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muvasa/at edecek Belcrika, Fransaya A~anya _ile iki .tarafh hi! 

Yunan Krall; ismet inOnUnU kabul edecek 
Ba,vekilimiz, Yunan ricalile miilakatlardan sonra yar1n 

veya obiirgiin Atinadan ayrdacak ve 27 may1sta, 
Ankarada miihim bir nutuk soyliyecek 

Paris 22 (Hususi muhabirimiz
den) - Londrada tetevvii~ merasi
minde ham bulunan Ba§vekilimiz 
ismet inonii bu ak§am buraya geldi. 
Kendisini istasyonda Buyuk El~i 
Suad Davaz, sefaret erkam, Yunan 
ve Rumen sefirleri, Duyunu Umu
miye meclisi azalan kar§Ilad!lar ve 
te§yi ettiler. 

gitmektedir. fsmet inonu pazartesi 
gi.inii Yunanistan payitahtma vara· 
cak ve hukumet ricalile temaslar
dan sonra sah gunii, Guneysu vapu· 
rile fstanbula hareket edecektir. 

lsvifreclen geferken 
Lozan 22 (Hususi) - Ba§ve • 

kilimiz lsmet inonii bu sabahki eks-

yonda istikbal edildi. lsmet lni:inii 
ayni trenle yoluna devam etmi§tir. 
Kendisi Yugoslavya'da Ni§'te tren 
degi§tirerek Atinaya gidecektir. 

Cenevreye gelmi§ olan Hariciye 
Vekilimiz Dr. T evfik Rii§tii Aras1 
Ba§vekilimiz lsvic;re hududunda kar
§Ilaml§, fsvic;reden <;Ikmciya kadar 
refakat ve te~yi eylemi§tir. 

Ba~vekilimiz buradan Atinaya 
AAACOAOAAAA CO 

presle ParisteTJ buraya geldi ve istas
u r nnsannnan 

[Arkast Sa. 3 siltun 3 te] - .,.. 
Cenevrede Tii~ I Tiirk - ltalyan dostlugu 

lalebe cemiyetinin • k• f. h 1. d d. 
25 inci yddoniimii ID I~a a ID e Ir 

A vrupadaki talebelerin ta
maml iizerinde mutlak bir 
kontrolun liizumu kendini 

gostermektedir 

Cenevre: Mayt• 1931 
(R\ un gece Lozandaki Tiirk Tale
lb:::J/ be Cemiyetinin Kurulu§unun 

yirmi be§inci senei devriyesi idi; 
ve bu vesile ile gene vatanda§lann tertib 
ettiklen bir ak§am yemegine c;agmlml§hk. 
Her§eyden evvel ziyafetin hakikaten yer
li ve ecnebi biitiin diger talebe te§ekkiille
rinin kolay kolay beceremiyecekleri bir 
miikemmeliyette oldugunu soyliyelim. 
Sancak davas1 miinasebetile burada bulu
nan giizide bir Turk heyetinin gender ta
rafmdan vaki davete icabetle ziyafete i§· 
tiraki yabanc1 diyardaki bu Turk gene· 
ligi toplantlSlna miistesna bir k1ymet veri
yordu. « T urquia>> uzerine aldigi agu ve 
guzel vazifeyi -bir ak§am yemegi vermek 
vazifesini- vakarla, ciddiyetle ve fili bir 
gururla ba§ararak k1rk kiisur davetlinin 
ve daha sonra matbuat yolile hemen bii
tun 1svi~renin, ho§ bir hayretle kan§Ik, 
takdirine mazhar oldu. 

Biz burada diin geceki toplanhmn ge· 
li§igi.izel bir hikayesini vermekten ziyade, 
ayni toplanhmn -gormek istiyenlere gizli
yemedigi- daha derin, daha manah ve 
§uphesiz daha faydah bir meseleye temas 
edecegiz: Haricdeki Turk gencligi mese
lesi. Boyle bir mesele de var midir diye 
§a§mamak lazimdir. Unutm1yahm ki Bii
yiik Atatiirkiin memlekete temin ettigi ol
~iisiiz iyiliklerden biri de Avrupay1 Tiirki
yeden ay1ran mesafeyi k1saltmak, daralt· 
mak ve nihayet yoketmek arzusunu uyan
d!rml§ olmakhr. Bundan dolay1dlr ki 
Atatiirk Tiirkiyesi Avrupaya mumkiin ol
dugu kadar fazla gene gi:indermek it<in 
hic;bir fedakarhktan kac;mmamaktda1r; 
Ve bu fedakarhk on sekiz milyon niifusi
le butiin Tiirkiyenin fedakarhgidir. <;ok 
laz1m ve c;ok yerinde olan bu gayretin ta· 
bii bir neticesi yabanc1 memleketlerde 
ehemmiyeti gittikc;e artan bir Turk gene· 
liginin vucud bulmas1 olmu§tur. Tesadii
fiin sevkile iic;er be§er gurbet illerinde bu
lunan Turk c;ocuklanmn birlikleri biiyiik 
Turk vatanmm kuc;iik birer parc;as1 addo
lunmak elbette yerinde olur. Su iki miihim 
noktadan dolay1: E vvela maalesef bir tiir
lii benimsiyemedigimiz propaganda nok
tasmdan ve sonra genclerimizin daha iyi 
Yeti§meleri noktasmdan. Bu her iki fay
day! ayni memlekette, ayni §ehirde bulu
nan gencleri birbirlerine daha iyi bagla
makla, onlarla daha yakmdan me§gul ol
lllakla -hatta ancak ve yalmz bu §ekilde
temin edebiliriz. 

Bunun i~in evvela §U yanh§ fikri orta
dan kald1rmak laz1mdu: Avrupada «hu
kumetin gonderdigi» ve «kendi parasile 
&iden» diye iki s1mf talebe yoktur. Avru· 
J>ada sadece Turk talebesi vard1r, Su 

hasit sebeble ki bu iki grupu da Avrupaya 

tek bir kiil~e gonderir: Tiirkiye. V e bir 

ki.ilden aynlan parc;alar, giine§ten nas1lsa 

italya Hariciye Miiste~ar1, Ayandaki beyana• 
bnda son Milano miilakabn1n bu samimiyeti 

takviye ettigini de tebariiz ettirdi 
Roma 22 (Hususi) - Hariciye Ne

zareti miiste§an Giuseppe Bastiani ayan 
meclisinde ltalyanm harici siyaseti hak • 
kmda beyanatta bulunarak ezciimle dt· 
mi§tir ki: 

«- Akdenizdeki eiyaeetimiz uzun za. 
mandanberi basit ve istikameti dogru bir 
hat iizerinde ilerlemektedir. 

italy a 1928 denberi Ti.irkiye ve Y una
nistanla dostane munasebat tesis etmi§ bu-

lunmaktad1r. 1928 senesi nisaninda M~.:s· 
solini ile Tiirkiye Hariciye V ekili doktor 
Tevfik Ri.i§tii Aras arasmda Milano' da 
yap1lan miilakat Tiirk - Yunan anla§ma
smm ilk hatvesini te§kil etmi§ti. ltalya 
n:ezkur iki devlet arasmda dostl~k mu• 
nasebatmm teessiisiinden son derece mem
nun olmu§tur. Bu sene Hariciye Nazl
nmlZ Kent Ciano ile Tiirkiye Hariciye 

[Arkasl Sa. 7 siltun 4 te] 
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Galatasaray diin O~oku 
7 .. 3 magliib etti 

izmirli futbolcular bir farkla 

Galatasaraym gollerinden biri U1;ok aglanna tak1llrken 

Diin T aksim stadyomunda milli kiime 
ic;in Galatasarayla O~ok takimlan kar~l
la~t!lar. Cumartesi olmas1na ragmen tri· 
biin ve duhuliyedeki seyircilerin saylSI u~ 
bini a§ml§ bulunuyordu. Oyuna ba§lan • 
madan evvel misafirler Galatasarayhlara 
bir bayrak. Sankirmizihlar da 1zmirlilere 
renklerini ta§Iyan ~ic;eklerden miirekkeb 
bir biiket ~ermek suretile k1sa bir me • 
rasim yap1ld1. 

