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illet Meclisinde nafıa işlerimiz 
Üzerinde bir münakaşa oldu 

$ark Demiryolunun Satınahnma 
Üzerine Recep Peker Mukavelesi 

Uzun Bir Cevap Verdi 

Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya da Recep 

Pekere Karsı Soz Aldı , 
Ankara, 27 (A.A.) -Kamutayın dünkü {evvelki günkü) celse

sinde Şark Demiryollan imtiyazı ile firkete ait malların ıatın ahn
maıına dair olan mukvelenin tasdiki hakkındaki kanun layihası
nın ikinci müzakeresine batlanırken, B. Recep Peker (Kütahya), 

mevzuu bahıolan layihanın birinci müzakeresi esnasında kendisi 
tarafından izahat verilmesini icap ettiren bazı sözlerin geçmif ol

duğunu ıöyliyerek IÖz iıtemit ve kürsüye gelerek fU beyanatta 
bulunmuttur: 

Arkadaşlar, 

Şimdi ikinci müzakeresi mevzuu 
bahaolan Şark demiryollannın devlet 

B tarafından aatm alınması llyıhasmm 
",f8nkü Nalıa Vekili birinci konU§muı esnasında sayın ve-

""'----- • 4\ft ÇitiiiliQJi"CI kil arkad&fPDJ& Ali Çetinkaya esaslı 
_ ~ ve etraflı izahat vermiflerdir. Bu ko-

• nu!tlllanm cereyanı esnasında ben An B ~~----~-

ız, 1 ra k karada bulunmuyordum. Binaenaleyh 

'le 

Suriye 

müzakerelerin gazetelerde neşrolun • 
mut olan kısmını Istanbulda bir kari 
sıfatile okudum. Bu izahatı okurken 
kendimi Recep Pekerden başka ve 
ayni yazılan okumakta olan yıurttaş
lardan herhangi biri yerine koydum. 
Kendime verdiğim bu üçüncü şahıs 
mevkii ile okuduğum müzakere hula-

'1hın E aalarınm bende bıraktığı intiba fena 
et rnin YALMAN 

D idi. Geçmiş muamelelerin bilhassa be 
°'~ ve karde, Irakın Hari. nim ismim zikredilerek ve şahsım 

•il e.-.ebı'!... ~~ın Dr. Naci Eli- mevzuubahis edilerek ortaya konan 
- bulun -uantanberi Ankara- 929 mukavelesi hakkmdka.i ifadelerin 
bıi&in bu ">:0 r. Kı11netli miN.firi- heyeti umumiyesinde Recep Pekere ele bıij1iik i?&reti ınenıleketimiz- t.ariz ve ima olarak söylenmiş Şeyle
)etJe kar 

1 
ır alika ve memnuni- rin yekfuıu ile müteelli.m oldum ve 

l>oktor ~ ~•tt!r· kendi k«ıdimden iğrendim. Gazete • 

Eski Nalıa Vekili 
B. Recep Peker 

~~ Yalnıı acı Elasu bizim gözü _ nin yazdıklarnı.ı okuyup bitirince şöy- ı-
ekeıı ternau ~t bir komşu mem • le di41ündUm: Uzun yıllar evveı ben, IK t 
~da biz· e ekle kalnııyor. Aynj TUrkiye cllmhuriyeti hükı1metinin nıe 0 C a e p e 
benıer b" un mllU siyaaetiznjze çok su1 bir adamı sıfatile bir mukavele 
~- ~~·tikr • 
..._ gi~· 1 18 ar ve kalkın • yapmşrtım. Hatıramı mümkün oldu- 1 • ı t 

lki n:ıuı~e te~u ediyor. ğu kadar eski zamanlara irca ettim, n g 1 e reye 
~ ~U biri:~~l itler hakkmda • hafıza.mı zorladım. Söylenmiş olan 

dtlnY'aıun k ll'i~ ~ynldir, Her iki ,eylerin zihnimde bıraktığı izleri pek G•d• 
l>erıeriııde ve e~diJenne civar olan etra~ı bir sun:~ .bulmadrm. F'a.kat 1 ıyo r 
;ır. llÜkfUı diger her Yerinde hu • nefsıme olan guvenım ve bu bahsedi-

l!n terakk' ve emniyet istiyorlar. len tablonun tersim ettiği şahsiyetten --- -

~bve din~::~~~. her engeli kendimde bir zerresinin bulunmadr- Kale Limanında 
"1e lr Yolda gı lfllle en ve • ğma kat't emniyetim, bu ilk andaki 

Unda da. h ayak uydurmak hu- ezayı sükftnete kalbetti. k 
~ &ınıı kat•ıa: iki milletin arzusu Muuliyet Duyğunı KarfUında Baıvekili Bekliyece 
~ hududu ~fziın Ankara.ya döndüm. Mufassal zabıt- Ingiltere kralı Altıncı Corcun taç 

•••••••••••••••••••••••• 

Parti 
Grupunda 

Dostluk 
Alkışları 
Ankara, 27 (A.A.) - C. H. 

P. Kamutay gnıpu bugün 
(27--4-937) öğleden sonra 
Trabzon saylan Hasan Saka
nın başkanlığında toplandı. 

Söz alan ismet Inönü, Yu -
goslavya seyahatinin iyi inU -
balanru anlatmıştır . 

Dost memleket hükômeti, 
meb'.uslan ve matbuatı ve bü 
yük Yugoslav mllleti tarafın
dan TUrldyeye l'e Türkiye 
B&'''ekilinln şahsına karşı 
ğtiiteffien PDlf mnhalt•et wı 
samfmf doıtJuJdar tmahttratı 
parti grubunda alkışlarla kar 
şılanmıştır • 

Meb'uslar Balkan Antantı 
idealinin yüksek kıymetini ve 
bunun mühim lstinatlanndan 
başhca biri olan Yugoslavya 
_ Türkiye arasındaki sarsıl -
maz dostluğu tebarüz ettir • 
mişlerdir • 

ismet lnönU Bulgaristan _ 
da, pa~,tahtmda Majeste Kral 
\'e hükftmetl tarafından gör
dükleri dostane kabulll ve Bat 
kanda sulh fikrinin ili kom
şuluk münasebetlerinin yeni 
bir terakki gösterdiğini kay • 
detmlştir • 

Parti grubu bunu büyük 
memnuniyetle karşdamıştır. 
lrak: Bugün memleketimiz 

de muhterem misaflrlıniz bu
lunan Irak Hariciye Vezirinin 
resmen memleketimizi ziya • 
retlerlnden bahsettiği zaman 
meb'oslar, Irak - Türkiye 
arasındaki samimi dostlu~ 
bu yeni tezahüriindekl yük • 
sek kıymeti hararet ve se • 
vinçle telikki etmişlerdir. 

ihracat Fazlamız 
Ankara, 27 (TAN) - Şubat ayı 

içinde harici ticaretimiz bliyük bir in 
kişaf göstermiştir. Bu ayda ihracatı
mız 11 milyon 675 bin 151 lira, itha-
1.i.tmuz 5 milyon 550 bin 220 lira.dır. 
Lehimizdeki fark 6 milyon 124 bin 

\1ıı değildir için ayıncı bir lan okudum. Bunlan okuduktan son- giyme merasim.inde yapılacak denil 
l1tJı e ~~ ~k dost bir kol!lJu e- ra ilk defa gazeteleri okurken bende şenliklerinde donaımnamızı temsil et 
bek bize ait ~apıdır. Bu kapı • h!sıl olan hayret ve teessür iki misli mek üzere Kocatepe muhribi dün 
le çUer, kendi da duran Türk arttı. Şimdi bu dakikada huzurunuz. akşam saat 16 da Haydarpaşa açık
)~ ~ktı ~arını beklemez- da iki ana vazifeyi yapmak üzere bu- larından kalkmı§tır. Kocatepe adala· 
~ rnından b &araılnıaz emni - lunuyorum. Bunlardan birisi, baclJca beli --============-'tı Cak hudut n_ ~a ihtiyaç yoktur. ~ nn arkasından geçerken Hey a· 

926 liradır. 

~ erinin ko ı.u;erınde Irak menfa _ cümhuriyet hayatının kökleşmi§ bir çıkla.rında bulunan filomuz tarafın• 
it~ aykırı ı.~nıaııına bu menfaat • an'ane8i olması li.zun gelen mesuliyet dan uğurlama toplarile seli.mlanmll 
"°~la.r. 8-un--.;bir tey olmamasına ba duygusudur. Her vatandaş bu yurda ve Kocatepe de buna mukabele etmil 
~ Q.1-k !nent Un gibi, hudut üzerinde vazife görmek Uzere herhangi bir tir. Koca tepe bura.dan doğru Cebelilt-
u~\tn kar,~!~~· bekçileri de hu mevki ve makamı işgal ettiği zaman tanka gidecek ve üç gün kalarak ma-
~ı ko -..:-w::ındaki Iraklılardır. ömrünün BOn.una kadar tesiri baki ka zut aldıktan sonra Fransamm Kale 

4- bir rn';(u rnlUet a.raıımda bu yol- lacak bir mesuliyetin altında bulunur. limanında demlrliyeoektir. 
~ içbı ~&aebet mevcut olmuİ, iki. Fakat iııtanın kendi yaptığı işler hak 5 Mayısta §ehrimizden ekspresle 
~e her ~ bUyUk bir nimettir. Bu kında vuku bulmuş olan tarizkA.r söz- hareket edecek olan Başvekilimiz Is
~ ı hakk ki millet hudutlannm bu lere ka!'lı haasasiyeti ve müdafaa hak met Inönü ve Donanma Amirali Şük
ltrı k !'aha~da tanı bir emriiyet du. la kuvveti bu mesuliyetin derinliği rü Okan Kale limanından Kocatepeye 
o 't.et. bundan l'ahat içi,lerlle tt~bl nlabe~de ben de bugün huzurunuz- geçecekler ve Londraya gidecekler
~ '4ar deruı :8.fka aradaki <!oitluk da' bir\llere bu vazifeyi yapacağım. dir. Kocatepe muhribi Londradaki me 
"ti Oır ki, bunZn a.ben~ ve h~ uyan Ik~ai~e, şahsımdan başka olarak rasimden sonra on be, gUn daha ora-

"baıllrda d • iktisadt ve içti - devlet,.alt bilhasaa içinde bulunduğu- da kalacalçtır. Dönüşte Iımıet InöriU 
(Ara:a iikı bir ı., birliği muz~jimin ve rejim htikfimetinin tekrar Kocatepe ile Kaleye ve oradan· 

ası Sa 11Su1 de). ; (Arkası Sa 6 Sil 1 de), ekspresle §ehrimize dönecektir. 

................. 
Üniversitede: 

Osmanhca 
ve Almanca 

Başmuharrlrimlz Ahmet Emin 
Yalmanın Unlverslt.e röpor -
tajlarmdan ikincisi bogtln de 
Yedinci sayfadadır. Bugtlnktt 
kısımda muharrir, Unlverslte
dekl ders takrlrlerlnde btllıu • 
sa Usan meeelelllDe ehemmi -
yetle temas ediyor. 

1 Irak Hariciye Nazırı 1 

Misafir Nazır 8. Naci ve 8C1fVekilimiz 

Ankara, 27 (A.A.) - Başvekil Ismet lnönü bugün Irak Harici~ V• 
ziri Eksel8.n.s Naci EIA.sil §erefine Anadolu Kllibünde bir öğle .ziyafell 
vermiştir. 

O Bin Lirallk 
Eroin Yapan 

Gizli Bir Fabrika ! 
SUÇLULARDAN BiRiSi, iSTiCVAP 

YAPILDIKTAN SONRA BiRDENBiRE ÖLDO 
Çok arkı, devamlı ve muvaffakıyetli mücadele neticeıiledir ki 

çoktanberi eroin kaçakçılığı durmuttu. Ufak, tefek vak'alar mü .. 
teına, genif mikyasta eroin kaçakçılığı yapılamaz olmuttu. Fakat 
son günlerde poliı, bir eroin fabrikasını faaliyet halinde meydana 
çıkar;.nıttır. Oç partide eroin çıkarılan bu fabrikada her sefer 30 
bin liralık ki, yekun itibarile 90 bin liralık eroin çekildiği anlqıl
mıttır. Şimdi bu huıuıtaki tahkikatımızı yv.alım: 
Polis, evvelki gece faaliyette bulu

nan gizli bir eroin fabrikasını mey
dana çıkarmıştır; Bu fabrika, Aksa
rayda Klirkçü mahallesinde Çeşme 
sokağında 31 numaralı evde kurul- -
muştur. Otedenberi faaliyette bulun
duğu anlaşılan bu evde Sırmakeş su- · 
yu satan Mustafa ile Beyoğlu Itfaiye 
grupundan Rıza ve karısı Zehra otur
maktadır. Ayni mahalle sakinlerin
den bir kadın, mahallede esararen.gi.21 
bazı faaliyetlere sahne olan bu evi 
polise haber vermiş ve dört gün evvel 

ev, tarassut altına alınmıştır. 
Filhakika, evin kaçak eroin imal 

eden bir fabrika haline getirildiği ça
buk anlaşılmış, hattl eroin kaçakçı

sı sabıkalı Ohannesin de eve girip 
çıktığı tesbit edilmiştir. 

Nihayet evvelki gece, sulh hakim
liğinden alman bir kararla evde ani 
bir arama yaptlmt§, evin arkasında 
mutfak olarak kullanılan kulübedeki 
bir kuyu civarında eroin istihsaline 
yanyan alet ve tesisat buluınmuştur. 

Evde oturan Mustafa ile Rıza ve 

Suçlulardan birinin kızı tliln 
böyle ağlıyordu 

Zehra nezaret altına alınmı§tır. Ma-,-------------
hallenin bekçisi, bu eve Mustafa a- Bulgaristanda 
dmda birinin daha girip çıktığını Zabı·+ Zevcel_--r.r. .. 
söylemiştir. Bunun da bulunması "-"'"'-.. 
gUç olmamı§, bunun Galatasaray Em Sofya, 27 CJAN) - ~uıjar zabit. 
niyet memurluğu santralı .Mustafa ol lerin k ~u•~uallim, ec-
duğu anlaşılmıgtır . .Must.afa istiçvap zacı v~ '.!I' •· · meslekte kul. 
edilmiş, fakat evvelki gün ansızm öl- lanıl ·· rkkmda bir kanun 
müştür. kabul 



2 =========================='.l!AN 
Ticaret Odası 
Azaları Dün 

Geldiler 
Beynelmilel Ticaret Odur azalan dün öğleden sonra tayyare 

ile tehrimize gelmitler ve Y etilköy hava meydanında İstanbul 
likaret Oduı Reisi Bay Mithat Nemli ile Oda erkanı tarafından 
kartılanmıtlardır. Heyet; B. Fentener Van Viıingam'ın reisliği 
altındadır. Ve B. Alek Barbi, B. Gerhard Ridberg ve G. Oven 
Conı'tan mürekkeptir. Şehrimizde ticaret adamlanmızla iktısadi 
temaslarda bul~nacaklardır. 

Dünyanın ikhıaJi vaziyeti 
iyilefiyormuf I 

Heyet reisi, B. Viliongam, dün ken
disile görüşen gazetecilere §unları 
söylemiştir: 

ltalya , Kendisini 
Kendi Planı 

içine Hapsetmiş! 

Yoriikali 
Plaiında 

Yeni Tesisat 
Adaları Güzelleştirme Cemiyetinin 

teşebbüsü ile Büylikadada, Yörükali 
de çok modern ve güzel bir plaj ha
zırlanmağa başlamıştır. Plaj 1 hazi
randa açılacak, bütün tertibatı 15 ha
ziranda tamam olacaktır. Halkın plA
ja kolaylıkla gidebilmesi için Akay 
idaresi Haliç idaresinden bir vapur 
kiralamıştll'. Bu vapur. BUylikada is
kelesinden gelen yolcuları aktarma 
şeklinde alarak ayni biletle Yörlikali
ye götürecektir. Vapurun yanaşması 
için Yörilkalide 57 metre uzunluğun
da bir iskele hazırlanıyor. Bunun 33 
metresi betondur. Geri kalan kısmı i
ki dubadan mürekkeptir. Haliç vapu
ru Anadolu sahilinden ve diğer ada
lardan YörUkaliye yolcu taşıyacaktır. 
Yeni plAjın kabineleri beton olarak 
güzel bir şekilde yapılıyor. 

"- DUnyanm iktisadi vaziyeti es
kisine nazaran daha iyidir. Bu itibar
la herkesin biribirini daha iyi anlıya
cağı bir zamanda bulunuyoruz. An
cak Ingiltere ile Amerikanın siyaset
lerinin biribirine uymaması, Am.eri -
kanın en ziyade müsaadeye mazhar 
memleket muamelesi yapması ve In
gilterenin kendi imparatorluk menfa
atlerini gözeten bir sistem tatbik et
mesi başlıca güçlüğü teşkil ediyor. 
Maamafih Belçika Başvekili Van Ze
lan, bu güçlüğü gidermek maksa -
dile iki noktai nazarın telifine me -
nrur edilmiştir. Müşkülatın bertaraf 
edileceğini umuyoruz. 

A akeri makaleleri ve deniz kuvvetlerinin mukayesesine ait 

f ennt yazılal"ile töhret bulmut olan mütehaun H. Lid· 
deli Hart Akdeniz ıiya.aetini askerlik zaviyesinden inceliyen 
mühim bir tetkik yazısı nefretti. Günün ıiyuetini ve Ak.denize 

hakim olmak istiyen büyük devletlerin son hazırlıklarını izah 
eden mütehaasıım fikirlerini qağıya alıyoruz: 

Balkanlarda iktısadi inkişafı çok 
iyi bulduk. Mükemmel bir zıraat mu
hiti olan Balkanlarda bu senekıi ekin
lerin ~ok iyi olduğunu ve iyi fiyatlar
la satıldığını gördük. Türkiye de, sa
nayi ve ziraat sahasındaki tekemmü
lilnde devam ederek diğer memleket
ler gibi beynelmilel iktrsadi refaha 
hakikt bir yardmıda bulunabilir.,, 

I
• talyanm denizlerdeki hazır

lığı ve son silahlanma 
programı Akdenizde yeni bir vazi
yet meydana çıkarmıştır. İtalyan 
sililhlanmasmm, Fransanm Şima
li Afrika ile muvasalası ve İngil -
terenin milstemlekeleriyle rabıtası 
tesirlerini sarih ve vazıh cUmleler
le tetkik edelim. İngiliz amiral -
lığının birinci lordu g~ende yap -
tığı Akdeniz üssü bahrilerinin tef
tiş seyahatinden a.vd~tinde; 1n
gitlere için Bahrisefitteki vaziyetl
bırakmak veya Maltayı terketmek 
mevzuu bahsolmadığmı, söyledi. 

Bahriye birinci lordu ,bu kana • 
atini anlatırken şu cUmle ile fikri • 
nffiah etti : 

''Mesele, sadece yeni ,artlara 
kendimizi uydurmak \'e hava 
kuwetlerlmlzden daha müsalt 
farzlarda istifade etmektir.,, 

Ş u vaziyete nazaran, Malta 
İngiltere Akd~niz filosu

nun esas Ussfilharekesı olmakta 
devam edecek, Kıbrıs ta ikinci üs -
sillhareke vaziyetindeki inkişafın 
azamisine malik olacaktır. Kıbns, 
ltalyanlann yeni UsaUlha.rekeleri 
C'llan Dodecoueseden 270 milde

dir. 
Taa.ruz maksatlanna ve fikirle

rine kapılmadan diyebiliriz ki; İ
talyanın elde etmiş olduğu vaziyet 
lngilterenin deniz yollarına hUcum 
etmeği imkanlı kılıyorsa da kendi 
vatanının müdahalesini de elzam 
bir hale koymaktadır • 

Çünkü Kbnsm İtalya kuvvet 
lerinin toplanacağı yerlere olan u
zaklığı tetkik olunurken, ayni mev 
ldin lngiltere tarafından bir hli -
cum vasıtası gibi istimali dilşll -
nillerek İtalyan topraklarmm ora.
ya yakınlığını hesaba almak ge -
almak gerektir. İtalyan kıt'8.8mm 
çizme şekli ve iki tarafmm deniz 
olması, mUhim merkezlerinin ha.
va! deniz hUcumlarma karşı mU -
dafaasmı çok m.UşkUl bir hale koy 
maktadır, 

Ş urunıt da nazarı dikkate aı
mahdrr ki, İtalyan kuvve~ 

Jerlnin tehdidi İngiliz deniz yolla
rını çevreliyeoektir. Yanl İtalyan 
larm dUşmandan konıınağa mec -
bur olacakları sabit ve mal\un 
kara hedeflerine mukabil, İngiliz
lerin hareketleri ve yollan düşman 
ca meçhul kalacak seyyar hedef -
ler olan gemileri mevzuubahistir • 

İngiltere, kendini müdafaa ve 
mUteanza pahalıya mal olacak o 
lan tedbirleri almak itibariyle olsa 
dahi, Akdenizde patlıyacak bir 
harp vukuunda mfüıtemlekeyle o
lan muvasala yollarını Ümltbur -
nundan çevirmeğe karar vermiş -
tir. 

Bu takdirde İngllterenln Ak -
deniz kuvvetlerinin sevkillceyşi ba.
kımdan çok mUhim roller oynaya.
&ak hale ~clecefi muhakkaktır. ln 

giliz ana vatanını müstemlekeleri -
ne bağlayan deniz yolunun Ak -
denizderf Ümitburnuna çevrilmesi 
mesafeleri gu nisbetlerde uzatacak 
tır; Bombaydan İngiliz limanla -
rmı olan yol, yüzde seksen, Singa 
pura yilzde kırk artmış olur. Fakat 
bu suretle yolun uzunla.şması ve za 
manm büyümesi İngiltere için yo -
lun emniyeti kadar mühim değil -
dir. 

Esasen bugilne kadar takip edi 
len sistemle İngiltere müstemle -
kelerinin ithalat ve ihracatının yal 
nız yUzde yirmi nisbeti Akdeniz 
tarikiyle anavatana getirilip götü
rUlmektedlr. Bu yj.izde yirn}i !ar 
kı da ümitburnu tarikiyle yapma
ğa razı olacak bir İngiltere için 
Akdeniz, oradan dlşarı çıkamıya -
cak bir düşmana karşı İngiliz hU-
cum kuvvetlerinin faaliyetine 

sulhperver dahi olsa, bir millet 
yalnız kendi topraklannm ve men
faatlerinin selft.meti namma. ted -
birler alırken, o tedbirlerin diğer 

milletleri de bir takım hazırlıklara 
mecbur edeceğini ekseriya düşüne
mez. 

İtalya da kendi topraklarını ve 
menfaatlerini muhafaza için, Ak
denizdeki İngiliz üslerini tehdit e
der yakınlıklarda tesis ettiği yeni 
üssillharekelerle kendi kendini 
mahkQm eder vaziyetlere düşmüş
tür. 

Yukandaki nazariye mucibince, 
t n g i 1 i z merkezlerine teh 
ditklr bir halde sokulmuş olan 1-
ta.lyanlar farkında olmıya_rak 1n -
gilizlerin tehditleri altına girmiş 
bulunmaktadırlar • 

İhtimal kendiliğinden hasıl ol -
muş olan bu sevkillceyş müşküliı. -
tı ilerde bir taarruza mini ola -
cak ve Akdeniz sulbünü koruya -
cak sebeplerden biri olacaktır • 
İspanya hadiseleri de Akdeniz 

vaziyetini epey karıştıran amiller -
den biridir. Faşist ve askeri bir 
İspanya, İngiltereyi olduğu kadar 
Fransayı da tehdit edecektir. O 
halde Cebelilttank boğazını bugün
kü halinde muhafaza etmek güç -
leşir. Bu takdirde iki tarafı kapalı 
kalacak, Ussillharekeleri yekdiğeri
ne pek yakın ve nisbeten dar bulu
nan Akdenizde açılacak bir deniz 
harbinin dehşeti o kadnr korkunç 
tur ki, en fütursuz ve atılgan hU -
kftmet adamlannı bile derin derin 
dUşündtirilr ve çekindirir. 

10 aile kamarası, 80 ayn kamara, 
ve yüz kişilik iki umumi soyunma ye- Ticaret Oda.ında toplanh 
ri bulunacaktır. Istanbul Ticaret odası reisi Bay 

Yalnrz soyunmıya mahsus ayrıca Mit.at Nemli, dün akşam beynelmilel 
kamaralar da bulıUnacaktır. Elbise ticaret od.alan mümessillerine hususi 
bir tomar halinde içerdeki gardrobun bir ııiayfet vermiştir. Ticaret odası 
höcrelerinde saklanacaktır. bugün Parkotelde bir öğle ziyafeti 

Y i 1• ·~- .. tik 1 . b' verecektir. Buglin öğleden sonra !s-
en p &JUA Jmınas yer en, ır tanbul . • 

d b ilırtiind ti . bul • k Ticaret Odasında bır toplantı 
u a ı. e a _ oma yerı unaca • .xq.pılaı:nk. aksam da Peraı;ıalasta 

tır. Hası.ö.lar !çın aenız ısuyunaan 1Kı şereflerliıe bir ziyafet vefiTecektir. 
sıcak banyo bülunaca.ktır. Tatlı sulu Mura.hb'a:slar yarın ~vrupaya: döne-

., • r ... c.. • 
duşlar da muntazam bir şekilde h~ cekleroir. 
zırlanmıştır. -------

Kamaraların üstü gazino olarak A Ja aç g"' n Ja 
kullanılacaktır. Mevsim esnasında U4 l l U4 
bir veya iki orkestra bulunacaktır. Bı·r Jenı·z 
Aynca lokanta ve dans yerleri de ha- U~ 
zırlarunıştır. 

kazası oldu • Üniversitede 
Konferanslar 

Evvelki akşam Büytikada önlerinde 

bir deniz kazası olmuştur. Limanımız 

dan Yalovaya gitmekte olan Inebolu
Lahey üniversitesi profesörlerinden lu Mahmut reisin idaresindeki 32 ton

Şelzovig' dün şehrimize gelmiş, Üni- luk Bahtiyar motörü BüyUkada önle
versitenin ileri gelenleri tarafından rinden geçerken 2 tonluk Şimşek is-
karşılanmıştır. · ki ç mınde sandala çarpmıştır. arpma 

Profesör, yarın akşam 17•30 da. neticesinde sandal derhal parçalana.-
dünya.da Holanda mevzulu bir konfe- k batmış · · d bul n u··ç ,,;,..· ra ve ıçın e una ~ı 

rans verecektir. 
denize dökülmüştür. Motör, kazaze--

Evvelki gUn ilk konferansını veren deleri kurtarmıştır. Kaptan hakkında 
profesör U.mbert te bu akşam üni- tahkikat yapılmaktadır. 
versite hukuk fakültesi salonunda 

"mukayeseli hukuk,. hakkında ikinci 

ve sonuncu konferansını verecektir. 

Bahar Bayramı 
Kamutayca kabul edilen bir kanun 

mucibince bir mayıs bahar bayramı-

dır ve bu bayram münasebetile de her 
yerin kapalı olması llzımdır. Bu iti

barla önUmüzdeki cumartesi gtinü 

bütün resmi daire ve müesseselerle 
mektepler ve adi günlerde cumartesi 
günleri saat 13 ten sonra kapalı kal· 

ması lazım gelen yerler tatil edilecek 

!erdir. 

Gençlik 
Baqramı 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramı 

programı için çalışan komisyon dün 
vilayette toplanmıştır. Verilen karar
lara göre, şehrimizde 19 mayıs bayra 
mı sabahtan başlayacaktır. O gün 
Taksim stadyomunda bütün lise tale
besile sporcuların ve Tilrkkuşu tale
besinin iştirakile büyük bir geçit res
mi yapılacaktır. TUrkkuşu talebesi ge 
çit resminde havacı elbiselerile işti -
rak edeceklerdir. öğleden sonra Is
ta.nbuldaki yedi halkevi kendi mmta
kalarında bir çok spor müsamereleri 
vereceklerdir. Afiş Kuleleri 

Geri Kahyor 
1 Bütün Müıtahdemlerin Dosya- Belediye, önümüzdeki ikinciteşrin-

Bir yolcu denizde boğuldu 

Evvelki akşam Köprüden Haydar
paşa hattında 7,45 postasını yapan 
Kadıköy vapuru, Saryburnu açıkları
na geldiği vakit, vapurun lııkele tara
fında ayakta duran meçhul bir şahsın 
birdenbire muvazenesini kaybederek 
denize düştüğü görillmüştlir. Halkın 
feryadı Uzerine vapur durdurulmuş 
ve araştırmalar yapılmıştır. Kazaze
denin cesedi bulunamamı§ ve hüviye
ti tesbit edilememi§tir. 

lan Tetkik Ediliyor de şehir meclisinde afişaj işlerinin i-
Belediye, müstahdemin bürosu Uk dare tarzı hakkında yeni bir talimat

kurulduğu zaman kayit, muayene ve name yapılmcıya kadar afişaj kule
tescillerl yapılan bütün müstahdemle teri yapmaktan vazgeçmigtir. Yalnız 
rin dosyalarını tetkik ettirmektedir. şimdilik biri Istanbulun münasip bir 
Bu BUretle mfurtahdemin sınıflara ve yerinde diğeri de Beyoğlunda olmak 
mmtakalara ayrılarak listeleri bele- Uzere iki afiş teşhir yeri yapılacaktır. 
diye şubelerine gönderilecek, ondan Bu suretle afişaj işleri teşrinasniye 
sonra. kendileri daimi surette sıhhi kadar tam manasile bir tecrübe devri 
kontrol altmda bulundurulacaktır. geçirmiş olacaktır. 
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1 istasyonunda 1 

Misafirler, kar,Jıyanlarla beraber 

Denizbank 
Yılbasında , 
Kurulacak 

Verilen malfunata göre, bütün de
niz müesseselerini idaresine alacak 
olan Denizbankm teşekkülü haziran
dan sonraya bırakılmıştır. Buna se
bep Başvekaletini hazırlanan kanun
projesinde bazı mühim değişikliklere 
lüzum görmesidir. Maamafih yetişti
ği takdirde kanun projesi meclisin bu 
devresinde görüşülecek ve Denizbank 
teşkilatı 938 yılı klnunusanisinden i
tibaren işe başlayacaktır. Esasen 
hıUsusi birer t:e§ekkül olan deniz mü
esseselerinin bilanço ve sair hesaplan 
da her sene kanunusani ayı içinde 
hazırlandığından Den:izbankm sene 
başında kurulmasına lüzum hlsıl ol. 
muştur. Bu suretle öuümUzdeki ytl
b<19mdan itibaren bütün deniz mües
seselerinin hesapları Denizbanka 
devredilecektir. 

lnktlôp Dersleri 
üniversite inkılap tarihi dersleri

nin bir mayısta kesileceği hakkında 
bazı sabah gazetelerinin verdiği ha-
ı.... .... -1.A • ..ı-ö--· ..ı-c;..:.1~;~ 'R.n ;ı. .... -ı ... _ 1C. 

mayısta nihayet verilecektir. 

Bu Adamı Kim Yaraladı? 

Şehre Fazla 
Kaçak Et 

Giriyormuj!. 
Belediye ,son günlerde şehre fıı~~ 

miktarda kaçak et getirildiğini go r• 
mUştilr. Fakat, ticaret kasdile 0~ 8 
yan etlerin belediye sınırları wıı 
serbestçe girebileceği hakkındaki. 1'J" 
rar dolayısile belediye ,eskisi gibi ~ 
kiplerde bulunamamaktadır. ys.lll 
bu emirden sonra şehre geniş milt ~ 
yasta kaçak et girmeğe başlaın.ası. 

