddesin. 

de, yahut Dlvanyolu, Sirkeci gibi ge. 
çit yerlerde gezerken fotoğrafçı ca • 
mekiinlannda dizi dizi asılmış resim. 
leri gömıli.5sünüzdür. Bu resimlerin 

HükUmet kuvvetleri 
mukabil taarruzda 
muvaffak oldular 

Ayhklardan kesilen 
bütün vergiler 
birleştirilecek ı içinde hiç ağlayanı yoktur. - Bebekler 

müstesna • ,.e çoğu bahtiyar bir çeh. 
re arzeder değil m:? . 

~ l:ondra, 14 (Radyo - TAN) - İspanya harbine ait son alman 
~Ctıı lllallımat, hükumet kuvvetlerinin lehindedir. Cümhuriyet 
ltr\r\retlcri asilerin Madridi muhasara çemberini çok hırpalamrş
lt 'Çemberin kapanması imkanlarının önüne geçmişlerdir. Madrit 
r l.l\rvetlcri Guadalajara cephesinde yaptıkları çok şiddetli ve kah
p~ca bir mukabil taarruzdan sonra asileri mağlup etmişler, 
":te ,_<;.ok silah, cephane ve esir almışlardır. Hüklımetçiler bu arada 

11lUek kasabasını da ele geçirmişlerdir. 
~Ctinıhuriyet hava ordusunun tay-r 
~eri de taarruza iştirak e • K c. , 
.. e . asi. cepheyi yüzlerce bomba ile • 1 ya n o n u n 
lit ın~essır şekilde dövmüşlerdir. Mad 

~e ltıUdafaa komitesinin son tebliğin- Yı 1 d I Z I 
.~nıar Vardır: 
llugünk·· gU .. h · t k t ~ . u n, cum un ye uvve - , , , • 

~~ekıç~ bir §eref günü olmuştur. Tri- S Q n Uy Q r m U Ş 
ita ~lı?1ize düşmüştür. Bundan baş
lık ~Uhırn rniktarda ganimet elde et
tııu~ 12 top, 2 mühimmat kamyonu, 
t'ıııı errer ateşli tüfekler, hava taar. 
lar arına karşı kullanılan birçok' top
~ ·b~l kumbaraları, 2 iaşe kamyou 
~i ır?ok mühnimmat sandıkları ele 
~ l'dık. Jarama cephesinde topçu 
tlıe~etlerimiz, hatlarımıza hilcum et
~\>\> tasavvurunda ·bulunan düşman 

etlerini bombardıman etmiştir.,, 
C BOMBARDIMAN 

l!a lladalajara cephesi, 14 (A.A.) -
,;'as AJansı muhabiri bildiriyor: 

Londrada çıkan Deyli Heraldin dip 
lomat muhabiri yazıyor: 

Son günlerde İtalya kralı tarafın_ 
dan kontluk ile taltif olunan İtalya 
sefiri Sinyör Grandi 1923 te hariciye 
nazırlığında idi. Daha sonra Londra 
sefirliğine tayin olunmuş ve nüfuzu 
bir hayli sarsılmıştı. Almanya, İtal -
ya anlaşması bugünkü İtalyan bari. 
ciye nazırı kont Ciyanonun eseridir. 
Fakat Sinyör Grandiye kontluk tev
cihi, Ciyanonun yıldızının sönmiye 
b~ladığmı ifade eder. Geçen yıl, 

Kont Ciyano, Kont Grandiyi Londra 

Hükumet cephesinin bir yeraltı 
siperinden görünü~ü 

:························ 
ı FRANSANIN 

MÜSTEMLEKE 
DERTLERi 

Paris, 14 ( A.A) - Yük
sek Akdeniz Komitesi dün 
Ba1ve~i/ 8. Blum'un Ba~kan
'1ğtnda toplanarak Cezayir, 
Tun us ve Fasfo idari tensi
kat ve memurlartn vaziyeti 

ı 
hakkında derin tetkikatta 
bulunmuştur. 

Komite müteakıben lspan 
ı yol Fasındaki isyanm Şimal 
$ Af rikosmdaki tesirlerini tef- $ 

kik efmi~fir. : 
Komite, /çbakanlğmdaı 1 

bir Cezayir müdürlüğünün 
ihdasma karar vermiıfir. 

............................ 

Maliye Vekaletinin bu sene vergiler hakkında düşündüğü ko
laylıklardan biri de Kazanç, Buhran, Muvazene, Ha,·a namları al. 
tında maaşlardan kesilen vergileri birleştirmek ve bir tek nisbet 
halinde ifade etmektir. 

Maliyenin bu düşüncesi gerek müesseseler ve alakadar fertler 
ve gerek maliye şubeleri için büyük bir kolaylık temin edecektir. 
Maaşlardan yapılan tevkifatm hesabı çok zordur. 

Evvela kazanç çıicryor: Nisbet yüz 
liraya kadar yüzde 7, 100 liradan 
fazlasından yüzde 9 tutuyor. Bundan 
sonra işler karışıyor. Buhran vergisi 

1130 liraya kadar olan maaşları serbest 
bırıclcıyor. Geri kalan kısım için bub

i ran vergisini hesap etmek üzere 150 
! liraya kadar olan maaştan evvela 30 
liralık istisna haddi, sonra kazanç 
vergisi çıkacak.. Geri kalanın yüzde 
onu buhran vergisidir. Yüz elli lira • 
dan sonrasından 30 lira istisna yok. 
tur. 

Bundan sonra. müvazene vergısı 

gelir. Yirmi liraya kadar maaşlardan 
bu vergi alınmaz. Bundan yüksek 
maaşlardan kazanç ve buhran çıktık. 

tan sonra geri kalan miktarın y\izde 

onu müvazene vergisidir. Bundan son 

ra hava için maaşın aslından yüzde 
iki alınır. 

Bu nisbetleri hesap etmek güçtür. 

Maaş sahibi kendini muğlak bir vazL 

yet karşısında görür. Mensup olduğu 
müessese bordrolar hazırlamakta 

zahmet çeker. Maliye şubeleri bunları 
tetkik ve hesap suretile vakit kaybe
der. 

Mussolini 
Trablusta 
Dolaşıyor 
Roma, 14 (TAN) - Sinyor 

Mussolini Trablusta küşat re
simleri, ve tetkikler yapmakla 
meşguldür. Dün Arap kızlan 
için kurulan mektebi açmış, 

sonra Derne ile Bingazi ara
sında dolaşmıştır. Bu mınta

kada İtalyan muhacirleri var
dir. Sinyor Mussolini Binga
zideki tarihi hafriyatı da tet· 
kik etmektedir. 
M. Musolini, yarın Luigi Razza ka. 

sahasında bir nutuk söyliyerek zirai 
ve içtimai meselelerden bahsedecek. 
tir. Başvekil 17 maı::t.ta Trablusta 
islam meselelerinden bahsedecek ve 
18 martta İtalyan milletine hitaben 
bir nutuk söyliyecektir • 

TUNUS VE MISIR 
.\silerin tayyareleri, dün bütün 

~~ 11n•iJ""•t lrmn.rotlorinln Ar.aıwn 
'l?ı.d .e adrit ve Jarama mmtaka-

rw.firli~nden kaldırarak Rados vali. -=========::::ıı:::=====

Vergiyi birleştirmekte bir nazari 

mahzur vardır: Kazanç vergisi de. 

vamlı bir vergidir. Buhran ve mii
vıızene vergilerinde muvakkat ve fev. 
1<8.lade bir vergi ismi ve mahiyeti 
vardrr. Bununla beraber devletin giL 
tikçe artan vazifeleri karşısmda buh_ 
ran ve mtivuene vergilerinin yakın' 
bir zamanda kalkması beklenemez. 

ALEYID~"DE Ml? 
Roma, 14 (A.A.) - Giornale 

d'ltalia direktörü. B. Musolinin Libya 
seyahati münasebetiyle yabancı mat. 
buat tarafından yapılan neşriyatı bir 
kere daha tetkik ederek, İtalya tara. 
fmdan Tunus hududundan Mısır hu-

bal'd 8.kı tahaşşüt merkezlerini bom-
~an etmiştir. 
~ UMET ASKER TOPLUYOR 

~l'll 1'8elon, 14 (A.A.) - Dün akşam 
'e!~~. jeneralite konseyi harp me-

\1 'rtnı tetkik etmiştir. 
~C>tı a.ıa~siyada toplanan yüksek harp 
aılllı 8'.Yi~de Katalonyayı temsil etmiş 
lol'lla lllUdafaa konseyi bu konsey 
~C>tı 11~sı hakkında izahat vermiş ve 
~ ~Yin. son defa silah altına çağı
did·l'I 8Inıflann celbi faaliyetinin teş
~ne, cephe gerisinde bulunan si
~la. lrın kırk sekiz saat zarfında kış
dıı-....~ teslimine karar verdiğini bil-
-~§tir. 

liabeşlerin 
~ukavemeti 
l\esilmemiş 

liğine tayin edecekti. Fakat buna 
muvaffak olamadı. Bu sene içinde 
Ciyanonun terfi ederek başka bir ye. 
re gönderilmesi ve Grandinin tekrar 
hariciye nazrrhğma getirilmesi hay -
ret uyandırmıyacaıktır • 

Bütün Tayfasile Batan 
Bir Tahtelbahir 

Türkçe 
konuşmak 
için 

. 
.Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -

Ilk defa 'Istanbulun umumi yerlerinde 
türkçe konuşulması hakkında Dahili-

Viyana, 14 (A.A.) - Bir sünger ye Vekilimizin Istanbul vilayetinden 
avcısı Lissa adasının yakmlarında ve mütalea sorduğuna dair olan haberi-
30 metre derinlikte eski bir tahtel • miz bugün tahakkuk etmiştir. 
bahir görmüştür. Bu denizaltı .gemi • Istanbul vilayetinden öğrendiğimi
sinin umumi harpte bir torpile çar - ze göre, Partiye bir mütaleaname gel
parak tayfa.siyle birlikte battığı zan. miştir. Bu hususta lazım gelen tetkik
nedilmektedir • • ler yapıldıktan sonra icap ettiği §ekil-

BiR TREN FACIASI 
de emirler verilecektir. 

Paris. 14 ( A.A.) - Paris • Mont Yeni Halkevleri 
• Dore Ekspresi saatte 80 kilometre Şark vilayetlerimizin bazılan için 
slir'atle gitmekte iken yoldan çıkmış, 1 Halkevleri binaları yaptırılması ka • 
15 kişi yaralanmıştır • rarlaştırılmıştır • 

Vaziyet böyle olduğuna göre bu duduna kadar inşa edilen sahil yolu. 
karışık nisbetlerden kurtulmak ve nun Hunus ve Mısır aleyhinde askeri 
kazanç vergisini, hava vergisi de da . 

bil olduğu halde, bir tek nisbete irca 
etmek en tabii ve kestirme yoldur. 

lıeride maaşlardan kesilen yUks~k 

nisbeti azaltmak imiciı.nı bulunursa 

bunu yeniden kurulacak tek nisbet 
üzerinden de yapmak ve ayni zamRn 

dahesaplarm basitliğini muhafaza 
etmek pek lll mümkündür. Eğer bu 
umumi nisbet kurulurken maaş sa
hipleri lehine pei< küçilk olsun bir ta
dil ve tenzil yapmak imkanı bulunur. 
sa sistemin basitleşmesindeki kolaylı_ 
ğa ilaveten yapılacak bu hareket, eL 
bette büyük bir memnuniyetle karşı 
}anacaktır. 

maksatlar istihdaf ettiği fikrini red. 
detmektedir • 

Yunan Krah ·Giritli 
Komünistleri Affetti 
Atina, 14 (Hususi) - Kral. Baş. 

vekil Metıclcsas ve maiyeti ile birlik. 
te bugiln A verof kruvaroriyle Girit • 
ten dönmüştür. A verof Falere gelince 
bütün vekiller askeri erkan, ve kala. 
balık bir ahali kütlesi tarafından kar 
şılanmıştır . 

Kral, Giritlilerden komünistlikle 
itham edilerek memleketlerinden 
tehcir edilenlere af vermiştir . 

liabeı Krah Böyle 
Söylüyor 

•• EUGUN 
to ~ld ?ldra, H (A.A.) - Negüs, Lon. 

~tka.n aYnldıktan sonra ilk defa o. 
~ ~ liavas muhabirini kabul ederek 

,, Ya.natta bulunmuştur: 
t'ı!. -. liabeşistan ve onun imparato_ 
\' !ııtuıetıer Cemiyetinden ümitlerini 
~ll etni§lerdi. Çünkü mazideki su _ 
'il'll~~Yallere rağmen, cemiyet pren 
ltı~ ın artık iflas etmiş olduğuna 
~ ak istemiyoruz.. 

ı,~nunıa beraber milletimin istırap 
~a~ azaıtacağma kani olursam, 
l~in istinat etmesi şart:iyle, mese _ 
t'halledilmesi için Fransa tara 
~Ilı kt VUkubulacaık teklifleri kabul 
~ ~1 .. e tereddüt etmem. Ras I>esta. 
lttetf.n Unı.u Ha~ milletinin mukave. 
'1eylı: nihayet vermemiştir. Graziani 
I~ llıd~ yapılan suikast, müstevli -
l'~t~ ~?ısaba.bada kendilerini emni • 
~lSaetmediklerini gösteriyor • ., 

"~ ttı. Selfuıie, hatrratmı yazmakta 
~~ eztlleketinin ne suretle istila edil. 

leabit etmektedir • 

:.. Hopa iskelesi 
'tıı~ara, 14 (TAN) - Hopada mo
~ ir iskele ıkunılması kara.rl~tı. 
(iı~· Bu iskele Ayancıkta tesis e. 

a:vm olacaktır 4 

T ecJlıiı 

yarııı: • 

B ir kaç iÜn önce lniiltere. 
nin Avam Kamarasında., 

Mareşal Graziyaniye karşı Adisa
babada tertip olunan ve muvaffa... 
kıyetsizlikle neticelendiği halde en 
şiddetli tedhiş ve tenkil hareketle
riyle karşılandığı anlaşılan suikast 
mevzuu bahsolnıuş, bu suikast yü. 
zünden bir çok masum yerlilerin 
de imha edilip edilmedikleri sorul 
muştu. lngiltere hükumeti namına 
cevap veren Oışbakanlığı müste. 
,arı, alınan haberlerin Habeşlilere 
karşı tatbik olunan şiddeti teyit 
eder mahiyette olduğunu söyle
mişti. 

Avam Kamarasında geçen bu 
sual ve cevap ltalyada çok fena 
tesir yaptı. ltalyan gazeteleri, bu 
müzakerenin lngiltere - ltalya 
arasındaki dostluk üzerinde yapa
cağı fena tesirden bahsettiler. 1-
talyanın nim resmi mahiyette sayı 
lan Jurnale Oitalyanın mülhem ya 
zılar yazan sermuharriri Senyor 
Gayda ise, lngiltereye karşı şid
detli bir mukabelede bulunmuf ve 

onun kendi idaresi altında ya,ıyan 
yerlilere karşı tatbik ettiği siyase. 
ti ve bu siyasetin •iddetlerini an 
!atmıştır. Senyor Gaydanın bu yol 
da anlattrgı son misal ise, Hindis 
tan hududunda ya,ıyan kabilelere 
karşı, lngiliz hareketleri idi. Bu 
anlatışa göre lngilizler, Veziristan 
kabilelerini tayyat.elerden yqdır

dıkları bomba sağanağına tutnıUJ. 
lar ve bunları perişan etmişlerdir. 

Mesele bu kadarla kalmadı. O 
gündenberi ltalyanın bütün radyo 
merkezleri lngiliz sömürgelerinde 
vuku bulan tedip ve tenkil haro
ketlerine fazla ehemmiyet verir ve 
bunları bütün tafsilitile ne,reder 
oldular. Mesela bir kaç gün evvel 
lngiliz somalisinde bir hadise vu. 
ku bulmu,, bu hadise yüzünden 
150 somalili muhakemeolunmadan 
kurşuna dizilmişler! •• 

Yani Avam Kamarasında vuku 
bulan bir sual ve cevap. sömürge

lerde adi ve mutat sayılan hldise. 
. lerin dünya kulaiına erişmesine 

vesile teşkil etti. 
Gerçi bu çeşit te,hirler yeni bir 

fey ö&retmiyor. Çünkü sömürge-

lerin yalnız tabii kaynakları, top 
rakları değil, bütün varlıkları on -
ları sömürenlerin mahkümudur 
ve sömürge yerlileri, birer köledir. 
Fakat sömürgeci devletler arasın. 
daki zulüm ve tethiş yarışı içlerin
de hangisinin alnı daha kara oldu. 
tunu göstermiye yardım edebilir. 
Yalnız bu alın karası, tencere dibi
nin karası gibidir. Hangisinin da. 
he kara olduğunu tayin etmek çok 
güçtür, belki de imkansızdır. 

Önce mi, 

sonra mı? 

• spanyada, artık ltalyanlarla 
1 Almanların en geni' mik

yuta yardımlarile yapıldığı anla. 

şılan ve dahili harbi asiler lehinde 
neticelendirmeyi istihdaf eden son 

büyük taarruzunun durduruldu
iu, hattl Cümhuriyet kuvvetleri. 
nin taarruza geçip beş kilometre
den fazla ilerledikleri bildiriliyor. 

ispanya Cümhuriyeti bir taraf. 
tan Milletler Cemiyetine, ve ademi 
müdahale komitesine müracaat e
den iki büyük devletin nizamt 

kuvvetlerile karşılaştığını ve bun. 
larla muharebe ettiğini bildirerek 
bu devletlere söz din letilınesi için 
uğraşıp dururken Cümhuriyet kuv 
vetleri de diğer taraftan taarruzu 
bertaraf etmek için çalışmakta ve 
bu uğurda yenilmesi pek güç olan 
zorluklarla savaşırıakadır. 

ispanyada yabancı ordular bu
lunduğunu ve yabarıcı orduların 

orada harp ile meşgul olduğunu 

herkes biliyor. Fakat bir kimse de 
esaslı birşey yapamamak. bilhassa 
orduları ispanyadan çıkarmak 
için ordu kullanmak mecburiyeti 
ile karşılaşmaktan korkmak yü. 
zünden teselliyi bir noktada arı

yor: 
Acaba bu yabanl:ı kuvvetler gö. 

nüllü yasağının tatbikinden evvel 
mi gönderildi, yoksa sonra mı? 

Sili.hlı, techizatlı koca koca fır
k al ar gönderildiyse teselliyi bu 
noktada aramak, hakikati görme
mek için başını kuma saklamaktan 
beter bir hamakattir. 

Fakat bu hamakat, bugün bir 
hakikattir. 

ômer Rıza DOOROL 

l~akin hep oratlan geçtiğimiz \'e 
hepimize bu ta\'ırları almamız ihtar 
edildiği için, bilmem, bu mes'ut 
tehessümiin, ıcacık bakışın, hoh1ia 
gibi toplanmış ağzın, huliısa hu du • 
nışun bfr maske olclubrunu söylemiye 
hacet , ·ar mı 1. 

Dün~'tlda hiç hir şey sinirlerime hu 
sahte bahtiyarlık, \'e bu yapma gU • 
zeJlik kadar batmı~·or. Onun için böy. 
le maskeli resimler t~hir eden fo. 
to~rnfçı ,·itrinlerlne bakmıyonım. 

Halbuki fazla fotoW&f çe4rt.f nneden 
mi, neden bilmem; şimcli çojtu ra~t • 
ladığım ve tanıdığım simalan, fotoğ. 
rafçı öntinde poz almış gibi bahtiyar 
\'e besus ~iirii~·onım. 

O kadar ki hazan hlr toplanh, bir 
birleşme, bir c:örii menin şahitleri 
adrta canlı lıir foto~t"af \'itrinl man. 
7ıtrası an.ediyorlar. Şiiphcsiz hayat. 
ta memnun veya miikellder hlr çok 
aclamlar w• o m~·an<la mes'ut olan. 
lar da \'arrlır. Fakat dikkat e<lilin"e 
hu fotoj:'Tllf \'İtrini hahtiyarlıı.nnm 

('R.hr.- hattan n.- kıulaı: az amlml ol. 
dn{.'lt hemen c;öriiliir . 

UPlki hir çoı::umu7. huf!iin cPhre 
samimiyetini \'C yii7.iirniizün hakiki 
ifıultsini ka vhetmis huhınn~·ornz: fa. 
kat san'at kıwgıısu tn .. n·anJnr hnn • 
,fa sıl.1örlii<Tiin inki afmn '1nt":nı bir 
hli~iik m\ijde göriip se,;nehilirlf'r. 

8. FEL~K 

Sabık kral 
Şatosundan 
Ayrı'ıyor 
Viyana, 14 (A.A.) - Vindsör DU. 

ktinün paskalya yortusunda Enı.feld 
şatosunu terkedcrek A vusturyanın 
bir kaç yerine ziyaret edeceği zan • 
nedilmektedir . 

Maiyetindeki zevattan birinin Pa. 
rise gitme.si, Dükün paskalya yortusu 
nu Paristc geçireceği hakkında bazı 
şayialara meydan vermiştir. Fransız 

makarnalı. şimdiye kadar Düklin 
böyle bir seyahat yapacağından ha. 
bcrdar edilmemiştir • 

Petrol 
inhisara 

ve Benzin 
Ahnıyor 

Ankara, 14 (TAN) - Verilen ma. 
lumata göre, petrol ve benzin fiyat • 
lannın indirilmesine dair olan kanun 
liıyıhası üzerindeki tetkikler bitiril • 
miştir. Petrol ve benzin ile müştaka. 
tının inhisar altına alınacağı söy • 
lenmektedir • 

Mütekait Askeri 
Erkana Emir Zabit 

ve Neferi 
A.nkara., 14 (TAN) - Milli MUds. 

faa \'ekiıleti, mareşal, btiyük amiral, 
general ve amirallere tekaüt olduk • 
tan sonra birer emir zabiti, emir 
baş çavuşu, emir çavuşu veya birer 
emirber neferi verilmesi hakkında 
bir kanun layihası hazırlamıştır , 

imtihansız Şehadet· 
name Alanlar 
Mahkemede 

Ankara, 14 (TAN) - 928 sene. 
sinde Adliye Meslek Mektebinde ik • 
male kaldıklarından girmeleri icap e. 
den imtihana dahil olmadan şaha • 
detname alanlar hakkında müddeiu. 
mumilik tarafından açılan davanm 
bakılmasına başlanmış ve da va 12 ni· 
sana talik olunmuştur 

Alman Harbiye Nazırtnın 

40 ıncı Askerlik Yılı 

Berlin, 14 (A.A.) - M. Hitler or
duya girdiğinin 40 incı yıldönümil 
münasebetiyle Haroiye Nazırı Mare. 
şal Blombergi tebrik etmiştir. 
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.M.a.rıkeriıeıercte 

A.nası Babası Kardeşi hep 
tımarhanede ölmüşler 
Bir sabıkalı 7 
aya mahkUm 

Ramazan adında bir genç dün sabah K .. .. .. · d · opru us 
un ekı kalabalığa karış.mış. Haliç tarafında balı! 

