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Hatay davam1z1n 
~allinden sonra mahalli 

muhtemel vaziyetler 
liataya itiraz etmek Suriye
llin hududlarm1 ve binaena
leyh §imdiki ve ileriki miista· 

1 

kil mevcudiyetini tehlikeye 
dii§iirmek demek olur 

I'E:5) iz bu vaziyetlerin en iyisi ne 
(.g) olaeagm1 bu siitunlar~a izah et-

tik: Tiirkiye ve Sunye dostlu
gu, Tiirkiye ve Suriye hudud emniyeti. 
Allah kismet eder ve bilhassa kendi halk1 
kabiliyet gosterirse miistakil olaeak olan 
Suriyeye biitiin teveeeiih ve muhabbetle
timizi soylemekten geri durmuyoruz. 
Samimi Tiirk teveeeiih ve muhabbetinin 
l'ni.istakbel Suriye istiklali i~in ~ok biiyiik 
bir ehemmiyeti olduguna §iiphe yoktur. 
Cenub hududlanmlzdaki yeni kom§umu
~a gore bunu takdir etmemek biiyiik hata 
Ve biiyiik gaf!ettir. 

Hatay meselesinin Milletler Cemiye
tinee hallinden sonraki muhtemel vazi
}'etlerin kotiisii de Suriyelilerin hakikati 
kavramaktan aeiz kalarak ak!llan ma bu 
i§i begenmemekten ba§hyan hareketlerle 
olana bitene kar§l koymaga yeltenmek 
'v'e ezeiimle Hatay Tiirklerinin ~ah!slarm
da Turkliik aleyhine hareket eylemektir. 
Bu tiirlii hareketlerin binnefis Suriye i~in 
iyj netieeler getirmiyecegi muhakkaktu. 
\:iinkii boylelikle Suriyeliler Milletler 
Cemiyetinin, F ransanm ve Tiirkiyenin 
teveceiih ve muhabbetini kaybetmi~ olur
lar. Bu kay1blann neticeleri Suriye hesa
btna §iiphesiz surette en hafif tabirile zi· 
Yanlarla doludur. 

Cenevredeki makul ve adil karardan 
sonra Suriyeliler maatteessi.if kendi hak
lannda besledigimiz iyi umudlan tekzib 
eder yolda yumduler ve yi.iruyorlar. Bu
llu biitiin Suriyelilere te§mil etmektense 
Suriyede hiikumet iera etmek mevkiinde 
bulunan heyetin avenesine hasretmek 
daha muvaf1k olur. Suriye ekseriyetinin 
1'iirkiyeyi sevmekte oldugunda bizim 
~iiphemiz yoktur. Aneak ~uras1 var ki fe
nalann fena hareketleri ~ok kere iyileri 
de mii§kiil vaziyette buak1r. 

Suriyenin §Urasmda burasmda miiret
leb protestolar devam ediyor. Bunun bir 
ktsrnml Antakyada baz1 Suriyeli gayret· 
ke§ler fiJi taarruz §ekhne sokmaga kadar 
ileri gotiirmek ciir' et veya §ekavetini 
Rostermi~lerdir. Biz zannediyoruz ki 
bunlar Hatay i§i Cenevrede son hal §ek
lini bulmadan ahnml§ olan baz1 Suriye 
tedbirlerinin devammdan ibarettir. Hii • 
kumet vaktile kendi te§kilahm protesto 
lrtahiyetinde niimayi§ler yapmak ve yap
btrnak tedbirlerine davet etmi§. ~imdi 
kimse farkmda degil, i§ bittigi ve arhk 
h1r; yerleri kalmaml§ oldugu halde bu 
ledbirler gene yiiri.iyi.ip gidiyor. Kimsenin 
hatuma gelip de yahu bu i§in modas1 ge~
ti dedigi heniiz goriilmiiyor. 

Bu son §ekil gene bizim giizel niyeti· 
l'nizin buldugu ehven bir tabir ve tefsir 
~eklidir. Boyle olmay1p da eger Suriyede 
bir tak1m insanlar Milletler Cemiyeti ka
tanna muhalefet ederek bu yoldaki ta§· 
k1nhklarile netieeyi degi§tirebileeekleri 
lna!ihulyasmda bulunuyorlarsa onlann 
lleri§an aktllanna ~a§mak laz1m gelir. 
Cemiyet boylelerinin haklanndan gel
tnekten aeiz degildir. Filhakika bu gibi 
Vaziyetlerde taraflmizdan vaki olacak 
§ikayetler iizerine Cemiyet vaziyetin di.i
~eltilmesini F ransaya, bize veya her iki
tnize birden havale edebilir. Cemiyet em
tinin kuvvet, adalet ve kat'iyetle iera olu· 
tlaeagmdan kimsenin §iiphesi olmam~k 
laztmd1r. 

Milletler Cemiyeti kararmdan sonra 
Suriye idaresinden diiriistliik beklemek 
hakklm!Zdtr, ve Suriyenin azami menfa
qtj bundadtr. Bin sebebden dolay1. Y al-
~z bir tanesini kaydedelim: Suriyenin 

etniyet karannda Tiirkiye ile F ransa 
Ve eger isterse Suriye aralannda garanti 
tdilecek hududu bu tiirlii fena hareketler 
~iiziinden tekrar §iipheye dii§er. Suriye 
~iistakil olabilmek i~in her§eyden evvel 
~~udlanna malik olmak ihtiyaemdad1r. 
C Ustakil devlet olmamn ilk §arh budur. 

enevre karan miistakbel Suriyeye bu 
llaha bi~ilmez nimeti temin ediyor. Buna 
ta;;.,_ • . h I k . ' " B'l . "''"en m~m ra ats1z 1 ve IZ ac r 1 ml-
~~l'Uz, Suriyelilere sorulsa belki Hatay 
~ en gitti de onun i~in derier. Hayu, 

atay elden gitmedi, o oradad1r ve yal-

Hatayda kanlz hUdiseler 
Suriyeliler Tiirklere silahla 

sald1rmaga ba~ladJiar 
Bir~ok T iirk yaralandt, mahalli hiikumet asker 
kuvvetlerine miiracaat mecburiyetinde kaldt, 
Suriyeliler Arab koylerini de teslih ediyorlar 

Suriye matbuat1, Arab dUnyasm1 itham ediyor 
Bir Suriye gazetesi, «iskenderun elden gitti, biitiin Suriyede ifitilen 
istimdad ve 1sbrab avazesi budur. Fakat bize iskenderun kafi degil-

dir, hakikatte Arab olan yerleri de Tiirklerden istiyoruz» diyor 
Dortyol 6 (Hu- ., Suriyeden yiik-

' su~: muhabirimiz - aelen aesler 
den) - Hataydan c: h · "' a m, az1ran 
buraya gelen haber • (Hususi) - San-
Jere gore vaziyet eak i§inin ald1g1 ne-
pek ziyade kan§ • tiee, Suriyede Arab 
ml§ ve vahamet kes- memleketlerine kar-
betmi§tir. Suriyeli ~~ biiyiik bir infi-
memurlann tahrikile al uyandirml§hr. 
ayaklanan bir klSlm Suriyeliler, Arab -
Arablar, yer yer Ian, Sancak dava-
Tiirklere silahla sal- sma kar§J lakayd 
d1rmaktadnlar. Bir- davranml§ olmak.Ia 
~ok yarah vard1r. itham ediyorlar. 

Diger taraftan A- F etyelarab gazetesi, 
rab koyleri teslih e - bu hususta yazdigl 
dilmektedir. Fran -
s1z memurlan ha • 

lnl/Ctatme kavu$an guzel Antakyadan ~irin bir manzara bir makalede diyor 

len si.ikunu iadeden aciz bulunmaktadu - HaJiseyi Fransrz ajanat Ja ki: «Suriyeliler, Arab milletlerinin ter-
lar. teyi ei/iyor biyesine ve medeniyetine unutulmaz 

Mahalli hiikiimet askeri Antakya 6 (A.A.) - Havas Ajan- hizmetler ifa ettikleri halde, bu milletler-
kuvvete miiracaat etti s1 bildiriyor: den baz1lan, maalesef, felaketlerimize 

Londra 6 (A.A.) - Antakyadan Re- Hatay anla§masmin akdi iizerine has1l kar~J tam bir lakaydi gostermi~ler, Lon-
uter Ajansma bildirildigine gore, Turk· olan heyeean Sancak dahilinde devam et- drada olsun, Ankarada olsun, tavassut 
!erie Arablar arasmda kan~1khklar ol - mektedir. (:1kan kan§Jkhklarda biri ag1r veya protestoda bulunmaga bile te§ebbiis 
dugundan mahalll hiikumet asker kuv - olmak iizere 4 ki§i yaralannu§hr. Bir~ok etmemi§lerdir.» 
vetlerine miiraeaat etmek meeburiyetin- Tiirk memur hakaret gormii§ ve dogiil • Baz1 milli mehafil, Tiirkiyeye kar§l 
de kalmJ~tlr. mii~tiir. [Arkasl Sa. 7 sii.tun 5 teJ 
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Diinkii spor hareketleri 

F enerliler 29 uncu ytldO
niimlerini kutluladilar 

kars1lasan F enerbah~e tak1m1 4 • 1, Rapid'le 
Galatasaray da milli kiime miisabakas1nda 

Ankaragiiciine 4 .. 2 maglub oldu 

f . . 
' 

Fenerbahs;eli kadm sporcular ges;id resmi yaparlarken 

Fenerbah~eliler, yurdlarmm kurulu§U· 
nun 29 uneu yddoniimiinii diin parlak bir 
torenle kutladtlar. 

29 senelik spor tarihi i~inde ~ok se -
vilmi~ olan F enerbah~elilerin bayramm
da, be~ binden fazla bir kalabahk ham 
bulundu. 

Sa at tam 14 te merasim ba~lad1. Fe
nerbah~e kuliibiiniin mi.iessisleri alki§lar 
arasmda sahaya <;ikhlar. Hepsi spor ale-

minde tanmmi§ simalardan, diiniin beyaz 
sac;h beynelmilellerinden ibaret olan bu 
miiessisler, halk iizerinde uzak veya ya
km maziye aid hahralan canlandmyor
lardi. 

Biraz sonra sporeular da goziiktiiler. 
En onde k1rka yakm sporeu gene klZ bu
lunuyordu. San-laeiverd formalan ile te
nis ve deniz sporlarile ugra§an bu gene 

[Arkast Sa. 6 siltun 1 de} 
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mz milli varligmm icablanna uygun mi.is
takil bir idare ile ya§lyaeakhr. Suriyeliler 
bunu ~ok mu goriiyorlar? Hangi hukuka 
ve hangi hududa is tin aden? .• 

Suriye i~in hudud emniyeti pek ehem
miyetli bir~eydir, ve Suriyeliler Cenevre
nin kendilerine temin ettigi bu biiyiik 
menfaati pek iyi takdir etmek mecburiye-

tindedirler. Her hale ragmen bunu ~ok 
samimi bir karde§ lisanile kendilerine ih
tar ederiz. Hataya itiraz etmek Suriyenin 
hududlanm ve binaenaleyh §imdiki ve 
ileriki miistakil mevcudiyetini tehlikeye 
dii§iirmek demek olur. Ne liizumu var 
boyle cahilliklerin? 

YUNUS NADI 

Altes· Abdullah1n 
diinkii • • • gezintist 

----
Misafirimiz, Goksu, ~am
bca ve Suadiyeyi gezdiler 

~ehrimizin misafiri bulunan ~arki Er
diin Emiri Altes Abdullah dun de !s -
tanbulun goriilmege deger yerlerini gez
mi§tir. Muhterem misafirimiz sabahleyin 
saat 1 0 da Goksu sarayma giderek ogle 
yemegini orada yemi~ ve sandalla Goksu 
deresinde bir gezinti yapm1~hr. Misafiri
miz ogleden sonra (:amhcaya ve oradan 
da Suadiyeye giderek birka~ saat gez • 
dikten sonra Beylerbeyi &arayma avdet 
etmi~tir. 

Haber verildigine gore Emir Abdul • 
lah, yarm limamm!Za gelecek olan Ro -
manya band1rah Da~ya vapurile saat 18 
de memlek';timizden aynlacak ve dogru· 
ca Hayfaya gideeektir. 
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Rii,tii Aras bugiin 
Biikre,ten ayrd1yor 
Antonesco Hariciye Ve-

kilimiz serefine iki • 
ziyafet verdi 

Biikre~ 6 (A.A.) - Harieiye Nazm 
Antonesco, Rii§tii Aras §erefine Harieiye 
Nezaretinde hususi bir ogle ziyafeti ver
mi§ ve bu ziyafette Endiistri N azm V aler 
Pop, Biikre§teki Tiirkiye, Yunan ve 
Yugoslav orta el~ileri, Hariciye miiste -
§aTI Raduleseo, Endiistri N ezareti gene! 
sekreterleri, Tiirk el~iligi ve Hariciye 
Nezareti erkam hazu bulunmu§tur. 

Antoneseo. ak~amleyin de Rii§tii Aras 
serefine Colonade lokantasmda bir ziya
fet vermi§ ve bunda da Tiirkiye el~iligi 
ve Harieiye N e~areti erkam bulunmu§-
tur, 

••• 
Pariste ~1kan haftahk La Tribune de 

Nations gazetesi, Cenevreden avdetinde. 
[Arkast Sa. 7 siitu~ 5 tel 
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AtatUrkUn ~ark seyahati 
•• 

Ulu Onder, ~Salz giinii 
sabahz izmit vapurile 
hareket edeceklerdir 

Diinkii saytmtzda aa yaz • 
mtt oldugumuz ve~hile Reisi
cumhur Hazretleri f&rk seya
hati i~in yarmki sah giinii 
sabaht yola ~Jkacaklardir. 

II zon liman ve tehri olup on-

Bu seyahatte Reisic:umhur 
Hazretlerinin riikiiblarma 
tahsis olunmuf olan lzmir 
vapuru son haztrhklannt da 
Hemal ederek emre amade 
duruyor. 

Seyahatin ilk hedefi Tran. 

1
.- dan sonra Reisicumhur Haz· 
' retlerinin karadan Erzurum 

ve havalisini tetrif buyunna-
lart kuvvetle muhtemel bu • 
lunuyor. 

Reisicumhur Hazretleri bu 
seyahatlerinde memleketin 
,ark havalisini yakmdan gor
mekle beraber bu havali ile 
alakadar merkezi sanayi te
sisatlnl tefti, buyuracaklardtr. 

lspanya sulannda esrar
engiz bir tahtelbahir 

Bir yolcu gemisini bat1rd1 
Hiikumet~iler Madrid cephesinde vazi •. 
yetlerini tslah ettiklerini bildirivorlar 

Cebeliittar1k 6 (A.A.) - Deuts • 
ehland yarahlanndan biri daha bugi.in 
hastanede olmii§ti.ir. Bu suretle oliilerin 
say1s1 29 a ~lkmi§hr. 
Hiikumetriler MaJricl 

va:iyetlerini 
Madrid 6 (A.A.) - Guadalajara 

cephesindeki hiikumet kuvvetlerinin ku -
mandam Perea, milislerin bu cephede 
mevzilerini iyice 1slah etmi§ olduklanm 
beyan etmi~tir. Milisler, evvela sekiz ka
saba i~gal etmi§ler, sonra da Esplegares 
mevkiile diger baz1 mevzileri ellerine ge
~irmi§lerdir. Bu mevziler §imdi tahkjm 
edilmi§tir. 

Milisler yeniden taarruza ge~ege 
Zlrlanmaktadnlar. Asilerin mukabil ta -
arruzlan tardedilmi~tir. 

Hiikumet bataryalan Jagranja sara • 
yile Segovie yolu iizerindeki asi mevzi -
lerini miiessir surette bombardunan etmit
lerdir. 

Bir vapur 'Jaha batmldr 
Alieante 6 (A.A) - Rapido vapu

runun tayfasmdan 6 ki§i bir motorle bu
raya gelmi§lerdir. Bunlar, tabiiyeti me~
hul bir tahtelbahrin Rapido'yu tevkif 
etmi§, gemi tayfasm1 gemiyi terke iebar 
eylemi§ ve sonra geminin !!zerine 25 top 
atarak ate§e verip bahrml§ oldugunu soy
lemi§lerdir. 

T ekzib edilen rivayetler 
Saint - Sabastien 6 (A.A.) - Gene-

~imal cephesinde ihtilalci kuvvetlere 
mensub bir mii.treilenin ilerleyi$i 

ral Mola'nm oliimiiniin falanjist ve kar
listler arasmda ve yahud lspanyol goniil· 
Iii eenebi zabitler arasmda kaygalar hu
dusuna sebebiyet vermi§ oldugu hakkmda 
ecnebi memleketlerde ya)'llan haberler, 
kat'i surette tekzib edilmektedir. 
ltalya lspanya i~indeki siyasetini 

Jegi~tirmiyecek 

Roma 6 (A.A.) - Giornale d'italia 
Almanya ile ltalyanm ademi miidahale 

[Arkast Sa. '7 siltun 3 te] 
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Avusturya Ba~vekiline 
kar~I suikasd te~ebbiisii 
Akim kalan bu tesebbiisiin failleri 

' 
yak1nda muhakeme edilecekler 

Viyana 6 (A.A.) - Nasyonal sosya ·j 
Iistlerden Woitschle ile hempalarmm 
1936 senesinde Schuschnigg'e kaq1 sui
kasd te§ebbiisiinde bulunmu§ oldukla • 
rmdan dolay1 alexhlerinde a«;1lm1§ olan 
dava, bu aym 24 iinde ba§hyacaktlr. 

Bu davaya 18 hazirandan 24 hazirana 
kadar devam edecek olan diger bir da • 
va tekaddiim edecektir. Bu davadaki 
maznunlar, Viyanada ve a§ag1 Avustur
yada chiicum k1taatmh yeniden te§kil 
etmek te§ebbiisiinde bulunmu§ olan 
kimselerdir. 

·~· 
Hadisenin esast 

Bir ingiliz gazetesinin VE)_rdigi m_alu -
mata gore, Avusturyah Naziler, Ba§ve
kil Schusehnigg'le heniiz ilkmektebe gi-
den oglunu tayyare ile Almanyaya ka
~lrmak i«;in tertibat alrri1§lard1. Hatta bu 
i§ i~in bir de tayyare hazirlanml§h. Fa
kat sort dakikalarda yap1lan bir ihbar ii-

Avust1l.rya Ba§vekili Schuschnioo 

zerine Viyana polisi miitecasirleri ele 
ge~irmi§ ve tayyareyi de zaptetmi§ti. 



Tarihl tefrika : 142 

imparatorlugu batrran 
Kanuninin damad1 

Yazan : M. Turhan Tan 
oTer.-iime ve iktibas edilemez) 

rii,vet~iligin miiessisi, 
H1rvat Riistemdir 

Nikrisli HiinHr bu her§ey olan zeki, gore adilane (I) tarhetmi§ti. Mesla Mt • 
hassas ve civelek' kadmm yanmda cina- s1r valisi olanlardan on bin, Erzurum vi· 
yetlerini unutmakla kalmaz, yeni yeni ci- layetine gideceklerden. ii<; bin altt~ ah ." 
nayetler yapmaktan ~;ekinmiyecek dere- yordu. Erzurum~ ta~~n olu.nan btr vah, 
cede dalaletli bir §evk duyardt, hatta Sadnazama cemtle gos:e:ml§ olmak .t<;In 
gencle§ir, dincle§ir, enikunu bahadtr!a- kendiliginden tarife hanc1?e <;tkmak .t.ste
§trdt. tni§ ve Sadnaz~~a be§ bm alt~nla gu~el 

Hurrem. iradesini kendi hiisniine bag- bir at gondermt§h. 0, ali nefsme tah~ts, 
hyan a~tk adamm bu esir durumunu kuv- be§ bin lirada~ _ii<; ~inini ha.zineye t~shi?· 
vetlendirmek i~in gozlerini yorar, dudak- iki binini sah1bme tade eth ve tanfenm 

lanm yorar, kollannt yorar, fakat zeka· bozulamtyacagmt anlatt~ .. 

k.. ··k b" 1 v d .. ·· rmeden Osmanh lmparatorlugunu bahran ru§-
stm u~;u tr yorgun uga U§U . ·v• . • b 1 k 1 

II · · t t · t kt k 11 01rdt Da vet<;Jhgm temeh t§te u suret e uru mu§-eme enm a mm e me e u a · - . . · h" 1 
tur. Riistem bu !§I hazmeye 1zmet o a • 

madm1 sadnazam yaptmr yaphrmaz rna- rak yapJyordu. Kendinden sonra gelen • 
hud meramini yiiriitmek i~;in onu stkt§hr· ler ayni i§i kendilerine kazanc olsun di
maga, kiic;iik oglunu veliahd yapacak ye yaphlar, memuriyetleri miizayedeye 
tedbirlerin almmasmda sabtrstzhk gos • koyup satttlar, devletin temelini • tamir 
termege ba§lamt§h. <::unkii kocastnm an- edilemez §ekilde • sa•shlar. Ondan dola
stztn olmesinden ve Selimin biiyiik §eh - y1 Riistem, koti.i bir bid' a tin gafil miies
zade stfatile tahta ge~;mesinden korku - SISi stfatile tarihten sitem gormege hak 
yordu. Ger~i o da kendinin yavrusuydu. kazanmt~hr. 

. Lakin degersiz bir erkek oldugu ic;in pa· Onun, dedigimiz gibi, tatmin olunaca~ 
di§ah olmast halinde hiikmiin, niifuzun kinleri de vardt. Akoyiik cinayeti iizen
ba§ka ellere ge~;mesi, hiikiimdarhk §ere • ne sadnazamhktan attlmasma sebeb o • 
fmin kii~iilmesi muhtemeldi ve Hurrem lanlan ve bunlar ic;inde en hiiyiik rol oy
boyle bir ihtimalden sinirleniyordu. myan §air Y ahyayi unutmuyordu. Y eni-

Lakin Riistem, hi<; acele etmiyordu, den iktidar mevkiine ge<;tikten, para i§ • 
«yava§, yava§» diisturuna uymu§ gori.i - lerinde biiyiik yararhklar gosterip Hiin • 
niiyordu. Zeki vezir, kaynanasile ayni karm tevecciihiinii kuvvetlendirdikten 
kanaatte bulunmasma ragmen Beyaz1d1 sonra yiiregindeki sonmez hmc1 mahzuz 
a~1kc;a iltizam etmekten son derece ~;eki- etmek yolunu tuttu, cesur §airi ele aldt, 
niyordu. Zira bu i§te kii~;iik bir falso yap- oldiirtmege ~alt§tt. Hem siyasi, hem ede
ttgl takdirde ocaklmm elinden kurtulamt· bi baktmdan Osmanh tarihinde dikkate 
yacagm1 ve ikinci bir su<;u onlara kolay deger bir sahife te§kil ettigi i~;in vaktayt 
kolay affettiremiyecegini biliyordu. Ay - §airin kendi agzmdan dinlemegi faydah 

ni zamanda kans1 Mihrimah Sult~n, bii - bulduk. 
yiik karde~i Selimin veliahd ilan olunma- Sultan Siileyman gibi kudretli bir tah
sim istiyordu. Hurremle Riistem, Beya - s1yeti evlad katili olarak ve onun dama
ztd lehinde yaptlacak te§ebbiisleri bu ha- d1, Sadnazamt Riistemi de o cinayete 
ris kadmdan saklamak mecburiyetinde miirettib diye gostererek ac;tk<;a itham 
bulunuyorlardt. etmekten ~ekinmiyen Y ahya Bey, hadise-

Yeni ve kudretli Sadnazamm zaten yi §oyle anlattyor: 
1ahsi emelleri, kinleri de vardt. Bir kere «~ehzadenin firakt heni mecnun ve 
hazineyi yeniba§tan hkabasa doldurmak mecbur etmi§ti. Biihtiyar layih olant naz
ve paraya ~ok k1ymet veren Hiinkann mettim. Arnma maksudum asrtmda i1aa 
goziinli doyurmak istiyordu. Bu i1i ya • etmeyip oliimiime talik etmekti. itti -
park en kendi milyonlanna da $ilyonlar fak (~), bir yari kadimim ~;admma gel· 
ilave etmegi unutmtyacakti. Nitekim az mi1 ve beni uyur bulmu§. T eklifimiz ol -

d Y 1 mamakla ciizdammt kan•tmp miisvedde-bir zaman i~inde bu emeline er i. a mz • 
devlet hazinelerini degil, Hiinkann hu • yi gormii§ ve filhal suretini altp gitmi§. 
susi para sandtklanm, Y edikuledeki ih - Ertesi orduyu hiimayun seyrine var • 
tiyat hazineyi de bir altm tufanma bog - d1m. Ko§e ko§e okunur, kimi aglar, kimi 
du. Hiinkar, ktsa denilecek bir zaman «Yahya Beyin magfiretine sebebdir, 
ic;inde ve kii~iik bir hakstzhk vukuunu deyu ah eder gordiim, her ~end inkar et
sezdirmeden yaptlan bu i§ten son derece tim, miifid olmadt. Ri.istem Pa§a ki 
memnun olmu§, kasa dairelerinden biri - • miicerred §air olduguma binaen bana 
nin iistiine: «Riistemin himmetile top Ia _ adaveti vardt - o mad a azlolundugundan 
nan hazine» ibaresini ihtiva eden bir ki • «nolsa gerek» diye itiraf ettim, amma iki 
tabe koydurmu§tu. ytldan sonra sadaret makamtna tekrar 

geldi. Katlime niyet etmi§, bir iki defa 
Riistem bu para toplama i§ini ba§ar - «nizamt alem ic;in bu makulenin viicudii 

mak ic;in vergileri tslah, cibayet usullerini b h 
nabud oJmak gerektir» deyu rika I ii • 

tanzim, murakabeyi te§did etmekle be - 1 
mayuna arzeylemi§. Amma saadet u pa

raber memuriyetleri satmak adetini de te-
si> eylemi§ti. Biiyiik kii~;iik her memuri- di§ah nefselemirde hakka kail, §uaraya 
yet ve her hizmet i~;in _ tarifeye bagh 0 _ ve mevzun soze mail, Muhibbl mahlash 
larak _ mutlaka bir para ahyordu. Lakin bir §airi kamil olmagla ruhsat verdirme
bu paraya rii§vet demiyordu, hare adt yiip «bu makulelere kulak tutma, intikam 

kasdin etme>> buyurmu§lar. Bir giin <;a • 
veriyordu ve odenilen paray1 resmi suret-

VU§ gonderiip hakiri Divana getirdi, uh-
t~ deftere gec;irterek hazineye irad kay- demde olan Sultan Beyaztd tevliyetine 
dettiriyordu. Kiirenin ii<; biiyiik ktt' ast miiteallik nice cefadan sonra: «Sen in ne 
iizerinde kurulmu§, daha dogrusu yan haddindir, padi§aht nizamt alem i~;in §er
kiireye yayiimi§ olan o biiyiik imparator- an ikttza eden bir vaz't irtikab ederler, 
lukta hergiin yiizlerce memuriyet tevcih sen bizzat saadetlu padi§aha ve viikela· 
olundugu i~in Riistemin icad ettigi bu ye- sma ta'nii te§ni idersin, buldugun tiirre
ni varidatm yekfmu milyonlan buluyor- hah nazmediip avama veriip fesad <;tka
du. nrsm» deyu gazab eyledikte kalbime il-

Riistem, tanzim ettigi hare tarifesini bam olundu: <<Biz merhumu katledenler
kanun kadar onemli tutardt ve onun iize- le bile katlettik, aghyanlarla bile aglanz. 
rinde kii~;iik bir degi§iklige mi.isaade et • <Arkasl var> 

mezdi. Zaten harclan, taalluk ettikleri (*) Bu kellme burada cTesadlifen:t ma-
memuriyetlerin temin edegeldigi kazanca nasmt i!ade eder. 

Ankaray1 basan sular temizleniyor 

Yagan ~iddet!i yagmurlar dolay1si!e Ankaramn bir k1smmt su bash • 
gmt yazmti;>ttk. Ankara foto muhabitimizin gonderdigi yukanki resim, su ba
san yerlerde temizlik amelesinin faaliyetini gostermektedir, 
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( 'ehir ve Memleket Haberleri J Siyasi icmal 
Ecnebi doktorlarin 

• • kazanc vergisi 
----

Ecnebi profesor ve dok-
torlar da vergi verecekler 

Oniversitede ~;ah§an ecnebi profesor ve 
doktorlann Defterdarhkc;a kazanc ver -
gisine tabi tutulduklan ve bu hususta 
Onivers1te ile Defterdarhk arasmda mu
habere cereyan ettigi yaztlmi§h. 

Diin kendisini gordiig~mliz Et1bba 0-
dast reisi, bu hususta §UnJan SoyJemi§tir: 

«- Ecnehi doktor ve profesorlerin 
dt§anda 1crayi tababet etmeleri yasak -
tlr. Fa kat kanunen konsiiltasyon yapabi • 
lirler. Kazanc vergisi kanununda «mii -
§avirler» i~;in de bir fast! vard1r. Konsiil • 
tasyon bu kelimenin ~iimuliine girdigi ci
hetle Defterdarhk, Oniversite profesor -
lerinin de stmflara tefrikini hizden istedi. 
Biz de tefrik ettik. Bildigim bundan iba
rettir.» 

MOTEFERRIK 

Avrupaya giden Tiirkler Ro
manya yolunu tercih 

ediyorlar 
Yap1lan bir istatistige nazaran mem

leketimizden Avrupaya giden Tiirk te
baasmm yiizde doksamnm Romanya yo
lunu tercih etrnekte oldugu anla§Ilmt~
tlr. Yaptlgtmtz tahkikata gore, Bulgar
lar, kendi topraklarmdan g~en biitiin 
Tiirklerin yiiziinde hirer casus damgas1 
gordiikleri ic;in kendilerini bazan yan 
yolda trenden 3§agt indirip hapsetmekte 
ve buna benzer tiirlii tiirlii eza ve cefa 
yapmaktad1rlar. Bunun ic;indir ki Av
rupaya giden Tiirkler Romanya tar·ikini 
tercih etmektedir. 

Romanya yolu, Bulgaristan yolundan 
daha ucuz olmakla beraber Romanya 
hiikumeti Romanyadan g~en biitiin 
Tiirklere biiyiik kolayhklar gostermek
te, giimriik ve sair makamlarda da c;ok 
iyi ve dostane muameleler yapmaktad1r. 

Bulgarlarm Tiirk tebaasma kar§t yap
bklan bu muamelelerden dolay1 bu se
ne memleketimizden hie; kimse ne Var
na ve ne de diger Bulgar sayfiyelerine 
gitmiyecektir. 

Hariciye V ekili geliyor 
Biikre§ten gelen mahlmata gore, Ha

riciye Vekilimiz doktor Tevfik Rii~tii 
Aras, Kostence yolile ve Da~ya vapurile 
yarm saat 14 te §ehrimize gelecektir. 