8 
bu halin mezbaha varidatı UzetiD 
hissedilir tesirler yapması, beledi{; 
yi yeni bir şekil bulmak için tetlt 
lerde bulunmıya mecbur ettm~tir · 

Ha.ta hayvanların kanlarında' 
i.tilade edilecek 

Belediye Karaağaç müesseselerloJıl 
yanına vaktile yaptırmış olduğıı tef' 
titbaneyi önümüzdeki mali yıl bl ~ 
şmda behemehal çalıştıracaktır· a: 
ta hayvanların yağ ve kanlarınd 
istifade etmek için kurulmuş olall bll 
müessese vaktile bir müteahhide ~ 
rilmiş, fakat mUteahhit sonra.dan bıJ' 

• 1 .. n-re• rayı ıg etemlyeceğiiıi ileri •ıµ - ,,.. 
U&l Gfilili~~ t ~co.ı:-=;ıv-..- ••J.,,,. 11(/""ta 

esseseyi doğrudan, do§!Uya ve .. Ks~ 
ağaç müesseseleri mUdürIUğünüJl -, 

Evvelki gece Nuruosmaniyede Ha- ri altında çalıştıracaktır. 

lep apartmanı önünde kanlar içinde 

yatan bir adam görülmüş, Serrahpa
şa hastanesine kaldırılırken Ha.lep a
partmanında oturan Bayramın yarala 

dığmı söylemiştir. Bayram yakalan -
mış ise de böyle bir şeyden haberi ol
madığını ve yaralınm gümrük memur 

larmdan Omer olduğunu, apartmanın 
üst katında yatıp kalktığını söylemiş 
tir. Omerin bir kazaya uğrayıp uğra
madığı tahkik edilmektedir. 

ttalyada Zeytin 
Ziraati için 

Alınan Tedbirler 

BüyükJereJe balık gazino~~' 
Şirketi Hayriye tarafından Bil)~ 

dere iskelesi yanında yapılmasına ş 
rar verilen büyük balık gazin~ıı~Y 
inşasına başlanmıştrr. Gazino, şıtıJ .• 
den kiraya verilmiştir. İnşaat bsJl · 
ran ortasında bitecektir. Balık ı::; 
nosu yuvarlak şekilde ve her te. 

::~lı~l~ra~ ~n~ ~j~~t:dir. J 
ZZ<SJONU~iJ4L.d 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B elediye reisi mua\inlerfıl~ 
Nurinfn tekaüt edilmesi ~ , 

rarlqtmlmıştır. Yerine Fatih l<'CI' 
makamı Raufun getirilmesi ıııuJı 
meldir • 

Zeytin yetiştiriciliği birlikleri • rf4' 
milli federasyonu, zeytinliklerin art- •I ki gUndenberl ıstnnbuJ~ ..... b, 

tırılması maksadile Ziraat ve Orman- lunmakta olan ttaıya IUJ 
lar Bakanlığının tasvibiyle zeytinci nm km prenses Marlıı. diln de f51_:, 
mmtakalarda yeni zeytinlikler husu- bulun görülmeğe değer yerterlJIİ 5~ 
le getirmek Uzere ziraat konfeder&J1 - mtştir. 
yonu ile bir anlaşma yapmıştır. • 6" 

Zeytin ağacı yetiştiriciliğinde ih - E lektrik Şlrketinln A vrllP~ar 
tisas sahibi olan fidanlık sahipler, getirdiği malzemeye alt ~..-Ot' 
miştir. Yalnız hurda demir kiloda 20 riik ka~kçılığı davasına bu ~ııt~._.' 
muhtelif mıntakalarda fidan dikecek tlsas mahkemesinde bakıınuığa DP"' 

terdir • lanuaktır. 
Yapılacak hesaba göre, bu yılm so- • ,il 

nuna kadar bir milyon daha fidan K ocull vilayetinde çıksll ~ 
dikilmiş olacaktır . hastalığı, bu vilayetiJJ P' 

Bütün zeytincilik mmtakalarmda lannı a,madan durdurulmuştuf· t' 
yeni fidanlıklar husule getirildikten kat Pendiktekl kordon ha..dalığıt' .,nt 
sonra vilayetlerdeki birlikler, zeytin mamlyle bitmesine kadar k~ 
yctiştiriclerne, her yıl .daha 2 milyon ....,............,_..A 

f~AkVi~B~HAV~ 
1 

28 Nisan 1937 
ÇAR SAMBA Bugünkü bava: BULUTLU 

Yeıilköy meteoroloji iıtuyonundan aldJ 
funız malumata röre, burün hava. Kocae
li, Eğe, Trakya ve Orta Anadolu mmtaka. 
lan kapalı, Karadeniz ıahil mmtakuı :ra. 
iııh geçecektir. Difer mıntakalarda hava. 
nm açık olması, rti:ı:glrlarm umumiyetle ce 
nup istikametinden kuvvetli eameai ve Ka. 
adcnizde fırtına görülmesi muhtemeldir. 

DüNKU HAVA 
Dün, barometre 7151 milimetre, hararet 

en çok 20, en aı; 11 santigrat olarak kaydt 
dilmİ$tİr. Rüzrir, ıimaldeıı e1n1i1 ve han 
lrıı.mHt vaa11Lh ll'l"l'.miatir. 

..... -------~.· 11ı 
• üncU ay Gün: 30 Kasını· ıı:ıi 
1356 Hicri 1353 ıı: 15 
sater: 1a Nisallz 11 
Güne,: 5,04 - Öğle: 19'oı İkindi: 16,02 - Akfam: 1

3
'10 

Yatsı : 20,4:3 - lmslk: ' 
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FRANKOYA İSYAN ETTİLER! 
Kaplların Talihi 

Kapı, ümittir. 
Onun için ben kapalı kapıyı hlo 

sevmem. Eğer kapı olmasa, maazal
lah her birerlerlmiz birer kapıya na
sıl kapdanmz 

Qüyük Bir Şehir 
Alevler içinde 
Harap Oluyor 

Londra 27 
lere gö ' (TAN) - Röyterin BiJbaodan aldığı en son haber-
Clrtna111 r~ '<>n harp tarihinin kaydettiği en tiddetli hava bombar
l'tpdrn' a.ak hükumetinin eski merkezi olan Guehika'ya karfı 

.\si ta~ ve te~ir alevler içinde yanan bir harabe haline girmittir. 
ln~ U a~ıerı Guernicanm üzerine,- ..... --

~ii ~~::~~~:.~·~~ BELCIKA iLE 
lXunu d' ca ahalısınin büyük hir kıs -
göliiniir~~~ tayYareleriyle gökte INGILTERE 
J>tlrııış h rutıınez yer altında ya-
k tısusi sığn kl . . 

h~~:~~~ç YÜZ ki:i :a :~:ned~~ ANLASMISLAR lllışlatdtr~ ara doğru kaçmağa başla • 
r.slti B 

de)d as~~k Parlamentosu ile önün. Brüksel, 27 (A.A.) - Son İngiliz· 
den Olarak :a me!e, mucize kabilin · 1 Belçika. müzakerelerini müteakıp neş 
lar . psaglam durmaktadır • redilen bir tebliğde ezcümle şöyle de 

ninsı. ile a ~ nilmektedir: 
lelin t.,~· . gaç, bombaların ve alev . 

h .....,ırınden ku "Dünkü ve bu sabahki görüşmeleri 
~akat ı::rehır' . rtulmuşlardır. 

!'aktan ib"' ,bır yığın taş ve top . esnasında Eden, Van Zeeland ve Spak 
ler .henıe:r~~ kalmıştır. Yıkılan ev _ başlıca Avrupa sulhü meselelerile bir 
trr • utUn sokakları tıkamış . garbi Avrupa emniyet paktının imza 

~Nnt lltv sı imkanlarını ve Van Zeelanda tevdi 
.Asi] A. YETLER1NE GÖRE : edilen vazife ile alkadar iktısadi me-

h E't Bask . 
areketle . cephesıne karşı ileri 

ler. ~ibar~e d?va.m etınektedir. 
~afnıdan in anayı ha.valisi asiler ta

J...s·ı . "9gaı olunmuştur. 
ı erın tebr ~ 

llınışıar ıglerine göre, 300 esir 
tnı_ ve harp al 
··~!erdir B m zemesi zaptet • 
~llerıne 20 ~nların tebliğlerine göre 
!ı{)()o i n-ıiit . p, . 5QO mitralyöz ve 
~~Qt>~rıwı., tiifP'k- rtii~mii cıtfü• 
i'akat B 

seleleri tetkik etmişlerdir. 
İngiliz - Belçika görüşmeleri, mil -

zakereden ziyade teatii efkar mahi· 
yetinde telakki edilmektedir. Bütün 

meselelerde fikir beraberliği vardrr. 

7 una Birliği 
llllbao InUdas~lar_nı tebliğlerine göre, 
dathı afılerı sonuna kadar .. ve 
h . ._ a dev mu-
aı.Udafu anı karar vermişlerdir 

Çek/er 
tedir. n.:rl~h tayYareler yetiştirilmek ~ Paris, 27 (A.A.) - Ovre, gazetesi-
""'! ı azırda ıı. ·ı w .. 3 M " !~ ltlesafed . ıısı er Bilbaodan 16 nin bildirdigine gore, mayısta us. 
llUbao tesr edırler. General Molanın solini ile Alman hariciye nazırı Von 

~htip ede~~. o~m~d~ğı takdirde şehri Nöyrat arasındaki görüşmelerde, Çe-
<\Q~ egını bıldird· ~· .. 
~OL ıgı soyleniyor. koslovakya hariç bırakılmak suretile, 

~en· · h· . sıya hük . Tuna anlaşmalarının vücu<ıe getiril-
1 uı , 1ni kont . <ımetı A.kdeniz sa • mesi konuşulacaktır. 
~ilin ademi roı .eden ecnebi gemi -
}' a~et etrnedik~U·d~hale kaidelerine 
~~Sahilden 10 ~~nı bildiriyor. Kont-
8 gı halde ıl nıesaf ede yapıla _ 
• anda b" Yapılmamaktadır 22 N" 
A.Ji ır A.lman d · · ı -

cante ... . enızaıtı vapurunun 
l>uru ~1nıahnde b · İ nu arad .. ır spanyol va . 

ln ·1 ıgr haber ı 
tA gı tere hükfun . a ınmıştır. 
~ ht Salanı.ank etı Asilerin karar • 
~ Uzeredir aya bir Portesto çek • 

ltalyan lnparatorluğunun 
yıl dönümünde 

Roma, 27 (A.A.) - Italyan iınpa. 
ratorluğunun yıldönümü olan 9 ma
yısta Alman harbiye ba.kanı Mareşal 
Von Blomberg resmen Romayı ziya. 
ert edecektir. 

Hatay 
köylerinde 

olanlar 
Halep, 27 (Hususi) - Ma

halli hükfunet ve manda me
murlan, mesallhl hassa za -
bitleri, Sancak köylillerile 
fazla miktarda meşguJ ol
maktadırlar. 

Bunlar bilhassa köy muh -
tarlan üzerinde natlz olma.k 
gayesini takip etmektedir -
ler. Köylerden icabında maz 
~ataıar toplamak ihtimalini 
düşündUkJeri için muhta.rlrk
lara kendi adamlannı yerleş -
tirmeğe çahşmaktadırlar. 

Müsteşarlık memurlarına 
istedikleri muhtarlan azlet -
mek satahlyetini verınJştir. 

Karbeyaz köyünde muhtar
lar, bu surettle azledilmişler . 
dir. Karbeyazda yapılan mu -
amelenin diğer köylerde tat
bikine çalışılmaktadır. 

Hüseyin Cahit ve Vali 
Davası Dun de 

Münakaşalı Geçti 
lzmit, 27 (TAN muhahirinden) - Vali B. Muhıittin Oıtündağ -

muharrir B. Hüseyin Cahit Yalçın ara..aındak:i mukabil hakaret 
davasının görülmesine bugün de devam edilmİftİr. Durutmada 
8. Hüseyin Cahit Yalçın ile diğer suçlular, davacı ve suçlu ve
killeri vardı. 

1 

önce B. Necmeddin Kocataşm istina-ı--
be suretiyle dinlenmiş olan şahadeti sadır olan bu karardan fıkralar oku
okundu ve bu şahadete karşı B. Hü . du ve sonra : 
seyin Cahit bir diyeceği olmadığını "- İşte ,dedi, mesele bu kadar ba-
söyledi • ait ve ~ikarken artık şahit ikamesi 

Bundan sonra belediye avukatı B. hünerlerine nihayet verilmesini rica 
Hamit Belediye namına tetkikat yap- ederim.,, 
tınldığını söyledi ve "Biriken para,, Belediye avukatı, B. Hamit ise şu 
başlıklı yazının B. Hüseyin Cahit ta- sözleri söyledi : 
rafından yazıldığını isbat için Akşam "- B. Hüseyin Cahit ,kendisine 
gazetesi sahibi B. Necmeddin Sadık, mes'uliyet teveccüh etmiyeceğini söy 
B. Kazım Şinasi Dersan, B. Mustafa ledi. Mahkemenin sualine cevap ver
oğlu Feyzi, Akşam gazetesi musah- mediği için iş uzuyor. Mahkeme ka. 
hihleri B. Ihsan Te ve Şevketle idare rarlan muta olmak lazımdır. İcap e
memuru B. Nazımın amme şahidi o- derse, hakkımızı isbat için Çinden, 
tarak dinlenilmelerini istedi. Japonyadan da şahit getireceğiz ... 

DA v AYI K1M UZATIYOR? Açıksöz ve Kurun gazeteleri vekili 
B. trfan Emin, matbuat kanununun 

A 1 B. Hüseyin Cahit söz aldı. Şunları 

m a n Ya 27 inci maddesi. namı müstearla ya.-söyledi : 
"- Şahitler hakkında değil, şaha. zı yazan muharrirleri mes'uliyetten • ı det hakkında söyliyeceklerim var. kurtaraıruyacağı yolunda yeni bir 1 ta ya İki celse evvel makamı riyaset ika - nazariye müdafaa etti. 

me edilmek istenilen şahitlerin isim • Avukat B. Refikte B. Hüseyin Ca-

B b I • v • !erini sordu. Gelecek celsede bildiri - hidin bir telmihine cevap verdi: 

e e r 1 riz ,dediler. Celse geldi. Yalnız bir şa-ra 1 g B. Enis Tahsinin Vekili B. Kemal 
Hikmet te mUtalealarmı söyliyerek, hit gösterdiler. Bu şahidin şahadeti 

Paris, 27 (A.A.) - Mussolini · Gö aleyhlerine çıkınca, şimdilik kaydile belediye r eisinin hedefi HUseY:n Ca
hit olduğunu , Akşam gazetesini hedef ring konuşmaları hakkında Figaro - bir şahit listesi daha veriyorlar. Gö-
tutmadrğım ve karşı taraf avukatlanun Roma muhabiri gazetesine şu rlUUyor ki, her celsede bir şahit lis . 
rmm şahit listeleriyle davayı uzattık-

telgrafı göndermiştir: tesi vererek belki de Hintten. Çinden larmı s:lyledi. 
Romada deveran etmekte olan şa. şahit getirmeğe kalkacaklar ve dava- MADDE 
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yialara göre, bu konuşmalar esnasın yı senelerce uzatmak ,volunu tutacak-
aa, Dır Avrupa anlaşmazugı ve ya - ıardır. Actaletın tecellısini geçiktir . 
hut gerginliği takdirinde iki memle • mek istedikleri göze çarpıyor. Buna 
ket arasında ka.:rşrlıklı yardım tesisi· meydan verilmemelidjr. Vazıı kanun, 
ni istihdaf eden İtalyan - Alman eko matbuat cürilmlerinin süra'tle bir ka
nomik işbirliği prensipleri görüşül . rara bağlanmasını arzu ediyor. Ben, 
müştür. İspanyol hadiselerinin mey· beş aydanberi adalet bekliyorum. Ka 

Müddeiumumi: 
- Davanın uzamasına sebep Bay 

Hüseyin Cahfdin temerrüdiirür. On
dan dolayı tahkikat yapılıyor. 

B. Hüseyin Cahit cevap verdi: 
"- Ben t emerrüt etmiyorum. Da-

dana çıkardığı meseleler de iki dev· nun haricinde bir tahkikat icrası ve vayı uzatan Müddeiumumidir. 
let adamı arasındaki bu konuşma.la- şahit dinlenmesi gibi işlerle vakit Müddeiumumi: 
nn ikinci bir mevzuunu teşkil eyle - kayboluyor. Neticede hiç bir mes'uli- "- Davanın uzamasına sebep, B. 
miştir. Son günlerde Roma yüksek ye tevellüt etmesine imkan bulunnu. Hüseyin Cahidin temerrüdüdür. On
mahafilinde İspanyol harbine niha - yan bir talepten dolayı şahit istima- dan dolayı tahkikat yapılıyor.,, 
yet verecek beynelmilel bir tavassut ma mahal yoktur. Esasen bir matbu- B. Hüseyin CaChit cevap verdi : 
lehinde ıbir cereyan vücut bulmuştur. at davasına ait bulunan namı müste. "- Ben temerrüt etmiyorum. Da-

Kapıyı kapalı görünce de küsüp tl• 
mitsizliğe düşmek te reva değildir. 

Çünkü eskiler: 
"Bir kapuyu bendiderse bin kapu 

eylerkiipt 
Hazreti Allah, Efendi fa.tihül'ebvap

tır.,. 

demişlerdir • 
Kapı hayatımız üzerinde böylece 

başlı başına bir müessir iken kendisi 
de talihin türlü cilvelerine maruz -
dur • 

11esel8.: Büyük postanenin cam
lı kapılarmdan bir tanegl açıktır, dl· 
ğer ikisi ~ık olanın ayni olduklan 
halde iplerle srmsıla bağlanmış, ve 
buna talih demeyip ne diye~Uirtzf 
Bazı kendi gitmJş, ismi kalmış ya. 

digar, kapılar da vardır: Bahçe ka -
pısı gibi. 
Kapı çok defa yol verdiği adamın 

Unvanını üstüne alacak kadar küs • 
tahtır da •• 
Şeyhlslam kapısı, serasker kapıSJ 

gibi. Gerçi şimdi bunların ne kapı81, 
ne de kapıdan gireni kaldı. Ukln 
tuhafı şudur ki hala bu söz hiç de -
ğilse tarihi lakırdıJar da, yakın tari
hin hadiselerini anlatan sohbetlerde 
ve "Tlftkıılelerde geçer durur . 

Kapılı baea.lı olmn.k hiç biriınhln 
hoşuna gitmlyorsa da kabahat kapı~ 

da değil kapmın iç tarafındadır. 
Her ktıpnın ipini çekme~i şüpheli 

meslek hüviyetini ifadede kullanan • 
lar kapılarda ip bulunmadığı şu gün. 
lerde gelseler acaba. tekerlemelerlnl 
ne biçime sokarlardı . 

Kapının, gerçi kapalı durmıya 

mahsus bir ~y olduğu bünyesinden 
bellidir. Çünkü ~ık durmıya mahsus 
olsaydı, kapı yerine (~r) derlerdi. 
Buna rağmen bütün kapılan kapa -
yıp bir tanesini a~ık bırakmak ted .. 
birli olmanın icabıdır. Acaba büyük 
postanede bütün kapıların kapalı \'e 
yalnız birinin açık oluşu da bundan 
mıdır? 

B. FELEK 

Sabık Kral 
Evleniyor 

Londra, 27 (TAN) - Sabık kral 
Edvard gelecek hafta Fransaya ge
çip Madam Vindsörün bulunduğu şa 
toya. inecek, izdivaç şatonun kütüp
hanesinde basit bir şekilde yapılacak 
tır. Göring ile Mussolini'•nin, bu son gö- arla yazılmış bir yazının muharririni vayı uzatan müddeiumumidir. Birin

rüşmeleri esnasında mUşterek hattı mahkeme, matbuat kanununun 27 in~ ci celseden başhyarak bana hangi 
hareketleri üzerinde bir proje tanzim ci maddesi mucibince beraet ettir . kanuna, hanki hakka istinaden sual 
eyledikleri ve belki de Londra komi- miş, hüküm de kesbikat'iyyet etmiş. soruluyor diyorum ve buna hala ce
tesine verilecek müsbet bir teklif ha- tir.,, vap bekliyorum. Müddeiumumi bir 
zırladıklan hi~ tA ihtimsıl hsırir.ınde Ve B. Hüseyin Cahit, İstanbul Ü· kanuna iStinat etseydi, derhal cevap 
değildir. ' çüncü asliye ceza mahkemesinden · d' 

verır ım.,, 

Diğer taraftan sabık Kralın avu
katları, sabık kral aleyhinde ibarele 
lerle dolu bir kitabın müellifi maruf 
muharrirlerden Dennis ile kitabın nl 
şiri hakkında hakaret davası açmış
lar ve kitabı toplattrrmışlardır. 

rrot . 
ede~· eatonun nıev 
li. i gıı, 3 mu oldu .. zuu, karasuların 
'a Se karasuları rd~r. A.si gemile
k Yllıa kfik · . mıl uzunluğunda 

Suriye de Dürziler ve Aleviler 
Bundan sonra, mahkeme, icabını 

düşündü. B. Necmeddin Sadık ta 
maznunlar arasında bulunduğundan 
onun şahadeti dinlenmiyerek diğer -
lerinın İstanbul 3 üncü ceza mahke -
mesinde istinabe suretiyle istimama 
ve davanın 11 mayısa talikine karar 
verdi. 

-ere · ı tındedır B .. 
tııA ı e asiler a • U Ytizden İngil-
<ıq,f ç k rasında m"h· . 

A • 1 nıası b ki . u ım bır ih-
cı.aı to e enıyor 

::de cu~~u:~vve~leri Madrit cephe. 
CU ~ Yarıs1 boye~çılerin mevzilerini 

ka~~Uriyetçile~n ~a;:an ~tmişler, 
ttl<lr~ etnıi§tfr. nu a ?alanyle mu
ees· ıtı bornbard n ası tayyareleri 
ııı;de 17 kişi öl ~an etmeleri neti • 

ır . nıuş, 40 kişi yaralan. 
"-ltnir 

la!'t t a Cephestnd . 
tar aarruz CUrn ~ 8.sılerin yaptık-
})~~ tardedilhu_rıyet topçuları ta-
"4~J.ZDE tnı§lerdir • 

hu \taıensia, 27 (A. . 
~ sabah Ya .A.) - Valensia, 
~~a?.ôru t~ saat kadar iki asi 
Vaı"rıiştir . rafından bombardıman 

ena· 
bada ıa, 27 (J\:.A. . . 
tııı rı alınan f ·) - Emın bır mem 
llU Yerı bazı h, ~kat henüz teeyyüt et
l'a Cırnatadaa :1e:e göre, pazar gü
hır ~etn:ııştir ;uhım hadiseler cere-

C syan b~1 dı ~koya karşı askeri 
ttıre~arıatannı a bigı zannedilmektedir. 
~, \ı 8eslett işit~ç~k mahallelerinde 
haıı Çatı_ 12 ta ınış, bundan son • 

'b~irıt b YJ'are, şehrin bu ma 
~h ... _ 0nıbardım . . • 

~t~""Ş, 27 ('l'.A,N an etmıştır • 
huti ~lllak i ) - Köst.enceye 
t>u Yeti hUk~ .gelen Ispanya cüm
lııı1:1ıncıan iki etıne ait "Zorozo va. 

..... a 2:abit " 
~t'af ?'ttt ast F'ra ıneydanda yoktur. 
h\>or' kaÇirı~~~un taraftarlan 

' ~ olduk1an sam-

S uriyede bir aydanberl orta -
ya çıkan, fakat içinden çı

kılamıyan ild mesele var ki ikisi de 
Suriyeden ayrılmak gayesini güden 
iki unsura aittir. Bunlann biri 
Dürzüler, diğeri Alevilerdir. 

Suriye - Fransa muahedesinin 
imzalanmasından önce Cebelüd -
dtirüz, Suriyeden tamamiyle ayrı 
bir idareye tabidl. Cebelüddilrüz 
h8.klmini, Fransa fevkalade komi
seri tayin ediyor ve bu b.8.kim Ce
beltiddürüzü ô.detta müstakilen i
dare ediyordu. Suriye ile Cebelüd
dtirüz arasında. dahili veya. mali iş
lerde hiçbir münasebet ı yoktu. A
rada yalnız telgraf, telefon, güm -
rük ve para da iştirak vardı • 
DVRZVLER MESELESİ: 

S nriye - Fransa muahedesi 
Cebelüddtirüzü Suriyeye U

hak etti. 
Fakat Suriye CebelüddUriizü 

IS.merkeziyet usulü ile idare ede
cekti. Çok geçmeden . Suriyelilerle 
Dürzüler arasında ihtilaflar baş 

göst.erdl. Çünkü Suriye bükfunetl, 
muhafızlığa bir Suriyeliyi tayin 
etmişti. Halbuki Dü.rztiler muha • 
fızm kendilerinden olmasın üst.e
mişler, Suriye hükftmeti tayin et
tiği mulıafızm muvak}iat bir za -
man için çalışacağını, daha son
ra bir Dürzünün mohafızhğa geti
rileceiini, :vüksek memuriyetlerin 

································ ························ı L .... ~ ~:>.:~: ... ~~.~~ ... ~'~ ... ~.~~~~.: ..... .ı 
Cebel ricaline verileceğini, Cebe - lan masraflann hesabm dstenüş _ 
ltiddttrüzUn iç istiklaline tam bir JerdJ • 
saygı gösterileceğini söylemiş, bu DlirzUJer bu noktai nazarlan ü-
suretle Dürzüler de emrfvikli ka-- zerinde israr ediyor, Suriye hükô-
bul etmişler ve verilen sözün tu - metl de, vaziyetlnt ve haysiyetini 
tulmasmı bekJemlşlerdi. kurtarmak için bunJann daha mü-
Suriyenin tayin ettiği muhafız laylın bir hattı hareket takip et-

Diirzüleri hoşnut etmediğinden la- melemi, Dürzülerin kendisine bir 

sa bir :ıaman önce, gayrimemnun
lar ayaklanmışlar, muhafızın adi
ni Hasünlatraş gibi Dürzü bir 

muhafızın tayinini istemişler ve 
silahlı bir nümayiş yaparak Surf· 
yeli muhafızı: Şama sığmınağa 

mecbnr etmJşlerdi • 

B onun üzerine Suriye hilktİ
meti vaziyeti diizeltmek 

i~ln uğraştıysa da bir şey yapma
ğa nuıvaffak olamadı ve Fransa.ya 
giden Başvekilinin geri dönmesini 
bekledi. Ba§veklltn geri dönmMI ü

zerine Hasanülatra§m başkanlığı 
altında btr Dürzü heyeti Şama gi· 
derek Şam hükfuneti ile görii~mtiş; 
heyet muhafızın azli ile Dürzü bir 
muhafızın tayini, Cebelin idari ve 
mali istiklilinin muhafazası tize -
rinde lsrar etmlş ve sabık muha
fızın, muhafızlığı sırasında yapı -

mtihlet daha vermelerini temin 
etmek ve verdiği sözü isyan do
layısiyle değil, fakat kendi isteği 
ile yerine getirmiş görUıunek isti
yor. 

Yani Suriye hükfunett, bütün 
kuvvet ve nüfuzunu kuJJanarak 

Dtlrzöler meselesini bir müddet ge
çlktlrmek için u~mıf, ve mese
leyi halletmelden çekinmiştir. Çün 
ktl meselenin halll, Suriye hükft -
metinin otorlt.esJne kat'i bir darbe 
teşkil ederdi. 

'.ALEViLER MESELESt: 

S uriye - Fransa muahedesi '.A
levileri de Dürzüler gibi, 

Surlyeye ilhak etmiştir. Aleviler 
de Surlyeden aynlmak lehlndedir
ler. Alevilerden bir heyet t.e Bey
ruttta, Fransız fevkaIA.de komJ. 
serllğlne müracaat ederek kendi 
m.mtakalarma kendilerinden bir 

muhafız ta,yinini istedikten baska 
bir Alevinin Suri~'e kabinesine gir
mesini ve Alevilerden bir kaçma 
Suriye hükumetinde yüksek me -
muriyetier verilmesini, Aleviler 
nuntakasma Suriyeli hiçbir memu
run gönderilmemesini, bu mmtaka
nm idari ve mali istiklalinin tanın
masını \'e nihayet Sancağa ,·erile
cek lmtiyazlarm Aleviler mmtaka
sma da verilmesini istemişler ve bu 
suretle Suriyeye bağlı yaşamak is
temedik1erin1, Suriyeye güvenme • 
diklerini ve mukadderatlarını Su
rlyeye bağlamağa hahişkar olma
dıklannı göstermişlerdir. 

Aleviler, Suriyede teessüs ede -
cek yeni hilkfunetin, Alevileri mez-

hepleri yüzünden de tazyik edece • 
ğine kant olduklan Jçin Suriyeden 

aynlmayı istihdaf etmektedirler. 
Suriye hükOmeti ise Dürzüler ve 

Aleviler mıntakaJarmı Suriyeye il
hak etmek işinin muahede icaba -
tından olduğunu düşünerek Fran -
sanm aynlık cereyanJannı berta-
raf etmesini umuyor. Yani Suriye 
hükimeti Fransanm, DUrzUleri ve 
Alevileri, Suriye hükfunettnJn keyfi 
f~in :zorlamasmı bekliyor. 

Fransa.om bu işi üzerine aldığı
m farzedecek olsak bile zorlanan 
münasebetlerin devamlı olamıya -
cağı ve ergeç söküntünün başlı • 
yacağı muhakkak değil midir? 

K. Ciyano 
Bugün Tiranda 

Roma, 27 (A.A.) - Kont Ciyano, 
refakatinde bazı yüksek memurlar 
bulunduğu halde, yarın Tirana ha~ 
ket edecektir. Nazır, kral Ahmet Zo
gu ile Başvekil Kotta tarafından ka
bul edilecek, fakat hiçbir siya.si ve. 
sika imza etmiyecektir. 

Mecliste 
Yeni Kanun 
· Proieleri 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden)
Meclisin yarınki toplantısında mühim 
projeler görilşillecektir. Bu arada 
Türkiye, Ingiltere ve Irak arasında 5 
ha.ziran 936 tarihinde aktedilmiş o
lan hudut ve münasebatı hasenei hem 
civan muahedesinin ikinci fiili hü· 
kümlerinin Türkiye ile Irak arasında 
nota teatisi suretile tasdikine dair 
kanun liyıhası, Türkiye Ciimhuriyet 
hükfımeti ile Yunan krallığı arasında 
15 kanunusani 937 de imza edilmiş 
olan kaçakçılığın takibine dair nıuka 
velenin tasdiki hakkındaki 18.yıha da 
varchr. 
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Hapisten Çıktı, 
Tekrar Tutuldu 

'Abdülkadir iaminde 65 ytqında •abıkalı bir hır•ızlık 
mahkUmu •on mahkumiyetini evvelki gün bitirmi1 ve hapi-
sanecl en çıkmı1tır. Abdülkadir, 24 •aat hürriyet havası 

i tenellüı etmeden Akaarayda berber HManın dükkanına 

girmi, ve paltoıunu çalarak kaçmııtır. Ha.sanın çırakları 
• ve relikaaı tarafından yakalanarak Müddeiumumiliğe te•· 
S lim edilen Abdülkadir, dün, Sultanahmet Sulh Birinci Ce
: za hakiminin önüne çıkanlmııtır. Suçlu, kendi.ıini ıöyle 
i müdafaa etmiftir: 
ı "- V allah, Bay hakim, ben paltoya elimi bile •Ürme
• Jim. Paltoyu ıokakta kalduımların üstünde gördüm.,, • S Hakim •uçu ıabit görmiif, Abdülkadire .ekiz ay hapi.ı 
• ceuuı vererek derhal tevkil etmiıtir. 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir ihtilas 
Davası 

Neticelendi 

Dispanser 
Raporunu 

Verdi 

Mareşal 
Abdullahın 

Ölümü 

Merhumun eıki resimlerinden 
biri 

Izmirde öldüğünü teessürle h·aber 
verdiğimiz mütekait mareşal Ab -
dullahın cenazesi ,bugün lzmirde as
keri merasimle kaldırılacaktır. 