Refik Osman T opun idaresinde cere
yan eden oyuna tak1mlar §U kadrolarla 
i§tirak ettiler: 

Galatasaray: Avni ile Salimden mah
rum olarak: Sacid - Lutfi, Re§ad -
Siiavi, Hayrullah, Ekrem - Biilend, 
Ha§im, E§fak, Suleyman, Necdet. 

O~oklular da Enverle Basriden mah
rum olarak Hilmi - Ali, Ziya - Siik-

[Arkast Sa. 6 sii.tun 1 de] 
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koptugu soylenen yild!zlar g~~i •. b!rbirin~ I duk !. !3unlarm. biiyiik ~!SID! Avrupaya 
benzemk, hemen hemen yekd1gennm aym «kendl paralanle» gelmi§ olmaktan mii
olmak, §arthr. Halbuki Avrupada bulu- teve'llid bir kayids1zhkla senelerdir ve se· 
nan «talebe mufetti§i» huku!!)etin gonder· nelerdir oturup dururlar. ic;lerinde oylele
mekte oldugu talebe ile az~ok me§gul ol- ri vard1r ki imtihanlanm vermekle muvaz· 
maga ~ah§Iyor; fakat digerlerine asia ka- zaf olduklan mekteblerinin heniiz yolunu 
n§am1yor. Ni~in? Evvela talebe miifetti~i. dahi ogrenmek zahmetine katlanmami§· 
az evvel i§aret ettigimiz ~irkin ve zaten !ard1r demekte mubalaga yoktur. Vaziye· 
luzumsuz fark1 kaldirarak bilaistisna bii· tin §ayam dikkat taraf1 bu nevi talebelere 
tiin Turk talebesile ugra§mahdu. T eker -yiizde hesabile- «kendi parasile» gelmi§· 
teker talebe ile ve sonra onlarm cemiyet- ler arasmda «hiikumetin yolladiklan» n-
lerile. Biz yolu, bilinmez ne garib tesa- DOGAN NADI 
di.iflerle buralara dii§mii§ ne adamlar gor- {Arkasl sa. 3 siltun 6 da] 

anla~ma yapmiyacagina da1r termnat verdi 

t 
I... 

Frans'a Hariciye Nazm Delbos Be!Qika B~vekili Van Zeelana ingiltere Hariciye Naz~n Eden 
I 111111111111 Ill Ill I IIIII 111111111111111111111111111111 IIIII 

• 
Milletler Cemiyeti ltalyan Kralt ve Hariciye Nazrrt Pe§teden, 

Sancak davas1n1 Delbos da Briikselden ayrtldz 
gorii,ecek 

Bu i~timaa Negiisiin 
heyet gondermemesi 

temin ediliyor 

Milletler Cemiyeti Konseyine riyaset ede
ce{ji anla~tlan M. Politis, Hariclye 

Vekilimizle beraber 

Londra 22 (Hususi) - Milletler Ce -
miyeti konseyi onfuniizdeki cuma glinii 
97 nci toplantlSim yapacaktrr. Bu top -
lanhya sekiz Hariciye N az1n i§tirak e
decektir. Ruznamenin ba~mda Sancak 
meselesi bulunmaktad1r. Milletler Ce -
miyeti miitehass1slan bu mesele hakkm
daki ~ah§malarma devam etmektedirler. 

Suriyeden gelen haberlere gore, bu -
giin iskenderunda Milletler Cemiyeti 
miitehass1slan tarafmdan verilen karar

[Arkasl Sa. 7 sutun 4 tel 
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Sabiha Gok~en 

Kad1n tayyarecimiz uzun 
bir memleket turundan 

avdet etti 

ilk kCldtn tayyarecimiz Sabiha Gi:ik1;en 

Ankara 22 (T elefonla) - Degerli 
ve ilk kadm tayyarecimiz Sabiha Gok -
c;en, tayyaresile memleket ic;inde yapt1g1 
bir hava seyahatinden bugun saat 18 de 
Ankaraya avdet etti. <;ok muvaffakiyc:t
li gec;en bir seyahatten donmekte olan 
Sabiha Gokc;en Ankara iizerinde bir iki 
tur yaptJktan sonra hava meydanma indi 
ye c;ok alki§landi. 

Briiksel 22 (A.A.) - Fransiz Hari
ciye Nazm Yvon Delbos, diin saat 20 de 
Parise hareket etmi§tir. N az1r, istasyonda 
Spaak tarafmdan te.§yi edilmi§tir. 

Briiksel temaslarr hakkrnda 
Franarz gazetelerinin miitaleala.rr 

Paris 22 (A.A.) - Delbos'un Briik
sel seyahatinden bahseden gazeteler, bir 
miiddettenberi ~ok dostane mahiyetini 
kaybeyliyen Fransa • Belc;ika munase -
betlerinin halen tamamen iyile§mi~ bulun -
dugunu kaydetmektedir. 

Petit Parisien gazetesi diyor ki: 
<<Almanya ve italya ile gerginligin Jza· 

lesi liizumu iizerinde iki memleket N azlr• 
lan muttefik kalmi§lardir. Belc;ika, Fran· 
s1z • ingiliz mi.i§terek beyannamesinin ken· 
disini tamamile tatmin eylemi~ oldugunu 
bildirmi~tir. Bel~ika ve F ransa, umumi bir 
anla§maya varmak iizere Berlin ve Roma 
ile miizakerelerde devam1 hararla~tirmi~· 
lard!T. Delbos, Van Zeeland' a, bir diin· 
ya ekonomik antantl vi.icude getirilmesi 
hususundaki gayretlerine Fransanm tam 

[Arkasl Sa. 6 siltun 5 te] ................................................................................................................... ······· 

Emniyet · te~kilibntn 
yeni alacag1 §ekil 

Meclise gelen 
inki~flarile 

kanunla zabJtamJZ, 
miitenasib bir hale 

memleketin 
getirilecek 

Ankara (Telefonla) - Bugunkii po
lis kadrosu memleketin gostermekte oldu
gu yiiksek inki§aflar kar~1smda zamamn 
icab ettirdigi inzibati vazifelere kifayet e· 
demiyecek bir hale gelmi~tir, 

Hem bu halin oniine gec;mek, hem de 
meslek mensublanmn terfihini bir an evvel 
miimkiin k1lmak ic;in haznlanan miihim 
kanun layihasi Meclise verilmi§tir. 

Bu layihada meslek mensublannm lise
le§tirilmesine dogru bir ad1m atJlmi§ bu
lunmaktadir. Emniyet memurlarile komi· 
serler lise mezunu, polisler de ortamek • 
teb mezunu olacaklardir. 

Biirolarda iiniformah ve sivil memurlar 
~ah§hnlmiyacak, bunlarm hepsi i§ saha
sma sevkedileceklerdir. Buna mukabil bir 
muamelat s1mf1 ihdas olunmu§tur. Bu 

[Arkasl Sa. 3 siltun 6 da] 
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Arnavudluk isyantntn 
tekmil tafsilat1 

Asilerin zaptettigi yerler • Musademe ve 
asilerin maglubiyeti. Arnavudluk Dahiliye 

Naz1r1 Musa Yuka'n1n beyanab 

Etern Toto Y unanistana mt iltica etti? 