Bugiinkii konferana 
Paris elc;iligimizin tavsiyesi iizerine 

iki konferans vermek iizere §ehrimize 
geldigini yazdigtmtz Paris Saraylar kon
servatorii ve maruf fikir adamlarmdan 
Gabriel Mourey bugiin ilk konferans1 • 
m Edebiyat Fakiiltesi cografya salonun
da verecektir. Saat 17 de ba§hyacak ola11 
konferansm mevzuu, Franstz §airlerin
den Mallarme hakkmdadtr. -···-Bursada koza fiatlari 

Bursa (Hususi) - Bu sene koza fiat
larmm dii§ece~ zannedilirken bilakis 
mutedil bir fiatla sab§m ba§ladtgt g3 -
riilmektedir. Heniiz mahsuliin ilk ag1ZI 
olmasma ragmen Bursa ve civarmdan 
koza borsam1za her giin 200 - 300 kilo 
yeni koza gelmekte ve muamele gor -
mekteflir. Fiatlar 70 kuru§la 80 kuru~ 
arasmdadtr. Vasati fiat 75 kuru§tur. 
Koza, borsamtz ahc1 ile miistahsil ara
smda iyi nazunhk yapmaktadlr. Heniiz 
sat!§ hararetlenmi§ olmamakla beraber 

iki hafta sonra koza borsam1z en hum -
mah bir faaliyete sahne olacagmdan 
§imdiden haztrhklara ba§lanmt§hr. Di
ger taraftan ipekc;ilik ve bocek<;ilik ensti 
tiimiizi.in memleketin baz1 mmtakalarm
da, ezci.imle Adapazarmda a<;hgt 1Ikba
har Bocekc;ilik kursu mesaisini bitirmi§
tir. Mi.ilhakattan ve koza yeti§tiren mm
takalardan alman haberlere gore, bu 
sene mahsuliin her tarafta 90k iyi oldu
gu ve hastahks1z mahsul altndtgl anla -
§llmaktadtr. 

Bursa Belediye reisligi 
Bursa )Hususi) - !stifa eden Beledi

ye reisi Cemil 6zden miinhal kalan Bur
sa Belediye reisligi vekaletine Belediye
nin hukuk mii§aviri avukat Kemal Zi
ya Demirel tayin edilmi~tir. 

Belediye Meclisimizin kabul ettigi ye
ni biitc;eye gore hazirandan itibaren 25 
memur aq1kta kalmt§hr. 

Belediyemiz, son giinlerde umumi 
caddeler iizerindeki kahvehanelerin san
dalyelerini yol kenanna koymalarm1 
menetmi§tir. 

Buraada bir orman mektebi 
yap1lacak 

Bursa (Hususi) - Bu sene Bursaya 
nakledilen orta orman mektebi bu ders 
y1hm f,;ekirge yolundaki bir ko§kte ge· 
qirmi§tir. f;limdi Vekaletin kabul etti~i 

tahsisatla (,;ekirgenin Kadtko§kii mev -
kiinde biiyiik bir orman mektebi yapt
lacakbr. Mektebin yap1lacag-I arsalar is
timlak edilmi§tir. !n§aata haziran so -
nunda hemen ba§lanacak ve yeni ders 
ytlmda mekteb yeni binasma yerle§mi§ 
bulunacaktl.l', 

Bir Tiirk ktzi fen 
doktoru oldu 

Ortaya atbgr yeni bir 
iddia profesorler tara· 

f1ndan kabul edildi 
ttniversite kurul

duktan sonra Fen 
Fakiiltemizden ilk 
defa fen doktoru 
unvamm kazan -
mak §erefi Niizhet 
Toydemir isminde 
bir ktzlmiZa nasib 
olmu§tur. Niizhet, 
Paris ve Liyonda 
tahsilini ikmal et -
tikten sonra iic; ytl-
danberi Fen Fakiil- Doqent Niizhet 
tesinde astronomi doc;entligi etmekte 
idi. D~ent Niizhet, doktora tezi olmak 
iizere cgiine§ etrafmdaki fezada ziyayt 
beleden kiitlelerin mevcudiyeth mev
zuunu seqmi§ ve ortaya yepyeni bir id
dia atrnt§hr. Gene doc;entimizin tezi ha
len ttniversite astronomi ordinaryiisii 
bulunan ve maruf alim Ayn§tayn'in me
sai arkada§I olan profesor Frondlih ta
rafmdan kabul edilmi~ ve takdire maz
har olarak usuliine tevfikan Niizhet 
Toydemire doktorluk payesi verilmi§tir. 

Haber verildigine gore, Almanyada 
da ba§ka bir doc;ent yukanki mevzuu 
tez olarak almt§, fakat Niizhetin iddia
smm tam aksini miidafaa etmi.§tir. 0 
tezin Almanyadaki astronomlar tara -
fmdan kabul edilmi§ olmas1 ve bu tezin 
de burada beynelmilel profesorler ta -
rafmdan tasvib edilmi§ bulunmast or -
taya miinaka~ayt mucib yepyeni bir il
mi mesele c;tkarmt§ttr. 

Temmuzun be§inde Leipzig'de topla -
nacak olan beynelmilel astronomi kon
gresinde Alman doktorunun iddiasile 
Tiirk ktzmm iddiasmm mevzuu bahso -
lacag1 ve astronomlar arasmda bu me -
selenin miinaka§a edilecegi haber veril
mektedir. 

Gene doqent ve fen doktorumuzun hii
kO.met tarafmdan di~er profesorlerle be
raber Leibzige'deki kongreye gonderi -
lecegi haber almmt§tlr. 

Fen Fakiiltesinde ilk defa olarak cfen 
doktoru• unvamnt ~lmak §erefini ka -
zanan ve bu suretle Tiirk kadmhgmm 
diger sahalarda oldugu gibi fen saha -
smda da yiikseldigini ve yi.ikselecegini 
gosteren bu giizide gencimizi takdir e-
deriz. 

CEMIYETLERDE 

Adalar1 Giizelle§tirme cemi
yetinin kongresi 

Adalar1 Giizelle~irme cemiyetinin 
kongresi diin Biiyiikadada Parti merke
zinde Avni Yagtzm ba~kanhgmda top -
lanmi~tlr. Senelik hesab ve idare heyeti 
raporlan okunduktan sonra idare he -
yeti se<;imine geqilmi§ ve Emin Ali Du
rusoy, Nuri Tiirkkan, Avni Yag1z, Esad 
Durusoy, Berq Tiirker, Haleblioglu, Ni
yazi Altmus, Nikulasto oglu se<;ilmi§ -
lerdir. 

lzmirde yap1lacak asfalt 
yo liar 

tzmir 6 (Hususi muhabirimizden) 
Yap1lacak olan asfalt yollann istik§afi 
ba§lamt§ttr. ln§aatm bir Frans1z §irke -
tine verilecegi soylenmektedir. 

lki tren kaza11 
!zmir 6 (Hususi muhabirimizden) 

Manisanm Muradiye istasyonu yakmm
da Ankara - !zmir ekspresinden athyan 
Osman isminde bir §ah1s agtr surette 
yaralanmt§hr. Tren, ilkkur§un istasyo
nu yakmmda raylar iizerinde oturan 
Hasan isminde birine c;arpmt§ ve oldiir
mii§tiir. -···-Zavalh dilsizi yaralad1 

Bergama ovastni 
sulamak i~in 

Miitehassrs bir heyet ma
hallinde tetkikat yaptyor 

Bergama (Hususi) - Ba§vekilimiz 
General ismet !noniiniin gec;en sene bu 
mmtakada yapttg1 tetkiklerin hayuh 
neticeleri, adtm ba§mdaki faaliyetlerle 
kendtsini gostermege ba§lamt§ bulunu
yor. Bunlarm en ileri gelenlerinden biri 
de, sular, batakhklar, barajlar, kanallar, 
meselesidir. 31 milyon lira gibi biiyiik 
bir tahsisatla ba§anlacak olan bu i§i, 
§imdi memleketin muhtelif mahallerin
de c;ah§an miihendis ve miitehass1s grup 
!arm haztrhyacaklart projeleri bekle -
mektedir. Bunu, ihaleler ve onu da bit
tabi ameliyeler takib edecektir. Naf1a 
Vekaleti Su i§leri Umum miidiirii Sa -
lahaddin, Bursa ovasmda yaphg-I tetkik
lerden sonra §ehrimize gelmi§ ve bu 
mmtakadaki miihendis postalarmm faa
liyetini gozden ge~irmi§tir. Kendisine, 
1svic;reden celbedilen miitehass1s doktor 
Grumer de refakat etmektedir. 

Umum miidiirle refakatindeki zevat, 
Bergamanm Akropol harabelerinden o
vamn ve Baktrc;aym vaziyetini tetkik 
etmi§lerdir. Bugiin de otomobille Mene
mene dogru inmi§, Gediz c;aym1 gozden 
ge<;irmi§lerdir. 

ilk k1sma aid raporlanm !zmirde ha
ztrladtktan sonra derhal Kiic;iik ve Bii -
yi.ik Mendires vadilerine hareket ede -
ceklerdir. 

Manisa ovasmm sulanmas1 ic;in bir ta
raftan Gediz nehri mecras1 temizlen -
mekle beraber diger taraftan Salihli ka
zasmm arkasma dii§en Marmara golii, 
bir su hazinesi olarak kullamlacakhr. 
Kt§ vakti suyun fazlas1 bu barajda top· 
lanacaktlr. Bu suretle hem tugyanm o
nline gec;ilecek, hem de yaz vakti suyun 
kifayetsizligi goriiliince, barajdan su 
verilerek topragm ihtiyac1 kar§tlana -
cakhr. Ayni ameliye, Manisa ovasmdan 
ba§ka Menemen ovasmm hayat kabili
yetini, bilhassa yen·i ele ald1g1 pamuk
qulugu inki§af ettirecektir. 

Kiic;iik Mendires nehri iizerindeki te
mizleme ameliyesi, bu yaz sonunda bit
mi§ olacakttr. Cellad goliiniin kurutul -
mast keyfiyeti de bir mevsim i§i haline 
gelmi§tir. Fen heyetleri, feyezan mev
siminin gec;mesine intizaren, ac;llm1~ o
lan kanallan, Cellad ve Belevi gollerine 
baglamamu~lardt. Habluki bu mevsim 
de ge'<mi~ bulunu or. Binaenale h bu
giinlerde kanallar gollere baglanacak 
ve sular, derhal bu kanaldan Ku§adasl 
civarmda denize akttllacakhr. Bu su -
retle elde edilecek miinbit toprak, c;ok 
geni§tir. Bilhassa pamuk zer'iyatmda 
c;ok faydah olacakhr. . 

Soke ovasmm sulanmasma gelmce, 
bunun ic;in de (,;ine ~;ayt i.izerinde biiyiik 
bir baraj in§aSI kararla§tmlmt§tlr. Bu 
baraj, Aydmdan (,;ineye giden yol iize
rinde ve ~aym ge<;tigi bir bogazda kutu
lacak ve bu suretle ~;ay, yaz ve kt§ i<;in. 
gerek (,;ine, gerekse gec;tigi Soke ovasm1 
tamamile sulayacakttr. 

Saraykoy ve Nazilli ovalarmm sulan
mas1 da, Biiyiik Mendires mecrasmm te
mizlenmesi ve Ak<;aym da ihtiyaca go
re tanzimi suretile tahakkuk ettirile -
cektir. Bu nehirlerde tugyan teh!ikesi 
pek yoktur. Fakat sulanm.a ihtiyacm1 
kar§tlamak ic;in bazt tedbtrler alma -
cakhr. 

f;limdiki halde, G.ediz, Baklr~;ay v~ 
Mendires nehirlen mmtakalarmdaki 
heyetler, projeleri haztrlamaktadtrlar. 
Umum miidiirle refakatindeki zevat bu
radan Adana cihetine hareket edecek -
lerdir. 

- ' . ~ ' . ,• 

Japonyada milli kabine 
IE5} liyiik ve uzun harbe ve fevkala• 
l.g) de te§ebbiislere J aponyayl ha• 

mlamak hususunda ilk defa bll 
memlekette her tiirlii parti ve unsurlar 
ordu ile birle§tiler. imparatorun emrile 
yeni kabineyi te§kile memur edilen Ayan 
Meclisi Reisi Prens Konnoe ile beraber 
<;ah§mak iizere ordu ve donanma Gene• 
ral Haya§i kabinesindeki Harbiy'e Nazi• 
rile Bahriye N azmm yerlerinde btraktt• 
lar. Memleketin otedenberi iki biiyiik 
partlSl muhafazakarlarla liberaller ve 
miifrit sag! ar yani milliyetperver olup 
parlamentoda kahir ekseriyete malik bu• 
lunan bii tiin partiler yeni kahineye i§tirak 
etmi~lerdir. 

Miifrit sollar haric olarak umum par• 
tilerin ve J aponyada memleketin i<; ve 
dt§ politikalan iizerinde niifuz sahibi or• 
du ile donanmanm elele vererek ~;ah§ma· 
ga karar vermi§ olmalan 1 aponyantn 
hakikaten <;ok biiyiik ve tehlikeli te§eb· 
biislere giri§mek iizere bulunduguna de
lalet etmektedir. Bu te§ebbiis dahi Sov· 
yetlerin birka<; defa teklif ettigi ademi te' 

caviiz misakmt reddederek herhangi su· ' 
retle anla§mak istemedigi bu biiyiik dev• 
letle aradaki hesablan silahla tesviye et· 
mekten ha§ka bir§Cy degildir. 

Sovyetler Birligi dahi 1 aponyanm al· 
dtgt hasmane vaziyetten dolay1 karada ve 
havada zaten hamlamyordu. $imdi de· 
nizde dahi biiyiik hamhk yaptyor. Son 
gelen telgraflarda bildirildigi ve~;hile 
Sovyetlerin miidafaa komiseri Mare§al 
Voro§ilof biiyiik Okyanus donanmast 
i<;in yeni bir askeri meclis te§kil etrni§tir. 
Bu meclise donanma kumandam Vik• 
torof'Ia ikinci derecedeki ordu komiseri 
Okunef dahildir. 

Sovyetlerin her tiirlii bahri hamltgt 
ve hatta Siberyanm §imalindeki buzlu Ok· 
yanusta gemiler ic;in bir seyriisefer yolll 
a~;I!mast ve §imal kutbunda bir tetkik is• 
tasyonu tesis edilmesi garbi Siberya'yt 
J aponya denizine raptedecek yeni demir• 
yolu in§ast kadar J aponlar tarafmdan 
mf kendi aleyhlerine tevcih edilmi§ ted• 
bir ve haztrhklar saytlmaktadtr. 

J aponyanm me§hur diplomatlanndan 
Hiroto'nun riyaset ettigi kabine ordunun 
diledigi fevkalade harb tahsisatJ ve cezrl 
1slahall parlamentoya kabulde zorluk 
gormesi iizerine ordu tarafmdan istifaya 
sevkedilmi§ti. Y erine gel en G eneral Ha
ya§i kabinesi dahi parlamentoyu ordu• 
nun dileklerini yerine getirecek kanunlarl 
miizakere ve kabulde gosterdigi betaetten 
dolayt dag1tmt§ ve yeni intihabat yapt!T' 
mt~tJ. 

Y eni parlamento ancak agustosta top• 
lanacagmdan Haya§i kabinesi kararna -
melerle ordunun diledigi kanunlan tatbik 
~tmi~ti. Y eni parlamentonun miifrit sol -
Jar miistesna olarak biitiin meb'uslan J a• 
ponyamn harb hamhgmt elbirligile yap• 
mak arzusunu gostermi§ olduklanndan 
ordu fevkalade ahvalde memleketin mu• 
kadderah biitiin milleti temsil eden bir 
kabine tarafmdan idar.e edilmesini mu • 
vaftk bulmu§ ve Haya§i kabinesinin ~e • 
kilmesini istemi§ti. 

Y eni kabineye bundan evvelki kabi • 
nede miihim mevki sahibi bulunan rna • 
ruf devlet adainlannm ~;ogu i§tirak et • 
mi~tir. Bunlardan sab1k Ba§vekil Hirot~ 
Hariciye Nezaretini deruhde etmi§tir. , 
Yeni Ba§vekil }aponyanm en eski prens 
hanedanlanndan birine mensubdur. Bll 
hanedanm azalan lmparatorun en yaktn 
muhaftz ktt' asmt te§kil ederler. Prens 

Dl'namit patladi, bir amele Konnoe imparatorun has mii§aviri Prens 
Saionji' den sonra J aponyamn en miihirn 

yaralandl ve mutemed devlet adamtdiT. Ancak fev• 
KlZlltoprakta oturan Yusuf, Goztepe- kalade ahvalde i§ ba§tna getirilir. Gec;en 

de Millet sokagmda arabact Dursunun sene de Ba§vekalete davet edilmi§ti. Fa
bah~esindeki kuyuyu tamir ederken ku- kat o zaman orduya itimad edemedigin • 
yudaki ta~larm arasma dinamit koymu§ den bu daveti kabul etmemi§ti. 0 za " 

Galatada Arabcamii civarmda dilsiz ve fitili ate~lemi§tir. mandanberi ordu erkam J aponyamn ken• 
bir boyactya ayakkablanm boyatan Ali Kuyudan ~tkan Yusuf, aradan 10 da- disi i<;in hayati ehemmiyeti haiz bu mii -
isminde biri boya meselesinden dilsizle kika gec;tigi halde infilak olmadtg-Im esseseyi son derece tslah etmi§ oldukla -
kavga etmi~ ve zavalhy1 btc;akla agtr su- gormii§ ve fitili muayene etmek iizere 

tt 1 t AI. k 1 k B kuyuya g1·rerken patltyan dm· amt"tle ya- rmdan ve }aponyanm uzun ve biiyiik bir re e yara ami§ 1r. I ya a anara ey-
oglu ciirmii me§hud mahkemesine sev _ ralanmt§hr. harbe haziTlanmakta bulundugundan 
kedilmi§tir. Yarah hastaneye kaldmlmt§hr. Prens Konnoe devletin idaresi ha§ma 
--...;;-~~~~~~~~~~~~!"!'!'-'!""""-:'~'!"""".....,~~-~'!""""-~- gec;mekte arhk tereddiid etmemi§tir. Bun• 

Bilecik orta mektebinden 70 talebe mezun oldu dan sonra Uzak§arkta fevkalade hadiw 
lerin vukuuna intizar edilmelidir. 

Bilecik (Hususi) - Her sene miite - talim heyetinin yeti§tirdigi ve her biri 
zayid bir sliratle terakki eden orta mek- vatan i~;in faydah insanlar olmaga ha -
tebimiz bu ytl da yeti§tirdigi yetmi~ tale- ZITlanan <;ocuklanm!Zin grup halinde ~e
beyi mezun etmi§tir. Giizide bir idare ve kilmi§ bir resmini gonderiyorum. 

Mufzarrem Feyzi TOGAY 

istiyorlar 
Erzincan (Hususi) - Erzincan mer• 

kezinde Sthhiye Miidiiriinden ba~ka si• 
vii doktor kalmamt§hr. Askeri doktorlar 
~ayesinde hastalar oliimden kurtulmak ~ 
tad1r. 

Bu husus i~;in Sthhiye Vekaletine va• 
ziyet bildirilmi§se de hir netice almama• 
mt~hr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru~tur. 

A bone ~eraiti { Turkiye Harte 
Y kin i~;in 

Senelik 
Alt1 ayhk 
o~ ayhk 
Bir ayllk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
'150 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • Yoktur 
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'1 Haziran 1937 CUMHURiYET 

HAdiseler aras1nda 

SON:·~·, · ·HABERLER.·~· · 
TELEFON TELGAAf •• TELSiZLE . 

Alman havac1hg. hak· 
k nda GOringin nutku 

Asfalt sarho~lugu 

A rttk, «Maslak faciast» terki
bi, klasik ve me,hur bir tra
jedi adt gibi kli§e haline gel

di: Fa cia kelimesi Maslagt, Maslak 
kelimesi faciayt habra getiriyor; ce
hennem kuyulanndan birinin agZJ 
gibj oJiime ~Ikan bu me§'Um g~id, 
her sene bizden kurban istiyor ve 
doymak bilmiyor. 

URDDAN 
AZILAR 

Yazan: ismail Habib 

Yahniler Gedikler • ve ceng1 
«Alman kani akbg1 zaman, yapdan hakaret 
ancak kan dokiilmek suretje tamir edilebilir 
Berlin 6 (A.A.) - Goring, di.in ak- man hava tehlikesi kar§Ismda kadmlara 

Jam Olimpiyad stadmdaki a~1k hava ti- dii~en vazifeyi tebariiz ettirerek §unlan 
Yatrosunda hava miidafaas1 hakkmda bir soylemi§tir: 

Belediye kazalan onlemek i!rin 
elinden gelen her§eyi yapll: Agac • 
lart boyad1, yo} iistiine i§aretler koy
du ve o civarda bir seyriisefer nokta
SJ kurdu. Bundan otesi §Oforiin mes-

Gazi tepeler - Kars muhasaras1 - KIZdtepe baskini
Gedikler zaferi - Kii~iik Y ahnideki cehennem -

Y eti,en H1z1r - Yigitlik ve devletsizlik 
uliyet ~rt;;evesi it;;ine girer. Karsm cenubundaki tayyare meyda • 

nutuk soylemi§tir. Prusya Ba§vekili, AI- «- Kadmlar, Romaya kar§l yaptik· 
ll!an hava miidafaa te~kilatmm 12 milyon Ian muharebelerle biiti.in diinyay1 hay • 
azas1, 65.000 biirosu, 400.000 memuru, rette b1rakan biiyiik analanna lay1k ol • 
2.400 muallimi, 5 milyon teknik~isi ve duklanm isbat etmelidirler. Erkekler, ol· 
3.400 mektebi oldugunu kaydettikten diigii zaman, cenk arabalarile te§kil edi
sonra, halka mahsus bir gaz maskesinin len biircleri kadmlar miidafaa etmi§ler
SatJ§a ~1kanld1gml ve bu maskelerden bir· di. Milletlerin birbirlerile miicadelelerin
kac; milyonunun ham bulundugunu bil- de sinir huhram ge~iren kadmciklara ih-
dirmi§tir. tiyactmiz yoktur. Kadmlann da cesur ol-

~ofor, part;;alanmak ihtimaline be- mnday1z. Bir seddin tiimsegindc-n biitiin 
del olsa bile, bir tiirlii siiratin cazibe- ovaya bak1yoruz. «Doksaniip> Harbin
sine mukavemet edemiyor. de isimleri §ohret bulan dag ve tepe gi-

Ni!rin? ~iinkii §ehrin batak yolla- bi kabank mevkiler yer yer hep c;evre • 
rmdan arabastm kurtartp da biraz te- mizdedir. Yiiziimiiz ~arka doniik, i§te 
mizce ve diizgiince bir §O&eye giren sagimtzda Alacadag, ovanm cen:.~bunda 
her §ofor, farlo.na varmadan, bir as- uzanan dagm on tepesi hava bo§luguna 
fait sarho§lugu duymtya ba§lar. bir ~engel ucu gibi kJVrak bir kabarh 
Donmu§ bir yag tabakast iistiinde resmediyor. Ve i§te tam kar§Imtzda ova
kayar gibi hi!r sarsmt1 vermeden ka- y1 §arka kar§I kap1yan Biiyiikyahni ile 
yan arabast i!rind~ biitiin viicudiinii Kii~iikyahni; birincisi sagda, ikincisi sol
bir afyon gev§ekligi sarmt§br. Gov- da, ovanm gogsiinden fulaml§ yuvarlak 
desini tuzla buz ediyormu§ gibi sar- ve ~i§kin iki meme gibi. Biitiin bu tepeler 
san ,ehrin kaldmmlanndan kurtul • gazidir. 

h malan lazimdir.» Hatib, bundan sonra Deutschland a· 
disesine telmih edrek demi§tir ki: Goring dizinden yaralandz 

Berlin 6 (A.A.) - Goring, bir at· «- Almanyamn korkutulabilecegi za· 
tan dii§me kazasi neticesinde dizinden 

tnan ge<;mi§tir. Biz tekrar kendimizin ha· hafifc;e yaralanml§tlr. Kendisi mutad 
kimi olduk. Alman kam aktJgi zaman, me§guliyetlerini terketmemi§ ve diin ak
Yap!lan hakaret ancak kan dokmek su • §am tayyarelere kar§l sivil miidafaa mev· 
tetiJe tamir ediJebiJir.» ZUU iizerinde Soy]emesi mukarrer oJan 

mak, onun biraz evvelki sersemligini 877 bahan. Ruslar hududu ge~ti. Bi
tatb ve derin bir asfalt sarho§luguna zim Kars kalesinde 36 taburumuz var. 
~evirmi§tir. Fakat bu miihim kuvvet kotiiriimdiir, 

Goring, erkekler cephede oldugu za · nutkunu soylemi§tir. Art1k par~lanacagmi da bilse gii- manevra cengi yapamaz, c;iinkii mekari 
zel bir yolda olmek hasretile frenleri hayvanati yok. Kumandan Ahmed Muh
koyuveriyor. tar Pa§a bu askerin otuz taburunu kale

Maslak facialan, hi!r §iiphesiz §O • de miidafaaya btrakarak kendisi alt1 ta
forlerin sarhO§luklarmdan doguyor; hurla Zivine dogru ~ekildi. Ora~arda hi~ 
fakat ralo. esrar veya eroin sarho§- yoktan seyyar bir orducuk yaptyor. Ne-

•"'"""'""""'""""""'"'"""'"lllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""'"""'"""'"""""'-

Frans1z Radikalleri 
hiikO.mete sad1k 

FransiZ Harbiye Naz1r1 
soyledigi bir nutukta 

bunu teyid etti 
Saint-Guadens 6 (A.A.) - Radikal 

sosyalist fukas1 tarafmdan tertib edilmi§ 
olan bir ziyafetin sonunda bir nutuk soy· 
lemi§ alan Harbiye Nazm Daladier, bil· 
hassa radikal sosyalistlerin demokratik 
tumhuriyete her zaman iman etmi§ olduk
lanm ve halkc;IIar cephesi hiikumetile sa· 
dikane mesai birliginde bulunacaklanm 
si:iylemi§tir. Mumaileyh, hiikumet tarafm· 
dan bir senedenberi yap1lmi§ olan adila
lle ve zaruri tslaha!i methetmi§ ve radikal 
sosyalist f1rkasmm pek k1sa gorii~lii mu
hafazakarlann taarruzlarma kar§l bu IS· 
lahah miidafaa etmege azmeylemi§ ol • 
duklanm ilave eylemi~tir. 

Hatib, netice olarak, hiikumetin da -
hili ve harici sahalardaki icraatm1 sena 
ile sozlerine nihayet vermi~tir. 

Erzurum • S1vas hatt1 
~~tinkaya istasyonun

da birlesti 
Malatya (Hususi) - S1~as • Erzurum 

hath Malatya ile <;etinkaya istasyo -
llunda birle~mi~tir. Malatyahlar ve S1 -
'lrashlar, iki ~?imendifer hattmm birle§ -
Jnesini biiyiik bir eo~kunlukla kutlula -
lTil§lardtr. <;etinkaya istasyonu davul -
larla civar koylerden gelen binleree 
koyliilerle dolmu§tur. 

Stvas • Malatya hath, 15 haziranda 
huyiik merasimle resmen i§letmege a· 
placakttr. Ac;1h§ merasiminde Ba§vekil 
lsmet Inonu ve Nafta Vekili Ali <;etin
kavamn bulunmas1 kuvvetle muhte -
Jneldir. 

<;etinkaya istasyonunda biiyiik bir i
Jnar faaliyeti goze ~arpmakta, yeni ve 
asri binalar, konforlu modern oteller 
:Yiikselmektedir. 

Bu iki hattm iltisakile Akdeniz kiyl· 
lan yeni bir hatla Karadenize baglan • 
ln1~hr. 

Y eni bir Alman kruvazorii 
Berlin 6 (A.A.) - 10,000 tonluk yeni 

hir kruvazor sah giinii Amiral Reader'in 
huzurile Kiel'de denize indirileeektir . 

Sovyet Rusyada yeni 
tevkifat m1? 

Moskova 6 (A.A.) - Ordu, parti ve i· 
darede yeni tevkifat yapildigi hakkm • 
daki §ayialar kat'i surette yalanlanmak
tadtr. 

lngilizler ve Yahudilik davas1 
Paris 6 (A.A.) - Madam Genevieve 

'rabouis, Oeuvre gazetesinde diyor ki: 
•Mandalar umumi komisyonunun 6-

lliimuzdeki temmuz aymm 18 inde Ce
llevrede ir;timat s1rasmda Buyiik Bri • 
tanya, daghk arazi Arablara ve ovalar 
\' ahudilere verilmek sure tile Filistin a
l'azisinin taksimini teklif edeeektir. Bu 
suretle ingiltere, Yahudi milletine mev
ki vermekle Hitlerden bir korkusu ol -
lnadigim gostermek istemektedir .• 

Polonya Cumhurreisi Biik· 
re§e hareket etti 

Var§ova 6 (A.A.) - Reisicumhur 
Moscicki, yanmda Hariciye Nazm Beck 
oldugu halde ogle iizeri hususl trenle 
l3iikre~e hareket etmi~tir. Polonya Reisi
tumhuru Biikre§te Kral Karolu resmen 
~iyaret etmektedir. 

Moscicki diin Ba§vekil ile Hariciye 
Nazm Beck te ham bulundugu halde 
t\1
1 

are§al Smigly-Rydz ile uzun bir mii • 
akattjl bulunmu§tur. . 

italyan 
biiyiik 

filosunun 
manevras1 

----
Blomberg 120 geminin 
i~tirak ettigi manevra
larda haz1r bulundu 
Roma 6 (A.A.) - 70 i denizalt1 ge· 

misi olmak iizere 120 parc;a italyan harb 
donanmas1 Napoli korfezile Gaete harb 
limam arasmda tatbikat talimleri yapmi§· 
lardir. Alman Nazm Mare§al von 
Blomberg bu talimleri Amiral gemisi olan 
«Due d'aoste» z1rhhsmdan takib etmi§ • 
tir. Bu talimler, Mare~alin italyan or -
dusuna ve bahriyesine yapt1g1 ziyaretlen 
tamamlaml§hr. 

Bir ltalyan gazetesinin mi.italeasz 
Roma 6 (A.A.) - Havas Ajans1 bil
diriyor: 

d •t' ed A b' • t' k 'fad rede hareket, or ada bereket; bu c1va gibi lugu egt , m em tr I§ 1ya 1 e 
eden asfalt sarho§lugu. oynak kuvvet i§te her~eyi kurtaracak. 

PEY AMI SAF A Kars muhasarada. Kumandan Hiise-
yin Hami Pa§a kend.ini Mehdi !anan za
valh bir adam. Kafast efsunlar ve oriim

T iirk denizcileri ceklerle dolu. Etrafmi dalkavuk!ar a! • 
mi§. Miithi§ bir hafiye §ehekesi. Namus
lu adamlar casus diye astmlmaktadtr. Fe
dakar halk bir aydtr hem dJ§andan hem 
1~eriden iki ate§ arasmda. Ve kumanda
nm hafiyeleri dii~manm giillelerinden 
tehlikeli. 