Harikulade sergüzeştleri, akla hayret veren maceralarile 

YENi AiN - TiN - TiN 
GANGSTERLERE KARŞI 

Fransızca sazıu 100,000 Lira kıymetinde bir köpe§ln tayanı hayret maceraızr• 
Başrollerde: Jaki Cooper • Josef Kalleya ve RiN • Tin • ·tirf 

' Pek yakında. 1 p E K Sinemasında 

' Bugün matinelerden itibaren ' 

Silı:"I=ı~r Sinemasında 
2 büyük filmden mürekkep müstesna bir program: 

DANIELLE DARRlEUX-ALBERT PREJEA.N-LUClEN BARROUX 
ta.rafından fevkalade bir surette oynanmış olan 

TATLI BELA 
Musikili ve şarkılı enfes bir komedi. Ve bUtlin seyircileri alakadar 
eden ve JACK HOLT ve dilber NAN GRAY tarafmdan yaratılan 

Bugünkü 
İstanbul: 

program 

Oğle netrlyatı : 
12,30 Pli.lda Türk musikisi. 12.so fi~:; 

clis 13,05 Muhtelif plak neariyatı. 14 S 
Akşam ne~rlyatı : ~ 

Y 1 L D 1 R 1. M A D A M sirl:~~e PJ:~m~':a.!1!~ik~~i~f~~~;~';:,;: 
tor Ali Şükrü. 19,30 Mandolin orke9 4'f 

1 Berk ve arkadaılan 20 Nezihe v~ ~~,r· 
...._ lan tarafından Türk musikisi ve lll""' rııı" 
~ Büyük salon ve sergüzeşt filmi ••••••# kıları. 20,30 Ömer Rıza tarafından s 1 "' 

ıöylev. 20,45 Bimen Sen ve arkadat~ı)Jrı: 

2 büyük yıldız : 
~--------------------------·... rafından Türk musikisi ve halk pr• '(f ~ '9 Saat ayarı. 21,15 Orkestra: 22,15 1-jarıl ıd' 

borsa haberleri ve ertesi ıünün pro3ır 50°' 
22,30 San: Bayan Mayda tarafından 2 

Elisa Landi -Cary Grant 
Nefis bir atk ve musiki 
Fi 1 iminde buluttular! 

• 
Günün _program ö.tü 

Senf onlk konserler : 

21,30 Brlno Senfonik konser (Ça~::: 
ki) 21,40 Budapı:tte Konservatuvarda!' 
kil 

DUn ağır ceza mahkemesi, belediye 
tahsildarlarmdan ihtilb suçlusu Sa
lih hakkındaki kararını verdi. Ihtilis 
ettiği para 60 lirayı aşmıyordu. Mah
keme, suçluyu evveli beş sene hapis 
ve 72 lira para cezasına ve 3 sene 
memuriyetten mahrumiyete mahldlm 
etti. Fakat tahkikat esnasında haki
kati olduğu gibi itiraf ettiği ve tahki
katın seyrini kolaylaştırdığı için mah 
keme bunları hafifletici sebep saya
rak cezasını 3 seneye indirdi. 

Sabahat ve Şeyda isminde iki kü
çük kıza hastalık aşıladığı iddiasile 
hakkında takibata başlanna 85 yaşın
da Türkistanlı Mehmet Kasım. şika
yetçilerle beraber Zührevi hastalıklar 
dispa.ııscrlne gönderilmişlerdir. Dis
panser dün raporunu vermiştir. Bu 
rapora göre, Mehmet Kasımda hiçbir 
hastalık görlllinemiş, fakat çocukla
rın ikisinde de hastalık tesbit edil
miştir. Sabahat evvelce Küçükpazar
da kahvecilik yapan ve son zamanlar
da Tophaneye geçen Mehmet Ali is
minde birisinin kızıdır. Tophanede 
Karabaş mahallesinde Bostaniçi 3 
numaralı evde ,·turan Süleymaniyeli 
kahveci Mehmet Alinin de Sabahat is 
minde ayni ya,ata bir kızı vardır. Ha
disede ismi g çenler bu MObnıeı. Al1 

Mareşal Abdullah 1268 de Trab -
zonda doğmuş, ilk tahsilini orada 
gördükten sonra askerliğe hevesle - H K d Hafif konserler : ·.ı. 1ı 
nerek Bursa idadisine nakledilmiş - ırcın a ın 12,30 İstanbul Pllkla Türk masil'1 ısı) 
tir . Bükreı Hafif ko~ıer 19 Budape~et ıı:r.s-l 

iki Avukat 
İşten 

Menedildi ve Sabahat değildir. 

General, idadiyi bitirdikten sonra, Fransıca sözlü ve orijinal şarkılarla konser (Dohnanyı, Delibeı, Kıgyo• JJ,ııı 
• ..yük. , . . 19 Breslav Karı$ık ıarlnlr nesriyat. 19 ef' 

süvari sınıfına ayrılarak Harbiyeye sUslenmiş bu \e çok eğlencelı komedı 1 burı Viyana valsları 19 20 Varcova or~ 
' • v • o'' 

geçmiş ve 1296 da da erkanıharp yüz Yarın akşam .M ~ı~ .. ~ 'te 1 tra (plik ile) 19,30 İstanbul MandoJ.iOJJe'' 
başısı olarak mektepten çıkmıştır. ' ~ ~ _, kestrası (Berk ve arkadaeları) 20.ıs fiili" 

lin Eilenceli, musikili neşriyat 20,ZO B 'iP" 
Bilahare kolağası rütbesiyle Hi · Mandolin orkestrası 20.20 Bükres pıik ,J 

caz fırkası erkanıharbiye reisliğin • Mu··sah·ıpzade Celal ıikisi 20,25 Varıova Tanınmış orkestr' )f 
de bulunmuş, Abdülmuttalip isya - ÖLU" • M HABERLERi !erinin pliklarmdan 21,05 Brüno Ço~1.ı5 
nmı bastırmış ,1stanbula geldiği za- roıu 21,10 Varsova Salon orkestrası. '-
man erkamharbiye mektebine mual- Gecesi tıtanbul Orkestra 21,45 Hamburı r 1 ~ 

Ölu••m orkestrası 21,20 Viyana karısık konser 2 ŞJit 
lim tayin edilmiş, Fon Der Golçiln Şehremini Halkevinden: Roma Karııık konıer 21,40 KolonY• ı;:ri} 
tercüman ve muavini olmuştur. Bu ve musiki 21,45 Breılav Peter Arko v• zJ 
sırada istikşaf usuliyle !stanbul ve 1-5-1937 cumartesi gecesi saat lzmirde Rahmeti rahmana ka.vu • Börschel orkestraları tarafından tont•f·iiP 

civarının haritasını yapmıştır. 20,30 da kutlulanacak olan temaşa. şan eski harbiye nazırlarından Gene Paris P: T. T. ~ilenceli musiki 22,45 : 0 ' 

Abdullah Bey, kaymakam ve mi- ·· llifl · · d M .. ah" d C ral Abdullahm cenazesi Nisanın otu- ret hafıf musıki nakli 23•30 Bresıav. mue erımız en US ıpza e e • lonya vesaire Hafif ıece musikisi 
ralay iken Sırbistan ve Yunan hudut- ıaı gecesine ait program aşağıda ya- zuncu cuma günü öğleye doğru 1z - Operalar, operetler : 
larmda, Suriyede yapılan erkanıhar - .,..,1"',9 ..... mirden gelerek Sirkeci nhtımına ya ~ 
biye seyahat erini f(fare efmJŞ, Viya• ..... AA n_ .. '7--'J-J- "--'-..l..l-~V'~ 

1 - ön söz. Nusret Safa Coşkun naşan Dumlupınar vapurundan çıka- reti., iaimli operası 20,30 Budapestede'i °' 
na ataşemiliterliğinde bulunmuştur. nlıp ayni gun·· de ög~leden sonra saat nin "AİDA .. operasmm birinli per ~ 

Abdullah Paşnt Ferik olduktan son 2 - Folklor ve etnoğrafya. bakı - Roma Skala di Milin.o operasmdaıı 
Afica·ı Davası mmdan MUsahipzade eeıı:t Baha bir buçukta Sirkeci iskele.sinden ha.- zettinin "A~k içkisi .. operası. s ra Anadoludaki Ermeni isyanını bas ül.1. Oda mu.slklsl·. 

Müddelumumtıik, dUn alAka.darlara tırmış, Hamit devrinde ikinci Lahey Gököğlu reket edecek olan şirketi Hayriye va ~ 
yaptığı bir tamimde, mesleğin vekar Saylav Hakkı Tank tarafından sulh konferansına da askeri murah. 3 - Temaşa bakımından M:üsahip puruyla Büyükadada medfeni mah- 22,30 Paris P. T. T Şarkılı oda ,,,!fi 
ve şerefine uyınıyacak hareketlerin- Cumhuriyet gazetesi aleyhine afi .. aj h zade Celal Selamı· İzzet kl 1 kiıi konseri 23 Post Parizyen Yaylı c 

-Y as sıfatiyle iştirak etmiştir. Mil~ir susuna na o unacaktır. ınanlar kuarteti (Moı;art) 
den dolayı iki avukat hakkında baro- meselesinden dolayı açılan hakaret ('.' . 4 Müsah· d ee1ı:1 M T , • , ~ ...ıA .... ,..,,.ı:ı nıı:ıi""t erkanı - ıpza e =· . ur • Resitaller: ... 
ca verilen bir kararı bildirmiştir. Bu davasına dün ikinci ceza mahkeme • h h T ı r: 

1. • arbiye müşiri olmuştur. Meşrutiyet an an 20 Hamburı Tenor ıarkılar (Pllk. iJc...ıı-
kararagöre, baro inzibat mec ısı avu- sinde devam edildi. Geçen celsede o dakika. di 1 1 ıı "'. ı zamanında Müşir Abdullah Paşaya n n enme. Silivride Cocuklara yardım ~t~bul Nezihe ve arkadaşları Tur \'11,ıd 
kat Hikmet hakkında bir ay ve Ali müddeiumumt gazetenin neşriyat mü sırasiyle dördüncü ve ikinci ordu mü- 5 _ Müsahipzadenin operetleri: kısı ve halle sarkılan 20,30 Viyana /. ~ '' 
Şevket hakkında da bir sene müddet- d;:..:ı Hı"kmet Milnı"fm· cezalandırılma- D z··htU Ti 1 Silivri, (TAN) - Kasabamız ha- ya ıarkıları 20,45 İstanbul Biınen ş .. ,~ 

w.1.4 §irlikleri verilmiş, daha sonra ıslahat r. u ne ') • • 
le muvakkaten avukatlıktan men ka.- smı, Abı"din Daverle muharrir Yusuf · 6 M "k Atı best kA yırseverlerinin yu··ksek yardımları arkadaeları (Sarkılı Türk musiki5ı ~.4 

ıçin Arnavutluğa gönderilmiştir. - uzı · 1 ases e ~rı BükrC1 Keman konseri (Beethove~· Jlı~ 
ran vermiştir. Her iki avukat ta bu Ziyanın beraetini istemişti. Dün de İzzet Paşa kabinesinin sukutun- Fahrinin başkanlığında. Atlı ases ve sayesinde, ilkokullarda okuyan fa- rak, Dcbüsi, Krcislcr) 21,so BcrlıP, ı!·.ı 
k . . w ceza mahkeme.sin •t• ki r:d • al kir kl ta h .. ..wl megw· ~ariı:ılar 22 Varsova Chopin konse:rr'ııı ... ~~ arar ıçın agır e 1 ı- suçlular müdafaalarını yapaca a 1• dan sonra Tevfik Paşa kabinesinde Lale devrı operetlerinden parç ar. çocu a ergun og eye 1 ve Istanbul ıarkılar (Bayan Ayda tar~ 
razda bulunmuş.lardır. Ağır ceza, Hik Suçluların avukatı müdafa.asmı hazır bir müddet harbiye nazırlığı yapmış- 7 - Aynaroz kadısı. (1) inci perde rilmiye başlanılm41tır. 22,45 Vareova Kreiılcrin keman 
met hakkındaki kararı tasdik etmi11 1 · • Uhl · ed. M hk 8 A ç k b Un bet'l 5 plaldarL .,, a.mak ıçın m et ıst ı. a eme, tır. Merhum, inziva hayatında Ata • - ynaroz kadısı (2) ,, ,, ocu ayramı m ase ı e O Dans musikisi 
ve Ali Şevketin cezansmı da 2 aya müdafaa. için başka bir güne talik &- türk inkılabından hayranlıkla iftihar 9 - Çay yavruya da yeni göğüslükler veril-

23
•
30 

serll' 
indirmiştir. dildi. duyanlardan olmuştur • 10 - Davetiyeler bir kişiliktir. miştir. 23~4~3~r~~~~bul 20 Breslav 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~ 
Gurbet elinde ne yapardı? Ne yapacaktı? 
Dili dolaşa dolaşa yalvarnııya. başladı. Mosmor 

öuda.klarmın açılıp kapanması ve çetrefil köylü ke. 
limelerinin minimini m8.nasile değil, çarçabuk vücu
dunun bütün haykıran belagatiyle söylüyor. 

- Aman paşazadelerim, aman velinimetlerim, 
bana. acıyın. Merhamet edin! Aç, taksir, medrel!e 
kovuşunda, taş üstünde kaldım. Beni "melmeketi
me,, kadar götürecek para verin. Fazlasını istemem! 
Bana günahtır. Bacağım size helll olsun. Canımı 
kurtarın! Ayaklarınızı öpeyim. Açım. 

Fabtikatör dilşlindil. Kaşları çaWıyor. ldare mu~ 
'dUrU bu sıkıcı işi bitirmen.in artık zamanı geldiğini 
anladı: 

- Vallahi evlldmı, ne yapalım? diye e~ze başladı, 
memlekette fıkaraperver cemiyeti var, Hlllliahmer 
var, belediye var. Onlara. ~ vur. Burası hayır ce. 
miyeti değil. Haydi oğlum! HUkO.mete git, valiyi 
gör, bizim de işimiz var. Can Beyefendi kabil olsay ... 
dı bir şeyler yapacaktı. 

Can Beyefendi kabil olsaydı bir 9eyler yapaca.ktL 
Müdür bu sözleri söylerken patron oturduğu kol

tukta yarım arkaya btikülerek elini yeleğinin cebine 
soktu. 

Sonra parmaklarmm altmda tuttuğu bir şeyi idare 
mUdUrüne uzattı. Ka.şlarile Arifi gösterdi 

ldare mUdürU, Arifin avucuna bir gümUş lira sı~ 
kıştırdı. 

Arif: 
- Eyvallah ... OmrUnU.Ze bereket. 
Dedi 
Değneklerinln mufambala.rdald tok eeetn1 !tlrllkl1• 

ye sUrUkliye du}arı çıktı. 
Namık orada sesini kıaa.rak BOruyorr 
- Ne oldu? 
Arif avcunda srmsıkt tuttuğu parayı gösterdi. 
Namık baktı. Sonra: 
- Allah belalarını versin! .• 
Diyebildi. Art.ık Arife bir ,ey el5ylemeden koridor. 

tia kayboldu. Arif o zaman aleyhinde bir şeyler çev• 

- . -
IDJfüfüll~llfüföllfülfülfüIJti 

No. 46 
rildiğini sezdi. 
Bulanık bir su birikintisine benzlyen kafa .. 

sı allak bullak oldu. Ve fabrikanın idare bürosunu 
derinden derine inleten boğuk bir çığlıkla uludu: 

- Ah, ne etilin de geldim, gurbet ellere? .. Anam, 
anam! ölemedim mi kendi damımda? 

• • • 
Oğle tatiline çıkan ameleler Arifi sokak kapısDlih 

önünde taşların üstüne uzanmış buldular. Yarı bay
gındı. Başmda Çopur Emine duruyordu. Zavallı Ço· 
pur Emine, şarkı söyliyerek çalıştığı zamanlar, li
saniyle alay ettiği Arife, bir erkek kardese bakRr 
giıbi bakıyor. Namıkla Hüseyin de yaklaştrlar. A.rit 
biraz doğruldu. Online bir parça yiyecek getirdiler. 
Ses çıkarmadan yemeye başladı. Kendini büsbütün 
bırakmıştı. Lokmalar ağzında büyüyor. Bütün ame
leler etrafına toplandılar. Çopur Emine kendini der
dini unutmuştur. He.rke.se: 

- Dilenci gibi eline bir papel vermişler. 
Diyor. 
Sonra... Sonrası anlıyamadığı bUytlk bir facianın 

karşısında söz bula.mıyan insanlar gibi susuyor. 
Hep susuyorlar. 
Sa.de aralanndan bir kaçı söylenlyort 
- Rezalet doğrusu. 
- Elin fa.kirine yazık değil mi? 
- Beş, on para verseler ne olur? 
Hep alA.kasız, hep uzak sözler. 
Bugiln Arifin başına gelenin yarın kendi başları

na gelebileceğini düşUnmUyorlar. 
• • • 

Na.mık, HUseyiıtle ibir mUddet konuştuktan sonra 

Yazan: SUAT DERViŞ 
'Arifi bir canbazbane göstermeliği gibi seyreden işçi-
lerin arasına girdi. -

- Arkadaşlar, dedi, bu zavallı adam hakkını ara
yamıyor. Halbuki onun bu fabrikada yaralandığını 
hepimiz biliyoruz. Aramızdan birkaç kişi seçelim. 
"Bu biçarenin parası verilmezse, buna tazminat ver
mezlerse çahşmıyacağız,. diyelim. Oyleya, bugün 
onun başına gelen yarın bizim. başımıza da gelecek. 
Once hep beraber rica ederiz. Din:lemezlerse işi bı
rakacağız deriz. Var mısınız? 

Dk sırada bir kaç kişi: 
- Hay hay! 
- Elbette. 
- H~ydi gidelim. 

Dediler. Fakat sonra bir durgunlukı bir çekinme 
başladı. Kadınlar, Çopur Emineye, erkeklerin çoluk 
çocuk sahibi olanları Arife bakarak söylendiler: 

- Haklısın amma, neme lazım. 
- Bizi de işten çıkarırlarsa. .. 
- Evde çoluğum, çocuğum olmasa seninle bera-

berim Narruk! Malfuna, sokakta it sürüsü kadar 
işsiz gezen amele var! 

• • • 
HUseyinin köşedeki aktardan aldığı çizgili eseri

cedit klğıdma bir kaç satır yazdılar. Namık, o grup
tan ötekine koşuyor. 

"Arife bir kaç para. verin de memleketine gitsin. 
Burada açlıktan ölecek. Yoksa. biz de işi bırakaca
ğız.,, diye yazılı, kağıdı evvel! kendisi sonra, Hüse
yin, arkadan kadınlı erkekli 13 kişi daha imzaladı. 
Fakat imzalar çoğaldıkça korku artıyor, herkes kor
kuyor. Kimse kağıda ismini yazmıya cesaret edemi-

yor. 
Hele kadm'lar bUsbUtUn Urktiller. 

Koca fabrikada ancak 15 imza toplanabild1. , 
1 •OJ' 

Bu esnada kapıcı da Namıkı dikkatle takip ed ~ diı 
O da patrona karşı bir şeyler hazırlandığını set .ı 
Patronunun aleyhinde bir şeyler hazırlıyorJa.r, ll 
Ah, bu Namık! Hiç adam olmıyacak. 

Kapıcı Rahmi, o gün ilk defa ayaklarındaki tO' 
Namık elindeki kağıda bakarak içini çekiyor! 

matizmayı unuttu. 
• • • 

Nihayet Hüseyin düşünceli dUşUnceli: 
- Namık, dedi, bu iş çıkmıyacak. 
- Ne yapalım Hüseyin?. 
- Başka bir çare bulalım. 
DUşUnmiye başladılar. ~· 
Artık herkes Arifi unuttu. Nam.ıkla HUseyhle 

kıyor. ı 

Namık yeni bir fikirle gözlerini arkadaşı~ 
çevirdi. ·'f" 

- Arkadaşlar, dedi, şu halde biz kendi ye"!Jll 
lerimizden bir kaç lirasını ayırarak işi bitirelifll· 

Yeni bir sUkflt oldu. Herkes düşünüyor. .,# 
Aldıkları haftalık zaten nedir ki? .. Bakkala, e 1'~ 

hibine, diğer alacaklılara verecekler. Aşağı Y'1 Bil' 
herkesin evinde bir hasta, bir yatalak ihtiyar. bit 
rU çocuk var. ~ 

Sükut uzadı. Gruplar parçalandı. Herkes kOrııŞ 
le dertleşerek uzaklaşıyor. ıf 

Herkes, herkese yardım etmek ister amma-·· 
im.kiıısızlığm, fakirliğin gözü kör olsun! 

• • • (f 

Arif hAlA vaziyeti bozmadı. Sesini çıkarııısd.,ıı 
turuyor. u''°(. 

Çopur Emine de sustu. Kendi kendine dilşilllt>rf~,. 
- Kağıdı ben de imzaladım, diyor, zaten fs 

1 
/ 

da çalışmıyorum. Hiç tesiri olur mu? Ya, tnııartl~. 
rUrlerse ... O zaman işe alacakları varsa da a.lJll 
Keşki karışmasaydım. .,.J 

fArkasI v,.. 
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Ahmet E . 1' mın YALMAN 
._.AN'ın h d f' . 
1C1rde h e e ı: Haberde, fı· 
,.;~ ' er şeyde t · d .. -. "'t aa . • emız, u 
iaı:tea. rnirnı olmak, kari in 
~==1,,....0_ıtuya çalışmaktır. 

@§ELELER il 
Normale D .. .. . 

onuş 

..................................................................••.•............. , 
1 arihten Sayfalar i . ................................................................................... . 

H albuki Hayzeranm yıllık va
ridatı 10 milyon, 500 bin 

dinardan fazla idi. O zamanki pa
ra kıymeti bugUnkU na.kit ölçüleri
ne göre Uç misli fazla idi. O günkü 
dinar bugünkü yarım Ingiliz lirası
na muadil idi. Bugünkü yaran In
giliz lirası ise o zamana göre bir 
buçUk İngiliz lirası demekti. Şu he
saba göre Rokfellerin varidatı Hay 
zeranın yıllık varidatının iki sülü
sünden fazla değildir. ~İlletler Cenıı 

11tın neşretr.. Yeti Mesai Bürosu • 
dlbıyanın ~gi bir kltnba bakılırsa I 
Unıı lktısadjZUlan ,.e hareketten ke-
haııne d" sls~mi tam faali'-·et 1 

Hayzeran Abbas oğullannm en 
parlak devrinde yetişmiş olması i
tibarile bu kadar zenginliği nazarı 
dikkati çekmiyebilir. Fakat Hane
danın çöküntü devrinde on üçüncü 
halife Mu tezin anası Kabihanm öl
düğü zaman saray bodrumlarından 

çıkarılan iki milyon dinarlık ser

vetten başka paha biçilemiyecek 
kadar çok mücevher, kıymetli taş
lan ve eşsiz eşya.aı vardı. Kocaman 
bir Mekük - Tas kıymetli zümrüt 

yarın tas dolusu inci ve bir sillüs 
kadar da kı:rnıızı ya.kut bırakmıştı. 
Bu taşlar için de (2) milyon dinar 
kıymet konmuştu. Halife El-va
sik'in karısı Karatısm senelik ge
liri de (10) milyon dinardı. Muk
tedirin validesi Şap öldüğü zaman 
bu kadrom yalnız türbesinde (600) 
bin dinar bulmuşlardı. Şap, ölme
den evvel şuralara, buralara para 
gömdüğü için bu parayı da türbe
sine gömmüştü.. 

onnıu tUr ., 
tek 1ş bJi ş. .. · Gerek istihsal, ge-
nl"at bak!'11 önune geçilmesi, gerek 
1)11lk '11.l'd rnından ,.aziyette bü)iih no ır • 

b~~ ınaklnenln yeniden lşlemeğe 
bu tşıenı 1 ~yi bir havadistir. Faknt 
&llalllak del 00rınaıe avdet diye kar-

,..es oğru ınu • .... aı n·· .. 
flıtıyat t urosu iki nokta hakkında 
tl avslye dl si Orta] e Yor: Bunlardan hl· 
hal'h h ıktakı faaJh·etin kısmen 

· ~ lltrrlıkl · 
llu nevı 1 arından doğmasıdır. 

lı blr h a.anyet, verimli n de\-am
de biı-

6 
llrtket addedilemez. Her hal

h onu \·nrd 
·~hı l ır. 

clalıiıi ~ı no~ da lstih allerln hep 
l'rıernıek:t nıahıyet gö ·termesidlr. Her 
daha ~k 1 daha ~ok ~h. ıyor, da
kendt.,ı i 

1 
tll~ al ediyor, fakat hep 

nutUıı ~ n ugra~ıyor • 
ttıUıetıeru artan faaliyetlere rağmen 
~il bir h ~1 tlC'aret hareketi dur • 
lstıkrar ~de kalmıştır. Paralarda 
llıa~·e kao rnarna ı, sıkı bir takım hi
l<onferanJıtları, lngilterenln Ottan 
1tnı>arator~: kararlan mucibince 
ltrnı l< içinde bir himaye sls
~ret =ası nıilletlerara.smda tica.
tnanı ol na.<+ebetıerinln artmasına 

UJor 
§imdi herk· 

\1 derde Ça esin arzusu bu son ne
l:lasiyle n re Lulunması ve tam ma

.\ca1ın ornıale dönUlmesldir • 
~ornıa.ıe d~u nıümI<tin olacak mı? 

f.lı_ onrnnt..4._ 
"'l(ba.Iin be "-"'-t:D anl ılan mflna, 

!1.!~e gelrnesı:ıc ve hesnp edilir bir 
bt•-~ lıcm ~ba Yeni bir mil-

ac UQ baknn ~aa.n topla.nabll e 
ltlllıiikün dan normaıe dönmek 
--......_ olacak nur 

YENi BAGDAT 
ŞEHRi 

~UR ULUYOR 
nliğdat 

Soıı Cilnı ' (Tan muhabirinden) -
!}ehlin daerde Bağdat şehremaneti 
t,,_ r Ye b" . ' 
~lın "e . ıçırnsiz sokaklarını 
h~· • ıtnar .. 
'"'<l!azı Yıkını ıçın bir çok eski bi • 
~tin rniına~başlarnıştır. Fakat 
~ §Undiye kad n, çok kanşık olu-

etı. §ehri güz: Yikılan binalara rağ 
~ı neticeler· eştirme bakımından 
~ tı. \'ernıernışı:n elde edilmesine im
hı t Dehteınane~· B~un üzerine Bağ-

bıraknu ' Bağdadı olduğu gi-
'tha Ya Ye §ehi h 
t1,ı Yl Planı1 b" r aricinde bir 

t lanıi1 ır surette Ye . B w 

\>~ e tanz.ı nı ag-
§t!r, nı Ye inşaya karar 

lıznirde; -
lıı:nı apur Navlunları 

tllb · r, <TAN) . 
lla.n esı, :Doyçe Le - Bertin Türkofis 
cacı. ~asının Berr \'anın vapur kum . 
31 ta. buıUnarak ın merkezine mUra
~~aYI& 1937 ı::P~r navlunıarmm 
bu. lneınesinı . hı.ne kadar yük
~·ta:lebi nıuııi:te_~iştir. Kumpanya 

~a~ \'erdiği :=re.k İzmir acen. 
tib· Sonuna k de, naylunıa.rnı 

ı ta.tb adar ~u h Ut edil . .geçen seneki 
tıı.. .. llher lh rnesını bildirmiatir 

wyQ} racatç l ... .._, . 
ç Uya.nd ı arımız arasında 

ırınıştır. 

lırnir c·f--
ı~,..,, 1 tçiıine y d 
~ ·<ur, ('l'ı\.N ar nn 
ttte~1~clan lı~ ~ ~iraat Vekaleti 
ı~- lit~e gönd ~iftçısine tevzi edil. 
vı lSo eruen Parn k 

l tonu b u tohum. 
hu ulrnuşt 

~lttı Yacı b ur. 
da ~.lnalµne1e:~nan1ara pamuk e
lıı,._ ll-aat bank e Sair ziraat alatı 
l ""llıı.. ası nıa..ııı . 
lttı,.., ~ \'e çift .

1 
...... uetile tevzi 0 '<.lat.. _ çı er iıu. b • 

"'1.&dır1ar -Y.., l41lamış bu-

Nikaa. :---_ 
'U ~iksar rldarın T eınsilleri 

lto1u ' (l'AN) 
'tı~tlr ''Çoban" - HalkeYi tem-
'ıt.:..-_· 1'eııısı1 Piyesini temsil et. 
'-~~ ıı_ kolu a'Vfti . 
~e h "«lre Yak" ., .. esen oy-

aın.ıa.n ... k•nde Erbaaya git· 
.... a tadır, 

8 u zengin kadınlar para kuv
vetile kumandanları elde e

derler, devletin he rtUrlü işlerine 

T opkapı Sarayında eski 
tartı ile iki okka 225 

dirhem ağırlığında bir zümrüt 
vardır. Henüz tethir edilmi
yen bu kerpiç büyüklüğündeki 
tafm kime ait olduğu ve nere· 
den Osmanlı Hazinesine gir
diği hakkında 'imdiye kadar 
hiçbir kitapta ve Saray Hazine 
rl~ft ..... 1 ..... i.,,,.ı,. lc,.v.:1- ..... 1 ..... . 
mamıvtır. Bunun Asurilerden 
Mıaır Hazinelerine ve oradan 
da Yavuz vasıtaaile Osmanlı
lara geçtiği tahmin ediliyor. 

yılların 
karışırlar Ye mil
let paralarım 

kendi hazinele • 
rine çekerlerdi. 
Ti. İskandinav -
yadan kıymetli 

kürkler getiren 

hanedan kadınla -
n olduğu gibi adı
nı ve şöhretini i
şittikleri her tUr -

• çok kıymetli taşlar Abbas oğullan 
zamanında sahiplerini değiştirmiş 

ve bilhassa Abbas oğullarının inhi
tat VE> cöküntii r'IPvı-iTit'IP hımlAl" 7.Ptı
ğin kadınların ellerine geçmiştir. ZE GIN 

Ben, bu saraydaki bir çok kıy. 
metli taşlar ve mücevherler gibi 
bir Türk malı ve eseri olduğunu 
yüksek bir Türk bilgini olan E
bUrreyhani Biruninin yine Topka
pı sarayında Uçüncü Ahmet kil
tüpanesinde (204 7) numarada ka
yıtlı (Kitab-ül - Cemahir Fi
L-Cevahir) adlı bir kitabında da 
yanarak ortaya koymak fırsatını 
buldum. Birun! kitabının 46 mcı 
yaprağında aynen şunları söyler: 
"Hindistan tarafında Emir Yemi
n - Ud Devleye bUytik bir zümrüt 
geldi. 