Ethem Toto'nun esir edilen adamlan jandarma refakatinde gotiiriiliirken 

Belgrad 22 (Hususl) - Tiranda de
veran eden §ayialara gore, Arnavud asi -
leri Yunanistana iltica etmi§lerdir. Arna· 
vud hiikfimeti Y unan hududunda ve sa· 
hillerinde s1kt tedbirler alm1~tlr. 

lsyanm tafsilatr 
Tiran (Hususi muhabirimizden) 

Arnavudluk Dahiliye Nazm Musa Yu
ka bastmlan son isyan hakkmda ~u be • 

(Arkas: Sa. 5 siltun 4 tel 



2 

Tarihl tefrika 127 Yazan : M. Turban Tan 
1Terciime ve iktibas edilemez) 

Mabed ve cinayet yan yana! 
Sultan Siileyman, bir taraftan Veliahdinin kat
Iini dii,iinmekle beraber diger taraftan da Sii

leymaniye camisinin temellerini atbr1yordu 
Osmanh tarihindeki kanh vak~alan 

bir yana btrakarak Sel~uklulann, 11-
hanhlann, Gaznelilerin, Endiiliislii -
lerin ve bunlara benzer devletle
rin tarihini gozden ge~irmek suretile ter
tib ettigi ktyaslar neticesinde vardtgt ne· 
lice, bir~ok saltanatlann §ehzadeler ara
Slndaki post kavgast, yahud iilkelerin 
hiikiimdarlar elile tahta varis prenslere 
pay edilmesi yiiziinden !;Okiip gittigini 
gormekten ibaret kahyordu. Demek ki 
baba ,efkatine maglub olup ta Osmanh 
iilkesini' ogullarma taksim etse aktbet fe
cidi ve saltanal!n mahvolmast muhak • 
kaktt. Bunu yapmaytp i§i oluruna bagla
sa §ehzadeler kendiliklerinden bogu~a • 
caklar ve devleti gene ba!tracaklardt. El
le tutulacak kadar bariz olan bu hakikat
lerin a~tkhgmt ~ogaltan bir iht~al de 
post kavgasmm - dedesi Beyaztd zama· 
nmda oldugu gibi - kendisi hayatta iken 
ba§lamastydt. 

0 halde yaptlacak tek bir i§ vardt: 
Devleti yiktlmaktan kurtarmak i!;in §eh
zadelerden bir ktsmtm feda etmek !... 

Me§ru bir dii§iince olarak kafasmda 
bu nokta donmege ba§lar ba§lamaz gO
ziiniin online biiyiik oglu Mustafa geli
yordu ve onun giderilmesine karar ver • 
digi giin sefil bir katil, igrenc bir cani gibi 
telakki olunmaytp belki koca bir devleti 
dagtlmaktan, dii~man ayaklan altmda 
~ignenmekten ve ballp gitmekten kurtar· 
m1~ bir adam saytlacagma kanaat geti • 
riyordu. 

Geride U!; §ehzade daha vardt, Mus
tafayt • devletin ve halkm selameti ug • 
runa • feda etmegi dii§iiniirken onlan 
hesaba katmamak onun istinad ettigi 
manllk usullerine gore de dogru degil • 
di. Mahidevramn oglunu - ortada fol ve 
yumurta yokken - olume laytk gosteren 
sebebler, beriki §ehzadeler ic;in de mev
cuddu. F a.kat Sultan Siileyman, Hur • 
remin yavrulanm boyle bir ak1bete bir 
turlu yaki~hramtyordu. Onun dii§iince -
sine gore Cihangir, tabiatin tahttan uzak 
ya§amaya mahkum ettigi bir bi~areydi. 
<;ifte kamburile, iri ve yamn yumru ba· 
§lm ~ekemiyen zay1f viicudile hic;bir za
man saltanat ihtirasma kaptlamazdt. Se
lim, kimsenin sevgisini kazanmi§ degildi. 
Sefih ve hoppaydt, ada~t Y avuzun oy • 
nad1g1 rolu ba§aramazdt. Beyaz1d, ken· 
disince tahta namzeddi ve bunu hissedin
ce tabiatile uslu <luracak, tam bir sada • 
kat muhafaza edecekti. 

Hiinkar, arama manastz bir dii§iince
ye, fikren ve hissen dalalete kap1ldtgmt 
da anhyordu. Bu uyamkhk dakikalann
da buyuk oglu hakkmdaki kirgmhklann· 
dan, k1zgmhklanndan utamr, ortada 
musbet bir hal ve musbet bir hareket 
olmad1g1 halde asian yap1h, merd me§ • 
rebli, ince duygulu, ~ok ~ah§kan V eliah
dini oliime mahk\im ettiginden dolayt 
vicdan azabtna kaptlarak §air Hayaliye 
hayalen hak verirdi : 

- Dogru soyluyor kafir. Tarih de -
nilen gevezede hem ir§ad, hem ifsad kud

reti var. Akhmt ba§Ima dev§irmezsem 

ben de kendimi fesada kaptuacag1m. 

F akat ruhunu bu fesaddan kurtarama

di, tarihi du§iinup hay a tmdan endi§eye 

du§tli ve endi§elendik~e biiyiik ogluna 

gayzt arth. Bununla beraber bir buc;uk 

ytl siiten uzun bir seferden • otuz bir bii

yiik §ehir fethederek, on dort iinlii kale

yi temeline kadar y1karak, yirmi sekiz 

yeni kale yaparak • istanbula dondiigii 

vakit Mustafa hakkmda son karanm ver· 
mi§ degildi, vicdanile idraki arasmda ce· 

reyan edip giden miicadelenin tshrabmt 
ta§tyordu. 

1/o#(.lf. 

Sultan Suleyman son seferinin ve ardt 
aras1 kesilmiyen i!; buhranlannm yorgun
lugunu ~1karmak i~in iyi bir me§gale bul
du, kendi admt ta§tyacak olan biiyiik ca
minin temelini attudt. 0, Turk san' at de
hasmm ve Tiirk ha§metinin bu mabedde 
tecessiim degil, tebelliir etmesini istiyor
du. Olen ogullanndan birinin, Mehmed 
Sultamn namma yapttrlmt§ oldugu Seh
zade camisi, ·bu emelin tahakkuk ettirile
bilecegine parlak bir i§aret te§kil ediyor
du. Mimar Sinan, yan kiireyi kaphyan 
Turk giiciinun san'atkarhk alemine de 
parmak JsJrtacak eserler yaratmtya kadir 
oldugunu isbat eden bir hunerverdi. ilha
mtnl Turkun tarihe sigmiyan azametin -
den alan bu biiyiik mimar, o azameti 
mermer bir kaside halinde amlann go· 
zune tema§a ettirmekte, hi~ §iiphe yok, 
giic;:liik c;:ekmiyecekti. 0 giine kadar vii
cude getirdigi eserler boyle bir mimari 
§iiri de yaratabilecegine kefalet edip du
ruyordu. 

Hunkar, biiyiik ve pek biiyiik san' at
kann yapttg1 planla uzun uzun me§gul 
oldu, temel atma merasiminden sonra 
s1k s1k yap! yerine giderek Sinanla, usta
larla, Irgadlarla hasbihaller yaph. i~ini 
kemiren derdi avutmak ic;:in Allah yoluna 
a~tlan bir kapt olarak yapttrmak istedigi 
bu mabedle boyuna oyalandt. Gerc;:i bu
yiik oglu yuzunden gelebilecek tehlikele
ri unutmu§ degildi, fakat Mustafayt • es
kisi gibi - sabit bir fikir halinde du§un· 
miiyordu. 