Diin Atinada Me~hul 
Asker abidesine ~elenk 

koydular 
Muhasaranm 27 nci giinii: Anadolu 

Atina 6 (A.A.) - Atina ajansl bildiri- tarafmdan, ~Igbklar haykm§larla, bir 
yor: 

Kesif bir halk kiitlesi, me~hul askerin seylabdan ka~ar gibi, bir zelzele i~inden 
mezarma bir ~elenk koymu§ olan Turk ftrlami§ gibi, silahlanm yerlere atarak, 
bahriye zabitlerile efradm1 hararetle al- zang1r zang1r Rus askerleri geliyor. Ne 
kl§laml§tlr. Yunan m!Zlkasi, Turk milli olmu§? Rus kumandam Loris Melikof, 
mar§ml, Hamidiyenin miZikasi da Yu- Zivindeki Muhtar Pa§aya kar§I merkez
nan milli maq1m ~almi§hr. den ve cenubla §imalden ayn ayn ii<; kuv· 

Alman Harbiye Nazm Mare~al von Gazeteler, Yunan Bahriye Miiste~an vet sevketmi§ti. Bizim 17 taburluk korpe 
Blomberg'in Roma seyahati siyasi ba • Papa Vassiliou tarafmdan Tiirk misa - ordu; ii<; kollu bir kiska~ i~inde stki§tmhp 
ktmdan yeni hi~bir §ey ortaya ~;tkarma • firler ~erefine c;ekilmi§ alan ziyafette mahvedilecek. Oc;e kar§l zay1f1z, fakat 
m1~ olmakla heraber Roma • Berlin mih- Turk - Yunan dostlugu hakkmda teati herbirine kar§I degil. Oyleyse tetik ~ekic; 
verinin resanetini teyid eylemi§tir. Hi~bir edilmi~ olan sozlerden bahsetmektedir. gibi bir tabiye; bir saga, bir sola; bir o
askeri ittifak imzalanmami§hr. Nasi! ki Papa Vassiliou, gene Tiirk bahriye za- nu vuru§, bir bunu. Halyaz, Horum, Zi-
. ' bit namzedlerini selii.mhyarak ezeiimle 
ltalyan Hariciye Nazm Kant Ciano'nun §Oyle demi~tir: vin cenkleri; ii~ kol ayn ayn tepelenmi§; 
Berlini ziyareti masmda da kelimenin es· c- DonanmalanmlZln inki§afma, ten· dii§man i§te Karsa dogru darmagagm ka
ki manasile yeni bir anla§ma yap1lma • sikine fasilasiz surette ~ah§lrken sar • <;Iyor. 
mt~hr. fetmekte oldugumuz mii§terek mesaide Ka~n asker Kam muhasara e,denleri 

Bununla beraber Kont Ciano'nu~ bu hep sizleri dii§iiniiyoruz. Sizlerin sami - de panikletip ka~mL. Stkmh nekadar bii· 
ziyareti iki memleket arasma gi.inliik si- mi ve devamh te§riki mesaisi, hiiku - yiikse Slkmtlyi atlah§m zevki de o kadar 

metlerimiz tarafmdan Balkan Antantl biiyiik. Kurtulan halk iki bayrami bir • 
yasi bir tern as devrine Mare§al von BJorn- mu" ttefi'klerrm· izle stkl bir tesaniid dai- f 
b ' R b den yap1yor; dii§mana kar§I za erin, ha-erg in de oma ziyareti erkamhar i • resinde hareket etmek suretile giri~mi§ 

fiyeye kar§I hiirriyetin bayram1. Menge
yeler arasmda devamh bir noktai nazar oldugu' muz muslihane icraah tarsin et-

nede gibi ezik kalbler §imdi fiskiyeler giteatisine yo! armJ•tlr. italyan • Alman mekten ba§ka bir netiee veremez ... 
" • .,.,. d bi ~akimaktadtr. 

dostlugy unun ruhu go"zo"nu"nde tutu! ursa, Tiirkiye sefiri Ru§en E§ref unay m, K 
am buakan dii§man ovamn ortasm-

iki memleket aras!ndakt' asker·, te•n'k1' me ezciimle §iiyle demi§tir: d K G d kl 
• · c- Gene bahriyelilerimizin meslek • a, IZiltepeyi merkez yaparak e i er 

sai bir ittifak mahiyetinde oliJiasa da Ierinin b3.§Iangtemdaki bu temaslari on· hattma yerle§ti. Kars1 kurtaran biz de 
herhalde erkamharbiyeler arasmda sade larm ruhlarmda hususi bir mevki i§gal takib kudretimiz olmad1g1 ic;in Alacada-
bir anla§madan da fazladtr. edeeektir. Buna eminim. Birbirlerini gm mtlarma yerlc§tik. K1Z1ltepe tam kar-

BerJI•nde FranSIZ miitekabilen tammak suretile miittefik §lffiiZda topamiC!mSI bir dag yavrusu gi • 
Balkan memleketleri arasmda yeni bir bi. Haftalar aylar ge~ti. Agustosun 

' Jd devre ac;ml§ alan bu mukaddes te~riki 13 iine girilen gece. Me•hur Gedikler san at sergisi art 1 mesai mirasmi teselliim edeceklerdir. • 
~ Bu suretle daha gene ya§larmda iken bu cengi ba§hyor. Her*eyi karanhkta ham· 

A 1 nizamm muhafazasmm ayni zamanda U· lami§IZ. KIZiltepeye baskm §eklinde hii • 
~··' merasiminde Neu· murni sulh sahasmda temayiiz etmek de- cum edilecek. Oras! kat kat siperlerle 

rath, Goring ve Schacht mek olaea~na kani olacaklardiU bir kale §ekline konmu§. Ne siper, ne 
Tiirk deniz zabitleri ve talebesi yann tabya; ate§ten pervasi olm1yan semen -

haz1r bulundular grup balinde Akropolu ve miizeleri ge- derler gibi saldmyoruz. Son karanhkla 
-- zecekler ve ak§am §ereflerine Turk el- tlk aydmhgym titre§tigi alaca zamanda 

Berlin 6 (A.A.) - Maarif Nazm Rust, c;isi Ru§en E§ref tlnaydm tarafmdan Ki-
Fransa sefiri Fran~ois • Poneet'le Go _ fisia'da Sesil otelinde verilecek ziyafet- tepeye bir §afak par~as1 gibi bayraglm!Zl 
ring'in himayesinde olarak Fransa hii • te hazlr bulunaeaklardir. diktik. 
kumeti ve Prusya Giizel San'atlar Aka· Sah giinii Aris mekteb gemisi zabitle- On be§ kilometroluk dii§man hath, a-
demisi tarafmdan tertib edilen modern ri Turk arkada§lan §erefine gemide bir panstz gogsiinden han<;erlenmi§ hir ejder 
Fransiz san'atlan sergisini ac;m1§hr. resmi kabul tertib edeeeklerdir. Hami- gibi ba§tanba§a dalgah ihtilaclarla kiv -

Ar;th§ resminde ezeiimle von Neurath, diye, sah ak§ami Korfu'ya hareket ede· ramyor. KIZI!tepe kankirmlZI. Alan ver· 
Goring, Schacht, Prusya prensi August cektir. 
W'lh 1 F · m~mek, veren tekrar almak i<;in; almak 1 em, rans1z, Italyan ve Sovyet el- Yeni Japon kabinesi kar§I• 
crileri ve diplomatlar heyeti hazlr bu • :stiyenler yeni kuvvetlerle alka arkaya 
lunmu§lardu. s1nda Sovyet Rusya saldmr ve vermek istemiyenler onlan sa-

Bu miinasebetle soyledigi nutukta Moskova 6 (A.A.) - lzvestiya ga· pu sap1r dokerken K1Z1ltepe kanktrmt • 
Fran~ois • Poneet, demi§tir ki: zetesi yaz1yor: ztya dondi.i. Belli tepeye, yakla~am ya • 

c- Biitiin kavgalarm ve ihtilaflarm Y eni J apon hiikumeti, irtica kuvvet • kan bir alev gibi yerle§mi§iz. 
ortadan kalkacagmt zannetmiyorum. Fa Jeri arasmda bir temerkiiz kabinesi sure· 
kat timid edilecek bir§ey varsa, 0 da bir I b 1. B' B k'I Fa kat ne o? Bizim en solumuzdaki 

1 'dd tinde telakki edi e i Jr. Jzzat a§Ve 1 Karayaldan diisman kuvvetleri tepeye 
gi.in bun an §1 ete ve harbe miiraeaat Kanya'nm oldukra mutedil bulunan ef- , 
ederek halletme §eklinden vazger;ileee- " . dogru kara bulut gibi ilerliyor. Halbuki 
gidir... karma agmen, J apon emperyalistliginm onlarla erken erken harbe tutu§mas1 i~in 

Sergl·nm' a"tldt<M Prusya Gu·· zel San- bariz vasf1 olan c;ok miirteci ve miiteca • d I h d k' H . • .,. daha gece en so cena Imlz a 1 iiseym 
atlar Akademisi binas1 Alman ve Fran- viz siyasetinde bir degi§iklik beklenemez. h I 

II · Hami Pa§aya areket emri veri mi§ti. stz bayraklarile siislenmi§tir. 30 nisan intihabatmda J apon mi ell 
k'b Ah hantal pa~a. battal pa§a, lapa pa§a, Altm panigi Hirota ve Haya§i kabinelerinin ta 1 e· 

dip bu yeni kabinenin de aynlmak fik • nerede kaldm? Giine§ boyuna yiikseli • 
Londra 6 (A.A.) - <<Peuple>> ga • rinde oldugu siyaseti ktsaca takbih et • yor, dii§man boyuna ilerliyor, yiirekler 

zetesi, hiikumet erkanile lngiltere ban - mi§ti. J aponyamn siyaseti miitecaviz ol • boyuna c;arptyor; fakat bizim pa§adan 
kas1 direktorlerinin yarm fevkalade bir dugu nisbette milletin memnuniyetsizli- haber yok. 
toplanh yaparak bugiinkii altm pani~ine gi de artacakt1r. Yeni kabine Japan • KIZI!tepeden Muhtar Pa§a ona yaver 
bir nihayet vermege c;ah§acaklanm yaz· ya'da siikunetin avdet edecegini ifade et- iistiine yaver ko§turmaktadir. Dii§man 
maktad1r. Son on giin zarfmda 15 mil- mez. Bilakis .Y.aponya'nm dahill siyase· kuvvetleri nihayet top menziline kadar 
yon sterling k1yme,!inde altm sahlmi§ - tindeki tezadlar ve memleket vaziyeti da- yakla§hlar. Tepeyi yandan vuracaklar. 
hr. ha vahim bir §ekil alacakhr. Bu kadar himmet, bu kadar kan; parlak 

bir zafer yerine biiyiik bir inhizam, bun
larm hepsi §U beceriksiz yiiziinden oyJe 
mi? Di.i~man yakla§Iyor, dii§man yakla§
h, dii§man ... A, bak bak, hani oh deyip 
te nefes almay1 en son kerteye b1rakan 
Amerikan filimleri gibi i§te dii§man kuv
vetleri apans1z geriye c;arkediyorlar. 

Meger arazinin anzasmdan dolay1 bi

zim heniiz goremedigimiz Hiiseyin Hami 

kuvvetlerini dii§man daha evvel gormii§. 
Meger onun bu kadar gecikmesi ... B1 • 
rak ~unu, K1Z1ltepenin bizde oldugunu 
aklma stgdtramtyarak §a§kmca beklerken 
ancak giden yaverlerden hakikati ogre

nince harekete gec;ebiliyor. Neyse tepeyi 
yandan vuracak dii§man §imdi onun kuv· 
vetlerile cenktedir ve solumuz kurtulmu§· 
tur. 

Sol kurtuldu, merkez dayahyor, fakat 

sag? Cins atmm iistiinde, elinde diirbiin, 
K1Z1ltepeden vaziyete bakan Muhtar 
Pa§a ... Birdenbire yamba§mda bir giil
le, toz duman, pathyan giilleden bir par
c;a atm burnuna ~arpml§, at ftld1r f1ldu 

donerek sagns1 iistiine oturuyor. Bir ii • 
zengi darbesi, cevherli at kendini topla
d!, kumandan gene elinde diirbiin: Ey
vah, sag cenah paniklemi§ ka~tyor. 

Muhtar Pa§a burnu yarah atla dolu
dizgin K1Z1ltepeden a§agl ko§tU. Bereket 
siivari miralay1 Orner Beye; siivarilerini 
ava yat1rarak kac;anlara kar~I ale§ vazi
yeti almi§. Panik durduruldu. Bir miktar 
ihtiyat; bozulan cephe diizelmi§, kuman
dan gene tepeya ~Ikmt§tJr. Bu sefer de 
ne gorsiin? 

Dii§man en son ihtiyatile Hiiseyin Ha
mi kuvvetlerinin solunu ~evirmemi§ mi? 
Fakat korkuya mahal yok. hte Kars ka
lesinde ihtiyatta bulunup evvelce hareket 
emri alan Ahmed Faztl Pa§a be§ all.! ta

burile tam vaktinde yeti§erek solumuzu 
c;eviren dii§mamn sagm1 ~evirdi. Ak§am 
bas1yor. Dii§man biitiin cepheden ricat 
etmi§tir. Onun yetmi§ binine kar§I ktrk al
tt bin, iki yiiz topuna kar~1 altml§ top, her 
on giillesine kar§I bir guile: Gedikler 

cengini boyle kazand1k. 
Be§ hafta ge~ti. Dii§man Gediklerin 

ociinii almak i~in hertiirlii ha'Z.Irhgml 
yapmi~!tr. Biz onu Gediklerden atmi§Llk, 
o da bizi daha ilerideki Y ahnilerden ata
cak. 20 eylule girilen gece; sag cenah1 -
miZda birdenbire yikilan biiyiik duvarlar 
gibi miithi§ batarya giiriiltiileri. Dii~man 

sagdan geliyorum diye bagmyor, Muh~ar 
Pa§a aldanmadJ, dii§man bagtrmadJgi 
yerden, soldan gelecek . 

Solumuz Kiic;iikyahni, oranm ku -
mandam Kaplan Mehmed Pa§adtr; Ge
dikler cenginde KIZlltepeye miralayhkla 
ilkonce hiicum ederek tepe iistiinde mir -
!iva olan Pa§a; herbiri be§ alii yiiz mev

cudlu yedi taburu var, be§i Y ahnide, iki
si Y ahninin ucundaki kiic;iik tepede; hep
si ii~ bin ki§i. Dii§man bu ii~ bine kar§I 
yirmi binle ve 94 topla saldtrdi. hte ilk 
hamlede taburlann binba§Ilari ~ehiddir; 
kolagas1lar binba§I oldu; onlar da §ehid; 
yiizba§IIar binba§I oldu. Riitbeleri bir an
da stc;nyanlar, riitbelerin en iistiindeki 
klZI! giil§ene yaralanmn yakutile bir an
da ula§Iyorlar. 

Oraya Hiiseyin Hami Pa§a yeti~ecek. 
Yeti~ti. Fa kat onun kuvvetleri Y ahnide
ki dii§mam kavislemek isterken dii~ma • 
mn ikinci bir kuvveti onu kavisledi. Hay
di Ahmed F aztl Pa~a vaziyeti gene sen 
kurtaracaksm. Pa§a kaledeki be$ all! ta· 
burile i§te y1ldmm gibi iniyor. Hiiseyin 

Pa§ay! <;eviren dii§mam c;evirecek. Fa kat 
bu sefer Gediklerdeki gibi degil, dii§man 
bu sefer daha kuvvetli, dii§manm ii<;iincii 

bir kolu bu son kuvvetimizi de yan kav
sine ald1. Bogaz bogaza cenkle§iyoruz. 
Bir giille; F az1l Pa§amn bacag1 )a ram· 
par~ad1r. Kahraman adam harbden, son· 
ra da hayattan ~ekildi. 

Vaziyet feci, §U Kii<;iikyahnile Kars 
arasma giren dii§man bizi toptan Aras 
vadisine atacak. F akat ne o? Karstan 
tozu dumana katarak bir§ey geliyor. HI
ZIT gibi bir§ey. Giinlerle evvel miralay 
Hakkt Bey Erzurumdan iki tabur Ve iki 
batarya ile hareket etmi§ti. Karsa geldi. 
Baktt ki Kii<;iikyahnide harb var. Y or
gunluguna aldtrmtyarak, hie; emir alma
dig! halde kendi emrini kendi vererek a· 
yagmm tozile Y ahniye ko§uyor. Bize 
HIZlr gibi gelen dii§mana havale gibi in
di. 

!ki bataryah iki tabur, solumuzda son 
c;emberi c;eviren dii§man kolunu yandan 
vurur, ~ember derhal kalkli. Bu kuvvet 
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Aktor Biirhaneddin 
Fransada dola,Iyor 
Tanmm1~ san'atkar Tiirk 
san'at hayah hakkmda 

konferanslar veriyor 
F ransamn Toulouse §ehrinde m!i~ar 

eden «La depeche» isimli gazete, aktor 
Biirhaneddinin orada verdigi bir miisa • 
mere miinasebetile, Tiirkiyeye clair bir 
makale ne§rediyor. Dikkate deger bul • 
dugumuz bu makaleyi iktibas ediyoruz. 

«La depeche» diyor ki: 
«Bugiinkii Tiirkiyerun ya§aYJ§ tarzla

rmdaki degi§iklikte ve modemle§mesinde, 
Frans1z tesiri ne dereceye kadar rol oy • 
nami§hr? 

Son beynelmilel konferanslar ve bil • 
hassa Bogazlara ve iskenderun sancagi • 
na aid miizakereler, Avrupamn dikkatini 
Tiirkiye iizerine ~ekmi§tir. 

F rans1z • Tiirk anla§masmm imzas1 
keyfiyeti, bu iki millet arasmda mevcud 
pek eski entelektiiel miinasebata, yeni bir 
ve~he, yeni bir hamle vermekten herhalde 
geri kalmiyacaktir. 

F rans1z tesiri, hir asra yakm bir za • 
man evvel, Tiirk edebiyatmda, hakim bir 
tesir icra etmi§ti. 0 tarihte, belliba§h §ah· 
eserlerimiz, Tiirk muharrirleri tarafmdan 
terciime ve taklid edildi. 

Fa kat, o ta~~tenberi, diinya had.isati 
Tiirkiyenin vaziyetini derin tebeddiillere 
ugratmi§ ve Mustafa Kemalin kudretli 
eli, bu memleketi, garb hayatmm icaba • 
tma. adatma do~ru sevketmi§tir. 

Frans1z edebiyati, siyasi ink1lahm bii • 
tiin bu teselsiilii esnasmda, Tiirk milleti 
nazarmdaki prestijini muhafaza etmek • 
ten hali kalmad1. 

Bilhassa klasik tiyatromuz, Tiirk ti • 
yatrosu iizerinde derin bir tesir icra etti. 
Bu hususta, Franstz aktorii Sylvain'in §a· 
kirdi ve Mustafa Kemalin himayesindeki 
modern tiyatronun banisi aktor Biirha • 
neddinin gosterdigi faaliyet bilhassa fe • 
yizli semereler vermi§tir. 

Aktor Biirhaneddin, elliden fazla mo
dern ve klasik piyes terciime etmi~ ve oy· 
nam1~1ir. Bunlar meyamnda «Hasis», 
<<Sefiller», «Napoleon» gibi eserler var• 
d1r. Bu yeniligin, tiyatronun dini engel • 
lerle zincirlendigi, sahneye yalmz Ermeni 
kadmlannm c;tkmasma miisaade edildigi 
bir memlekette ve milli tiyatro bir golge 
ve ziya oyunundan ibaretken viicude ge • 
tirilmi~ olmas1 ~ok ciiretkarane bir hare • 
ketti. 

Aktor Biirhaneddin, Pariste, Lyonda, 
Marsilyada, Niste, Monte Karloda, 
T oulonda ve Bordeuxda konferanslar 
verdikten sonra Toulouse' a gelmi§ ve 
projelerine clair bize §U beyanatta bulun
mu§tur: 

«- Maksad1m, konferans vermek -
ten ziyade, F ranSIZ • Tiirk entelektiiel 
miinasebatma clair bir hikaye silsilesi an· 
]atmakhr. 

Mesela, bizdeki ismi <<N aki§dil» alan 
Frans1z sultam Aime Buc de Rivery'yi 
tamr miSlmz? 

Bu kadm, Gaskonya korfezinde kor -
sanlar tarafmdan ka~mlmt§ ve 1stanbula 
getirilerek Birinci Abdiilh?-mide satilml§· 
tl. Onun zevcesi oldu ve lkinci Mahmu· 
du dogurdu. 

Onun §ahsi yard1mile iki memleket a· 
rasmdaki dosltuk baglan takviye edilmi~. 
F rans1z medeniyetinin giizellikleri ve gii· 
zel memle.ketinizin cazibesi Tiirkiyede 
tanmml§lir. 

Bu menaktbe, projeksiyonla gosterile· 
cek resimler ve vesaik de ilave edecegim. 
0 devre aid danslan da, 1stanbulun yiik· 
sek san' atkarlanndan ve §ark zarafetini 
temsil edecek olan dans yildiZI Bayan 
Seniye icra edecektir. 

Bayan Seniye yakmda Tiirkiyeye do
necek, orada Frans1z edebiyan ve Fran • 
stz san' all lehindeki propagandasma de· 
vam edecektir. 

Zannederim ki konferansim, memle • 
ketinizin §arkta ne yapmi§ oldugunu an· 
Jatmak itibarile dinleyicileri alakadar e· 
decektir.» 

Kendi hesab!mtza, aktor Biirhaned • 
dinin, dola§hgl diger §ehirlerdeki kadar 
burada da muvaffakiyet kazanacagm1 
iimid. ediyoruz. Onun, memleketimiz da· 
vast lehindeki fedakarane hizmetleri res· 
mi makamatm nazan dikkatini esasen 
~ekmi§tir. Hiikumet kendisine Akademi 
ni§am vermi§tir. Biirhaneddin, Frans1z li· 
sam i~in verilen Montyon miikafatlni da 
kazanmi§hr.» 

F az1l Pa§a kuvvetlerile birle§erek Hiise· 
yin Hami Pa§ayi ~avisli~en . c;embe.re 
~arptl, o da kalkt1. Oc;ii bnle§mce fec1r· 
denberi tepeyi §ehidlige c;eviren son c;em· 
ber ... i~ic;e malanmi§ ~emberlerin k1s • 
kac;lanm dt~larmdan vura vura knd1k. 

Sol kurtuldu, fakat bu sefer de Bii • 
yiikyahninin sagmdaki Evliya tepesine 
dogru miihim dii§man kuvvetleri ilerliyor. 
Eger oray1 ahrlarsa merkezimizle sol ce• 
nahtmiz arasma girecekler. Bu, ordunun 
ikiye boliinu§iidiir. Muhtar P« a hemcn 

[Lii.t/en sahtfeyt 9evtrtntzl 
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. Saksofonun mlak vaveylas1, bir evvei-l son;a ba~hya~ bu ~ziintiiyii merakil.e 

ki fokstrotun yorgunlugunu heniiz ~1ka - bogmak Jstedik<;e, o, madma, mantar gi
ramiyan ~iftleri, suru lsrafilin davetine bi iiste <;lkiyordu. 

icabet eden ruhlar gibi hep birden ayak - Cazbandm sustugunu, dans edenlerin, 
landirdl. Bo§alan masalann ~epe~evre ipi kopmu~ bir tesbihin taneleri gibi dagtl
ku§athgt meydan bir mah~er halini aldt. digml, arkada§lannm, masadaki yerlerine 
Cazbandm yaygarah ahengine uyan a • gelip oturduklanm hayal meyal hissetti. 
yaklar, irades~ bir si.iriildeni~le kaymaga Bizzat i~tirak ettigi bu sahnenin dt§mda 
ba§lad1. imi§ gibi, onu uzaktan goriiyor, etrafm • 

Bardaki umumi hyna§maya i§tirak et· dakilerin konU§tugu sozleri, yabancl bir 

miyen te~tiik mii§terilerden bir~ de A.d • dilin kelimeleri gibi, anhyamiyor; sanki 
~an?t. !<;me dii§IIlekten korktugu t~~!t~e- sahnelerinin, hadiselerinin miiphem rna • 
h btr ~~tnttn~n ken~rmda ot~rur g~bi.' ~~- nalarm1 kavramak i<;in ~Irptndigt bir ka
kemlesml genye dogru <;ekrnl§, zevkh btr bus g~iriyordu. 
yorgunluk i~inde fml fml donen ~iftleri K lk 1 Ad d 1· d B' 

ed
. d c·· 1 · d h a h ar. nan sen e 1yor u. u 

seyr tyor u. oz enn e, araretten I k h v d" h ·1 .. ud" .. .. b'l ed'V' . . ara 1 , ashg1 o§eme ta tast e tavamn 
yanan vue unu, yuzme I rn tgl l<;tn . . v· . . , , . 
denizin §ifah serinligine btrakamiyan bir yerl~rmt degt§brd1klenm, bard~kt kalav. 
seyircinin gipta ve korku dolu bakt§lan bahgm, eazbandctlar da dahil oldugu 
va d halde, bulamk bir hereiimere i<;inde ka -

r 1
' n§tlgml g(jrdii; yer, ayaklanmn altmdan 

Vakit geceyansmt <;oktan ge<;mi~. saat 
ikiye gelmi§ti. Adnan, ak§amm altlSlndan <;ukura ka<;ar gibi oldu. Arkada§lanndan 
beri, be~ arkada§ile beraber her ugradtk- biri koluna girmeseydi dii~ecekti. 
Jan yerde midesine indirdigi <;e§id ~C§id Riiyada yiiriir gibi bar kaplSlndan <;tk-

alkoliin, arhk ag1r gelmege ba§hyan yii- h ... 

kii altmda eziliyordu. Kapanan gozlerini 
son bir gayretle aralad1, bira bardailm. 
kuruluktan agzmda biiyiiyen dilini Islat
mak ihtiyacile bir kere daha bo§alttt; bir 
nokta iizerinde tesbit edemedigi sarho§ 

baki~lanm etrafta gezdirdi. 
~imdi, cazband, saatlerdenberi devam 

eden hay ve hurun son ispazmozlan i<;in· 
de ~Irpmtyor; ispirtodan, uykusuzluktan 

yanan gi:izlere, ayaklann gii<;liikle ta~Idt
gt yorgun viieudlere son bir gayret ver
mege ~h§Iyordu. 

Adnan, masasmm oniinden done done 
ge~en alacah insan seli arasmda, oteki 
arkada§lanmn yiiziinii bir gorUp bir kay· 
bediyordu. Ci:izlerinin oniine gerilen bu
lamk. dumanh perdeden, bir araltk, ma
salarma davet ettikleri kadmm yiiziinii 

de ~er gibi oldu ve o akp.m, zaman za

man yiiregini kapl1yan iiziintii, bir kere 
daha ~ini sard1. 

Be§ senedenberi evliydi ve bu be~ s-ene 

i<;inde, bu ak§arna benzer bir tek gi.in da· 

ha yap.digmi hatulamiyordu. Evlendi 

evleneli, hayattm, iple evi arasmda ikiye 
taksim elmi§; bugiinii diinden, yanm bu· 
giinden :_rksiz, hergiin ayni yollan ylirii
yiip, ayni ~ehrelerle kar§tla§maktan, ay-

ni sozleri konu~up ayni hareketleri yap -
maktan ibaret makinemsi bir omiir siir
mii~tii. Bu ak§am, ilk defa olarak evi • 
nin harkinde, hir masa ba~mda oturuyor, 
kansmdan ba~ka adamlarla konu~uyor; 
ba§ka tabaklarda yiyor, ba§ka bardak
larla ~iyordu. 

Bu, Adnanm hayahnda, doniim nok
tasJ te,kil edecek kadar miihim bir hadise 
idi ve bu miihim hadisenin ehemmiyeti, 
itin i<;ine bar, dans, i~ki ve kadm kan~m
ea biisbiitiin arhyordu. 

Adnan, kafastnm i<;inde, strna~Ik bir at 
sinegi inadile dola§an iiziintiilii dii§iinee
den kurtulamtyor, son vapuru kac;trdiktan 

oraya siivari ve piyade kuvvetleri gon • 
derdi, siivariler ku§ gibi, piyadeler ath 
gibi gidecek. Oyle gidiyorlar. Fakat biz 
onlara hakarken athlan yaya, yayalan 
kaplumbaga gibi goriiyoruz. Saniyeler 
saatlerden uzun. Zamamn acelesi meka.
nm htzim gostermiyor. Halbuki athlann 
kanadh ve yayalann ath gibi gittikleri i§· 
te belli oldu. T epeyi dii§mandan evvel 
tutmu§tuk. 

Bale belaya, hi~ aktlda olm1yan ytl • 
dmm gibi bir kara haber, gerimizdeki 
Alaeadagdan bir Kurd bagtra bagua 
geliyor, Dii§man dagi tutrnu§. Halbuki 
bizim orada gozcii siivarilerimiz vardt. 
Meger siivarilerimiz dagm beri cephesin
den canh bir sinema gibi heyeeanh heye
eanh harbi seyrederlerken dii§man onlan 
apanstz bastmveriyor. Bu, biitiin ordu • 
nun hic;i hi~ine arkadan ~evrilmesiydi. 
Bereket §imdi elde be§ altt taburluk ih • 
tiyat var. Onlar dagdaki dii§mam dib
den tepeye ttrmanarak atacaklar. Ttr • 
mandilar. Hep goriiyoruz. Hamle ham
le, siper siper, yigit yigit ttrmandtlar. Ve 
i$te tepenin dibi liste c;tkmi~ ve iistekiler 
oteki dibe inmi§tir. 

Karstan aymp Arasa atmak, olmadt; 
ortadan yanp ikiye bolmek, olmadi; ar
kadan c;evirip kaleye hkmak, olmad1. Biz 
Gedikler eengini dii§mam atarak kazan • 
d1k, dii§man Y ahniler eengini bizi ata • 
mtyarak kaybetti. 

Fa kat sonra? Sonray1 sorma; hep ye
ne yene azahp tiikenen biz, hep yenile 
yenile c;ogahp biiyuyen o; bOyle iki or
dunun sonu ne olursa o oldu. Harbdeki 
yeni~Ierimizi yigitligimizle kazanmi§bk, 
harbin sonunu devletsizligimizle hybet
tik. 

ISMAIL HABIB 
Diizeltme: 30 may!Sta ~1kan ge~enkl ya. 

zmm serlevha kisrmlar1 karmakan~ olmu~. 
Yazmm as1! .serlevhasi cKarsi gezerken 
notlar. d1. Sonra yazmm sonundak1 va..l{'a 
KU'rm ceng1ne aldken serlevhada 93 cengl 
diye gi:istertlml~. Gene .serlevhada tabya 
yerine batarya den1lm1~. 

*** 
Adnan, gi:iziinii ac;tt81 zaman yabane1 

bir odada, yahanc1 bir yatakta yahyor -
du. Y ashga bir giille agirhgile basan ba
~Im kaldmp etrafma bakmdt. Kirden 
kararmt§ perdelerin arasmdan gii<;liikle 
stzan 1~1k serpintilerinin aydmlathgi, ufa'k 

bir odadayd1. Ortada kii<;iik hir masa, 
masamn iistiinde bir taklD} e~ya vardt. 
Dikkatle bakh; bunlar, bir kadm §apkasi, 

bir <;ift kadm ~oraht ve bir el <;antastydi. 
Y atagm ayakueunda da bir ~ift kadm 
iskarpini vard1. Ba§tm ~evirdi, yamnda 
yabanet bir kadm yahyordu ... 

0 zaman, ak~amki sahneler birdenbi
re zihnine hiicmn etti. Galatadan Beyog
luna kadar birer hirer dola§hklan yerler 

goziiniin online geldi; bara nasi! girdik
lerini, oradan nasi! <;tktJklanm hatuladt. 
Kapmm O!liinde arkada§larile vedala~b
gmt, barda masalanna <;agtrdiklan bo • 
yah kadmm, koluna girdigini, kendisini, 

siiriiklereesine bir otomobile oturttugunu 
biliyordu. Ondan sonrast, yanyerde ko-

pan bir sinema ~eridi gibi, dimagmdan si

linmi§, zifiri hir k.aranhga hliriinmii§tii. 

Bu odaya nas1l geldigini, bu yataga nas1l 

yattlgmt bilmiyordu. Hatta buramn ne

resi oldugunu da bilmiyordu. 

Odayt dolduran kirli yiizlii e~amn, 
otel odalanna mahsus, gaze yabane1 go

riinen soguk bir hali varqt. Karyolamn 

kar~ISlnda duran bi~imsiz gardrobda, 

ba~ueundaki geee dolahmda. Obiir ko§e
deki lavaboda, bu herkese mahsus, fa
kat hie; kimsenin mah olm1yan §eylerde, 
bir bo~luk, bir liizumsuziuk ifadesi vard1. 