Yemin-Ud-Devle bu zlimrüdü 
bir Harrat = oymacıya verdi Ye 
bundan bir kdse yapılmasını enı. 

retti. Ktise oyulurken de içinin kı
rılmıyarak bir parça halinde çıka. 
rılmasım emir ve tembih etti. Bu
nun ağırlığı bir ritl. yani batmanın 
dörtte birinden fazla idi ve bu züm
rüt eşbııhmdan değildi,, 

Türk hükümdar ailelerinin elle
rinde ve hazinelerinde bulunan bir 

V aridatı çoğalan devlet hü
kümdarlarının israfa sap

tıkları bir çok örneklerile tarihi bir 
nas haline gelmiştir. Abbas oğul
ları gibi mutlakiyetle idare edilen 
hükfunetlerde Beytülmal denilen 
millet hazinesi yalnız halifelerin 
emrine amade tutulurdu. Müstebit 
hükümdarlar Beytülmalm kontro-

Kadınları 

Kimlerdi? 
Yazan: 

İbrahim Hakkı Konqa/1 
lUnU kat'iyyen istemezlerdi. Bu 
millet paralarının sarfiyatında ha,. 
nedan kadınlarının bUyUk rolleri 

vardı. Filhakika UçüncU Abbas ha
lifesi Mehdi kadınların devlet işle

rine ve hazinelerine karıştınlma

malannı vasiyet etmişti. Buna rağ· 
nıen Harun Reşidin anası Hayze

ran, gerek halife Hadi, gerek Meh
di zam.anlarında devlet ve hazine 
işlerinde bir hal ve akit mercii ol-

muştıu. Hayzeran bu ntifuz ve tesi
ri ile bilyUk bir servet toplamıştı. 
O kadar ki, yıllık geliri (160) mil
yon dirhem tutuyordu. Bu miktar 

o vakitki devlet bütçesinin yarısı

na muadildi. Yirminci asır dünya 
zenginlerinin varidatı Hayzeranm 

varidatının iki sülüsünü bile geç
miyor. Söylendiğine göre Amerikalı 

Rokfellerin yıllık geliri 1,5 milyon 
lirası tahmin edilmektedir 

·.()Kı.iYUco :·. MEKTÜPLARI 
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Ormanlarda İşe Y aramıyan Ağaçlar 
Çamlıcah okuyucularımızdan e • 

mekli subay B. Hikmet yazıyor: 
"- · Ormanlarımız, madenlerimiz -

den daha çok bir sahayı kaplar. Bü
yük bir servet ve kıymeti haizdir. Bu 
ormanları kesip odun almak ve rast
gele tahribat yapmamak için hüku • 
metimiz büyük tedbirler almakta ve 
kanunlar çıkarmaktadır. Yalnız Kas 
tamonudaki ormanlarımızın bütün 
Fransa ormanlarına muadil olduğu
nu söylüyorlar. Ben bizzat San çi -
çek, Kirazlı yayla, Gültepe, üstü or
man altı maden olan Eflll.niyi gör · 
dtim. Bolu ve buraya civar Araç, Ta 
tay, Karsa dayanan ormanlardan 
geçtim. Akıllara hayret veren ve bir 
taraftan büyümekte olan bu orman
lar nekadar kıymetlidir? İstanbul 

~uhi~ şehir ve köyleri için her sene luk değil kömüre elverişli ağaçlarla 
yüz bınlerce çeki odun sarfolunur. doludur. Erbabının bildi"'i üzere bu 
Karadan ve denizden ardı arası kesil gibi ağaçlar, yedi sekiz ;cnede yine 
mcden odun, kömür nakledilir. !stan eski haline gelir. Tekrar kesilir, kö -
bulun ihtiyacı yalnız odunla da bit - mlir yapılır. İşte bu saydığım nokta
mez. Milyonlarca kilo odun kömürü lar muntazam bir idare ve kontrol al 
lazımdır. Bir gün Çamlıcada bulunup tında idare edilse de memleketim.iz • 
ta Alemdağmdan taşman odun, kö • de maden kömürü ihtiyaca kati bir 
mür miktarını görmelisiniz. dereceye gelinciye kadar ormanlan-

Bolu Safranbolu ormanlannda gör mu:rn bir işe yaramıyan ağaçların -
düğüm yüzde beşi en büyük gemi, dan yakacak için istifade edilse ... ,, 
vapurlara direk olacak düzgün ağaç- Deri Piyasası Durpn 
ları ve yüzde elli altmış nisbetinde Eskişehirli okuyucularımızdan B. 
keresteliğe salih ağaçları kesmek talı Kizmı Aliye: 
rip etmek en büyük bir cinayet ve " - Son günlerde deri piyasası bi
zarardrr. Fakat bu ağaçların diğer raz durgundur. İhracat için mal an
bir kısmı ki, eğri büğrü, kemalini bul yan azdır. Mevsim itibarile, yalnız ku 
muş ağaçlardır. Bunlar ne olacaktır? zu ve oğlak derileri üzerinde iş olmak 

Sonra ormanların bir kısmı odun. tadır ... 

lü kıymetli ve na
dir sUs eşyasını ve mücevhera
tını da her vasıtaya başvura • 
rak şahsi hazinelerine alan • 
lar vardı. Halüe (El- Müste
in) in validesinin metrfık eşyası a
rasında dokuması ve tezyinatı 130 
milyon dinara mal olmuş bir kilim 
çıkmıştı. Bu kilimin üstünde altın
dan yapılmış ve gözleri mUceYher-

lerle işlenmiş bir çok kuş ve başka 
hayvan kabartmaları vardı. lşte bu 

devirlerde zengin bir hanedan ka
dını kendisi için güzel bir kaside 
dllzen bir şairin ağzını inci ile dol
durmuştu. Şair bu incileri 20 bin 
dinara satmıştı. 

Halife Mehdi bir sevgilisi için 
100 bin dinara bir yüzük satm al
mıştı. FatımUerden Muizin kızı Re-

şidcnln metrfık!tı ara.sm.daki taş
lara 1,700,000 dinar kıymet biçil
mişti. Harun Reşit Cebel adlı bir 
kırmızı yakutu 40 bin dinara sa.tın 

almıştı. Abbas vezirlerinden Par -
ma.k oğlu Yahya bin Halit te ailesi 
için çok mücevherat satın alırdı. 

Ve o devrin mücevherattan en çok 
anlayaru da bu idi. Bir gün kendi
sine teklif edilen bir sepet mücev
herata yedi milyon dirhem mikta

rında bir fiyat vermi~ti. 

H aru Reşidln kanl!lı UmUcafer 
ayakkaplarmı elmaslı yap

tırmıştı. 

Saç bağları da murassa idi. Halife 
Memun Boran ile evlendiği zaman 

zifaf odasmda. kendisine verdiği 
mühür eşyası arasında bin adet ya
kut taşı vardı. Boranın ayaklan 
altına serdiği ha.sır, altından do • 
lmırunuştu. Sedirlerdeki minderler 
inci ve yakut ile murassadı. Zengin 
halife kadınlan erkek gibi de yaşa. 
mak isterlerdi. Harun Reşidin kar 
rıaı Zübeyde bir çok cariye aatm 
almııştı. Bu levent kadınlara erkek 
elbisesi geydirirdi. Bu ldet Abba
silerde bütün zengin ka.dmlara da 
geçmişti. Onlar da cariye satın a
lırlar. onlar da oğlan elbisesi gey
dirirler ve altın, gUmUş kuşak ta
karlardı. 

~ l!!J N l!!J ~ 
FIKRAÇI 

iğneli Fıçı 
Aallye lklncl ceza mahkemesi, hal

la, ekalllyet un.surlardan birisi aley
hine teş\'ik ettiği iddia edilen bir 
kitabın muhakemesini görüyor. Bu 
kitabın adı 0lğnell fıç.ı,, dır. Hücum 
ettiği ekalliyet unsuru da Yahudiler
dir • 

• 
Bundan bir mUddet ev·çel yine bu 

mahiyette bir mecmua ~ıknuş, Türk 
gazetecilerin bir roğunun Yahudi ol
duğunu ~ylendikten onra Türk 
matbuatının Yahudilerin elinde ol • 
doğunu iddia etmişti. Bu dava da 
mahkemededir • 

• 
Memleketlerindeki Yahudileri teh· 

clr ettikten sonra, diğer memleket • 
lerde de Yahudiler aleyhine propa · 
ganda yapmak f~lzmin metodudur. 
Yeryüzlinde Ari ırktan başkn insan 
tanımıyan Faşizm, en büyük Yahu . 
dl profesörleri kilrsUsUnden ko,·muş, 
en yük~ek ilmi e erleri yakını~, kül • 
tür itibariyle en yüksek bir mem • 
leket, çorak bir lllm çölüne !,'evril • 
miştir. 

• 
Türkiye faşist değildir. Burada 

sulh içinde yaşıyan hiçbir unsura 
ka~ı kan kini, kan nefreti yoktur. Fa 
kat ıa,ızmın bayraktarlığını yapan ba 
zı unsurlar, memlekette faşizme bir 
kapı açmak için, böyle bir Yahudl 
aleyhtarlığı ile öze başt~·orlar. Bu 
kapıdan, sonra kimlerin gireceğini, 

bize nasıl ko~'ll bir irtica ve istibdat 
getireceğini biliyoruz • 

istiklalini, ecnebi boyunduruğun • 
dan henüz kurtaran Türkiye, bir fa
~i.mı knnaliyle gelecek istismar n is
tilayı kavrayacak kadar u~·anıktır. 
Bunun içindir ki "iğneli fıçı,, ndalet 
kürsüsünde hüküm bekliyor. 

• 
iğneli fıçı, faşizmin ta kendisidir. 

TUrk ~ençliğini tatlı \-a.ntlarlıı a\•la -
yıp, bu fıçıda zehirledikten sonra a. 
ramııa salmak lstiyen plştarlanı. ha
ber ,·erelim ki, Türk gençlc.ri halk 
kütlesi bu fıçmm mahlJ·etinl anhya
cak kadar mtine\"\'er ''e ileridir. Bu· 
nun lçlndlr ki İspanya mücadelesin • 
de bütün halk hükumet cephesini tut
muştur. lngllterede, Amerikada, 
Fran8ada, Belçikada, umum demok -
rat memleketlerde gençler alay alay 
faşizm aleyhinde nümayi~ler yapı • 
yorlar. lrtlcam 11 tipdadın, iğneli fı
çılannı alaşağı eden Türkiyede, bu 
gibi iğneli fıçılara yer yoktur • 

ADSIZ YAZICI 

PAMUK 

SATIŞLARI 
Uzun elyaflı pamuk cinslerinden o

lan Kars ve Iğdır mıntakalan mahsu 
lünü yerli fabrikalarımız çok iyi bul
maktadır. Mersin ve Izmir limanla
rından ihracat devam etmektedir. Iz. 
mirden takas suretile pamuk satıl

maktadır. Esasen pamuk stokumuz 
yeni mahsul çıkıncıya kadar pek az 
kalacaktır. 

Kuzu Geliyor 
Piyasaya bol miktarda kuzu gelmi

ye başlamıştır. Uç gün içinde şehri

mizde satılan kasaplık hayvanl:ır:n 
miktarı şudur: 630 beyaz karaman, 
2075 kızıl karaman, 160 dağlıç, 22 
kıvırcık, 9077 kuz-J, 650 süt kuzusu, 
202 öküz, 30 inek, 18 dana. 

Altın Fiyatları 
Borsa dışında altın fiyatlannda 

, yükseklik görülmektedir. Türk altını 

1052 - 1053, İngiliz 1150 - 1152, 
Fransız 933 - 935, Rus 1190 - 1195, 
Alman 1080 - 1085 kuruştur. 

Hurda Demir Yükseldi 
Demir fiyatlarında hiç bir değişik

lik yoktur. Çivi fiyatlan da değişm~ 

m.iştir. Yalnız hura demir kiloda 20-
-30 para kadar yUkselmiştir • 

İzmir Belediyesinin Bütçesi 
lzmir, {TAN) - Şehir meclisi 

belediyenin yeni yıl varidat bütçesini 
1,112,770 lira olarak tesbit ve kabul 
etmi§tir • 
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Millet Meclisinde nafıa işlerimiz 
üzerinde bir münakaşa oldu 

(Başı 1 incide) 1 
lstikran bakımından mühim olan bir 
noktadır. Birimizin çalışmasını, öte
kinin tamamlaması zihniyetini bu ve
sile ile bugün Büyüık Millet Meclisi 
huzurunda tekrarlamağa fırsat bulu
yorum. Yüce bi.r varlık başlarımızın 
ti7.erinde sade mazinin karanlıklarına 
değil istikbalin ufukların.da mefalesi
ni tutuyor. 

Bu meşalenin ışığı altında her biri
mizin hizmet değeri yeni Tilrkiyenin 
kunılması gibi bir büyük esere bir 
kum tepesi taşımak kadar naçiz bir 
,eydir. Biribirine dayanıp güvenerek 
çalışma zincirinin vüoude getirdiği 

büyük eser ve büyük yekun bugünkü 
devletin yüce varlığını teşkil ediyor. 
Buna göre herhangi bir makamda al
mış olduğumuz vazifeyi yapmıya baş.. 
ladığımız zaman bize verilmiş olan 
vazifenin içinde zımni bir emanet var 
dır, benden evvel çalışmış olan bir ar
kadaşın şerefinin bilhassa korunması 
vecibesi. .• 

Satınahnma 

Recep Peker 
Şark Demiryolunun 

Mukavelesi Oıerine 
Uzun Bir Cevap Verdi 

1 
dan evvel bir şey vardır. Tarif~~ 
de zam edebiliriz. Bu hususta~ 
.inkaya - zaptın bu noktasJlll • .ı 
:iklmıda tutuyorum • deınifUt ,.t-
'Şirket,, mukavelenin içindeki eltJff 

.ar mucibince istedikleri tarif 11 • 
zam yapacak, hayır. Şirket naJJİ 'fOt' 
tediği gibi tarifeye zam yapar! ~ 
kiye çobansız sürü müdür? BuJI 
bu kadar sene evvel Baron ~ tllİ1 
karalıklarının vücuda getirdi~ J 
lere benzer meseleleri, işlert }J. 

Payidar bir devlet kurmak için 
1 Arkadaşlar, 
1 Herhangi bir makamda iş alan bir 
arkadaşın geçmiş sayılan, uzun mazi
ye de intikal edecek günlerindeki hiz
meti herhangi bir tetkik mevzuu o
lursa o tetkik esnasşnda hakbinliğin, 
in.safın ve hakikat görllrlüğün şem
meleri tesir yapmalıdır. Eğer insan
larda böyle bir kanaat ve emniyet ol
maz.sa, değil böyle muazzam, müşkül 
bir devlet makinesini ileri götürmek, 
battl en basit şirketleri, en kUçük a
ile münasebetlerini bile yürütmek an' 
anesini eeis emeğe im.kin kalmaz, 
çünkü arkadaşlar, bir insan için var
lıklar Uzerinde tek bllyUk varlık, şe
refir. ;Hukuku beşer beyannamesi bir 
çc;>k masuniyetlerden bahseder: Can, 

ısustur. Boo bııhassa şahsan huzuru
nuzda övünmenin büyük adap noksa 
nı telakkisinden en çok musir olan 
arkadaşlarınızdan biri olduğum hal
de söyliyeceğim sözlerde böyle bir 
şemme olursa bunun bir hakkı mü -
daf.,::.a vaziyetinde olan bir adamın 

sözlerinde tabii bulursunuz zanne • 
derim. 

Ben tenkit etmeyi de severim. Ha
yatımda bana düşen vazifelerimin 
beni tenkitle vazifedar kıldığı sah
nelerini zevkle arayan bir adamım. 

Tenkit edilmeyi de sureti mahsusa -
da severim. Uzun zamandanberi ar -
kadaşhk ettiğim sizler benim bu vas 
fımm elbette farkına varmışsınızdır. 
Ben büyük meclisinize bir eser ola -
rak ne getirmişsem, onun en iyi çık
masının hepimizin fikir, mütalea ve 
yardım iştirakiyle olacağı hakkmda 
beslediğim, sabit kanaatla arkadaş -
lanmdan bu işle alakadar olacağını 
tahmin ettiklerimin tenkidini ve e -
meklerimi istemişimdir. 
Yaptığımız iflerin muhcııebni 
Benim bugtin muhatabım olan ar

kadaşlarım kendi mUşahedeleriyle 

teyit ederler. Binaenaleyh arkadaşı
mın beni tenkit etmesinden teessür 
duymuş değilim. Mevzuu bahsolan 
meselelerin yekununda, hakbinlik -
ten ve 929 mukavelenamesinin hakima.l, ırz, mesken taarruzdan masun-

dur, der. Fakat modem beferiyetin kl mahiyetini kavramaktan uzak o -
bu k üte ref olan haklarından lan bir zihniyetten mUteezziyi~. Yo.k 
~ m U :ÜA tanıdı• yüksek bir sa hepiniz, Ali Çetinkaya da bo~ledir 

en s gı . . . ve hepimiz de böyleyiz. Yaptıgımız 
Jıiftı vardır, o 1!i. şereftir. Hıç hır işi . uhasebesini ölünciye kadar 
mesul vekil kendisinden 80nr& gel~ en? : Atatürk rejiminin yüksek, 
rek kendisinin hesabını tetkik ede • vermfıyve namus borcu olarak söz ver 

rği şere 
ceklerin derin insaf ve habever 1 n- m.iş insanlarıyız. (Bravo sesleri, al • 
den emin olma.ua yaptığı, işlerde, he 

1 
) 

tl gl kış ar 
1aplarda ldarl bUyUk mesullye ere Yani şunu demek istiyorum ki, şu 
rip, devletin büyUk ~aşm~arm~ veya bu gibi hareketlerimizden her 
imza koymağa, taah~~tlere gı~ege, hangi birisinin incelenmesinde.n çıka 
kendisinde cesaret gm-emez. Bınaen- k h ··rtıbas edecek bır ya • ca ma zuru o .. 
a1eyh payidar bir devlet kurmak ve .h . t" bu Cumhuriyet reJI-. . ... k ran zı nıye ın 
bahusus geçmış .asrrlarm çuru . ve yı- minde kökleşmesinin düşmanlarıyız. 
kık ankazı Uzerınde modern bır var· ( 11_ 1 ) ş· di arkadaşlar 929 mu 

. . bi "llet . . a ıuş ar ım al 
lık tesis etmek ıstıyen r mı ıçın k 1 . in dokunulan nokt a-. d .. 1 • ave enamesın 
bu kaide daha zıya e onem a ır. Eskı rih h k.k. ·masiyle huzu -. . rını sa ve a ı ı sı 
ankazm temizlenmesı yolunda Türld- • Yalnız ondan ev -

, . ıi "d" h nmuza açacagım. 
ye devletinın ile ye gı ış mnı an- 1 b" if var: Benimle mesull 

• k . . tt".. ve ır vaz em . . 
zalara uptmama ıçm arze ıgım şe t k d 1 g· 1 yapan zatı arın ısım-

. ti h k . dık ye ar a aşı .. d 
ref emnıye esasına er eeın sa 1 . i d sayın Çetinkaya bu kürsu e 

·rın i "fedi enn e l kalması bi c vazı r. mevzuu bahsetti. Benden iki yıl e':e 
Bu sözleri niçin aöylUyorum: Ax- bir mukavele layihası yapıp me~lıse 

kada.şlar ben bu meselede, o zaman- arzetmiş olan bugünkü Peşte elçımiz 
ki hUkftmet içinde mevzuubahis olan Behiç Erkin benden evvel Nafıa Ve: 
işte mesul tek adamnn. Yusuf Kemal ki.leti postunu işgal ediyordu. Gerçı 
arkadaşım, bilmiyorum. BugUn bu - onun iki yıl evvel yaptığı mukav~le
zurlarlle m\lşerref oluyor muyum, bu yi, iki yıl sonra ben biraz daha dü -
meselenin birinci müzakeresi cereyan zelterek, biraz daha iyileştirerek 
ederken kendisi bir müşavir hüviy~ meclise arzettim. Benden iki veya 
tile a.llkadar bulunduğu halde titiz - beş yıl sonra herhangi bir arkadaş 
lenmiştir. Meclisin bu kürsUsUne çı- değişmiş olan şeraitin tesiri altın~a 
kıp namus meselesini mevzuubahis et belki da.ha iyi neticeler istihsal etmış 
meğe mecbur olmuştur. Bir mllşavir olurdu. Bugün aramIZda bulunmıyan 
allkasile bir arkadaşın bu hassasi- ve fakat bir gün bu devletin mesul 
yeti yanında bu meselenin mesulU bu- bir vekili olarak bu postu işgal et • 
UstUne geçmemekle ber&ber hassasi- miş olan bir arkadaşrmızın günün 
yetimi göetermeklifim ve hakikati şerait ve imkanlarına göre yapmış 
müdafaa borcumu yerime getirmekti- olduğu layiha bakımından mua.haz~ 
ğim llzrmdır. edilmesini ben haklı bulmam. Kendi 

929 malıavelui lıarpnnıla burada bulunmadığı ve bu_ v~eden 
Şimdi şwumı arzedeyim ki, bu - çekilmiş bir arkadaş. oldugu .ıçı~ b~ 

gUnkU ınanızatmı Ali Çetinkaya ar- noktayı böylece tavzih etm.eyı bır v 
kadaşnnızm verdikleri izahat içerisin zif e bilirim. Bilhassa Türk~yede d!; 
de yalnız benim şahmna ve 929 mu- miryolculuk hayatın~ ıl~rlem ·~ 
kavelesine taa.llUk eden noktalara a- iyileşmesi ve modem bır vazıyete gı 

•· · lan Be it olacaktır. Bu izahatla 929 mukave- mesinde çok emegı geçmış 0 • 
· · k" · -· i bu münasebet -lesi eserinin benim kanaatimle ve sız- hıç Er ının emegın 

tere de l.i.yık olacağına emin olduğum le hurada kaydetmek borcu altında.-
bir müşterek kanaatle, tam, doğru ha yım. 
kikatlere uygıun, zamanın şeraitine Mea'uliyet arlıatl'lflan hakkın~a 
uygun, devletin ihtiyaçlarma. uy· Sonra benimle çalışmış olan Biir
gun olduğu anlqılacalrtır. Ben bu banettin isminde bir müsteşar. ~a 
kanaatimi size ıimdi delillerile arze. şöyle yapmış, böyle yapmış, denill • 
deceğim ve bana d~ vazifeyi bu yor. Evet böyle bir milsteşanm var-

tl yapm'• olacağını. Bu arada dı. 60-70 Y8' arasında ihtiyar bir zat 
ırure e - azü gird" - · bir noktayı arzedeyim ki, tenkit ti. Nereden gelip bu v e~e ~gı 
etmek kadar tenkit edilmek te yaptı· ni bilmiyorum. Fakat be.nım vazıfe 

· 1 rde nefsine itimat eden, güt - aldığım zaman bu zat mUsteşa.r sıfa 
fu~ ~olun Ustnn, iyi, ileri olduğuna tiyle elinden geldiği ka~ar çalışıyor 
inanan adamlar için bir zevki mah - du ve bu mukavele çıktıgı zaman da, 

zannederim, kendisi mUsteşar bulu
nuyordu. İhtiyarlığından dolayı vazi 
feden çekildi, yerine başka bir arka
daş geldi. Binaenaleyh benimle bera 
ber mesuliyeti bana ait olarak çalr -
şan, bana yardım eden, bugUn ölmüş 
bulunan eski emekli bir Türk memu 
ru arkad8'ımın da hizmetlerini bu -
rada kaydederim. Mühendis Muhtar 
ve Nazif., Bunlar da bana yardım et
tiler. Ayni zamanda şimdi arzettiğim 
bütün bu simalarla beraber, Yusuf 
Kemal Tengirşengin müessir yar -
drmını gördüm. Bugünkü maruza -
tım aras~nda raşa bahsinde srrası gel 
diği zaman aynca bundan bahsede -
ceğim. 

Şimdi arkadaşlar, biz bu mukave
leyi niçin yaptık? Devlet Lozan ahit 
namesinin hususi bir kısmı mucibin 
ce burada, Türkiyedeki imtiyazlı şir 
ketlerle harp sonunun doğurduğu ye 
ni ekonomik vaziyetin icabatına uy • 
gun bir surette readaptation yapmak 
ödevi altında idi. 

1923 te Lozan sulhü ve onun bağ
lıları imza olundu. Sayın Behiç Er · 
kin arkadaşımız Lozandan dört yıl 
sonra mukavelesini getirmişti. Ben 
de sulhten 6 yıl geçmiş olduğu hal • 
de çıkardım. Dediğim gibi biz bura
da readantation yapmak borcu altın 
da idik. Gecikemezdik. Kullandtkla
n tahrik kelimesinden bunu bizzat 
d~p gotirm1>m ~hi bir. .hafif_....koku 
çıkardığım, tadilleri arasındaki bu 
vaziyeti tenvir etmek için bu noktayı 
böyle kısaca kaydetmek isterim. 

Mukavele mevzuu etralında 
Mukavele nedir? 929 mukavelesi

nin ne olduğunu arzetmeden evvel 
- hadnaşinaslık saymamanızı rica e
derim - alelıtlak mukavelelerin ne de 
tnek olduğunu kısaca arzedeyim. 
Çünkü arkadaşlar bazı bedahatler 
vardır ki, onlan herkes bilmekle be
raber, bir hakkın müdafaası zarure
tiyle bunların tekrarlanması insan i
çin bir vazife oluyor. Alelıtlak muka 
velelerin muahedelerin - yalnız bazı 
harpler 'sonunda galip devletlerin 
süngüsü altmda imza edilenler müs • 
tesna olmak üzere - bütUn anlaşma
larm, andlaşmalann müşterek bir 
psikolojisi vardır ve her am.Iaşma ve 
andlaşmada tarafeyn vardır. Ve bu 
ta.rafeynin karşılıklı menfaatleri 
mevzuu bahistir. İki taraftan yalnız 
birinin nisap ve hesabına uygun bir 
mukavele akdi mevzuu bahsolamaz. 
Binaenaleyh yeryüzünde her kim bir 
mukavele yaptım da yalnız kendime 
fayda temin ettim, bunda karşı ta -
rafın, faydası yoktur derse mantıki 
inanışla buna kapılmağa imkan yok
tur. iki tarafın da müşterek menfa • 
ati temin edilmedikçe mukavele de
nilen hadisei hukukiye vaki olamaz. 

Her mukavele giıbi 929 mukavele 
sinde de bittabi devletin menfaati 
kadar şirketin de faydaları vardır. 
Nitekim Ali Çetinkayanm şimdi hu
zurunuzda ikinci mUzakeresi mevzuu 
bahsolan hattın satın alınması için 
yapmış olduğu mukavelede de elbet
te her iki tarafın faydalan mevzuu 
bahistir. EncUmen mazbata muhar -
riri Raif Karadeniz arkadaşımızın 

bu psikolojiye temas ederek geçen 
müzakere münasebetiyle ön söz ola 
rak söylediği birkaç cümle bu ha.ki -
katı açık bir surette ortaya koyar. 
Diyor ki: Bu mukavele kUl olarak 
gözden gecirildi. Nihayet öte muka
vele bir kUl olarak gözden geçirildi. 
Nihayet öte tarafın da aldığı, beri 
tarafın da aldığı ve verdiğidir. Ama 
topyek\ln bu devletin eline geçmesi 
llzımgelen bir mUeBBeBe eatın alm -
mıştrr. Biz de bunu tasvip ettik. 
Mulıavelel6'in ruhi fQrtlan 
Gayet tabiidir ve yerindedir. Ya • 

pılan mukavelenin kayıtlan Uzerln
de hakikati görme duygunuzu uyan 
drnnak için burasını söylilyorum. 

Benim yaptığım mukavele de elbette 
benim sayacağım faydalarm yanında 
tabü onların da faydalan olacaktır. 
Bu, gayet tabiidir. 

Her mukavelenin psikolojik ikin
ci bir esası ve ruhi bir şartı daha 
vardır. Bilhassa bu şart, içinde bulun 
duğumuz devirde en müessir olan 
şartıdır. Her mukavele içinde ya
şanılan günün ekonomik, poli -
tik, ve hatıra gelen gelmiyen 
daha bir çok şartların tesiri altında 
yapılır. 

Günler geçer, bu şartların bir par· 
çası değişir. Oteki parçası büsbütün 
başka bir sima alır. Aradan sekiz yıl 
geçtikten sonra herhangi bir muka. 
vele, bugünün şart.lanna. hesap ve gö 
rüşüne göre tahlil ve tetkik edilince 
insan hakikaten farkında olmadan in 
safsızlığa düşebilir. Bunları arzetmek 
Ü7.ere bulunduğum mukavelenin ka -
rakterleri üzerinde sizlerde hasıl olan 
fena tesıri peşinen 1yiye tahvil et -
mek ve tesir yapmak için tıöylemiyo
rum. Maruzatım, vaki olduğu vakit 
takdir buyuracaksınız.Şerait değişme 
sinin yapılmış işler üzerindeki tesiri 
bakımından birkaç misal vereyim. Bi 
ze bu 29 mukavelesini yaptığımız va.
kit ona. ekli olarak yüce huzurunuza 
bir de şirketin mektubunu sunmuş -
tuk. Bu mektupla biz şirketten Edir
ne demiryolunu Yunanistan hudu
au ıçnıa~u ~ ~ 'i ıu e h "' .., - '·-· 

t a r a c a k ve kendi a r a z i
mizden geçecek ayrı bir hat yap
ması vadini almıştık. Bununla bera· 
ber tabiidir ki, bu hattın inşası bila
hare aramızda yapılacak, teknik ve 
mali anlaşmıya muallak bulunuyor
du. Bunu niçin görüşmüştük Bugün 
kil siyasi vaziyete göre hatırınızdan 
böyle bir şey geçebilir mi? Çünkü o 
zaman ha~tın Yunanistan içerisinden 
geçen kısmında vatandaşların . her 
bakımdan şikayetleri devam edıyor
du. Bugün siyasi vaziyet o kadar de
ğişmiştir ki o hududun içerisinde 
Türk mebusları bile biletsiz ve para
sız seyahat ediyorlar. Dünya nasıl de 
ğişiyor. _ 

Biz bu mukaveleyi yaptıgımız sı

ralarda Adanada bütün şeraiti huku
klyesi tamam olarak demiryolu hattı
nı satın almıştık. Mal bizimdi. Bizim 
olan malı işgal etmek için devlet bü
yük enerji sarfma mecbur oldu. Ni
hayet bir harp ılanı mevzuubahis o
lacak kadar mesele büyüdü. Bundan 
sonra, yıllar geçtikten sonra, cüınhu
riyet hükftmetinin, kuvvet ve enerji
si, dünyaca hürmetle tanınmış olan 
yüce mevcudiyeti ka~ısında devletin 
malı olan bir yerin yme devlet tara. 
tından elde edilmesi artık siyasi bir 
mesele teşkil eder mi? 