Gırtlak sıkmak 
isi iyen gar iTJ 

bir suçlu mahkemede 
Şirketihayriyenin Köprü şefi dün polise müra

caat ederek Kavaklı Galip Rauf isminde bir me-

[ __ Y __ e_nı· ___ E_vl_e_ne_n_l_e_r __ __.I 

utan balıkçılara bakıyormuş. Bu sırada sabıka! 
ankeslcilerden Ziya, yavaşça Ramazanın yanına so 
rnlmuş ve cebindeki cüzdanını çalarak kaçmıya baf 
amıştır. Ramazan cUzdanının çalındığının farkına 
ıarır varmaz bağırmıya başlamış: 

;:~~r~akkmda şikayette bulunmuştur. iddiası Calatada Emekyemez mahallesi 

G 
. rada Bayan Eleni ile demirci 

Yüksek minare sokakta 10 numa • 
Dimitrinin nikahları Beyoğlu ev • 
Genç evlilere saadet dileriz. 

" T - utun hırsız var! .. ,, 

- . eçcnlerde bu memur bana geldi: "Karım, h~ırem, çocuğum, hemşirezadem hastadIT. - ı.enme meınurluğunda aktedilıniştir. 
~~Be~~~d~B~Be~k~~~ks~v~=========================== 

Köprü üstUndeki kalabalık ta bu sesi tekrarla 
nışlar ve Ziyayı yakalamışlar ve hemen mahkeme 
'O ~erilmiş. Hakim de suçu sabit görüp Ziyaya 7 a. 
ı apıs cezası vermiştir. 

de orada çalışaynn. Bu suretle hastalara da baka
cak vakit bulurum, dedi. Ben kendisini Beşikta
şa verdim. On gün orada kaldtktan sonra Ama- ' 
vutköyü iskelesine nakletmek icap etti. Öyle 
yaptun. 

Gaz·noyu soyan 
bir akıl hastası 

. R~f adında bir delikanlı bundan on beş gün kadar evvel, Sirke
cıdekı Ankara Birahanesine gelmiş, biraz oturup şarkı dinlemiş, 

sonra d~ ~asala1: dolaşarak peçete, bıçak, kaşrk, çatal, tuzluk, 
tabak gıbı şeylen ceplerine doldurmuş. 

Fakat Raif, üstünde zabit elbisesi\ 
taşıyormuş Bu vaziyette bir adanını Kendisini Tramvay 
§U aykın hareketlerde bulunmıyaca - ı 
ğı a~aşudığı için bunun bir sahtekar Yoluna A tmıı! 
o;duguna hükmedilmiş ve derhal a - Dün gece saat 23 te Eminö ü t 
lakada:r zabrta amirine verilmiş . va durak . n ram 

Raü yakalanıp karakola götürül. y yennde tramvay yolcula. 
ğü zaman zabitlik.le hiç alakası olma. rmı ve vatmanı heyecan ve endişeye 
dığı anlaşılmış ve adliyeye verilmiş _ düşüren bir hadise olmuştur. Fatih. 
tir Harbiye seferini yapan tramvay ara.. 

Fakat müddeiumumiliki bu deli • bası hareket etmek üzere iken vat. 
kanlının aklından şüphelendiği için man birdenbire rayların UstUne bir a- sulh teklif etti ve davacı da tarziye 
Adlitıp dairesinde müşahede altına damın uzandığını görmü..§ ve hemen verilmek şartiyle buna razı oldu. Suç. 

aldırmıştır. Müşahede ve muayene lu;. 
neticesinde, kendisinde akıl hastalığı arabayı bağlamıştır. Fakat yerdeki - Bay müddeiumumi.. Ben istedi. 
bulunduğu anlaşılan Raif Ba.h'll"köy adamın kalkmak istemeyişi ve ağzın. ğim yerde çalışacağım. Arnavutkö. 
hastanesine gönderilmiştir • dan keskin ispirto kokusu yayılması yüne gitmem. Şirket beni Beşiktaşa 
~.......-...........- sarhoş olduğunu göstermL~tir. vermiye mecburdur. Eğer vermezse 

İki polis, ıkendisini karakola gö. istüa da etmem. ÇilnkU §irket istifa 

türmüşler ve doktora muayene ettir. 23 Nisan 
DÜ· SiZE ÇOCUGU 

ŞÜNDÜRECEK HAF· 
TANIN BAŞLAN· 

GICIDIR. 

mi.slerdir. 
Şakir ismindeki bu sarhoşluk suç -

lusu dün Sultanahmet sulh üçüncü 

ceza mahkemesinde kendisini bilemi
yecek derecede sarhoş olma suçun
dan muhakeme edilmiş ve bir lira ha. 
fif para cezasına mahkum olmuştur. 

İlkbaharla beraber, sevimli küçük artist 

SHIRLEY TEMPLE'de 

KIVIACIK BAS 
filmi ile s c:l r E:.t y sinemasına .. 

~ ................................... _, 

Radyo 
Bugünkü prograın 

İstanbul: .. 111ıısl· 
1 öile neıriyatı: 12.30 Plakla Tur~ plik 
·kisi; 12.50 Havadit; 13.05 Muhte 1 

ı neşriyatı; 14 Son. ri· t1· 
1 Aktam nqriyatı: 17 tnkılip dersle r~fııı· 
i niveniteden naklen Recep Peker t:o ço· 
ıran; 18.30 Pllkla dans musikisi: 19. dan: 
ı cuklara masal: t. Galip Arcan tarafınfür1' 
120 Rıfat ve arkadaşları tarafından öıner 

musikisi ve hallı: şarkıları: 20.30 BıY Safiye l Rrıa tarafından arapça ıöylev: 20.4Sik. i ve 
. ve arkadaklarr tarafmdan Tilrk mus {

5 
Ti· 

. hallı: prlı:ıları, saat ayarı: 2ı.1S Seh ;jan' 
; yatrosu dram kısmı (Riıeletto): 22.ıS ıra· 
•ve borsa haberleri ve ertesi gilnüıı pro eret 

1 
mr; 22.30 Pllkla sololar, opera "' oP 
parçalan: 23 Son. 

' . 
fi Giiniin program özÜ 

Senfonik Konserler: 
23 Varıova: Mozart. Havdn. :Meııdel•· 

ıohn. 

Hafif Konserler: 3 
13.10 Biikreş: Gramof'on pllklarr: ~ 7j!. 

P.r~c, ve~ai.r~: Hafif musiki; 18 Bükr~'ı(on• 
cılız musikııı (plak); 18.45 Moskova· dJ• 
ıer; 19 Llypı:iı: Aıkeri bando: 19 ~· 
peşt~: Macar iıtiklil mücadelesi ı keS' 
na aıt mar,lar; 19.20 Billı:reş: Radyo or 0 ıo trası; 19.20 Varşova: RelclAm kon&eri: ! · s• 
Varşova: Milli Mac.lr musikisi; 21.lO "'r~JJ 
llv: "Kraft durch Freude., adlı eğlene r 
ne$riyat; 22 Brüno, Praı: Orkestra, t~fıo 
bariton; 22 Viyana: Askeri bando: · !• 
Stokholm: Koro. 22.30 Varşova: Küçük on· 
kea~ra; 22.45 Bükreş: Orkestra, ıittr. ~e: 
dolın, aalı:ıofon ve~aire· 23 50 BudsP'~ • . • · usı· 
Cır.ıı.n musikisi; 2 .. Kolonya· Ge<:e ın 
kiıi. . 

Küçük bir küre gibi yuvarlak başlı ve ayın on be
şi gibi aptal gülüşlü olan genç kız,iyi yürekli bir in
san olacak besbelli: 

- Biraz ekmek yer misin sonra işbaşında acıkır
sın diye ısrar ediyor. 

Nazlı gözlerini açmıyor .. Fakat kaşlarını çatı -
yor. 

! · BU- l=l OMAN .·.· ·" ,- ·.·.< ·-.·~. ' 

OLAN SE·YL·E;RiN ··· 
•ROMA N .1 C>lR ! .. . 

- Anne köfte isterim. 
- Sus yumurcak ye ekmeğini. 
- Köfte isterim.. Misk gibi kokuyor.. Bugt\ll 

lbana köfte yedirmezsin .. Ekmek yemem ben ... 
- Sus diyorum sana! .. 
Ve Çakır Adviye kUçük kızın ağzına kuvvetli bit 

tokat yapıştırıyor: 
- Soyumuzda Çingene yoktu. Bu çocuk bilmeııı 

kime çekti kaynanama mı? - Beni rahat bırak Allaha.şkma diyor. 
Bunu çok sert söyledi. Şimdi pişman da oldu. 0-

uun için iş arkadaşının gönlünü almak istiyor: 
- Sıcak iştihamı kesti diyorum anlamıyor mu

sun adeta gönlüm bulanıyor. 
Evet anlıyor. O Nazlının kendisile konuşmak iste

mediğini pek iyi anlıyor. Fakat onun ısrar edişi büs
bütün de boş değil: 

- Sıcak benim de iştihamı kesti diyor bu kadar 
ekmek yiyemiyeceğim akşama kadar zaten bayat 
olan ekmek !büsbütün berbat olacak atılacak ziyan 
olacak, onun için paylaşalım dedim. 

Nazlı midesinde; açlığın rahatsızlık verecek bir de 
receye geldiğini hissediyor. Akşama kadar nasıl ta
hammül edecek. Sabahleyin de hiçbir şey yemedi. An 
nesinin verdiği dilimi itti sokağa öyle çıktı. 

Rüzgar esiyor. 
Esen rüzgar ekmekten ne tatlı bir koku getiri -

yor. Nazlının midesi boş. 
Ekmek kokusu midesi boş olanlara hafü bir sar-

hoşluk gibi tatlı bir zevk vermez m1? 
Gözlerini açıyor ... Sabriyenin kendisine doğru u

zattığı dilime bakarken aç Nazlının gözlerindeki 
mağrur bir vahşetle yanan ışık sönüyor. Bu gözlere 
alelade aç bir hayvanın garip ışıltılı bakışları dolu -
yor: 

- lçim hiç te istemiyordu. diyor. 
Fakat güzel vUcudUnün en gUzel kısmı olan ince 

kollarının ucundaki iki ayıptan daha çirkin olan elle
rinden birini, evet işten büyümüş parmaklan ça.r • 
pılmış, korkunçlaşmış olan ellerinden birini, gayri
ihtiyari ekmeğe doğru uzatıyor ve uzatırken içini 
üzen bir hisle düşünüyor: "Sa.'brlye dUn akşam bi -
zim moruğun bana yaptıklarını işitti herhalde. O
nun için bana ekmek veriyor.,, 

Evet Sabriye dün akşam Nazlile bnbasınm kav • 
galarını isitti. Osman dayı yine içmişti. Sa~aha ka
ıiar küfretti. Nazlı da ondan aşağı kalmadı ya son-

No. 4 
ra kızın parasını da elinden aldı. Haftalığını, bUtün 
haftalığını ... Bu derme çatma evin alt katında konu
şulan üst katından, üst katında konuşulan alt katın
dan işitilmez mi hiç? 

Hele böyle bir mahalleyi uyandırabilecek bir kav-
ga olursa. 

Kavgadan sonra Nazlinin kUçüğil Melek sabaha. 
kadar e.ğladı .. 

Ne kadar içli o zavallı sakat kız .. 
Osman dayı kabahatli, kabahatli amma! .. Sabriye 

gençliğine rağmen çok şeyler biliyor .. Erkekler iş. 
siz kaldılar mı ürite dönerler .. lşsiz kaldılar mı bir 
evde ne tat kalır, ne de neşe! .. 

Osman dayı ne kadar zamandanberi işsiz... Hem 
de Allah için iş aradığı halde işsiz .. 

Şimdi yaşlandı da ona kolay, kolay iş verirler 
mi. .. Mahallelerinde ne civan gibi delikanlılar ne 
güçlü kuvvetli aile babaları boş oturuyorlar. 

Osman dayı iş buldu mu içmiyor. Cebinde parası 
varken onu içki masasında görmüyorlar. Erkekler 
böyle söylüyorlar .. Amma Sabriye onun işte oldu
ğu zamanı pek hatırlryamıyor. Senelerdenberi boş. 
ta kah kansı çalışıyor, kah kızı o da onların para· 
sını yiyor. 

Hele bu rakı .. Hele bu içki .. 
Kendi babası da öyle olmamıt mıydı?.. Sabriye 

onun işsiz geçirdiği günleri ibiliyor. Anasını işte o 
zaman döve, döve topal bırakmıştı. Yine o zaman 
Sabriyenin sol gözUnU çıkaracaktı. Deli gibi ol
muştu işsiz kaldığı zaman ... Keşke yine sağ olsay
dı da, onlan dövse, onlara eziyet etseydi. 

O öldüğü gündenberi eve bir yabancı adam geldi 
bu yabancı onlara eziyet ediyor. Evin tadını kaçırdr. 
Anası oğluna bayramda bir çift çorap almıyor da 
bu yabancının kıravatına kadar hcrşeyini hazır 

Yazan: SUAT DERViŞ 
ediyor. Sonra da Sabriyeyi bu soysuz heriften kıs. 
kanıyor. Adeta kızıyla arası açıldı. 

Hem yalnız bu da değildi. Işin fen ası mahallede 
insana: "Anan koskoca karı herifle nikahsız otu
ruyormuş,, diye apaşikar söylüyorlar. Sabriye: 
"Biz Cibalide otururken onlar mahalle nik8..hı yap. 
tılar . ., diye yalan söyliyerek anasını temize çıkar
mak istiyor. Fakat elln ağzı torba mıydı ki çekip 
ipini kapat .. 

lnsanın en çok gücüne giden şey anasınm arka. 
sın dan söylenilen sözler değil midir? 

* • * 
- Bak, bak çopur Eminenin belalısı yine geliyor. 
Çopur Emine sanki onun geldiğini hissetti demin

den beri kapalı tuttuğu gözlerini açıyor. Karşıdan 
gelen ceketsiz gümüşi pantalonlu bir genç adamı 
görünce yerinden fırlıyor. 

Bu kadının çiçek hastalığının harap ettiği yUzU 
ne kadar çirkinse orta boylu, ince vücudu, düzgün 
ayak bilezikleri yuvarlak kalçaları, on beş yaşında 
bir genç kız göğsünü hatırlatan göğsU ve geniş 
omuzlarile incecik beli o kadar güzel .. ve öyle ahenk. 
li bir yürüyüşü var ki. 

Sabriye. hep o saf gülüşüyle: 
- Anlamıyorum diyor bu genç adam şu tapon 

kadının nesini seviyor. 
Nazlı omuzlarını silkiyor. Oteki devam ediyor: 
- Vallahi, billahi btiyü ... 
Ve işçi kızların her bir grupunda ayni ısöz ısöyle. 

niyor: 
- Bu karı bu oğlanı kendisine nasıl bağla.mı,. 
- Büyü kardeşim .. Büyü .. 
Çopur Emine şimdi onu karşıladı. Konu~uyorlar. 

• • • 
Gülizar kirli bumunu çeke, çeke ağlıyor: 

Nazlı dayanamıyor. 

- Hey köfteciba.şı çocuk imrenmiş versene on• 
biraz köfte ... Annesi de emziklidir. Ona da lazım. 

Seyyar köfteci kırklık bir adam .. Nazlının müdB• 
halesine yılışık, yılışık gülüyor: 

- Köftelerin fiyatı maktu be abla! .. diyor. Istiyen 
buyursun diye getirdik buraya. Biz de müşteri belt· 
liypruz. 

- Ver bir tane çocuğa. 
Nazlı bütün dişlerini gösteren çapkm bir gUlUşte: 

- Hem bu kadar hasislik, hem de kız peşine dil
ışer, gezmiye gitmek için ka.ndırmtya çabalarsıtı 
ver ,u emzikliye bir köfte de görelim hovardalıtmt· 
Pazar yaklaşıyor. lşi bilir. Belki de aklımıza eser be
raber piyasaya çıkarız. 

Ve bir gözünü kırpıyor: 
- Ha ağam ne dersin? .. 
Köfteci Nazlıya hayran, hayran bakıyor amrtııı 

kanmıyor. Hovardalık başka, esnaflık başka .. 
- Bizim ekmeğimiz de bundan be abla diyot· 

Bundan kazanacağız ki kızları gezmiye götürelim· 
- Çocuğa bir köfte verirsen sermayen mi biter. 
Çakır Adviye! 
- Bırak Allahmı severııen Nazlı diyor ben et iS· 

temiyorum. Yumurcağın soysuzluğu, patlıyor, saJl'" 
ki ne olur ak~am evde et te yer babası getirir .. ştııı• 
dl yanımda param yok. 

Gülizar ta.m bir mahalle çocuğu tl.rretltğt De: 
- Babam ne ıaman et getirdi eve diye ağlryof • 

Yalan sövlUyorsun .. Hiç te getirmez .. 
Bu defa ikinci fakat daha kuvvetll bir f9" 

D""'t° yiyerek salanıyor vA susuyor. 
Nazlı da köfteciyi kandrramrya.cağmı anlıya.-

rak susuyor. 
(Arkası var) 
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T'AN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiR. 
"f' Ahmet Emin YALMAN 

ki A.dN'ın hedefi: Haberde, fi· 
~/ e, her §eyde temiz, dü· 
• 'l&t • .. 1 k k .. 
Raı ' •anıımı o ma , arıın 
'teıi olnuya çahımaktır. 

ftıNlJN MESELELERJI &...._______ ____ _._ 
ksperler 

1tı lf.t.aycta YUksek Koml8el'Jlk Mü • 
~ .8. Durieux Cene\Tede bulun. 
dolatt r. Uzun müddet Sanc.akta 
"-bi ddaruıı bildiğimiz gönnenler 
lttJ • l'aporlanru ,·ermek üzere, Mil. 
llij~ CerniyetJ merkezine gittUer. 
~ bu faaliyetlerden ına.Iuıat, San 
~ iıaldandald konsey karanıun 
f1'~ flS&slannı hazırlamaktır • 

' t ayni zamanda Suriye tara • 
, 11 .. bir tahrik kasırga."ı !koptuğu. 
~0ııtıekteyiz. Manzara odur ki 
to~ da.\'ası hallolunmuş mudur, 
' henüz münakaşa.4'ına mı baş • 
"-eJct!br, hükümlerinden birini ver. 
'tereddüt edenler olabilir. Ha.. 
~)' t nedir 1 Bizler lUilletler Ce • 
t-.. ettnın bir yandan hakkı. öbür 
~<İatı ~a.rk Akdenlzinde banş dur. 
'llıen.faatıerini gözönUnde tu • 
' ' f°ıe6bit ettiği teklifleri kabul 
'· llaıı fedakarlıklara razı olmll§ 
"-. bunun sebebi, .cemiyet azalan a.. 
bttı llıdaJd dayanışmayı korumak ve 
ııou' lliza.mmı müdafaa etmek, milli 
~ tlka.nılZln bize emrettiği düstur • 
~ 0hrıa.smdandır. Yoksa Sanc.ak, 
~ tliphe yok ki tamtamına Türk 
d6t te .en doğru hal şekli ,hl~ tered • 
!ij1 ediıemez ki, Sancağın tam istik. 

•ctı. 
~halde ikonıJeJin haJ prensipleri, 
~ nıuvatık kalM"ağnmz asgari 
~ ~österir. Statü ve anayasa tan. 
~ Olunurken, ~ğer bu prensipler, 
ıtt ~n 'tüııklüğü lehine azami tef. 
~di~lnıezse, ip~eri hangi fillerle ~e • 
ı.ı_ ~tinı bilmediğimiz tahrik kukla • 
"~n istediği olur: . Yani Türkiye 

.saidu\' sahibi soğuk -
' , illetJer mıJ~tJ (.la \'a. 
,~·eni bir hizme:tte bulunmak hu. 
~bıJk dakı gayretleri lnas ettirilmek 
d"' esine uğrar. Hay:rr, eğer Hatay 
'ta~' hollolunmak L'lt.enmlş~e. bu 
' \·e anaya'la mt'Sf'J~inde o)·un -
oı ... _rtlr)c etmemek tartiyle hakikat 
""Oillr. 

~e\'J'e<le miitrha.'-.'1~1arm mUza • 
~ • fyt \'e kötü niyet sahllıl ce • 
,~~ler l~ln yeni bir imtihan ıııaf • 
~~kil Nllvor. Her tarafta tah • 
~ ~11 durdu~ak, San<'ak ha,·asmı 
\rlıı<tuınamak, haıkkı n banşı mü. ''a zaruretlerine itaat etmek la. 
~ ~ellr. Türkiye ne müzakereler. 
>~u k1n, ne dfl huduttannda e-mni -
' e oynanılll' de\·letlerden değildir. 
~~ll-ansanm \'fi Surinnin dOAtu, 
~ ler Cemiyetinin ~~ılma.z aza.. 
~: ller iki \Ufımımı da en hafif 
'~hfı olan, IJi niyet \'e adalf't e
"'~ıc l'Qı• riayet bulunduğunu gör. 
lı~ 1•~rl.ı. Tahrikçllf'rln, onlann 
~~etinin '\·eya o:rnattcılannm teh • 
~t e hiçbir ~f'.nİaatlerl yoktur: Fa. 
'ti b 0"1.arın Cene\Te nya Sancakta 
> '11aıtdınnaJanna miisa.ade etmek, 
°t'~'*' ağır mes'uliyetlere meydan 
~lllr. 