Adnan, ak~amki yiirek iiziintlisiinii 
§imdi bir viedan azabt ac1hgile yeniden 
hissediyordu. Kanst, evi goziiniin online 
geldi. lstemeden, bilmeden, tesadiifiin 
sevkile geldigi bu kirli odadan birdenbire 
igrendi. Bir igoeli fic;I gibi viieudiine ba
tan yataktan tela§la fulad1 ve giyinme • 

ge ba§ladJ. Bu pis odadan, tozlu, kiiflii, 
miiteaffin havasmm ic;inde boguldugu bu 

muhitten lcac;mak, bir an evvel kurtulmak 
istiyordu. Hala fml fml donen ba~ma, 
bulanan midesine muvazene vermege ~
h§arak, alelaeele giyindi. Ceketini, yele-

gini, odamn di:irt ko§esine savrulan e~ya
smt hirer hirer toplarken, yatakta yatan 
yabanct kadma gozii ili§ti. l<;indeki tik • 
sinti, hertiirlii duygudan daha kuvvetliy
di. Odadan igrendigi kadar, kendinden 

de igrenmi§ti ve bu igrenmede, maddt ol
maktan ziyade manevi bir mahiyet var· 
dt. Kadmm, biraz yorgun, biraz harab, 
fakat giizel yiiziine tak1lan gi:izlerini o -
teye <;evirdi; onu uyand1rmamak i~in gi.i· 

riilti.i etmemege <;ah§arak yava§<;a kap1y1 

a~ h. 

Vapurda, yorgunluktan uyuklad1. E • 
ve girince, ~i:ilde susuzluktan kavrulduk
tan sonra vahaya ula§an bir yolcu gibi 

derin, rahat, ic; ac;tcl bir nefes aldt. Yir

mi dart saat uzak kald1gt yuvas1, gi:iziine 

cennet goriiniiyordu. Y almz, kansile kar

§IIa§hgi zaman, onun ~ahk ka,lan, sessiz 

azarlayi§la yiiziine bakan gi:izleri kar§l· 
smda, yiiregine hafif bir <;arpmh anz ol· 

du. Ceee eve gelmeyi§ine bir sebeb ara
magt, bir mazeretle i§i savu§turmagJ he -
niiz dii§iinmemi§ti; dii§iinse de, kafasJ bu 

mazereti bulacak kadar i§liyemiyordu. 

Zaten, o dakikada, en hiiyiik ihtiyact, 

ic;inden hala <;tkanp atamadigt tiksinti -

den kurtulmakh; bun a da, ancak itiraf 
sayesinde muvaffak olabilecegini anla -
mt§h. Y alan si:iylemesine de sebeb yok -
tu. Biitiin kabahati, geeeyi i~ki ile ge<;ir

mi§ olmakh. Cittigi yerlerde eglenme • 
mi~ti bile. Biitiin bunlan kansma anlata· 
cak, vicdanmdaki yiikii, kamma ve ken

di kendine kar§I duydugu manas1z hieab1 
atacak, rahat edecekti. ~imdiye kadar, 
evine, ailesine nekadar stkt bir sevgi ile 
bagh oldugunu Hfi derecede ispat etmi§-

CUMHURlYET 

Serseri geminin 
bilinmiyen strrl 

1917 de bulunan gemideki 
tayfanm ne olacag1 

hala me~hul 

Mayts bulmacasinda 
hediye kazananlar 

Bliyiik denizlerde, bazan, serseri ge
milere tesadiif edilir. Kaptans1z, tayfa • 
s1z riizgarlann, dalgalann, akmtJlarm 
keyfine tabi, rasgele giden bu gemiler, 
bazan senelerce denizde ~alkand1ktan 
sonra ele ge<;er, miizayedeye konulur, sa· 
tJhr. Bu serseri gemilerin esranm <;ozmek 
imkam bulunamami~hr. 

Bugiinlerde, Fransada, bu nevi bir 
serseri gemi mezad edilecektir. Bunun 
adt Zebrine' dir. 

1917 te~rinievvelinde, bir sabah, bir 
yiik vapuru, Cherbaurg a<;Iklannda 
Zebrine gemisine tesadiif etmi§ti. Kap • 
tan, alelusul verdigi i§aretlere Zebrine • 
den cevab alamaymca, bunun bir korsan 
gemisi oldugunu tahmin ederek 1ngiliz 
donanmastm haberdar etmi~. iic; harb ge
misi, bu esrarengiz tekneyi taljbe ba§la
mt§tJ. Bunlar, Zebrine gemisini yakala • 
mJ§lar, fakat gemiye giren zabitan ve ef· 
rad, Zebrine'de insan namma hi<;bir §ey 
gi:irememi§lerdir. Cemi, kaptanstz, tay -
fasJz, kendi kendine yo! ahyordu. Gemi, 
ba§tana§agt gezildigi halde, ne makine 
dairesi, ne ambarlarda canh mahluk bu
lunamamJ~tJ. 

Astl ~ayam hayret taraft, bu bombo§ 
geminin yemekhanesinde, tayfa i~in ha· 
ZJrlanmi~ bir yemek sofrast bulunmasty
dt. 

Zebrine gemisi Portsmouth limanma 
yedekte getirildi, 1ngiltere bahriyesi ta • 
rafmdan ara§hrmalar yapildt fakat bU • 

tiin emekler bo§a gitti. T ayfanm nereye 
kayboldugu bir tiirlii anla§IlamJyordu. 

Bir Alman denizalh gemisinin taarru
zuna ugrami§ olmast ihtimali akla yakm 

goriinen bu gemi hakkmda Alman hii
kumeti tarafmdan da aynca tahkikat ya
pilmi~, fakat ne gemiye, ne de tayfasma 

clair bir§ey ogrenilebilmi§ti. Zebrine ge
misinin Alman denizalh gemileri tara • 
fmdan torpillenmedigine ve tayfasmm 
Almanlara esir dii§medigine gore, serseri 
geminin vaziyeti bir m olarak kalmaga 
mahkiimdu. Nitekim de oyle olmu§tur. 

Aradan yirmi sene g~mi~ olmasma 
ragmen bu s1r hala ~oziilememi§tir. 

Belgrad beynelmile] sergisi 
Belgrad 6 (A.A.) - Bugiin gelecek ey-

101de ar;1lacak olan Belgrad beynelmi -
lel niimuneler sergisinin temelatma 
merasimi yap!lacakhr. 

Ger;en defaki bulmacamtz muhtelif 
§ekilde halledilebiliniyordu. Bunlardan 
bir tanesini numune olarak basiyoruz. 
Dogru r;ozenlerden birinci miikafat be§ 
liray1 istanbul K1z lisesi 1391 nu • 
marah Mes'ud, ikinci mukafat iki 
liray1 Kabata§ lisesi yedinci stmf
ta Nusrat Sunuk, ur;uncu miikafat 
bir murekkebli kalemi de Selr;uk K1z 
San'at mektebinde 318 Lamia kazan -
dtlar. 

Birer fife kolonya kazananlar: 
Beyoglu Tozkoparan Cami soka~ 19 

Birsen, Aksaray Sofular caddesi 77 Meh 
med finey, Emirgan ilkmektebinden Se
vim Olgan, Beyoglu 28 inci ilkmekteb 
Munif, Be§ikta§ Kalfa sokag1 6 isfen -

diyar, Bostanc1 Alipa§a sokag1 14 Me -
likyan, Gedikpa§a 24 numarada Hamdi 
$ahlan, Davudpa§a orta okulu 348 Mus
tafa Re§id Alp, Aksaray Hubyar Hamam 
sokag1 43 Nebahet, Kad1koy Kuyuba§l 

1 Ali, Fatih 13 iincu ilkmekteb Kadriye 
Yal~m. Beyoglu ismet !nonu ilk okulu 
182 Nesrin, Kur;Ukayasofya Cami soka
gi 10 Nejad Erkan, Ni§anta§I Guney a· 
parhmani 1 Abdurrahman Cemal, Ka -

simpa§a 9 uncu ilkmekteb HalUk 6zde
niz, Beyoglu 29 uncu ilkmekteb 442 Ha
mid Aktok, :;i~li Kur;iikbah~e sokagt 
Sadakat apart1man1 6 Ylld1z Ersii, Mal
tepe Askeri lisesi 2932 V edad, Erenkoy 
kl.z lisesi 747 Alis Evcimen. 

Y artmfar di.izine mendil kaza • 
nanlar: 

44 uncU ilk okul Nerim Gursu, Tak • 
sim Ayaspa§a caddesi 8 Feragat, Mer • 
sin S1hhat memuru Rifat kJ.zi Handan, 
Uskiidar :;>eyhcami Sad1k Fuad, Tav§an
ta§I Alibey apartrmam 3 Sabriye, igri-

kapt Mumhane caddesi 24 Saime, Ye • 
§ildirek Karakol soka~ 10 Munevver, 
c;engelkoyunde Bakrrcllar ba§mda 19 

Sabahat, Stvas Fevzipa§a okulu 17 Bii
lend I§rm, Kutahya lisesi 330 Muhterem 
Sunan, Ankara Giilluk mahalle Ankara 
Demiryolu caddesi 73 Orner Fevzi, An
kara Yeni§ehir Akasya apartlmam 2 

Leyla Somersan, Edirne Cumhuriyet 

caddesi 44 Feriha 6zt§Ik, Adana posta -

ne civannda kantarc1 Arif Kam1i?h kl.ZI 

Taciser, Sakarya Akhisar1 ~ardak ko -
yii Mustafa oglu ldris Ozcan, Ankara 

KUltur Bakanh~ 6zel okullar §Ubesi 

memurlarmdan mergubenin lozt Neclll., 
Bursa birinci icra memuru Haydar Kay

men kiZl Suna, Dinar ilk okulu suuf 5 
Macide Nal~a, c;orlu Germeyan koylin
de Bilal Teoman, Bursa Atpazan Ha -
mam yanmda 1sabey hanctsl Omerin 
oglu Mustafa Ytldtz. 

Birer album kazananlar: 
Boziiyuk Osman Zeki lokantasmda 

Huseyin c;abuk, Orhangazide bakkal 
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da, c;atalca Ferhadpa§a mahallesi kah
veci Beh~et Kurtanc1 kiZI Naciye. 

Birer ci.i:zdan kazananlar: 
Vefa erkek lisesi 131 Ali, Yenikap1 

caddesi inonu ge~idi 2 Muattar Akmc1, 
Kumkap1 orta okul 238 Mehmed illuoz 
$i§li Selimzade apartimanmda 11 nu ~ 
marada Giiler, Silivri Selimpa§a oku -
lunda 43 Melahat Sutmen, Eski§ehir 
Tayyare fabrikasmda Sabri San, Bos • 
tanct c;amhk N ale Gurus, Kartal birinci 

ilk okul 222 Mehmed Ozkan, Galatasa -
ray lisesi 543 Ulgenalp, K!Zlltoprak 
49 uncu ilk okul 216 Kaztm Turan, c;er
kezkoy ismetpa.§a mektebinde Mehmed 

c;avu§ oglu Halid, Kanhca ilk okulu 19 
Ya§ar, Beyoglu 12 nci ilk okul 174 A§kl 
Evinekul, Orhangazi posta §efi Hikmet 
ktz1 Saliba, Giresun Gazipa§a ilk oku1u 
454 Faik Sipahi, Haydarpa§a lisesi 2038 

Abdiilhalik, Ortaki:iy Galatasaray lise
sinde 238 Tevfik Ozaydm, Nev§ehir or
ta okulu 132 Hasan Ozokur, Adana Te
cim okulu 106 Hayri An, Diyarbekir li
sesi 427 Munir Tamgiirer. 

Birer kitab ka:z:ananlar: 
Etyemez c;avu§zade Cami soka~ 29 

Re§id, Aydm orta okul 752 Emin, Kadi-

koy Gazi ilk okulu 12 Ayhan Erdem, Es

ki§ehir Yediler Yenigun sokag1 25 Ay
han Tekinoglu, Adana orta Tecim okulu 

88 Ahmed Gungor, fiskudar ilkmekteb 

talebesinden D. Giine§oglu, Kad1ki:iy fi

zerlik soka~ 13 Hayriye, Alman mek • 

tebi ihzari stmfmdan Zerrin Ersu, Kum
kapl orta okul 383 Fahreddin, Kumkap1 
Tiilbendci Heffi§eri soka~ 93 Racer, Ya
lova Kad1koyiinde Enis klZl Reyhan, 
KadJ.koy orta okul Abdiirrahim Ozan, 
Kad1koy Alt1yol agz1 147 Bedriye Gok
sel, istanbul 16 nc1 okuldan 460 Beh~;et, 
fiskiidar 48 inci okul 9 Nevin, Ye§ilkoy 
ilk okulu 43 Alp§an, istanbul 54 iincii 
ilk okul Perihan Mazlum Ur;ylld1z, K1 • 
Ziltoprak istasyon kar§IStnda 8 Nimet 
Turan, Giresun orta okul 104 Pakize 
Sangiil, l§Ik lisesi 101 Mehmed Zeki. 

Hediyeler onumiizdek.i per§embe gii-

nunden itibaren dag,til.rmya ba§lana • 

caktlr. istanbul ve civannda bulunan -

Bir~ok ecnebi memleketler ve bilhas
sa Fransa, Almanya, italya, Yunanistan, 
Romanya ve c;ekoslovakya sergiye i.§ti
rak edeceklerini bildirmi§lerdir. 

Bu memleketlerden , birkar; tanesi 
paviyonlanm bizzat in§a edeceklerdir. 

Ahmedin oglu ibrahim Unlii, Elazizde lann huviyetler·ini ispata yar1yacak bi
Mermutlu Eminin oglu Ya.§ar Mutlu, rer vesika ile gelip matbaamizdan alma
Bursa Klz Ogretmen okulu direktorii 
Arifin loZI Mukaddes Budak, Konya er- larm1 dileriz. Diger yerdekiler tarafl -

ti. Kansmm, anlataeaiJ §eylere manma· .. rruzdan gonderilecektir. 
masi ihtimali yoktu. kek orta okulu 112 M. Odevoglu, Emed 

Kapakhca mahallesinde Kurbet oglu 
Onun kar§ISina ge<;ti oturClu; ellerini R1za Tan, Bozuyiik Yenimahalle Eski • 

ellerinin i~ine aldt; cesaretini ktrmamak §ehir caddesinde 72 K. Demir, Urfa Va
i<;in, yiiziine bakmadan, gozleri yerde, tan ilk okulu 141 Sureyya Onal, Vize 
giinahmt ba§tndan sonuna kadar itiraf ilk okulu 264 Nur $arik, Aydm orta o
etti. ltirafm1 bitirip ba§tm kaldudigi za- kulu 752 Orhan, <;orlu ilk okul 352 Sa
man, sesindeki samimiyetin uyandirdigi biha <;etin, Konya Ereglisi Dumlupmar 

itimad1 kansmm yiiziindeki if ad eden an· okulu 365 N ebahet, Eski§ehir Arifiye 
lami§ti. caddesi 86 Defterdarm evinde Cezmi -

Adnamn soziinii bitirdigini goren ka- nur, Mardin c;abuk maballe&i 134 Ce • 
nst, onun, inand1gmt ve affettigvini gor • mile Dogan, Karagiimriik Lodos soka~ 

.... -PARiS-• 
Sergiainde 14 FarnsJz Milli Bayram 

~enliklerini gorecek grupun 
p;uaportlan yap1hyor. 

Hareket 1 temmuz 
EvrakJntZI haz1rlaytp Beyo~lunda 

NATTA Acentahg1na 
hemen muraeaat ediniz. 

mek ic;in, yalvaran nazarlarla hakan goz- 14 Behr;et Demir Kut, Adana Merkez 
I 

· 1 Gidlflle : Belgrad, MilAno 
erme, gozlerini dikti ve: Kumandanh~ inzibat Ba§c;avu§U bra - D6nUt;te: Deniz ve kara yolu 

- inamyorum, Adnan, dedi. Senden himin oglu Receb, Uskiidar 20 nci ilk- Uzerinde muhtellf gezmeler 
zaten §iiphe etmemi§tim, yalmz merak • mekteb 233 ism ail, Karagiimriik mey - 30 temmuzda bareket edecek ikinci bUyiik 
tayd1m... dam ipekkaytan sokag1 2 Nezahet, ts- punntatfyerleriaahlmltbr.Ac:ele ediniz 

Adnan karmmn ellerini operek: tanbul10 uncu ilk okul 433 Necat Fun- Telefon: 44914 
- T e§ekkiir ederim kancigim, dedi, - -- ---

inanacagmt ben de biliyordum. Fakat, Nev,ehir orta mektebinde giizel bir sergi a~Ildl 
soyJedim ya, vicdamma kar§I boyle bir 
itiraf borcluydum ... 

- Dur, bitmedi. Sana bir tek sua! 
soraeagim. 

- Sor, kanctgim. 
- Otel odasmdan, girdigin kadar te-

miz c;1ktigma em in misin? 
Adnan, kansmm, itiraflanna inanmi§ 

goriinmekle beraber, i<;inde gene bir par
<;a §iiphe ta§Imaktan geri kalmadJgtnJ gO
rliyordu. BU §iipheyi de tamamile orta -
dan kaldJrmak, yiiziinii bile §Oyle boyle 
hatJrltyabildigi o yabanci kadmla en u
fak bir miinasebeti olmadigtnl ispat et • 
mek laz1mdi. Sesinde ayni samimi ve 
eiddl ifade ile: 

- Y alan yere yemin etmekten kork
tugumu bilirsin, dedi. Biitiin mukadde -
sahm namma yemin ederim, otele girer
ken o yabanci kadm1 nekadar tamyor -
sam, c;1karken de o kadar tamyordum. 

Nev~ehir (Hususi) - Ortamektebi -
miz, binasmda <;ok giizel bir resim ve di· 
ki~ sergisi a<;tJ. Resimler arasmda o ka • 
dar giizel ve san'atkarane eserler vardu 
ki bunlar yurdun her ko§esinde zevlde 
seyredilebilecek derecededir. Diki§ kts • 
mmda pek ince bir zevk ve yiiksek bir 
emek ta§tyan zarif i§ler doludur. Serginin 

bir de tabiiye ktsmt vardu. Burada bir • 
c;ok mekteblerin A vrupadan getirttikleri 
tecriibe vasitalannm tamamen mekteb 
laboratuannda yapilmi§ olanlan goriil • 
mektedir. 

Gi:inderdigim resim diki~ ve res1m 
sergtsmm ac;IIma merasimini gostermek
tedir. 
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( Bu ak~amki program) 
isTANBUL; 
12,30 plakla Turk musik!si - 12,50 hava.

d!s • 13,05 muhtelif plak ne~riyati - 14,00 
SON • 18,30 plakla dans mu.stkisl - 19,30 
Afrika av hatiralan: Said Salaha.ddin Ci• 
hanoglu tarafmdan - 20,00 Rifat ve arka· 
da§lan tarafmdan Tiirk musik!si ve halk 
§arkilan • 20,30 Orner R1za. tarafmdan 
arabca .sOylev - 20,45 Safiye ve arkada§la.tl 
tarafmdan Tiirk musikisi ve halk §arkilarl 
(Saat a.yarl) - 21,15 ORK.ESTRA • 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri. ve ertesl giiniin 
program1 - 22,30 plakla solola.r, opera ve 
operet par~alart - 23,00 SON . 

ViYANA: 
18,45 kar~Ik yaym - 19,05 BUYtiK KON• 

SER - 20,05 haberler, hava, yen! ha.yat .. 
20,30 ORKESTRA VE :;IAN - 21,45 dan6 
musiki.sl - 22,45 DANS MUSOOSi - 23,45 
kar~1k ya.ym . 

BERLiN: 
18,05 KUQUK KONSER • 18,35 kar~1k 

yaym - 19,05 MUSOO - 20,05 giiniin a.kls· 
Jeri, gramofon, haberler, gramofon • 22,05 
MUSi:Ki VE E~LENCELi KONU:;IMA-23,05 
hava, haberler, spor - 23,35 (en k!Sa da!ga. 
ile) MUSiKi. 

PEI;ITE: 
18,35 QiNGENE ORKESTRASI - 19,20 

amele yaym1 • 19,45 konferans-21,15 KON· 
SER - 23,10 haberler, hava, gramofon ve 
saire - 24,10 QINGENE ORKESTRASI .. 
1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 E~LENCELi KONSER, kom1~ma. ve 

satre - 20,05 konferan.s, gramofon, konfe • 
rans - 21,30 MUSiKi • 22,05 kitablara da· 
1r • 22,15 RUMEN t;!ARKILARI - 22,35 ha· 
va, haberler, spor - 22,50 gramofon, ha • 
berler. 

BELGRAD: 
18,25 PiYANO KONSERi - 18,45 HALK 

:;IARKILARI • 19,15 KONSER - 20,35 ulu· 
sal yaym - 21,05 opera yayun. 

LONDRA: 
19,05 ORKESTRA KONSERi - 20,015 ha• 

va, haberler - 20,35 PITANO KONSERi .. 
21,05 kart§lk yaym - 21,35 ASKERf MAR;!· 
LAR - 22,05 MUSiKi - 23,05 spor, haberler 
ve .salre - 23,30 DANS ORKESTRASI-24,35 
haberler, gramofon ve saire. 

PARiS [P.T.T.]: 
18,05 kan§Ik yaym- 19,05 PiYANO KON

SERI, t;!ARKILAR • 19,35 haberler, §AR .. 
KTI..AR - 20,20 gramofon, hava, haberler, 
edebl yaym - 21,35 piyes - 23,35 ha.berler, 
gramofon, ha.va. 

ROMA: 
18,20 KARI:;liK MUSiKt - 18,55 ka.r}4!JC 

yaym - 22,05 §AN KONSERi - 23,05 k1 .. 
tablara dair - 23,15 plyes, sonra DANS 
MUS:iKisi:. 

NOBET~iECZANELER 
Bu a.kJiam ~ehrln muhtellf ~~emtlerlnde 

ni:ibet;cl olan eczaneler §Unlardll': 
istanbul cihetlndekiler: 
Emlnoniinde (A. Mlnasyan), Beya.ztdda. 

(Hayda.r), Kii~iikpazarda (Hikmet cemm, 
Eyiibsultanda. (Hikmet Atlamaz), §ehie -
mininde <Nazl!D Sadik), Karagfunriikte 
(Suad), Samatyada (Erotuos), t;~ehzadeba.-
$mda (Universlte), Ak.sarayda (Zlya. Nu .. 
rl), Fenerde (Vi tall), Alemda.rda. CAll Rl• 
za), Baklrkoyde <istepan). 

Beyoglu cihetindekiler: 
istlklal caddes!nde (MatkovicJ, Yiik.selt

kaldll'lmda CV!ngopulo), Galatada (Mer • 
kez), Takslmde (Kemal Rebiil), :;li§l!de 
(VasJf), Haskiiyde (Bar but), Be§lkt~ta. 

O.smanbeyde (,;lark Merkez>, Kasl!Dp~ada 
(Na!l Halld), Sanyerde (Asaf). 

Uskiida.r, Kadikoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (Selimlye), Kad1koyiinde Al-

tiyol agzmda (Merkez), Biiyiika.da.da 
(Ha.ik), Heybel!de (Tana§J. 

c ASIERLil iSLERi ) 
~ubeye davet 

Fatih Askerllk ~ube.sl Ba~ka.nl1gmda.n: 
1076 numara.h kanunun ii~iincii madde• 

sindeki sarahate giire Univers!te tallm ta.· 
burundan ehl!yetname almii$ olup temmuz, 
eylill ve te~inlsan1 937 ayla.rmda .sevke 
tabl kLSB. hizmetlllerln askerl durumla.rl 
~ubece lncelene.ceginden 15 haziran 937 gii· 
niine kadar §Ubeye miiracaat edUmesl Uail 
olunur. 

Cagnlar, Konferanslar, kongreler 
Konferansa davet 

Beyoglu Halkev!nden: 
8/6/937 sail giinii .sa.at 18,30 da Ev1m1 • 

zin Tepeba.§mdakl merkez blnasmda. bit 
to plant! yapilacaktir. 

1 - Konferans: Cumhuriye~lllk mev • 
zuunda. (Bay ih.san Arlf GOkpmar) t.a.ra• 
fmdan. 

2 - Bu toplanttya herkes gelebUir. 

OLOM 
Sab1k Istanbul di:irdiincii hukuk aza• 

smdan ve elyevm Mersin hukuk ve ti· 
caret hakimi Kemal Kuvacmm keri • 
meleri N evvare muptela oldugu hasta· 
hktan rehayab olam1yarak vefat etm~· 
tir. Bugiin cenazesi Etfal hastanesin -
den saat on birde kaldmlarak FerikoY 
aile kabristanma defnedilecektir. Ke • 
derdide ailesine beyani taziyet ederiz. 

NtCDEDE 
Halil Kitabevl 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Narhkapl Safak Sinema11 
Bu ak§am 21,15 te 

TARZAN GELiYOR 
Tiirk~e sozlli 

Yarm: KASTA DiVA 
Marta Egert 

Kadm, bir an koeasmtn yiiziine bak -
l!; sonra hakikaten inandigl bu sozlerde 
gi.iliinc bir mana bulmu§ gibi giiliimsiye
rek ayaga kalkti. Adnan, bu tebessiimiin 
manasm1 anhyamamJ§, karlSimn, hafif 
sesle: 

- Budala! 
RIZAYI TARAFEYN iLE SATI~ Miihendis aran1yor 

Lui XV sistemi ampir salon, komod, §ifonyer, ve oyulmu§ ceviz agacm- Siva• Erzurum hatbnda ~al~mak 
Dedigini i§itmemi§ti. 

bagi§landigmt goren bir 
memnun ve mes'uddu. 

0, kabahatinin 
~ocuk kadar 

HAMDI VAROCLU 

dan yatak od.as1, vitrin, masif, bronz avizeler, bronz asma saat vesair bir iizere dip '. omab miihendise ihtiyac 
r;ok muhtelif mobilyalar satlh.ktlr. vard1r. Taliplerin Karakoy Palas 

Ni§anta§mda Marmara hanmm 1 numarah apartimanma saat 14 - 18 4 neil kat 5 numaraya mliraca.atleri 

••••••••- arasmda muracaat olunmas1.••••••••••• ••••••••••••••••-
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Bir 
TUrk Arab yakmiiOI 
lngiliz mecmuas 

vaziye~i nas1l •• •• ? gor y • 
Yak1n ve 
Londrada 

orta 'arkta sulh davas1, uzla,ma yolunda 
resmi ve gayriresmi surette ~ab,dmaktadir 

Mevlidf Nebem mii.nasebettle Hayfada yap 1lan merasimde onbinlerce Arab: omuzla rznda §anlt Tilrk bayra(Jz oldugu halde 
sokaklarda tezah'iirat yapmt§la rd1r. Restmlcrimiz bu hl!diselerden tkl 11at hay! tesbit etmektedir 

Londrada ~1kan Great Britain and 
the East mecmuas1 Y akm§arktan bahisle 
}'azdtgi bir makalede diyor ki: 

«.Simdi resmen hal ve tesviye edilen 
lskenderun meselesinin bais oldugu ger • 
ginlige ragmen Tiirklerle Arablar ara -
s1nda sa111imiyetin artmakta olduguna de· 
lalet eden alametlerin peyda oldugunu 
tnemnuniyetle mii~ahede ediyoruz. Artik 
bir gizli s1r degildir ki bu iyi cereyanm 
tneydana gelmesine Londra yardtm et -
rni§tir. lngiltere Kralmm tac giyme me -
rasimine i§tirak ic;in Tiirklerin ve Arab • 
larm mi.imtaz devlet adnmlan Londrada 
toplanmi§h. ingiltere ise eski Osmanlt 
lmparatorlugundaki hem hakim milletin, 

hem de buna vaktile tabi bulunmu§ ve 
§imdi aynlm1~ olan halklarm dostudur. 

Maverayi Erdiiniin ba~mda bulunan 

E.rnir Abdullahm, memleketine Tiirkiye 
tarikile avdet etmege karar vermi§ olmas1 

Arablarm Ti.irklerle ~ok s1k1 temasta bu
lunmak arzusunu ispat eden bir deli! te§
kil ediyor. 

Em1r Abdullahm bu hareketi giizel bir 
ltlisal te§kil ediyor. Umid ederiz: ki in -

gilterede bulunan diger miimtaz Arab 
~efleri dahi Emir Abdullahm hareketini 

kendilerine ornek ittihaz edeceklerdir. 

,Suras1 muhakkakt1r ki Y akm ve Orta 
Sa.rkta sulh davas1, uzla§ma ve anla§ma 
Yolunda Londrada resmi ve gayriresml 
olarak c;ah§Ilmaktad!r. 

Y ann Londranm West Kensingron 

k1smmda Mornington caddesinde Prens 
Berar tarafmdan bir caminin temelta§l 
vazedilecektir. 

Birc;ok senelerdenberi Pariste ve Ber
linde cami bulundugu halde her devlet -
ten ziyade islam tebaasl c;ok nulunan ln
giliz lmparatorlugunun bu cihetten geri
de kalm1§ olmas1 hayrete ~yand1. lngil -
tere ile islam alemi arasmda samiml mii
nasebat bulunmas1 ic;in ~ah§an herkes 
Londranm bu yeni camisine kar§l iyi te
mennilerde bulunacaklardtr. 

Tiirkiye ve Balkanlar 
Atatiirk, sozlerinde c;ok ciddidir. 

Tiirklerin tabirince «yanm ag!Zla» soz 
soylemez. Binaenaleyh lsmet lnoniine 
Atinada iken gonderdigi mesajda «Miit· 
tefik Balkan devletlerinin hududlan tek 
bir hudud te§kil etmekte oldugunu» be -
yan etmi~ olmalan ve bu hududlara teca
viizii dii~iinmekten hazer edilmesini de 
ilave eylemeleri mf nezaket olsun diye 
soylenmi~ bo~ sozler degildir. 

Avrupantn cenubu garbisindeki Tiir -
kiyenin menfaatlerine taalluk eden bu 
kat'! beyanat bu sahadaki sulhun taraf • 
tar ve miirevvi~;lerini te§ci edecektir. 

<;iinkii bunlar pek iyi bilirler ki Tiirki -
yenin sozlerini pek c;abuk filiyat takib 
eder. 

Bu ihtisasata kar~1 Yunan Ba§vekili 
General Metaksas hararetli cevab verdi. 
Pek dogru olarak Yunanistanln karde§ 
millete kar§l degi§mez dostluk besledigini 
bildirdi. 

V aktile birbirinin biaman hasm1yken 
§imdi eski yaralan unutmak hususunda 
tuttuklan yo! biiyiik devletler ic;in de bir 
misal tt§kil ediyor. 

Esasen bi.itiin Balkan yanmadasl Av
rupanm emniyet ve .itimadma lay1ktu. 
Balkanh rnilletlerin sulh ugrunda tuttuk
lan gayyurane ve muvaffakiyetli yo] Av
rupada iyice takdir edilemiyor. 

Bir zaman Avrupanm cenubu §arkisi 
sulhu sevenleri meyus ediyordu. $imdi 
ise garb alemine bir niimune te§kil etme -
ge ~ah~maktad1r. 