Diğer anlafma miıalleri 
Bugün kömür havzasını satın alı-

yoruz. O zaman b<>yle bir meseleyi 
batıra getirmek bile mUşkU1 oluyor. 
cm. Muazzanı bir mesele olan düyunu 
umumiye meselesi de bu bakımdan is
tif adeli bir mevzudur. Bu da bir ,.ok 
safahat geçirdi. BütUn bu değişmele
ri ayni hUkn~et y~ptı .. Hep. zaman 
ve şeraitin degışmesı tesırlerı .. Belki 
bunun gibi 927 ve 929 roadaptation 
18.yıhalan aras~. ~a ~~rklar var. 
Düyunu uınumıye ıçın huk\ımet baş· 
kabir mukavele yaptı. Günün icapla· 
nna bakarak eski yaptığını kendi be
ğenmedi .ken~ şart!arını bir daha 
değiştirdı. Nıhayet en son olarak tak 
aitlerin yansını da memleket mahsu
lü ne ödemeği kabul ettirdi. Ayni hU 
kfunet ayni mesele için yarm belki 
herhangi bir başka karar almıyaca.k 
mıdır? Bu misal de şeraitin son yıl
lar içerisinde ne kadar çok ve sU
ratle değiştiğini gösterir. Her muka
velenin di~t müşterek bir vasfı da 
bUtUn mukavelenin baştan aşağı mad 
delerinin birden nazarı dikkate alın-

tasavvur etmiye imkan yoktut·_ -.ııll 
ması IU:mımudur. Çünkil her mukave- ~• 

kadaşlar, şirket Çetinkayanın )liG 
le bütün hükfunlerile baştan aşağı bir gibi 929 mukavelesıne dayan~~, 
kül teşkil eder. Insan bir mukav~e- bir zaman karşılık bulmak için~ 
nin herhangi bir maddesini ayn ola- di kendine tarifeye zam yapına.k ...ı • 
rak, bir hüküm yürütmek mevkiinde k l'k d -·ıd· K cınll., 

ına ma ı egı ır. azan ..id' 
kalırsa daima yanılmıya mahküm o- lometre karşılığı yekunundan-~ 
lur. Bunun gibi bir mukaveleniın mad la bir milyon küsur frank do!JllY". 
desini okuyup, bakınız neler almışız. şirket ancak devletin muvaff~o 
diye övünmek yahut neler vermişiz tiyle tarifelere zam yapacak ve pe• 
diye teessür duymak Joğru değildir. dolduracaktır. Mukavele budur· ..... 
Her madde diğer maddelerle beraber letin muvafakatiyle diyoruz. Ştirçe 
bir kıymet ifade eder. siz devlet namına vekil ya ben Y' dJ 
Anlaşmaların bu psikolojik karat- tinkaya veya herhangi bir ~ti' 

teri iizerinde - muayyen bir hakkı caktır. Hesap yapıyorsunuz. ~,,. 
anlatmıya mecbur olduğum için - ten görülüyor ki, doldurmuyor·~ 
sizi biraz yorduktan sonra 929 muka na elbette karşılık ister. Bunu ~ 
velesi iizerinde Çetin.kayanın söyle- Böyle konuşma olur mu? De~, 
miş olduğu tariz noktalarını aydın - tarifeye zam muvafakatı tabii ~ ,. 
latmağa geçeceğim: hattın ve halkın tahammülU göJ'()lt' 

önce intizar hesabı .. Bu intizar he lmarak ya vaki olur ya olrna.J. ,,
sabı nedir? Arkadaşım benden evvel bilir ki, günün şeraiti tarifelere t 41 
ki izahatında lütfetmiş, anlatmış. ma imkan vermezse o vakit deVl~ 
Şimdi ben de doğrusunu anJataca - yor ki: Benim yüzde 25 var, ye~ 
ğım. peki. Yetmezse, ben garanti , 

İntizar hesabı: Türkiye, sahibi bu- rum, devlet açığınızı temi? L~.t )1 
lunduğu şark demiryollarmı işletici Bu açıklar olursa toplanır ın~ 
bir şirket olan müesseseye harp so- sabına s.lnıacak 
nu olarak ayni işletmeye devam et- Faiz maelui , 
me halinde bırakılıyor. Hattın boyu ~ 
356 kilometredir. Kilometre tulil ü - Şimdi burada psikolojik bir~' 
zerine 12 bin altın franklık bir işle- taya geliyorum. Çetin.kaya ar ; 
me masrafı kabul ediliyor, Bu para şım mukavelenin bu noıctasJ!ll p 
Yekünu iıle işletilecek olan hattın bo kürsiiden izah ederken diyorl~ 

işte bu 1929 mukavelesi nıuci 
yu 12 bih frank1a ~8.i'bedilince müsa- ilk '""'neler ış· letme neticesi n~~' 
,.; •" ı. .. A ... 4'-nlı 'W'lecP.k 1{017.ıanılıın ""' u.nıı....-~ 
paradan bu yekun çıktıktan sonra el yı gitmış, on~~n so~. uu;1; 8't r 
de kalacak olan miıttai' yüzde 25 ve ni hattın geliri eksilmış. ZaJXl ~ 
75 olarak hUktımet ve şirket arasın- tikçe yaptığımız mukavele nıu "ti 
da taksim olunacak, Bunu burada ce, arzettiğim ıbir milyon kill;!-1 
bırakarak başka tarafı anlatayım. kam normal yoldan tevil edile ,o' 

Sonra fikirleri biribirine bağlayım: muş. Bu farkı intizar hesabJJl~o ~ 
Şirketin kilometre başına 18 bin yuyorlar. Bu hesap ~evle~in bO IS-,, 
franklık alacağı para işletme masrafı duğundan şirket lehine yüzde toJ )1 
karşılığıdır. Bir de malzemenin mil - koyacak. Eğer açık olmazsa a~ 
temadi surette yenilenmesi, Alpullu- sapta duracak olan yUzde 25 ı6 P' 
Kırklareli hattının tesis masrafının bütçesine devlet lehine yüzde ~ 
senelik mürettebatı ondan sonra da iz yürüyecek, yani karşılıklı 0 

lf 
nizamnamede yazılı olan sermaye - bir intizar hesabı tutulacak.~ 
nin faizi ve frejenero bu dört kalemin tizar hesabı üzerine ~li c;:e~ ff 
baliği olan yekunu da ayrıca şirkete diyor ki, ilk seneler do~ gı ııı~; 
ödemek 18.znndı. kat sonra bo~ulm~ .. ~~z. bu -,ı , 

l k h pi leyi onun dogru gıttıgı ilk p 
O zaman yapı aca . ~ ar en ba ı olan bir gtinde ya~ ~ 
Benim zamanımdakı ~u~larımız k ~· bizim yaptığımız ın~• J) 

tarafından Şirket mümessıllenyle baş me :• . . gunrııdt ., 
Ali ç ti k yapıldıgı zaman ıçm uy -ld ır 

başa uğMUJılarak tıpkı e. ~ a - cak bu suretledir ki, mukaveleı-: -
ya arkadaşımın anlattı~lan. gı~ı ~n saplan fiili hayatta şeraitin ~ '*' 
lar isterler biz venneyız, bız ıstenz tt".. üddetre ~A 

l k l retle devam e ıgı m ... 6"'-;. 
onlar vermez • bu surete ra am ar . . b'J' şerait -,; 
"lkıyor. Ve bu rakamlar cemedili - gı~mış olabııırl ammabüotün d~· 1' 
... . k A 1 227 m.ış zarar aş amış, 
yor. Bu dört. kalemın yek unu b. k. kavelelerinde zamanla bu d 
152 frank edıyor. Bu ra amın u a . _ 'bi _.& 

150 . d lenn olacagı gı ···· ı-" Y dar kesirli olması, run yanın a d~V "" ' 
2 f bil ihtiva edecek derecede Kendileri~den. sorarım, -.~ 

rangı e . farımız tarifelennde ne de P"' 
kesir. ~ös~e~yor kı, bfu kyefkunu bul - ter olmadı ve neleri yapmtY3 ııe ti 
mak ıçın ıkı taraf ka a a aya vuru - b 1 a,dlk· ,, 

ş d b" k birler almıya mec ur om ·-.: A 
şarak çalışmışla~ır. k"urbea ad ı: nb~. Sonra Ali Çetinkaya arka~Ja-' 
tayı dahi arzedeyım ı, n enız U· 1 rd n eow- ti 
tUn bu maruzatımı bakanlıkta mev· • yorlar ~i: bu ilk ;~n= eb elaytııel • 
cut d0syalarda hiçbir tetkikat yapa- tın gelın bozul 

1 
Y ~ıyoııU ,ec~ 

r-ak a.rzetmiyorum. An karaya geldik borç toplana top
1
an.a bmı vaıiff't ' 

. d ğ "k miş 929 mukave esı u ~lf ten sonra meclıste bul u um vesı a- . • al k h kkmı den"'"' 
. t tk·k· 1 nne satın ma a l:ann ve mukavelelerın e ı ıy e ar . . J 

zediyorum. Binaenaleyh, bu rakam- mıştir. olcİ f"'_. 
!arın küsuratı hakkında maltımat ver Geçmif devirlerin ilım ~· 
recek vaziyette değilim. Zaten buna Mukavele bir küldür. O .ın~ll~ 
lüzum da yoktur. nin içinde onun bir emnıY~ • 

Arzettiğim yekU.nu bulunca şirket vardır. Buna dikatinizi çek. de ' 
diyor ki, kilometre başına hesap edi- kavelenamenin bir mad~esın~ 
len işletme masrafından başka ola - yor ki, şirket her sene Kan~,.~ 
rak baına bıraktığınız yüzde 75 le di bütün hesaplarını ve bu ar ed'°~il 
ğer dört masraf için benim hakkım intizar hesaplarrr.a taa11'1k ~. 
olduğunu teslim ettiğiniz bir milyon lo ve vaziyetleri hUkume~ ~ 
şu kadar frank temin edilmezse ne arzedecektir. Bunlar tabiatıle ti JJ_:, 
olacak? Edilmiy~r m~ diyo~z, .c~ - dilmiştir. Burada ben veka~et..,e~ 
vap veriyorlar, şırketın bu!?tlnkü ış- sen vekalette iken vaziyeti. tJIY.ıl 
!emesine göre bu temin edilir, fakat bahis değildir. Bürolarda ~ ~ 
önUmUzde uzun bir zaman var -1929 çalışmak vaziyeti vardır. ~ ~ 
dan 1958 e kada~ ~eğiş~r ki.' .bu yiiz· şirket hesapla.nnı getirip g~ıet ,,.._ 
den bu vekftnu ödıyemıvebılırler. mecburdur. Binaenaleyh .~~ıUt -:,, 

Şirlıet zam laalıkına hine işleme manzarası go bO~ 
malik mi idi? rülmez ilk bozuluşu yılında bıJIJ~ 

Bu vaziyette ne yapacaksın? Ne . lanmadan tedbir düşünme~ f 
gosiyasyon yapıyoruz, biz söyliyo - re o~u.rdu. Bugün.. ataca~ ~ 
nız, bizim y\lzde 25 imiz var. Açığı- tedbın o zaman goze alın Sil ı 
mız olursa ondan öderiz. Amma on- 'Arkası Sa 10 
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D U• s M AN 1 N sökmeden mendireğe bağladık, bağlar bağlamaz da, nöbetçi kar -
şnnıza dikildi: 
"- Siz kimsiniz?,, diye soruyor-

du. j 

HARP GEMİLERİ 
Eınekr d l'liıeri 1 eniz binbaşısı Ziya ne. 

' sa \'R., hatıraı tarılı kıs -v arının en heye. 
devanı e:~rına. gelmişti ve şöyle 

V apurda.ki nöbetçi yüksek 
sesle R . ' 

tılda.n umca bır şarkı mı-

baş1a:~· kıça doğru gelmiye 
t'ekleri b enıen sahile yanaşıp kü
fakat bi ~ra~tık. Kıçtan bakıyor, 

zı gorenıiyordu. 
Geın· 

kad ı her ne 
ar gece ınu 

dataa tertıbatı a~ 
lnı§sa da r· 
bozı ' uın -

arından b' 
Parça I§ık ır 
Yordu. .. sızı -
si Nobetçi 
.garasını tellen -

dırerek d 
!tıUd aha bir 

det bul 
duğu un-
... , Yerden ay 
•.ı..ıtnadı. -

Nefes bile I 
tnaktan "ek~ . -
Yoru ~ ını. 

Verı/· Bereket 
ın ki ınot"rU tnijz . 1 o -

b ' sıyah renk]' 
ava da k ı, 

lık Y aran -'• Oks 

Bizi 
Bir Turlu 
Tu.tamıyor 

lak a, ınut - M·· k dik a farkedilir ı.ıtare e günlerinin hatıralarından: Hamidi-
.A. • - yenin Haliçte demirli durduğu günlerde 

sun, ben E . 
ba beku ' ının ,ellerimizde bom-

11.T.. Yoruz. 
;:0 betçi: YAZAN: 

"- Nöbetçi zabitine haber ver! 
dedim, sizi Ziya kaptan istiyor de-
. ' sın.,. 

Nöbetçi yüzbaşısı Avni Efendi 
(şimdi destruyer kumandanıdır) 
koşarak geldi. Bir kaç kelime ile 
ke.ndisine vaziyeti anlattım. !ık işi 
mız cephanelerin üzerini yelkenle 
örtmek olmuştu. Makine başmual
limi Giritli Hüseyin (şimdi Gölcük 
f~~rik:ısı makine müdürü yarbay 
Huseyın) ve motör mütehassısı Os-
man Efen dil ere haber gönderdik. 

S abah olmuş, Adada, hayat 
başlamıştı. Çenelerimiz bi

rib~ne vurarak, A V'lli Beyin oda
sına girdik. Avni Bey, beni o kan
lı ellerimle kendi yatağına 
yatırdı. Üstüste sunulan iki kadeh 
çay aklımı başıma getirdi. Bir 
kaç saat uyku çekmişim. 

Ben, istirahatte iken, Hüseyin 
Bey öteki arkadaşlarla meşgul ol
muş. Motörün direğini indirerek 
fabrikanın yanma bağlatmış. Os -
man Bey ve diğer fabrika zabitle
ri motörü tamire çok çalıştılar. 
Fakat ölüvü diriltmek mümkün o
lamadı. Nihayet !stanbuldan baş
ka bir motör getirip yük edik, İz. 

mite götürdük. 
Heybeliadada -

Derı salonlarından birinde talebeler kitaplarının, delt erlerinin üstüne eğilmi,ler ... 

DERS T AKRiRiNDE 
Osmanlıca 

ve Alır anca 
Yabancı Lisanda Takrir, Dersin 
Verimini En Yarıya indiriyor 

P rofesö: ?eçti, ~erine oturdu. Uç yüz kişilik 
sınıf ıçınde ugultu devam eaiyordu. Bir da -

kika kadar profesörün yüksek sesile bu uğultu çar -
pıştı. Sonra profesör üstün çıktı. Sınıf sustu. 

IPlb:- Kimdir o ., di . w 

ıı:.• ı, heıne ·" ye seslendıgi 
çına doğrun bombaları geminin kı-

Salahattin GÜNGÖR 
ki arkadaşların 

gösterdikleri fe

dakarlıkları hiç 

Takriri çok kuvvetli bir profesör ... Sesi perde per
de ~kıyor. En ince ile en yüksek arasında büyük 
fark var. Sesiyle, sözüyle dinliyenleri mutlaka sürük lacağız, Sonfırlatıp tam yolla açı

lahbilir! unun ne olacağını Al. 

Nöbetçı.nı ... 
ıı, bir k "'°' kı~ tarafta dolaşma-
~ kaç ia!~~ka.sUrdU. Fakat bu 
tun gelını~ı ' bıze Ytl kadar u • 

B' ~wı 
ıraz sonra . 

taki nöbetç· ' nöbetçi çekildi. Baş 
'nıa m:ıu l gevrek, gevrek arka

.. 
6

" Yordu: 
-Ben 

fey Yok d'sana demedim ıni bır· , ıyeı B 
'l'üı-kleri .. . u gece, belli ki 

B ruyanda görmU il u sözleri d şs n ... ,, 
den ellerini vuyan Fuat, sevincin-

ÇUnku ug~şturuyordu. 
0Isalar b· . ProJektörü, çevirecek 
~~ ' ızı ayna 'b' k 
'4(1, g?receklerdi gı ı, arşılann • 

lkı nöbet . 
lı konu çı, aralarında tatlı tat-
kanca Jurken, biz de ağır ağır 
d • e dayanarak DU · ogru Yol al ıskelesine 
ıenıiden 30 ınıya başladık. Henüz 
bk ki, iskeı ın7tre kadar açılmış
~erdi.k. enın sığlığına oturu-

A.çııc gide 
Cek. Sa.hiJ.e rsek, ınotör gözüke-
nu ikinci iht~ars~.. ~turacağrz. 
lbetıe şerrin al, bırıncısine nis
Ya oturın ehveni sayılırdı. Kara 
lnedi y ak, bizi o kadar Urk"t-
•- · alnız b. u 
~ lazınıdı ' ır an evvel, açılmak 
laqııc. y ~ Ası:ınıa ben denize at-
~ Sonra ın 8~~:. kadar uğraştık
balıa Uç ' ınotoru yüzdürdük. Sa
~ıni•- Baat Vaktimiz ka.ldıgıw . . 

""Ye~ ıçın keoen il mek imkansızdı. Here-
lar Yokt~ İngilizler ve Yunanlı
rı, i!terı akat Yunan torpidola-
d"- erse, lznıitin ·· l · ~ gele.bu· on enne ka-
tihte t ıyorla.rcıı. ÇünkU o ta 
.,;_ ' Zınitte y -
•4,{ıe karş k unan harp gemile-
~ Yokt~ ~~aca.k top ve cephane
lışııktan ~ ıraz daha kUrekle ça
l<ararnUrse nra, sabah olmadan 
Yerı. ağatd : sahiline düştük. Tan
lltına gelnıı~ .bir sırada Gölcük bur-

'( 

ıştık. 

Unan t . 
za. orpıdolarr epeyce u-

de b gıınızda kalnııştı K"rf ' aşka t . o ez-
Qu. Deı-ke Orpido da gözilkmüyor-
beUrdi. n·n, arkamızda bir duman 
dotr-u ıs: bunu görünce, İzmite 
ilan t :Yol Verdik çu·nkü y , Orpid . U-
bı anıaını ~kunun bizi takip ettiği-
ııe " ş 1 

• Liman daır· es· .. ü ,,an~ - ı on • 
tQ11>idosu ~gırnız zaman, Yunan 
~. lt"ak a Gölcük burnuna gel
~an, Üsku~' bu zamana kadar atı 

U. an geçmiş bulunuyor-
l.: tınan :re· 

~hemen tıs muavini beni görün-
teııhaneYi :;mı. Hamallar sür'atle 
~· garp ce şalttılar. İki saat son-
~nı i Ph~t kumandanı İsmet 

lllz8.Sile elime şöyle bir 

telgraf verdiler: 
Şükran motöründe Ziya kaptana: 

Hizmetinbde.n dolayı teyekkür olu • 
nur. 

Telgrafı okur okumaz, bütün 
yorgunluğum geçmişti, . 

Bir gün, yine Felah grubundan 
haber gönderdiler: 

- Zeytinburnuna yanaşıp, cep
hane yükliyeceksin ! 

Bu defa, bana tamamile itimat 
edilmekte idi. Yanıma başka adam 
katmıya lüzum görmüyorlardı. 
Motörcü Fuadı, Rizeli Emini ve 
Ahmetli motöre alarak, gece saat 
sekizde, Zeytinburnuna yanaştık. 
Cephaneyi aldık. Fenerbahçe yolu 
ile, ilerliyerek Maltepe önündeki 
kayalığı -Vortonoz- geçiyor
duk. Makine, pat küt ederek bir _ 
denbire durdu. Hava liman .. Sular 
durgun.. Fakat, aksi gibi kuvvetli 
bir rüzgar lazım ki, yelkenle gide
bilelim .. Yoksa kaldık denizin or • 
tasında .. Sabah olduğu gibi, Ada _ 
nm önüne halk toplanacak. Balık
çı gemilerine yahut torpidolara ya 
ka.lanacağız. 

E min ile Fuat ~fendi, motörü 
söktüler. Tamıre çalışıyor -

lar. Ahmetle ben de kürekleri tak
tık. Heybeliada mendireğine ilti
ca etmiye çalışıyoruz. Fakat, kü
reklere ne kadar sıkı sarıldığımızı 
tarif edemem size.. Kim derdi ki 
bir gün gelip, yirmi tonluk motör 
de salapurya küreği çekmiye mec 
bur olacağım? 

Fakat oturduğum yerde, kürek 
çekmek, çok güçtii. Kalka kürek 
vuruyordum. Balık kayıklarında 
da kalka kürek vurulur amma, hiç 
olmazsa, kayık ta bu zahmete gö
re yürür. Halbuki rnotör, bütün 
gayretimize rağmen yürümemekte 
inat ediyordu. Ellerimiz ve oturak 
yerlerimiz kan içinde kalmıştı. A
ma, ne yapmalı ki başka çare yok 
tu. Sabah olmadan, mendireğe ye
tişmek lazımdı. Ortalık ağarmıya. 
başlarken, mendirekten üç yüz 
metre açıkta idik. 

S ular bizi aksi istikamete sU
rüklilyordu . .Motörde ne ka 

dar halat vanıa, biribirine ekleyip 
denize atladım. Bunları mendire -
ğin başındaki taşlara bağladıktan 
sonra, yüzerek tekrar motöre çık
tım. Kan içinde kalan arkamı tuz 
lu su öyle yakmıştı ki, başka va
kit olsa, can acısından bağırırdım. 
Her neyse, lava ederek mendireği 
tuttuk. Tekrar kavança edip şafak 

unutamam . Bu 
fedakarlıklar, Ada önünde dağ 
gibi yabancı zırhlıların yattığı 

günlerde yapılıyordu. Ufak bir 
~Uphe ile hepsini yakalıyabilifler -
di 

(Devam edecek) 

lüyor ve mevzuuna bağlıyor. 
Ders yalnız anlatmak şeklinde devam etmiyor. A

raya sualler karışıyor. Bazan iki muhtelif ihtimal re
ye konuluyor. Ekseriyetin hangi tarafta olduğu 
araştırılıyor. 

Yakınımda dinlemez gibi glirünen bir arkad~ var. 
Reye karışmak sırası gelince mutlaka ateş kesiliyor. ı.;;;...__) 

Yüksek sesle re _ 

YENİ, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

yini bildirmekle 

kalmıyor. Yanın -

dakileri de teşvik 
ediyor: 

- Sen de ba -
ğır, sen de bağır .. 

Fısıldıyarak so - Hukuk Fakültesi doçentlerinden biri, 11. 

Bu ruim 'u on türküden hangiıine aittir? 

3 -Anne ben hastayım marul Çıkamam yokuşlan 
isterim. 50 - Yürü yavrum yürü 
Haftanın sonunda düğün Aslan yarim yürü 
isterim. 

8 Ba.h 1 d . Bu resim şu on türküden 
- çe er e engınar h . . ai 

Enginann rengi var. angısıne ttir'!, 
11 - Cigaramın dumanı =========-=ıı==-==::s:::-