'--- Falih Rıfkı ATAY ----------,, Milyonluk Gümüı 
~Qraların Basllması 

Bitiyor 
'1a~l't>a.nede gümüş paraların basıl
~-~ devam edilmektedir. Hazira
l6 ita.dar birinci kanunla kabul edilen 
lı :i~Yon liralık gümüşlerin basılma
,i~~tlt~leceği tahmin ediliyordu. Ma. 
~11 erın alışmış olması ve idarenin 
hı~laıaırı çalışması sayesinde 16 mil
bıtt Uk basılması Mart sonuna kadar 
th. Cek ve 9 milyonluk partinin basıl-
·~ın · 

a başlanacaktır. 

tski Türk Minyatürleri 
c l ekik Ediliyor 

~n ~l San'atlar Akademisine Al
~~ ~dan getirt.ilen mimar profesör 
~ l' V!J ile ~im prof esörU Bay Le
~~.Pkapı sarayında mfu.e direktörü 
)atu:~ Öı'le beraber eski Türk min. 
~ltt1t er ve Türk mimarisi hakkında 
'il. 8 lt :Yapmışlardır. Profesörler 
~lr :a talebeyi saraya getirerek a
~dıı-. ersıer vermeyi kararla..ştrrmı~ 

TA'1===--======================== 
Günün Fıkrası: 

Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları Halk San'atkarı mı? 
Devlet San'atkarı mı? 

SAiT PASANIN 
Maarif Vekaleti, Güzel San'atıerl 

himaye için her sene en güzel san'at 
Merlnl \'eren l't'Ssam, muharrir, rnu
slkifinas, ve heykeltra.şa vereceği mü 
kifattan başka devlet san'atkin Un
\.·anını vermeyi kararl&§hmuş. Bir 
memleketin Güzel San'atlerl, ktlltür 
seviyesinin bir ölçüsüdür. Medeni mil 
letler arasında )·er alabilmek, hana 
yüksek bir kültür SC\i~·eslne çıkar -
maJc için, GiittJ San'atlerin himayesi 
li.mndır. Maarif Vekaletinin ~an'at • 
k.8.rlan karşr gösterdiği himaye ve 
teş\ik, de'\·lettn san'ate kar.-ı duvclu
ğu hürmetin bir tezahlirii olmak iti • 
barile çok UerJ bh adımdır. 

• 
Yeni kabinesi 

işte yine bir gUn Baron Mareşal Babı&lide Sad. 
razam Sait Paşa ile görüşürken Nafıa Nazın Hulfı. 
si Beyin iktidar ve ihtisasından sitayişli bir lisan 
le bahsetmesi üzerine zaten sefire karşı fazla bir 
sempatisi kalmıyan Sait Paşa, malum olan hassıuıi. 
yeti huebile yeni kabinenin tefekkülU sırasında 

Hulusi Beyi kabineye almamak ııuretile Mare§ale 
karşı iğbirarım göstermek istemiştir. muhalefetle 

karşılanmıştı 
Sait Paşadan bizzat dinlediğim 9u mülahazalan 

hatırama olduğu gibi kayrt ve işaret ediyorum. 

* • * 
T arihi celse .açıldığı z~m~ ~e~lisi Meb'usan 

müvacehesınde, yenı vukela ıle; artık ya. 
pılacak !başka bir şey kalmadığı için ister istemez 
mücadeleyi kabul etmiş bir halde bulunan muha. 
lifler, karşılıklı vaziyet almış görünüyorlardı. Sad. 

• 
Yalnrz, senenin en giizel ~erini ,.e-

ren an'atkara de\•let san'atkan ün • 
vanrnm nrilmf'1Jindeld htkmeti anla
madan. San'at bir cemiyetin muay -
yen de\irlerdekJ bedii du~·ı~tılarmm, 

zevklf'rinln, ictlmaileşmf.,. bir ifade • 
8idir. San'atkfır hu duyı:ulan ya§a • 
dıiı cemiyetin içinden alır. S ait Paşa hükumeti istifasının sebeplerini 

gösteren beyannameyi resmi devlet ga
zetesile neşretti. Ayni günde de Sait Paşa, ka
binenin istifanamesini Padişaha verdi. Fakat 
Padişah Beşinci Mehmet, sadaret mesnedini 
tekrar Sait Paşa uhdesine tevcih etti. O vak
tin usulünce bu tevcihi havi irade (Hattı Hü
mayun namı verilen gfıya Padişahın yazısı) 

Babıaliye, mahsuş tertip edilen "Sadaret ala· 
yı., ile gönderildi 

B u hattı hümayun aynen şöyle idi: 
"Veziri maalisemirim Sait Paşa, 

"Müsellem olan hanıiyyet ve rüyetiniz ve müşahit 
olan mesaii cemilei vatanperveraneniz cihetile mes
nedi sadaret tekrar .uhdenize tevcih ve Meşihati Is. 
lami;eye Mısır Kadısı Abdürrahman Nesip Efendı 
tayin ediLmiş olduğundan Kanunu Esasinin muad
del yirmi yedinci maddesi mucibince Vükela Heye. 
tini teşkil edecek zevatın intihap ve arzını irade 
ederim.,, 

18 BirinctkA.nurı 327 

• ki gUn sonra 20 Birincikanun 327 tarihli 
1 resmi devlet gazetesinde görülen vUkela 

heyeti listesini aşağıda yazıyorum: 
Harbiye Nezareti ipkaen Mahmut Şevket Paşa, 

Bahriye Nezareti ipkacn Hurşit Paşa, Hariciye Ne
n,.ı>ti iokaen ARım Bcv. Adliye Nezareti ipkaen 
Memduh Bey, Dahiliye Nezareti 
vekaleten Adliye Nazırı Mem
duh Bey, Maliye Nezareti 
ipkaen Nail Bey, Maarif Nezareti 
ipkaen Emrüllah Efendi, Nafıa Ne 
zareti Ticaret ve Ziraat Nazırı 

1stepan Efendi, Ticaret ve Zira· 
at Nezareti ayandan Aristidi Paşa 
Evkaf Nezareti ipkaen Hayri Bey, 
Posta ve Telgraf ve telefon Neza
reti ipkaen İbrahim Susa Efendi. 

Y eni kabine Meclisi Mebusan 
huzuruna geldi ve 21 Ka

nunuevvel 327 tarihine tesadtif 
eden Çarşamba gilnü açılan ilk 
celsede Salt Paşa, kilrsüye çıkarak, 
aşağıdaki sözleri söyledi: 

"- Sabık ka;binenin Kanunu E
sasinin 35 inci maddesine ithalini 
tekli! eylediği tadilin Birincikanu
n un 17 nci cumartesi günü sair 
işlere takdimen müzakeresi ka -
rarhLşmı,tr. O günü eski kabine 
meclise geldi, fakat ltııar ve Hür
riyet fırkası 8.zalarile müstakiller 
mUzakereye iştirakten. aykırı bir 
yola sapmak suretile mükerreren 
imtina ettiler. Bunu tadil teklifi -
nin açıkça reddini gösterir bir ha
reket olarak telakki ettim. Kabine 
ile Meclisi Mebmıan arasında ha
sıl olan bu açık ihtili.f üzerine ka 
binenin istif asını Padişaha ver
dim. Yeni kabine teşkili vazife • 
sini üzerime alarak fimdi huzuru
nuza yeni bir heyetle çıkıyorum. 
Eski kabine tarafından ileri sürü
len tadil teklifinin (Kanunu Esa
sinin 35 inci maddesi) kabulünü 
istiyorum. Bu hususta riya!et ma 
kamına kabine A.zalarının imzal~ 
nnı havi bir takrir verdim . ., 

M eclisi Mebusanm bundan 
sonra girdiği çok uıun ve 

çetin müzakere safhalarına ait 
tafsilatı yazmazdan evvel eski ve 
yeni vükeladan bazılarına ait kü
çük birkaç hatıramı kaydetmek 
isterim. 

Vükela listesinde görülen yeni 
kabine baları, bir, ikisi müstesna 
olmak üzere hemen yine eski3i idi. 

Şeyhislıim Musa Kazım Efen~. 
bu sefer Meşihat makamından u-
zaklaştırılmıştı. Musa Kazım E 

fndinin kelim ve tefsir ilimlerine 
vukufu, siyuf seciye itibarile me. 
tanetini düşmanlan bile itiraf edi 
yorlardı. Ancak fikirce serbest o
lusu alevhinde bir sürü sözleri da 

Hür fik.irli olması miıfeas
siplart fena kızc:hran Meş· 
rufiyef Şehi lômı tvf usa Kô-

ıtm Efendi 

vet etmişti. Bu, sözler muhalüle 
rin gazetelerinde, birçok yazılara 
mevzu teşkil etmiş ve halk naza -
rında İttihat ve Terakki Şeyhisliı.
mınm manevi mevkiini çok sars
mıştı. O tarihte her şey dar bir 
zihniyet çerçevesi içinde ölçülür, 
din bahsi üzerinde, ilmi vukuf ve 
tetebbü ile de olsa, derin münaza-
ra ve münakaşadan çekinilirdi. 

B u defa Şeyhislamhğa ta;yin 
olunan Abdurrahman Ne

sip Efendiye gelince; bu zat, bir· 
çok vilayetlerde kadılık etmiş, il· 
mi ve istikameti ile bulunduğu 
her yerde büyük bir şöhret ve iti 
bar kazanmıştı. Selanikte de iki 
defa memuriyet verdiği için mes
leki ve şahsı Ittihat ve Terakki er
kanı nezdinde malumdu. 

Eski kabinedeki Dahiliye Nazın 
Celal ve Nafıa Nazın HuIUsi Bey 
lerle Sait Paşanın yıldızı her ne
dense pek barışık değildi. Asıl ga 
ribi Hariciye Nazın Asım ve Ad
liye Nazırı Memduh Beylerden hiç 
hoşlanmaz ve onlara karşı mu -
habbetsizliğini her fırsatta göster 
mekten çekinmezdi; böyle olduğu 
halde kabinede değişenler, Celal 

ve Hulfısl Beylerden ibaretti. 
• Merhum Sait Paşa, yaşça çok 
ilerlemişti. Üzerine aldığı işin a
ğırlığile uğraştığı bu sırada ken
disine çok güç gelen bu, arkadaş 
seçme işine yeniden düşmek is -
temiyor, hele tanımadığı ve alış -
madığı yeni simalarla ~arşıalşmak 
tan' hiç hazetmiyordu. Bu sebep
le istemiye istemiye Asım ve Mem 
duh Beylerin yeni kabinede kal • 
malarına katlanarak bunları de • 
ğiştirmiye teşebbüs etmemişti. 

Yalnız Dahiliye Nazırının değiş • 
mesini zaruri görmUştU. Çünkü ya 
kın istikbalde yeni mebus intihabı 
işi dahili siyasette mühim bir rol 
oynıyacaktr. Zaten ötedenberl İt

tihat ve Terakki Cemiyeti, bu va
zifenin başına herhalde Talat Mer 
humun getirilmesini muvafık bu· 
luyordu. 

Bu sebeple, Celal Bey merhum 

yeni kabineye getirilmemiş \'e bu 
sırada Dahiliye Nezaretine asale
ten de birisi tayin edilmiyerek lis
tede bu nezaret vekaleten Adliye 
Nazırının uhdesinde gösterilmişti. 

N afıa Nazın merhum Hulusi 
Bey, Nafıadan yetişmiş, 

çok kıymetli mühendis ve ayni za
manda yüksek kabiliyetli bir ida
re adamı idi. Anadoluda şimendi
fer inşaatı için müracaat eden m~ 
hur Amerikalı Çesterin projesi 
Meclisi Mebusanda ilk münakaşa 
edildiği zaman merhum bu işe pek 
taraftar görünmemişti. Fakat yeni 
kabineye asıl alınmama.!Jı sebebi 
başka idi. O tarihte Almanya İm
paratorluğunun Osmanlı devleti i
le iyi münasebetleri vardı. Bu mü 
nasebetler, başlıca iktisadi sahada 
inkişaf etmişti. Böyle iken Trab
lusgarp harbi çıkınca Almanya 
devleti müttefiki bulunan İtalya 
üzerinde Osmanlı devleti lehinde 
nüfuz ve kuvvetini sarfetmekten 
çekinmiş ve adeta müttefikinin bu 
istila harbini teşvik eder bir vazi
yet almıştt. 

O sırada Almanvanm lstanbul
da sefiri bulunan Baron Mareşal 

ise çok sinsi bir siyaset takip ede-· 

rck guya bir iş yapmış gibi görU
nüyor ve muttrunl bizi Italya istila

sına karşı mukavemete sevk ve 
teşvik ediyordu. 

S ait Paşa merhum Baron 
MareşaJa Yakın Şarkta dev 

leti hesabına kazandırılmış bir ti
caret pazarı derecesinden fazla 
görmediği Osmanlı memleketi men 
faatleri namına s~ylediği sözler a
rasında, "bu istila harbine karşı 

Türkler, elbette vatanlannı mü -
dafaa edecekll!rdir. Bu, bizim ya
raJıhşımızın iktizasıdır. Biz, im-

parator hazretlerinin yüksek ~ah
siyetlerinden müttefiki bulunan 
devlet üzerinde istimal buyura -
caklan çok haklı nüfuz ve tesir ile 
işin insaniyet ve hukuku düvel i
caplarına tevfikan bir hal şekline 
delaletlerini temenni etmekteyiz.,, 
Yolunda mukabele etmişti. Baron 
Mareşalin kaçamaklı cevap ile bah 
si değiştirdiğini merhum Sait Pa
,adan işitmiş ve kendisinin Alma.n 
dostluğuna bir kıymet vermediğı· 
ni anlamıştım. 

edilmek 

razam Sait Pa
şa, o günü ilk söz 
alarak yeni kabi. 
nenin eskisi gibi 
35 inci maddenin 
tadili teklifi üze. 
rinde görUş nok. 
talarını izah eder 
ken birdenbire ne 
oldu, bilmiyo • 
rum? 

Dersim Meb. 

usu Lütfi Fikri 

Bey, bulunduğu 

yerden ayağa 

kalktı, Sadra • 

zamın sözlerini 
çok şiddet ve te. 
hevvürle kesti, 

aynen "sırf tez. 
vir bunlar.. Sırf 

tezvir!,, diye ba • 
ğır:mıya başladı. 

Sadrazam Sait 
Paşa hakkında 

iyi ve fena her • 
kes muhakeme 
"e telakkisinde 
serbesttir. Ancak 
şurasında ittüak 
lizımdır ki, 

devlet hizmetinde altmış seneye ya 
kın bir emek sarf eden ve çok gaile 
1i bir harp içinde hükumet riya -
set ve mesuliyetini yüklenen bir 
zatın Meclisi Mebusandaki nutku
nu böyle keserek "tezvirat,, diye ba 
ğırmak, içtimai hayatın icaplan 
bakımından da dünyanın bir ye. 
rinde hoş görülemez 

8 u sebeple büyük teessür ve 
heyecana uğnyan bazı me 

buslar, riyaset makamından Lut. 

fi Fikri Bey hakkında takbih ce
zasının tatbikini istediler. Reis Ah 
met Rıza Bey merhum, sözünü ge
ri almasını Lutfi Fikri Beyda "ri
ca,, etti. O ise "hayır, hayır,, diye 

mukabelede bulundu. Bunun üze. 
rine reis, nizamnamei dahili mu -
cibince : 
"- Takbih cezasını teklif edi-

İtk eemlyetlerde "'an'atkiir doğru • 
dan do~nı)'a kütlt'nln hislerini ifade 
eder. Saz şaJrleri, halk şairleri. ~I. 

Derebeylik ve saltanat de\'irlerfn • 
de san'atkar, kütleden aynhr. Yiik • 
!llek ı;mdm, sara:nn hizmetkarı olur .• 
Divan şairleri gibi. 

Demokrasilerde, muhtelif smıfla • 
nn san'atıkarlan vardır, burju\·a san 
atkin, kiiçlik bur,iu\'a, halk, prole
ter ~an'atkiin gibi. Fnkat tekimUlün 
bu mnhaleslnde hir de,·let c;an'atl ol
madığı gibi, de~·ıet san'atkin da yolc
tur. 

• 
Maarif VPJt.:llf'tinln en ~izf'l P.!llerf 

veren san'atkara de\·Jet . an'atkiın ün 
vanmr vermesi, de,·Jet !llan'atkiinnm; 
halk san'at'kan ff'\·kinde ol<lm!ıı his
~ini , ·eriyor ıki. kafa1arcl!\ lstiflıam va 
pn·or. Rugiin hb:de de her memleket
f.4': olduifu gibi \'i.İksf'k sm,fm hic;Jerinl 
ifade eden. haıı..,n hislerini ifade e • 
dt"n !llırn'atkarlar \"tlrdrr, fakat bmı • 
lann hiçhlrlsi de,·1f.t -.aiti. ~f',·let mu
hıırriri, df'vlet he:vk,.Jtrn..c;ı değildir ,.e 
ohnamalulır. \'e en J:'lizel san'at ese
rine bi~ilm kıymet, rf'.alite~1 en 
ku\'\'etlt- \'eren; ,.e en \•fiksı>k Unvan 
da, devJ~t AAn'atJ·ôn değil, halk 88.11• 

atkan üm·aru olma1rt1ır 

ADSIZ YAZICI 

Bir okuyucuya ce\'ap, 

\farangoz Mehmet im1.a!iiile ttldr • 
~hir mf'ktup ''milli mars,. lsmile 
yazdıitm yazmm aşağısmdaki f)ftrnğ· 
n\fm yan ile manası olmadığmdan 

bah"'~i:ror. Gayet tahii. O yazrnm a1-
tmdııki p&J'1'ğraf ha.~1ut bir yaZT~·a alt 
tir ·ki, bir iki ı;in Mnra cıkaeaktır. 

Gl'l7f'tt'df'n hu hntanm ta. .. hlhini lst.e
miştlm. Unutmuşlar, ~ün ı::eçtij!i için 
de bir daha koymachlar. Ru \'esne ile 
banıt tMhih fTnatmı nrdiğiniz için 
teşekkür ederhn. 

All~l'1, \' A7.TM 

yorum. Kabul ediyor musunuz?., 
dedi. 

"Kabul .. Kabul,, sadalan işitll • 
di. 

1--:-.......................................................... : 

Dünkü imtihanın i 
i 

kısa cevaplarz j 
CEVAPLARI i 

ı - Maarif Vekili Saffet Ankandır • İ 
2 - Dahiliye Vekili g~en hafta ~·ukurol-·a ~ehirleri'ıl dola-:tı. İ 
S - Cenenede Hatay anaya.4J&Sı mUzaıkereleri devam ediyor. .. 

MEMLEKET MESELELER1N1N 

4 - Almanlarla ticaret münasebetimizi tanzbn eden klering f 
muka,·etesi tarafrmıulan feshedilmi tttir : 

5 - l!lltanbul Ttirkku,u bayramı için A.nkaradan kalkan bir f'ılo f 
lzmir \'e Bursa yollyle bura~·a gelmiştir • ı 

DONY A MESELELERiNiN CEVAPLARI 
1 - fı'on Ribbe.ntrop Almanyanm I. .. ondra büyük elçi'ôldir . t 
2 - General Grazyanf ltalyanrn Habeşistan umumi \'alisidir. t 
S - General Miyaha l~panyada. Madrlt müdafaa komitesi reisi • 

n ba.4'1kumandanıdır . İ 
4 - Garptrablnıım Şimali Afrikada Akdeniz sahllindf!dlr. ! 
5 - G~de Rusyada ölen OrdljonlkJdze So,1·et ağır ~an&)1 halk • 

komiseri idi. • 

FiKiR MESELELERiNiN CEVAPLARI i 
1- Şehir Tiyatrosunun oynadı~ 0 Umlt,, piyesi meşhur nem f 

taynm Merfdir \ 'e Halit Fahri Ttirkçeye ç.e,irmlsti. • f 
2 - Varlık nwemua.~ı Ankara.da Çtkan bir fikir mecmuasıdır. : 
S - Sln~tı Rakbl Ralldf! Edibin P4lerfdir . • 
4 - Re<lla Muvahhit uhneı arti"'tldlr . f 
S - l .. k@ mualllml olmak için yük.4'ek tahsil De birlikte muayyen f 

m~leokl şartlar llznndlJ' • i 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Poffllüfle flf/ıyon gençler lıallun olluılorı orasında 

YEŞILKÖYDE RÖPORTAJ 

Paraşütçü gençler 
anlatlyorlar 

T llrttlruıu bayramı, latanbul
lulann eenelerdenberi gör

medikleri bir tekilde kutlandı. Ye
ıilköye giden büttln kara yollan, 
daha alaca karanlıkta tutulmqtu. 
Sirkeci istasyonu, aneak uzaktan 
tavaf edebiliyordu. içeri girmek, 
hele bilet glfeaine yaklqabilmek, 
büyilk bir ha.va rekorunu kırmak· 
tan güçtü. Trenlere aokulamıyan 

halk, bu eefer otobtlalere, otomobil
lere hücum ettiler. Otobtlalerde, 
bir oturumluk yer temin edebilmek 
için yumruk yumruğa gelenler var
dı. Şehrin büttln nakil vasıtaları 

harekete getirilml.U. J'akat kala
balık, tqmıakla biter gibi değildi. 
Trenler, tehacüm yUztlnden Sirkeci 
iltuyonıµıda aatlerce beklemtye 
mecbw' '1dular. Kalkabilenler de, 
Kumkapr ve Yenikapı iıtuyonun
dan ileri gidemediler. 9 u 10 g~çe 
kalkan tren Yetilköye ancak {12) 
de varabildi. Diğer trenler de pek 
pçltlkle aefer yapabildi . . . . . . . . . 
Baharın ıtırlı 11caklıp11 tqı. 

yan emaalllz bir lılart h&
VUI eliyor. Yeşilköy uW.: alanı, 

mtithiı bir lnlan kalabalığmm 
çemberi içinde .•• Ytlz binden fazla 
bir halk ldltleeinin teekil ettifi bu 
kalabalık, Yefilköy meydanmm be
lini, canlı bir 1ru.fak pl 11kıyor. 

Göz alabildiği kadar UADan ye. 
ıil ovada, aeyyar bir orduclh man
zaruı var ve ordup.h&, durmadan 
tue kuvvetler pliyor. Trenler, o
tobüsler, otomobiller; latanbukın 
dört bucaimclan top1addd&n kafi· 
leleri, hep buraya, Y etllköytln bu 
engin yetllliğine Jllıyorlar. 