Milletler Cemiyeti ve farklr 
milletler 

M1s1r Milletler Cemiyetine 
liyakati eseri olarak kabul 
Maahaza MISirm iltihakt ile 

kendisinin 
edilmi§tir. 
Milletler 

Cemiyetindeki §arkh milletlerin artml§ 
olmas1 aynca memnuniyete deger bir ha

disedir. $imdi Milletler Cemiyetinde 
Ti.irkiye, fran, Efganistan, lrak ve MI-

m olarak §arkh be§ islam devlet bulunu· 
yor. !slam olm1yan §arkh milletlerle be· 
raber Milletler Cemiyetinde garbh ve 

§arkh milletler arasmda muvazene has1l 
olmu§tur ki bi; falihaitrd1r. Arhk Milet
ler Cemiyetinin garbh devletlerin cemiyeti 
oldugu iddia olunamaz. Esasen milletle· 
rin §arkh ve garbh diye aynlmsamm rna

nasi da pek kalm1yor. Mesela Ti.irkiye 

gibi bir devlet Milletler Cemiyeti miies • 
sislerinin mefkuresini fevkalade gayretle 
teyid etmektedir.» 
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Lapsekide koy muhtarlart i~in a~tlan kurs 

Lapseki {Hususi) - Koy muhtar ve m, miistantik, tapu, niifus ve maarif me· 
katiblerine mahsus ac;ilan kurs nihayet murlan kurs mi.idavimlerine mesleklerine 
hulmu§ ve ~ok iyi neticeler almmt~hr. aid dersler vermi§lerdir. Gonderdigim re· 
Hi.ikumet doktoru, jandarma kumanda - sim kurs gorenleri gostermektedir. 
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Diyarbekir Ktz San'at mektebinin sergisi 

Diyarbekir (Hususi) - Altt ay once 
kurulan Diyarbekir Ak~am K1z San'at 
11\ektebi ders y1lt bitimi mi.inasebetile ye
ni Halkevinde bir sergi a~h. Serginin a
~11Jna toreninde Birinci Gene! Enspektor 
A.bidin Ozmen de bulundu. 

Kiz!anm1zm alt1 ay gibi k1sa bir dev
te ic;inde haznlad,klan eserler pek biiyi.ik 

bir takdire mazhar oldu. 
K!Z San' at okulu ic;in Urfakapl civa -

rmda yap1lmakta olan yeni bina yakmda 
ikmal edilecektir. 

Gonderdigim resim mektebe mi.i -
davim gene k1zlanm1Z1 tertib ettik -
leri sergisinin salonunda grup halinde gos
termektedir. 

~an konseri 
Me§hur tenor, !van~o Evangelu, 

bir rnliddettenberi bulundugu italyada 
Milanodan avdet etrni§tir. 
ivan~o Evangelu, Milanoda profesor 

Emilio Piccoli'nin nezdinde gayet guzel 
olan sesini bir kat daha guzelle§tirmek 
i~in uzun rnuddet bulunrnu tur. Malum
dur ki, Piccoli, !talyan tenoru Tito Ski
pa'mn da rnuallirnidir. 

M. !van~o'yu bu sefer arkada§lan R. 
de Marchi, t. KanzelUdis ve Matmazel 
Adarnantidis'le birlikte 14 haziran 1935 
ak§arm saat 9 da Casa d'italia'da dinli
yecegiz. Kendisini zaten Hilaliahrnerin 
g~en seneki kermesinde ve Maksimde 
verilen tayyare balosunda i§itrni§ ve al
la~larni§hk. 

Programda Danizetti, Puccini, Cilea, 
de Curtis ve Schubert'in eserleri mev -
cuddur. 

• •••• 
Da.nimarka Hariciye Nazui 

Berlinde 
Berlin 6 (AA.) - Danimarka Harici

ye Nazm Munch, di.in bir saat kadar von 
Neurath ile gori.i§mli§ti.ir. Alman Ha -
riciye Nazm Munch'in §erefine bir o~le 
yemeg,i vermi§tir. Danimarka Hariciye 
Nazm bugi.in Kopenhag'a gidecektir. 

M. Turhanm eaerleri 
1 - Kadm A VClSl. 
2 - Cern Sultan. 
3 - Timurlenk. 
4 - Tarihte Tlirkler i~in bi.iyiik 

s5zler. 
5 - Akmdan Akma. 
Bunlar, tarih ve edebiyatsever

lerin kitabhanelerini siisliyecek 
nefis bir koleksiyon te§kil eder. 

lbtidai maddeler ve 
mukadderati Avi'upanin 

----------------
Avrupantn siyasi, ekonomik ve sosyal rejimleri 
bugiin komiir, demir ve baktra istinad etmektedir 

Yazan. Stephan Osusky 
Harbler, Ondokuzuncu amda buhar te, bi.itiin diinyada 1,981,000 ton ki.ikiirt 

makine!inin icad1 ve mi.istamerecilik Bii- istihsal edilmi§ ve bunun yi.izde 78.43 i.i 
yiik Britanya, Fransa, Almanya, Belc;i - Birle§ik Amerikada, yi.izde 0,36 s1 Fele
ka, F elemenk, lsvic;re, daha sonra <;ar- menk mi.istemlekelerinde, yi.izde 16,17 si 
hk Rusyas1, Avusturya • Macaristan ve italyada ve yi.izde 0,54 i.i lspanyada el
ltalyada yeni bir ikhsad usuli.i yarattl. de edilmi§tir. 
Bi.irun bu.u.emleketler, kendilerinde bu - Ayni sene, pamuk 57,900,000 kental 
lunm1yan iptidai maddeleri haricden eel- miktannda istibsal edilmi§tir. Bunu mi.is
bettiler ve hepsi, biitiin diinyaya, endi.is - tahsil memleketler arasmda ~yle taksim 
trilerinin mamulahm satmaga ba§ladJlar. edebiliriz: Amerika % 49, Hindistan 
Muhtac olduklan iptidai maddelerin te - % 15.60, <;in % 1 0,20, Sovyet Rusya 
darikini tanzim etmek maksadile, bu %7,10, M1s1r % 6,70, Brezilya %4,70, 
memleketler, deniza§ltl iilkelere mi.ihen - Meksika % 1, Peru % 1. 
dis ve miitehasm amele yolladtlar, ipti • Gene 1933 de istihsal edilen kau~uk 
dat madde ve ticaret metal nakliyahnl I 0,200,000 ken tal olup bunun yi.izde 
temin ic;in bir ticaret filosu viicude ge - 48 i lngiliz Malezyasma, yi.izde 37,40 1 
tirdiler. Sigorta §irketleri ve bankalar te· F elemenk Hindistanma, yiizde 7,80 i 
sis ettiler; di.inya)'l, kendi refah ve saa- Seylana, yi.izde 2,80 i Britanya Bomeo
detlerini temin maksadile nizama koy • su adalanna, yi.izde 1,902 si Hindi~iniye, 
dular ve diinya, Avrupamn tabii oldu. yi.izde 1,70 i Siyama, ve yi.izde 1,10 u 

Bugi.inki.i Avrupantn ekonomik. sosyal Hindistana isabet eder. 
ve siyasi rejiminin istinad ettigi modem Ve nihayet petrol, 1933 de 206 mil
endi.istriye laz1m olan ba§bca iptidai yon 460,000 ton miktannda c;1kanlm1§ 
maddeler hangileridir~ En ba~ta rna _ bunun yiizde 59,50 sini Birle§ik Amen
denier gelir ki, bunlarm ba§hca i.i~ tane· ka, yi.izde 11,70 ini Sovyet Rusya, yi.iz~ 

de 9,80 ini Veneziiella, yi.izde 4,1 0 unu 
si de, komi.ir, demir ve bak1rd1r. 

Komi.ir, kuvvei muharrikenin en esash 
membaidir ve boyle olmakta da devam 

ediyor. Fazla olarak, komiir mevcud bu
lunmadlkc;a, ne demiri, ne de c;eligi ucuz 
fiatla istihsal etmege imkan yoktur. KO
miirden sonra en ehemmiyetli maden 

§iiphe yok ki demirdir: Onsuz komi.i -
riin enerjisi pratik bir istifade sahas1 

bulamaz. Ve nihayet baku, elektrik 
enerjisi nakili olmak itibarile hic;bir mad· 
de ile k1yas kabul etmiyecek derecede 

ehemmiyetlidir. Bu sebeble, bak1r, elek
trik endi.istrisi i~in elzemdir. 

Bu belliba§h i.i~ madenin yeryiizi.inde 
ne suretle taksim edilmit olduguna ge -
Iince, 1934 te istihsal edilen 119 milyon 

ton demirin % 27,10 u Fransada, 
% 20,70 i Birle§ik Amerikada, % 
18,40 1 Sovyet Rusyada, % 8,90 1 ln-

gilterede, % 4,40 1 1sve~te, % 4 ii Al
manyada, % 3,20 si Li.iksemburg'da, 
% 1,70 i spanyada ve % 1,10 u ~in de 
istihsal olunmu§tU. 

Bakir istihsalah, ayni sene zarfmda 
1 ,280,000 ton olup, bunun da yi.izde 
20,30 u $ilide, yi.izde 15,90 1 Birle§ik 

Amerikada, yiizde 12,70 i Kanadada, 
yiizde 12,30 u Y eni Britanya Rhodes• 

ya'smda, yiizde 7,60 1 Bel~ikada, yiizde 
5,20 si ]aponyada, yiizde 3,40 1 Rus • 

yada, yi.izde 3,40 1 Yugoslavyada, yi.iz
de 3,40 1 Meksikada, yi.izde 2,30 u ls • 
panyada, yiizde 2,1 0 u Almanyada, 
yi.izde 2,1 0 u Peru' da, yi.izde 1,6 Sl Le
histanda istihsal edilmi§tir. 

Diger taraftan, gene 1934 te istihsal 
edilen bir milyar yiiz milyon ton maden 
komi.iriiniin yiizde 43,90 1 Birletik Arne· 
rikada, yiizde 20,20 si lngilterede, yi.iz
de 13 i.i Almanyada, yi.izde 4,10 u Fran· 
sada, yiizde 3,60 1 Lehistanda, yiizde 
2,60 1 Japonyada, yi.izde 2,40 1 Sovyet 
Rusyada, yiizde 2,1 0 u Belc;ikada, ve 
yi.izde 1,1 0 u <;ekoslovakyada istihsal 
edilmi§tir. 

Diger madenler arasmda ba1m dere -
cesinde mi.ihim olanlar kur§un ve ~inko -
dur. Kimya endiistrisine gec;elim. Kiiki.irt 
yalmz asid siilfliirik imali ic;in degil, alelu
mum kimya endiistrisi mamulatmda, tah
ta ve kag1d hamurunda, boya ve vernikte, 

sun'i gi.ibrelerde ve kauc;ukta en c;ok kul
lamlan maddelerdir. Bu esash maddenin 
istihsal taksimatma da bir bakahm. 1933 

F elemenk, yi.izde 2,80 ini Meksika, yiiz· 
de 1,1 0 unu Kolombiya, ve yj.izde 1 ini 
de Arj an tin Vctrnli§tir. 

Diger iptidai maddeler ikinci derecede 
ehemmiyeti haiz oldugundan ihsai malu
mata burada nihayet veriyorum. Bunlar 
meyanmda kur§unu, c;inkoyu, kalay1, ni
keli, manganezi, kromu, molibdeni 

tungsteni antimuam, sonra yunu, 

ji.iti.i, kenevir ve keteni; potaslan, 
Ian, grafitleri, civay!, asbesti ve 

yaglan saymakla iktifa ediyorum. 

ipegi, 

fosfat
nebati 

Simdi istatistiklerimizi tetkik edelim. 

1Ik gozi.itni.ize ~rpan §ey, An\erikamn bu 

istatistiklerde birinci dereceyi tutmakta 

oldugudur. Amerika, madenkomiiri.i, 

petrol, pamuk, kur§un, c;inko, alelumum 

fosfatlar, sulfatlar ve molibdenler istih -

sali bakumndan birinci derecede: demir, 
bak1r, giimii§, ve yi.in bak1mmdan ikinci 
derecede gelmektedir. Amerika ile mu -
kayese edilebilecek bir tek memleket 
vard1r ki o da lngilteredir: bittabi, as1l 
lngiltereyi, dominyonlan ve mi.istemle -
keleri bir kiil halinde hesaba katmak §ar
tile. lngilt.erenin iptidai maddeler tedari~ 
ki noktai nazanndan dominyonlann oy • 
nad1g1 rol birinci plandad1r. Mesela Ka

nada, nikel istihsalinde adeta bir inhisa
ra maliktir ve diinya nikelinin yiizde sek
sen dordi.ini.i istihsal eder. Amiant ve pia
tin istihsalinde de birinci, c;inko, tahta ve 

altm istihsalinde ikinci derecede gelir. Sa~ 
hib oldugu muazzam bak1r ve kur§un 

madenleri de ayn. Avustralya yi.in istih· 
salinde birinci, kur§un istihsalinde ikinci 
ve ~inkoda i.i~iinci.i gelir. 

(A rkasr var) 

Eararengiz bir cinayet mi? 
Emniyet tniidi.irlligu ve Muddeiu -

mumilik esrarengiz bir clnayet ihbar1 
kar§Ismda kalmi§lardir. Bu ihbar1 yapan 
Be§ikta~ta bir ti.itiin deposunda ~ah§an 
Osman isminde bir arneledir. 

Osman, Mevlud isminde birinin Siird
den yanma misafir gelen amcasmm o~
lunu oldlirdi.igiinii ve cesedi ortadan 
kaldirdigtm ve bu vaziyeti tesadiifen 
ogrendigini soylemi§tir. HB.dise haklan
da, ikinci §Ube cinayet masas1 merkez 
memurlugu kaldmld1gmdan birinci ko
miser Muzaffer tahkikata ba§lamt§hr. 

Bunlar da onlardan: 
1 - Yiikselmiyen di.i§mez. Dogrudur. 

Fa kat yiikselmeyi de ebedl bir dii§me 
degil midir? 

2 - Susuzun sudan vazg~mesi nas1l 
miimkiin olur~ 

3 - Hekim istigna ederse derd, der
mansiz kahr. 

4 - Kafes, mahpus ku§ ic;in daima 
karanhktJr: Her tar aft pencere olsa dahi I 

5 - Dost ziyaretinden olen hastaya 
deva ne yapsm ~ 

Not: Bu sozi.in acemcesi: «Mariz ra 
c;i.i iyadet kii§ed deva c;i kiined» §eklinde 
olup bir hikayeye miisteniddir ve hikaye 
de §Udur: Biraz iyile§mege yi.iz tutan 
hastanm biri i.i~ dort gi.in iistiiste hi.icum 
eden ziyarell;ilerin c;oklugundan s1k1ld1~ 
bir demde i~lerinden biri: «fn§allah ya
rm da geliriz. Simdilik mi.isaade buyu
run» demesi i.izerine hasta: «Eger boyle 
alayla gelinecekse bari haber verin de 
ak~amdan olmi.i§ bulun&ylm» demi§l 

6 - Ne kan yutanlar vardu ki $iru 
~arab1 tahayyul ederler. 

7 - Cahilin alimle dizdize oturmas1, 
inci ile ipligin yanyana gelmesine benzer: 
Ne inciye, gogsiinden iplik gec;tigi i~in 
noksan, ne iplige inciyi ta§ldtgl i~in §eref 
gelirl 

8 - Alemde eza goren bilginlerdir: 
Ri.izgar meyvah dallan k1rar I 

9 - Gi.ine§te kalm1yan golgenin zev· 
kini bilmez. 

10 - Can karvana k1rgmd!r, fakat 
boyuna otmemek elinde degill 

11 - Bir mmabla iki saz ~hnmaz. 
12 - S~kin olabilmek i~in s~en bu

lunmak gerek I 
13 - Sabah olunca gece unutulur. 
14 - Zevk meclisinde nevhegerin 

(para ile oli.iye aghyanlarm) yeri yok
tur. 

15 - Kopanlm1 gi.ilii kokmaya klya
mtyanlar gonca h1rstz1 olamazlar. 

16 - fc;leri d1§lanna uym1yanlann 
yiizleri ayna.m.n tersine, i~leri camma 
benzer. Hiiner, bu aynalara tersinden 
bak1p gorebilmektedir. 

17 - Colgeden korkanz, giine§i tut
mak isteriz. 

18 - Bu devirde giizel so:z:e mii§teri 
olanlar, fikir hirsizlandir. 

19 - Kudret kalmaymca oliim ha~ 
yattan aziz olur. Kanads1z ku~. ba§l ney
lesin? 

20 - Ayb1 bilmek gaybt bilmekten 
c;ok daha hay1rhd1r. 

Not: Hersekli Arif Hikmet ~u beytin
de bu fikre yakla 1r: «Azizim gel viicu~ 
di.inden haber ver- Ne hacet gaybden 
ihbar edersin.» 

21 - Cehlin hakim oldugu yerlerde 
sinekler hiima kesilir! 

22 - K1ymetten di.i§memek istiyenler 
kimseyi k1ymetten di.i§i.irmege kalkl§llla~ 
mahd1r. 

23 - Korler arasmda si.irme lcullan
mak giiliincdi.ir. 

24 - Kulak ka§1mak ic;in bir parmak 
kafidir. 

25 - Mabudu para olan ademin 
Kur' am sikke yazmdlf. 

M. TURHAN TAN 

Heybeliada ~amlarmda bir 
kadma tecaviiz edildi 

Emniyet miidiirliigii tarafmdan Hey-
beli polis hakkmda tahki -
kata ud.~Ltu1u1 

Tahkikata ~amhkta bir kad1nm 
taarruza ugramas1 ve taarruza ugr1yan 
kadmm karakola §ikayet etmek i~in 
gittigi vakit karakolu bir saat bo§ bul * 

masidir. Miitearnz yakalanm1~ ve bu • 
nun daha bOyle b § sab1kas1 oldutu an
la§Ilml§hr. 
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Harab bir koy on senede biiyiik bir ,ehir oldu 

Buvuk bir 

Polath (Husus1) - On YJ.l once yirmi 
evli harab bir k5y olan Polath bugi.in 
sekiz yliz evli, iki yi.iz dukkanh, mute -
addid otelli ve mektebli biiyiik bir ka
sabadJr. Yurdun hemen birinci derece
de bu~day .am ban denilme~e Iay1k olan 

kas.aba hallne gelen Polatltdan muhtelif 

Polath g~en y1lki mahsulden U~ bin va
gon bugday ve arpa sevketmi§tir. Bu -
nun ehemmiyetini nazan itibara alan 
Ziraat Vekaleti de kasabay1 biiyiik bir 
silo yapmakla siislemi§tir. 

Evlerinin artmas1, ticaretinin artma-

manzaralar 

sile de zenginle§en Belediye, baz1 cad • 
deleri kaldinmlatmakta, pazar yeri ve 
fidanhk tesis etmektedir. Polathhlar §i
rin kasabalarmdan ge~mekte olan sehir· 
leraras1 telefonundan istifade etmenin 
yollanm da aramaktad1rlar. 
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Fenerliler 29 uncu ylldOniimlerini kutluladlla·r 
[Ba§tarajt 1 fncf sahttede] 

k1zlarm goriinu§ii stad1 dakikalarca c;m
latan hir alki§ID ha§langicl oldu. Sporcu 
k1zlan erkekler takib ettiler. Atletler, te
nisc;iler, denizciler ve dort futbol taklffii
mn te§kil ettigr lie; yiiz ki§ilik bir kafile, 
stadyomu c;erc;eveliyen halk klitlesinin al
ki§lan arasmda bir gec;id resmi yaph. 

Miiteabben istiklal mar§I c;ahnuken 
direge bayrak c;ekildi ve Atatiirkiln hlis
tiine, F enerbahc;eli gencligin ni§anei hlir
meti olmak lizere san-laciverd c;ic;ekler -
den yapilmi§ gi.izel hir c;elenk konuldu. 

Bundan sonra kulliblin ikinci reisi gi.i
zel bir nutuk soyledi. 

S1ra F enerbahc;eli ve Giine§li mute -
kaidlerin yapacaklan mac;a gelmi§ti. lki 
kuliibi.in mi.itekaidleri birlikte sahaya c;1k· 
tilar. lc;lerinde, daha di.in denecek kadar 
yakm bir mazinin yildJzlan bulunan bu 
tak1mlar §iddetle alkJ§landilar. 

Birer c;eyreklik iki haftayim heyecanh 
ve giiliinc;lii sahneler ic;inde gec;ti. N eti -
cede Gi.ine§ten Latifi athgt gole Fener· 
bahc;eli Zeki cevab verdi ve mac; 1-1 he
raberlikle bitti. 

F enerbah~e: 1 • Rapid: 4 
S1ra bliyiik mac;a gelmi§ti. Bir c;eyrek

llk bir fas1ladan sonra evvela Viyanahlar 
sahaya c;Ikhlar. 

F enerbahc;eliler de he§ dakikahk bir 
fas1ladan sonra goziiktiiler ve halk1 sta -
dm ortasmdan selarnhyarak alk1~lan -
d1lar. 

iki tak1m saat tam 16/45 te kar§1hkh 
Clizilmi§ bulunuyordu. F enerbahc;eliler, 
kaptanlan Cevaddan mahrum bir halde, 
§U kadro ile oynuyorlard1: 

Hlisameddin - Ya§ar, F azil • Esad, 

temadiyen topu Viyana kalesine indirdi-j 
gi, fakat fusatlann lie; ortamn ag1rhg1 yii
ziinden kayboldugu goriiliiyor. 

Rapidi.n mukahil hlicumlan daha Zl -

yade sag ac;1kla ilerliyor. 
On dordiincli dakika: Viyanahlar sag· 

dan bir ini§ yaphlar. Viyanahlann maruf 
beynelmilelleri orta muhacim Binder, Fa
Zihn demarke b1rakmasmdan istifade e -
derek giizel bir deplasmanla sag ic;e gec;
ti ve c;izginin iisti.inden c;evirdigi topu SI -
k1 bir §i.itle kaleye gonderdi. Bu mada 
Y a§ar da blitlin h1zile kaleye geliyordu. 
Top fenerli mlidafiin ayaklanna c;arpa -
rak kaleye girdi. 

Dakika 21 : Niyazi giizel bir ini§ yap-
h. Ortal~nan top Naciden Ali R1zaya 
gec;ti Viyanah mlidafi Ali R1zaya hatah 
bir §arj yapt1. Firikik vuru§unu Fikret 
yap1yor. Demir gibi bir §lit, golposta 
c;arparak geri dondii. Top kalecile §a§t -
ran Viyana mlidafileri arasmda yuvarla
myor. F enerlilerin lie; orta muhacimin -
den hangisi ko§sa topa vurabilecek. F akat 
hareketsizlik yiiziinden fiTSab kac;ud1lar. 

Oyunun seyri Viyanahlarm yiiksek 
k1ymetlerini gostennege kifayet ediyor -
du. Viyanahlar, rakibin avantajlanm 
hissetmek ve onlan bertaraf etmekte lista
dane hir meharet gosteriyorlar. Nitekim, 
Fikretin aki§lanm kesmek ic;in c;ah§I • 
yorlar. 

Viyanahlar hi.icum cenahini degi§tir
diler. $imdi Esadm zaytf bir §ekilde mli
dafaa ettigi istikametten, sol ac;1klan va -
sJtasile iniyorlar. 

Dakika 41 : Ali R1zadan N am1ga 
gelen topu kesmek ic;in iki Viyanah mli-

Fenerbaht;eli sporcularzn geg!d resmtnden diger bir inttba 

Aytan, Re§ad ~ Niyazi, Namik, Ali RI
za, Naci, Fikret. 

Hakem Gline§ten ~azi T ezcan. 
tlk F ener hiicumu ortadan inki§af etti. 

Ali Riza • Naci • Namtk hath ii~ dort 
seri pasla Viyana kalesine dogru aktJlar. 
Rapidin orta muavini topu keserek orta 
muhacime verdi. Ondan sol ac;1ga giden 
top, Ya§ann uzun bir vuru§ile Fikreti 
buldu ve Fikret, kar§Ismdaki Viyanah ~ 

Ian atlatarak kaleye dogru YJldmm gibi 
inmege ha§ladi. Bu ini§i tamamhyan §an~ 
delle Viyana kalesinin oni.inde bir kan
§Ikhk hasJ] oldu. Rapidin kalecisi topu 
iyi bloke edemedi. Top N aciye geldi. 
Fakat kaleci, Naciye ~i.it c;ekmek imka -
m venniyen bir siir'atle topa yeniden ye
ti§ti ve tehlikeyi bertaraf etti. 

Be§inci dakikada Viyanahlar ilk ini§
]erini yaptJlar. lni§, neticesiz kalmakla 
heraber, Viyanah profesyonellerin dege
rini anlatacak §ekiide oldu: Sag hann 
uzun bir vuru§ile hi.icum istikametini an -
SIZm degi§tiren Viyanahlar, F ener kale
si oni.inde derhal bir t "ke yarattilar. 
Fa kat Y a§ar uzun bir vu a kaleyi kur
tardi. 

F enerhahc;elilerin hiicumlan hem en 
daima soldan inki§af ediyor. Fikretin mii-

dafi birden c;Iki§ yaptJlar. Nam1k bu iki 
oyuncunun §arjma maruz kalch. Bu fa
vulden fazla olarak Viyanah mlidafiler
den biri topa elile de dokundu. Hakem 
penalh verdi ve Nam1k bu fiTSatJ hera • 
berlik sayiSina tahvil etti. Devre, ikinci 
say1 pe§inde ko§an Fenerlilerin hiicumla
n arasmda 1-1 beraherlikle neticelendi. 

F enerbahc;elilerin birinci devrede sar
fettikleri gayretin yorgunlugile ikinci ev 
devreyi c;1karmalan c;ok mii§klil goriinii • 
yordu. Buna ilaveten riizgar da bu dev
rede Viyanahlann lehindeydi. F enerliler 
sahaya kiic;i.ik tebeddlillerile c;Ikhlar. Hii
sameddinin yerine Necdet gec;mi§, Na ~ 
ciyi Biilend ve Nam1g1 .Saban istihlaf et
mi~lerdi. 

Devrenin ilk dakikalannda F enerli • 
ler hakim goriiniiyorlardi. F akat Viya • 
nahlar listlinlligli yava§ yava~ ele gec;ir
diler ve F enerbahc;e kalesini tehdide ha§· 
ladtlar. ilk dakikalarda F enerlilerin mii
dafaasi muvaffakiyetle kar§I koyuyordu. 
F akat Y a~r sakat elinin iistiine dii§erek 
oyuna mli§klilatla devam etmege ve Re -
§ad da yedigi hir tekme ile topallamaga 
ba§laymca vaziyet degi§ti ve Viyanah -
lar s1rasile ikinci, iic;iincii ve dordiincii 
gollerini c;1kararak mac;1 kazand1lar. 

F enerbahc;elilerin bu devrede yorgun 

r ~ 
~ H«~~• ~• milli ~~o~ :~8° J 

- Sen bu taraftan git oglum! dedi. Oyle mi? 
lrfan babasmm elini i:iperek ondan Hay1r, buna imkan yoktu. 0 halde 

aynhrken h1c;k1nnamak i~in dudaklanm bu katil kim?.. Geceyans1 i§ittigi sesi ha-
ISlnyordu. hrlad1kc;a tiiyleri i.irperiyordu. Bu ses, 

Ill- Ill- Ill- ah bu ses. irfamn sesi degil miydi? 
Memurlar tahkikatJ tamamhyarak ev- F akat mlihendis mektebinden diploma 

den c;1kt1ktan sonra kiic;iik Munevverle almak iizere olan bu en c;ah§kan ve en te
yalmz kalan Leyla artlk h1c;kmklanm miz talebeden boyle bir hareket bek -
zaptedemedi. Cenaze ic;in gelen konu Ienir mi? Ley}a onu iyice tammasa aley
kom§u, bekc;i ve imamm kar§Isma c;1ka- hine toplanan delillerden sonra hie; §Up-
madi. Odasmda kapah kaldt. he etmiyecek. 

Onu bu derece meyus eden yalmz, - Katil odur! .. 
kendisine en yakm bir kadmm oliimii de- Diyecektir. Fakat?. 
gildi. Bu kadm1 kaybettigi gibi sevdigi Hele mec;hul akrabasmdan birinin ona 
adam! da kaybetmek, hem de son der~ verecegi kiic;iik bir servet!.. Bu serve tin 
ce feci bir §ekilde kaybetmek tehlikesi gizli tutulmas1 laz1m geldigine aid ten -
idi.. hihleri ... Bu me~hul arkaba ile babasi a-

- Ah yarabbi, miirnki.in mii? 0 ka- rasmda muhayyel ac;1khk... 
dar saf. o kadar temiz bir adam.. Hakikaten kati] olan bir adam da bu 

Diye dogiiniiyor, zihnindeki istifham kadar delilleri ve §iipheleri kendi aleyhi
i§aretleri onu c;lld1rtlyordu. frfan, kendi- ne toplar m1? .. 
sini memnun etmek ic;in hizmetc;i kadmm Zeki gene k1z, cinayet etrafmdaki bU.
be§ on lirasml ~almi~. onu oldiirmi.i§tii. tlin suallere cevablar hamhyarak di.i§li-

J du. Biilend de bundan istifade ederek t1g1 glire~ yerinde, milli glire§ mlisabaka• 
takunmm birinci gollinli kazandirdJ. Ianna dun de, devam edilmi§ ve kalaba • 

Galatasaray - Ankaragucii. mar;tndan guzel bir enstantane 

bir oyun oynad1klan goriildii. fena oyuncunun tesiri digerleri iizeri~de 
Viyanahlar umumiyetle muvaffakiyet de goriilmege ba§landi ve bir arahk ta ~ 

kazand1lar. Oynadtklan futbol sisteme k1m ba§tana§agiya yenilememek azmini 
istinad eden ve kuvvetli gorii§ kabiliye - bir tarafa birak!!_li§ vaziyette oyuna ko
tini anlatan bir mahiyete maliktir. Y e • yuldu. 
gane kusurlan fazla sert oynamalandir, Devre 1-0 Ankara Giiciiniin lehine 
denilebilir. bitmek lizere iken Ankara Giicli kalesi-

Ankaragiicii: 4 nin oniinde vuku bulan bir karga§ahk 
Galatasaray: 2 Galatasaray lehine bir penaln verilmesi

ne sebeb oldu. Fakat Re§ad bu fmah 
topu list direge c;arphrmak suretile kac;u· 
d1 ve tak1mmt maglub vaziyetten kurta ~ 
ramad1 ve Anlkara Giicii taklffil 1 -0 galih 
vaziyette iken ilk devre bitti. 

Galatasarayla Ankara Giicii tak1mlan 
diin T aksim stadyomunda milll kiime ic;in 
kar§Ila§hlar. Kad1koyi.inde F enerbahc;e • 
nin ecnebi bir tabmla mac; yapmasma 
ragmen T aksimdeki seyirci a dedi lie; bini 
bulmu§tu. 

Hakem Nuri Bosutun idaresinde ce ~ 
reyan eden bu mac;a taklffilar §U tertib -
!erie i~tirak ettiler. 

Ankara Gi.icii: Ate§ • Ali RJZa, En~ 
ver • Ismail, Semih, Nus rat • Hamdi, 
F ahri, Ya~ar, Abdul, $i.ikri.i. 

Galatasaray: Sacid - Lutfi, Re§ad • 
Siiavi, Hayrullah, Ekrem ~ Biilend, Ha· 
§im, E§fak, Siileyman, N ecdet. 

Birinci devrede rlizgar Ankara Glicii 
aleyhine esiyordu. Oyunun ilk dakika
lan miitevazin hir §ekilde ve denemelerle 
gec_jj. Bu arada Necdetin bir plasesi 
havadan avuta kac;h. Bu ilk ciddi hare ~ 
ketten sonra oyun canlamr gibi oldu. 