Yoktur yarin imanı 
16 - Denize dala;nm nu 

Bir balık ala:rım mı'! 
38 - Nola):<h ah ~olaydı 

Yar bade dolduraydı. 
39 - Pencereden kar geliyor 

Arkama baktım yar geliyor 
4S - Söğüdün yaprağı naziktir na

rin 
Zeynehl ettiler bu hafta ;elin 

46 - Telgrafın telleri 
Pamuk gibi elleri 

48 - Yemenimin uçlan 

~~~ 

~Bahar Müsabakası 

!KUPONU: 6 

i Bu kuponları kesip 
saklayınız 

"""'"~ 

ruyorlar: Yavuz, ders takrir ediyor 
- Profesör doğru ihtimaU ka • 

lm sesle söylüyor. yanlrşı söyler -
ken sesini inceltiyor. Onun için 
ben daima kalın sesle söylenen 
ihtimali tutuyorum. Bu sayede 
hep kazanan rey tarafındayım. 

Arada sualler sonranlar da ek
sik olmuyor. Profesör cevap veri
yor, her kafaya girecek surette 
bahsi aydınlatryor. Yalnız bir ak
silik var: Dil meselesi... 

Eski hukuk lisanı: 

P rofesörün konuştuğu lisan, 
benim senelerce duydu -

ğum, yazdığım bir lisan olduğu 

halde terkipler, arapça asıllardan 
çıkarılmış türlü türlü kelimeler 
bugün bana da yabancı geliyor. İş
te bir kaç örnek: 

Hali temerrüt, yevmi kabiz, 
zilyed, mütemerrit, tehassül, 
noktai tevekkuf, bilfarz, hay
lulet, mükteaeb, itrab, hululü 
vade ... 

Bu yolda kelimelerden bir kaçı 
bir cümle içinde toplanınca kulak
tan kulağa soruşlar başlıyor: 

- Acaba ne demek? 
Burada okuyan gençlerden çoğu 

arapça hiç görmemiş Osmanlıca

nın bu kadar koyusunu anlıyamı
yor. Bu sebepten profesörün bil
gisinden, zahmetinden hatipliğin -
den gönlün istediği kadar verim 
alınamıyor, çünkü bu kadar kuv
vetli ve üstatça bir takriri dinle -
mek zevki tam olamıyor. 

Mesele itiyatlara biraz mukave
metten ibaret .. Bunun için bu yol
da lisan kullanan profesörlerin 
halis bir niyetle yazdığım bu söz
lere gücenmiyeccklerini ümit ede
rim. 

Dersten sonra talebeye sordum: 
- Arapça kelimelerden dolayı 

güçlük çekiyor musunuz? 

YAZAN: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

- Pek çok, hazan Almancadan 
tercüme edenler gibi Osmanlıca 

için de terciiman aradığımız olu· 
yor. Notları okurken, her sayfada 
bir çok defalar babamdan kelime-
!erin manasını soruyorum. 

- Profesörlerden çoğu böyle 
mi? 

- Hayır, değil.. Fakat ecnebi 
memleketlerde okuyanlardan bazı· 
ları da biraz boş bulununca dille
rine fransızca kelimeler dolanı • 
yor. Hem de Türkçesi bulunan pek 
basit kelimeler ... 

Almanca takrir 

B aşka bir ders başlıyor. Bir 
Alman profesörle muavini 

kürsüye çıkıyorlar. 
Teneffüs zamanında sınıfta bu-

~unanların bir kısmı birer, ikişer 

dışarı fırlıyorlar. Sebebini soruyo
rum. Şu cevabı alıyorum: 

- Bunlar ders zamanını koıi • 
dot'da dolaşarak geçirecekler, çün· 
kü almancalı türkçeli bir takrir 
dinlemektense sonradan notları o
kuyarak imtihana hazırlanmayı 

daha doğru buluyorlar. 
Alman profesörü bir şeyler söy• 

lemiye başlıyor. Bir harfini anla
mak imkanı yok. Uğultu devam ~ 
diyor. Biraz sonra TUrk profesör 
tercümeye başlayınca kelimeler ku· 
lağa kadar geliyor. Alman prof e
sörü yeniden l!lfüıe giri~r. Ayni 

(Arkası 11 incide) 
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, . 
Hamit için.. 

Aydın Halkevi gençleri, 

Hamit ihtilalinde "Eıber,.i 

oynamıflarclır. Afağıdaki 

re.im bir •ahneyi can

landınyor: 

SINDIRGIDA YENi 
HALKEVi BiNASI 

inşaat 7 Aya Kadar 
Bitmis Olacak 

' Sındırgı, (TAN muhabirinden) - Bu sene burada 
Halkevi binası açılması için hazırlıklara başlanmıştır. 
Halkevi ve Parti binasının temel atma merasimi Ma
yıs içinde yapılacaktır. Inşaat, Teşrinisani sonunda 
bitirilmiş olacaktır . 

Belediye, Smdırgının elektriğe kavuşması için ça -
lışmalarmr ilerletmiştir. Tütün ziraatçileri, bu işe 
yardım olmak üzere 3 bin lira teberrü etmişlerdir. 

Akhisar ve lzmir yolu 
Sındırgıyı Izmir piyasalarına bağlıyacak olan Ak -

hisar - Sındırgı yolunun yapılması kararlaşmıştır. 
Güzergafıı tesbit etmek üzere Akhisar kaymakamı 
ile beraber bir fen heyeti buraya gelerek tetkiklerde 
bulunmuş ve geri dönmüştür. Şosenin inşası, Sındır
grya iktısadi bakımdan birçok kolaylıklar temin ede . 
ceği için halk bu karardan son derece memnundur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, Partinin çalışmaları ü . 
zerine ~·eniden faalivete ~eçmiş ve başkanlığına Sın 
drrgı inhisarlar müdürü Ali Rıza getirilmiştir. Ku . 

ı rum, 23 Nisanda 22 yoksul yavruyu baştan aşnğrya 
1 giydirmiştir . 

BiRiÇ 
MESELE Si 

.--• V.9.3 

+ D.10.4 
,.. 6 

• R.V 

D •--.R.8 • D.10.7.5 

• 5.2 • 6.3 

+n +s 

• 7.5 • A.6 • 10.4.2 
~ 

Koz karo. (S) oynar ve dört leve 
yapar. 

Bu meselenin halli 3 mayıs pazar
tesi günkü sayımızda çıkacaktır. 

12 Nisan pazartesi sayımızda 

çıkan meselenin halli 
R. V. 4 

+_ -
• 10 • +8· 7. 2 

:;-- W Eı: 
~ D. 10 9. 8

1 

M - •1• • 

+ R. D __i_.l;+ 
+6 
• A. R. V 
• 8. 7 
-1-9 

D. 10. 6 

Kozsuz oynuyor. (S) oynar ve 6 
leve yapar. 

1 - (S) kör (R) si\. oynar ve yer 
den karo (10) !usunu atar. 

28-4-337 ~ 

Aylık Moda 
Mecmuası 

. 

1 
Mayısta 
Çıkıyor 

Avnıpanm en son model· 
lerlnl A \TUpa mecmualan 
kadar nefis ve sık bir cer· 
çeve içinde bulacaksınız. 

Fiyatı yalnız 15 kuruş
tur bütün bayilerde bu· 

Çaycumada Yeni 
ir K~prü Y apıhyor 

. -:-ı Yeniköyün eski muhtarı Ahmet 
'""~~ .l'Jll'" ı-ı.IVl'i Çavuşun evinde altı denk halinde 61 
- 7 d k kilo yaprak kaçak tütün bulunmuş, 

2 - (S) karo (8) lisini oynar ve 
yerden terfi (2) lisini atar. (E) bu 
eli (9) lu ile alırsa ya karo veya kör 
oynamak me<:buriyetindedir. Kalan 
leveler (S-N) nindir: 

_______________________ ....,,.,,,,,..._ 

-~onguı a ta müsadere edilerek hakkında takiba-

, ______ . ., 
- ta başlanılmıştır. 

~Hamallık ~ Eİli Köye 1 
Zonguldak, (TAN) - Buradan otomobille 2 ıaat uzakta bulu

ııan ve kalaba.Irk bir nahiye merkezi olan Caycumadaki ahpp 
köprü artık tarihe kantmak üzeredir. 

~Kaldırılıyor. Su Verildi 
- Zonguldak, (TAN) - Şeh-

a) 1 karo, 1 kör, 2 pik ve 1 trefl 
(veyahut ( W) nin atacağı kAğrtlara 
göre 3 pik) . 

b) 2 kör, 1 karo, 2 pik. 
• Eğer (E) ikinci elde karo (8) li. 

sini almazsa (S) üçüncü elde kcr 
(A) nı oynar. (W) sıkışarak bunun 
üstüne atacağı trefl veya pike göre 
(S) 3 pik veya trefl yapar. 1 

Çaycumanm ortasından ve ayni 
zamanda Ankara - Zonguldak de· i 

rlmizde sırt hamallığının ta
mamiyle kaldrnbna.-.ı için ha
zırlıklara ba.~lanmı~tır. 15 Ni
sandan heri, şehrin araba ve 

' otomobil ,;ibi ve.altia g~i

Yakup Vncılan ve meydana 
getirdiği canavar düdüğü 

Emelle 
Canavar 
Düdüğü 
Emet, (T~~) - Hamam mahalle

alnde oturan Yakup Ünalan, beş ki
lometre muhit içinde sesi duyulan 
bir canavar düdüğü yapmıştır. 

Elle çevrilince öten bu canavar dü 
dUğünden bir tanesi Antalyaya bağlı 
Elmalı kasabasına gönderilmiştir. 

Gece Yarısı 

Öten Düdük 
Balıkesir, (TAN) - Gece saat Uç 

buçuk sularında, saat kulesindeki 
düdük acı acı ötıniye •başlamış, elek
trik tertibatının bozulmasından ileri 
gelen bu münasebetsizlik yarını saat 
kadar sürerek hemen hemen bütün 
Balıkesirlileri uyandırmış, bir çokla
rmı da telişa düşUrUp evlerinden dı 
~arıya fırlatmıştrr. 

Edremitteki Fakir Yavrular 
Edremit. (TAN) - Halkevi, 23 

~isandn 75 çocuğa elbise vesaire da
ğıtmıya karar vermiştir. 

miryolunun Çaycuma istasyonu ile 
bu nahiye merkezi arasından geçen 
F.iJ.yos ırmağı yatağını sık sık değiş· 
tirerek o kadar mütehavvil bir şekil
de akmaktadır ki, bu yüzden köpril· 
nün bir kısmı her sene harap olduğu 
gibi civarındaki arazi de bir - iki 
sene tarlalıktan çıkıp ırmağa yatak 
olmakta., sonra tekrar tarla halini al
makta ve ırmak bu defa başka bir ta 
raftaki tarlayı kendine yatak yap -
maktadır. 

İşte ibunun içindir ki vaktiyle o 
ahşap köprüyü 650 metre gibi bir u
zunlukta kurmak icap etmiştir. Me
safenin bu büyüklüğü esaltlı bir köp
rü inşasını güçleştirdiği için, ırma

ğın yatağını sık sık değiştirdiği sa
hada duvarlar inşasile kendisine mu 
ayyen ve dar bir yatak yapılması 
münasip görUlmüş ve 35 bin liraya 
mal olacağı hesapla.nan bu işe başla
nılmıştır. 

Bu suretle daraltılacak ırmağın Ü· 

zerine de otomobil geçebilecek sağ· 
lam bir köprü yapılacaktlr. 

Acaip Bir 
Manda Yavrusu 
Muş, (TAN) - Çiriş köyünde 

oturan Muşlu Bayan Firuzenin man
da.sı garip bir yavru doğurmuştur. 

Her yeri tam olduğu halde ağzı ve 
burnu bulunmıyan yavru, mütema
diyen başını anasının memelerine sü 
rerek süt emmek istemiştir. Yavru, 
Uç gUn ya.,adıktan sonra açlıktan öl
müştür. 

Devrekteki Güre9ler Tehir Edildi 
Devrek, (TAN) - Burada Hilali

ahmer menfaatine 2 Mayısta yapıl

ması evvelce kararlaştırılmış olan 
at koşulan ve pehlivan güreşleri, bü 
tün pehlivanların panayır münsebe
tiyle 5 Mayısta Edirnede, şampiyon
luk milsabakalan dolayısıyla da 21 
Mayısta Ankarada toplanacakla.n 
nazarı dikkate alınarak tehir edil
miştir. Devrek koşulan ve güreşleri 
6 Haziran Pazar günü yapılacaktrı. 

Konyadaki Kazanın 

' leceği yerlerlnd~ sırtla eşya ! 
! 

t.a.')ınmaeı belediye tarafın-
dan yasak edilmiştir. Hamal· 
lar yük taşcmak için birer a- t 
raba yaptırm.ıya karar ver- ~ 

, mi}ler ve bir kısnu da. yap- ' 

! 
tırclıklan arabalarla ça.Iışmı- ~ 
ya başlamı~lardır ~ 

Belediye, i. keleye konmak ' 
Uzere bir elektrik \inci getir- -

, mek üzeredir. Bu geldikten -
sonra vapurlardan çıkan tüc- ~ 
car eşyası da hamal sırtına. " 
konmadan mağazalara kadar ~ 
Se\.'kedilecektir. ~ 
""""""'~' 

İzmirde TUrk 
Kusu KIUbU 

' İzmir, (TAN) - Türk Hava Ku-
rumu, KUltür Parkta otuz sekiz bin 
küsur lira sarfiyle vticude getirilmek 
te olan paraşüt kulesi yanında bir 
de Türkkuşu klübü binası inşasına 
karar vermiştir. 

Bu bina iki katlı olacak, alt kıs -
nımda atelye, üstünde istirahat ve 
oyun salonları, duş, soyunma yerle1"i 
ve bilardo salonu bulunacaktır. 

Türkkuşu Uyelerile paraşütle atlama 
talimleri yapacak olan diğer gençler 
burada istirahat edecekler ve iyi va
kit geçireceklerdir. 

lzmir Türkkuşunda çalıımalar 
İzmir, (TAN) - İzmir Türkkuşu

nun ikin<:i tedris devresi üç hafta
dan beri Halkapınardaki Türkkuşu 

taJim meydanında. devam ediyor. 
Vali Fazlı Güleç, refakatinde be • 

tediye reisi ve vilayet daiıni encü -
meni azası ile diğer bazı zevat oldu
ğu halde Türkkuşunun faaliyetini 
teftiş etmiştir. Türkkuşu üyeleri, üç 
hafta gibi çok kısa bir zamanda el
de ettikleri muvaffakıyetli neticeleri 
bu ziyaretçilere göstermişlerı planör 
terle atlamalar ve müvazene talimle
ri yapmışlardır. Halen talim gören 
Türkkuşu Uyeleri, altısı kadın olmak Kurbanları ' Uzere, 41 kişidir. 64 gencin de kayıt 

Konya - Futbol seyrederken de- muameleleri tamamlanmak üzere-
rnir parmakhklann kopması üzerine dir. 
duvardan ~ağı düşenlerden bir orta Üç plft.nörle Uç posta halinde an · 
mektep talebesi ölmüş, birisinin de trenman yapmakta olan üyelerden 
bacağı kesiltn4ıtir. ehliyet gösterenler bir Temmuzda 

Kızıltepe, (TAN) - Kızıltepe o
vaları mUnbit ve mahsuldar olduğu 
halde bu ovalardnn bir kısmı susuz
luk yüzünden harap olmuş ve ahalisi 

fa-r(! ılmt: blilun ôrdu. Pek: 
ihtiyar köylülerin söylediğine naza
ran, şimdi çorak olan mmtakada es
kiden elliyi mütecaviz köy ve müte
addit değirmenler bulunuyormuş. 
Böyle meskun ve feyizdar arazinin 
şimdiki vaziyete gelmesindeki sebep· 
leri tetkik eden birinci umumi mü
fettiş Ab!din Özmen, sıhhat ve adliye 
müşavirlerine yaptırdığı uzun tetkik 
lcrden sonra, su yollarını ortaya çı· 
karttırmış ve bu yollan füzulen elle
rine geçirıniş olanlardan kurtarmış, 
çorak kalan ovanın köylerine su da
ğrtmıya başlamıştır. Bunun üzerine 
binlerce halk eski yurtlarına dön
müşler, sefaletttn kurtulmuşlar ve 
elliyi mütecaviz köy yeniden hayat 
bulmuştur. Buna pek sevinen köylü
ler, şükranlannı ifade eden bir anıt 
yapmıya teşebbüs eylemişlerdir. 

Su yollannm temizlenmesi ve köy. 
lere su tevzii hususunda Mardin va
lisi Fehminin de büyük himmeti gö. 
rüimUştUr. 

Dolu ve 

Yıldırım 

Eski 
Kocasını 
ö·ıdürdü 
Balıkesir, - Savaştepe nahiyesi

nin Hıdırbalı köyünden Mehmet kı
zı Fatma, eski kocası Ali oğlu Mus
tafayı yolda tabanca ile öldürmüş -
tür. 

Konak Pınarının Biga Tepeköyilne 
kaçtığı zannolunan katil kadın ara · 
nılmaktadır. 

Edremit - lzmir 

Yolu Y apdıyor 
Edremit, (TAN) - Kışın btitUn 

seferlerin tatiline sebep olan Ayva
lık - İzmir yolunun Altınova - Di
kili arasındaki kısmının yeniden mun 
tazam bir şose halinde yapılma.sına 
başlanılmıştır. Bu suretle Ayvalık 
ve Edremit, şose ile !zmire bağlan • 
ıruş olacaktır. 

Edremitte Güretler 
Edremit, (TAN) - !dmanyurdu, 

dm Evvelk' b hasılatı stadyuma sarfedilınek ve 9 
Ay : (TAN) - 1 ~ece .. u Mayısta yapılmak Uzere büyük peh-

raya yagmurla. karışık dolu düşmuş, 1 • • • 
b ğ ve m alarda az çok zarar 1_, livan gilreşlerı hazırlamıştır. 

a t Zeeyvyti ıere bir şey olma 
0

• Bu güreşler, civar kasabalarda ya 
muş ur. n mış bil .. gU 1 · f' ali tır pılacak tun reş enn m ni teş-

Yağmur esnasında, Ramazan Pa- kil edecektir. 
şa camii avlusuna yıldırım düşmüş, -----
fakat bir zarar vermemiştir. Kahve Yerine 

• 

Arapkir Hapisanesi 

Teftiş Ediliyor 
Arapkir, (TAN) - Bundan beş 

ay evvel, hapisanedeki mahkfımlar
dan bir kısmının geceliyin hapisane
den çıkarak Tepeköytine gidip Molla 
Hasa.om evini soydukları ve sonra 
tekrar hapisaneye döndlikleri hak
kındaki şiklyetler üzerine, tahkikat 
için MaJatya müddeiumumisi Gülte
kin Onay buraya gelmiştir. 

lnönü kampına gideceklerdir. 
Geçen sene !nönü kampını bitir -

miş olan gençler de Ankaradaki Eti 
mes'ut motörlU taayyare kampına 
gönderilecekler<lir. 

Kızarmış Ekmek! 
Konya, - İstanbul caddesinde ku

ru kahvecilik yapan Osman Nuri 
hakkında .ekmeği kızartarak yan ya
rıya kahveye karıştırdığı idcliasile, 
kamın.1 takibata b~lanılmıştır. 

lzmir Panayırı ve Trakyalılar 

Edirne, (TAN) - İzmir fuarına 
lştirak için Trakyanm dört villye
tinde hazırlıklar devam ediyor. Bu 
tı,ıe meşgul olan kadınlar kolu, Ba
yan Maide Kazım Diriğin Başkanlığı 
altında toplanmış, elişleri ve ince 
işler için komitelere bazı iş'aratta 

bulunmuştur. . 
Bu kol, herhafta içtima edecektir. 

Havalar 

ısınmağa başladı 

!13f)~t)SAU NA 
~ 

fı~ j;:e-, /( ... ' 

·'~' 

'" 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegane 

sıhhi pudradır. 
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ENTRiKA VE SiLAYH Kemik, 
Fildişi 

Bu Yılın Tiftik 
Mahsulü Çok iyi · 

Plfuıının 
Tatbikine 
Girisildi 

~retleri 1 
• 

karı.1 • ._ ..:ı ' ınertlik1eri namus 
&4llUl,.ıe b.. ·. . ' -

2'ının itiın utun cihan tüccarla-
~k k aUarını kazanmış olan 
b erva.n l 
er dönu te cı arı; memleketlerine 

biyet1eruışe ' .nıilli servet ve mede
. ıa.,.e e\1r bır takım yenilikler i . 

.J ıyorla.rdı, 

• • 

1 ncı Il'n1 w 

kıyıı a.giıun altm saçan 
~e~ed annda; sayılamıyacak 
lar, tıza~;~u;r köyler ve kasaba
lnerka.nt T gıdıyor.. Buhara Se
~k 'l'Urk a~ent vesaire gibi bü. 
tnUhitıe..ı- Şehirlerinin merkez ve 
tı' • lllde ib' 1 
~ arasında ın eı:c~ sanat evlexi-

diası olan her bırı bir sanat be
llaklar, kö ~uht.eşem binalar, ko. 
8eliyordu ş er, ıkametgahlar yük-
l'apııa.n ~~fis Bu büyük şehirlerde 
lık 8anatın ~~?,rtlar, dokumacx
terinde to ın butun bedialarmı U. 
~ kıuna.şl pla~an kıymettar ipek
de ha.tare~' cihan ticaret 8.lemin
~k sana l z:evaçlar temin ediyo.;. 
lar; 'l'Urk tka.rlarına, bUyük kt.r. 
"etler ge~:urtlarına mühim ser-

Ur ıyordu. 
an) ve CM 

l'0nıarc ısır)dan alınan mil 
hl....... a altın k " . . : 
~uer, henüz .,1Ym-..tindckı gnnı. 
~ap fatihle . tureıneye b~hyan 
tı. Şiındi b rıne pek tatlı gelmiş
~rtların un.lar, gözlerini Türk 
- a dikıni ı rd' · asırlardan . ş e ı. Bilhassa 
•ı.ı gasıplar berı servetlerini ha.k
ttıniş ol ve entrikalarla temin 
Şaında sa~~ - Emeviler; artık 
~evi ihti .... ~~ -kUrar kurmaz, 0 

~ek için d"b'"'11 tatmin edebil. 
b ~et-ek,' ~: ~Turan)ı da fat-
lriktirnıiş ertn alın terlerile 
~eti Y w oldukları o mua.zzanı 
ti~1~ etmek nıa.ksadile işe 

1Ut Şanı hal. 
tnaı.h_ • ıfesi (Muaviye) bu 
t · <>oa.Qt kola ' 
ç~ Basra v Yca husule getirmek 

tl!ı bin A.r e ~flf e halkından tam 
ıııı~ ap aılesi · h 
-.., . ., Bunl nı arekete getir 
.<liorasan) arı (ınuhacir) sıfatile 
l'e a nakle-.ı '!'. Yerıeştirın.i . 4 q,ı,erk, o havali. 
:ı.. lirk YUrtı ştı... Hora.san, artık 
•ıaıı 1 arına b .. yU 
&. r anan "" u k akınlara 
~b- .ı:.mevt 1 ;\' laken nı k çapu cularma 
' e Olıdan so er ez haline gelmişti. 
pto.... Ara .. nra da artık bir (Tü k 
ılhı...... P ınucadel . r ·--..,q, esl), başgöster-

il UVVetl' 
r\ ziyen 1 çeteler ve buna ben-

"Urk beld 1 şekillerle, mamur 
I>~ e er.ine k 11' Uluk; Şa .arşı yapılan ça. 
iilınelik) nı halifelerinden (Ab 

~tını zanıa -
cı şti, E'akat . n~a kadar devam 
lan. bu "" : Turklere musallat 

l'ı ,..... .c.rnevı " tel . 

~ .. 'UVaffak' ~e eıı, umdukla-
1 lYetı lMl1. 

l.?ı:~~di. Çünku .:"ı.uısaı edeme_ 
_ ~ devn !ürkler, tam bir 
~e bu geçınnekle berabe 
"arhı.,_ çapulcu m\-uh k r, 
~"':~rını k f:'ı\.U una arşı 
~~er; nıaıı ahramanca müdafaa 
t' Uzatanlara, arına ve canlarına. 
Ue hacnerinı bUkı.hçl~m kudre-
~u .... dinnışlerdi. 

Çal'\ "'!UVaff ki 
~lcuıa.ıınllı a Yetsizlik, Emevi 
a.. ı. A. ı.. ... u1 ~

0gl'a.ın}arını sars 
~~ ~ ille~ -
~ er altnJşt • derhal ciddi ted 
la ccac)ı ı. Irak Valisi (Zalim 

Uz,,... Şama Celbet · 
ta .... ı Uzadıy mış .. Onun. 
v~ <lioraaan) a nıUzakereden son-
t. n - V'allliğini de u~ qac onun - a-
ı... Cac, ~"'"' Uhdesine vermış· ti 
·~caz ~-Jyeıu .. 
\>Q 11]8.tdan erden, Yemen ve 
~da g~ ınUrekkep bir ordu 
d:ı .. a. eınn· ek... Bu ordunun 

'""' g . •Yet etti~ . 
lc.ist .. __ eçırecek '"'6ı bır kuman. 

:a'"'l.ll istilis~" Bu suretle Ttir-

'tı~~ Plan, der~~nıin ~ec~kti: 
~lr 'dilen bU .. tatbik edilmışti. 't (l{ute~)k ~rd~nun ser
tıı.e'lil a "erilnıi . tnınde ku-
~ şti, Bu adam E. 

' -~ ' l .. - ..._ Ilı. e, bilhaasa Zalim 
~ci .. _ -en k 
lığ,; ~ biri idi anlı fora vasrta-
lı:a ..... en tnerh · Vahşeti, insafsız. 
t,.~,ıııtnd anıeu al ' 
«ıltle t a bil .. c 1P sahneler 
~ earuf et~ ~osterdiği hissiz
öıcıu ta, Uıerin şti. Yıktığı zaman, 

t'rtı.eıt lrı- de bırakmamak 
lr<.ı.i han ... 

Çer.ini bir adama 

sapladığı zaman, onu mutlaka ka
numak; bu kalpsiz kumandanın en 
büyük 7.eVki idi. Ayni zamanda, 
entrikalarla insanları biribirine 
katmak ve çarpıştırmak mahareti. 
ne de malikti. 

K uteybe; kel}di.sine tevdi e
dilen vazi!eyi, büyük bir 

memnuniyetle kabul et~ti. Ve, 
kendisini bu vazifeye tayin ettiren 
Haccac'a; 

- Ya, emir! .. Hiç merak etme .. 
Türkleri mağlup etmek.. Ve on
ların bütün servetlerini ele geçi
rebilmek için elimde iki kuvvet var. 
Biri, entrika ... Diğeri silah ... Evve
la onları, büsbütün nifak ve şilı:a

ka sevkedeceğim. Tamam.ile za
yıflatacağım.. Ondan sonra da, si
lah kuvvetile haklarından gelece. 
ğim. 

Demişti. 

Kuteybe, ilk iş olarak plannıın 
birinci kısmını tatbike girişmişti 
Muhtelif şekil ve kiyafette casus
lar göndererek, biribirile boğazla
şan Türk Beylerinin rekabet mü. 
cadelelerine, bir kat daha hareket 
ve faaliyet vermişti. Ondan son
ra da, büyük mıkyasta askeri ha
rekete geçmişti. 

H ile ve desi:'lelerle" Türk kuv
vetlerinin en zayıf nokta

larına teşebbüs eden serdar Ku. 
teybe; ilk yaptığı baskınlarda, iyi 
bir muvaffakiyet ihraz etmişti. A
şağı Toharistanm bazı şehir ve 
kasabalarını ele geçirmişti... Ele 
geçen Türkler, kamilen kılıçtan 
geçirilmiş; mallan da yağma edil
mişti. 

Çok tabiidir ki; Emevi ordusu
nun çapulcularına, büyük bir ne. 
şe gelmişti. Ve burada; bütün şid
det ve sürati ile, (Buhara hanlığı) 
nm feyyaz ve zengin topraklarına 
girmiş; (Baykent) şehrine doğru 
il eril emişti. 

Baykent, o tarihte Asyanm en 
büyük ve en zengin ticaret mer
kezlerinden biri idi. Şam serdarı, 
askerlerini bu şehir üzerine sev
kederken; 

- Türklerin hazinesi buradadır. 
Hepiniz, heybelerinizi altınlarla 

dolduracaksınız. demişti. 

Beyaz bayraklı süvariler, ileri 
atılmışlardı. Servet kaynağı olan 
(Baykent)e kolayca gireceklerini 
sanmışlardı. Fakat; şehrin civa. 
nna yaklaşır yaklaşmaz, Türk kr
lıçlarından mürekkep çetin bir mü
daf-aa hattı ile karşılaşmışlar; ol
dukları yerde durmağa mecbur 
kalmışlardı. 

Kuteybe; ne hain, ne namert 
bir kumandan olduğunu burada 
da göstermişti. Şehre, cebren gi. 
remiyeceğini anlayınca, derhal her 
tarafa hendekler kazdırmış; (Bay
kent) i muhasara etmişti. 

B u he~d~klerin kenarında; 
tam ıkı ay, kanlı müca

delelerle geçmişti. Cesur Türkler, 
son gıdalarını yiyip, son yudum 
sularını içinciye kadarı memleket
lerini kahramanca müdafaa etmiş
lerdi. Açlık ve mahrumiyet yü
zünden, şehirde hastalık başgös
termişti. Bunun üzerine, şehir hal
kmm murahhasları, Emevi ordu. 
sunun serdarı ile müzakereye gi
rişmişlerdi. 

Kuteybe, şehir murahhaslarının 
btitün tekliflerini kabul etmiş; 

- Ben... Şehre, galip bir ku
mandan olarak değiJ. ... Ancak, mi
safir sıfatile gireceğim. Size, katl 
olarak teminat veriyordum ki; hiç 
bir Türkün malına ve canına ta. 
arruz edilmiyecektir. 

l ıtanbulda kemik, lil-

~ 
difi, boynuz, tırnak gibi 
hayvan mahaulü madde
lerden imalat yapanlar 
Sanayi Birliğinde topla. 
narak gümrük re.imleri-
nin bu maddelerden ma
mul eıya için hali oldu
ğunu ve ıerbeat bırakıl
dığı takdirde yerli malla
rımıza rekabet edemiye
ceklenni kararltlftırmt,. 

i larJır. Y ~nız boynuz ru- ~ 
minin az olduğu ve yük
ıelmui llllımgeleceği an-

' lQf1lm11tır. ~ 
'~~~~ 

Maden Tazminatı 

için Komisyon 
Ankara, 26 (TAN muhabirinden) 

- Haiz olduktan maden ihale imti
yazlarını kiraya verdiklerinden dola
yı ihale imtiyazları devlete intikal e
denlerin vaziyetlerini tayin eden ka _ 
nunun ihale edenler için tesbit etti _ 
ği azminatı görüşmek üzere İktısat 
Vekiletinde bir komisyon toplanmak 
tadır. 

Bu kanun, madenlerimizin devlet
leştirilmesine ve Etibank kurulduk _ 
tan sonra bu madenlerin istimlak e
dilerek Etibanka devri hakkındaki hü 
kümleri ihtiva etmekte ve muayyen 
bir satma müddeti vermektedir. 

Yeni şekil, ikinci beş yıllık planın 
Demiş; ve bu sözlerini de bir en geniş bir mevzuunu teşkil eden 

ahitname ile tevsik eylemişt maden işletmelerinde devlete daha 
Fakat; Emevi ordusunun şehre geniş imkanlar verecektir. Böylelikle 

girdiği gün, derhal bu söz ve te- dış piyasalarda satılabilecek bütün 
minatı unutuvermişti • madenlerimiz, devletin işletimi altına 
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Dost Başa Bakar ••• 
Düşman ayağa, derlerdi. Eski

den bayanlann uzun etekleri so
kaktan süpürürken bdki bu söz 
doğru idi. Şimdi hiç te öyle değil. 

Kısa etdc modası bayan l4tkarpln
lerini ideta güzel san'atlardan bir 
şube haline getirdl. Şimdl dost baş 
tan önce ayağa bakıyor, çünktl blr 
kadının zevki selimi, şapkasından 
daha ziyade, iskarpinlerinden an
Ia..sıhyor. 

Bu yeni güzel san'atm lptldum
da, kadın modalannı icat edenler 
tablatiin bazı hayvan deri • 
lerine verdiği güzellikten de .istifa
de etmek lçln yılan derisinden .is
karpinler diktirmişlerdi. Bu moda 
yavaş yava.5 ortadan kalkıyor. Ta
bii deri güzelliklerinden 6imdi an
cak küçük pullu krokodil derilerine 
rağbet ediliyor. Fakat en güzel, 
ayaklara bakan dost gözleri en zi
yade okşıyan iskarpinler üzerlerl 
delikli, ajurlu lskarpinJerdir. He
le, en yeni modanın meydana çı
kardığı, bakla.va şeklinde ajurlu .is
karpinler, en zarif arabesk çizgi
lerden yapılmış birer resim gibi gö· 
rtinUyorlar. 

Bu güzel !}eyler sağlık balmnm
da.n da tam hoşnutsuzluk verecek 
ayakkaplandır. Hekimler öteden 
beri, deriden yaJKlan iskarpinlerin 
hava girmesine engel ve ayaJdarm 
çok terlemesine sebep olın88mdan 
dolayı ayakan 'büsbütün kapatan 
deri i~karplnlerl çekiştirirlerdi. A
jurlu .iskarpinler heıklmlerln gös
terdikleri mahzurlarm önUnli aldığı 
için onlan da hoşnut ediyor. 

çoğu uzun ökçelerin aleyhinde bu
lunurlar: Uzun ökçeler ayağın ke
merini fazlal~tınr, yürürken in
sana zahmet \'erir, insanı yorar, a
yak bilt-ğinin burkulma.r,ma sebep 
olur derler. Bazılan buna, uzun ök
çeler bayanların çok defa. çektikle
ri mide sancılanna, sancdı aybaş1• 
lanna sebeptir, diye ilih:e ederler. 

Bunlann hepsi, az çok, doğru. 

dur. Hatta bizim güzel lstanbulu
muzda fazla olarak bir mahzuru 
daha vardır. 

Kadmlanmız epeyce düz ol
mayınca, ayak burkulma.~ı hem da
ha sık olur, hem del'OOe6t ileri olur. 
Bundan da hazan adalelerln elyafı 
kopar. 

Fakat bütün bu mahzurlar uzun 
ökçelerin büsbütün ortadan kalk
ınasma sebep olamazlar. Çünkü 
uzun ökçe bir kere bayanın bo
yunu uzatır. Zaten uzun boylu 0 • 

Jaıılar uzun ökçelerden vaz geçse _ 
Ier bile, kısa boylu olaııia.r onlar 
dan vazgeçemezler. 

Zat.en uzun ökçeler uzun boylu
lar için de faydalıdır. Uzun ökçe 
kadının boyunu doğru tutturur. Kı
sa ökçeli kadına doğru durmasmı 
~ kadar söyleseniz, kendini bıra
kınca, yine omuzlan ileriye gider, 
kamburu çıkar.. hkarplnleri uzun 
ökçeli olunca doğru dumuya, hatta 
arka~·a doğru eğilmiye mecbur o
lur. Çünkü uzun ökçe insanın ağır
lık ıner kezinl öne doğnı götürür ve 
düşmlye sevkeder, insan düşmemek 
lçln ba.5mı arkaya almıya, dik dur
nuya mecbur ohır. Uzun ökçelerin 
kemerli yapılması bu mecburiyeti 
arttırmak içindir. 

Tiftik vaziyeti hakkında piyasa.dan aldığımız maluma.ta göre, 
1937 senesi tiftik mahsulünün idrakine batlanmıttır. Geçen sene
den bu seneye devren kalan muhtelif cins mallardan on bin balya 
kadar tahmin olunmaktadır. 1937 senesi mahsulü ise tahminen 
55 - 60 bin balya kadardır. 
1936 mahsulü piyasaya ilk çıktığı 

zaman kilosu 90 kuruştan b~layarak 
oğlak cinsi 160-170 ve sıra mallar 
150-155, deri malları 117-130 ku
ruş arasında muamele görmüştü. Ye
ni sene başına kadar devam eden bu 
satışlardan sonra fiyat düşüklüğü 
başlamıştır. Piyasada yalnız Ingil
tere, Fransa ve Rusya alıcı kalmış, 

klering dolayısile Almanyaya mal 
gönderilmediği için Almanlar çekil
mişlerdir. Fakat, alman haberlere na
zaran, Almanların mübrem ihtiyaçta
n dolayısile tiftik almak istedikleri 
anlaşılmıştır. Bugünlerin piyasasında 
oğlak cinsi, ekstra mal 130, sıra mal
lar 121>-127, deri ve kabalar 100-
110 kuruş arasındadır. 

En Fazla tiltik •attığımız 
memleketler 

Geçen sene en fazla mal Almanya. 
ya gönderilmiştir. !kinci derecede 
Rusya ve sonra Fransızlar gelir. 