Türkkuf\I, naaı1 blr mucbe ile ı.. 
tanbulun böyle hemen de dörtte U
çünU bir ınıh11dız gibi kendine çe
kebildi? 

1 Bunu, artık merak etmiyorum. 
Çilnldl, alanın ortaaında duran o
caklar& halkm naaıl lc;ten ıelen bir 
yakmhkla baktıjmı, onlara biraz 
daha yaklıphilmek için atlı polia 
kordonunu nuıl çılgınca YardJlmı 
ıözlerimle göıiiyonım. 

T ~qu. artık milli bir 1em

bol oldu. Bayramın da bu 
11embole uygun diİtecek bir milli te
sahUr eekllnl aJmaemdaD daha ta
bii ne olabilirdi? 

Kalabalıfm Melleri yıkan dalga
lar halinde (alan) a hücumu, aa
bırmzlığm dereeemm gtieteriyor. 
Saat on biri, biru pçiyordu ki, 
tayyareler etrafında faaliyet bqla
dı. Uçmıya hazırlananlar arumd& 
beyaz uçakçı elbtaeelyle, Bayan Yıl
dız Uçman gözüme illtiyor. Yanma 
yaklqıyorum. 

Sinirlerine çok hlldm görilDen 
bu temiz TUrk Jrmnm karaktert.tik 
bir konnpuun var. Soruyorum: 

- NUJI, heyecan duyuyor mu-
8UDUZ! 

GWüyor. Bu slWllte. bizim gibi 
toprağa bağlı kılanlar için •kla.D-
11111 ktlçük bir lstihr.a dalpm eezl. 

JOl'Wll· 
- Heyecan duymak mı! ... diyor, 

.,._ J>otn18U ook beyer.ohyrm. 

Amma, bu bir eevinç heyecanı .•• 
- Birazdan uçacakamu değil 

mi? 
- Evet .. uçacağım. Sonra da at

lıyacağmı. 

Atlanan bir merdiven buamağı 
olsa, insan ancak bu kadar kayıt
ıız olabilir. 

- 700 .. Belki de 800 •• 
- Şimdiye kadar parqtltle kaç 

defa atladmu? 
- Bu eeferki 26 ncı atıayııım ~ 

lacak .. Dk uÇUIWllU bir buçuk ae
ne evvel, Vecihlnin motörlU tayya· 
resiyle yaptım. Aman, ne zevkli 
teYdi o ... Musiki muaHim mektebi
ne girmek için Ankaraya gelmit
tlm. Güzel bir teaadtlfle, TUrkkup 
açıldı. Oraya girdim. Me8leğime o 
kadar büJ,J,nndir kl. .JIQD'adıpn 
zamanlar, adeta hasta olurum. 

- Ya parqtltle ilk atla)'llmız? 

Dudaklarmda yine o gülüt: 
- Doğıııau ilk &tlaYJtUDda 

bilmem nuıl anlatayım; içim gı
cıklaoır gibi oldu. Kendimi botluğa 
bırakırken, kendimde bir tuhaflık 
hilletttm. Amma, timdi o da geç
ti. Artık, atlamak ta uçmak gibi 
t&bil geliyor bana. .. 

Bayan Yıldız Uçman, yerde du
ran kapalı bir parqtlttl gösterdi: 

- llter miliniı, paıqt1tle naaı1 
atladığmıW anlatayım .. 

- Çok memnun kalınm, Bayan 
Yıldız. •• 

(17) kilo ain'lıimd&ki bu çifte 
çantayı, kUI tUyU blr yastık tutar 
gibi, çevik blr hareketle bqmdan 
geçirdi. 

Bir yandan da bana tarif ediyor-
du: 

- ParqUtUn önümdeki parçası. 
na emniyet paraşUtU derler. Esas 
parqüt, arkamdakidir. 

Bu arada parqUttln parc;ala
nıu çenkellere taktıktan 

IOllr&, eliyle aolda btr halkayı var
hıziyle çeker gibi yaptı: 

- lfte, dedi, paraştıttl böyle a
çam.. Çantanın bağlan çöztllUr, 
evvell, rehber parqtlttl dediğimiz 
ldlçUk kubbe, onun arkalmdan da 
btly{lk kubbe dıp.n fırlar .. 

Sonra gülerek illve etti: 
~Ve.. haJAülr pm.tyemlz 

meydana gelir! 
- Ya.. parqtlt açılmıyacak ~ 

lurısa ? ... 
- Buna lmkln yoktur. Tayya

reciler, hi~ blr ltl teeadtlfe lmak
mazlar. 

Bayan Yıldız, 83:5 te doldufuna 
,c;re, bugtın 18 yqmd&dır. Kendtal
ne, akrabuı araamda tayyareci o
lup olmadığım aorduk: 

- Hayır! dedi. 
- En büyilk arzunuz! 
Bu sualimi allka ile kartıladı: 
- En btlyilk arzum, tayyareden 

pek korkan annemi, yanıma alıp u
çurmaktır! O kadar ufraltığmı 
halde bir ttbiil kandıramadım. 

tık tayyareci yazıldığım günler
de, atıamaktan iki göztl iki c;eşnie 
kil. Sonra ritgide allltı. ParqUtle 
atladılom duyunca, epeyce te1lt 
etmieti Ne Adar oJ-. ımne... 

Türüıqun"" 9nç 
- En çok, kaç metreden atladı· 

mzf 
- 2100 metreden. •. En az atlayı

ınn da (400) metredendir. YUluıek· 
lerden atlamak, hem daha zevkli, 
hem daha kolay olur. Bilikiı, al
çaktiuı atlayqlar, biraz tehlikelidir. 
ÇUııkU, irtifa az oldujundan, para
ıtıWn 3.Çllm"'mna vakıt IWmu. 

Bayan Yıldızdan sonra uça
cak olan Hikmet Yay'la 

konuttum. Ve ona ilk olarak niçin 
"Yay,, aoyadım aldığım eordum. 

GWdtl: 
- Tayyareciler, havada yay gt. 

bl gergin durmalıdırlar! 
Bay Hikmet, bana anlattJtma 

'6re. uçuflanna hmirde MeJamıt
lnönU kampmda yelken uçuşlarını 
g6rmtlt. Ankarada akrobasi htlner
lerl yapmıya ahpnı! Ve nihayet 
pilot olmq. 

Diyor kl: 
- Tayyarecntie, kOc;tıktenberi 

hevesim vardi. Çocuk yqta iken, 
tayyareye blnmiye kendimi alıttır· 

mıştmı. 

Paraf{ltle ilk atla~. epey. 
ce heyecan gec;lrdim. Fakat. bu fev
lvlllde bltlı bir heyecudı. Paratilt 

Bir P/Snör muvallaluvetli bir uçu~ ve iniı yapıyor 

Yüzbin lsfanbol· 
lu Türkku~unlA 

kutladı 
(Baş 1 •* 

rulmuttur. Siz.e sporların eD .>. 
tatlısını yaptıracak ve sizi ., 
sağ, kafası i.flek, ıinirJeri ~ 
larak yarma hazırhyacaktD'• il', 
kutu Bizin klUbtlntlz ol~:_.., 
vada uçtuğunu gördUğtlnlls ~-~, 
ler, size söylediklerimin do~· 
nu anlatmalıdır . ~ 

Kartaldan daha çok buıDI , 
uean bu gençlerde eatıam Yaeot~. 
olgun kafa. aağlam bir Binit ~ 
BUttln TUrkiye bugün onlal'l• 

yor. 1*'!' 
BUyUk ve kuvvetli Tllr1d,.~, 

rnak hWN9undalri dlleklerim.1~:.. 
nlzin uema·k tltedtilnt ~ • 
~n haJiikat olacaktır. TUr1d1' '/#. , 
viln uean bir pnclilc t.t~ "1' 
fürl( !feDC:leri; Tllrk~ ~~ 
_, __ ·~~· h::yt verecektir. ~;, ~ 
pfJam lf•"'-· •il•m atııtr - .,. ,.aa 
yann .. Bntnn buJılan TUrtp#ı 
bulacp k ve alacaksmız. ., 

Türkku,u Tayyareleri 
Faaliyette tll', 

Çok alldflanan bu nutuktaD _.Jj • 

ra. TU.rk 1rutU tayyarelerintıı ~ 
ri•leri bqlaımt. ilk olarak~; 
Zekinin ldareehıdekt bir taY7~ 
kuma Kehmedin idare ettill 
ri1 bağtıyarak havalanJDlflJ" • 

Akrobasi Uçutlarl A 
Bmcahmç bUtUn bir uh&)'I Jtl 

ran on binlerce ı.tanbulluaUSI ; j~ 
lan ve "yqa.. •• ., ..ıert ,:2 
derken, katar da hayli ;:-.....! 
çok yUkleklerde plf.nör :-_;; ~ 
olan trtlbatmı teeerek havada lll(fl 
ema perende atmıya ve dıter Wtll' 
akrobui hareketleri ya~ 
IDUJtır • -~~ 

Bu muvaffakıyetli ~' 
eonra, muallim Vecihinln ~ 
deki motörltl bttyUk Tllr~~ 

ve cesur p/Snörcüleri gölyüıüne çılmıyo lttmrlonıyorlor • reatne ~tçlllerimlıdell ~ 
Htlleyin ve Hikmet binerde , 
mı•IUdır • ~.6'.' 

Tayyare 700 • 800 metre ~ 
elikten eoma. evvell Yddıs .~-' 
tayyareden ataiı atmıfb:r• il~ 
la takip edilen ve fiddetle ~ 
bu atla)'1'. muvaffmyetli : - ' 
nihayet bulmut ve HttleP ~ 
met de ayni ~kilde ~ -
1nmillerdlr· Halk plf.n~ ' 
amiml takdirleriyle ~ 
dır • 

Plln&r Uçatlart tll' 
Bundan ..... yine veclJllSllO-'' 

rMindekl tayyarenin ... ~ ~ 
lanan plf.n&re, evvelki tcl1ll __. ' 
parkma inen genç pilot· Ali 

Cesur pllnörcü ve paroıülçii Boyan Yı/Jıı yozffe bofındo tirAu, pllböriyle havada b1!_~:: 
lli1ztlle ıtlzUle inerken. duyulan zev. - Kayaeri Amerikan kollejlnde lalar atarak, döne d~e ..,._ .• 
kin derecesini Bize tarif edemem. okudum. Ankara.da pllnör mdıte- mit ve usun uzun aıqıan~~ 
.Hele topraia lDince, arkadqlan- btnde tayyarecllltl ötrendlm. Dk Bu &krobul ha~ ·at !J-
mm boynuma eanlarak beni tebrik rq11 Uyle parqUtçtl Ferit ve ~ 'I 

etmeleri bana btltiln yorgun}uğumu pa tle atlaYlfllll, mm eelftl •J· metreden abbtlan ~' ~ , 
unu~r!., ftlltlndedtr. Uzmanlardan (Ano- tlçU havada muavin~...-

u çUncü olarak Htlleyin Uçar- hin) ln idare ettifi bir tayyare ile ac;&rak dlllle abl11e ....,,. 
la konuttum. O da, birkaç (900) metre y{lklıeğe çıkmit ve o- lerdir ~ · .~·~ 

dakika llODI'&; paratiltle yere atlı- radan atıamıttım. Bu aeferki H l1D Bu .,.. ~ balk ~ 
)19.calrtı. Bana ha.vatmı k111&ca ao- cll atlayqımdır .•. ,. b bir lle,.eaa ~ 
tattı: [ Arkası Sa 10 SU 4 de 1 · yerinde bir t.ir ya,-tır 
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ICUM4"DAMLARIM 
~ATlfşt~R~ , ~ 

ATINA RÖPORTAJLARI: 

Eski 
8 

lktzsat Nazzrile 
Yazan: 

TaVnshen d 
* 

Bir Görüsme , 
"TÜRKiYE iLE DOST OLMIY AN 
BiR SiY ASET T ABIAT KANUN· 

GELMEKTiR!,, 

Ahmet Emin Yalman 

lki milyon 
ln giliz lir asz 
t eklif etti 

E mekli General Halil, Büyük 
~ Harp hatıralarına devam 
\' erek General Tavnshendin ce -

1 
abını şöyle anlattı: 
. :-ıektup çok kısa yazılmıştı: İn

rıliı Generali teslim şartlarını tes 
g·~ .etmek Uzere benimle şahsen 
oruşmemizi teklif ediyordu. 
liemen Dicle üzerinde duran 

• lnotoruma atladım. Ayni saatte Ge 
~eraı Tavnshend de, kendi moto -

1 na binerek hareket etmişti. 

1 kararlaştırdığımız veçhile. Dic- · 
ede Türk ve İngiliz ateş hatları or 
~ında kendisi ile aramızda ilk te 
!nası yaptık. 

İngiliz Generali ile aramızda ge 
~en görüşmeler çok meraklı ol -

u. 
'I'avnshend söze şöyle başladı: 

t - Karşınıza asekri vazifesini 

1 
aınamile yapmış bir kumandan o
~tak çıktığıma kaniim ! Hükumc 
lt rn, benden ancak bir aylık mu -
...,_~vemet bekliyordu. Halbuki, ber. 
~ aydanberi döğüşüyorum. Bu 
~ş ay zarfında biltün müdafaa 

1.Uvvetıerimi tükettim. Hele, tah-
18 Ordusun un uğradığı son hezi -
~et Uzerine, benim için kurtuluş 
'1 klnı kalmaçlı. Jiükfımetimin be 
l\n k~cağından, kurtarabilece
lirn den de ümidi kat' i surette kes 
"' · Yapılabilll}~i mümkUn. olan 

ı , \'arsa, yapmış bulunuyorum! 

Q eneral, bunu söyliyerek eus 
d tu. Derin bir düşünceye 

btı alınış görünüyordu. Bir müddet 
~le karşılıklı sükut ettik. Niha
b t İngiliz Generali yeniden söze 
h aşı.adı. Fakat bu sefer, sesi, esrar. 
"}ır hal almıştı. Yanıma biraz 
~a yaklaşarak: 

d 
- Size bir teklif yapacağim, 

Cdi. 
- Sizi dinliyorum General.. Di

l'e tnukabelede bulundum. 

1 l'avnshend, mlişkUl vaziyette ka 
anlarda görülen bir ta vırla sözü 

ile devam etti: 

l" - Teklifim ,udur ... Beş ay sU
~n muhasarada, aç kalan ve bi
,. ı:ı. dUşen ordumu esir etmiyecek 
bt;ııı. Ben de buna mukabil, har
ltillı sonuna kadar, emrim altında
% Ordunun, Türkiyeye karşı si -
2l'ı. kulla.nmıyacağma dair, size na 
ti U!uın üzerine teminat verece -
b rn. Elimizde top, tüfek ne varsa, 

1 ePsinl size terkedeceğim. Ve böy 
~c~ silahtan tecrit edilmiş asker 

llrnle Hindistana geçeceğim. 

1 l':ğer buna muvafakat edecek o
Uf'8anız ... 

Q eneral Tavnshend, teklifi • 
t o ne benden r.asıl bir karşılık 
· . ?'eeeğini daha önce ıkestirebilmek 
~ın, merak ve endişe ile yüzüm baı..• 

Yordu . 

ti 
Sözünü tamamlamasını rica et. 

rn· 
it - Evet.. Şayet buna rnuvafa-
lt ed k 1 ece o ursam .... 

ıe :fngüiz generali, kelimelerin U. 

1'U.nllııde durarak, benim, içinde bu. 
~m vaziyetten baska herhan 

YAZAN 
Satdhaddın 

Günf!Ô·r 
gi bir vazıyette, başkaları için bel. 
ki çok cazip sayılabilecek bir tek • 
lifte bulundu: 

- Size ... lstediğiniz muteber bir 
banka vasLtasile bir milyon ster
lin lirası öderim! 

Ben, yerimde irkildim. Bu, açık 
ça bir rüşvet teklifi idi. Fakat 
muztar bir düşman generalini, böy 
le bir çareye başvurduğu için it
ham etmiye hakkım yoktu. Kendi
sine şu cevabı verdim: 

- General! Bizim, ne topa, ne 
de cephaneye ihtiyacımız var. Tek 
lif ettiğiniz parayı da kat'iyyetle 
reddedeceğimi tahmin etmeli idi· 
niz! 

B unları söyledikten sonra: a
ğır ağır sözüme devam et

tim: 
Generalim! Harp uzamıştır. 

Bu uzayan harp içinde maneviya
tın az çok sanımtılara ug. amış ol 
maması tabiidi~. Bu sarsılan mi 
neviyatı düzeltmek için sizi, kuv. 
vellerinizle birlikte esir etmemiz 
icap ediyor. Beni mazur görece -
ğinizi ümit ederim. Fakat şuna da 
emin olmanızı isterim ki: Hakkı
nızda son derecede hürmetkarane 
hareket edilecektir. Plevne kahra· 
manı Gazi Osman Paşa hakkında 
Rus Çarı tarafından yapılan mi
safir muamelesini sizin hakkınız
da da tatbik ettireceğim!,. 

General Tavnshend, şaşkınlığını 
gizlemiye çalışıyordu. Öyle sanı -
rım ki, benden böyle bir cevap a
lacağını ummamıştı. 

O gün için, w işi kat'i bir ka -
rara baglıyamadan biri -

birimizden ayrıldık. Yalnız bu ara
da; kendisine esareti kabul etme
si için ancak 24 saatlik bir mühlet 
verebileceğimi söylemeyi de unut 
mamıştım. General Ta'lllshend na 
mına ertesi günü bir parlmanter 
zabit geldi ve bana Generalden bir 
mektup getirdi. 

General bu mektubunda eski 
taktikini değişti.riyordu. Benim, bir 
milyon sterlin lirasını reddettiği
nti gören Tavnshend, belki hlikü
metim namına böyle bir teklif ya 
pılırsa, kabul edebileceğim ümi -
dine düşmüştü. Mektubunda, yine 
bu bahse temas ederek, ödemeyi va 
dettiği bir fnilyon İngiliz lirasını, 
iki milyon liraya iblağ ile bu pa
rayı benim vuıtamla Türkiye hU 
kumeti emrine ödemeyi teklif e
diyordu. 

Generalin esaretten kurtulmak 
için; ortaya attığı bu tekliflere 
muvafakat edemiyeceğimi ·biraz 
'iddetli bir lisanla kendisine ha • 

ı<UPON-~f 
N·umarali resmin a·it 
olduğu darbımesel 15 
No - .:------

LARINA KARŞI 

A tinada iken kulağımıza bir haber çalındı: 

Anadolu Cemiyetinin b~ına eski . lktısat 
Nazırı B. Pesmasoğlu geçmiş, cemiyet yeni bir fa. 
aliyete hazırlanıyormuş. 

Bu haber, Yunanistanın her tarafında karşıl~tr. 
ğımız hakiki dostluk havasına uygun görünmüyor. 
du. Hele yakın bir dost gözüyle bakmıya alıştığı

mız B. Pesmasoğlunun buna karışmış olmasına da 
akıl ermiyordu. 

Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret ve dost. 
luk münasebetleri kurulmasına büyUk bir gayretle 
çalışan B. Fufasa rast.geldik. Böyle bir cemiyet ku. 
rulmasınm manası ne olduğunu sorduk. B. Fufas 
dedi ki: 

- lşin tefcrrüatını ben ıbilmiyorum. Fakat içi . 
nizde en küçük bir tereddüt kalmışsa en doğrusu 
B. Pe:!masoğlu ile konuşmaktır. Hiç şüphe yoktur 
ki ziyaretinize memnun olur. 

B. Fufas akşam şu haberi getirdi: Anadolu 
Cemiyeti reisi bizi ertesi sabah saat .onda 

1 Kifisyadaki köşkünde bekliyormuş. 
Sabah Neşet Halil Atay ile beraber yola çıktık. B. Pesmasoğlu evinin bahçesinde eıi ile berabeı 

Kütülemmare 
tırlatmak icap etti. Verdiğim ce
vapta dedim ki : 

- General! Uzun muhaberelcr
le geçiştirecek vaktim yoktur. Mo 
törde de konuştuğumuz gibi, sizi 
ve maiyetinizdeki kuvvetleri esir 
etmek mecburiyetindeyim. 

Bun un nasıl ciddi bir zaruretten 
ileri geldiğini takdir edersiniz. Her 
hangi bir hal çaresini kabul et -
mekte mazurum. Hükumetim, ne 
İngiliz silah ve cephanesine, ne 
de İngiliz parasına muhtaç de -
ğildir.,, 

(Ar.Kası var) 

Geniş bir caddeden, güzel güzel 
köşkler arasından ilerliyoruz. Ka
yalık yurtlarına sığmryan Yunan. 
lılar, gemilerile dünyanın dört ta
rafına yayılmışlar, Hindistanda, 
Amerikada, Mısırda, Avustralya. 
da çalışmışlar, para kazanmışlar ... 
Fakat bu kayalık yurdun sevgisi
ni ve hasretini hiç unutmamışlar. 
Günün birinde dışardan taşıdıkla
rı paraların bir kısmiyle burada 
hayır işleri kurmuşlar, bir kısmı. 
nı da dünya görmüş insanların 
zevkiyle güzel güzel köşklere, gü
zel eşyaya çevirmişler. Bu evlerde 
de nesillerden beri süren bir refa. 

hın verdiği alışıklık ve zevkle iyi 
lbir hayat seviyesi geçiriyorlar ... 
• B. Pesmasoğlunun Kifisyadaki 
evi bu sınıf evlerin en iyilerinden 
biri... Güzel bir bahçe ... tptidadan 
talimatını almış Liyoreli uşak bizi 
sessizce güzel bir yazı odasına ge
tiriyor. Burada AtatUrkün ve ls. 
met tnönünün el yazılı resimleri 
en hürmetli köşelere konulmuş. 
Avrupanın meşhur adamlarmrn 
blr çok resimleri daha var. Du· 
varlarda sıra sıra ciddi kıtapıar, 

güzel tertip edilmiş dosya dolap. 
lan ... 

1 
7 Liralık Yeni 
Büyük Müsabakamız 
Şu resim hangi darbıme 

sele aittir ? 

Resim Numorou 
-ıs-

BrıraJa iter rün böyle 6ir raim •örec.Juinq oe 6a ,... 
.ünler otu tane olac:alt. 