Ankara Giiciiniin birinci golii 
Dordlincii dakikada Hamdinin ylik~ 

sek bir ortalay..!§ma c;1k1§ yap1p topu tu -
tam1yan Sacid, kalesini bo§ bHakmi§ ve 
yerine Lutfi ge~i§ti. Ankara Glicli.iler 
topu kaleye havale ettiler. Lutfi ellerini 
kullanmiyan bir kaleci gibi plonjonla 
bunu kurtanrken top dirseklerine c;arpt1. 
Hakemin verdigi penalh ~ezasm1 Anka· 
ra Giicliiler gole c;evirdiler. 

Bundan sonra oyun, bir mi.iddet Ga
latasarayhlann heraberligi temin ic;in 
miitemadi akmlal'! arasmda gec;ti. F akat 
hiicum hattmda bir tek oyuncunun lay1 • 
kile c;ah§mamasJ, bilhassa sagdan inki§af 
edip ortlanan toptan istifade edilememesi 
net~esini verdi. Galatasaraym miitema ~ 
diyen sagdan inki§af eden bu hlicumlan 
ayni sebebden akamete ugrad1kc;a An ~ 

kara Glicliiler de yava§ yava§ kendilerini 
toparlamaga muvaffak oldular ve onlar 
da en iyi oyunculan bulunan sol ac;1k 
Hamdiyi ihmal ederek sag ac;1klanm i§let 
mege koyuldular. Dakikalar ileriledikc;e 
Galatasaray hiicum hattmda'ki hir tek 

lkinci devre 
lkinci devreye ayni §Ckilde ba§landt ve 

bu vaziyet on be§ dakika kadar siirdii. 
Galatasarayhlann nas1l olsa bir hoi c;1· 
kanp beraberligi temin ettikten sonra ga~ 
libiyete bile varacaklanndan emin bir 
haleti ruhiye ile hareket ettikleri goriilii -
yordu. Ankara Giicllilerin ise riizgan Ieh 
lerine almamn ve bir go] ile de galib va
ziyette hulunmamn te~rile canla ba§la 
c;ah§tiklan gori.ili.iyordu. Mi.idafaada iki 
bekle merkez muavin, muhacim hattmda 
ise be§ oyuncu muvaffakiyetli hirer glin
lerinde bulunduklanm gosteriyorlardi. 
Galatasaray kalesine yapilan akmlann 
neticesiz kalmasma bilhassa Lutfinin ye
rinde ve giizel mlidahaleleri sebeb olu -
yordu. Kalesini uzaklardan muvaffaki • 
yetle mlidafaa eden Lutfiyi gec;emiye -
ceklerini anhyan Giicliiler uzaktan §lit 
c;ekmege ba§ladilar. 
Bef dakikada yaptlan karftltklt 

iki,er gol 
17 nci dakikada Y a§ar, Lutfinin mii -

dahalesine vakit b1rakmadan uz~ktan bir 
~lit c;ekti. Sacid plonjon yapt1ysa da top 

vlicudlinlin altmchtn ikinci <iefa Galata • 
saray kalesine girdi. Galibiyetlerini si • 
gortahyan Ankarah gender rakiblerinin 
bi.isbiiti.in bozulan oyunlanndan istifade 
ederelk akmlanm sikla§tJrdilar. Bunlann 
birinde, ikinci gol yapildiktan iki dakika 
sonra, Y a§ann zay1f hir kafa vuru§undan 
topu kapan Ciicliiler i.ic;i.incli gollerini de 
yaptllar. 

3-0 maglub vaziyete dii§en Galatasa -
rayhlarda hir canhhk ba§gosterdi. Nee -
detin bir ortalayJ§Ina yanlama c;1k1p topu 
tutam1yan Ate§, kalesini bo§ h1rakm1§ ol-

lt-lilli kume ma~larznda takzmlarzn vaziyeti 
Ma~ sayJSt 

Be§ikta§ 11 
Fenerbah~e 10 

Galib 
5 

Berabere Maglub Atti&'J gol Yedigi gol Puvan 
4 2 20 14 25 

6 2 2 26 14 24 
Galatasaray 9 5 3 1 27 20 22 
Doganspor 12 4 2 6 27 40 22 
Ankaragiicii 12 
Genclerbirligi 11 

4 2 6 25 32 22 
5 1 5 22 19 22 

U~ok 14 2 3 9 26 41 21 
Giine§ 9 4 1 4 24 18 18 

ni.iyor, dli§iiniiyor, bir tiirlii hiikiim vere
miyor; bu te§evvii§ ic;inde bir taraftan 
kimsesizligi, bir taraftan da istikbalinin 
karanhgi aklma geldikc;e hi.ingiir hiingiir 
aghyordu. 

0 glin kendisini ta kiic;i.ikliigi.indenberi 
tamyan bir kom§u evine ald1. Geceyi o
nun evinde gec;irdi. Cenaze evden git ~ 
tikten sonra Miine'""erle birlikte gelerek 
odasma c;1kh. 

0 gece evinde kalmahyd1; belki lrfan 
gelirdi ... Gelmezse o zaman aleyhindeki 
§i.ipheleri blisbliti.in kuvvet bulacakh. 

Uzun saatleri gec;innek ic;in babasmm 
odasma girdi. Onun yaz1hanesini kan§· 
t1rd1. Bu yaz1haneyi ~evket Beyin oli.i -
mlindenberi ilk defa ac;1yordu. 

Burada bir gizli ve kilidli goz oldu -
gunu hiliyordu. Babasmm sagh~bnda 
i~indekileri sonnak aklmdan gec;medigi 
gibi, oldi.ikten sonra da bu gozde neler 
oldugunu merak etmemi§ti. 

Oli.imiine takaddlim eden giin gene 
bu goziin muhteviyah babasm1 c;Ildutma
ml§ m1yd1? 

Zavalh ihtiyar, hastahgmda neler dii· 
§Unmu§, nasi! kabuslar gec;irmi§ti ki bu 
gozde muhayyel bir servet oldugu ka ~ 
naatile kendisine agtr ithamlarda bulun· 

mu§, gozi.in bo§ c;Jkmasi tath bir hulyadan 
onu uyand1rarak deli gibi etmi§ti. Leyla 
yaz1hanenin eski mektublar, baz1 li.izum
suz vesikalarla dolu olan gozlerini kan§
tJrdiktan sonra bu kilidli goze geldi. 

Cekti, hic;bir §CY yoktu. Kapatacag1 
mada bir hi§IrtJ i§itir gibi oldu, merak 
etti. Elini uzath. Goziin arkasmda kena
ra slki§ml§ ve gozi.in s1k1§arak kapanma
sma sebeb olan bir tomar huldu. Bunu 
y1rhlmasmdan korkarak itina ile c;ekti; 
ald1. 

Bi.iyiicek bir zarf ve icrinde bir hayli ev
rak, daha ziyade mektublar vard1. Bi:: i
kisini c;tkardJ. Okuyamad1g1 bir imza ile 
tammad1g1 hirisine yaz1lm1§ ve serzeni§ -
ler, sevgi nazlan, hahralarile dolu olan 
bu mektublardan bir mana c;Ikaramiyarak 
kapadi. Otekilerini ac;acag1 mada oda 
kap1s1 ac;Ild1 ve Miinevver: 

- Kiic;iik hamm I dedi. Sizi bir zahit 
anyor ..• 

Leylanm yiiregi att1. Bu, lrfamn ba-
basi olacakh. 

- Y anmda kimse yok mu? 
Diye sordu. 
- HayH!.. cevabmi almca mec;hul 

bir Jstlrab gene k1z1 sarsll ve ag1r ag1r 
asailiki kata indi. 

Bir dakika sonra gene sagdan gelen hk bir merakh klitlesi gi.ire§leri bi.iyiik bit 
topa Ha§im bir sag burun §liti.i vurarak alaka ile takib etmi§lerdir. Mlisabaka~a~ 
ikinci goli.i yaptl. 3~2 vaziyete getirdik - nn lic;i.incli haftasmda gi.ire§ler daha ZI • 
ten sonra oyun rok heyecaniandi. Gala ~ yade bir ehemmiyet kesbetmi§ti. Bilhassa 
tasar 11 kend.,.'lerin' beraberligv e ula~ _ memleketimizin maruf glire§c;ilerinden 

ay 1 ar 1 1 
" M""IA · C I hi" I b ·· .. .. .. .. - . . u aytm ve ema pe 1van ann u mu .. 

t1racak uc;uncu golun pe~mde hayh ko~tu- b k I · t' kl · ·· 1 h can 
I k'bl · · d k I I . . . · sa a a ara J§ Ira en gure§ ere eye 
ar ve ra 1 enm a eta a e ennm I<;me · · B I hi" 1 d G" 1' . O .. vermi§hr. u gar pe IVan ann an org 
kadar gen attiiar. stuste atJlan korner- Bl k' G" d 1. o · ki d .. b 
I d "tl d A k G" .. k I · ens I ve 10 e 1 rmams e musa a• er en, §U er en n ara ucu a es1 - . . 

· .. .. k _1 b' b b .. kalan tak1be gelml§ler ve Molla Meh • mn onu c;o zamamar, u ana a a gu- d . 
.. " d d f k b' .. 1 .. k I me ve Anf pehlivan gibi kiymetli gli • nunu an 1r 1, a at top u fur u a eye . . . . . 
. d' re§c;tlen deft etml§lerdir. Desteye gene 0" 

glrme I, hi" . . k . . ~ .. .. . tuz pe !Van I§hra etml§tlr. Diizceli -sa• 
Ankara Gucluler; hunaltJcJ tazy1kten h' r t 1 I S B k' B 1 k · I' lb . m, va a ca 1 an e 1r, a 1 es1r 1 <4 

b1raz gee; olmakla heraber kurtuldular ve h' S 1 M f .1:kk t' ra 1m, amsun u usta a nazan w a I 
tekrar hiicumlara gec;tiler. Oyun 3-2 va- lb t · t' B t M"IA · C 1 . . . ce e ml§ 1r. a§ a u ayun ve ema 
ztyetmde h1tmek iizere iken Ankara hi' 1 k b' .. 
G

.. .. . pe 1van ar SI 1 u gure§ten sonra hera • 
ucluler son h1r gayretle Gaiatasaray b b k 1 h 1 .. · ere Ira hn m1§ ve a km surekh alkit' 

kalesine kadar yana§arak dordiinci.i go!- Ian arasmda giire§lere nihayet verilmi§ " 
lerini de yapmaga lllUvaffak oldular. 

Oyun hiraz sonra Ankara Glici.inlin tir. Gelecek hafta en namdar gi.ire§c;ile!! 
4~2 galihiyetile neticelendi. mi.isabaka yapacaklard1r. 

Ankara Giicli.iler §imdiye kadar mag- 1stanbula ~ag1rdan Bursab 
lub edilmiyen bir takuna ~ar§I galibiyeti bisiklet~iler 
elde etmekle hiiyi.ik bir muvaffakiyet el- Bursa (Hususi) - Haziramn on ii-
de ettiler. T akl!Ilda -her kiymetli gali • c;i.inde lstanbulda yap1lacak olan bisiklet ' S 
biyetten sonra soylenileni tekrar edelim- mi.isabakasma §ehrimizden de 4 bisikl& ~1h 
fena oymyan yoktu. F akat ic;lerinde hil- c;i c;agmlml§hr. Bursa hoigesi §ehrimizden Ye§il 
hassa kaleci, iki bek, merkez muavin ve tari gidecek bisikletc;ileri sec;mi§tir. Bunlar 
b~ muhacim muvaffak oldular. Galata - Yati 

Bekir, Faruk, Hikmet ve Azizdir. Bu t. saray1n magiubiyetinde en bi.iylik rolii, 0 anl 
oyunculann canstzhklan oynami§hr. hafta gene Karacabey yolunda 80 kil<>"' dir. 1 
Bundan ba§ka Sacid, Hayrullah ve Ha- metroluk bir yan§ yap!lacaktu. Bursa bi~ olma 
§im hie; iyi degildiler. Sacid gi.izel kurta- sikletc;ileri ve bisi]det ajanhgi ~ok iyi ~· kale 
r1~lar yapmakla heraber manas1z, yenme- h§maktad1r. 1~inq 
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Fenerbahge - Rapid mat;mdan bir enstantane 

mesi lazim gelen goller yedi. Hayrullah Yugoslavya Bel~ika ile 
oyunun ha§mdan sonuna kadar hic;bir berabere k ld · 
mevcudiyet gosteremedi. Mlidafaadaki a 1 

zaytfhgmi muhacimlerini beslemekle tela- Belgrad 6 (Hususi) - Buglin hura· 

fi ede'bilen bu oyuncu diin bu vazifesini 
de hie; yapamad1. Ha§ime gelince bu o· 
yuncunun hakkmda yap1lan sitayi§kat 
ne§riyatm tesiri altmga kaldigi goriilii
yordu. T abmm, en tembel oyuncusu 
kendisiydi. Lutfi ile E§fak Galatasaray· 

da en c;ah§kan ve en muvaffak olan o • 
yunculardi. 

Beykoz sekizler §ampiyonu 
oldu 

Sekizler turnuvasmm son mac;i dun 
T aksim stadyomunda Beykozla Siiley • 
maniye tak1mlan arasmda oynanmi§hr. 
Has1mlarma nishetle daha iyi oymyan 
Beykozlular birinci devrede rlizgara kar
~~ oynamalarma ragmen iki go] atmi§lar, 
ikinci devrede de athklan iki gole kar§I 
bir go] yiyerek mac;1 4 • I kazanmt§lar • 
d1r. 

Beykozlular bu suretle turnuvanm hi • 
rincisi olmu§lardir. San siyahhlan tebrik 
ederiz. 

~eref stadmda diin yapdan 
giire§ler 

da kar§lla§an Yugoslavya • Belc;ika milli 
futhol taktmlan c;etin ve Yugoslavlar na• 
mma talihsiz bir mlisabakadan sonra 1 -1 
beraberlikle bitmi§tir. 

T eniste <;ekler F ransizlari 
yendiler 

Prag 6 (A.A.) - <;ek ajansi bildi~ 
riyor 1 Davis kupasi tenis turnuvasmda 
<.;ekoslovakya F ransayt hire kar§I dort 
galibiyetle yenmi§tir. 

F ener Y dmaz kuliibiiniin yeni 
idare heyeti 

F ener Y1lmaz spor kullihiinlin YJlhk 
kongresi dun yap1lm1§ ve yeni idare he .. 
yetine §unlar sec;ilmi§tir: 

Ba§kan: Server 0 stiinba~, asba§kan 1 

Hasan Giiner, gene] sekreter: Fahri Te• 
kiner, muhasiblige: Cerna! Sunbat, el~i: 
F ahri Somer, gene! kaptan: Mukaddet 
Bele, Yurd direktoril: Mustafa Alanko. 
i.iyeliklere: Nadir Yanardag, Rifat Ay~ 
zen, T alat Ozi§Ik, Orner Y alc;m, Niyazf 
Reskin, Latif Sonay, Sinan Sert. 

Y eni idare heyetine muvaffakiyetlel 
Be§ikta§ jimnastik kuliibiiniin yeni ac;• dileriz. 

Misafir odasmda kendisini bekliyen 
Sami Beydi. 

Ancak yanm saat kadar gorehildigi 
bu adamcag1z hir glin ic;inde ne kadar 
degi§mi§ti I Bu iriyan adam adeta c;ok
mli§, rengi sapsan kesilmi§ti. 

- N asils1mz? diye elini sikh. 
Titriyen bir sesle Sami Bey te§ekki.ir 

etti ve fena bir cevab almaktan korku -
yonnu§ gibi Leylanm tereddudle sordu
gu: 

- lrfan nerede? 
Sualine cevab vennedi. Etrafma ba

kmdi ve sordu: 
- Evinizde sizden ba§ka kimse var 

m1? 
- Hayir, bir de kiic;i.ik k1z ..• 
- Biraz oturunuz da konu§ahm. 
Leyla, endi§e ile ihtiyara bakarak bir 

kanapeye oturdu. Sami Bey: 
- Leyla Hanlffi, dedi. Cinayet hak

kmda hir haber var m1? 
- Ne gibi? 
- Kimin yapllgma, nas1l yapJldigma, 

nkin yapiidigma dair ... 
- Hayir, memurlar bir iki defa daha 

gelmi§ler ... Ben kom§uda idim. Bana da 
baz1 §eyler sordular ve burada haz1 ara§
tumalar yaphlar. Ba§ka bir§ey hilmiyo-

rum. 
- Size sorduklan neydi? .. 
- Hep ayni §eyler... Guya gece 

burada benim bir misafirim varmi§. Bu 
misafirin kim oldugun uogrenmek isti • 
yorlar. 

- Daima ayni cevab1 m1 verdinit? 
Hep red mi ettiniz? 

- Evet ... 
Gozgoze geldiler ve ikisi de birden 

gozlerini yere c;evirdiler ve bir lahza iki· 
si de sustu. Sami Bey: 

- K1z1m, dedi. 0 gece size lcirnin 
misafir oldugunu biliyorum. 

Ley Ia birden sH;radi: • 
- Ah, sahih mi? Kendisi mi soyledi 

size? 
- Hay1r... 0 da gizlemek istedi: 

F akat kom§u gencin tarifi ben de kuvvetli 
bir §iiphe uyand1rd1gi ic;in kat'i olarak 
idarei kelam edi§im inkarma imkan hi ~ 
rakmad1. itiraf etti. Bununla beraber· .... 

Sami Beyin sesi titriyordu. Merhamet 
ve §afkat anyan gozlerle Leylaya istif ~ 
sarkar bakmakta devam ederek: • 

- Bununla beraber, dedi. Onun c~· 
nayet gecesi sizin evinizde hulunmasl cJ• 
nayetin onun tarafmdan yap1ldtg1na en 
hariz deli! midir? (Arkas& var) 

llesi, 
leri 

' 
aku 
Ve I }'eri 
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Dost Yugoslavvadan 

"~· Seyahat int1balan~) 
Y azan : Abidin Daver 

I Yugoslavyan~ gene 
donanmas1na bir baki§ 

E:vvelce Macaristan donanmas1nda hizmet eden 
Dalma~yah Yugoslavlar ~ok k1ymetli denizcilerdir 

ispanya sular1nda 
esrarengiz bir 

tahtelbahir 
[Ba~tarat& 1 fncl sahifede) 

komitesinden c;ekilmek suretile kendile • 
rine lspanyol nasyonalistlerine daha ge~ 
ni~ mikyasta yard1m imUmm temin eden 
imtiyazh bir vaziyet temin ettikleri hak -
kmda F rans1z gazetelerinde ve bilhassa 
1ntransijean gazetesinde c;1kan yaztlan 
red de derek diyor ki: 

«italyanm 1spanyadaki siyaseti degi§
miyecektir. !talyanm, kendisinden vazi -
yeti tenvir edecek kat'i bir karar bekle ~ 
nilen komiteye i~tirak edip etmemesi c;ok 
ehemmiyetli degildir. ltaly_amn lspany_a -
daki siyaseti Amerikan matbuatma ve -
rilen beyanatla Kont Ciano tarafmdan 
mecliste yap1lan beyanatta tasrih edil • 
mi§tir.» 

Fransr.z gantelni enClifetle 
Paris 6 (A.A.) - Echo de Paris 

gazetesinde Pertinax, diyor ki: 
«Bm kimseler, lspanyol aahillerinin 

kontroluna mi.iteallik itilafm pek c;abuk 
vi.icude getirilecegi miitaleasmda bulun ~ 
maktadtrlar. F akat mesele, bu degildir. 
Hatta ltalya ile Almanya Londra siste
mine i§tirake ikna ve cel!!edildikten sonra 

Yugoslavya donanmastndan Dubrovn.tk ftlotilla ondert dahi Fransa ile lngiltere gene ba§hca 

Split, etraf1 ye§illikler ve girintili I kruvazor, mekteb gemisi olarak kullaml- miihim meselenin kar§umda kalacaklar ~ 
~IkmtJh deniz parc;alarile sanlml§ yem- maktad1r. d1r. Bu mi.ihim mesele, tudur: 
~e~il bir bah~enin ortasmda kurulmu§, Zmaj tayyare gemisi: 1929 da yap1l- Komiinizme kar§l mi.icadele etmek 
tarihi bir §ehirdir. Yugoslavyamo Adri- mt§hr. 1870 ton, 15 mil si.irat, 1 tane bahanesile Akdenize yerle§mi~ olan 
~atik k1y1lanndaki en biiyiik §ehri ve K1y1 I 0,2 lik hava defi topu, 10 tane deniz biitiin Alman ve Italy an unaurlanndan 
Banhgmm (Umumi V aliliginin) merkezi· tayyaresi. bu denizin miinakalat hatlanm kurtar • 
dir. Ni.ifusu 40,000 dir. ~ehir eski ve yeni Dubrovnik filotilla onderi: 1931 de mak.» 
<>Irnak iizere iki par~aya aynhr. Eskisi, bir yaptlmt§l!r. 1880 ton, 3 7 mil siirat, 4 ta~ Figaro gazetesinin Romadaki muha -
~alenin ve imparator Diocletien 'in saray1 ne 14 li.ik top, 2 tane 8,3 liik, 6 tane 3, 7 biri, lspanyol sahillerinin kontrolu mese~ 
1~inde kurulmu§tur. Romamn bu me§hur lik hava defi topu, 2 makineli top, 6 tane lesinde kolayhkla bir itilaf elde etmek 
dagi imparatoru, 20 sene fermanferma ol- 53,3 liik torpito kovam. Kovanlar i.i~;i.izli.i. mi.imkiin olamtyacagmJ yazmaktadtr. 
duktan sonra, dogdugu memlekete c;ekil - Mi.irettebatt 200 ki§i. ~iinki.i dortler misak1 fikri, Mussolini 
ll'li§ ve bu sarayda ya§amt§hr. Binanm iyi 1 ila 4 numarah torpitolar: Bunlar tarafmdan tamamen terkedilmemi§ oldu
lttuhafaza edilmi§ olan «A.Itmkapt» gibi 1914 te yaptlmt§hr. 240 ton, 28 mil siir- gundan ve §imdiki mi.izakereler halya -
klsJmlan, «Romahlar ebediyet ic;in bina at, I tane 6,6 hk hava defi topu, I tane mn gi.iniin birinde komi.inizm aleyhine 
hparlar» soziiniin dogrulugunu goster- 1,6 hk top, 2 makineli top, 4 tane 45 lik mi.iteveccih bir Avrupa direktuan tesisi 
lttektedir. ~iinki.i, bu saray 1600 sene ev~ kovan. Kovanlar ~ift. Mi.irettebatJ 52 ki- hakkmdaki i.imidlerini takviye etmekte 
\>e) yaptlmt§ ve o vakittenberi yagmurlara, §1. bulundugundan bu fikir yeniden canlan • 
fmmalara, zelzelelere, muharebelere, hu- 5 ila 8 numarah torpitolar: Bunlar da maga ba,Iaml§tJr. 
l.isa zamamn biiti.in tahribkarhgma gogi.is 1916 da yap1lmt' olup yukandakilerin 
Rermi1tir. Vaktile 268 ki§inin oturdugu aynidir. Bir riyaziye meaelesi 
bu kale ve sarayda, §imdi 3000 ki§i oturu- Bu 8 torpitobot Avusturya donanma- halledildi 
~or. Dapdaractk sokaklanm, ge<1idlerini, smm taksiminde Y ugoslavyamn hissesine Moskova 6 (A.A.) - Biitiin diinya 
lneydanlanni ve binalarmt tamir ederek dii§mii§tiir. riyaziye alimlerinin iki ana yakm bir 

1 °Yiece muhafaza etmi§ler. ~ehrin fakir 4 denizalt! gemisi = tki tanesi 1927 de miiddettir halline ugra§hklan halde mu • 
ktsnu, bu iyi giine§ gormiyen kale mahal- yapJimJ§hr. Suyun iistiinde 975, dalmtt- vaffak olamad1klan «Goldbach» dava· 

llesinde oturmaktadtr. Kale duvarlannm ken 1164 ton, siiratleri denizin yiiziinde sml parlak bir surette halleden Sovyet 
~inde eski bir kilise ve birc;ok tarihi bina- 15,7, dalmt~ken 10 mil. 1 tane 10.2 lik Fen Aka demisi azasmdan riyaziyeci Vi
lar vardl!. Yeni Split §ehri biiyiik kii uk top, 2 makineli top, 6 tane 53,3 liik ko- nogrado£ mezkur akademi divanmca on 
giizel binalarla bu eski §ehrin etrafmda van, miirettebati 45 ki§i. bin rublelik bir mi.ikafatla taltif edil ~ 
te§ekkUl etmi§tir. Civarmdaki, Maryan te· iki tanesi 1929 da yap1lml§hr. Suyun mi§tir. 
l>esi, yemye§il korulan, sedleri, merdiven· yi.izlinde 630, dalm1§ken 809 ton, siirat Ribbentrop, Berlinde 
leri, hayvanat bah~esi, tarihi tabii mlizesi, suyun iistiinde 14,5, dalmt§ken 9,2 mil. Berlin 6 (A.A.) - Von Ribbentrop, 

· tkuaryomu. bilhassa mi.ikemmel nezareti Bir lane 10 Juk top, 1 tane 3,7 lik hava diin ak§am Londradan buraya gelmi§tir. 

I 
"e manzarasile ~ok gi.izel hir tenezziih defi topu, 1 makineli top, 6 tane 55 Iik Sovyet tayyarecilerinin 
~eridir. kovan. Miirettebat 44 ki§i. kutub aeyahati 

Split tarsane•i 6 tane mayin gemisi: 1918 de yap1l- Moskova 6 (A.A.) - Bu sabah 
~plit'te bir tersane oldugunu ve bura- mt§hr. 330 ton, 15 mil, 2 tane 9 luk ha· 3,30 da §imal kutub istasyonundan dort 

da harb gemileri yap1ldJg1DI i§itince, ora- va defi topu, 2 makineli top, miirettebat tayyare Rodolf adasma gitmek iizere h~
h ziyaret etmek arzusunu izhar ettim. 71 ki§i. (Avusturya donanmasmm eski valanmtslard1r. Bunlardan iic;ii. Vodopi
~-ihmandanmlz bizi tersaneye goti.irdi.i. gemilerindendir.) anof, Molokof ve Mazoruk'un tayyare-
'llrbl'r mu"§Lu''laAt ve mu"manaate ug~rama~ 6 tane mayin taray1c1 gemi: 4 tanesi 1 · d k d kA daya J'nmJ'§ler-,. ., en saat o uz a mez ur a 
~~n tersaneye girdik. Burada, Umumi 1931 de yapllmJ§tlr. 120 ton, 9 mil si.irat, dir. ic;inde !;)micl'in de bulundugu Alek
'lab sonunda taksim edilen Alman do - bir tane 6,6 hk hava defi topu, 2 tanesi sevefin tayyaresinden saat yedide gelen 
nanmasmdan Yugoslavyamn hissesine 1886 da yapJlml§ttr. 78 ton, 17 mil si.irat, telsizde evvelce mukarrer plan mucibince 
QU§mli§ ki.i~iik bir kruvazorle, bazan li • 2 tane 3,7 lik top. diger tayyarelerin adadan getirecekleri 
lllan1m1za gel en mavi bacah muhte§em 3 tane torpito ve motorbot: ikisi 1926 benzini beklemek iizere bu tayyarenin 

1 'r ugoslav posta vapurlannm ikisi, biiyi.ik da yaptlml§llr. 15 ton, 40 mil siirat, 2 85 derecede arzda bulutlann a§agmna 
~Uru''k b1'r tak1m gemt'ler tam1'r ed1'l1'yor - makineli hava defi topu, 2 tane 45 lik · k b 1 .. · d k nacak b1'r yer ,. mere uz ann uzenn e o 
du. Bir tarafta da iki yeni muhrib yap1h- kovan, 4 tane su bombast. Miirettebat 5 arad1g1 bildirilmekte idi. 
~ordu. Aynca in§as1 takarri.ir eden iki ki§i. Bir tanesi 1936 da yapllmt§hr. 1 ta- ~~~;;..;;_.;;;;.;~~;..;.---'""'!!~~~~ 
tU .. • d k LJ h 1 ne makineli hava defi topu, 2 tane tor- mil. 260 ton 12 mil. 200 ton, 12 mil. ccar gemJSinm e tza.J. an az1r am ~ 

· ~ordu. pito kovam vard1r. MiirettebatJ 12 ki§i- 270 ton 15 mil. 
d. Bun h kk d b k malu·mat Yugoslav f1'losu bundan ibarettir. Bu Y eni yap1lan muhribleri gozden ge - Jr. un a m a a§ a 

· ktur filonun harbedebilecek k1sm1 §i:iyle hulasa 
~lrdim. Bunlar ve tersane hakkmda ter • yo4 · h B 'I ed1'Jeb1'11'r •• ~ne miidiiri.inden malumat istedim. tane Zlr h nehir motorii. u gemJ e-
s f d rin dordi.i de Avusturya - Macaristanm 1 Kruvazor 

t. plit tersanesi, Frans1zlar tara m an T f'l d k l 1 F1'JotJ'IlaA o"nden' ( una 1 osun an miras a ml§hr. 
llrulmu§, te§kil edilen anonim §irkete y d 1915 I 935 8 T orpitobot 

lonradan ingiliz sermayesi de i§tirak et ~ ar ar: te yap! ml§tlr. ton 
ltti§. Kiiriikten ve tamircilikten i§e ba§la- 13,5 mil siirat, 2 tane 12 lik top, 2 lane 4 Denizaltt gemisi 

.,. 12 lik obi.is, 3 tane 6,6 hk hava defi topu, 9512 tonluk 14 gemi. Diger yardtmct 
~l§lar, bir taraftan gemilerini tamir eder· 2 tane 4,7 lik top, 8 tane makineli top. gemilerin yekunu 34 tiir. 
~en bir taraftan tersaneyi kurmu§lat ve Mi.irettebati 1 00 ki§i. Donanmamn emrinde 62 rnuharebe 
.llYvetlendirmi§ler, mi.itehasm i§<1iler ye • Drova: 1914 te yapt!mt§tlr. 450 ton, tayyaresi vard1r. Aynca 34 de mekteb 
~tirmi§ler, §imdi birkac; bin mi.ihendis ve 12.9 mil si.irat. 2 tane 12 lik top, 3 tane tayyaresi. Donanma mi.irettebah 454 
~~ c;ab§lyor. Bunlarm yalmz dort tanesi 12 Jik obiis, 2 tane 6,6 hk hava defi to- zabit, 6930 gedikli ve neferden mi.irekkeb 
'rranstz ve lngilizmi§. F ranslz miidi.ir, pu, 7 makineli top. Miirettebat 96 ki§i. olup bir amiralm kumandasmdadtr ve 

ll.goslavlardan her §ubede mi.ikemmel Sava: 1904 te yap1lm1§hr. 380 ton, Harbiye Nezaretine baghdtr, 
ltlUtehassJslar yeti§tigini soyliiyor. 13 mil siirat, 2 tane 12 Iik top, bir tane ,6 
1 Y ap1lan iki muhribin yalmz makineleri 12 lik obi.is, 1 tane 6,6 hk hava defi to-

1 

ngiltereden gelecektir. Diger kiSlmlan pu, bir tane 6,6 hk, 5 makineli top mi.i • 
~~tnilen Split'te yapllmaktadtr. Mi.idlir, rettebat 78 ki~i. 
'lr miiddet sonra, makinelerin de Split'te Morava: 1892 de yap1!mt§hr. 390 
tilptlabilecegini, diger i§~iliklerin, en mii- ton, 9,7 mil siirat, 2 tane 12 Jik top, 2 

1:tnmel lngiliz ve F rans1z tersanelerinde- tane 6,6 hk top, 4 tane makineli top 
111den farks1z oldugunu soyJedi. miirettebat 68 ki~i. 
~·~luhribler 121 0 tonluktur, si.iratleri 40 Hvar, denizaltt gemisi: 2630 ton, 13 

1 den fazla olacakhr. mil siirat. 
S1raSJ gelmi§ken gene Yugoslav do • J ardan deniz gedikli mekteb gemisi: 

~~lltnas1 hakkmda biraz malumat vere - 720 ton, 8 mil siirat, yelkenli ve motorlii. 
hln. Sitnica efrad mekteb gemisi: 370 ton, 

Yugoslav donanmeut 9 mil slirat, 2 tane 4,7 lik ve 2 tane ma-
ll)··Yugoslav donanmasJ §U gemilerden kineli top. 
llrekkebdir: 4 tane nehir karakol gemisi: Bir tane-

' 1· Da!mac;ya kruvazorii (Almanlarm es- si 256 ton, digerleri 87 tondur. Si.iratleri 

11
1 Niobe kruvazori.i) : 1899 da yaptlmt§· 7,5-8 mil. 
~ 1• 2360 ton, 21 mil siirat, 6 tane 8,3 li.ik 3 tane tender: 100, 160 ve 130 tonluk, 
~a\>a defi topu, 4 tane 4,7 lik, 2 tane siiratleri 13, 9 ve 12 mil. 
<~kineli top, mi.irettebatJ 300 lti§i. Bu 4 tane tahlisiye gemisi: 740 ton, 17 

Yugo•lav deni:zcileri 
Yugoslav bahriyelileri, ~ok ktymetli 

denizcilerdir. Bunlar Dalmac;ya sahille
rinde aSJTlardanberi gemicilik ve korsan
hk eden insanlarm ahfadtdlr. Yugoslav 
tarihleri, bu ktydarda yetiten llliryah, 
Narenten, Almissan ve Uskok'lann yiik
sek denizcilik kabiliyetlerinden bahset
mektedir. 