Fransa.da da bloke olan paraların 
kurtarılması için alınan tiftiklerimi
zi Fransızlar Ingilizlere satmışlar. 
dır. Bu vaziyet ürerine lngilizler biz
den doğrudan doğruya mal almak i
çin teşebbüslerde bulunmuşlardır. 
Bradfor.brikalan için tiftiklerimiz 
Çok aranılmaktadır. Bundan dolayı 
lngilizler deri ve kaba mallarnnızdan 
almıya başlamışlardır. Yeni mahsul 
yavaş yavaş piyasaya gelmiye başla. 
mıştır. Piyasanm merkezi şehrimiz 
olduğuna göre, bu senenin mahsulü 
üzerinde iyi işler olacağı tahmin ~ 
lunmaktadır. Tiftik ihracatıçılamnız 
birkaç gün evvel Ingi!iz piyasasında 
alakadarlarla görüşmek üzere Lon
di'aya bir milmessil göndermişlerdir. 
1:.azir8:1'1da memleketimize geleceği 
soylenilen Alman murahhasları ile 
klering anlaşmasının iyi bir şekle ge
tirilmesi takarrur ederse, Almanya
nm. da yeniden piyasamıza gireceği 
tabıi görülmektedir. Son vaziyete na
zaran, bugünkü fiyatlar normal bir 
hale girmiştir. Yeni mahsul bu sene 
hayvanların iyi beslenmiş olmasından 
dolayı kalite itibarile geçen sene 
mahsulünden daha yüksektir. 

BORSA 
27 NJSAN SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız: Fr. 
Lıret 
Drahmi 
Belçika frangı 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak tro. 
Silinı 
Marlr 

624,-
123,-
108,-
120.-
18,-
80.-

570,-
20.-
63.-
70.-
21.-

624,-
126,-
113,-
12~ -
22.-
84.-

580,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-

Yapağı 

Mahsulü 
100 Bin Balya 

Bu sene yapağı vaziyetimizde can
lılık görülmektedir. 1396 senesinden 
bu seneye devren kalmış yapağı mik
tarı 25 bin balyedir. Bu\Seneki yeni 
mahsulümüz yüz bin balye kadar tah 
min olunmaktadır. Geçen sene mah· 
su.lünün hemen büyük kısmı Rusya 
ve Alnıanyaya satılmıştır. Milli fab
rikalarımız yerli yapağılarımızdan 

pek az bir miktar almakta devam et
mişler ve fiyat düşüklüğü zamanla
nıda mal almışlardır. Fabrikalarımız 
umum sarfiyatının ancak yüzde yir
mi beşini 'piyasamızdan tedarik etmiı 
!erdir. Geri kalanını dışardan getir
mişlerdir. Bunun da sebebi hariçten 
getirilen malların tediye şartlarmd~ 
ki vadelerin tesiridir. Hatta dı~rdan 
kirli yapağı bile getirildiği piyasada 
söylenmektedir. Yeni mahsul için 
Rusya, Amerika ve Fransanm piy~ 
samızdan mal istiyeceği anlaşılmak
tadır. Trakya malları 65, Izmir ve el
van malları 60, Anadolu mallan 53 
kuruştur. Izmirde yeni mahsul çık
mış ve ilk piyasa 55 kuruştan açıl

mıştır. Diğer mıntakaların mallan 
ancak haziranda piyasaya gelecektir. 

ZAHiRE 
BORSASI ... ~ ........ 

27-4-987 
F 1 ı\l'Lı\k 

Buğday yumuşak 16,12 6,22,50 
Buğday sert 6,10 6,15 
Arpa Anadol 4,10 4,17,SO 
Çavdar 4,37,SO 5,.-
Kuşyemi yeni 9,25 10, 2,SO 
Mercimek yeşil 6,- -.-
Afyon kaba 300,- --Jt-
Peynir beyaz 23.21 27,-
Peynir kasar 45,- 56,-
Zerdeva derisi 4200,-
Sansar derisi 2700,- 4000 
Tillı:i deriıi 450,- 1075 

Gt.Ll.1'1 
Buğday 465 Toe 
Çavdar 105 Tou 
Arpa 9b fon 
Kepek 15 Too 
Un 60 ToD 
Mısrr 90 ToD 
Norut 30 ToD 
Bulgur 33 Ton 
Yulaf 20 Too 
Fasulye 17 Too 

G t DEN 
Afyon 4 Toıı 
Yapalı: 5 TOıll 

• 
Dünkü muameleler Zloti 

Pengo 
Ley 
Dinar 
lııvec: lrurona 

Altm 
Banknot 

25.-
20.-
21,-
12,-
40,-
30.-

ıo52,-
253.-

1 
Londra 

ÇEKLER 

Nev. York 
Pariı 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Milino 
Varısova 
Budapeote 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stolcholın 

624,50 
0,7918 

17,86 
4,6845 

87,51 
3,4575 

64,0512 
1.4460 

22,6580 
4,2130 

13,7710 
1,9695 

15,0475 
4,ı633 
3,9792 

22.50 
24.-
14.-
52.-
32-

1053,-
254,-

614,50 
0,7905 

17,855 
4,6860 

87,51 
3,"'570 

64.0512 
ı,4465 

22,6580 
4,2130 

13,7710 
1,9692 

15,0520 
4,1633 
3,9792 

107,4460 
34,4275 
23,805 

3,1075 

Dün şehrimize 33 vagon buğday, 
dört vagon çavdar, beş vagon arpa 
gelmiş ve ekserisi saWmıştır. Fiyat
lar evvelki gUnün aynidir. 1-2 çav
darlı Pulatlı malları 6,37-7 kuruş, 

9-10 çavdarlı beyazlar 6,17,5, 20 
çavdarh1ar 6,06 - 6,10, Ankara ~ 
yaz mallarından 4-5 çavdarlı 6,27 
kuruştan satılmıştır. Adapazar sarı 
mısırı 5 - 5,02, Düzce ve Trakya mı
sın 5,05, beyaz mısırlar 4,32 - 4,35 
kuruştur. Kuşyemi 9,25 - 10,02 ku
ruş arasında satılmıştır. 

107,4460 
34,4275 
23,805 
• 3,1075 

1 LiMAN HAREKETLERi 
1 

Bugün limanımıza gelecek vapur • 
Iar : 

.J Saat 16,15 te Uğur lzmitten, 15,40 
- --- - -------" ta Bandırma Mudanyadan, 6,SO da 

Frank gene clüftÜ Antalya Bandırmadan • 

İskarpinlerin ökçelerine gelince, 
bunlar !ine uzun, ince ve kemerli 
oluyor. Rivayete göre, bu senenin 
modasında, spor lskarplnleri deni· 
len ve yol ytirtlmek için yapılan 1.8-
karpinJerde bile ökçelerin dört 
santimetreden kısa olınamaeı pıt 
konulmu5. 

l>undan ba§ka uzun ökçe insanı 
adeta seker gibi yürümlye mecbur 
eder. Bu tarzda leylek gibi ytlriiyti§ 
o hayvana çirkinlik verir9e de, ba
yanlara daha ziyade r.arlflik verir. 

Dünkü borsa muameleleri gevşek Bugün limanımızdan gtdec.ek ~ 
geçmiştir. Paristen 272 frank gelen ' purlar : 

Ajurlu iskarpinler için sağlık 
bakımından ihtilaf yoksa da, uzun 
ökçe hekim1er ara.smda ittifakı 
toplıyama.nuşbr. Heldmlerden bir 

Onun lçlndlr ki helklmler uzun ök
çelerin aleyhinde ne kadar söylese
ler, bayanlar --kısa boylu osunlar. 
urun boylu olsunar- ondan vaz 
g~eml~·ecekerdir. 

Türkborcu şehrimizde 20,20 liradan 
açılan bu tahvillerin 20,10 liraya 
düşmesine sebep olmuştur. Bu fiyat 
üzerinden hayli alıcı olmuştur. Mer
kez Bankası 93,5 liradır. Aslan çimen 
tosu 14,30 liradan satılmıştır. Di • 
ğer hisse ve tahvillerde değişiklik o?-

Saat 18 de Antalya Barima, 20 
de Bandınna, Bandırmaya • 

mamıştır. Fransız franla düşmekte 

devam etmektedir. Dün, gelen telgFaf 
lar frangı 111,53 göstermiştir. Ster
lin 624 kuruştur. 
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Millet Meclisinde nafıa işlerimiz 
üzerinde bir münakaşa oldu 

Rtqa me•ele•i . . r olmamak çin .... Yusuf Kemal arkada l keti bu devletin sınırlan içinden ve [gün kullanılabilecek bir hakknnız °"/partide, veklletlerde mühim tşterd9 (Başı 6 mcıda) 
la daha önce başımızdan defedilemez 
miydi? 

"Aleyhimize yığılmakta olan bu 
borç şayet bu hal devam edip te im
tiyaz sonu olan 1958 yılma kadar sUr 
se idi halimiz nice olurdu? Devletin 
Uzerine · 10-15 milyon gibi bir borç 
yüklenecekti.,, Bunu Çetinkaya söy 
lUyorlar. Bu asla doğru değildir. 
Arkadaşlar, 10-15 milyon 10-15 bin 

liranın bile yüklenmesine imki.n yok 
tur. ÇünkU böyle kabul edilince biz 
eski devirlerde olduğu gibi mukavele 
yapacağız, onun içerisi güveli bir ka 
bın san yaprakları arasına deilnede -
rek ve ağzını mühürliyerek nesille -
re devredeceğiz, nesil değişecek aça 
cak, bakacaklar ki burada. bir facia 
metfundur. Geçntlf devirlerin her 
eeydeki bu ihmal<2 şıarmı bizim için 
tasavvura imkln var mı? 

Biz hakikatler anyonız 
Arkadaşlar, bizim yaptığmuz mu -

kavele hayat için yapılıyor. Bizim ya
pyışımız müddettince her gün bizim 
hayatımıza bağlı olarak hayatiyetini 
muhafaza ediyor. Biz her gün haki· 
katler aramakla meşgulüz. 

Binaenaleyh Recep Peker 929 mu
ka. velesini yaptığı vak.it devlete inti 
zar hesabmdan 10 - 15 milyon yekil 
nunda bir yük bırakılmasına mUnte • 
hi bir facia. yapmıştır. Bu doğru de
ğildir. Vekalet mukavelenin bu ihti • 
maileri karşılıyan diğer maddelerini 
tatbik edince hiç buna im.kin yok • 
tur • 

Bu mukavelenin demin arzettiğim 
prensiy bakımından her maddesi tek 
başına bir hüküm ihtiva etmez, Biri 
diğerine bağlı olarak hepsi bir küldür. 
Mukavelenin birinci maddesinde dev
lete mühim bir fayda temin ediliyor. 
Geçmiş hesapları tafsil ettmiyeceğim. 
923 de Veyil gelmiş, altın farkı olarak 
beş misli tarife yapmış ve eski he • 
aaplarm tanzimi de kararlaşmış bu -
lunan bu hesaplara göre, 927 de beş 
milyon diye konabilmiş olan yekftnu 
929 mukavelesinde birinci maddede 
bir buçuk milyon altın frank artırıl
mış. Bunları söylememin sebebi me
eullyetini taşıdığım bir ifin yolauz 
bir tarafını değil, her tarafını göster 
mektedir. 

Encümen ve bUtiln allkalılarla sı-
kı bir iştirak ile çalışıyorduk. O . za 
manmı başkanı galiba sayın maliye 
bakanı Fuat Ağralı mazbata muha.r 
riri de Mithat Aydındı. EncümP.nle 
ıılu iş ı,irliği yapıyorduk. EncümPn 
5 milyon altı milyon çıkarabili~k 
çok iyi olacak diye düşUnüyordu. Bu 
nu gizli olarak konuşmuştuk. Altı 
milyonda encUrııenin memnun ola • 
cağı mutabakata varmıştı. Ben şirke 
ti daha fazlası için sıkıştırdım. Bu • 
ra.sı tamamen hatırımdadr. 

8 Hne içincfe 
'.Ara.ınzda inkita oluyordu. Şirket 

murahhasları o anda encümene bir 
bitim hediyesi olmak üzere istediğin 
den yarım milyon altm frank ki, bi
zim para ile 200,000 liradır. Daha 
ikoparmrştrm. Encümene getirdiğim 
zaman arkadaşlar memnun olmuşlar 
dL ÇünkU bizim encümenle mutabık 
kaldığımız yekflııu 200,000 Türk li · 
rası kadar geçiyordu. Nihayet hepsi 
ni mukayese ile söylenmesi icap eden 
bir argüman olarak kaydediyorum. 
929 da ben bu kadar söktüm. Daha 
aonraları bqka bir aırkada, belki da 
ha fazla sökebillrdi. Herkes kendi 
yaptığı şeyin değifmekte bulunan hl 
dlsat ve vaziyet kaıııısmda dalma 
tunç blr heykel gibi bozulmadan kal
dığını iddia edemez. Zaman he~yi 
asmdırıvor. 927 projesinde de benim 
Milli Müdafaa Vekili olarak imzam 
vardı. O vakit Başvekil yine İsmet 1-
nönU idi. Nafıa Vekili Behiç Erkin 
maliye vekili AbdUlhalik Renda o va 
kit biz kilometre lbaşma on Uç bin 
ıökebilmişiz. Oradan iki sene daha 
r- ~ .. ;ı.t"rı ı:ıonra kilometre ba.şına 

1000 altın frank daha indirebildim. 
356 kilometre 1000 3563 .•. altın frank 
eder. Bizim paraya tahvil ederaek 
142,500 lira, bu bir senede klmmz. 
O zamandan bu zamana kadar ge • 
,. ... - cınlri 'T. Sf>'levi hesap edin. Yeld\nu 
1,139,200 TUrk liram eder. Yapılmış 
l- ' •• ,,, bir kP .,.ıtnl!tn hatrrmızda kUçUk 
bir yer. iz bırakması için bu hesap
tan söyledim. B~mızı ağntma.mak 
lc;in -aşka maddelere geçmlyeceğim. 
Za~en onlar mevzu de~dir. 

R.8.fa geçen müzakerede bu ktlrsU şımla nasıl konuştuk ve nasıl mu • hakkın vermediği yoldan hakları zor !arak koymuşum • ayni suretle yazılarım, notla.rDJl var-
de çok mühim bir f&hsiyet almış 0 • tabı1t kaldık. Ben hatıramı söyliye • lıyarak sürüp atmıya imkan yoktur. Bu bir akittir. Akidin 13 Uncü dır. Binaenaleyh Çetinkayanm okudll 
lan kelimedir. Ben evveli demin a- yim. Buna Ttirkiyedeki •başka ecne- Şunun için imkan yoktur diyorum, maddesi de mukavelenin aynlmaz bir ğu notları görmüf olan arka~latl 
lelumum anlaşmalar bahsinde yap • bi antrprizlerine benzemez. F.sasen çünkü o gitmez. Zorlanırsa, beynel • cüzüdür. Şu halde· bu mukavelede bu not şunun da üadesidir, yolun~ 
tığım gibi raşanın ne demek olduğu bu hat devletin malı idi. Şirket bu • milel hak tahsilinin yollan ve çare- ikte müstenit raşa hakkı yoktur de- bir yanlış zan gelmesin diye bi.ı"al uf 
nu izah edeceğim. Haknaşinaslık say rada sade bir t,letme unsuru idi. Bi- leri vardır. Nihayet hakeme gidersi- meğe imkan var mıdır? Bunun aksini zun izahat vermiye lüzum var nııYdI. 
mamanızı rica ederim. Raşanm ne ol naenaleyh hattı satın almak mevzuu niz ve zorlayınca haksız olursunuz. söylemeğe imkan gören hukukçu. po- Fakat arzettiğim diğer esas nok 
duğunu anlamak ta benimle bugUnkU bahis değildi. Mevzuu bahsolan şey, Çetinkaya diyorlar ki, şirket adam- litikacı her ne olusa olsun hepsi ile taları tebarüz ettirirken meseleyi. 
sayın bakanımız arasında esas iti • olsa olsa işletme hakkının satın alın lan söze başladıktan zaman "sizin ömrümün sonuna kadar boy ölçüş • eksiksiz ve intizamlı tekilde g()Stel' 
barile bUyUk fark va.rd.Ir. Ra.şa ne • ması idi. Bu bir ikincisi raşanm ne raşa hakkınız yoktur,, dediler. Tabii meğe hazırım. mek icap etmiştir. • 
dir? Ra,a kelimesi devlet varlığı içe demek olduğu hakkında demin ma- arkadaşlar, Avrupalı adamlar böyle Demek ki bu mukavelede lkte Bir temdit meselesi vardır, uıatııJI 
risinde hususi antrprizler fikrinden lumat arzettim. 1872 den benim mu- konuşur Ali Çetinkaya sade r~a me müstenit raşa vardır. Şimdi yoktur. ya.cağım, bana aittir. fakat zabıtta 
doğmtı.ıur. Bilhassa ecnebi antrpriz kavele yaptığım 1929 a ka.adr yani selesiiıde bunu dememişler. Kendi i- dedikleri o iki şarttan zaman ve bizden evvelki idareye taalluk edeJl 
bir dewet varlığı içinde hulfil etti mi 57 sene zaman bu hat tabii sahipleri zahlan arasında bulduğum birkaç sa tazminat kayıtlannı ihtiva eden bir noktalar var.. . 
ora.ya koyduğu sermayeyi korumak değişiyor Avusturya oluyor, Fran • tırı aynen okursam bu baptaki fikri madde koymuş olsaydım, bugün es- Temdit işi 1909 da iradei senıyeY' 
ister. 0 sermayenin işletmesi için SIZ oluyor, devlete geçiyor. En son mi tavziha medar olur ümidindeyim. kiye ait bin tUrlü çirkinliklerin te - arzedilmiş teyit edilmiş ila.. sunuJS 
kendisine verilmiş olan imtiyaz müd yalnız işletme hakkı son şirkete ka- Benim 929 mukavelesiyle yaptığım mizlenmesi silsilesi içerisinde onlar- haricinde kısaca arzedeceğiın bit 
deti çerisinde bir kazaya uğramama lryor. Şimdi burada yurda yeni gele lşlerden birisi Alpullu - Yeşilköy hat danbir gUzeI eser olan bu satın alışın nokta mevcuttur. Zaptın 72 ine~~~ 
mu teınn ihtiyacındandır. Su halde rek bir iş yapan ecnebi bir 1Jlrket i- tı takası idi. Bitmiş, halledilmiş bu halen vukuuna imkin olur muydu?. fasında anlatıyorlar. Baron 11P., 

yurdumuza herhangi bir ecnebi antrp çin mevzuu lbahsolan müddeti ve im- yolda alacak verecek kalmamış idi. Şu halde raşa için benim koydu • böyle olmuş, şirket şöyle olm\lŞ .qe 
rizi, gerek demiryolu yapmak gerek ~yaz. sonuna kadar. ~miantl~ kla- Fakat şirket Çetinkayanm önüne O· ğum usul en doğrusudur. sa~ fenalıklar .. Son vaziy~te ~ • 
fabrika ve saire tesis etmek için ken sık bır raşa meselesını bu vazıyette nu da tekrar getirmiş ve demiş ki, O zamanki Bcqv k "l" d gclıyorlar. Çetinkayanın üadesı~ 
disi ifletmek ilzere bir iş yapma va- dilşilnmiye imkln var mı? 929 mu • be nbunu da isterim. Bu kaç paradır "N t . e 

1 ıme •or ıan ta - 1872 de başlıyan işletme tnıtı: 
zyetinde olunca birine iş olarak der kavelesinden sonra şirketin 29 sene biliyor musunuz arkadaşlar 95!5 bin \" ~eselesıne gelince ,b~a~a yazı gittikçe firketin lehine, hUkd 
ki: "Buna bizden hangi tarihe kadar zamanı kalmış. Klasik raşa şekli dU lira. 8

00~~ nk 8.§dilanı_mızm da adı geçmiştir. metin aleyhine dönüyor - sunu p.a 
.rlı u k b . ı· u t .Ş • • n en erıne de maruzatta bu • ıl .. 1 1 ., 

satın almryacaksmız? Çünkü ben bu 9 ... n rse u müddetin mese a. ç e ark hattının soyucu ,ah111yetı 1 d U b' s soy er er . · 
'ki 1. k d bi da un um. zun ır çalışmadan gel -

raya klr maksadile sermaye koyaca ı s veya yansı a ar r zaman Ali Çetinkaye. diyor ki: "kendimizi mişlerdi. Burad d bü "k 1 Yarın Devam 
ğım !.§imin en feyizli zamanında yap ra.şa hakkımız olmadığı yazmak la - zorladık, dosyaları karıştırdık aradık 1 1 ld"l a ~ yu ça ışına • 
tığım işe bakarak ne klrlı iştir diye zmıgelecektir. Yalnız 929 dan 49 a ve nihayet anladık ki, bizden takas darba meşgu tu erd. n buzul runuz - Edeceg"" •ız 

· b ı 194 ıc k d TUrki e şir a unu arze me en evve o zaman 
satın almıya lmlkabilirsiniz. Onun ı- u o mazsa , .J e a ar Y v olmuş şeyleri de tekrar istiyorlar. benim mes'uliyetine mil rek olmak 
çin siz bunu benden ne zamana ka - ketler işletme hakkını alamıyacagı Reddettik f" i h · b 1 d v şe be 
dar satın almıyacaksmız. Bunu söy- Bununla kalmaz 1958 senesine kadar Evet ist~rler sizden takas olmuş ş~re ~n aılz u u~ ugum zan;,~ ı .. · · 
leyiniz o zaman konuşulur, o he- da tasavvur edilen sene için bu kadar şeyleri de isterİer Baron Hirşin ve nıml l~~an;, ~yapıdmış olanı ır rm 
sabmı ;·aparken sen de hesabını ya - hesabile şu kadar para vermeyi taah tarihe bugUnden İtibaren defnedilen Yt ~ 11ş 

1
?'1b.l a 1nn~~ ~ yapı mışd. 

0 an 
d · o hUt ed ktik Bö 1 ıır mı" arız erı ı me erı ıçın zaptı ver ım. 

param. o, 100 der sen, 70 ersın. , ece . Y e şey yapı : Şark demiryollarmm soyucu ve sö- Baştan aşağı ok dul K dil ri-
70 der aen 50 dersin. Mutabık kalı · Hergün deği,en hayat ve ra,a mürUcü şahsiyetinde bu bir anane • ne maruzatta bulu ard. en el 

d · i t al k di ih · · d d' . 0 .. unrna an evve o 
nır. On an sonrası ıç n sa ın .,aca · Arkadaşlar, raşa ye z nuruz e ır. Soygunculuk ananesı. muesse zamanki B<>avekir ıf t' 1 be d 

· ti Udd f · b • . . V k . - ""!i ım s a ıy e n en sm amma ım yaz m e ının ana bir heyula var, bır vahıme var. : se &nJımıza gelıp konuştugu zaman, soracakları bir nokta 1 1 dı-
getirmesi muhtemel olan mefruz he- bunların kıymeti onlann hayattakı sizin halinize, irfanınıza, o günkü sordum. 

0 
up 

0 
ma gını 

sabı, kan da nazarı dikkate almak rollerinden ibarettir. Mefhum diye vaziyetinize bakar ve getirmiş oldu- . 
mecburiyetindeyim. ÇünkU ben ora- lugattaki mana.sile anılan herhangi ğu kırk türlü oyunlu teklif içinden Evvela sizde h!sıl ol~uş bır ukde 
da kalsaydım, yine kazanmıya de • bir kelimeyi her gün değişen bir ha vaziyetinize göre olanı seçer ve ken varsa,k b~ h~s~sta zatıalmize ce~ap 
va medecektim, buna karşı tazminat yatta aynen tatbik edemeviz. Tatbik disinin hakkı lmiıı gı'bi yüzü kızar • Kvermd~l ~b~cı borcumdur.,, dedım. 

,J • 
7 en ı erı 1 · .. dil B d vereceksin der bu kaydı koydurma· ettik mi mahvoluruz. Avırupalı ada- madan ister. . uz~m gorme er. ~ an 

dan hiçbir kimse, hiçbi recnebi ser- mm karşısına böyle aldatıcı fikirler Evet, evet öyıle demiştir, .. alamaz son:: v~~ıy:tm Ka~uta!~ da ~t
maye, devlet sınırı içinde gelip iş ya le gelir avlar, alır bera:ber götürür. tnnız. raşa hakkınız yoktur,, demiş- ~e e 0 ugum mahıyetını hulasa et 
pamaz. Bir taraftan rqanm tatbiki Şurasını da arzedeyim ki, r~a me- tir. "Bana bu milyonu vereceksiniz., ım · 
işi devlet için -de faydalıdır. Üç sene selesini mevzuu baheetmedik d'*1h demb;ıth .~ hakkt ıs ~U. nu~dd• .. Arkad .ıar de~in sırası ~lmisken 
fillen kalacak falcat nihayet bir gün nazan dikatimi bilhassa. raşa teklüi de en faydalı ,ekil olan mutlak bir soylemek ıstemedım. Ayn bır mevzu 
gelip devlete menfaati icap ederse önce onlardan geldi. Oza.manki maz- tarzda varken yok demeleri de tıpkı yapmak istemiştim. Benim Başba -
ben bunu satın alacağım der. Raşa bata muharriri arkad~ımız bilmem böyledir. kanla konuştukla~ not olarak dos 
şartlarmı koymakta sermayedar için hatırlarlar mı? Bir arkadaşımın ha- Arkadaşlar, r&f& hakkımız vardı yada mevcuttur. Ah ~tinkaya bul • 
fayda, sermayenin kuver olması, ya- tırasmı bu kadar z !4 'amak istemem. ve raşa hakkımız olduğu içindir ki, muş B8!bakanın kendı huzurlarında 
ni mahfuziyetl için bir kapak bir Bana raşa maddesı r.i onlar açınca Ali Çetinkaya bu işi başardı. Yoksa bulundugumu_ da. !imdi gö~yoru~, 
müddet temJnidir. ben uyandım, ben devlet ha.yatında karşımıza gelen adamlar bu huku - ~ zaman b_enım ıçı~de çalış~ı~ ~ü-

1872 den 1929 a kadar 40 mukavele yapmI:f tecrübeli bir a- kun sizde olmadığına kani olsalardı Omette bıl?ass~. bı~ç~k muhım ış -
dam değildim. Derhal dedim ki, bu alış mukavelesinin neticesinde de ken lerde gecesı gunduzu olmaksızm, 

Şimdi mevzua gelelim. Evveli Yu teklif onlardan geldiğine göre, bun- dilerine bir zprar olacaksa bu anlaş ~~~ ,zaman kaydı bu~unmaksızm ken 
suf Kemal Tengirşenk arkadaşları • da bir marifet var. Başvekille konuş maya. yana.qmazlar. Ve son anl~ma ısıni r~hatsız ederdık. O zaman, bu 
mızdan başhyarak konuşmayı daha tum, belki Saracoğlu ile de konuş • yapılamazdı. ~eseleyı Heyeti Vekilede, encümen 
uygun görüyorum. Tengirşcnk arka tum, öyle hatırlıyorum, Tengirşenk- R a lıakkı var mı ok mu? e kon~şu~orduk . 
daşımız, o zaman devlet demiryolla- le konuştum korkula.nmı söyledim Cif . ' Y Kendılerınden sıksık ve her mU -
nnın hukuk mUşaviri idi. Ben Nafıa tamam dedi.' Tengirşenkin tekrar ha 1929 muka.velesınde raşa ha~ı zakere safhasında emirlerini alıyor-
Vekileti mesuliyetini üzerimde tutu- tırasmı ihya etmek isterim. Onlarm ,;ar mıdır, yok mu~~r? Tekrar u~- ?~m. Kl.üp binasında bir gece ziyaret 

Yordum. Hatınmda bulunan bir nok· '~edi-· . d'k' b k bahsetti- tunde duruyorum. Çunkil bunun bır ıçın vakıt bulabildim. 
N us1. gı ve şım ı ı a anın .. .. lü ktas k .. 1 • Sayın hu 

tayı arzetmeyi wcibe sayanın. a • ği şekilde bir raşa için yok yok dedi. puruz no ı ıı.uy?r. . • Bu fırsattan istifade edip kendile-
fıa Vekili sıfatile çalıfirken devlet Yalnız bizim raf& diye br hakkımız kukçu arkadaşlarım bılhas~ di~kat rine maruzattta bulunacağımı söyle
demlryollan hukuk mUşavirl olarak devletin hUkümranhk hakkı olarak buyursunlar. Bundan evve 1 muza. dim, koluma girdiler, bir odaya gir . 
çahfan Tengirşenk arkadaşımızın vardı:r. Bu böyledir amma, bir dev • kerelerde .vekalette b~ .takım zatla- dik, raşa hakkında konuştuk. Vakti
Nafra Vekaletine alt bütün işlerde ıetin replmi buna mUsait olmazsa ar nn reyle~ . almıyor, ıstı~a.reler ~apı le bu hat yapılırken raşa mevzuu 
kendisile konuşmak mecburiyetini kadaşlar, bu devletin rejiminde mü- \ıyor. Vekılın zabıttaki üadelennde bah~dilmemiş, readaptayon müna . 
hissediyordum. Bu yardım talebini sadereye gidilemez Tilrkiyede mal, bu kayıtlar vardı. Hatta Mustafa $e sebetıyle bir kayrt koyalım diyorlar
hiçıblr vakit reddetmezdi. Bilakis t~ mesken masumiye~i vardır. Hiçbir ref arkadaş~ızm, Tengirşenk arka dı. 
miz br özver ile istşareler kabul ettı. 

1 
sermayenin ve sirketin malı bu mem daşrmızm mutaleası?~a da bud kayıt Çalıştım, tetkik ettim, adamların 

Hepsinde istisnasız devlet için fayda lekette kendi akdettiği mukavele . vardır. O no~tayı bı~ ::m~y .. ~~ - bunu benden isemesi de na.zan dik -
verici şartları bulmak yolunda ba~a nin tahmil ettiği kUlfetler karşısın- mıya ehemmıyet ve ~ hUkO. şa katimi celbediyordu. Raşa diye yeni 
bir aydınlık tesiri yaptı Burada s_oz da müsadere edilemez. Türkiye reji- hakkı vardır _amm.a r u a ha rnran- ve hususi bir madde koyarsak bütün 
söylerken herhangi bir arkadaşın ıs- i i · dU d bir ı k lık hakkına mUstenıt ~ kkıdır .. mukavelenin şeraiti devletin aleyhin
ml mevzuu bahaolunca ve bilhassa mgUn n ~:~~ı n~ır: ı:: ~ Yani bu hakla devlet her şeye sa • de müessi olacak şekilde zarar veri _ 
muzakerenin portresinde de bir ın. sa n~tşt b'-'-isadm be d n,O lfhalda n hiptir. Devlet tazmin eder ve sen eraı en ın~ e ra ci bir şekilde olmasm diye düşündük. 
Dm hüviyetine ve ...,,.._.f saydıgı- taraf ş hakk d' ,_.edikul u~.t d Ud hatti zarar verdin çık git .. der. Bu .,.- - şa ı ıye Ll!Le en arz a m •t değildir y . Klasik raşa şeraitinin kabulüne im • 
larma tesir yapıcı bir koku sezerse oetli bir madde konsavdı ne olurdu? hak akde mU~tenı h kkı · anı kln olmadığını gördilk. 13 UncU mad 
titizlenir hakkıdır. Ben de bu müza ş· di k l dd ı · · blribi "akde mUstenıt ıraş& a yoktur . ., de de kabul ettigı-·miz tarzda bir satın 

• . •. ım mu ave e ma e ennm r i orlar Belki ben yanlrş anladmı 
kerede olsaydım, bu arzettıgım şey· terine eklenmesi mraaı geldi. d Y . · rl Ek iği · almanın devletin hakkı olarak kon _ 
terin eeu safhalan karşmnda titiz Aflerinı .rica ede m. s varsa ması mUraccah olduğunu daima Ueri-
lenmif olacaktım. Fakat bir adam i. Mukaveledeki elftnİyet maJdai tamamlasınlar. Bene~ 929 mukave - ye sürdilm. 
çin 0 titizlenecek hususlarda mUda... Öte taraftan intizar hesapların • lesinde akde ınUstenı~ ra.şa hakkı Ve bunu malU.m olduğu veçhile 
taada btılunmak tabii bir haktll'. dan aleyhinize borç toplanacak, on- vardır. İzah edeceğim· içinde bulunduğumuz şartlara uygun 

Yusuf Kemal arkadaşımız da ken dan sonra Klnunusanide senelik he- Arkadaşlar, akid neye derl~r? Mu olarak yaptığımızı söyledim. Başba • 
disine taaIUik eden hususlarda fik· sap gelecektir. Bu hesap gösterecek kavelede ,13 madde vardır. ~ilhassa kanla mutabık kaldık. Ben vekalette 
tini söylemiştir. Kendilerinin söz es ki, zarar devam ediyor. Halbuki ko 13 UncU maddeyi koyan benım. Bu bulunduğum zamanlar notlu olarak 
naamda titizlendiklerini söylediler. nan mUddete göre raşa zamanı gel- maddede "ına~deyi ok~yarak., her çalıştım. Hepsinin Ali Çetinkayanm 

- ·· ı 'k' t--'m baglr kaldıgı para ci · Fakat zaptı okudugum zama.n soz er memişti. O zaman bu çıkmazdan na ı 1 ıs.nu nsı elinde bulunduğuna emin olduğum 
min tamamlle tarafından serdedilen sıl kurtulurduk. İşte beni memniyet noktal na.z~~le. beraber., mutlak ra- .notlarıma yegane temas etmiş olduk-
noktalara mutabık olduğunu gör • supabı dediğim budw-. Benim muka şadan ba;; i;emı:::e:u · lannı zannederim • 
dUm. Kendilerinden rica edeceğim, veleye koyduğum 13 Uncu madde mu • Bum; ef K 1 T mevcut oldu- Arkadaşım Çetinkayanm elinde 
Şark demiryolları mukavelesinin bu cibince istediğim zaman şirkete "gel gun?a ~. ema iıgi~nk.le mu bulunduğuna emin bulunduğum bU • 
eau saflıalan hakkında kendi fikirle buraya hesap göreceğiz, benim aley- ttefık ka . ı~mız raşa a 1 ~lelhu- tün vekaletin dosyalan içerisinde~ 
rini tekrar arzeyılesinler. Belki o za. hime borç toplanıyor. Şeraiti iktisa- sus ka~ı 1~~~t~rı;~da iıınnı ~çe- nim notlarıma, yazılarıma rastgel • 
man birdenbire hatırlamamlf olabi - diye dE!ğişti hattı eatm alacağını,. de rek tem n k 1~ r. i r kili teşkıl e- diklerini zannederim. 
lirler. Fakat o gUnden bugUne kadar rim. Böyle almll" ve alındı da... den bu mu ave '11 çerisine &okul- Şose ve köprüler kanununa, milli 
geçen zamanda hatırlarına. gelmiştir Burada Ali Çetinkayayı tebrik e- muştur. şöseler progı-amlanna, köprü prog • 
Zannederim. Sırası geldiği zaman bu derim amma. ıııunu da ta.qrih edeyim Madfteyi okudum. Dinlediniz. De- ramlan ve planlarına ve sulama 
safhaya temas buyureunlar, şunu da ki, E'ğer Ali Çettnkaya zannediyorsa ~e~ ki raşa~ ~nebi şirketin menfaa programlarına ,ait olmak Uzere ta • 
arzedeyim ki, o günden bugüne ka- ki ben onla.n zorhtdrm da satm alın tını temin edıcı uzun müddet satm al rafnndan yazılmış notlara, yazılara 
dar Yusuf Kemalin tahsile hiç görüş maz bir ,eyi ben aldım. Arkadaşlar, mamak kaydmı koymadan, ve uzun ve şekillere, hesaplara rastlamışlar-
medim. Bir konuşma mevzuu bahsol bu yanlıştır. Sermayenin, hakkın ne senelerde tazminat y{lkletici tipine Iardll". . 