Sis 60 tlGTlnmnellilı li•tetleba ramin Jarburt8felini hla11 
namaraını o pnlıii lıaponım ( tlarbımael numaraa) la~ 
ne yazacalınnaz. 

Otuz raim bitince bu lruponlan aynca reaim numaralan 
Ue tlarbıme•el numaralannı lrarıdılılı ~öateren bir li•t• yapap 
aarilt imıiniz ve atlrainizle ve mümlıiin•e bir tle lotofra
lnızla birlilıte 20 Niuna lıatla7 ülarehanemWie miiNIHdra 
6üro111na wömlerecehini~ 
[Nureddin Hoca müaabakalan için ı&nderilmi• 8llci fotot

ranann muteber olmadıfım •e 1eniden fotoiraf ılacl...U.. 
Iİ muYafık olacajmı hatırlatırız.) 

60 darbımeseı 
ı - Aç tavu.lı: kendim arpa &mbarınaa 

aarur. 
'1 - Ak 1&kçr kara ıuo açındır. 
3 - Anlıyana 11vrıunck .az, anlamJJ'a.a. 

davul zurna aı. 
4 - Au aliUI Uıkudarı ıeçti. 
5 - Balık baıttilo kokar 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Becava ıırke baldan tiltlıdır. 
a - Be~ parmak bıı olmaz. 
9 - Bu tutam oı deveye bendek atlatır 
10 - Bulbulun çcku&ı dili bclisıdu 
11 - DaJınaıını bılmıyen ordek baıuı. 

bırakıp kıçından dalar 
12 - Damdan di.ışen halden bilir. 
13 - 1);,vulun lcliı ıızalnan bot ıelir. 
14 - Demıı uı.vında ecre&. 
15 - L>enızc du,en yılana aarllır. 
16 - Doeru ıoylıycıu dokuz koydcn 

ko.,a.rlaı. 

17 - El elden üati.ındür. 
18 - Eskı taralı: esk.ı t.aa. 
19 - Evdelr.ı paza.r çarııya uyuaı. 
20 - Eyretı ata bıncn c;abuk ıner. 
21 - Gülme komşuna ıelu batına. 
22 - Gulunu ıeven dikeniru de ıevcr. 
23 - Hamarm ıtren terler. 
24 - Her horoz kendı c;oplutiınde oteı 
25 - Her cün papa• pıliv yemez. 
26 - Her koyun kendı bacaiından aıılıı 
27 - Horoz olur ıozü çoplukte kalu. 
28 - Horoz çok ola.rı Yerde aabab &e\ 

olur. 
29 - lı urilr kervan rürür. 
30 - ltle dalaımad.an. çalıyı dolaımak 

evli dır 
81 - Kel ba$t ,ım,ır tarak. 
32 - Kendi duıen atlamu. 
33 - Kcıkın 11rke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunrnıyı.n Yerde keçiye 

Abdürrahman Celebı derler. 
33 - Mahkeme kadrya mülk olmu. 
36 - Man içeri pire dışan. 
37 - Minareyi calan lı:ılılmı hazırlar. 

38 - Mızrak çuvalı ııtmaz. 
39 - Mum dibınc ,,ııı vermez. 
40 - Oflte ile kalkan zararla otanır. 
41 - Parayı veren düdüiii c;alar 
42 - Per,embenin ıeliıi çarı&mbadaıı 

bellidır. 
43 - Sel cıder. kum kalrr. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
45 - Su testisi ıu vnlunda kınhr. 
46 - Siitt"n atzı yanan yoturdu Ofliye. 

relı yer. 
47 - Tat yerinde atırdrT. 
48 - Tencere '1Jvırlanmıı. ltapafmı bal 

maı. 

49 - Te!ltİyi lı:ıran dı btr . ı'!I cetiren d~ 
SO - Tilkinin dönüp dolaeıp cideceti yer 

lrllrkcü dükklnıdır. 
51 - Ummadık tae bat yarar. 
52 - Orümeıinl bilmiyer' it ınnı,e tun 

s_etirir 
53 - Uzümiln6 ye de batan aorma. 
!14 - Orüm üz(lm,, baka bah taranr 
SS - Yalancmm mama yat11yı uda• 

yanar. 
56 - Yapı tası npıdıın lralmu. 
57 - Vavae atrn telrmesl pelı olar, 
58 - Vnrülr at yemini arttrrrr. 
511 - ?.encinin paratJ cütürdiln çenealnı 

10rar. 
flO - ZütGrt olap dftıft,,melrtm. a7111 

olap kıımmalı .,,\lda. 

B ay Pesmasoğlu zarif, terbi-
yeli, dünya görmüş bir 

zat ... Bizi güler yüzle karşıladı. 

Kah\"Clerimizi içtik, öteden beri. 
den konuştuk. Söz derhal Atatlir
ke intikal etti. Bize Atatürk hak. 
kında yazılarını havi gazeteleri 
verdi. Yunan tktısat Nazın sıfaü
le Ankarada bulunduğu sırada A. 
tatürkün el yazısiyle yazılmış ola
rak aldığı bir mektubu gösterdi. 
Bu çok samimi satırların kopyesi. 
ni almak istedik. Ev sahibi; husu
si bir mektubun neşrine hakkı \'e 
salahiyeti olmadığını nezaketle an 
lattı. 

Biraz da ismi üzerine konuştuk. 
"Oğlu,, diye biten isminin manası· 
nı anlamıya merak ediyorduk. 

S uallerimize aldığımız ce
vaplara göre ha.bası son 

padişahlardan birinin (Mecit mi. 
Aziz mi hatırımda kalmadı) ya. 
kınlarından imiş. Bir <lralık nik· 
bete uğramış, Kayseriye nefyedil
miş. Adı Pesmas imiş, orada baş
ka isimlere benzesin diyP. sonuna 
bir oğlu ilave etmişler. Pesmas. 
oğlu dünyanın en yaman iş üni
versitclerlndcn biri denıek olan 
Kayseride hayat ve iş tecrübesi 
toplamış. Bunu o toprakt11. doğan. 
lar mertebesine çıkarmak elbette 
mümkün değil, fakat Peı:ımasoğ· 

lunun istidadı herhalde büyük. 
müş. Mısıra gitmiş. Büyük bir ser 
vet kazanmış. Sonra Atina Ban
kasını kurmuş, Yunan iktisadi ha. 
yatında büyük roller oynamış. Fa 
kat eski yurt ta hiç hatırmıian 

çıkmamış. Akrabası 1zmirde '1"'r-
1eşmiş, senede iki defa onları gör. 
miye gidermiş. 

1 890 senesinde Anadolu Ce 
miyeti isminde bir cemiyet 

kurmuş. 

Bu cemiyet Tilrkiyeden Yunania 
tana hicret edenlere yardım eder 
ve Anadoludaki hayır işleri için 
para toplarmış. Babasının vefatın. 
da B. Pesmasoğlunu cemiyetin re
isliğine geçirmişler. Fakat cemiye 
tin asıl teşekkül sebebi ortadan 
kalkmış, Anadoludaki hayır işleri 
için Yunanistandan toplanacak 
yardıma ihtiyaç yok. Ortada yeni 
bir hakikat var ki o da Türk -
Yunan dostluğu ve yakınlığı ... A. 
nadoluda doğan Yunanlıları bu 
dostluğun birleştirici bir bağı mev 
kiinde bulundurmak ve aradaki 
alakalan çoğaltmak maksadile ce
miyete yeni bir faaliyet sahası ha. 
zırlatmış. 

Dedik ki: 
- Fikir iyi hoş, fakat iki 

·memleketi yakınlaştırmak için bu 
kadar hassasiyetle ve sevgi ile ça 
lışmak istiyen bir cemiyetin ( A· 
nadolu) ismini ~ıması" acaba su. 
itefehhüm uyandırmaz mı? Yu
nan dostluğunu korumak maksa. 
diyle bizim mUbadillerimiz bir ce
miyet kursalar, adına da THlya, 
Girit veya Makedonya deseler taL 
sız bir tesir yapmaz mı! 

(Arkası Sa. 10 SU. 3 te) 
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Trakya da 

T rakyacJaki büyük kültür müesseselerimizden biri: 
Edirne Kız Muallim Meki.ebi 

Önümüzdeki . yıl 
60mektep,15talebe 
pansiyonu açıhyoi" · 
Edime, (Tan muhabirinden) - Bütü~ Trakyada çok canlı 

bir kültür faaliyeti vardır. Her vilayetin kendi ihtiya.çları 
bütçelerine göre biraz daha genişletilmektedir. Köyliı1er yapı iş
lerine vilayetlerde öğretmen kadrosuna yardnn etmektedirler. Ba 
zı mmtakalarda köy pansiyonları kurulmaktadır. Şimdiye kadar 
alman bilgiye göre yeni yapılacak mektepler 60, pansiyonlar 15 
tir. 
Yeni köy muallimleri ı senesi için dar geleceğinden yine ko-

Maarif Vekaletinin on senelik ca Sinanın kendi eserlerinden olan 
bir program ile 20000 köy öğret- ve Selimiyenin müştemilatından bu· 
menini yetiŞtİf'.!llek uğurundaki lun~ eski (Dal-ülkura) yı vakıflar 
karan Trakya için de büyük is- umum müdürlüğü umumi müfettiş -
tifadeler temin edecektir. Bu se- lik emrine vermiş ve bu büyük eser 
ne Trakya için de 100 öğretmen de ayni mahaldeki E.li~c: müzesine 
verilmiştir. Bunlar nisanda E - bir kol olmuştur. 
dirnede toplanacaktır. Eserin icap eden tamirleri yaptı -

Maarif Veklileti tarafından gönde- rJlmak için keşfi hazırlandığından 
rilen fişler köylere dağıtılmıştır. tamirat bittikten sonra etnoğr,ıtfi 

İstanbul ve Edirnede Trakya genç müzesi buraya naklettirilecek ve bu. 
leri için açrlan üniversite ve lise ta- r~ı müze için hakikaten eşsiz bir yer 
lobe yurdu muvaffak olmuştur,. Bu olacaktır. 
yurtlar 937 yılı için biraz daha ge Y en(Halkevleri binaları 
nişliyecektir. Bunun için dört vila • Halkevleri, ön.ümüzdeki yıl daha 
yet bütçesine yardım parası koymuş çok genişliyecektir. Kırklarelinde ve 
tur. Babaeskide en son mimari tarzda ve 

Bu sene Edirnede açılan kız sa • Halkevleri ihtiyaçlannın bUtün ter
nat enstitüsU çok verimli şekilde ça- tibatmı ihtiva eden şekikie pirer Hal 
lışmıştır. Enstitünün 937 yılı için dn kevi binası yaptrnlacaktır. Projeleri 
ha yUz mevcudu artacak ve kül. ikmal edilen bu binaların inşaatına 
tür bakanlığımızca üç öğretmen ve- bu yazın başlanacaktır. Biga ve Vize 
rilecektir. Yeniden iki şube daha açı- için de hazırlıklar yapılıyor. 
lacaktır. 

Etnoğraf müzesi 

Koca Sinanm şaheseri Selimiyenin 
eteğinde ve yine üstadın kendi zarif 
Herlerinden biri olan eski (Darlilüb
yan) ın, tamirile etnoğrafi müzesi 
haline getirilmesi kültür bakanlığı -
nm yardımına borçludur. Burası 937 

Trakyada Tohum 
lslahatı 

LUleburgaz - Bµrada. açılan (dev 
let üretme çiftliği) nde faaliy~t baş 
lamıştır. Ciftlikte Ôeş 'bin k.işi çalı • 
şarak bütün Trakyaya şamil tohum 
ıslahatı başarılacaktır. 

1 Elişi Sergisinde kazan~nlar 1 
' 

A nkarada açılan birinci elişleri sergisinde Trakyadan (60) san'at 
kar takdirname, madalya ve para mükafatı kıtzanmıştır.Bunlardan 

Edirneye aiı olanlar Trakya Umumi ınüfettiştiği salonunda yapılan bü-
yük bir toplantıda sahiplerine törenle verilmiştir. 
Baş müşavir Sabri Öney ve Edirne valisi Osman Şahinbaşla idare 

Amirleri ve birçok davetliler bu merasimde hazır bulunmuşlardır. 
Mükafatlar dağıldıktan sonra Umuıni Müfettiş General Kazım Di-

rlk Trakyanın 1937 lzmir tuarına ve ikinci elişleri sergisine daha geniş 
ölçüde iştirak edeceğini ve müşterek bir gayretin eseri olarak Trakya 
paviyonunun bu sene genişliyeceğini anlatmış ve hazır bulunanları bu iş
ler için bir kere daha teşvik etmiştır. Yukarıki resim, merasimde bulu -
nanları gösteriyor. 

T AN 

mühim " ış _er 
• 

E dime, (hususi muhabirimizden) - Şehir ve kasabaların 
su, elektrik, mezbaha, harita, şehir planı ve iskele gibi bi

rinci derecede olan ihtiyaçları Dahiliye ve Nafıa Vekal~tlerinin 
planlarına uygun olarak ve bir sıra dahilinde yürümektedir. Edir 
nenin haritası Almanyada yaptırılmış ve yüksek vekaletlerce tas
dik olunmuştur. Yeni imar planı bu sene en ileri mütchassıslara 
bu harita üzerinde ihale olunacaktır, parası hazırdır. 

15 - 3 • 937 ==-

Balkan şösesi de Nafıa .Vekaleti -ı 
nin parasile ve süratle beton • asfalt 1 1~---,....,........-~---~------
olarak devam ediyor. Bu sene tama 
mı ihale edilecek olan bu yolun 939 
da bitmesi umuluyor .Vilayetler. de bu 
ana hattın iki tarafındaki yolların 

kendi bütçe ·kudretlerine göre inşa.
sına devam edeceklerdir. 

Meyval~rdan ve meyvaların özünden yapılmıftır. Şekersiz met 
va tuzu tertibi ve .ekerli limonlu şampanya tertibi enfesi nefaı• 
~evileri vard~r. Harareti teskin ve mideyi tas.hih e~er. Şerbet ~I~ 

l lımonata yerme dünyanın her tarafında bu nefıs tertıpler kullanı 
maktadır. Yüzde bef yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz.~~ 

ı daha nefis olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatınıl 
! icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuru; 
~ tur. Hasan depoıu. Ankara, lstanbul, Beyoğlu, Eskifehir, Bet 

Devlet Denıiryollarının tuife. 
leri milli ve iktisadi bünyede bü
yük bir hareket yapacak, yaş 

meyva ve sebze, yumurta. hay. 
vanat, yapağı ve her ç~it hubu
bat ve saire kolaylıkla ve ucuz. 
ca her yere yollanacaktır. 

Yeni kooperatifler kuruluyor 
Ziraat Bankasının bu sene yeniden 

kurduğu 4 7 ve açma~ Uzere olduğu 
1 O ki, topu 57 tnrım kredi kooperati
fi köylüyü tefecilerden kurtaracak -
tır. 

Hepsi 83 e varacak olan bu koope 
ratifler hususi bir organ altında 11ım 
sıkı teftiş ve sağlama bağlanacak ve 
bunları bu sene en az Uç, dört tane 
satış kooperatifi takip edecektir. 

Edirnenin terkedilmiş konserve 
fabrikasını da Ziraat Vekaleti ve ya 
hut sebze ve meyva kooperatüi kur
taracaktır. 

Arıcılık, tavukçuluk ve tav • 
şancılık ta düzgün bir plft.nla ve 
teknik altında üretilmektedir. 
Bu sene birkaç bin yeni arı ko
vanı yapılıyor. Bir yandan hal • 
kın kendi hazırlıkları, bir yan -
dan da ziraat bankasının açtığı 
bir yıllık krediyi umumi meclis 
lerin bu maksatlar için koyduğu 
"bir sermaye ile,, hız bulmuştur. 

İngiltere ve lsviçre gibi memleket
ler Türkofis vasıtasile Trakya balını 
istemiş ve bunun üzerine bu mem -
leketler müstahsil ile temasa getiril
miş ve teşvik olunmuştur. Ziraat ban 
kası geçen sene olduğu gibi bu sene 
de koyun sahiplerine 200 bin lira 
kredi vermişir. Yeni mandralara da
ha c;ok hız ve kıymet verilecektir. 
Dört vilayette ııtma nıücadeleıi 

Sıhhat işleri çok i)i bir düzende -
dir. Dört vilayetimizde de sıtma mü 
cadelesi vardır. 

Göçmenler, verilen yardım vuıta
larile iıi tutunmuşlar ve pek çoğu 
müstahsil hale gelmiştir. Geçen sene 
nin planında olan inşaatın pek azı 
müstesna olarak bitmiştir. Temiz bir 
arazi, kadastro komisyonlarının sa
yısı bu yıl maliye vekaletince arttı
rılacaktır. 

Toprak kanunu köylUyü ve top -
rağa mühtaç olan çiftçiyi çok sevin
dirmiştir. Hem göçmenlere, hem 
halka, hem de çiftçiye mühtaç oldu
ğu tohumluklar son ve ilkbahara ma 
sus çeşitli olarak verilmektedir. 
Bu sene köy çocuklarrnrn cılız ve 

orgun olanlarına 20 yerde azat oba 
arı açılacak ve bunlarda kilo ka -
ıanarak köylerine sağlam döndürü -
leceklerdir. 

Ampul çalan 
küçük hırsızlar 
Edirne ...._ Bir müddettenberi bu -

rada büyük camilerin şadırvan mus
lukları ile içlerinde ve minarelerin • 
deki elektrik ampullerini çalan hır
sızlar yakalanmıştır. 

Üç şerefeli camiinin minaresinde
ki ampulleri çalmıya c;alışan üç ço
cuk, ezan okumıya çıkan müezzin ta
rafından yakalanacaklarını anlayın

ca 35.40 metre irtifadan siperi saika 
teline asılmak suretile biribiri arka
sından ve şayanı hayret bir maharet 
le aşağı inmişlerse de tutulmuşlar -
dır. Bunların şeriki olan 4 çocuk ta 
ayrıca yakalanmıştır. 

: taf. 

l~---------------------------------------

EcJirneden güzel bir manzara 

Trakyada 
kalkınma 

işleri 
Edirne, (Tan muhabirin -

den) Trakyada bu yıl top 
rak itleri çalıtkan halkın ve hele 
göçmenlerin büyük gayretile ge
çen yıllardan ileridir. Çok ıürül
mÜf, çok ekilmiştir. 

Havalar müsait gittiği için ilkba . 
har hazırlığı da büyüktür. 937 yılı 

için Ziraat Vekaletinin vereceği kom 
binalar ve aynca 936 yılında olduğu 
gibi selektörler Trakya çütçisini gül 
dürecektir. 

Ağaçlanma planı 
Ağaçlanma planı geçen yıldan bir

kaç misli büyüktür. Edirne fidanlığı 
bütün fidanlarını şimdiden satmış

tır. Dört vilayetin açtığı büyük ka -
vaklıklar 50 den fazladır. Bir milyon 
kavak çelik hesap olunuyor. Ayrica 
1000 dekarlık nümune fidanlığı açı
lacaktır. Büyük, küçük bütün bele -
diyeler de fidanlık açmışlardır. 

Yoncahklar, her vili.yette prog · 
ram dahilinde çalışıyor, Kayseri bü-

yük istasyonundan meyvalı, meyva:· 
SK pek çok tohum getirtilmiştir. 

Lüleburgazda (devlet üretme çül 
liği) açılmış ve işe başlamıştır. Bu 
çiftlik beş yılda bütün Trakyanm to 

humlarını ıslah edecektir. 

Hayvancılık · 
Hayvan kalkınmuı çal~maları 

çok ilerlemiştir. Ziraat Vekaleti, (Rü 
am) ve (Şarbon) u kökünden at -
mak için bir program altında çalış -

maktadır. · 

j 

Dört vilayette eneme (burma) a

meliyesi bir hayli ilerlemiştir. Bu 
yıl ayrıca 20 merkezde aşım durak · 1 
lan açılacaktır. Aygırlar 20 nisanda 
oralara gönderilecektir. Bunlardan 
başka yedi merkezde sun'i tohum • 
lama işleri baytar ve fen memurla · 
rının gözü önünde yapılmaktadır. 

Bu sene aşım ve tohumlama işi daha 
çok genişliyecektir. 

Bütün vilayetler ve ayrıca köyler 
bütçelerine damızlık a.,ım durakla -
n için' yardım tahs~atı koymu~lar· 
dır. 

Karacabey Çifteler ve İnanlı hara
larında bir~ok aygır ve boğa satın &· 

lmmıştır. Bundan başka devletin 1-
nanlr aygır depolan bir misli büyü . 
tülmckte ve inşaata devam edilmek 

Herkes Onu istiyor: 

RA~Q{ıN 
RADYOLİN 

-

Çünkü 

RADYOLIN 
Türkiyede ve komtu memleket
lerde yüz binlerce kitinin ditle
rine sıhhat ve güzellik vererek 

bu töhreti kazanmıftır. 

RADYOLIN 
Ditlerdeki paa ve küfekileri te

mizledikten batka dit etlerindeki 

hastalıkları da ta.mamen 

izale eder. 

RADYOLiN 
Günde iki defa kul· 
lanılnıtılı ve dlfter 
bol bol fırçalanma· 

hdır. 

RADYOLiN 
Kullanan ağızda dai· 
mi bir bahar taraveti 

ya9ar. 

Kanzuk Saç Eksiri 

Resmi Dairelerin 
Nazarı Dikkatine 

Klğıt fiyatlan dünya piyaaa 
srnda yüzde yüz artmıştır. Mem· 
ıeketimizden yabancı memleket. 
tere fazla para çıkarmamak içııı 

şimdiye kadRr biraz büyük harf· 
'erle dizilen reami Uanlarl, diğer 

· ·efiklerimiz gibi biraı daha küc;ü~ 
narflerle dizmeğe karar verdi~ 
tlb yazılannrn kUçUklilğU ve bti 

·/Üklüğü arasında ki nisbet: fiyat 
ları arasındakı aisbetin aynidir. 

Dlnlarm biraz daha kUçUk hart 
lerle dizilmesi 16 3 937 den iti· 
harton baı,lıw11rnktrr 

\. 
tedir. 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 
rir. Dökülmesini keser. Kepek· 

teri tamamen iİderir ve bU • 

yüme kabiliyetini artırarak saç • 
lara yeniden hayat verir. Koku • 

su latif, kullanışı kolay bir saÇ 

eksiridir. 

lNGlLlZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU - lST ANBUL 

r 

KEYFLE~ iÇiYODUM 
Iraktan ve Macaristandan gelecek Sultanharna.rn t' 

damızlıklarda devletçe ısmarlanmış Kebapçı karşısında PiPO paı• 
tır. 