Dalma~ya k1y1lan halk1, Avusturya -
Macar donanmasmda hizmet ediyorlar
dl. 1866 da Avusturyahlarla ltalyanlar 
arasmda vuku bulan ve say1ca listi.inli.ik
lerine ragmen ltalyanlann maglubiyetile 
neticelenen methur Lissa deniz muhare
besi, Dalma~;ya denizcilerinin k1ymetine 
bir miyar te§kil eder. Bu muharebede A
vusturya Amirali Tegethof, italyan A
mirali Persano'yu hezimete ugratm1~tt. 

ABJDIN DAVER 

ikt1sadi buhran1n 
iki cephesi 

Amerikablarla Avrupa
ldar vaziyeti nasd 

goriiyorlar 
Paris - Soir ~azetesi, cenubi ve §imali 

Amerikada yapllg1 bi.iyiik bir ri:iportaj se
risini ne§re ba§lamt§hr. Bu serinin ilk ya
ZJSmda, muharrir, ikttsadi buhranm Av~ 

rupada ve Amerikada nastl ba§ka ba§ka 
telakki edildigini ve Amerikahlann, iktt
sadi vaziyeti diizeltmek ic;in ne §ekilde 
c;ah§hklanm anlatmaktad1r. Amerikan 
zihniyetini ~ok giizel izah eden bu yazmm 
pyam dikkat klSlmlanm ikhbas ediyo -
ruz. Muharrir diyor ki: 

<<$imali Amerika,. orta Amerika ve ce
nubl Amerika, Rusya haric, sekiz Avru
pa bi.iyi.ikliigi.indedir. Bu k1t' a iizerinde, 
bugiin ya§lyan yiiz milyonlarca nlifustan 
yiizde sekseni heniiz miistehlik degildir. 
Roosevelt'in kanaati, bunlan da miisteh
lik yapmakhr. Birle§ik Amerika, bu in
sanlan yuguracak, yeti§tirecek, i§liyecek. 
istedigi §ekle sokacak, yani mi.i§teri edine
cektir. 

Roosevelt, inki§af etmek i~in diinyanm 
bir ktsmma mal satmak mecburiyetinde 
olan bir Jl!emleketin ba§mda bulunuyor. 
Onun hedefi, bir tek fabrikay1 bile ka -
patmamak, belki daha ba§ka fabrikalar 
a~mak; bir tek ~iftlikte bile i§leri durdur
mamak, belki, ekilmemi§ topraklan i1le • 
mektir. ~i.inkii, radyo, frijider, ev e§yasl, 
elbise, ev, makine, lamba, otomobil, ayak 
kab1 satmak laztmd1r. HalihaZ!rda, yiiz 
elli milyon niifus, yan~tplak ya§Jyor ve 
yanac; gez1yor. 

Amerikahlar, i§i ba§ka bir cepheden 
gori.iyorlar, endiistriyi yava§latmak degil, 
ona yeni mahrecler bulmak laztm geldi -
gini di.i§iiniiyorlar. Birc;ok yenilikler borc
lu oldugumuz Amerika, bir yenilik daha 
bulmu§lur: «Miistahli~ yaratma makine -
si». 

Anlerikalmm bugiinkii zihniyeti, miis • 
tehliki. elindeki e1yay1 &enelerce kullan -
maga ah§hrmamak, malzemesini miitema
diyen yenilemege meebur etmek, endi.is
trinin son icadlanm tecriibeye sevketmek, 
s1k1 bir propaganda yaparak yeni mamu
lattan onu haberdar etmektir ... Amerika· 
hnm gayesi, her ferdi, kendi kendine kat~ 
iyyen ak1l edemiyecegi §eylere mi.i§teri 
yapmakllr. 

.t\vrupa koyliisiiniin ve amelesinin ih -
tiyaclan mahdud, emeli, bildigi, tamdtgl 
§eylere mi.inhamdtr. Amerikada boyle 
§ey yoktur. Orada herkes, en fakir insan 
bile, her,eyin imkan dahilinde oldugunu 
bilir ve ne olursa olsun, daima elindeki 
imkanlann fevkinde ya§lyacagmt miidrik
tir. <;iinkii, hayatm giditi ve reklam onu 
daima tatmini icab eden yeni ihtiyaclar 
kar§tsmda b1rakmaktad1r. lhtiyaclanm 
tatmin edemedigi takdirde ve endi.istri, 
bu ahc1 f1kdam kar§ISmda atalete dii§erse 
istihlak noksam var demektir •• Hata, «is
ihsal fazlahgt» var zanentmektedir. Y ani. 
Amerikan zihniyetine gore, her insan1n bir 
otomobili bulunmamast, «istihsal fazlah
gma» degil, «istihlak noksanma» delalet 
eder. 

Avrupa, istihsal fazlahg1 oldugu zeha~ 
bile fabrikalanm kaparken ve i§sizlige se~ 
bebiyet verirken, Amerika, istihlak noksa
m bulundugunu, bunu da, mubayaa im -
kans1zhgt ic;inde c;1rpman i§sizlerin mevcu
diyetile ispat ettigini iddia ediyor. 

hte bugi.in mevcud tezadh iki tez bun
dan ibarettir. Bir tarafta, ya ihtiyarhgm 
tevlid edecegi aheste i:iliime, yahud hi~ 

olmazsa bir nesli feda edecek olan bir in
kJiaba dogru giden Avrupa; otetarafta. 
bir kutubdan otekine. Alaskadan Atet 
adasma kadar uzayan topraklann ve bu 
topraklarda ya§Jyan insanlann zihniyetini 
ve sahib olduklan imkanlan degi§tirerek, 
bir mahrec yaratma~a c;ah§an Amerika. 

Dr. Rii§tii Aras bugiin 
Biikre§ten · ayr1byor 
Antonesco 

sere fine 
' 

Hariciye 
iki ziyafet 

Vekilimiz 
verdi 

[Ba~tarata 1 tnct sahttede] 
M. Aristide Briand'm, Sorbonne Oni -
versitesinde tes'id edilen dogumunun 
75 inci ytldoniimi.i merasiminde bulun -
mak iizere Parise ugnyan Hariciye Ve
kilimiz T evfik Rii§ti.i Arasla yaphg1 bir 
mi.ilakatJ ne§retmektedir. 

Gazete, Hariciye Vekilimizin goster -
digi bu dostluk tezahi.iri.iniin Fransa tara
fmdan, hangi zamanda olursa olsun tak· 
dirle kar§tlanacagma §iiphe olmamakla 
beraber, buna bilhassa bugiinlerde daha 
fazla ktymet verildigini kaydederek di -
yor ki: 

« Tiirk diplomasi tefi memleketimize 
heni.iz gelmi§tir ki, son ispanya hadisah, 
Reutschland kruvazori.ini.in lspanya hi.i • 
kumet kuvvetlerine mensub bir tayyare 
tarafmdan bombarchmana maruz kal -
mast, Almanlann Almeria limamm, mu
kabelebilmisil olarak topa tutmalan, Ak
denizdeki gerginligi, sulhun atisinden 
endi§e edilecek derecede artJrml§h. 

Dostluklan saglam esaslara istinad e
den Ti.irkiye ile Fran sa arasmdaki miina
sebahn bu tezahiirii ile sulh davas1 lehine 
yap1lan rnuzaheret, bu nazik §erait da • 
hilinde, gerc;ekten paha bi~ilem,iyecek ka· 
dar biiyiiktii. 

Bu dostlugun o saglam temellerini, 
Doktor T evfik Ri.i§ti.i Aras, M. Yvon 
Delbos'u ziyaretinden sonra bize lutfet
tigi birkac; dakikabk miilakatta memnu -
niyetle hat!rlatarak dedi ki: «Bu esaslar, 
miitterek prensiplerin ve menfaatlerin ne· 
ticesidir. 

<<Ayni sulh arzusunu besliyoruz, Mil
letler Cemiyetine ayni baglarla merbutuz, 
beynelmilel hukuka ve menafie kar§l ay
ni perecede hiirmetkanz ve nihayet, ~ar
ki ve garb! Akdenizde ayni siyaseti ta • 
kib ediyoruz. Bu siyasetin kuvvetini. Ce
nevrede, MISin Milletler Cemiyetine ka
bul etmek i~in toplanan milletlerin huzu· 
runda bir kere daha sarahaten si:iyle -
dim.» 

Tiirkiye Hariciye V ekili, kendisinden 
bahsedecegi i~in oziir diliyerek, Cenev • 
rede soyledigi nutkun «Mtsmn Asamb • 
!eye aza olu§undan Tiirkiyenin memnu• 
niyet duyduguna, bu gene devletin Ak • 
denizde yeni • bir muvazene unsuru o
lacagmdan dolayJ bu memnuniyetin art
hgma ve Ti.irkiyenin, daima, Akdeniz 
sahildan devletler arasmdaki samimi el
birliginin ve stati.ikonun muhafazasma 
matuf bir siyaset takib ettigine» clair alan 
k1smm1 zikretti. 

Bir taraftan Ti.irkiye ile Sovyetleri bir~ 
le§tiren ittifakm mevcudiyeti, diger taraf~ 
tan, Tiirkiyenin te§ebbiisii iizerine tahak
kuk ettirilip 1smet fnoniini.in Yunanistana 
yaptJgi son seyahatte bir kere daha par~ 
lak bir surette tebariiz eden Balkan blo
kunun saglamhg1 bu beyanata ayn bir 
ktymet vermektedir. 

Doktor Rii§ti.i Aras c;ok metin bir ifa~ 
de ile ilave etti: 

«- Filhakika mi.iesses beynelmilel ni· 
zamm muhafazasmda, bu milletler blo • 
kunun ifade ettigi c;ok biiyiik manevi ve 
asl:eri kuvvetin, ki.illi tesiri vardJT.» 

Tiirkiye ile Fransa arasmda askeri ve 
ikhsadi bir ittifak akdi ic;in miizakerata 
giri§ilecegine dair ahiren i§itilen rivayet ~ 
ler hakkmdaki fikrini sorarken, T evfik 
Rii~ti.i Arasm bakt§larmda gordi.igiim 
hem keskin, hem miisterih ifadenin sebe
bi, herhalde o si.ikun ve emniyet amilinin 
kudretini miidrik bulunmasmdan mUte • 
velliddi. 

«- Halihamda memleketimle Fran· 
sa arasmda hususi mahiyette hic;bir askeri 
ittifak mevcud degildir. MiinasebatJm1zm 
miikemmeliyeti nice misaklara muadil 
degil midir )» 

Dedikten sonra, Sancak meselesine 
telmihan fU si:izleri ilave etti: 

«- Ki.i~i.ik bir nokta iizerinde muta· 
bakat hasd olduktan sonra, diger iJlerde 
anla§mamaga imkan var m1d1r ?>> 

Hatayda kanh hadiseler 
[Ba§to.ratJ 1 tnct sahttcdeJ 

gitgide daha ~iddetli bir galeyan goster
mektedirler. Ezciimle «Nida» gazetesi 
joyle bir yaz1 ne~rediyor: «lskenderun 
elden gitti! hte bi.itiin Suriyede i§itilen 
istimdad ve Jshrab avazesi budur. Ne 
heyeti murahhasalar, ne seyahatler, ne 
muahedeler i~ yarad1. !;limdi, bi.itiin diin~ 
yay a ve Ti.irkiyeye §Oyle hi tab etmeliyiz: 
Art1k bize tskenderun kafi degildir. Biz 
lskenderundan otesini, sizin Tiirkiye ad1~ 
n1 verdiginiz. fakat hakikatte Arab olan 
yerleri istiyoruz. Oras1 Ti.irklerin de ol
sa gene istiyoruz, oraSJ bize laztmdJr.» 

Maamafih, bu §iddetli lisanm, Suriye 
siyasi mehafilinde hotnudsuzlukla kar§l
landigtm da ilave etmeliyiz. 

Suriye ricalinden birisi, verdigi bir be
yanatta §U sozJeri soyJemi§tir: 

«Cenevre' den gel en haberlerin biz de 
uyandtrd1g1 teessiir ve ac1ya ragmen siya-

si hakikatleri gozoniine getirmek ve bil
hassa hissiya1tm1za maglub olmamak 
mecburiyetinde bulunuyoruz. Tiirkiye 
ile dogrudan dogruya bir anlatma yap1p 
bu kuvvetli kom§umuzla aram1zdaki mli· 
nasebatJ kat'i bir hal tarzma baglamak ~ 

tan ba~ka c;are goremiyorum. Ti.irk kuv
vetine kar§I koymagt diitiinmek ciddiyet~ 
ten uzakla§mak olur. Arab di.inyasmtn 
muzaheretine de gi.ivenemeyiz. 

Irak, dahilt i§lerile me§gul, Kudiis 
Miiftisi dahili siyasete miistenid miilaha
zalarla miitemadiyen Tiirkiyeyi methedi
yor. Yemenle Hicazm, lskenderun me ~ 
selesi yiiziinden Tiirkiye ile kavga ~tkar
maga kat'iyyen niyetleri yoktur. Binaen-

aleyh siyaset realizmi bizi, Tiirkiye ile 
bir anla§ma yapmaga sevkediyor. Bu sa
yede, Suriye, dahili 1slahat itlerile rne§
gul olmak imkimm bulacakttr.» 

Meb'usan Meclisinin 27 may1s tarih
li celsesi c;ok §iddetli miinaka~alara sah
ne olmu§tur. Bu ic;timada Sancak mese • 
lesi mevzuu bahsedilmi§, Dahiliye ve Ha
riciye N azm Sadullah Cabiri mutedil bir 
nutuk soylemi§ Ve Fransa tarafmdan, 
Cenevre'de gosterilen samimi muzahereti 
mevzuu bahsetmi§tir. BaZJ meb'uslar eks-
perler komisyonunun raporuna itirazlarda 
bulunmu§lar ve bu raporun Suriyenin mil
li hakimiyetile kabili telif olmadJgtni id-
dia etmi§lerdir. Ezciimle meb'uslardan 
biri: «Fran sa, Alsace ~ Lorraine'i kurtar
mak i~in nasi] 44 sene bekledise, Suri
ye de lskenderun sancagm1 istirdad et
mek i~in 44 sene bekliyecektir1> demit· 
tir. 

F etyelarab gazetesi, Arab diinyasmin 
lskenderun itine kar11 gosterdigi lakaydi
nin Suriye mehafilinde uyandtrdtgi suku
ru haya]e terciiman olmak daiyesile ne§
rettigi diger bir makalede ezciimle: «Su
riyenin ugrad1g1 felaketlerin bir c;ok 
mes'ull~i vardtr. En ba~ta, maalesef A~ 
rab diinyasi geliyor ki, caniyane lakaydi~ 
si yi.iziinden, Suriyeyi, en zengin mJDtaka· 
smdan mahrum etmi§tir.» demektedir. 

111111111 II IIIII 1111111111111111111111111111111111 II 11111111111111 II 1111111111 lllfll 111111111 IIIII 111111111 I I 1111111 II II II 

Diger taraftan haber ahnd1gma gore, 
Kudiiste toplanan Ali Arab Suras1, son 
i~timamda 1skenderun meselesini gori.i~ 
mii~tiir. Bu miizakere §iddetli miinaka§a
lara yol a~m1~hr. Komitenin istiklalci aza~ 
smdan biri, Suriyelilerin ugrad1g1 sukutu 
hayalden bahsederek, Suriyenin, Filistm 
meselesinde Arab davasma biiyiik yar • 
d1mlar etmi~ olmast itiharile ArabJann 
lakaydisinden Suriyerun hakh olarak te~ 

essiire diittiigunii iJave etmi§ Ve ali ko
mitenin panarab hissiyahm Sancak me • 
selesinde ciddi bir hath hareket ittihaz 
etmek suretile gostermenin liizumunu ile
ri siirmii§tiir. 

memurlar • • 
1~m Nigdede 

Nigde (Hususi) - ~ehrimiz memur· 
lanna zehirli gazlerden korunma c;arele
r:ni ogretmek lizere bir kurs a~t!mt§ • 
hr. 

zehirligaz kursu 

Kursa biitiin memurlar stra ile devam 
edeceklerdir. Gonderdigim resim mi.ida • 
vimlerden bir k1sm1m muallimlerile bir 
arada gostermektedir. 

Mi.ifti, bu si:izlere k1saca mukabelede 
bulunmu§ ve ezciimle, Filistin Arablannm 
Suriyeye faydah bir yard1mda buluna • 
mtyacak kadar zaylf olduklanm, bu se
beble, kuvvetli Tiirkiyenin adavetini cel
betmemek ic;in ihtiyatkar bir siyaset takib 
etmek zaruretinde olduklannt soylemi§
tir. 

Komite, Miiftinin noktai nazanm tas
vib etmi, ve Tiirkiye a]eyhinde her tiirlii 
ne~riyattan tevakki edilmesini matbuat-

tan rica etmege karar vermiftir. 



8 

I~Cumhuriyet81 
u=tl @} 0 ~ ~ lQ) 'U: lYI liil lYI 

Posta ve telgraf umum miidiirlii
giiniin nazan dikkatine 

Bilecikte Abdullah ~rif ticarethanesin· 
den ald!glml20 mektubda den1llyor ki: cTi
carethanemiz namma istanbul Meyva Hii.
li postanesinin 2178 numaras!le 29/ 5/ 937 
tarihinde ve saat 17,49 cia bir telgraf ~e
kiliyor. Bu telgrafm ayni giinde ve bir sa
at on sekiz dakika sonra b!lecige geldigi 
elime verilen kag1ddan anlru;>lliDJ§tJr. Bi
lecik postanesile ticarethanem arasmdaki 
mesafe en fazla 120 metrodur. Bumi. rag
men telgrafl ertesi giin sabahleyin yediyi 
on ge~ ald1m. Bu ne ~abuklukh 

Tiirk~e konu~mak <Javasl 
V. T. riimuzunu kullanan bir kariimiz· 

den aldlglmlz mektubda deniliyor ki: cDiin 
saat bir bu~;uk vapurile Adaya gidiyordum. 
Evvela guvertede oturdum. Etraflmda ko
nu§ulanlara kulak kabartarak avu:nmak, 
vakit ge~;irmek istedim fakat bu arzum 
sinirlenmemden bru;;ka bir~eye yaramadJ 
~iinkii yiiksek sesle konu11anlarm hepsi 
tiirk<;eden gayri lisanlar kullamyorlardl. 

Vapur Sarayburnu hizalanna gel!nce 
riizgardan korunmak !<;in salona indim ve 
orada ayni halle kar§Jl~trm. Kendimi ya
bancJ bir memlekette sanarak garible~ -
tim. 

Tiirkiye<le oturan~arm tti.rk~e konU§ma
lanm temin !<;in bir kanun hazrrlanaca
gmdan bahsedilmektedir. Bu kanun ya -
pllmcJya kadar bar! umumi mahallere 
.ctiirkc;e konU§unuz, diye levhalar assak.:» 

V ezirkopriiliiler doktor istiyor 
Vezirkopriide Hti.seyin Kamel lmzasile 

aldJgrmJZ mektullda deniliyor ki: c Kaza
mJz, kirk bini a§an nti.fuslle ve 50 kilomet
ro uzakhktaki koylerile birka~ doktora bir· 
den muhtac vaziyette !ken hiikiimet dok
torumuz ba§ka yere tayin edildi ve bti.sbii
tiin doktorsuz kaldJk. 

KazaiDiz agrrceza mahkemesi bulunacak 
derecede ehemrniyetlidir. Muhitteki freng1 
hastallgile miicadele kabiliyetimizl de kay
betmemek uzere doktor gonderllmesi husu
sunda SJhhat ve i<;timai Mua.venet Vekii.
letin1n dikkat nazarlar1ru c;ekmenizi dUe
rim.:. 

Tomruk suyu kapatxlmif 
Qamllcada Burgulu caddesi 72 numarada 

ve Den1ral imzaslle aldJgJIDIZ mektubda de
niliyor kl: cTemiz havaya ve iyl suya muh
tac oldugum i~in QamlJcada bir ko~k kira
ladrm. Ge~nlerde ilk defa olarak Tomruk 
.suyu c;e§mesine kadar gidlp kana kana lc;e
yim dedim. Fakat orasmm kapat11Ip Mas
lak suyunun serbest bJrakildJgJru gordiim. 
Ben bu sat1rlar1 yazmakla mevcudiyetin1 
duydugum QamlicayJ Giizelle~tirme Cemi
yetlnin i§ini goriiyorum. Mezklir cemlyetin 
aHl.kadarlar nezdinde te~ebbti.ste buluna -
rak bu giizel suyun ac;Jlmasml temin etme
Binl dilerim.> 

Gaib aramyor 
Deniz Yen! Erat Talim Taburu komu -

tanllgl ii<;iincii bOliik 701 numarah Irmak 
ihsan lmzasile aldJgrmJZ mektubda denili
yor ki: cAsll adrm Hikmet ihsandrr. Baba
mi Bu,·samn Yunan !ligalinde kaybett!m. 
.AIIh Ali R1za idi. Ana.nun adl HafiZ san -
yedir. Kendisinln hayatta ve Bursa elva -
rm<fa bulundugunu soylediler. Muvazzah 
adreslni bllenlerln blldlrmelerini 1nsaniyet 
namma ya.lvarrrrm.~ 

Mikrob ve sinek kaynag1 
Beyoglu sulh mahkemelerl hare; memu

ru Ali Koc;<;uoglu lmzasile ald1grm1Z mek
tubda denmyor ki: cAksarayda. Kii<;iiklan
ga denllen mahal istanbulun en biiyiik ve 
en geni§ caddesin1n yamba§mdadrr. Bu 
Ku~ukHmga denllen yer istanbul c;opleri -
nin bir transit mahallldir. Mahalle arala
rmdan, sokaklardan toplanan her tiirlii 
mtizahra!at evvelA. burada toplanrr ve 
blla.hare kamyoniar vas1tasile semti mec;
hule- veya mahlma - ta§mJr. §ehrin ic;in
de ve oldukc;a itibarll bir mevkiinde ya.pJ
lan bu aktarma ~~ bura.lannl ve civanm 
mikrob ve sinek kaynagma ~ev~tir. SJ
eaklarm artmasile bti.sbutiin azgm bir hal 
alacak olan bu vaziyetin llimdiden online 
gec;!lmesl 1c;in a.lA.kadar makamlann dik
kat nazarlarnn c;ekmenizi d!ler!m.> 
Mektebli kasketi giymek yasak 

degil mi? 
Bel}iktru;;ta S!nan maha.lleslnde Mahke

odl611lkmazJ 12 numarada ihsan lmzas!le al
dl~IDJZ mektubda den1liyor k1: cMektebe 
devam etmiyenlerln mektebli kasketi g!y
meler1 suretl kat'iyede menedildi. Bu emir 
~lkal1 blr sene oldugu halde hala. arabaci
la.r, bakkal ve kasab c;rraklarile her 1st1yen 
bunlan diled!klerl ~killerde giymekte<lir -
ler, Alakadarlarm d!kkat nazarlaruu ~k· 
meniz1 d!Ierlm.> 

Sat•hk Kofk 
GOztepede istasyon ve tramvaya pek 

yakln bir mevkide emsalsiz bir cricrek ve 
meyva bahcresile yeni yeti§tirilmi~ bir 
ba~, elektrik, su, havagazi tesisatm1, 8 
oda, 2 salon, bir yemek salonu, zarif bir 
hamam1, mutfak, kiler ve sair mii§te
milah ~avi miikemmel bir ko~k satlhk
hr. istiyenlerin Goztepede Tepegoz so
kak, 17 numaraya miiracaatleri 

Damla ile ahnan .... 
yeni sinir damlast 

KARDOL 
Biitiin asab 

rahatsizhklannin ~aresi 

GUNUN BULMACASI 
1 l! S 4 5 II ~ 8 9 10 

111 n11 1•1 I 
~ I I I I 1•1 I I I I 
3 I I 1•1 I I I I I 
4 I I I I I 1•1 1•1 
f> 1•1 I I I I I I I 
6 I I 1•1 I I 1•1 

1'.1 1 I 1•1 I I I 
6 1•1•1 I 1•1 I 
~ 111 I I ,., ,.1 I 

Soldan sa~a: 
1 - Ordunun buyiik ~ahslyetler1, nota. 

2 - An1t, aptal. 3 - Bir emir, me~hur bir 
kanal. 4 • Soyunda kibarllk olmak. 5 -
Hileli kurnazllk. 6 • Telefonda tekrar edi
len bir sbz, gebelerin kurtartclSJ, bir hay
van. 7 - Bir edat, fransJZca. cyeni diinya>. 
8 - Nesne, Havvanm soyundan bir §ahsiyet. 
9 - Tem!z, nota. 10 - Bir clns yiiziik ta§J, 
arasrra. 

YukarJdan a1)agJya: 
1 - Ustiinkorii. 2 - Giille, blr edat blr 

renk. 3 - Japon imparatoru, fransJZC~ blr 
emir. 4 - Bir musiki ii.leti, nota.. 5 - Vii.
cuddeki bir keml.k. 5 - Bir!nl adamakJlli 
dovmek. 6 • Tarihte me~hur bir Turk sii
lalesi. 7 - Bir dilde cekmek~. bir emir, blr 
edatm kJSaltJiml§ ve kalmla!ltlrllml~l. 8 -
iskambilde blr ka~Jd, ~ifte karde1iler. 9 -
Bir dilde ckadm~, bir i!,lki. 10 - i§aret, ~up
he. 
Evvelki bulmacanm hallt!dilmi§ ~ekli 

~ 
~,\ 

Bayan, doktorundan bir 
" Giizellik re~etesi , istemi§ti. 
Doktor, ona §U k1sa re~eteyi 
yazd1: 

- KREM VENUS! ••• , _______ , 
C ll L E R ve LE K E L E R 

Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Cildi yumutatlr, mat ve cazib 

bir ten temin eder. 

tNGIUZ KANZUK 

ECZANESt 

BEYOCLU ·ISTANBUL 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konulan: Bir et taQtma k b' .. 

nu, bir alii ta~Ima otomobilidir: amyonu, lr §Op ta§lma kamyo • 

2 - Bunla~m iiGiiniin. muhammen bedeli tutar1 7200 liradtr. 
3 - H

1 
u~udsi ve

1
umumi ~artnameleri Ankara, istanbul, Zonguldak Belediye

erm en a 1rur. 
4 - Ek~ilt.me 1~/6/937 pazartesi giinii saat 15 te Zonguldak Belediyesinde 

_ Daz~ll ~ncu~en _tarafu:d.an. kapah zarf usulile yapllacakbr. 
5 Eksi_lt~Iye gJrebilmek IGID Isteklilerin 540 lira muvakkat teminat v 

mes1 lazimdir. er -

6 - istek~ilerin teklif mektublanm 4 iincii maddede yazi11 saatten bir saat 
evv~l:ne kadar Belediye Reisligine makbuz mukabilinde vermesi muk • 
tez1c.l.1r. Postada vukua ge!ecek gecikmeler kabul edilemez. (2981) 

Hi~ ,iiphe 
• • etmey1n1z. 

Sizi de 
G encle$firir 

CUMHURiYET 

PERTEV 

~oglu Valoflar DirektOrliigii ilanlart 11 
Pangaltr Elmadag1 caddesinde 23 No. h ev. 
Kamerhatun mahallesinde Karakurum sokagmda 16, 18 No.h ev. 
Yukanda isim ve mevkileri yaz1h akarat kiraya verilmek iizere ac;Ik 

arthrm1ya konmu~tur. isteklilerin ihale giinii alan 8/6/1937 sah giinii saat 
15 te Beyoglu Vak1flar Miidiirliigii Miilhaka kalemine miiracaatleri. (3001) -Semti me§huru Hizmetin cinsi Asli maa§l 
Beyoglu Kamerhatun camii imamet ve hitabet 4 50 
Siitliice Handanaga » » » 4 50 
Galata Alacamescid " » » 4 50 
Tophane ilyasc;elebi " ~ '" 4 00 
Galata Arabcamii miiezzinlik ve kayyumluk 4 50 
Sar1yer Mehmedkethiida » » 4 50 
Kas1mpa~a KurdGelebi » ,. 3 00 
Dolmabah~e Bezmialem » ,. 3 00 
Tophane ilyasGelebi " • 2 00 

Yukanda mevkileri ve adlan yaz1h camilerde imamhk ve hatiblik ile 5 
miiezzinlik ve kay~umluk cihetleri acrdmi~ bulunmaktadir. 

Bu acr1k yerler iGin haziramn 28 inci pazartesi giinii saat 14 te Beyog -
lunda Parmakkap1da bulunan Vak1flar idaresinde miisabaka yapllacakhr. 

Miisabakaya girmek istiyenlerin s1hhat raporlan, hiisniihal ilmiihaber
lerile niifus hiiviyet ciizdanlan suretlerile Mebani kalemine miiracaat ey -
lemeleri. (3173) 

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan I' 
<;uag1hasan diger ad! Malc1 camiinde Salta marka Ahmedaga Miilhak 

vakfmdan acr1k vaiziye ir,;in 23 haziran 937 crar§amba giinii saat 14 te miisaba
ka imtiham yap1l~cakt1r. Talib olanlarm Mebani kalemine miiracaat eyle -
meleri Han olunur. (3219) 

YlizlinUzU ~irkinle$tiren Doktor • Operator 

MUKADDER 

7 Haziran 1937 

ttEDVi 

Ankara Belediyesinden: 
Ankarada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kudrette bir ekmek fab· 

rikas1 in~asma talib olanlarm teklifler.ini ve kataloklanm bir ay zarfmda 
vermeleri evvelce ilan olunmu~tu. Vaki olan muhtelif miiracaatler iizerine 
bu miiddet haziran sonuna kadar uzatilm1~tir. cl458:o (3190) 

ADEMi iKTiDARA 
BEL GEV$EKLiGiNE 

en tesirli bir ilac 5 E R V 0 i N dir. 