Lakin onu dii§iinenler, fastlastz dii§ii
nenler vard1. Ne Hurrem, ne Riistem 
bedbaht Veliahdi hatularmdan ~tkarmt
yorlar, dillerinden du§iirmuyorlard1. Sair 
ince Hayali de manah beyitler okuya • 
rak, imah meseller soyliyerek, tarihten 
misaller sec;:erek o tehlikeli mevzu ile Pa· 
di§ahm temasmt muhafaza etmege ~alt
§tyordu. Siileymaniye, Turk san' atkarh
gmm e§siz bir incisi s1fahm ta§Imak iizere 
yava~ yava~ tekevviin ederken bu entri -
kaJar da Osmanh tarihinde kara ve kap
kara kalacak bir sahifenin sahrlanm ha· 
mhyordu. Bir yanda mabed. bir yanda 
cinayet. Bunlarm ikisi de Sultan Siiley · 
man namma ve hesabma in§a olunuyor -
du. 0 mabed gibi bu cinayet de onun a
dmt ta§tyacakh. Fa kat mabedi yapanlar 
Tiirklerdi, o §aheserin biitiin azameti, 
butiin zarafeti ve butun guzelligi Tiirk 
olunan cinayet haztrhynlar ise klZll Ru5· 
yah bir kadmla Huvat bir erkekti. Sul
tan Siileyman onlann elinde sade bir alet 
oluyordu. 

Fakat Hiinkar, her meramma iradesini 
ram edegeldigi Hurremin biiyiik §ehza • 
deyi oliime suriiklemek i~in c;:evirdigi en· 
trikalara kolay kolay kaptlmiyordu. <;iin
kii yaptlan telkinler hep tahmine, hayale 
ve ihtimale dayamyordu. Mustafamn §U 

Veya bu yakl§lkSIZ i§i yaptigtnl soyJiyen 
yoktu. Onun gencligi, halkc;:a ve ocakh
larca sevilir olu§u ise zaten Hiinkan ic;in 
ic;in kudurtan bir halet olup yalmz ona 
deger vererek Mustafayt uluorta gider -
mek • vicdamm heniiz susturamami§ o • 
Ian · tacidarm elinden gelemiyordu. 

.. Sirasi ve asker! i§ler de bu biiyiik i~in 
tkmct plana bJrakilmasmt zarurile§tiri • 
yordu. Ordular boyuna hareket halin -
deydi, ktt' alar tariimar edilip iilkeler 
zaptol.unuyordu. Avusturya saraymm 
T rans!lvanya i§lerine parmak sokmast 
Sultan Siileymam sinirlendirmi§ ve ustus
te bir iki y1l Nemseliler aleyhine sefer 
ac;:rnasma sebeb olmu§tu. (Arkast var) 

ilk mekteblerde aile bilgisi dersleri 

Bu sene ilkmekteblerde yaptlan aile mekte ve i§ te yaptJrmaktadtrlar. Yuka
oilgisi tedrisatmdan iyi neticeler alm - ndaki resim Mecidiye k1iyiinde 42 nci 
ml§tlr. Aile bilgisi tedrisatmda muallim- ilkmekteb talebesi, muallimleri Ultay, 
ler yalmz nazari derslerle iktifa etmeyip Ziya ve Refii ile beraber aile bilgisi 
talebeyi dogrudan dogruya aile bilgisi dersi tatbikatmda pasta yaptlklarm1 
derslerine aid mevzularla tcmas ettir • gostermektedir. 

CUMHURiYET 

( hlr ve M 
((Baltk~dar)) ,arkisi j 
miistehcen degil 

Liman Sirketinin 
' 

tasfiye i'i 
Mahkemece tayin edilen 

ehlivukuf bu mealde 
rapor verdi 

«Bahkc;tlar» §arklSlntn miistehcen ol • 
dugundan bahisle Muddeiumumilik tara· 
fmdan mahkemeye verilmi§ olan maruf 
bestekar, hanende, plak amil ve sattel· 
lanndan Safiye, Sadeddin, Mahmure, 
Neriman, Be§ikta~h Kemal, Artaki, Naz
mi, Rifat, J ak, Muradyan, Bost, Cev· 
det ve Ketionun muhakemelerine dun 
ikinci asliye cezada azadan Ka§ifin reis
ligi altmda baktlmi§hr. 

Bu celsede Mahmure, Safiye, Neri · 
man ve Artaki haz1r bulunmamt§lardir. 
Evvela §air Yusuf Ziya ile Konserva -
tuar muallimlerinden san' atkar Mes'ud 
Cemil ve Galatasaray lisesi edebiyat mu
allimlerinden Halid F ahriden mute§ek!.il 
ehli vukuf heyetinin §arkt hakkmdaki ra
poru okundu. 

Ehli vukuf bu raporunda bu nevi eser
lerin hafif, §uh ve manah olabilecegini, 
esasen halk turkiilerinin cinaslarla, kelime 
ve mana oyunlarile dolu bulnnmast icab 
ettigini, bu eserin melodik ve ritmik biin
yesi itibarile halk musikisinin bu unsur -
lanm ihtiva etmekte oldugunu ve §arkt • 
mn mustehcen degil bilakis san'at bak1 -
mmdan ktymeti bulundugunu bildiriyor· 
du. 

Bu rapora ne diyecekleri sorulunca 
maznunlar, rapor muhteviyatma can ve 
gonulden i§tirak ettiklerini bildirdiler. 
Bundan sonra Miiddeiumuml Cevdet id-

diasmt serdetti ve ehli vukuf raporuna 

istinad ederek maznun!ann beraetlerini 
istedi. 

Heyeti hakime evrakm tetkikile bir 

karara baglanmast ic;in muhakemeyi 10 
hazirana talik etti. 

CEMIYETLERDE 
Himayeietfal cemiyetinin 

senelik i~tima1 
Himayeietfal cemiyetinin senelik he

yeti umumiye kongresi evvelki glin 
cemiyetin Cagaloglundaki merkez •bina-
smda akdedilmi§tir. • 

Himayeietfalin Adalar §Ubesinden Fu .. 
ad, Ba.ktrkoyden Memduh Unger, Dr. 
Fevzi Oget, Ahmed Cevdet, Be§ikta§tan 
Muzaffer German, Orner U<;san, Bey -
kozdan Hfrseyin GOktiirk, Beyoglundan 
Dr. Fethi Erden, Ahmed Selim, Bfrrha
neddin, Ekrem, <;atalcadan Feyzullah 
<;avu§oglu, Eminoniinden Dr. ihsan Sa
mi Garan, Dr. Halil Sezai, ibrahim E -
tern, Eyiibden ~iikrii Kafaoglu, Safinaz 
Tannkuvvet, Fatihten Naci, Fuad, Rtfkl, 
Kadtkoyden Ziihtii ihsan, iffet Halim, 
Strn Celal, Silivriden Faik Ertan, trs -
kiidardan Celal, Enver, Yalovadan Sa
idin murahhas aza olarak i§tirak ett·ik -
leri senelik kongreyi Tarih Fakfrltesi 
profes1irlerinden Stvas meb'usu 9em • 
seddin Giinaltay klsa bir nutukla a~ -
mt§br. Bundan sonra muvakkat reis, 
ikinci reis ve katibler sec;ilerek senelik 
rapor heyeti umumiyeye okunmu§tur. 
Rapordan sonra senelik hesab bilango
su da g1izden g~irilmi§ ve istanbul Vi
layetine tabi Himayeietfal §Ubelerinin 
de senelik biit~;eleri miizakere ve mii • 
naka§a edildikten sonra muhtelif azalar 
miiteaddid mevzular iizerindeki dii§iin
celerini umumi heyete bildirmi§lerdir. 