~15_3_937 TA~ 

YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

"Sizden şefaat istemiyorum. Şu çadırlarda 
susuzluktan ciğerleri kuruyanlara acıyınız. 

taş emiyor,, Masum bir yavru şimdi 
~; ~Y, beni sevenler.. Ey, bugün 
Du, ın ile can vermek istiyenler!.. 
tliı· rrıanıa.nmız, harbe hazırlandılar .. 
..,a~ be~~Yorlar. Biz de hazırlanalım. 
kik at, ıtıda1 ve sükiınetimizi son da-

den çekindim. Yardım için dostlara cevap vermiyorsunuz; şu halde size 
haber gönderdim ... Gönderdiğim ha- ben söyliyeyim ... Ey; şu anda silah -
ber, (KUfe) de büyük bir tesir yap- larile etrafımı kuşatan ve iki gün -
tı. Artık, Kfıfe eşraf ve ayanından denberi masum ehli beytimi bir kat 

Güzel lzmirclen iki Görünü} 

~Ya kadar muhafaza· ederek, 
~~rbe, biz sebep olmıyalım.. Ya, 
her r!.: Sen, arkadaşlarınla bera
liai/'ag cenahta bulunacaksın ... Ya, 
•ırı 1P! .. Sen de, sol cenahı tutacak
cak .. Kardeşim, Abbas!. Sen de, San 
tı~ lbUhafızı olacaksın ... Ben, yal
On ca Ömerin karşuıma gideceğim. 
ce~ ve, askerine son sözü söyliye . 
lJtib llı .. Cenabıhak, hepimize hayırlı 

bet ihsan etsin. 

mektuplar yağmıya başladı... Bu re suya hasret bırakan ordunun ser. 
mektuplarda, Emevilerin zulüm ve darı Ömer! .. Beni davet edenlerin bi 
seyyiatından, hilafet iddiasında bu- ri de sen değil miydin? .. Sonra .. Sen, 
lunan Yezidin (kitap) ve (Sünnet)i ey 1bni Hacccaç. Sen, ey Nasır bin 
ayaklar altında çiğneten sefahat ve Mikap. Sen, ey Seyit bin Rebi.. Ve 
icraatından şikayet ediliyor.. "Ya sen, Sem'an! .. Yüzlerce ve binlerce 
Hüseyin! .. Hilafet ve İmamet, senin teva.biinizle bana' biat etmiye ha.zır 
hakkındır ... Gel!.. Başımıza geç. Bi- ve nazır olduğunuzu yazan sizler de
zi; ve ceddin (Muhammed) in dini- ğil miydiniz?. Bu davet ve istirham
ni, bu felaketten kurtar.,, deniliyor- larmızla, beni ve ehli beytimi bu ıs-

sız çöllere kadar sürükledikten sondu ... Eğer bu mektuplar; bir, beş, 

Egenin 
tertemiz 
Beldesi: 

~1etniş .. : Atını mahmuzlıyarak, tek 
'- .na duşman salları karşısına iler 
"tni~ti. 

t>·· ( u.•rnan haklan kar,ıımda ••• 

ra, ne çabuk fikirlerinizi tebdil etti-
on olsaydı; ehemmiyeti yoktu. Fa- niz.. Ve nasıl oldu da bana, ve ehli 
kat kısa bir zamanda gönderilen bu beytime karşı amansız birer düşman 
mektupların adedi, yüz yirmiyi bul - kesildiniz? Emiriniz, ve efendiniz 
muştu. Ve bu yüz yirmi mektupta olan Yezit ibni Muaviyeye· hoş gö -

da, Kfıfede yirmi bin kişinin, bize bi- rünmek için mi? .. 

Sirin Izmir , 

at etmiye hazır olduklarına dair te- Hüseyin ıözlerine devam ediyor 
(Hüseyin), sükut etmişti. Üzengi- YAZAN: 

ket~Ü.~eyin) in bu cessura.ne hare . 
ka.,.' ?Uşman saiları arasında takdir 
liitı b~ mınltı husule getirmişti. Bü 
de kgozler; koyu bir toz bulutu önlin 
titj h~ş gibi uçan atının üstünde, esa 
~il) ır mahluk gibi yükselen (Hüse-

minat veriliyordu ... Bu mektupları, 
kimler göndermişti? ... Ey, şu anda 
karşımda düşman sıfatile saf bağlı -
yanlar... Ey, beni katletmek için şu 
anda karşımda kılıçlarma ve ok yay 
lanna dayanıp duranlar!... Cevap 
versenize, bu mektuplan kimler gön 
dermişlerdi ? .. Niçin susuyorsunuz ... 
Niçin kızarıyorsunuz?. Mademki siz 

lerinin üzerinde dimdik durarak, he
yecandan parrl parrl parlıyan gözleri 
ni, düşman safları üzerinde gezdir -
mişti... Bu saflar arasında, birçok baş 
lar, öne eğilmişti. Kulaktan kulağa 
dolaşan, birtakım fısıltılar işitilmiş
ti... (Hüseyin), daha gür bir sesle 
sözüne devam eylemişti: 

SALAHATTIN GÜNGÖR 
e Çevrilmişti. 

la~Useyin); sözlerinin, düşman saf 
bf?. dan iyice duyulabileceği kadar 
bir lneaateye geldikten sonra; birden 
~,,e atnıın. dizginlerini çe~; orada 

\'lkkUf etmişti. (1) 

~ e .. Sağ yumruğunu kalçasına da 
~ llrak, Uzengilerin üzerinde kahra-

nca bir tavır aldıktan sonra: 

(Arkası var) 

~ ...._ Ey, Müslümanım. diyenler!.. 
tıı ('Muhammed Resulullah, ın Um
di ~i oldugunu iddia edenler!.. Beni 
ii nıe~n. Size, birkaç söz söyliyece -

~ rn ... Biliyorum ki; bu sözlerimle, si 
h kalbinizde en kliçük bir tesir bile 

\l~\ll~ getiremiyeceğim. Ancak şu 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Erkeğe Müsavidir 
ltıi ki; bir gün gelip te, Rabbilale - Şekil ve vücudün işlemesi ba- içtimai hayatta olduğu gibi, çıocuk 
k n Olan Alla.hın huzurunda. sizinle kınımdan kadınla erkeğin bir ol - larına - eskiden han ve hamam şim 
dalrş~ ~arşıya geldiğim zaman; ora- madığını söyledikten sonra, bir ta di - apartıman bırakan anaların, 
1(! • !tzınıe mürafaa olurken, bu söz- raftan da, tabiat içindeki kıymeti babaların kıymeti elbette daha bü 
"t:. l'itni bir hüccet ittihaz edeceğim... bakımından kadının erkeğe müsa yüktür. Bu bakımdan kadının kıy -
~'' 'ır vı· oldug-unu yazmıştıın. Şimdi bu meti erkeilin kıymetinden • bazı 

J, ~e ·d t~b· lanl 1 Be -l~tcı zı e aı 1 0 ar... n, sene. nu izah etmek lazım. ilim adamlarının fikrine göre - bir 
ti\I enberi Mekkede ve Medinede in- Tabiat içinde herhangi bir fer- parça. yirmi dörtte bir, fazladır 
diıı~·köşesine çekilmiştim. Ne efen - din kıymeti nesli, cinsi devam et- bile. Bunun sebebini anlatmak bu 
~~u~' ve ne de sizin aleyhinizde en tirmek için hizmetinin derecesile yazıya sığamıyacak kadar uzun O· 

llt! bir harekette bulıuntnayı bile ölçülür. Bu bakımdan kadınla er- lacağından, isterseniz o ilim adam 
~fe 1~dan geçirmemiştim. Ve eğer, keğin arasında hiçbir fark yok - farının sözlerine inanır, kadınlara 
llıa,~dı~iz tarafından bana cebir isti- tur. yirmi dörtte bir fazla kıymet ve -
\ıı,<iaediırnemiş olsaydı, son nefesime Vakıa, insanın yetiş.mesini buğ- rirsiniz, istemezseııiz kadınla er -
\>e . r da, hayatımı bu derin silkıln b t k kek arasında yalnız mu··savatı ka-ltııi · day ekinine enze ere , insan to-
~lt· va. ıçinde geçirecektim ... Fa • b b d bul edersiniz. 
bı • efendiniz Yezit, hilafet makamı humunun yalnız a a an geldiğini 

tasbe ve ananın sadece bir tarladan iba- içtimai kıymet, yani insanın ka 
~!" der etmez, beni şiddetle ta- • a ı k d ··ı rakterleri de tabiat dı~arısında de 't" \'e tazyike başladı. Kendisine bi- ret oldugunu san n ar yo egı - r 

etr dir. Bu zanda belki Havva anamı. ğildir. Bu bakımdan da kadın er -
tt).. lrrnek için, adamlarını başıma 
"gaıı zın Adem babamızın eğe kemiğin keğe müsavi değilse bile ona mua 

bat at ederek, beni biran bile ra - den hasıl olduğu efsanesinin de dildir. Vakıa erkekte bazı karak -
tı~ \I~ huzur içinde bırakmadı .•. Ar- o b k k · terler daha ziyade bellı' olur. Me-
tııı' hıcrete karar verdim. Ehli beyti dahli vardır. na a ara hır er-

\...._ keğin, lüzumunda yalnız başına sela cesaret, dikkat, belagat hassa. 
~" ~~rnıa toplayıp Türk illerine ge d . farı daha b:ıyu"ktu··r. Faka• buna " git olarak neslini evaın ettırebileceği "' • 
~e · tnek istedim. Fakıit yollarda, ne inanılmış olmasa gerektir. karşılık kadında merhamet, hayal ~1dilenn taarruz ve tecavüzlerin-

....___ Halbuki insan buğday gibi ye • ve sabır hassaları daha büyüktür. 
(1) ----- ti~nıez; yumurtadan hasıl olur de Bunlar da biribirlerine karşılık ge 

idi O devrin harp usulleri, böyle r lirler. 
"" . ., iki taraf kuvveti, harbin başlı- mek daha doğ;·u olur. Bu yumurta 
,,,.~ıı.ır. da hem anadan, hem babadan ha Akıllılığa gelince; vakıa erkeğin 
haL. '"""1 Vakit ve saati, biribirlerine 

G 
Uzel Izmir, üzerine bir bay
rak gölgesi gibi düşen "Ke

malpaşa" dağlarının etekleri dibin· 
de, uzaktan beyaz bir şerit gibi se
çildi. lçimde derin bir hasretle 
hatırlıyorum: Onu görmiyeli tam 
yedi yıl oldu. Yedi yıl içinde lzmi
rin bu kadar değişeceğini, bu ka
dar güzelleşeceğini doğrusu ummu
yordum. Rıhtıma ayağımı atar 
atmaz anladım ki; Izmir, sahipsiz 
bir belde değil .. Burada, tuttuğunu 
koparır, sözünü yürütür bir beledi
ye var. Kurucu ve koruyucu bir 
zihniyet, şehre ba~tanbaşa hakinı .. 

Çoktanberi Ata.türkün kutlu adi
le bezenen Birinci Kordonda, bir 
zamanlar, çanlarını öttürerek ge.. 
çen sıska beygirlerin sürüklediği 

tramvayların yerinde, konforlu. bü 
yük, otobüsler görüyorum. Cadde
ler, son derece temiz ... 
Adım başında bir beh~dive me

muru gözüme ilişiyor. 

G 
eniş bulvarlar, şehrin man
zarasını değiştirmiş. Ata

türk caddesine baştanbaşa yeni par 
ke taşı döşetm.işler. Nereye bak
sam hoşuma giden bir yenilik gö
rüyorum: Mesela, lz.nıirde derde 
derman diye arasanız, bir tek se
merli hamal bulamazsınız. lzmir 
belediyesi, Dahiliye Vekaletinin em 
rini dahi beklemeden sırt hamallı
ğını ya.sak etmiş! .. 

Istanbulda gürülttilerile kafa şi
şiren seyyar satıcılar. burada gü
rültlistizce işlerini görüyor ve öy
le umarım ki, alış verişlerinden de 
pek bir şey kaybetmiyorlar. 

Arabacıların bile, eskisi gibi 
"Varda ... Destur ... Savul!" diye ba.
ğırınadıklarma dikkat ettim. 

rildiklerini büyük bir sevinçle g;)r
düın. Türkiyede, dirilerle ölülerin 
ayrıldığı ilk şehir, Ankara ise, ikin
ci şehir de lzmir oluyor demek! 

Sokakların nasıl olup bu kadar 
temiz tutulabildiğini de keşfetmek
te gecikmedim. Sokağa çöp atan
lardan belediye memurları, para 
cezası alıyorlar. Bütün bu yasakla
n, istisnasız ve bütün ciddiyetiyle 
tatbik ettirebilmek için belediye re
isi Behçet Salih Uz'un ne ka.dar 
uğraştığını kolayca tahmin ediyo
rum. 

• zmire vardığım gün, şubat 

1 sona ermişti. Fakat lzmirin 
şubatı ile lstanbulun şubatı arasın· 
da, bilyük fark var. Çandarh a
çıklarım geçer geçmez iklim der
hal değişiyor. İstanbulda ancak 
mayıs ayı içinde hava bu kadar ı
lık olabilir. Sırtımda palto ile, do
laşırken. etrafımdakilere bakıyo -
nı.m: Yüzde yetmişinde ince par • 
desüler .. Geri kalanı ceketle. hat -
ta bir kısmı yeleksiz dolaşıyorlar. 

Rıhtım boyunda bir lokantada ö 
nüme çerez makamında bir koca 
marul getirdikleri zaman hayret cL 
tim: 

_Ay ... Marul çıkb mt? 

Hayret etmek sırası hu sefer, 
garsonda idi: 

_Aman efendim .. Marul çıkalı 
bir ay oldu, demez mi? 

Yemek listesine göz gezdirdim: 
Taze bakla, taze enginar, taze be
zelye ... 

Badem ağaçlan, daha on gün ev
vel çiçek açmışlar. Sade çiçek aç
makla da kalmamış, bazıları yar· 
raklanmışlar bile .... 

"uer sıl olur. insan yumurtasının teşek beyni kadın beyninden daha bü -
~ltt Verirler; o saatte, biri birinin k d Akl . b y ere tükürmek, 0 kadar şiJ- G eldiğimin ikinci günü hava 
h. •ısırıda, saflarını düzerlerdi. Son. külü için baba ne a ar lazımsa, yüktür. ın yerı eyin olmakla bozdu. Gôk yüzünü, sım-
.. , e ana da 0 kadar lazımdır. Hatta beraber aklın derecesi beynin bü- detli surette yasak ki, Iz-
~'hr~ela bir tarafın en namdar bir ikisinden gelen hücreleri ölçerse- yüklüğile ölçülmez. Bütün vücu - mirdeki tanıdıklanmm bana ilk ver ıc:iva.h bulutlar kapladı. Arbsından 
~ltl s fanı ve yahu kumandanı, düş- niz, babanın hissesini haylıca da- dün tekmil ağırlığını ölçerek bu - dikleri öğüt şu oldu: da ela gözlü bir yağmur! Temmuz 
h~ ı.._ a larına kadar ilerler. Oradll, Am d .. k.. ayında imişiz gibi, gökler gürlüyor, .. t~ ha küçük bulursunuz. lacağmız sayının cezri murabbaı - an ikkat et, yere tu u-
~'ı.ı sebep olan mesele hakkında bir ~ 1 • d 11 ı..imşekler çakıyor, hele. n.:-yae ak-

J er ·· k 1 Daha iyisi var: Bazı hayvanlar- ile beynin agır ıgını karşılaştırır- reyim eme! k doiasında bir lira, 'cL 

'ttik soylerdi. Ve bu sözlerini i ma d d' · h sanız kadınla erkek beyni arasın- ikinci defasında beş lira ceza ve- şama doğru bulutlar dağıldı. Yağ-
d~ı_. terı sonra da, mevkiini karşısın. da, mesela arılar a, ışı ayvan 
"-.:ı ta f k yalnız başına olarak yuınurta ve da hiçbir farl< bLtlamazsınız.. rirsin!" mur sağanağı, geçtikten sonra. 

d11td' ta ın söz söylemesine ter e - T b' · Sözün kısası, ilim dönüp dola • t•'kli •· baktım: Caddeler yine pırıl pırıl.... c,'t ı . .Eğer mukabil taraf bu sözlere yavru çıkarabilir. a ıatın bazı Yere u rmek adetim degılse 
bır lp vermek isterse, tekrar ortaya hayvanlara hasrettiği bu usulde şıp yine Eflatun feylozofun dediği de, bunu hatırlatmaları yine fay- ~onra, kendi kendime. en ufak bır 
~lf lldaırı gelir; mes'uliyeti diğer ta • nesli devam ettirmek, arılardan şeye geliyor: Tabiat ilkin kadınla dalı oldu. tnsan hali bu .. Ne olur, ~ğmurda göl haline ge1e:ı bizim 
•ircı~ atfetmek için mukabeleye giri. daha ehemmiyetli hayvanlarda da erkeği bir vücut olarak yaratmış· ne olmaz. I.:minönü meydanını düşü~düm. Iz-

,. 

d<t cahil olmak üzere, ta ... !ncfral
tına kat.lar geniş bir mıntakayı şe. 
hir hudutları içine almış. Şimdi 

Iı:met Inönü cadde~i olan Güzelya
h. gerçekten Güzelyalı ol·nllş. E
lektrikli tranvayla önünden geçer 
ken, yeni yapılan evlerP. ağzll!ıın 

suyu aktı. Ev değil, birer küçük 
villa bunlar .... 

Geçtiğim yerlerde, top t•Jp ağaç
lar görüyorum. Şehir, bır sistem 
altında ağaçlandrrrhyor. ,Hele. ye. 
ni imar planının tatbik edilmekte 
olduğu sahada, bu ağaçlandırma 
hareketi. bir kat daha gö,1.e çarp:
yor. Bütün bulvarlara ıki ;:;ıralı, 

gölge verici ağaçlar dikmişler. 
Semt, semt ycşii p:)lmiye!o;>r park
lar. bahçeler, çocuklar içın eıyun Ye 
eğlence yerleri vücuda getirmişler. 
Bahribn ba parkı, bile ben ı;\irıuiye
li epeyce değişmiş. 

Y edi sene evvel, küçük fidan. 

lar halinde bıraktığım çam
lar, şimdi parkm en büyük ziyneti 
olmuşlar! 

Izmirde kalabildiğim :iç, dört 
günü. mümkün oldu~ kadar boş 

gcçirmemiye çalıstım. Gezintilt:>ri
nin bende bıraktığı izleri. bir baş 
ka mektubuma saklıyorum. 

Karadenizde Yeni Bir 
Ada Çık+. 

Kırımın Ct'nubu şarki sahillerinden 

biraz ileride Karadenizde yeni bir a· 
dacık peyda olmuştur. 250 metre U• 

zunluğunda ve 30 "metre kadar geniş
liğinde bulunan bu ada, deniz sathın

dan 5,5 metre yüksektir. 

Uzun zamanlar tesiri ile yüksek sa

hil burada sular tarafından aşınarak 
nihayet deniz altından muazzam bir 
kaya parçası halinde çökmüş ve sad
menin tesiriyle de deniz dibinde top
rak ivicaçları hasıl olarak bu yeni a.
da meydana gelmiştir. 

1500 Lirayı 

Kim Çalmıı '1>tı ı. Su merasim hitam bulduktan tecrübeyle t atbik edilebilmiştir. Bu tı. Sonra bunu beğenmediğinden Izmirde kaldığım beş gün içinde, m rin bütün caddeleri. parke taşı 
ı,tıra.. da, B.rtık iki tarafın kahraman tecrübeler -teşbihte hata olmaz- ikisini biribi rinden ayırdı. Aşk de- bir tek cenazeye rastlamadım. A- ile döşenmiş olduğu için, yağnıur Beyoğlunda Sakızağacında Patyos 
l·ı .. b. ırer birer ortaya atılırlar·, kabi. lsa Peygamberin babasız olarak diğimiz şey ayni vücudün iki yarı- caba, koca şehirde, hiç ölen olma- burada ıslak bir sünger vazifesini 
",.. ğ b' ·b· ı · ara a d kt' ı · · apartımanında oturan Ali adında bir • ltfırı k h yalnız Meryem anadan do dug·u sının ırı ır nı m sı eme ır. -'-mı". gi)ru"yor. Çamuru arama r ıçın, tıı.._ , ailelerinin, şahıslarının a w 
"'rıa'1fıktarını anlatırlar: itikadını hatırlatır. Ancak tecrübe Başka tabirle, kadınla erkek bi- Sordum. Anlattılar: F&.difekaleye, Tepecik sırl,arrna ka tecir, evvelki gece dairesinin kapısını 
't;: Çarpışacak, adam istiyorum. henUz insanlara kadar tatbik edile ribirine müsavidir. tkisi de ayni _ lzmirde, bütün cenazeler, be- dar çıkmalı. açık bırakarak uykuya dalmış, uyan 

ıye b • 1 medı·g·ı·nden 0 itikat şimdilik hala vücudün birer yarısıdır. Araların- -.ı· ıtal · 1 kl dun zaman portmantoda asılı olan 'v 11ı~ agırırlardı .• Bu surete, ev- lediyenin keılAAl vas arıy e na e- ~ 
b teke t k 1 A t k bir efsane sayılır ve şimdiki halde daki şekil farkı, vücudün işlemesi dı·11·r. El üstünde tabut .+-noımak • zmirin baymdtrlık vaziye- ceketinin cebindeki 1500 liranın yerin 
il ı...·· r e er çarpışır ar.. r 1 b b farkı, ·ıkı'sı· de tekrar bı·rtecsin, yı' ~ 1 · "k b ·ııubar k t 1 ol k tabiat içindeki kıymeti a asız a- r ak 1 tinde de epeyce degişiklı d 11 t· ~· · ·· ·· r· 
ıtib· eze ızışınca, op u ara ne bir vücut olsun nesli devam et- yas tır. e ye er es ıgmı gormu.ş ur. 