Ta§taya posta ile 185 kuru!ia gonderilir. Sirkeci Merkez eczanesi, Ali R1za 

Mimar 
Afyon Belediyesinden: 

Aran1yor 

200 lira §ehri iicretle bir mimar anyoruz. Mimarm ayni zamanda mii " 
hendis diplomas! varsa diger taliblere tercihan ahmr. 

isteklilerin evralo miisbitelerile birlikte Afyon Belediyesine miiraca ,. 
at etsinler. (3218) 

I Y eni TUrkiyede oturmak bahtiyarhgma eren ••••I 
BAYANLAR 

Evlerinizi yliksek zevkinize gore siislemelisiniz. 
Bunun i.;in ; 

E. I. Du Pont de Nemours et Cie. 
de Newburgh, N.Y. mamuUit1 

qok zarif ••G u L ....... 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara • Anafartalar caddesi Kmac1 Ham albnda Bekir Ha

mamct magazasmda sablan perdeliklerle beraber Du Pont ma
mulab sofra bezlerini de gormelisiniz. 

Du Pont Fabrikastntn yapbgt mallar ~ok dayamkh ve tamamile y1kanabilir 

Benzerlerinden sakammz ve markasJDJ JSraria isteyiniz. 
Du Pont mamulah lstanbulda a§agtda yazdt magazalarda sahhyor. 

Etablisman Orozdi-Bak Istanbul Lazaro Franko Mahdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu , A.D. Zaharyadis , 

I Hasan Alanya ., Galata Mehu§at Pazan Galata 
Dilber Karde~ler Muessesah , ve 

Dogum ve kadm hastahklar1 
Birinci stmf miitebassJII 

KADIKOY, Rthhm cad. Nemli· 
zade sokak No. 52 Tel. 60788 • 

I A R$iMi DiS Miiessesesi Beyoglu latiklal caddesi No. 30 

S!YAH KABARCIKLARI 
GiDERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE9EKKUL EDER? 

Cild, guddeleri vas1tasile cSebum, 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk· 
Ian cburun parlakh~, nm husuliine 
sebeb olur. Ya yiizii t;irkinle§tiren siyah 
kabarc1klan kim tanunaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex~ tabir edilen beya
zuntlrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalan kapah ve 
cSebumt ya~ mahpus bulunmas1 base
bile mesamati geni.§letir ve siyah ka
barciklar be§erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMELi? 

Bu siyah kabarCiklara kai'§I miicadele 
etmek icrin yiiziiniizii, be~ereyi tasfiye 
eden cSebumt denilen yagt eriten ve 
cDemodex• denilen beyazunbrak ya~ 
habbecikleri imha eden GECE SiAMO
iSE KREMiN1 kullammz. 

Bir defa temizlenrni.§ olan yiiziiniiz, 
cildin serbestr;e teneffiisiine mi.isaid lo
lan GtlNDtlZ StAMOiSE KREMiNt 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlmi§ ve pudrayi biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakh~m izale 
eder. 

Hemen bugiin tecriibe yap1mz. 
CREME SiAMOiSE 

HER YERDE SATILIR. 

Kolayl•li-$ilif•k ,.. """... ...... . .... ·~ 
.. .,tier ••rden ••••1 kolawl•l•'•"~~: 
;•n epor merekl111 81yenlar. oniiP 
l~ln 11p11m17 ol1n bu aentOr-kD• 
lotlort tiY•••k flkltll d• tomln ot:! 
mit oluroler. Hututu lnceltlr \VGJ 
cuduft len••ObDnQ dOz•ltlr •• '" 
4tdld horekttltrdt bile k•t'11Jtl' 
kerm•z·• 

IFiwoll ~ 7 tt2 llrod•~lllllrtlf. 

•••••• ,.,, ralnta. ~ 

Sah!lJ 11e BQ4muham11: Y anaa N adi 
UmumJ ne8rt11at1 tdare eden YaZI !fieri 

M1ld1lril: Hikmef Miinil 

Cuml!'IU11/~ matbaa.n 

KU/\BARANc. 

I 



.... '7 Haziran 1937 CUMHURlYET I 

M A z 0 N giderir. Hi~bir zararh ve miishil maddesi yoktur. Seker hastahii;J olanlar bile ala· 
bilirler. MtDE ve BARSAKLAH.l ALISTIRMAZ. l.;ilmesi Iatif, tesiri ko-

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Baton ecza M E Y V A T U Z U 
lav ve mi.ilavimdir. Yerini hi.;bir mumasil mustahzar tutamaz. 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;~;;.;;;;;~d~e~p~o~s~u.~ls~t~an~b~u~l~Y~e~n~ip~o~st~a~n~e~a~r~k~a~sJ~n~d~a_!N~o:·~4~7~---------------------------

l 1ir.:i1 HAMBURG- AM ERIKA LIN IE 1ir.:i1 1 

iNKIBAZI. 
.E.KSiLiK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
VE Y ANMALARINI 

SEFALiN 
BA3 ve Di~ 
a grii a r1 

GRiP-NEZLE 
ve 

le:;t D0NYANIN ~ER TARAFINA 0 
g1den 

Biiyiik yolcu vapurlar1 
Acenta : 

HANS WALTER FEUSTEL 
istanbul • Galata 

Telgraf : HAPAG - Istanbul - Mektub: P. K. 1436 :==:::::;:::::=:=::=::-1 Devlet Demiryollar1 i,retme Umam Miidiirliii;iind:J 

Telefon : 41178 

Muhammer: ?e~eli 14509 lira 20 .k.uru~ alan 10,000 tabaka klama~o kagrd1, 
250,000 tabaka 1kmc1 hamur beyaz kagrd, 460,000 tabaka muhtelif renkte ikin
ci hamur ltag1d, ~00,000 tabaka duruk kagrd, 15,000 tabaka gazete kagHh, 
20,JOO. aded re~~h ka~ton 1?/6/1937 peqembe giinu sa at 15 te Haydarpa~a 
gar bmas1 dahllmdek1 Komrsyon tarafmdan kapah zarf usulile satm ah -

Biitiin 
agr1lara 

kar§I I nacakbr. 
Bu i~e girmek istiyenlerin 1088 lira 19 kuru~luk muvakkat teminatla 

k~?unun tay.in ettii'H ve.sikalan, B:esmi Gaze ten in 7/5/1936 giin 3297 numarall 
nushasmda mti~ar etm1~ olan tahmatname dairesinde almml~? vesika ve tek

SEFALiN \-
kullammza 

lt . ~i~·:~i' ' 
£..""""'. 

Butiin bu ne~'emi SEFAliN' e medyunum. 
Yaz gUnlerini rahat ge~irmek lstersenlz evlnizde 

muhakkak bir kutu SEFALiN bulundurunuz. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlar1n1 aray1n1z. 

~-----------------------· 
Kiiltiir Bakanbg1ndan: 

1 - Or t.a o.k~llar?.~ tiirkc;e .• tarih - cografya, riyaziye, tabiiye, frans1zca, 
almanca ve mgrhzce ogretmem olmak istiyenler ic;;in bu y1l smav yaplla _ 
cakhr. 

2 -- Smavlar 1 eylUI c;;ar~amba gi.inii !stanbul tlniversitesinde ba"h -
yacakhr. '~ 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A) Tiirk olmalan, 
B) 20 den m~ag1 ve 45 ten yukan ya~ta olmamalan 

. C) Hiisni.ihal erbabmdan olduklan, cinayet ve cii~ha nevinden mahku
rmyetleri _olmadigl hak~md.a mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir 
rn~zbata 1b:az etmelen (halen memur ve ogretmen olanlar bu kayiddan 
rnustesna olul?. ~ensub olduklan daire amirinin verecegi vesika kafidir.) 

D) He.r turlu hastahktan ve ogretmenlik etmiye mani vucud anzala • 
nndan sahm ol~uklanm isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) . En a~ h~.e v_~ 4, 5, 6 smlfh ogretmen okulu mezunu veya bunlarm 
mua~th tnhstl gormu~ olmalan, 
. Og~etmen okullarmdan mezun ol~nlarm en az iki ders senesi ogretmen

ltk etm1:;; bulu nmalan gerektir. 
.. • 4 - Gerek sozlii ve gerek yaz1h smav sorulan Universite ve Yiiksek 
Ogretmen okulu talebesinin takib ettigi ders miifred.atmdan se~ilecektir. 
Bundau balika smava gireceklere pedagojik sorular da sorulacakhr. 

. . 5 .- Nam~edler ~ma~da kazand1klan takdirde 1702 numarah kanunun 
hmnc1 maddesmde gostenlen dereceler dahilinde her hangi bir Orta 6gret-
rnen okulu yar ogretmenligine atanacaklar<!Ir. • 

.. 6 - Yukancl.aki ~artlan haiz alan namzedler bir istida ile Bakanhga 
rnuracaat .~deceklerdir. Bu istidaya ~u vesikalar baglanacakhr. 

A) Nufus tezkeresinin as1l veya tasdikli sureti 
B) Tahsil derecelerine aid ~ehadetname veya' vesikalarmm asrl veya -

hud !'uretleri, 
C) Hiisni.ihal mazbatas1, 
D) Mahalli Kiiltiir idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli sthhat ra-

poru. 
E) Mahalli Kiiltiir idaresinC.en tasdikli ve fotografh fi~ 
FJ Alb aded 4 X 6,5 biiyukliigi.inde kartonsuz fotografian, 
Bu _:resikalarm en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanhga gonderilmi~ 

o~masr lazrrod1r. Bu tarihten sonra Bakanhga gelmi~ olan veya evrak1 miis
bttesi noksan gonderilmi~ bulunan istidalar hakkmda muamele yapllm1 -
:Yacakhr. «1455· (3191) 

,.. ... ,,, t •. . ' . . , I : • 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
istanbul Bak1rkoy Emraz1 Akliye ve Asablye Hastanesl 

Gunler 

Pazartesi 

Sah 

!;ar~amba 

Cum a 

Cumartesi 

Poliklinik Giin ve Saatleri 
HASTALIKLAR 

Sinir, Akll 
Dahili 
Cerrahi 
Di~ 

Sinir, Akll 
Fizikoterapi 
Dahili 

Hastahklar1 

"' 
" 
" 

Hastahklan 

"' 
Cerrahi ., 
Kulak, Bogaz, Burun • 
Goz , 

i)i~ "' 
Sinir, Akll 
Dahili 
Cerrahi 
Goz 

HastahklarJ 

Rontgen muayenesi 
Di~ 

.. 
" 

"' 
Sinir, Ak1l 
Fizikoterapi 
Dahili 
Cerrahi 

Hastahklan 

Di$ 

"' .. 
" 

Sinir, Akrl HastahklarJ 
Dahili " 
Cerrahi ., 
Kulak, Bogaz. Burun" 
Sinir, Akrl Hastahklan 
Fizikoterapl 
Dahili " 
Cerrahi " 
Kulak, Bogaz, Burun ,. 
Goz .. 
Di~ 

Sa at 

11- 15 

11-- 15 

11-- 15 

11- 15 

11- 15 

11- 13 

liflerini ayni giin saat 14 (on dorde) kadar Komisyon Reisligine vermeleri 
lazrmd1r. Bu i~e aid ~artname ve mukavele projeleri paras1z olarak Komis • 
yondan dag1blmaktadrr. (2867) 

~ 

Muhammen bedeli cl5620• lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bag teli 16/ 
6/1937 ~ar~amba giinu saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada !dare bina
smcl.a satm almacaktrr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (1171,50) lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan Resmi gazetenin 7/5/1936 gun ve 3297 numarah nus -
hasmda inti~ar etmi~ alan talimatname dairesinde almmr~ vesika ve teklif -
lerini ayni gUn saat 14,30 a kada,r Komisyon Reisligine vermeleri Utz1md1r. 

~artnameler parasrz olarak Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpa~a-
da Tesellum ve Sevk ~efliginden dag1trlmaktadlr. (3034) 

~ 

!lk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bc~li (42.000) lira clan 100 ton 
renkli veya beyaz Ustiipii 21/6/1937 pazartesi giinu saat 15 te yeniden kapa
h zarf usulile Ankarada !dare binasmda satm ahnacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (3150) lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1937 gi.in ve 3297 numarab niis· 
hasmda inti~ar E'tmi~ alan talimatname dairesinde Naf1a Vekaletinc.en ahn
ffil$ miiteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini ayni gi.in saat 14 e kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri lazrmd1r. 

~artnameler 210 kuru~ mukabilinde Ankara, tzmir, Haydarpa~a ve Ada-
na veznelerinden sahlmaktadrr. (3149) 

~ 

Muhammen bedellerile miktar ve vaslflan a~ag1da yazll1 c4• grup mal
zeme ve e~ya her grup ayn ayn ihale edilmek iizere 24/6/1937 per~jembe gii
nii saat 10 da Haydarpa~ada gar binas1 dahilindeki Satmalma Komisyonu ta
rafmdan ac;1k eksiltme ile satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin her grup hizasmda yazrh muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii saatine kadar Ko • 
misyona miiracaatleri lazimdir. Bu i§e aid ~artnameler Komisyondan para
SlZ olara..~ dag1hlmaktadrr. 

1 -- 225 aded basta sedyesi, muhammen bedeli 3712 lh lira ve muvakkat 
teminah 278 lira 44 kuru~tur. 

2 -- 5000 kg. gozta~r, 10000 kg. tuzruhu ve 300 kg. adi hamrz1 kibrit, mu
hammen bedeli 2245 lira ve muvakkat teminah 168 lira 38 kuru§tur. 

3 - 15 aded ray delme aleti, muhammen bedeli 1200 lira ve muvak -
kat teminah 90 lirad1r. 

4 - Yeralh kablosu, kofra, per~inli raptiye, duy buvat gibi 6 kalemden 
ibaret elektrik malzemesi, muhammen bedeli 1072 lh lira ve muvakkat te
minatl 8044 kuru§tur. (3221) 

Y al mz " i Y i , 

POKER 
b1~aklar1 vard1r. 

Dayamkhga ve keskinligi hirer hirer kon· 
trol edildiginden hepsi de mi.itesa
viyen keskin ve dayamkhdarlar. 
~ayet onlardan biri, sizi tamamen 

memnun edemedi ise "Poker, hi· 
lami.inakalila degi!lltirecektir. 

B U 0 I o Y 0 Z B i R G A K A t'l ·1 i u i K. 

Miihendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonwidan: 
937 mali senesi zarfmda mekteb talebe ve pansiyonuna aid c100000• par~a 

~ama~1rm y1kanmas1 ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltmesi 24/6/937 tari
hine tesaduf ed.en per~embe giinu saat c16• da mekteb binasr i~indeki Ko -
misyonda yapilacakhr. Beher pan;anm muhammen bedeli c4• dart kuru~ ve 
ilk teminah c300• liradrr. isteklilerin ~artnamesini gormek iizere Mekteb 
idaresine mliracaatleri. (3222) 

Deposu : A. E M i R Z E 
Istanbul, Sultanhamam, D1kranyan Han. 

Saat 6 da 
yorucu bir me~guli
yetten sonn, buru
~uk ve yorgun bir 
yiizii v.ardt. ' ve sihiriimiz "birde 

~--------1 4., pudray1 kullandt. 

Bir miknatisin i~ne

leri cezbeltigi gibi 
cild i"in son derece 

yap • ~ m a hassastna 

malik gayet ince bir 

pudradtr. 

Saat 7 de 
~ayam hayret bir 
tenle ~en" ve terii· 
taze goriiniiyordu. 
YUz we burun parlakiiQ1 taml• 
men ull olmu' hattl bUIUo 
tlyah btnler tuybolmu,tur. 81r 
del a pudrolanmak kllldlr . 
CUnkD bu pudn clldlnlr let• 
•unetll bl• r•P•tma hana· 
IIRI m&llktlr. 

Bu yeni pudranm 
son derece yapr§ma 
hassasm1 veren fevka 
lade inceligi adeta . 
yiiziinde gayr4tJer'i
dir. En samimi dost -
lanmz bile §ayani 
hayret teninizin, ta -
bii giizellikten mutevellid olmadJgr
na kail olamryacakhr. Dt§arida, yag
murda ve gi.ine~te veya deniz banyo· 
sunda ve yahut tenis ma~larmda, i~er
de s1cak salonda, dansta daima cazib 
giizellikte bir tene malik olabilirsiniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de terden 

kat'iyyen muteessir olmaz ve yiizde 
leke ve tabaka te§kil etmez. Tokalon 
pudrasmr, cildinizde son derece yap!§· 
rna hassasm1 veren ve fevklade in
ce alan bu sihramiz c bir de 4. pudra· 
y1 kullammz. N eticesinden son derece 
memnun kalacaksmrz. 

MODELLA 
Bayanlar1n li.iks fi&pka 

• Elbise ve ~ama,., salonu 
Mevsim yeniliklerini te~hir etmektedir. 

M ODELLA 
Beyotlu lstikliil caddesi 318 I 

••• Y erli Mallar Pazan Yamnda 

Ankarada Ergi MatazatJ 

Bankalar Caddesi •••• • 

150 - 200 lira ayhkla 
ahnacakt1r 

kontrolor 

ikt1sad V ekaletinden: 
1705 ve 3018 numarah kanunlara miistenid nizamname ve kararname 

hiikum1eri dahilind.e ihracatl murakabe te~kilatl i~in memur almacakhr. 
Taliblerin haiz olmalan Iaz1m gelen vaslflar ~unlardrr: 
1 -- En az lise veya bu derecedeki Ticaret mektebi mezunu olmak, 
2 - Askerligini yapmr~ bulunmak, 
3 - 35 ya~mdan yukan olmamak, 
4 -- Memleketit: her mmtakasmda vazife gormesine Slhhat~e manii bu· 

lunrnamak. Yuksek lktlsad ve Ticaret, Yuksek Ziraat veya Miilkiye mek • 
tebi veya Hukuk Fakiiltesi mezunu olmak, yabanc1 dillerden bir veya bir
kar;;mr bilmek tercih sebeblerindendir. 

Yukandaki vaslf ve ~artlan haiz alan talibler miiracaat istidalanna: 
1 -- Dogum tarihlerile bulunduklan i~leri ve son vazifelerini ve hak " 

larmda kimlerden malumat almabilecegini de gostermek iizere k1sa bir tl!r
ciimei hal varakasl, 

2 - Tahsil derecelerile askerliklerine aid vesikalann suretlerini, 
3 - Nihayet 1937 ee ~ekilmi~ iki aded kartpostal biiyi.ikliigiinde boy 

fotografla\Inl eklemelidirler. 
Talibler arasmdan istenen vas1f ve §artlan en ~ok haiz olanlar Vek~ • 

letc;;e ihtisa:; kursuna devam etmek uzere sec;;ilecek ve bunlara kurs miidde
tince 100 lira ayhk ucret verilecektir. 

Kurs 1 temmuz 1937 de ba~hyacak ve iki ay kadar surecektir. Taliblerin 
ihtlsas kursuna i~tirak ic;in hic;bir manilerinin ve serdedilecek her hangi bir 
mazeretlerinin bulunmamasr ~arthr. Kursa girmesi kabul olunanlardan, 
VE'kaletc;e tayin edilecekleri mahallere itirazs1z gitmegi onceden kabul ey • 
Iediklerine dair taahhi.itname istenecektir. ihhsas kursund.an ehliyetname 
alanlar kadrodaki ucreti 200 lira clan kontrol memurluklarma ba~langtc;ta 
150 lira ucretle almacaklar ve memleketin muhtelif ihrac merkez ve liman -
larmda istihdam edileceklerdir. 

15 haziran 1937 tarihine kadar kabul edilecek alan miiracaatlerin !ktl • 
sad Vekaleti i~ Ticaret Umum Mudii.rliigiine yap1lmas1 luzumu ilan olunur. 

cl442• (3193)' 

T u z LA i~MELERi 
13 HAZIRANDA A~ILIYOR--•1 

.................................. --~ 
inhisarlar Umum MHrtilr.·Hl<>-iinden --------1 -- 25,000 kilo toz sigara rnakine kolaSl 

10,000 kilo ni~asta kolas1 liiartnamelerine gore pazarhkla satm all • 
nacakt1r. 

2 -- Pazarhk 11/VI/937 tarihine rashyan cuma gi.inu saat 15 te Kabata§ta 
Levavam ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktll'. 

3 - ~artnameler paraSlZ oJarak hergi.in SOZU ge~en !;!Ubeden almabilir. 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gi.in ve saatte yuzde yedi bu~uk 

gi.ivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (3012) -I - 35000 tabaka san yald1z metal kag1d1 . 

Pazarbkla satm almacaktlr. 
II - Pazarhk 9/VI/937 tarihine rashyan c;ar$amba giinii saat 15 te Kaba· 

ta~ta Levaz1m ve Mubayaat (;)ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 • 
lacaktlr. 

III - ~artnameler paras1z olarak hergi.in sozu ge~en ~ubeden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yi.izde yedi buc;uk 

gi.ivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olu -
nur. (3048) 

~ 

I - 50C aded bo~ uziim kiifesi 45 - 50 kiloluk ve kar~1hkb iki kulplu 
pazarhkla satm almacaktlr. 

II - Pazarhk 11/VI/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kaba. 
ta§ta Levazrm ve Muabyaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacakhr. 

III - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi bu
r;;uk guvenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmcleri ilan olunur. 

(3010) 

~ 

I - 100 kilo komprime halinde k1londrat do kinin 
1250 kilo bergamot esans1 pazarhkla satm almacakhr. 

II - Pazarhk 9/Vl/1937 tarihine rashyan c;ar~amba giinu Kabata~ta Le
vazim ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaprlacakbr. 

III - ~artnameler parasrz olarak hergun sozii gec;en ~ubeden ahnabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa· 

ralarile birlikte adl ger;;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3064) 



VEBOL • 
I D 

!fehir ve kuyu sularanan en yiiksek derece

de de olsa sertligini giderir ve kire~li aca 
0 0 • 

sular1 (0-1) derecede tath suya ~evir1r. 

Ev idaresinde tasarruf 
Lutfen !?U hesab• tetkik ediniz : 

Sabun, Sodadan 
Tu,•alet levaz1ml, Kremlerden 
Havagazinden, Mahrukattan 
(:ay, Kahve ve Melirubattan 
i~,:mc ve Y1kama Suyundan 

% 60 Tasarruf! 
% 90 Tasarruf! 
% 40 Tasarruf! 
% 50 Tasarruf! 
% 100 Tasarruf! 

Ev isleri ve Mutfakta: 

Tatll su 

• 
istediginiz kadar 

• 
istediginiz yerde 

Tath su ile pi,en et, tavuk ve sebzeler 
~ok ~abuk pi~er, ~ok lezzetli ve haznn olur. 
~y ve kahvede lezzet ve koku 

haddi azamisini bulur. 

Ban yo ve T uvalette: 

Bir tatll su banyosu nefis bir rahathk temin, 

sabundan ve sudan tasarruf ettirir. 

Tath su ile ylkanml!l sac; ipek gibidir. Tabii yu • 

mu$akhgJ muhafaza eder ve dokiilmesine mani olur. 

Ondiilasyonu kolayla~tmr ve idame ettirir. 

Tath su ile bra~ rahathk ve kremsiz yumu~ak 

cild temin eder, ustura yamgmdan kurtanr. 

Jsvi~rede Produits W ebbolite A. G. In 

1937 Beynelmilel Ankara Sergisinde 

E 
HAZLARI c • 

I 
{{ VEBQL)D» taili su yap1c1 kire~sizleme cihazlan Silihiye 

Vekaleti Merkez H1fzissiliha Miiessesesi ve Giilhane Askeri 

Hrlz1ssJha ~ubesi, Ziirih Politeknik mektebleri H1fZISS1ha ve 

'Bakteriyoloji Enstitiisii tarafmdan tevsik olunmu§tur, 

• 
(( V E B 0 L i D )) tath su filtresi 

• 
- Etlerimizde ~ehir sularzmzzz ve kuyula· 

rzmzzda temiz sularzmtzz yalnzz act ve kiret;li 

olduklarz it;in kullanamadzgzmzzdan dz~a

rzdan ta~zdzgzmzz sulardan artzk bir 

«VEBOLiD» almakla kurtulacagzz. Evimizin 

Kuyular'indan 
Musluklar1ndan 

En nefis taze tatlz suyu alacagzz. 

F n, nih 
tahrib 

yet k1re~l• uyun 
kudretini k1rd1. 

VEBOLiD 

s.hhatin 
Giizelligin 
Servetin 

.. ........ 

MUHAFIZI 
OLDU 

Mutlaka kullanUmasl IAz1mgelen: 

Alelfunum biitiin evlerde, 

Otellerde, Mekteblerde 

Hastanelerde, 

Umumi mutfak ve lokantalarda, 

Sanatoryomlarda, 

Enstitiilerde, 

Laboratuarlarda, Eczanelerde, 

Pastanelerde, 

Miiesseselerde, Fabrikalarda, 

Hamamlarda, 

Cama!luhanelerde, 

Tuvalet ve berber salonlannda, 

Boyahanelerde, 

Fotognfhanelerde, rontgenlerde (film ve camlarda iize • 
rinde kire~ teressiibatmm izalesi, lekesiz kopyalar elde 
edilmesi). 

ALELUMUM SANAYiDE- tSTiM J{AZANLARINDA
MOTOR TEBRiDLERtNDE VE 50MtzLERiNDE -
KALORtFERLERDE ...... 

Eczane ve miistahzarat imalat
hanelerinde, 1triyat ve miiskirat 
fabrikalarinda: 

Mustahzarah sudaki kirecin ve majtnezyumun teressiiba

tmdan ve lezzet iizerindekl tahripkar tesirinden kurta

rarak nefasetin azamisini temin eder. MevaddJ kimyevi

ye, semmiye ve 1triyenin inhilal kabillyetlerinf tezyid 
etti,gi gibi muZlr tagayyiirata da mani olur. tmbik ve kay
nama kaplarmm hayatlanm temdid ve zaman ve mahru
kattan tasarruf temin eder. 

Portatif modellerden J tipi 
Saatte 250 litre kudretindedir. 

Sabit cihazlardan W tipi 500 • 2000 lira, 
dakikada 7 lh litreden 250 litreye kadar 

biitiin bir su !lebekesini tasfiye eden 
cihazlar 125 lira dan ...... 

Ytkanmada: 
KiRECi ALINMI$ SUYUN CAMA$1R 'OZER:iNDEKi FAYDALI 

TEStRLERt: 

1 - Kireci almm1~ su ic;erisine yatJ.nlan ve bu su ile c;alkalanan 
c;ama~ll' bilahara gayet kolay temizlenir. 
Kireci almml$ suyun kiri eritici bir tesiri vard1r. 

2 - Kireci ahrum~ su ile y1kanan c;ama~ll'da % 50 - 60 nisbetinde 
sabun tasarrufu vard1r. Bundan maada sair ~ama$11' YJkama 
yard1mcJ maddelerinden dahi bu nisbette tasarruf edildigi gibi 
soda istimalinden tamamile sarf1 nazar edilir. 

3 - Yumu~ak su ile y1kanan ~ama~1r zedelenmez ve mensucatm 
dayanma mi.iddeti iki ve hatta iicr misli temdid edilmi!l olur, 

: Sipari.~ler posta iicreti ahnmaksJZJn 
gonderilir. 

: Su tahlilleri meccanen yap1hr 

: M iitehassJslanmJZ, prespektuslerimiz 
emrinizdedir. 

Fiab: - 25 lira -

• Portatif cihazm iki lastik borusundan birini s1cak 
veya soguk musluga takarak digerinden nefis 
tath su almll'. Cizahlar ic;in suyun s1cak veya 
soguk, tazyikli veya tazyiksiz olmas1 mi.isavidir. 

•• SARFiY ATI: Bin be~ yiiz litre vasatl sertlikte 
su i~in yalmz •1• kilo adi mutfak tuzudur. Ve 
biitiin masraflart bundan ibarettir. 
Ev ve aparhmanlar i~in 125 Iiradan .. . 

Fabrika ve Miiessesata 200 Iiradan .. . 
Sabit tesisat biitiin su ~ebekesini tathla~hru. 

T ediyatta kolayhk gosterilir. 
Sulan tasfiye etmek ic;in luzumlu olan tesisatl imal eden diger 

firmalar karli1smda Vebolid'in deger bic;ilmez menfaati kullamhlim
daki kolayhk, istihsal ettigi tath suyun en asgari maliyeti, ve en muk
tesidane b!r tertib olu~u ile ifade edilebilir ki, bu da vasati yiiksek 
sertlikte bin litre su tasfiye ic;in bir kilogram adi tuz (tercihan kaya 
tuzu) masrafmdan ibarettir. 

lsvh;rede Produits Webbolite Anonim $irketi imalah 

Tiirkiye ve ~ark1 karib sahibi imtiyazi 
«VEBOLiD» Tiirk Limited. 

Telgraf adresi: Vebolid, istanbul 
iDARE MERKEZi: Galata Voyvoda No. 40 - 42, Tel: 44507 

Galata Posta Kutusu 1094 · 

Boyahanelerde) ipek ve iplikhanelerde: 

Sudaki kirecin ve magnezyumun boyalan tahrib ve tagyir ile renk· 

lerini ihlal edici tesiratmdan kurtararak c;ok daha az boya ve daha az 

zaman sarfile daha nefis ve sabit neticeler verir ve kaynama kablan

nm hayatlarm1 su ve mahrukat tasarrufunu temin eder. 

Deri ve bag1rsak imalathanelerinde: 
Bag1rsak ve derilerin kirec;siz su ile y1kama ve muhafazasmda teknik 

zaruretler vard1r. Kire~li su ne miktar klreci ihtiva ederse etsin ba~r

sak ve derileri tahrib ve k1ymetlerini dii~iiriir. 

Y apag i~liyen kuma' ve halt imalatha · 

nelerinde: 

1 - Temizlemede, soda sarfiyatJ.mn azalmasma, 

2 - Boyada, boyalarm renklerinin istenUen parlakhkta olmasma biz· 

met eder ve teressiibata mani olur. 

3 - Su ve zaman sarfiyatmdan azami tasarruf yapar. 

TORKiYE, IRAK, IRAN, SURiYE, HAT A Y ve FiLiSTiN'in ba§hca §ehirlerinde kuvvetli acentalar ve plasiyeler isteniyor. 

Ankara 
Ankara 
!stanbul 
!zmir 
Adana 
Samsun 
Aydm 

Vehbi Koc; Ticaret Evi 
$ark Merkez Ecza Deposu 
Ziyaeddin Said Voyvoda 40·42 Galata 
$ifa Eczanesi 
Feyzi Dural 
$1k Terakki Ticarethanesi 
Emniyet Eczanesi 

Kiitahya 
Malatya 
!nebolu 
S1vas 
Trabzon 
Big a 
Kastamoni-

Umumi Sat~t Y erleri: 

fpsan Serif Eczanesi 
Mahmud Nedim ve Biraderi 
Salahaddin Celebi 
Yusuf Ziya t!nsalan ve Oglu 
Faik Harunoglu ve Ogullan 
Ziihtii Zeren 
Mustafa Nuhoglu 

Ta~koprii 
Daday 
Bursa 
Merzifon 
M. Akhisar
Tosya 
Mersin 

Tiikmen Karde2ler 
E~ref Tiftik 
Behc;et Yanc1 
Larlar Karde~ler 
Hilmi Faiz 
M. Remzi Damgacwglu 
Halid Asral, Singer Acentas1 

Edremid 
Edirne 
Zonguldak -
Gazi Anteb
Antalva 
Diyarbekir -
Adapazar1 -

Ali R1Za Karagozoitlu 
Aziz !sbilen 
Mehmed Hilmi Giirol 
Mt>hmed S1rn Ozkaya 
A r'ln A ~<"locrlu 
Celal Avv1ld1z 
Eczac1 M. Re~ad Kiirem 

3 iin 

4 iin 