Bundan sonra merkez vilayet heyeti -
ne 15 yeni ve yedek aza se~;ilmi§tir. Se
~;ilen iiyeler §Unlardir: 

Maliye Vekaleti i,in 
tesrii i~in alakadar

lara emir verdi 
Bundan iki sene evvel tasfiyesine ka -

rar verilen istanbul Liman i§leri inhisan 
§irketinin tasfiyesi o zamandanberi devam 
etmektedir. F akat bu tasfiye i§inin uza
YIP gitmesi §irketin hissedarlanm, alacak • 
hlarmt memnun etmedigi gibi §irketin yiiz
de 98 hissesine sahib ola!l Maliye Veka
letince de ho§ goriilmemi§tir. Bunun i~in 
alacakhlar ve bissedarlar Maliye Vekale
tine miiracaat etmi§lerdir. 

Maliye V ekaleti tasfiye heyetine bir 
tezkere yazarak tasfiye i~inin biran evvel 
bitirilmesini bildirmi§tir. 

Liman §irketinin tasfiye i§inin en esash 
ktsmmi Liman hamnm sahlmast te§kil et
mektedir. Han miiteaddid ddalar arthr
maya konulmu§ 103,500 liraya kadar 
ktymeti yukselmi§, fakat sattlamami§ltr. 
Han §imdi tekrar miizayedeye <;tkanla • 
cakhr. 

Muhacir nakliyab 
yak1nda ba,hyor 

Romanya ve Bulgaris
tandan 15 bin muhacir 

gelecek 
Bu sene Romanya ve Bulgaristandan 

gelecek muhacirlerin nakli ic;in icab eden 
tedbirler ahnmaktad1r. Muhacirlerin nak
liyatt ic;in armatorlarla mukavele yaptl· 
mast ve bu hususa aid faaliyetin tanzimi 
hususunda Deniz Ticaret Mudiirliigiiue 
icab eden emirler verilmi§tir. Bu sene mu· 
hacirler nakliyatma dort vapur tahsisi 
du§iiniilmektedir. F akat matlub §eraiti 
haiz vapur bulunamazsa i§ iki vapurla 
idare edilecektir. Muhacir nakliyatma 
tahsis olunacak vapurlann hayvan ve e§· 
yalardan maada 1500 insan alabilmesi 
§art ko§ulrnaktadJr. 

N akliyata haziranm on be§inden itiba
ren ba§lanacakhr. Bu se,ne, Romanya ve 
Bulgaristandan menileketimize g~ ede
cek olan rrkda§lanmtzm on be§ bin ki§iye 
balig olacagt soylenmektedir. N akliyata 
ikincite§rin nihayetine kadar devam edi
lecektir. 

Bu seneye muretteb olan muhacirler
den Romanyadan gelecek olanlar T uzla 
ve Marmara Ereglisine, Bulgaristandan 
getirilecek olanlar da Ulaya <;Ikanlacak
lardtr. 

lskan Mudurlugunden hirer heyet 
Kostence, Varna ve Burgazda ukda§la
nmtzm memlekete go<; etmeleri i§ine neza
ret edecektir. 