ı~ .. L. •rlerinin Uzerine atılırlardı •.• şu na olabilmek derecesine kadar çı- Şehrı·n ko··şe bucagmw ı dol<>cnrken, var. Şehir hudutları, yeni yapılan .. 
"rı t• · d' d' Kadı 'ç1·n olsun er ~· Şüphe üzerine Alinin hizmetçısı 

'-ı.·"tı Vermekten maksadımız; (Hü. kanlamaz. ırsın ıye ır. n 1 
' daha evvelki gelişimde mezarlık evlerle gitgide genişliyor. 

'~ lll'I) i b 1 Tabiat içinde bir ferdin kıymeti kek için olsun tabiatte, içtimai ha Beledı've, ..,,hir merlisinclen ka- Anastasiya yakalanmış, tahkikata "lr· rı u suretle ortaya at ı masını d olarak bulduğum birc;ok yerlerin, ., -.~ 

- _____ 
1_1 b~i..._.CJ&J~~.ruıl'llli1~··ıe,......_._,.··~~r--.._~b~i r_,;:;d~e-d~e~v~a~m.;_;__e_t_t_ir_d~ili~n-e_sı~in_e~b-ı_- _ı__Y_aut-t_a_e~n~b~ü~y-U~k·v~a~z~if~e~nJe,s~l~itldeuv~am~...L~lr!~t..ıi~!!.!~!:.2.S~~~~_.:.::.:...:-.::·:...__~:~:_~~l:1"~:~·~~=~~l~~!~~~:~:a:n1=a~r:la=r~ı~b~a-ş~l-a-nm~ı~st_ı_r.~~~~~~~~~ rk ve ocuk bahçesi haline eetı- " .,, " ., :. 
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1 Fenerdeki Kapalı Kapı 

Bir Rum Vatandaş 
Şöyle Sor.uyor: 

Patrikhanenın 
matem alameti gibi 
kapalı duran kapısı: 
e zaman açılacak ? 

1 

''Rum Patrikhanesi fahri hukuk müşaviri ve eski Adliye mü
fettiş~ Tiriyandafilos Kaya,, imzasile Patrikhaneye hitaben yazıl
mış bır açık medttup aldık. Bay Tiriyandafilos mektubunda evve
l~ anlatıyor ki fahri hukuk müşavirliği kendi münasip gördüğü 
bır unvandır. Çünkü Patrikhanenin ücretli bir hukuk müşaviri 
olmadığı için fahri müşavirliğin bütün Rum avukatlar tarafından 
ifa edilmesi tabiidir. 
AJık mektubun esas fıkralarını 

1 aşagıya yazıyoruz: 

Çok saygı değer Rum Patriği Bay 
V eniyamin ve muhterem Sin ot aza. 
!arına; 

Malatyada 

Sürülen 

Atina Röportaiların • 

dan Mabaat 

Eski iktısat 
Nazırile bir 
Görüşme 

(Başı 7 incide) 
- )laksadımız o kadar temiz ve 

saftır ki hatıra böyle bir tereddüt 
gelebileceğini hiç düştinmedik. 1-
kazınıza teşekkür ederim. Cemi. 
yete suitefehhüm uyandırmıyacak 
bir isim aramayı iş edineceğim. 

Sizinle açık konuşayım: Ben 
candan Balkanlıyım. Hiç birimiz 
tek başımıza tam bir istiklal için
de yaşıyamayız. Zayıf düşeriz. 
Hep bir arada muazzam bir kuv. 
vet oluruz. Bir Balkan Birliği ku
rulmazdan çok zaman evvel ben 
bu kat'i kanaati muhafaza ediyor 
dum. Bilhasa iktısaden tek başına 
inkişaf etmemiz imkansızdır. Bu 
takdirde yabancı devletlerden bi. 
rinin yedeğine düşmek ve onların 
arzu ettiği istikamette yol almak 
mecburiyetinde kalırız. İçimizde 
Türkiye, tek başına kalmıya bin
nisbe en müsait mevkidedir. Fa. 
kat Balkan Birliği onun için de bir 
kuvvet kaynağıdır. 

B ence Balkan Birliği ancak 
bir adımdır. Bütün Bal

kanlılar, milli bakımdan tam mU. 
savatı muhafaza ederek ve bir ne
vi federasyon esası kurarak bü. 
yük bir devlet halini almıya doğru 
gideceklerdir. V:arlığımızı ve be
kamızı korumak ve inkişafımızı te 
min etmek yüklerini ancak böyle. 
ce elbirliği ile taşıyabiliriz. 

Adalar denizinin sahillerini iş
gal eden Türkiye ve Yunanistan 
Balkan çerçevesi içinde bir iktısa. 
di kül teşkil ederler. Tabiat bu iki 
memleket ve milleti beraber yaşa
mıya ve çalışmıya mahkum etmiş
tir. Her ne zaman iki taraftan bi. 
ri bu hakikati unutmuşsa ve ta.bi
atin hilafına gitmiye kalkışmışsa. 

cezasını çekmiştir. Nesillerce iktı. 
sadi hayatımız o kadar girift bir 
ekil takip etmiştir ki Balkan har. 

fünde iki ordu çarpışırken iki taraf 
arasındaki iktısadi faaliyet adeta 
normal şekilde devam etmiştir. İs. 
tanbuldaki Atina Bankasının harp 

Malumu ruhanileridir ki bütün 
dünya değiştiği gibi TUrkiyede de 
tahtlar yıkılmış, Sultanlar koğulmuş, 
yerine Cümhuriyet idaresi gelerek 
memleketimizde her şey değişmiş· 
tir. Değişmiycn yalnız bir ~ey kal
mıştır ki o da patrikhane ve onun 
imtiyazlı zamanında 1yapılmış. ldare. 
sine ait nizamnameyi bu açık 

mektubumda p a t r i k h a n e 
için vereceğim fikir ve malfımat kim
senin bugüne kadar hatırına gelmiyen 
ve fakat yapılması patrikhane ve İs
tanbul rumlan için faydalı ve elzem 

1 zamanındaki muamelelerine ait 
çeklerini bir hatıra diye sakhyo-

ve hattA bir vazife olan yeni bir ic- Kalpazan ibrahimin yaptığı sahte 
raata dairdir. Malumu ruhanileridir lira ile hakikisi 
ki patrikhanenin mevcut Uç kapısın- Darende - İbrahim isminde birisi 
dan birisi, eski sultanlar taraf m. 
dan haksız olarak asılmış olan patrik 
Grigoriyosun asıldığı kapı üzeri
ne resmi konarak sultanların zul· 
müne ve duyulan mateme bir alamet 

nin yeni liralıkları taklit ederek Ma

latyada piyasaya sUrerken yakalan
dığını yazmıştık. 150 kalp lira döken 
bu sahtekar hakkındaki kanuni mu-

diye kapatılmış idi. Senelerdenberi amele devam etmektedir. Piyasaya 
kapalı bulunan bu kapılar bugün de sürdüğü paralar kamilen toplattırıl
büyük bir taassupla kapalı tutulmak- mıştır. Muhabirimizin g. önderdiği yu 
tadır. Soruyorum ve daima soraca-ğım: Bu doğru mudur? Çilnkti yeni kandaki resim, İbrahimin kalp pa-
vaziyet zulmün yerine adaleti ve ma- rası ile hakiki bir lirayı yan yana 

temin yerine de süruru kaim etmiş- gösteriyor. 
tir. Artık meydanda alameti zulüm, 
ve alameti matem kalmamıştır. Bu
nu izah edeceğimden dikkatle okuma. 
nızı rica ederim: 

Malfunu ruhanileridir ki Sultan
lar zamanında TUrkiyede yaşıyan 

İstanbul rumlarına, patriklere ve 
despotlara bile ziımİ'ıi ve reaya deni. 
lirdi. Nüfuslarında, Şer'iye ilamla
rında ve sizlere o zaman verilmesi 
adet olan fermanlarda bile Yuagim 
nam zimmi, reayadan Vasil diye yazı. 
lıdır. TUrk vatandaşlık hakkı kati· 
yen verilmezdi. Tamam altı yüz se
nedenberi İstanbul Rumlarının alın
larına zimmi ve reaya gibi siyah ya
bancı damgası vuru1muştu. Bu esa
ret ve yabancılık, zincirleri senelerce 
ayaklarımıza takılmış olduğundan 
tarafınızdan mecburi taşınmakta idi. 
Altı yüz sene sonra imdadımıza ye
tişen bu vatanın doğurduğu aslan 
yUrekli büyük halaskarımız Atatürk 
Patrik Grigoriyosu asan o sultanlan 
memleketten koğulduktan sonra bU
tün İstanbul rumlarının ayaklarına 
vurulmuş olan zimmilik ve reayahk 
gibi yabancılık zincirlerini kınp ata. 
rak ve alınlarına vurulmuş olan bu 
kara damgaları silip çıkararak siz
lere ve bütün lstanbul Rumlarına 
da Türk vatanda.şlığı yüksek şere
fini vermekle büyük AtatUrk pat
rikhanenin ve İstanbul Rumlarının 
hususi bir halaskAn, başkaca bir 
kurtarıcısı olmuştur. 

Grigoriyosu asan sultanlar memle
lıı!lttıNı kovulduktan 80nra zulmün 

Çöp Meselesı 
lstanbulda bir müddettcnberi bazı 

sıhhat meseleleri üzerinde tetkikat 
yapan hıfzıssıhha umum müdürü A 
sım, Ankaraya dönmüştür. Asım, bu 
radaki tetkikleri sırasında çöp işiııi 

de incelemiş ve bir rapor hazırlamış. 
tır. 

Zabıta Bir Kadın Hakkında 

Tahkikat Yapıyor 

Balatta Bereket sokağında 12 nu. 
maralı evde oturan Anna, eski ve kir 
li bir yorgandan ba;Tak yapmış, bu. 
nu evin balkonuna asmıştır. Zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

yerine hak ve adalet kaim olmuştur. 
öyle olunca kapalı kapının artık 

zultim ve matem alameti makamında 
kapalı olarak muhafazasına lüzum 
ve mahal kalır mı? Mademki kalmaz 
o halde büyük namları anılırken dün 
yada eğilmiyen baş ve çarpmıyan 

kalb kalmamış olan Atatürkün bu 
halaskarlığına karşı bütün lstanbul 
Rumları namına minnet ve şükran 
borçlarını ödiyebilmek, mazi ile a
lakasını kestiğini isbat edebilmek 
için patrikhane bugün hala kapalı 
tutulmakta olan Patrik Grigoriyo. 
sun asıldığı kapıyı hemen açmalıdır. 

Bu tabü tedbirin hemen alınması 
Umit ve intizarile muhterem elleri
nizden öper ve sa~ılar sunarım." 

rum. 

A nadoluyu istilaya gitmek 
en büyük hatamızdı. Bun. 

dan dolayı Venizelosun aleyhine 
döndüm. Kanaatim dolayısiyle iki 
defa ölüme mahkum oldum. Hiç 
bir tesir, amil. tabiatin kanunları
nın emrettiği istikamete bu kadar 
aykırı bir gidişi bana kabul ettire. 
mezdi. Bugünkü Başvekil General 
Metaksas ta Anadolu harbine kar
şı ayni kanaati hararetle muhafa. 
za etmiştir. Ben Balkan harbinde 
de, Anadolu harbinde de askerlik 
ettim. Balkan harbinde yurt na • 
mına severek dövüştüm. Anadolu 
harbinde bunu yapamadım. 

Yunanistanda bir çok meseleler 
münakaşa mevzuu olabilir. Fakat 
Türkiye ile dostluk ve iş birliği 
meselesini münakaşaya lüzum du. 
yan hiç kimse yoktur. BUtUn mil
let bu hakikati ta esasından kav. 
ramakta milttefiktir. Bugünkü 
Yunanistanda "büyük fikir,, sulh
tur ve Türkiye ile dostluktur. 

B
aşında bulunduğum cemi _ 

yetin maksadı, maziyi tas. 
fiye ve nazari dostluğu kızıştır -
mak değildir. Aramızda kurulmuş 
bir halde müşterek bir medeniyet, 
müşterek alakalar bulunduğunu 
ve tam bir iş birliği coğrafi ve.zi. 
yetin zaruretinden doğduğunu an
latmak ve duyurmaktır. Cemiyet 
toplantısındaki ilk konferansımın 
mevzuu bu olacaktır. 

B. Pesmasoğlu ile saatlerce tat. 
lı tatlı konuştuk. Uzaktan uzağa 
durunca araya ne kadar ).olayca 
suitcfchhümlcr girebilecegini, top
lantımıza saik olan hadise de gös. 
termişti. İki memleketin her sınıf 
balkı arasında temasların çoğal -
masındaki faydalarda hepimiz it. 
Ufak ettik. Talebe mübadelesini, 
turizm kolaylıklarını, her nevi mes
lekdaşlar arasında toplantıların 
çoğalmasını ve sıklaşmasını çok 
arzuya layık tedbirler diye telak. 
ki ettik. 

B. Pesmasoğlunun evinde mü
nakaşa ile geçirdiğimiz saatler Yu 
nanistanı zivııretimizin en kıv. 

Paraşüçü gençler 
anlatlyorlar 

BAŞMAKALEDEN :ftiABA!_ 

Aklı 
Kullanmak 

Dünkü bayramda 
(BruJı 6 mcıde.) 

K
onuşmamı henüz bitirmiştim 

ki, müzika istiklal marşına 
başladı. Halk; tepeden tırnağa ka
dar heyecan kesil~rek, derin bir 
saygı içinde marşı dinliyordu. 

Biraz sonra eski tayyareı·ilerden 
Şakir Hazımı kürsüde gördük. O 
söyledikçe, halkın coşkunluğu artı
yor: 

- Yaşasın Türkkuşu!.. sesleri 
ortalığı çınlatıyordu. 

Nihayet, ilk pilanörlü tayyare; 
havalandı. Pilanör, önde giden, 
motörlünün yürüyüşüne adımmı 

uydurnırya çalışan bir tayyare yav 
rusu gibiydi. Havada taklalar ata
rak, arada bir süzülerek, sağa sola 
tatlı yalpalar vurarak uçuy<'rdu. 

Bundan sonra, öteki tayyare
ler de havalandılar. Ve ni

hayet sıra, paraşüt atlamalanııa 

geldi. Ilk olarak Bayan Yıldızın 

paraşütü, beyaz bir kelebek gibi, 
bin metreye yakın bir irtifadan sU
züle süzüle iruniye başladı. 

Onun arkasından, erkek layyııre. 
ci arkadaşları da birer birer indi
ler. 

ikinci inen Hüseyin Uçar. hava
da biraz fazla kaldı. Çünkli o sı

rada kuvvetli rr rüzgar esmektey
di. Paraşüt. r Jf1ukta yalpaya tu
tulmuş bir gemi gibi, bata çıka ini
yordu. 

U<;üncü tayyareci Hikmet te pa
raşütten salimen atladıktan sonra, 
planörler yeniden ucm~a başla.dıl lt". 

Nihavet. cift rnotörlü büvük bir tay 
yareden üç tayyareci Ali, Ferit ve 
Tevfik, ücii birrlen naraşütle yere 
atladılar Ve tören bu suretle sona 
ermiş oldu. 

••• 

Garp misakı için 
(Ba.şı 1 incide) 

layı noktai nazar teatilerinde bu
lunmak imkanını selbetmemektedir. 

Fena karıılanmıı 
Paris, 14 (A.A.) - Garp paktı me-

selesi hakkında gazeteler uzun tef
sirlerde bulunmıya devam etmekte -
dirler. 

Eko dö Pari gazetesi diyor ki: 
"Musolini, bir nevi dörtler misakı

nın yüksek hakemidir. Söylendiğine 
göre. Avrupa, emin ellerde bulunu
yor. Fakat Paris ve Londrada muka
bil proje, menfi surette karşılanmış

tır. Yani bu proje kabul edilmemiştir. 
Almanyayı kendi tasavvurlarını mey
dana çıkarmıya mecbur etmek siya
seti terkedilmemiştir.,, 

Ovr gazetesi, Fransa hariciye neza

retinin, Alman cevabını menfi bir şe

kilde karşıladığını kaydettikten son
ra bu cevabın nazik bir lisanla kale
me alırunış olduğunu tasdik cylemek
todir. 

uçuşa hazırlananlar 

1 

l Modas~Bql ı ındd•l 
1 rafından görebilen bir tek ki§fye te 
ı sadüf ederseniz çok hayret ederiz. 

1 Efendice mücad~1e 

1 
ucade· 

S pordan maksat, ha~t fll et. 
1 lesinde biribirine bilrJl16t .;; 

1 

-. f t etJlleo·• 
megı, e endice hareke . ıin 
talihsizlik dakikasında talihhYe ~-

1 bağlamamağı, kaybetmek tee55 . 

1 k t 
• . .. ~ .,..,ınektif· 

ne. mu aveme etmegı ogr.,.·· .be(ietl 
1 İyı sporcu, bir mücadele ka~ ıı.r 
1 tarafta kalınca. bir saniye e:"'el v 1: ! lığına kasteder gibi .çarpıştıgı hasıı1 ğı 
nm elini candan bir sevgi ile sı1tJtl:s
bilen ve ihtilaflı vaziyeti kar§15111 rııs: 
kinin lehine tefsir • ederek dai 

l 
"Sen haki lam!,, diyebilen adaındr~ıı

Bu ölçüyü gözönünde tutarıık jl;O• 

deki spor hayatına bakalrm. oed ııe 

ı d~~~: ~inden, husumetten baŞk8 
goruruz .. u. 

1 

Fakat hiç olmazsa spor aıak351 
yanmıştrr. Düşe kalka hakiki spO~: 

1 culuğa doğru ~deceğiz. Hayat 0~ e· 

1
, nunu daha yüksek usullerle. dah

9 pıı 

1 

f endice bir surette oynamağa da 
gidişin çok faydası olacaktır. 

ı Sun'i teneffüs yolu 

1 

nı~· 

F akat fikri durgunluk"~ ~e 
mt hayatın müsbet 1ş~ ıcıı~ 

1 alakasızlık karşısında da seyirCl ff\lS 
ma.mak, adeta biraz sun'i tene • 
yoliyle cereyan ve hareket uyan~& 
mak lazımdır. Memlekette 1t JıŞ· 
sporu diye bir cereyan aç.mağa ça !.< 

1 makla birdenbire mucizeler tah~t 
1 edeceğini iddia edecek değiliz. ~ıtet-

Türkltu§unun genç planörcilerincle.ı 

hiç olmazsa, Anglosakson nıernle rce 
lerinde nefse hakimiyeti, ber1l~ri11eı 
hareketlerde uygunluğu, biribl eJt• 
hürmeti öğreten ve hayat nıUcıtd et• 

iki facia iki 
ölümle 

neticelendi 
(Başı 1 incide) 

sini daha yüksek ve verimli bir ı. 
viyeye çıkarmıya hizmet eden bir 
mil hayatımıza sokulmuş oıacaJtUl'{& 

Doktor İbrahim Temonıın tte .• 
sporuna talisis eUtği iki kup:ı ~ 
le5tyle bu bahni oı'Uıy& a.tın~: ı;ıı 
taraftan alaka ve H:şvik gördUk· rret 
kadarını beklemiyo'r9auk. Hem ha~. 
ettik, hem de ümide düştük ve sedıll'' 

iki bacağım kesmiş, Sabahaddin he. 
men hastaneye kaldırılnuş, fakat bi. 

dik. Demek ki ortalıkta fikri dS 
gunluğa nihayet vermek husu!ll~ s. 
hassasiyet ve alA ,.0 
v a r d ı r. D e m e k k i a]tl1 • 

fikri kullanmak, işletmek, ınUna~;ıı. 
şanın zevkini duymak arzu ve. dit· 
hasmı duyanlar hiç eksik d~ğilvııf• 

raz sonra ölmüştür. 
İkinci faciaya gelince; onu da §ÖY

ie öğrendik: 

1 
Dün sabah saat on buçukta Şeb • 

zadebaşında Ferah sineması önünde 
yine bir tramvay kazası olmuş, 11 
yaşında bir çocuk tramvay altında 
kalarak iki bacağını kaybettikten 
sonra ölmüştür . 

Edirneikapıda Sultan Sarmaşık so. 
kağında 43 numaralı evde oturan 
Veli oğlu Kasım, diln sabah kendi • 
sinden bir y~ büyük olan kardeşi ile 
evden çıkmışlar ve yolda muhtelif 
tramvaylara atlayıp inmek suretiyle 
Şehzadebaşına kadar gelmişlerdir. 

Dimağ pek garip bir alemdır. de , 
gunluk karşısında taş kesilecek ıı. , 
recede hareketsizliğe düşebili~· ! fi ' 
kat, yolunda, usulünde, disipiınll nctıı 
kir münakaşaları, umulmaz - aıç 1:7i. 
umumt alaka ve uyanıklık doğU~i)'l~ 
lir. Fikrin, fikir doğurması yo dıl 
elde edilecek müsbet veriıne }11.l 

yoktur • N 
AlımPf F.min YALM~ 

Trabzonda Bir Ha&tane 

Yaptırılıyor 61 
Ankara, 14 (TAN) - Trabıo11ıt• 

250 yataklı bir hastane ya.ptırııa.cB tJf 
tır. Sıhhiye Vek8.leti, bu rna.1<

59 

bir milyon 200 '.lin lira ayırrnı~ • 

Şehzadebaşında 603 numara.11 vat. 
man Kamilin idare ettiği tramvay a.. 
rabasının arkasındaki römorka sol 
taraftan atlayan Kasrın, karşıdan bir 
arabanın geldiğini görmüş ve iki ~

raba arasında sıkışıp ezilmemek için 
kendisini yere atmıştır. Çocuk, henüz A ,sııı; 

Amerika ile Almanya r 
toparlanmıya vakit bulamadan, rö • 
morkun altına yuvarlanmış, teker _ daki Son Hadiseler ·ttV' 
lekler iki bacağı üzerinden geçerek Berlin, 14 (A.A.) - Arnefl llİ1, 
paraçalanmış, ezilmiş ve kesilmiştir. gazetecisi Smola.r hakkında Alıtl fil'İ' 

se 1 

Caddedeki hal kin feryadı üzerine yadan ihraç karan. A.merikall ıS 
hadiseden haberdar olan vatman, a.. nin ciddi teşebbüsleri Uıerille 
rabayı durdurmuştur. İfade veremi _ marta kadar tehir edilmiştir. 
yecek kadar bitap olan çocuk, sıhhi r1 
imdat otomobiliyle Cerrahpaşa haa - Samsun Mualli1'11e 11 
tanesine kaldmlnuş ise de biraz son-1 d cert 
ra ö1muştur . Sıvasa Gi e Jl1ı· 

Hadisenin tahkikatiyle nöbetçi Sıvas, (TAN) - Kurban ba)'f
9
Jl1\S' 

Giresun Gençlerinin Temsilleri . nı Sa.m ... •nda geçirmia olan SıVa! • .J muddeiumumisi Fehmi meşgul ol. '7'4 ":l fJY 
muş, vatman Kamille her iki araba _ allimleri, Samsunlu meslekdflşlı> Giresun, (TAN) - Halkevini yıl

dönümü münasebetiyle temsil şubesi 
gençleri "Ana,, piyesini üç defa oy
namışlardı-

Yorulmaz bir gayretle çalışan genç 
ler, şimdiye kadar "Ana,, dan başka 
"Hedef, Belkıs, Akın, Himmetin oğ
lu,, eserlerini de sahneye :~oymuş ve 
muvaffakıyet kazanmışlardır. 

metli hıltıralanndan biridir. Ev 
sahibine teşekkür ettik ve Yuna. 
nistanın bu geniş görüşlü devlet 
adamiyle görüşmekten ileri gelen 
samimi memnuniyetimizi üade e. 