dutu zamanda kendisinin serbestçe demek olduğunu Avrupalı bir şir • girmiyerek gayet tabit yoldan her Ondan sonra ve evvel bulunduğum 

B. Recep Pekerin cevabr burad• 
bitmedi. Mütebaki kısmına yarın de
vam edecek ve aynca Recep ~~lt~ 
den sonra söz alan Nafıa Vekili ~ 
Çetinkaya.nın verdiği cevabı da ~ 
cedeceğiz. 

Dünyanm 
En Büyük 
Binas ı 

Moskovanın tam merkezinde ~~~~ 
i~a edilmekte bulunan nıu~ 
Sovyetler Sarayı, dünyanın en bil~ 
binasını teşkil eyliyecektir. 

Bu sarayın yUksekliği 420 metre "' 
lacak, 6,5 milyon metre mikabı ~ 
minde bulunacak ve umumi sathı l 
bin metre murabbaını bir miktar ,r 
çecektir. 

Bu büyUk saray, yukarıya do~ 
darlaşan, biribirinin üzerine konııı 
üç dairevi parçadan terekküp ed~ 
ve nihayet bütün bina, Lenin'in l 
metre irtifaında yapılacak mu~ 
heykeline, heykelle mütenasip . 
muhteşem kaide teşkil eyliyecek~...;., 

Sovyetler Sarayının esas kISUU--~ 
tam merkezini, 100 metre irtifaın;, 
ki Büyük Salon işgal edecektir. . 
salon 20.000 kişi istiap edebilec~; 
Yerler, 51 sıra üzerine tertip ~ ıı
büyük bir anfiteatr halinde dizılı ~ 
lunacaktır. Salonun sathı, 12· 
metre murabbaı olacaktır. d" 

Kongreler ve içtimalar esna.SJll 
bu salonun müdevver şekildeki 0~ 
kısmında sandalya ve koltuklar Jıll 
lunacak, fakat lüzumu takdirinde t>iı' 
koltuklar, kendiliklerinden hususi ,ıtt 
makineler şebekesi vasıtasiyle . ;ti 
düşerek, bu orta mahal, her türl~ ıJ' 
tikler için büyük bir aren haJinl 
caktır. _,J, 

Bu bUyUk salondan başka, So"';,O 
ler Sarayında aynca başka bir -1 
daha olacaktır. !5.775 kişi istiaP e:; 
cek olan bu nisbeten uf ak salonun fi 
hı, 3!500 metre murabbaı tutaca.k ~ 
salonun tavanının yüksekliği 32 
re tutacaktır. fllJ 

Bu küçUk salonun etrafmda ~ 
bin kitaplık muazzam bir kütUP~ 
büyük bir mütalea salonu, b 
çalışma odaları bulunacaktır. ;_ 

Bu sarayda, aynca, bittabi, bi ~ 
büyük daireler, salonlar, bt1r0lal' 
yer alacaktır. ., 

Sovyetler Sarayının muhtelif ıı-': 
parçumm Ust kısımlan taraça ti" 
ne sokulacak ve bu taraçalarda!l ,,r 
'ıovanm muhteşem panoranıa~~fO._ 
retmek milmkUn olacaktır. ~ JI 
muazzam heykelinin kaidesinde,# 
metre irtifada, en U8t taraça, ),f ,, 
va ve civarı üaerine çok geniş blt 
zar sahası açacaktır. -

Sovyetler Sarayı, ayni zaınaııd' 
bin kişiyi istiap edebilttektir. tf'. 

Bu binada 62 tane yUrUye!I _,,il' 
diven ile 99 tane asansör işli)""'" 
tir. 
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iz 1 k Çocuk - Çocuk Esirgeme Kuru • 

1 r a Ders T akririnde mu aeneı merkezi tarafından n~ro • 
lunan bu mecmuanın 23 nisan 937 

B. Ömer Rızanın 

Konferansı 
(Ba§ı 7 incide) 'I e uğultunun biraz hafifi... Çok, pek tarihli 31 inci sayısı, evvelkilerinden 

çok dikkat edilirse kelimeler far • daha güzel bir şekilde çıkmıştır • 
Şişli halkevinden: 
Nisanın 30 uncu cuma günU akşamı 

saat 21 de Halkevimizde muharrir B. 
Omer Rıza Doğrul tarafından (Ber
mekiler) hakkında bir konferans ve
rilecek ve bayan Emel inal ve arka
daşları tarafından da Türk musikisin 
den seçkin parçalar çalınacaktır. Her 
kes gelebilir. 

S 
• 

U 
e kediliyor. Fakat takriri takip et- HA VACILİK VE SPOR _ Ha va-

r 1 Ye mek için çok ı:ahmeti göze almak, 
çok dikkat etmek lazım... Zaten cılık ve Spor'un 15 Nisan sayısı, her. 
profesör de almaınca söylemekle zamanki gibi sevimli ve doyurucu

do~nı (Başı 1 incidP) ancak merasimi yerine getirdiğine dur. Falih Rıfkı Atay'm (Kanat 
khn Irakaanıa ihtimal yoktur. Nite - kail olacak ... Kendini çok fazla Sporu) yazı.sile, Server Ziya Güre-
da buıu dli~iye Nazırının Ankara yormıya llizum görmüyor. vin'in, Türk köylüsündeki havacılık 
ııa ait n ugu müddet zarfında bu - alAkasıru canlandıran (Afyonlu 'l'Uri< 
h ıneseı 1 F ayd a&ız mercuim uoktor e erden bahsedilecektir. aslan) yazısı, Abidin Daver'in (Dün-
d Arasnı B ğd d · · o inliyorum ve dinledikçe hay-e kon a a ı zıyaretınde ya hava ordularına umwni bir bakış) 

uşmalara lbe d ret ediyorum. Bu garip me-
Caktır. e tte evam oluna tetkiki, (Tayyarecilik ve mektep), 

•• • 
SEKSl)LIN 

rasime neden lUzum görUlüyor? 
T ·· Ll k Burası üniversite mi, yoksa diplo- (İngiltere bir hava baskınına uğrar. 

• ki urR ii ve Araplık 1 d memleket arasındaki sıkı matça merasim yapılan, yabancı sa), (Donanma ve tayyre) gibi garp 
Ad~mi · 

iktidaP, 
Bel . 

ostı v bir dile lüzumsuzca mevki verilen hava muharrirlerinin d"kk te d v ek~ik ol ugu bozmıya çalışanlar ı a eger 
bir k rnuyor. Bilhassa Suriyedeki bir yer mi? görüşleri bu sayının kıymetli mün-
lık trı.ısıın rnUfritler ortaya bir Arap- Ben eonebi profesörlerin üni- dericatını teşkil etmektedir. ge'1$ek11ğ1, 

Dermansızlık, 

Vücut ve QimaQın 
yorgunılgunda 

pek müessir •• emin 
:.f ~ir iUlçtır. 

'l'ur~~~i çıka.rmıya çalışıyorlar. versite hayatımız için çok fayda.lı 
lkt fı.Ie gu ~e Araplığı biribirine zıt olduklarına inanıyorum. Usul, ça
lki ta rn halınde görmek, ancak her lışma tarzı, bilgi, intizam bakımm
biiece~~ ezmek. istiyenlerin düşüne dnn çoğuna kıymetli bir unsur gö
lık aYnl lr şeydır. Türklük ve Arap- züyle bakmak mümkündür. Hele 
acıııu, Yollardan geçmişlerdir, ayni laboratuar çalışmalarında, semi
hkıa,.,._ çekrntşıerdir. Zamanın haksız nerJerde, kliniklerde elbette çok 
... . ... ı tamir tm k d • i faydalı oluyorlar. 
"'etlere b e e ve me cnı n -
ellııda a Iran evvel kavuşmak husu Fakat sınıfta türkçe bilmiyen 
hıııuyo f111 ih~.iyaçlar karşısmda bu- profesörlerin mutlaka almanca 
tada d r.ar. TürklUk alemi bu nok- söz söylemeleri neaen icap ediyor? 
kaınu ıuma şuurlu görUşlere sahip Bu garip ders takririni dinlemiye 
llinin !.;fe ~endi kurtuluş mücadele- çalışırken, bu usulün lehinde söy
~k tehi' esınde, varlığına ait en bil- lenecek bir tek söz aradım. Bula
lık fı.Iernı ik:ler karşısında bile Arap • madım. Aleyhinde sayısız ~öz söy
dafaa nın hakla.nm bağırarak mil lenebllir. 

0 etmiştir. Bir defa vaktin hiç olmazsa ya-

llıazn.~~~ ancak Suriye ile bir anlaş- rısı boşa gidiyor. Diğer yarısmda
llıkt bir ~ vardır ki, her iki tarafın ki tercümeye gelince bu fasılalı 
tiYesi hus oStu sıtatile Irak, bunun tas takriri zevkle, merakla dinlemiye 
l'abu· usunda faydalı bir rol oynı- kat'iyyen imkfı:n yok. Takrir ayrı 
ır:· ayn cümleler halinde kulakta ka-

dosuu~a ;ız~m .aramızdaki ahenkli Iıyor. Toplu bir fikir halinde dima
Sur;Yeliı urıye ıçin örnek olmalıdır. ğa kolayca giremiyor. Sonra ya -
ki, biı ~r şurasını anlamalıdırlar hancı lisandan tercüme kokusu da 
l'a terk t ata~ hiçbir zaman Fransa takririn alaka ile dinlenmesine 
tinde e tne<lik. Bazı şartlar dr,ire - mani oluyor. 
dabiU ~an:t ettik. Burasına ancak Yalnız T ürhçe takrir 
~ b" . klal temin eden yeni ana- Ecnebi profesörlerin bir mlid-
ğttniı lZim Hatay işinde yapabilece- det sonra türkçe takrir 
tder : ibUyUk fedaklrlığı temsil yapmaları icap ediyordu. Bunlar
leruı" duu?u kabuı etmekle Suriyeli - dan küçük bir kısım muvaffak ol
~ ~ gularına da en fazla bir de dular. Bazıları da olamadılar. Mu
Cerıe~ed Urınet gösterdiğimize kailiz. vaffak olamıyanlann hepsini tenkit 
kUçUk b~ vanlan prensiplerin en edecek değiliz. Ders takrir edecek 
~kt mUna.kaşaya tahammülü ur. kadar türkçe öğrenmek kolay de-

li t ğildir. Hele klinik ve diğer vazi-
b au a~ ayırmaz, birleftirir felerle uğra.şan bir kısım profesör-
Q günkü dava, Suriyelilerin ler, o kadar yük altında bulunu-

tıe ke d~endi görUş zaviyelerini yi • yorlar ki, türkçe takriri kendile -
bıele~ 1 In~nfaatlerine göre değiştir rinden beklemek haksızlık olur. 
\le Sun~:n 1?1~ettir. Hatay işi, Türk Türkçe öğrenemiyenler varsın. 
bir tn mı etleri arasında ayırıcı lar, klinikte, seminerde, fenni tec-

llkts ~~:şt~~l~db~ çıkmalıdır. Bi • rübelerin izahında yabancı lisan 
tı.ı g:: ıncı ır saha manzarası- ·· ı dik! · tc ·· vste konuşsunlar ve soy e erı rcu. 
li:ıre 1 . rtnelidir. Yeni mUstakil Su- me edilsin, fakat doğrudan doğru-
ı.·· ' Çtşlerini mua . l "ore n· yyen prensıp ere ya takrir edilmek üzere iptidadan 
~eYhin~:~a. koyacak yerde Türkiye hazırlanan derslerde evvela al -
liiklerse ~f~at cereyanlarını kö - manca, sonra türkçe konuşmakta 
bll l!Uretıve .. ıçış~erindeki boşlukları hiç bir mana ve fayda yoktur. 

Kimya Birliği Şubesi 
Toplantısı 

Türk dipl. Kimyagerler Birliği İs
tanbul şubesinden: 

Hasıl olan lüzum üzerine umumr 
heyetin 2/ 5/ 37 Pazar günü saat 14 
de Eminönü Halkevinde toplanacağı 
sayın Azaya tebliğ olunur. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMA~ - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi • Sirkeci 

1----------------------------M ak ine Ressamıa~~~·· 
Karaağaç AlominyumMataraFabrikası 

için bilimtihan bir makine ressamı alınacaktır. 

Talip olanlar Karaağaçta doğruca fabrika idar~ne müracaat 
etmelidir. Telefon No. 49082 

D plomalı Fen Memuru aranıyor 

Mudanya f eled~ya Reisliğinden: 
Belediyemize 100 lira ücretle diplomalı bir fen memuru alınacaktır. 

İstekli olanların vesaik ve evrakı müspite asıl veya örnekleriyle bizzat ve 

yahut joazı ile be\ediyeye baş vurmaları ilan olunur. (2287) 

Türkiye Ziraat Bankasından : 
Münhal bir silo şefliği için Ankara ve tstanbulda bir müsabaka imti -

ham açılacaktır. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmaları lazımdır. 
1 - Türk olmak 
2 -.:.Hiç bir veçhile mahk{).miyetl olmamak 
3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden mezun 

olmak. 
4 - Otuz yaşından aşağı ve elliden yukarı olmamak. 
5 - Vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve hasta

lıklarla malıll olmamak. 
6 - Buhar ve elektrik makinelerinde ihtisas olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şartları haiz olup ayni zamanda silo. fab

rika, değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare etmiş olanlar ve 
Ziraat Mühendis diplomasını haiz olupta makinecilikte ihtisası olanlar 
terch edilir. 

Kazanana mesleki bilgisine ve imtihanda göstereceği muvaffakıyet 
derecesine göre 150-175 lira ücret verilecektir. 
İmtihan - Buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliya

tından olacak ve 10-5-937 tarihine müsadif Pazartesi gUnü yapılacaktır. 
(2376) 

11 

l&tanbul ilçUncU icra memurluğun- 1 t b 1 T 
dan: Mahpus ve satılması mukarrer S an U ramvav 
ev eşyasının ilk artırması 29, 4, 937 · ş,· rketı• 
perşembe günü saat 12 den 13 e ve 

muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul 
madığı takdirde ikinci artırması 4, 5, 

937 salı günü ayni saatte Beyoğlun
da Lülecihendek,Hoca Ali zııokak Meh 
met Bey apartman 3 numarada yapı-

lacağından talip olanların mezkilr 
gün ve saatte mahallinde ha.zır bulu-

nacak memura müracaatları ilA.n o
lunur. (32161) 

ZAYl - Tekaüt maaşım için kul
landığım tatbik mührümü kaybettim. 
Yenisini yaptırdım. Eskisinin hükmü 
yoktur. - Telgraf mümeyyizliğinden 
mütekait Bekir. 

1 Urk Gemi Kurtarma 
ANONİM ŞIRK.ETtNDEN: 

1 - Adalet gemisi satılığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Şartnamesini her isttyen şir
ketin Galatada Rıhtım caddesinde 
Merkez Rıhtım Hanındaki dairesinde 
alabilir. 

3 - Satış 24, 5, 937 pazartesi gıi· 
nü saat 10 da şirketin M·~rkez Rıh
tım hanındaki dairesinde yapılacak
tır . 

4 - Artırma kapalı zarf usulü ile 
olacaktır. 

iLAN 
İstanbul tramvay şirketi, üzerin .. 

de "tekmil şebekede muteberdir, 
kaydı bulunan ve tenzilatlı tarife 
den istifade etmek hakkını veren 
kartların mer'iyeti yeni tedris senesi . 
başlangıcına kadar uzatıldığını, bu 
kartları hamil bulunan yüksek mek 
tep talebesine bildirir. 

DİREKTÖRLÜK -lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

.................. K. 
Her bir çiftine biçilen ederi 460 

kuruş olan 10.000 çift erat kundurası 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesi 
230 kuruşa almak ve örneklerini gör 
mek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. tık teminat miktarı 3410 
liradır. İhalesi 4 • 5 - 937 salı günü 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalan ilk te 
minatlariyle birlikte teklif mektupla 
nru ihale saatinden en :z bir ~aat ev 
vel Ankarada M. M. Vekaleti Satınal 

5 - Teminat akçesi 1315 Türk li-
. ılı ma komisyonuna vermeleri. 

rası nakit veya şartnamesınde yaz (6l3) (2156) 
tahvilat vesairedir. • • • 

6 - Teklif mektupları 24, 5, 937 
günü saat dokuza kadar şirketin mer 86 ıncı Alayın müteahhidinden alın 
kezi idaresinde bulunmalıdır. mış olduğu 351 kilo koyun 

P b h de etine mukabil verilmiş olan 
1 - Adalet gemisi aşa a çe 95104.5, 951057, 951098 üç 

dentlrlidir. Arzu edenler görebilirler. 

Motorlu Vasıtalar 
Adnan Halet Taşpma.r 

Otomobil kullananlara ve şoförle
re motor işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitaptır. Kitapçılardan arayınız. 

Tevzi yerleri: İstanbulda Kanaat ve 
İkbal, Beyoğlunda Haşet Kitabevi. 

KAYIP - 621 No. da kayıtlı Nu • 
munei lrfan mektebinden aldığım şa 
hadetnameyi kaybettim. Yenisini a -
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Namık Kemal 

kıt'a ayniyat tesellüm makbuzu zıyaıı. 
uğradığı müteahhidinin 33. cU füme 
ne müracaatından anlaşılmıştır. Müte 
ahhidin matlubu ödenmek üzere zayi 
inden yenisi verileceğinde;1 eski maz 
bataların hükmü kalmaihğı ve bunla 
nn İstanbul Komutanlığı Daire MU 
diriyetine teslim etmeleri ilan olunur 

"2199' 

• • • 
Kütahya Askeri garnizonunda yap 

tınlacak 2649 metre tulunde yol in 
şa.sı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Bu inşaatın keşfi 20129 lira 
91 kuruştur. ilk teminatı 1509 lira 74 
kuruştur. Keşif ve şartları Eski9e 

Biga .Aaliye hukuk hakimliğinden: hirde Satmalma komisyonunda görü 
Biganm savaş tepe köyünden Zeke • Iebilir. Eksiltme 17 mayıs fl3i p=ı.zar 
riyya oğlu Süleyman Biganın Cüm • tesi günü saat 15 te Eskişehirde As 
huriyet mahallesinde mukime ama keri Satmalma komisyonunda yapıla 
Salih kızı Ayşe tarafından (evlilik caktır. isteklilerin bu. gibi işleri yap 
birliğinin size tahmil ettiği vazifeleri tıklarma dair Nafıa ve inşaat şube 
ifa etmemek maksadi ile birliği ter • leri müdürlüklerince tetkik edilmiş 
kettğinizden K. M. 132 inci madde- ehliyet vesikalarile kanunun tayin 
sine tevfikan bir ay zarfında birliğe ettiği vesikaları da getirmeleri mec 
dönmeniz için bilmuhakeme ihtarat buridir. Teklif mektuplan ihale gü 
yapılmasına mütedair) ikame edilen nü saat 14 de kadar makbuz muka
davarun duruşması günü olan 8-6-937 bili Eskişehirde Askeri Satmalma ko 
günü saat 9 da Biga asliye hukuk misyonu Başkanlığına verilecektır. 
mahkemesinde hazır bulunmaklığı - (682) (2366) 
nrz ikametgahmızın meçhul bulun - • • • 
masına binaen ilanen tebliğ olunur. Adanadaki kıtaat hayvanatı için 

384000 kilo kuru ot alınacaktır. Tah 

t'a doğru e .0rt~ıye uğraşırsa intiha- Üniversite idaresi bu yanlışı 
lrak ar gıtmış olur. Bilakis bizimle düzeltirse hem dersin verimi bir
ltikt birasında olduğu gibi, arada ha- denbire iki misle çıkar. hem ipti. 
Sa Suri do~tıuk ve iş birliği kurulur- dadan iyice haz~rlanacak türkçe 
\>e "eri~~~:~n~işafı için en güze) takrir zevkle takip edilir, hem de '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- min fiyatı kilosu 4 kuruştur. Hepsi 

1 
._ nin bedeli 15360 liradır. Şartname 

:Siılnı1e . azırlanmış olur. ecnebi profesörlerde bir dakika 
~ti.erin i ~unye arasındaki milnase evvel türkçe öğrenerek dilsiz va
lı1tların kYlleşmesi ve anla.şma.maz - ziyetten kurtulmak hevesi artar. 
terek bir alkması, lrakı yalnız müş-
bıel l-- dost srfatile alakadar et . 
b • 4"aka ait · ~ttın ibu yüksek menfaatler de 
bUkurn .. sahada huzur ve emniyet 

nunu surınesini icap ettirir. 
~llriy n için kıymetli misafirimizin 
de "e \kıllle memleketine dönmesin 
~~Ye bu:!akiki duygularımızı Su 
"<l<tar1a 

1 
esinde biz, bütUn ala -

l'orul. ~Çin bUyUk faydalar umu -
l'alnıı iki ktor Naci Ela.sil, bu işlerde 
•ıtatıı tarafın caından bir dostu • e değiı 
tla "e f • Türk dostluğunun ma-
~t tec~asını kendi memleketi için 
~ adanı. lerden geçirmiş bir dev • 
%ktır ı Bıfatile hareket edebile • 

j\hrneı Emin YALMAN 

Bir Günde iki 
~ t.1ilyon Zarar 

bt?- ?'at, 27 (H 
. kaç . .. usust) - Bura borsası 

~'t'd.i. s~ once. ani bir buhran ge
~ hırdenb· fabnkalanrun aksiyonla
r-~ bir ~e Ytlzde otuz kadar düştu. 
~ ~ içindeki zarar, 2 milyon 
~tı.udur. 

't ..... Q~.=-=====
nıstana Buğday 

-'tı Satacağız 
ta na, 21 cıı 
) !'eti '!'ur ususi) - Ekonomi Ne 
~ nuıga;iye, Yugoslavya, Roman
>ı ~ 'tun stan ve Macaristan olmak 

tı ıtlıaıbıaıı.istana 50 bin ton buğda
e karar vermiştir. 

Fransada 
Mali 

Güçlükler 
Paris, 27 (A.A.) - Başvekil Blu,., 

umumi siyaset hakkındaki istizahk.
ra cevaben, cuma gUnil parlamento
da söyliyeceği nutkun esas hatlarını 
kabine içtimaında anlatmıştır. 
Başvekil şimdiki mali .gUçl~kleri 

izale etmek için hükilmetın elınden 
geleni yapacağını söylemiş ve "~evak 
kuf deversi,, nin devam etmesı la -
zımgeldiğini kaydetmiştir. 

Romanyadan Bir Kuro 
Heyeti Geliyor 

Ankara, 27 (TAN) - Yakında Körı 
tenceden memleketimize 30 kişilik bir 
koro heyeti gelecektir. Heyet bir mild 
det Istanbulda kaldıktan sonra An
karaya da gelerek temsiller verecek
tir. 

Giresunda Bir Hastane 
İnfa Ediliyor 

Ankara., 27 (TAN) - Giresunda 
70 bin lira sarfile yeni bir hastane 
yaptırılmaktadır. Bunun 25 bin lira
sını hususi idare, 45 bin lirasını da 
halk fındık satışlarının yüzde ikisini 
vererek temin etmektroir. 

lstanbul Gayri mübadil er Komisyonundan Tümen satınalma komisyonundan be-
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye göre delsiz alınabilir. Eksiltme 21 mayıs 

2400 Büyükdere 

2402 Büyükçarşı 

2429 Edirnekapı Kariyei 
Atik Alipaşa 

2409 Kuzguncuk 

3101 Kurtuluş 

3108 Beyoğlu Kuloğlu 

3124 Bakırköy Zeytinlik 
3129 Topkapı Mevlevihane 

kapısı 

5063 Heybcliada 

5240 Burgazada 

5523 Beyoğlu Kamerhatun 

6875 Kadıköy Hasanpa.şa 

7705 Kadıköy Caf erağa 

Küçük Buzhane 

Batpazan 
Çadırcılar 

caddesi 
Şeyh Eyüp 

E. !strati kalfa 
Y. Tomruk ağası 

E.Krr 
Y. Yiğitbaşı 

Kalaycı 

çıkmazı 

Bostan 
Merkez Ef. 

E. Fener 
Y. Kılavuz 

E. Manastır 
Y. Gönüllü 

Fesli yan 

E. 2 MU. 

E. 65-67 
Y. 176-178 

170-180 

E. 2 Y. 26 

E. 39 

Y. 27 

E. 6 
Y. 36 

E. ve Y. 6 

E. 5MU. 
E. 46 Y. 50 

E. 53 Y. 4 

No. taj 4-6 

Ada: 58 

Parsel: 2a 
E. 4 

E. 35.37 

Y. 37-39 

660 metre arsa 

Kagir dükklnm 
3/ 4 his. 

31,50 metre arsa 

143 metre arsa 

52 metre arsanın 

1/2 his. 
53 metre arsa 

110 metre arsanın 

1/2 his. 
150 metre a.rsanm 

1/ 2 his. 
Ahşap hane ve bah -

muhammen K. 

330 Açık ar-
tırma 

1000 Kapalı 

zarf 

70 Açık ar
tırma 

60 

30 
220 

60 

" 

.. 

" 

" 

çenin 9/16 his. 400 " 

459 metre arsanm / 1050 Kapalı 
10/ 11 his. zarf 
210 metre arsa i20 Açık ar-

tırma 

3770 Kapalı 

1937 cuma günü saat onda Tümen bi 
nasındaki satınalma komisyonu oda
sında yapılacaktır. Eksiltme kapnlı 

zarf usulU ile yapılacaktır. Ilk temir 
natı 1152 liradır. (681) (2365) 

• • • 
1 - Pınarhisar için yeni bir Dizel 

motörü, 
2 - Pazarlık suretile ihalesi yapı-

lacaktır. 

3 - Motörün tutarı 2500 liradır. 
4 - Dk teminatı 188 liradır. 
5 - !halesi 30 nisan 937 cuma gil

nU saat 14 te Vizede yapılacaktır. 
6 - Evsaf ve sair esaslarını öğ

renmek istiyenlere Vize satınalma 

komisyonunda malömat verilecektir. 
7 - Makinenin yerine konma ve 

işletmesi bayiine aittir. (678) (2333) 

ıstanbul Komut. nlığı :satın 
alma "omisyonu 1 1Anları 



=========================================================~AN 28 - 4 - 337 

Yağh, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 

SAN • 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
Dünyada meveut kremlerin en nefisleri, en aıhhilerldir. Nazik clldli ka.dmlarm ha.yat arkadaşıdır. İhtlya.rlan gençleştirir ve gençleri gtizelleştlrlr. insana ebedi bir taravet vereo fjj 

SAN aeıbadem yağile yağsız gündtiz ve yaron yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tUp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta. Avrupa etiketi yapıştmlan ve balkı aldatan .kremlere ff' 
; -1 sair rtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat edfııiz. . 

-~ .... .ı.wı....,. ... st.,.r •tr,.aetr-.J HA S A N D E P O S U : İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOOLUı BEŞİKTAŞ. 

19 MAYIS 
Atatürk Günü Açllacak So;, derece mües~ir FLiT-mayii kullanınız 

SAMSUN 4 üncü YERLi MALLAR 
Sergisine iştirak ediniz. , 

Devlet Demlryollırt ve limanlara 1$1etme U. idaresi ilinlart 

Muhammen bedeli (13566) lira olan 357 metre mik'abı muhtelif eb'at
ta çam kereste 13-5-1937 perşembe günU saat 15,45-de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1017,45) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, t'esmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3?97 No. lı 

nushasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,45-e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
18.zrrndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar -
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden, Eskişehir ve Izmirde de idare ma-
ğazalarından dağıtılmaktadır. (2320) 

----------·--------------------, KALORıFER MALZEMESi ihtira ilam 
Ankara.da Beynelmilel Kömür Sergisinde göı>terilcn meşhur Strebel "Ateş silahlan için sulp nazımlı 

kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör ve kama,. hakkında alınmış olan 30 ma 
kalorifer tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme Istanb~lda yıs 193l günlü ve 1191 sayılı ihtıra 

• Galata Tünel caddesi No. 48. 1'11HRAN GESAR OGULLARI tica-
~ rethanesinde satılmaktadır. Tel: 40308 • beratı bu kere mevkii fiile konmak ü-

zere ahere devril ferağ, veya icar e. 

Nafıa Fen Okulu Direktörlüğünden: dileceğinden talip olanların Galata.da, 

İktisat hanında, Robert Ferriye m!l

racaatlan ilan olunur. 

mayllerıe sinekleri 
eQlendirmeylnlz 

FLiT, bOtôn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

I • 

sabit olmuştt;Jr Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil-~~~ 
memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem- ~~pt 
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- .s· 
• şaktı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. :~;;;'~~~ .r.. 

~ ' • •k,hvsu 

~' Yarıklara ve köşelere biraz FLİT TOZU "''~::,ğ,· 
serpiniz. Hasarat derhal telef olur. ~, .. ,,,, 

ı ld"'Ur 

NEOKALMiNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyat·k, Baş ve Diş 

Ağrllari ~rtritjzm 

• 

1 - Yrldız da eski Şehzadeler dairesinde bulunan okulumuz binası çar 
tısı ile diğer aksamında yapılacak tamirat ve tadilat 14-5-937 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 15 de Ista.nbul erkek lisesi binası yanında 

yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ihalesi yapıl -
mak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

,. 1 MAYlS BAHAR BAYRAMI'"'\ 
Türk Maarif Cemiyeti 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-___-/' 

rozetlerini takınız. Sultanahmet üçüncü sulh hukuk ! 2 - Keşif bedeli 9710 lira 97 kuruştur. nk teminat 728 lira 32 kuruştur. 
3 - isteklilerin şartname, mukavele, fenni ve hususi şartlar, bayındır

lık işl\ri genel şartnamesi, projeyi görmek üzere her gün okulumuza gel
meleri. Eli:siltme gUnU de en az (5) bin liralık betonarme ve çatı işleri 
yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vek!letinden alınmış müteahhitlik ehli
yetnamesi ve diğer resmi belgeleri ile ve teminatını yatırmış olarak adı 

._ ___________ ...,. mahkemesinden: Kadri ve Mustafa 

ve Ayşe Hikmet ve Nazife ve Saune 
nin şayian ve müştereken muta.sar · I 
rıf oldukları İstanbulda Sedefcilerde.t 
Atik Ali Paşa mahallesinde tavuk pa 
zan caddesinde eski ve yeni 58 numa 
ralı bir bap dükkanın izalei şuyuu 
zrmnmda furuhtu tekarrür ederek 

Bütün Dünya 

seçen muhasebeciliğe gelmeleri. (2372) 

Türk Maarif Cemiyeti 
Çiçek Balosu 

8/ 5/ 937 aktamı 
Ankara Halkevinde 

• lt4A~ • 
MV&.VSI 

sz • 

IHTIVARLIK' 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırllkll Davranınızı 

POKER 
T raş btçaklarını 

kullanıyor 

PÖKEi/PLAY müzayedeye vazolunm~tur. Kıyme 
ti muhamminesi 500 liradır. Birinci 
açık artırması 9·6-937 tarihine mü - j 
sadif çarşamba günü saat on dörtten ı 

onaltıya kadar icra olunacaktır. Kı.y ı 
meti muhamminesinin yüzde yetmış ---------- h 
beşini bulduğu takdirde o gün ihale Soğuk ava tes.satı 
yi katiyesi yapılacaktır. Bulmadığı ·ı ktı• sat Ve Ka"" I etı• 
takdirde en son artıranın teahhildü 
baki kalmak üzere on beş gün müd- T k f 
detle temdit edilerek ikinci açık ar - Ür o isten : 
tırması 24-6·937 tarihine müsad.if 
perşembe günü saat on dörtten onal 
tıya kadar icra kılınacak ve o gün en 
çok artırana ihaleyi katiyesi yapıla
caktır. İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların işbu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı evrakı 
müsbitelerile yirmi gün içinde bildir 
meleri lbımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sa bit .olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka -
lacaklardır. Müterakim vergiler borç 
ıa.rı nisbetinde hissedarlara ve della
liye ve vakıflar kanunu mucibince 
verilmesi 18.zımgelen yirmi senelik 
taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu 
masrafları müşteriye aittir. 
Artırma şartnamesi işbu ilan tari 

hinden itibaren mahkeme divanhane
sine talik kılınmıştır. Talip olanlann 
kıymeti muhamminesinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçasını hami 
len o gün ve saatten İstanbul Emi -
nönU GUlbenkyaın hanmda Sultanah 
met 3 üncü sulh hukuk mahkemesi 
ba.şkitabetine 937 / 19 numara ile mil 
racaatlan ilan olunur ... 

İstanbul Uçtincü icra memurluğun 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer oda takımı vesaireden iba 
ret ev eşyası 5-5-937 tarihine müsa
dit çarşamba günil 10 dan itibaren 
Hasköyde, Kömürcti S. da 15 No. lu 
hanede açık arttırma suretile satıla
cağından talip olanların mezklır gün 
ve saatte mahallinde hazır buluna -
cak memuruna müracaatları ilan o-
lunur. 

Sahibi: Ahmet Emin V ALMAN 
Umu.mI Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Sirketi. Basıldığı yer T&~ matbaası 