POLISTE 
Tevkifanede yap1lan arama 
Son haftalar zarfmda Tevkifanedeki 

mevkuflar stkl bir tefti§ten g~irilmek
te, iistleri aranmaktad1r. Bundan bir 
hafta evvel yapllan tefti§te hi~bir §ey 
bulunamamt§h. 

~~~ ~~~.ah saat 5 te Adliye, Emniyet 
mudurlugu memurlarile Jandarma ku
mandanllgi erkam tarafmdan istanbul 
Tevkifanesinde ani bir arama daha ya
pllmt§ ve saat 12 ye kadar sfrrmfr§tiir. 
Bu arama sonunda mahkfunlarm bir 
klsmmm iistiinde esrar ve diger uyu§ • 
turueu maddeler bulunmu§tur. 

Ayrtea b1~ak §ekline sokulmu§ man -
gal baeaklarile ~ivHer de elde edilmi§tir. 
Alman bu netice tefti§ heyetini hayrete 
dii§iirmii§tiir. <;iinkii harieden buraya 
bir §ey sokmak imkansizd1r. Miiddeiu • 
mumilik tarafmdan tahkikata ehemmi
yetle devam edilmektedir. 

) 
Tunarhanede isle-

' 
nen cinayetin esrari 
Deli Hiiseyinin tabanca

YI nasd tedarik ettigi 
hala anla,damad• 

Baknkoy emrazt asabiye hastanesinde 
Hiiseyin admda bir delinin Ratib Pa§aza
de Osman Ratibi tabanca ile oldiirdugu
nu yazmi§hk. Bu cinayetin en merakh 
safhast Huseyinin tabancay1 nereden te -
darik ettigi keyfiyetidir. Evvela §Unu na· 
zan dikkate almak lazimdir ki gerek Hli
seyin gerekse Osman Ratib tam deli de
gildirler. Her ikisi de diger bir~oklan gibi 
yanmaktlhlar arasmda dola§maktadular. 
Hatta Osman Ratib bir arahk timarha • 
neden c;Ikmi§, evine donmu§, fakat tekrar 
asabi buhranlar gec;irmege ba§laymca ge
ne hastaneye getirilmi§tir. Bir iki defa da 
hastaneden ka~ml§, fakat Erenkoyiinde 
yakalanarak tekrar hastaneye iade edil -
mi§tir. 

Hiiseyinin bu tabancayt nereden bul • 
dugu muammasmm halline gelince, ken -
disinin soyledigi gibi bah~ede gezerken 
bir paketin ic;inde sanh olarak bulduguna 
ihtimal verilmemektedir. T abancamn Os
man Ratibe aid oldugu ihtimal dahilinde 
goriildugii gibi Hiiseyinin de bir arahk 
hastaneden SIVI§lp evine veya arkada§la -
rmdan birinin evine giderek bu tabancay1 
almt§ olmas1 da muhtemeldir. Umumi ka· 
naate gore tabanca Hiiseyine dJ§andan 
verilmi§tir. Fa kat bunun hangi maksadla 
verilmi§ olmast da hattra gelebilirse de 
boyle bir zan kat'i olarak kabul edilemez. 
Katil deli Hiiseyin hala eski ifadesini de
gi§tirmemi§tir ve tabancay1 bahc;ede bul -
dugunu soylemektedir. Miiddeiumumili -
gin yaptlgl tahkikat bir iki giine kadar bu 
muammamn dugiimlerini ~ozecektir. 

Diger taraftan duydugumuza gore bu 
cinayet hadisesile Sthhiye V ekaleti de a • 
lakadar olmaktad1r. 

ADLIYEDE 

Tramvay §irketinin. muhake· 
mesi yarm devam edecek 
Anadolu yakasmda kullamlmas1 la

Zlm gelen malzemeyi ka~ak olarak kul
Jattmllkhm su~;lu Ttamvay ~irketi 'erkA
mmn duru~malarma 9 numaralt ihhsas 
mahkemesinde yarm devam edilecekUr, 
Yannki duru§mada hakim Attf iddia 
makammca yap1lan talebler hakkmdaki 
karanm tefhim edecektir. 

Ciimrii methud mahkemele· 
rinden biri de ka~ak~thk 

davalarma bakacak 
Ka~;ak~;thk davalarma bakmakta olan 

ihhsas mahkemeleri ic;:in tayin edilmi§ 
olan mfrddet bittiginden bu mahkeme -
lerin mevcudline ilaveten badema ceza 
mahkemesi olarak -ipka edileeegini, fa
kat gene ka~;ak~1hk davalarma bakaea
gml yazmi~hk. Diger taraftan ald1gtmtz 
malumata nazaran ciirmii me§hud da -
valarma bakan mahkemelerin i§leri a
zaldtgmdan bunlardan birinin de mun
zam olarak ka~;ak~tirk davalarma bak
masl kararla§mt§tlr. 

ONIVERSITEDE 

Oniversitede dersler kesildi 
!mtihanlarm yakla§mt§ olmasmdan 

dolayt diin trniversitenin biitiin fakiilte
lerinde dersler kesilmi§tir. 

!mtihanlara 28 may1sta ba§lanacak ve 
haziran sonuna kadar devam edilecek -
tir. 

MALIYEDE 

Eytam maa§larmdan tevkifat 
Eytam ve dullarm maa§larmdan mah

keme karar1 olmakstzm takas suretile 
tevkifat yaptlmamast Maliye Vekaletin
den alakadarlara teblig edilmi§tir. 

Asli frye: 9emseddin Gfrnaltay (SIVas 
saylav1), Re§id <;avdar (Emniyet San -
d1g1 miidi.irfr), Tevfik Uraz (Belediye 
Tefti§ heyeti mlidfrrii), N aile Tevfik 
Saglam, Ma§uka !pek~;i, Dr. General 
Kadri Ra§id, Dr. Halil Sezai, avukat 
Muharrem Nail, Dr. ibrahim Zati, ibra
him Sabir Yfrcesoy, Hfrsameddin Sunol 
(di§ tabibi), Hasan Fehmi Tokman (a
vukat), Dr. Kutsi, Dr. Mustafa Talat, 
Latife Bekir. 

Yedek frye: Tevfik Amir, Dr. Orban 
Tahsin, Ra§id Kokdemir, Fatma Ali 
Safi, Faika Talat. Zaime Hayriye. 

Amerikan Kollejinde diinkii bayram 

Yeni idare heyeti oniimfrzdeki haf • 
tadan itibaren mutad toplanhlarma ba§· 
ltyaeaktlr. 

MO'TEFERRIK 

Yag gemisi 
Goleiik tersanemizde gene bir deniz 

subaytmtz tarafmdan in§a edilen yag 
gemisinin denize indirme merasimi ge
~en sene yaptlml§b. Mezkilr geminin 
makine aksam1 da takilml§ oldugundan 
siirat teeriibelerine ba§lamlml§tlr. 

Kadtkoy Su §irketinin 
tasfiyesi 

Kadtk1iy Su §irketinin hiikfunet tara
fmdan satm almmasma karar verilmi§ti. 
ii)irket heyeti umumiyesi 1iniimlizdeki 
per§embe gfrnii toplanarak parafe edilen 
mukavelenameyi tasdik edecektir. On -
dan sonra da tasfiye muamelesine ba§la
nacaktlr, 

Kollejde se~ilen Krali~e tle nedtmesi 

Amerikan Kolejinin senelik atletizm 
bayram1, bu sene de ~;ok parlak surette 
ve kalabal!k bir seyirci kiitlesi onfrnde 
yaptlmt§hr. 

En kii~;iikler, ortalar ve biiylikler ol -
mak frzere frg kategori halinde cereyan 
eden atletizm miisabakalan heyeeanh 
ve alaka uyandmc1 olmu§, neticede1 ka-

zanan atletlere merasimle madalyalar 
dagiti!mt~tir. 

Madalyalan krali~;e intihab edilen 
gene ktzlarla nedimeleri vermi§lerdir. 

Sportmenee yan~an atletleri ve go -
riilen intizamdan dolay1 organizatorleri 
tebrik ederiz. 
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Siyasi icmal 
Harb haztrbgl 

rr==\\ iinya devletleri ve bahusus d~· 
l!::JI veli muazzama denilen biiyiik· 

Jeri karada, denizde ve havada 
fevkalade teslihat yarl§tna giri§'Illekle 
kalmaytp ya denizden ve karadan ablu· 
ka yaptlmast, yahud zecri tedbirler tat• 
bik edilmesi takdirinde yiyecek ve sana
yiinin muhtac oldugu pamuk ve emsali 
ham maddelerin haricden gelmemesi yii· 
ziinden teslim olmamak ic;in de bu e§ya 
ve maddeleri dahilde devamh surette ve 
kafi miktarda temin etmege de c;ah~tyor
lar. 

Bu ikinci nevi hamhga bilhassa miis• 
temlekesi o!mtyan, yahud kafi derecede 
miistemlekesi bulunmtyan ve mevcud yer
lerinde dahi bu gibi e§Ya ve maddeler az 
yahud hi~ yeti§miyen devletler c;:ok e· 
hemmiyet veriyorlar. Bu i§te ltalya, AI· 
many a ve J a pony a a~agtyukan ayni vazi• 
yette bulunduklarmdan iic;:ii de bir taraf