' dcrek ayrıldık. 

nın biletçisi zannaltına alınmıştır. buraya davet etmişlerdir. uııl• 
Hadisenin şahitleri tesbit edilmiş. Haber aldığıma göre Samsun ıJ1 >'' 

tir. Bugün vak'a yerinde belediye !imleri 23 nisan bayramında bll(.l 

fen mühendisleriyle şahitlerin huzu - geleceklerdir. 
runda bir keşif yaptınlaca.ktır. -------

Ölen çocuğun annesinin de, babası. 
nm da hapishanede bulundukları an. 
laşılmıştır. Polis, romork biletçisinin 
çocuğu aşağıya atlamıya mecbur e • 
dip etmediğini araştırmış, şahitlerin 
ifadelerine göre, biletçinin kaza es. 
nasında içeride yolculara bilet ver • 
mekle meşgul olduğunu tesbit etmiş. 
tir. Hadisenin suçluları bugün bel. 
li olacaktır. 

M ürefte Gııziköy Okı1111 

Tal ebesinin Y ardrın1ıır1 ~ 
MUrefte, <TAN) - Gazi kl:iY o rfll' 

talebesi, Ud ay içınde arat& , et 
da topladıkları 750 kuruşu J{ı:tı1~1.ıı 
miyeti umumi merkezine, 500 l<tl J.ıl' ' 

. t• • ..,pt' 
da Tayyare cemıye ı umn,,.,ı •·· 
ne gönde:rmislerdir. 

d 
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A n sikloped i 
kuponlarınızı değiştiriniz 
ai~ ~i Çocuk Ansiklopedisine 

Uponlan 7 ,5 kuruş ile be-
r~ber aşağıdaki adreslere veri
nız ve Ansiklopedinizi alınız. 
ISTANBUL CiHETi: 

Samatya: Tramvay caddesinde tü
tütüncil Armanak . 
Bakırköy: İstasyon civarında tütün 

cü Süleyman . 
l:'el'ilköyde İstasyonda tütü:ıcü 

Fatma. 
Sirkeeide· H"d a· - add . Büvü'kada: İskele köşesinde tütün-

70 No tütU .. uz· aven ıgar c esı eti Nikolaki. 
b_ • ncu ıya. u-.ıı- Tü'tü .. sın 
ueyazıt· 'l'ram d k . d Heybe aun.: ncu eyman. 

kC>şe • vay ura yenn e ___ _ 
~aşnıda tütUncü Hayri. KADIKÖY ClHETl: 

tur· eklerara.sı: Sinemalar sırasında Rıh tun caddesi. R fbe apart.ı. 
Uncu Mahmut . au Y 
l<öprij. K .. . . manı altında gazete deposu. 
~· · adıkoy ıskelesınde gaze-

1 Keınaı o· O Cl l'a.tih· · SK DAR HETI: 
g!Q.e : Tramvay durak yerinde Çarşıboyu: Tütüncü Cevat. 

lecı Mehmet . 1 Rııı- . • skelede: Gazeteci Saiın. 
da "'""llÇllaneba.,mda: Fırın ka.rş:ısm. 

ga:ıo;etect Mehmet. 
~tnlnönUncle: Yenicami arkasında BEYO~LU ClHETl: 

leci Dimitro. Tünelde: Terzi yan. 
~~bertitaşta: Cami karşısında Kasımpa.~ada: Uzuyold~ tütUncü 

· 110 tütüncü Arif . Mükrim . 
l<U · ad T ıulfi~ l\lustafa~a: Tütüncü del'~~:r ~;cati~vay durak yerin •. 

ar. 
~Yl'e:kte: TiltüncU Ahmet. Nlşantaşında: Tramvay durak ye-

t ~'ra.gumriikte: Tramvay durak rinde t~tüncü Yakup . . 
etinde tUtUncü Sadri. Harbı):ede: Tramvay durak yerm-
tviintP: Tütüncü veısekerci Hıuıan de ttitüncü Yervant . 

, l\U1'iikı•a7.arda: Tütüncü Ali Ke- Pangaltula: rramvay durak yerin. 
'inı. de tütüncü Artin . 
llaıatta· K k h . R Tııksim: Tütüncü Süleyman. .,. . un.ı a vecı ecep. .. .. 
-.ıefterdarda: Tiltilncü Tevflc. 

1 

Galata.oıaray: TütuncU Mehmet Ali 
.\ksara"·. p ~-,., d til Tepebaşı: Perepalas karşısında tU. 

tUıı ~ • OSl.ö.Uane yanın a -
CU Kemal. tüncü Ali. 

l'oPkapıda: Tütüncü Sadrk. 
~ternininde: Tütüncü tsmail. BOCAZlÇI CiHETi: 

Uıı Ulta.nahmet: Divanyolu No. 2 tü. Rumelihiı;;an: Tütüncü Abdullah. 
tjl Arif Bebek: Gazeteci: Vasil. 

1\11.......... . b d B t k ti._ --«LKoy: Köşe aşın a ahtiyar Arna~-utköy: s elebaşmda tütün-
~li Niko. cü Ali. 
tUıı 0Phane: Boğazkesende No. 1 tü- Bo~·8.('ıköy: Kırtasiyeci Refik. 
~U l3ağdasar. Be!i!iktR5: Köprübaşı hamam kar 

ttı ... ~ntkapı: İstasyon civarında tü - şısmda No. 37 kahvede gazeteci Ça 
··cu c ·k 
Sili( .. anıl ıs:A" .. d t"t"' .. VUFıŞ • l k1 T . d \>~ .. c : ı.cu>yon ıçın e u uncu n< r ı: ramvav durak yerın r 

Uf. No. 91 tütüncü dükkanı. 

~--__,----...--~~~----..-..--

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komis
~onundan: 
lıt~ - Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa da
~o t1.de yaptırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli Pansi
~~bitıası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
~ U~ur. 
1\. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
~ - Eksiltme şartpaınesi ve buna merbut hususi ve fenni 
t.... lar, pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat 
~t\>eli. 

~ - Mukavele projesi. 
l) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
l - Plan ve projeler. 

~tekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 

3 
tep idaresinden alabilirler. . 

ls - Eksiltme 22/ 3/ 937 tarihine müsadif Pazartesı günü saat 
'tt de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki 
itırına ve eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

\>'lt - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin. 119~5 lira mu
lllı.ı kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesıkaları haiz 
ı getirmesi lazımdır. 

\>t. - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
g1kası. 

\>t ~ - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
gıka. 

; - 937 yılma ait Ticaret Odası vesikası. .. . 
' - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı muhendıs veya 
~i ar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 
~ Yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurula-

6 'ttıı taahhüt etmesi lazımdır. . 
~ --:- Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
içi bır saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
~.?dek· · K · R · 1' -· kb ""bi . ı arttırma ve eksıltrne omısyonu cıs ıgıne ma uz ~u-
ltt ~~~e verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nıha
flt\ Uçuncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar
illa ll1Uhür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
~ecikmeler kabul edilmez. (1076) 

k Askeri Fabr~ka'.ar Ticaret 
ı;- aleminden : 

abrik 1 'h . . . <o a ar ı tıyacı ıçın: 

93? ~ton söğüt çubuğu satın alınacaktır. İsteklilerin 22 Mart 
~ aıartesi gününe kadar mektupla veya bizzat Ankarada As
~~abrikalar Ticaret Kalemine müracaatları. 

'""'4tnarne: Hergün İstanbul Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yol
bi~: :Müdürlüğünden. Ankarada Ticaret Kaleminden alma

. (1392) 

EmlCik ve Eytam Bankası llCinları 

••••••••••••••••••••••••••• 

23 Nisan 
ÇOCUK BAYRAMI 
HAFTASININ iLK 

GÜNÜDÜR. YAVRU-
LARINIZIN BAYRAMI 
iÇiN HAZIRLANINIZ. 
···················· · ···~ 

Güzel güzele benzer! 
Fakat hiçbir krem VENÜS 

KREMiNE benzemez. 

Gözboyacı, kıymetsiz ve gülünç 
reklamlara inanmayınız. Fransa, Al
manya, Ingiltere ve Amerikanın en 
büyük cildiye alimleri tarafından en 
son formüle edilen KREM VENUS
ten üstün dünya yUzünde bir krem 
mevcut değildir. KREM VE~"US ve 
müstahzaratı bütün Avrupa sergile .. 
rinde en büyük mükafat ve madalya .. 
lar kazanmıtşır. Cildinizi besleyici bü .. 
tün yeni unsurlar KREM VENUS ter .. 
kibinde mevcuttur. KREM VENU.3 
mesamatı tıkamaz, cildinizin tenef .. 
füsüne mani c\maz. Pudrayı yüzilnüz.. 
de uzun mUddet sabit tutar ve çeh
renizi VENUS kadar güzelleştirir. 

GUl\'DUZ Y AGSIZ, GECE YAGLI 
ve ACIBADEM VENUS KREMLE .. 
RlNDEN şaşmayınız. 
Deposu: Evliyazade Nureddin mües

sesesi, lstanbul. 

DeYlıl Oemlryollara '' limanlara ı,ıetme U. idaresi ilanlara 

S A T 1 L 1 K Ç İ F T L İ K Ankara İstasyonunda eski şube binasında yaptırılacak kalori{ er 
tesisatı eksiltmesi: 

ESAS Nü.Si MEVKU VE NEV'i DEPOZiTO Ankarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı, 
263 Küçük Çekmece ve İsparta Kule civarında kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

otuz bir tapu senedi ile mutasarrıf olduğu- J 1 - Bu işin keşif bedeli (5108.30) liradır. 
muz Tahta Kale Çiftliği. 2700 L. 2 - istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı Ankara-
(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) da Devlet Demiryollan yol dairesinden ve Haydarpaşada Birinci 

Tafsilatı yukarıda yazılı Çiftlik, peşin para ile ve kapalı zarf İşletme Komisyon Reisliğinden parasız olarak alabilirler. 
usulile arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26 Mart 937 tarihine , 3 - Eksiltme 26/ 3/ 1937 tarihinde Cuma günü saat 15 te An .. 
tesadüf eden '.'.:uma günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. karada Devlet Dcmiryolları İşletme Umum Müdürlüğü yol da-

İsteklilerin Şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilin- iresinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacakur. 
de birer şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı 
teklif mektuplarını o gün saat 10 na kadar Şubemize verme- teminat ve vesaiki ayni günde saat 14 e kadar Komisyon Reisliği .. 
teri. (692) (1324) ne teslim etmiş olmaları laznndır. 

SATILIK ÇiFTLiK 
ESAS NO.SI MEVKH VE NEV'i DEPOZiTO 

222 Küçük Çekrrc:ce'de içinde muhtelif binaları 
havi otuz altı tapu senedi ile mutasarrıf 
olduğumuz Ali Bey Çiftliği. 4140 L. 
(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 

Tafsilatı yukarıda yazılı Çiftlik. peşin para ile ve kapalı zarf 
usulile arttırmaya konulmuştur. ihalesi 26 Mart 1937 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 

İsteklilerin Şubemize müracaatla bir lira mukabilinde birer 
şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif 
mektuplarını o gün saat 10 na kadar Şubemize vermeleri. (692) 

( 1324) 

Akay işletmesinden : 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan ote

lin ahşap mobilyasile perdeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait evrak şunlardır ... 
A - Münakasa şartnamesi 
B - Ahşap mobilya listesi 
C - Perde listesi 
D - Ahşap mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni şartname 
F - Müfredatı münakasa şartnamesinde yazıh planlar. 
3 - Eksiltme Karaköyde İdare Merkezinde şefler encümenin

de 22 Mart 937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - İkinci maddede yazılı evrak ve planlar iki lira mukabilin

de idare veznesinden alınabilir. 
5 - Taliplerin yazılı günde nihayet saat 15 şe kadar teklif

lerini Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
lazımdır. ( 1049) 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 383.12 
liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektuplan ihale günü saat 14 e kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının taahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması Iaznndır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isti yenler D. D. Yollan Yol 
Dairesine müracaat etmelidirler. (539) (1335) 

KERBELA V AKASI 
T .uihi, merakh roman ç1kh. fl i' h . 6 kunı~tur. 

Betonarme Köprü lnıaatı: 

Nafıa Vekaletinden: 
31/ 3/ 937 tarihli Çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletin

de Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında İzmir 
Vilayetinde ve Menemen • Muradiye yolu üzerindeki 43.006 lira 
29 kuruş keşif bedelli betc>narme Değinnendere köprüsü inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 kuruş 
mukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden alına-
bileceği gibi İzmir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. · 

Muvakkat teminat 3226 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

göstermeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 31 / 3/ 937 Çarşamba günü saat 15 e kadar 

Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. ( 528) ( 1284) 



ŞiRKETiHAYRiYE 
• n 

Istarıbul s~yırı. ha ırı ı:~ilhlı:~=ı iIB.rıı 

Şirketihayriye büyük fedak8rİıklarıa ·1 Nisan 93°7 tarihinden itibaren aşağıda sıra ile 
gösterilen kolayhkları ve bilet ücretlerindeki yen j ucuzlukları tatbika başhyacastır. 

Abonman Kartlarıiida Yapılan FevkalAde TenzilAI 
Fevkalade tenzilatlı abonman kartları şimdiye kadar üçer aylık olarak verildiği halde bu devreden itibaren ikişer aylık olarak verilecektir. 

1 - Usküdardan başhyarak Vaniköyüne kadar Anadolu iskeleleriyle R. Hisarı iskcll!si için tenzilat • • • • • • • • • • • • • • • • , • • , • • • • • • • • • % 25 
2 - Kandilli, .A. Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Emirgan ve Istinye iskele ıeri için tenzilat • • • • • • • • • • • • • • • ., ıı • • • • • • • • • • • • • • • % 30 
3 - Paşabahçesi, Beykoz ve Yeniköyden itıbaren Tarabya, Kireçburnu, B. dere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilat • • • • . . . . • • • . o/t: 35 

3 üncü fıkrada gösterilen iskelelerde tatbik ednecek % 35 tenzilat kış mevsiminde yani Birincikanun, Ikincikanun, Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak üzere • • • • . ı;G 40 dır. 
(Bu kartların satışına 1 Nisan 937 tarihinde başlanacak ve 11 Nisan 937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir.) 

4 - Beybelbeyi, Çengelköy, Vaniköy iskelelerinden köprüye gidip gelme alınacak biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinc."n birer ve köprü den bu iskelelere alınacak kezalik gidip gelme biletlerin birine! mevkiin· 
den 3, ikinci mevkiinden 2, 1 2 kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme bilet ücretleri noktasından Usküdar ve Kuzguncuk ücretleriyle müsavi dereceye indirilmiştir. • 

5 - Köprüden Kandilli, .A. Hisarı ve Emirgan iskeleleri için verilen azimet ve avdet birinci mevki bilet ücretindeki 20 para kesir kaldınlmıştır. 
6 - Kanlıca, Çubuklu'~ lstinye iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskeleler için alınacak tek biletlerin bil-inci ve ikinci mevkilerinden 2 şer ve y}ne bu iskelelerden Köprüye alınacak avdetli birinci mevki 

biletlerden 6,t 2 ; ikinci mevkilerden 5,Y:.ı kuruş ve Köprüden bu iskeleler için alınacak gidip gelme biletlerin birinci mevkiinden 7; ikinci mevkiden 5,~2 kuruş tenzıl edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskeleler ı:-idiP 
gelme ücretleri Kandilli, A. Hisarı ve Emirgan ile müsavi dereceye indirilerek tarifelerde vahdet temin edilmiştir. 

7 - Bititik iskele için mute ber tek ikinc i m evki b ilet ücret i 10 ku rut yerine 5 kuru f a, birinc i m evki bilet ücret i 13 yer ine 7 Yz kuruta indirilmi,tir. 
,, ,, ,, ,, avdetli ,, ,, ,, ,, 15 ,, ,, 10 ,, " ,, ,, ,, 20 ,, 15 ,, ,, 
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Araba vapuru ücret tar. fesinde yapılan tenzilat 
Kabataş - Uskildar - Sirkeci arasında işliyen araba vapurlar;iylc nakledilecek kamyon, kamyonet, otobüs ve binek otomobillerinde ~o 25 den 50 ye kadar tenzilat yapılmıştır. Yeniköy ile Beykoz arasında yeni· 
den ihda.s edilecek araba vapurları servisi de ayni ücret tenzilatına tabi tutulacaktır. (Tafsilatı gösteren tarifeler her iskeleye asılacak.) 

. .. 
yenı ev yaptıranlara ko ay'ık 

1937 mali senesinden itibaren Boğaziçinde yapılacak yeni inşaat sahıplerine devletçe yapılan üç senelik vergı muafiyeti esasına uyularak Şirketçe de 3 seuc ıçın hükmü cari meccani paso verilecektir. Bu pa.solat 
mülk sahibinin arzusu üzerine musaddak icar kontratosu görülerek müstecire devrolunabilir. 
Yeni inşaat yapdcaklara malzemeleri ve Boğazda oturanların Türk Antrasit kömürleri Şirketçe meccanen naklolunur. 

Orkestrah ve büfeli tenezzüh seferleri 
Yazın cumartesi günleri - hava müsait oldukça - Köprüden saat 14 te kalkacak bir vapurla Boğazda tenezzüh seferi tertip edilecek ve tenezzüh, akşamın geç vaktine kadar sürecektir. Meht.ı:tba tesadüf eden 
günlerde avdet daha geciktirilecektir. Bu postada bir orkestra takımı bulundurulacak, mutedil ücret mukabilinde l stanbulun en maruf bir lokanta mifessesesı tarafrndan zengin büfe ihzar edilecektir. 
Ucret herkes için l50l kuruştur. Vakti gelince müfredatlı program neşrolunacaktır. 

' ALTINKU.M plajı ve gazinosu , SUTLUCE ve YE~ThL\HALLE tenezzüh yerleri Cümhuriyctimizin vatandll{;ları için bilfı istisna serbesttir:. 
. . 

....... = ' ... ._ ... -. • • - - ' • ..; ..... , •• .. ,:··~-~·!' 
~ - --

Oksürenlere:Kalran Hakkı Ekreml 

St4t.Lc r.: 
~.ı ..... .f "· 
-{~ ~"• ... 3LT, 

Hava Yolları Dev.et iş ~etme 
idares:nden: 

1 - Ankara - İstanbul arasında işliyen yolcu ve posta tayya
relerimizin hareket saatleri aşağıda yazılmıştır. 

Ankara dan 
lstanbuldan 

Kalkış Varış 

S. D. S. D. 
10 00 
15 00 

11 50 i stanbula 
16 50 Ankaraya 

2 - Bilet satan acentelerim iz : 
A - Ankarada - Bankalar caddesinde P . T. T. Genel Direktör

lüğü binasında telefon numarası 3682 
B - İstanbulda -Karaköy . P .T. T . Şubesi binasında. Telefon 

numa:ası 4 1137. . 
3 - Y olcularnnızı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz: 
Ankarada - acente binası önünden saat 9.30 da 
l stanbulda - acente binası önünden saat 14 de hareket eder. 
4 - Bilet ücretleri : 

l\nkara - İstanbul gidiş 22 lira 

" 
" 

,, " 4 lira " 3 y~ına kadar çocuklar için ,, 
12 lira "3 - 7 yaş arasındaki çocuklar 

..- için,, 
15 gün zarfında muteber olmak üzere "gidiş. dönüş,, bileti için 

'nni tenzilat yapılır. 

NERViN 
Sinir aijrlları, asabi öksürükler, asabi 
'!ayıfhk. uykusuzluk, baş ve yarım .bat 
ağrısı, baş dönmesi, bayqınhk, çarpıntı, 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsız· 

hkları giderir. 
Günde 2 - 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

ŞARK iSPENÇiYARi LABORATUARI T. A. Ş. 

Ti 
Genel Merkezinden : 

Eksiltme ilanı 
1 - Kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulan ve ketif bede 

on yedi bin lira olan it: Ankara'da Mamak Gaz Maske fab 

rikası müf temilatından Kantin binasının kalorifer, ıu ve ııh 
teıiaatıdır. 

2 - Eksiltme, 1937 Martının 29 uncu Pazartesi günü ıa 
15 de Ankara' da Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. 

3 - Binanın planları ve tartnameıi Ankara'da Kızıl• 
Genel merkezinden veya latanbulda Bahçekapıda Yeni Po 
tane civarında Kızılay Depoıu Direktörlüğünden bir lira 01 

kabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keıif bedelinin yüzde Y 
buçuğu niıbetinde teminat vermek ve Nafıa Vekiletind 

almmıt müteahhitlik vesikasını göstermek lazımdır. 

5 - Yukarda yazılı gün ve saatten ıonra her hanai bir • 
rette yapılacak teklifler kabul olunmaz. 

~ ................................... ~ 
Sahibi: Ahmet Emin YAL'IAN. Um umt neşriyatı idare eden: S. S~ 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilr!t Limitet Şirketi. Butldığı yer TAN matb 