tan harb ic;in §imdiden mezkur maddeleP 
den biiyuk stoklar yapiyorlar, diger ta
raftan da bunlan daima kafi derecede 
dahilde istihsal ve temin etmek ~arelerini 
anyorlar. 

Bu maksadla U<; biiyuk devletten her 
biri dorder, be§er senelik planlar hazula
mi~lardJr. Bunlan dikkatle tatbik ediyor· 
lar. Bu planlar tamamile tatbik edilip iic; 
biiyuk devlet abluka ve muhasaradan ve 
ikllsadl mahiyetteki zecri tedbirlerden 
hie;: korkmtyacak vaziyete geldikleri za .. 
man harb haztrhklan tamamlanmt~ ola" 
cakhr. 

Son giinlerde Mussolini bu hamhgm 
ne derecede ilerledigi hakkmda patronlar• 
la i§c;ilerden miite§ekkil mesleki cemiyetle
rin milll meclisinde mi.ihim malumat ver· 
di: Italy a senevl muhtac oldugu 12 mil .. 
yon ton maden komiiriiniin dort milyonu· 
nu ~imdiden kendi topragmdan c;tkarmak· 
tad1r. Demiryollanmn elektrik kuvvetile 
i§letilmesi hazirhgi bitmi§ gibidir. 

Muhtac oldugu 40 milyon ton demiri 
arhk dahilden tedarik edebilecek vaziyet· 
tedir. Luzumu halinde bu miktar iki 
misline c;Ikanlabilecektir. Muhtac oldugu 
kur§unu da arttk dahildeki madenlerinden 
tamamile temin edebilecektir. Arnavud • 
luk petrol madenlerile yerli linyit komur· 
lerinden c;Ikanlmakta olan sun'! petrol 
gelece~ sene italyanm biitiin petrol ve 
zenzin ihtiyacma tekabtil edebilecektir. 

ftalya Ba§vekili son soz olarak memle
'kelin her ttlrlu ihtiyacmm dahilden teda
rik ve temini i§ini herhangi sebeble btrak
mak kendi elile ipi bogazma ge~irmege 
muadil olacagmt ilave etmi§tir. 
Alman~amn yiyecegini, yakacagmt, ve 

ham maddeleri dahilden tedarik i!;in ha
mladtgt dort senelik planm §imdiye kadar 
verdigi neticelere clair bu i§lerin §efi mi· 
ralay Lob tarafmdan verilen mal\imata 
gore yakm zamanda Almaeya biitiin de· 
mir ihtiyacmt memleketin dahilindeki rna• 
denlerden temin edecektir. Demirsiz rna· 
denier yani kur§un, kalay ve bak1r §imdi
den temin edilmi§tir. 

Mensucat ve ham maddelerin de yiizde 
yiiz dahilden tedariki temin edilmi§tir. 
Buva denilen sun'i kauc;:ugun da tabiisin .. 
den daha iyi oldugu anla§tlmt§ ve memle .. 
ketin ihtiyacma tekabiil edecek miktarda 
tedariki temin edilmi§tir. Petrol ve benzin 
ihtiyact yeni fabrikalarm kurulmastni mii· 
teak1b kamilen dahilden temin edilecek .. 
tir. 

Hulasa gerek ltalya gerek Almanya 
gayet uzun ve biiyiik harblere devam ede
bilecek ikhsadl hazultklanm tamamlamak 
iizere bulunuyorlar. 0 zaman bu iki bu• 
yiik devlet ve ]aponya diinya politikast 
iizerinde daha ziyade miiessir olacaklar• 
du. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Ankara civarmda 25 milyar 
lirabk bir define varrnlf 

Rivayetlere gore Ali Rtza admda bir 
adam hfrkumete miiracaat ederek An .. 
kara civarmda 25 milyar Tiirk liras1 de
gerinde bir define oldugunu haber ver• 
mi§ ve bunu meydana ~1karmak i~in 
kendisine 400,000 lirahk yard1mda bu· 
lunulmasm1 istemi~tir. 

Mes'ud bir evlenme 
Balya Maden §irketi memurlarmdan 

Kamil Kulaym kiZl Bayan ii)efika Ue 
Bursa muhabirimiz Musa Ata§m diigiin• 
leri dun ak§am Bursa Orduevinde ya .. 
ptlml~ ve bu mes'ud torende iki taraftn 
aile ve akrabalarile birgok miimtaz ze • 
vat haz1r bulunmu§tur. Arkada§1m1zla 
refikasmt tebrik eder ve kendilerine sa
adet dileriz. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Harle 
~ ic;in ic;iD 

Senelik 
Alb ayh.k 
t.Jc; ayi.Jk 
Bil' aybk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 "' Yoktur 



e 
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SON HABERLER ••• · 
TELEfON TELGRAF ve TELSiZLE 

~imal Kutbuna giden 
heyeti Rus fen 

Tarihte ii~iincu defa olarak Kutbun iizerinden 
u~an alimler bir sene o m1ntakada oturacaklar 

Moskova 22 (A.A.) - Akademi a
zasmdan Otto Schmidt tarafmdan sevke
dilmekte olan havai ~ imal seferine ~1kan 
be§ tayyareden biri, dun sa at 11.1 0 da 
tarihte uc;iincu defa olmak iizere ~imal 
kutbunun uzerinden u~mu~lur. 

Sovyet tayyarecil erinden me§hur Vol
dopianov tarafmdan sevkedilmekte oian 
tayyare, kutbun 20 kilometro kadar ile
risinde Amerika cihetinde bir buz kiitle
sinin UStUne konmu§ Ve oraya kiTmlZI ipel
ten Stalin'in resmini ta§lyan bir bayrak 
dikmi§tir. 

Sefere i§tirak edenlerden 4 ki§i, bir 
sene buz kiitlesinin iistiinde kalacaklardlr. 
Bunlar grup §efi Papanin, radyo telgraf
~· Krenke!, hidrobiyolojist Sirshov ve 
manyotoloiist F ederof'tur. 4 a lim, buz 
kutlesinin iistiinde ilmi tetkiklerine devam 
edeceklerdir. 

Moskovada soylendigine gore, bu tet
kikler muvaffakiyetle neticelenirse, iki 
sene sonra, Moskova ile San F ransisko 
arasmda bir hava hath tesis olunacakhr. 

Kutub iizerinden u~an tayyare, 22 
martta Moskovadan gizlice hareket etmi§, 
19 nisanda Prince Rodolphe adasma ~el
mi~tir. 

Dun ~imal kutbu istikametinde hareket 
eden tayyare 6 saat 10 dakikabk bir u~U§· 
tan sonra kutba vas!! olmu§tur. 

Dort ki§ilik bir grup, Bankiz iizerinde 
kaU<;:uktan mamul kiiciik bir evde otura -
cakt1r. Bu grup, ayni ~amanda 18 ay ir;:in 
kifayet edecek miktarda erzak ve petrol
Ia miicehhez bulunacak ve bu malzeme 
tayyareler tarafmdan ndk!olunacaktu. 

Schmidt, Bankiz iizerinde fenni bir 
istasyonla bir tayyare meydam tesisi miim
kiin olacagml soylemi§tir. 

Heyet reisinin sozleri 
Moskova 22 (A.A.) - Biiyiik kutub 

Sovyet seferinin ~efi Akademi azasmdan 
~mit, -5olda kendisile yap1lan bir miila -
kat esnasmda demi~tir k.i: 
«- Bu Sovyet kutup seyahaii, kutub 

ka§ifleri tarafmdan senelerdenberi §imal 
mmtakalannda yap1lan uzun ve gem§ 
c;:ab§malann bir tetevviiciidiir. 

Kutub seyahatinde rokorlar kumak 
meselesine hir;:bir ehemmiyet vermi§ degi
liz. F aaliyetimizin yegane hedefini, vata
mmrzm ve butiin be§eriyetin menfaatine 
olarak uzak §imali rametmek te§kil eyle· 
mi§tir. 

Kutub mmtakasmdaki Sovyet istasyo -
nu miitemadi surette meteorolojik tetki -
katta bulunacaktu. Pratik sahada c;ok bii
yiik ehemmiyeti olan muhtelif ilmi ara§ -
brmalarda bulunmak iizere kutub ~evre
sinde yerle§ecegiz. Burada yap1lacak me
teorolojik tetkikler neticesinde uzun miid
detlere §ami! olmak iizere hava raporlarJ 
tanzim edilebilecektir. Magnetik tetkik • 
lerle kutub denizindeki buzlann hareket -
leri ve daha bir~ok diger meseleler iize • 
rinde etiidler yap1lacakhr. Buz denizinin 
derinligi de olc;:iilecektir. Kutubdaki istas
yonun. telsizle verecegi haberler bak1mtn· 
dan da biiyiik ehemmiyeti vardrr. Bilaha
re bu mmtakada u~acak ve hatta belki de 
Amerika ile bu yoldan daimi irtibat tesis 
edecek tayyareler, bu istasyonun verecegi 
i§aretlerle yolunu tanzim eyliyecegi gibi 
hava hakkmda da en dogru malumali ala
bileceklerdir. 

Arzumuz, §imal kutbu mmtakasrm fa
aliyetimizin tabii ~er~evesi i~ine almakhr. 
Filhakika bu c;ok gii~ bir i§tir. F akat mem· 
leketimizde boyle cesaretli te§ebbiisleri 
ba§arabilmek ic;in lazrm gelen her ti.irlii 
§erait mevcuddur. Bu istasyon bittabi he1 
daim kutub noktast iizerinde bulunm1ya -
cakttr. Buzlar iizerine kurulan bu istas -
yon, bankizlerin hareketile daiml surette 
yer degi§tirecektir. Bu buz par~asrmn ni
hayet Amerika sahillerine dogru yollan -
mas! da pek muhtemeldir. Bu istasyonun 

bu suretle geni~ bir mmtaka i~inde tetkik

ler yapabilecegi de aynca bir avantaj • 

drr.» 
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K.rofta'n1n nutku Diinya • • t1careti ----
Bir Alman gazetesi bunu Parlamentolar konferan-

nasii tefsir ediyor? st baz1 kararlar verdi 
Berlin 22 (A.A.) - Cekoslovakya 

Hariciye Nazm Krofta 'mn parlamento 
enciimenindeki beyanatmt mevzuu bah
seden Yolkischer Beobachter diyor ki: 

«Surasmr kaydetmek icab eder ki 
Krofta Moskova harici siyasetinin yeni
den pi§dan rolunu iizerine almi§ttr. Ku
c;iik Antanhn her zamandan ziyade sag
lam bulundugunu soy)iyen mumaileyh 
Sovyetler Birligine kar§J olan siyaset me
selesinde arada bazr noktai nazar ihtilaf
lan bulundugunu itiraf etmi§ ve fakat bu 
ihtilaflann miihim olmad•klanm beyan ey-
1emi~tir. 

Meclise verilen yeni bir 
layiha 

Ankara 22 (Telefonla) - Tiirkiye da
hilindeki butiin demiryollannda tatbik 
edilecek tazminat emsalini gosteren ka
nun layihast Meclise verildi. 

Biiyiik Harbden evvel memleketimiz
de in!ja edilmi~ olan. demiryollar1 i!;in 
§artnamelerinde tesbit edilm~ iicret ta
r~fel~ri harbden sonra para vahidi ktya
stlermde hasll alan biiyiik tahavvi.iller 
dolaYJsile, 2, 4, 5, 5,075, 6 gibi muhtelif 
emsallere tabi tutulmu~. devlete intikal 
eden ve devlet elile yeni yapllan hatlar
da muhafaza edilmi~ olan ucret esaslan 
i9in en son 6 emsal kabul edilmi!jtir. Bu 
kanun layihast nakliye i.icretlerile de 
:miitenasib olmast laztm gelen azami taz
:nin bedellerini hi9 olmazsa kagtd para 
lle altm para arasmdaki fark derecesin
de bir emsale tabi tutmak maksadile ha
Ztrlanmt!jhr. 

Buraada banka aoygunculart· 
nm muhakemesi 

Bu1sa 22 (Telefonla) - Bursa Osmanlt 
l3ankastm soyanlarm muhakemesine 
hugiin de devam edildi. Bugiinku eel -
sede Miiddeiumumi elde mevcud delil
~ere .istinaden maznunlarm tecziyesini 
lstedt. Muhakeme su~lularm miidafaa -
larx i9in 2 hazirana talik edildi. 

Ankaraya gelen lzmirli heyet 
Ankara 22 (A.A.) - 19 mayts bayra

lnma i!jtirak etmek ve atletizm miisaba
kalarmda !zmiri temsil eylemek iizere 
l!alkevi tarafmdan gonderilmi§ olan !z
~ir~iler heyeti, bu ak~am ekspresle §eh
turnzden aynlmt§hr. !stasyonda kendi -
leri gerek Halkevi ve gerek sporcular 
tarafmdan samimi surette te§yi edilmi§· 
lerdir. 

Paris 22 (A.A.) - Beynelmilel ti
caret parlamento konferanst diin a§agJ· 
daki karan ittihaz ettikten wnra 22 nci 
heyeti umumiye toplantiSlna nihayet ver
mi~tir: 

Konferans, ahalisi hadden fazla olan 
memleketlerin bak1msrz arazi ile topra
gm tabii servetlerinden istifade etmeleri 
ic;in tedbirler almmasJ Jaz1m geldigi kana
atindedir. Bu maksadla beynelmilel miis
temleke muhaceretleri tertib edilmesi la
ZI~dtr. Bu usul. dunyanm demografik 
ve l~I.Jsa~i miivazenesini temin etmek ic;.in 
en Jyr btr c;aredir. Konferansm daimi 
~eclisi bu mesele ile me~gul olmak iizere 
bir muhaceret komitesi te~kil etmelidir. 

K?~ferans, bundan sonra italyan ayan 
meclJst azasmdan Kont San Martino • 
':' alpe~ga'nm iki sene miiddetle konferans 
nyasehl'le tayinini tasdik etrni§tir. 

Almanya, Man~uko 
hiikumetini tan1d1 

Berlin 22 (A A) Al _ · · - manya tle Man-
~u~o- arasmda di.in bir ticaret mukave • 
l~sl Jmza edilmi§tir. Bu mukavele ile 30 
n19Is4a0nt 1~3h~ tarihli mukavele 31 mayts 

an me kadar uzahlmt§hr. 

Komiir sergisi bugiin 
kapamyor 

An~ar~ 22 (T:l_efonla) - Enternasyo
nal komur sergtst yann merasimle ka _ 
panacakhr. Sergi son giinler oldugu ic;in 
~ok kesif bir kalabahk tarafmd;m ge • 
zilm ektedir. 

Bir haftada yakalanan 
ka~ak~Ilar 

Ankara· 22 (A.A) - Ge9en bir hafta 
iginde giimriik muhafaza orgi.itii, birisi 
olii seksen ka~ak!;I, 1108 kilo giimriik 
ka9ag1, 523 kilo inhisar kac;agt, 1650 tiip 
morfin, 34 gram eroin, 29 gram esrar, 
148 Tiirk lirast, 59 altm lira, 5 silah, 21 
mermi ile 14 kagakgt hayvaru ele gee; • 
mi§tir. 

Danimarka Krahmn yirmi 
he§inci y1h 

Ankara 22 (Telefonla) - Danimarka 
Krah Onuncu Kristiyan'm tahta !;lkt~J

mn yirmi be§inci yth miinasebetile Re
isicumhur Atatiirk ve Kral Kristiyan a
rasmda samimi telgraflar teati edilmi§· 
tir. 

·• t !!.T 

Hldlse!er aras1nda 

«Balkanlarda musiki Dost Yugosla vyadan 

ilerleyi'i» s h t • t b 1 I'R\ egerli Tiirk miizikologu \_~ eya a In I a art l.b::::U Mahmud Ragtb Kosemihalin 

____ ) 

«Balkanlarda musiki ilerle
yiti» unvam altmda yeni bir eseri 
~ddt. Muharrir, gayet temiz ve ter
tibli bastlmt§ 400 biiyiik, resimli sahi· 
fe i~inde Yunanistan, Bulgaristan, 
Yugoslavya ve Romanya gibi komtu 
memleketlerde, musiki hareketlerini, 
musiki mekteblerini, operalart, bii
yiik bestekirlan ve bu memleketlerin 
milli musikileri iizerine §arktan ve 
garbdan gelen tesirleri etiid ediyor. 
Eserin sonunda, Turk musikisinin 
Tuna otelerine varan tesirleri mesele
si hakkmda Dr. B. Szabolcsi tarafm
dan yaztlml§ bir makale ve Balkan 
miizikolojisile bir Balkan musiki 
folklor kurumu a~mak meselesi hak
kmda Bartek'in miilahazalan var
du. 

Eserin bll§langtcmdan ogreniyoruz 
ki: «Balkan musiki hareketleri hak
kmda timdiye kadar ne garbi Avru· 
pada, ne de Balkanlarda hi!fbir toplu 
kitab ya:l;tlmarnJ§br.» 

Degerli arkada§trntz Mahmud Ra
gib Kosemihalin uzun ydlar Balkan 
artistlerile, profesorleri ve miiziko
loglarile, bilhassa hocast E. Barrel gi
bi miitehasstslarla temasmm ve geni§ 
bir etiidiin mahsulii olan boyle bir 
eser, fakir musiki edebiyabmtza bir
denbire biiyiik bir loymet ilave edi
yor. 

Bizim Balkan musikisile alakamn; 
iki cihettendir. Birincisi biitiin o eski 
Tiirk topraklarmda yerli musikiler, 
uzun zaman Tiirk musikisinin derin 
tesirlerini yll§amttlardtr; ikincisi de, 
yukanda isimleri ge!fen memleketler 
bizden !fOk evvel garb mektebine gi
derek beynelmilel metodlarla taptaze 
bir musiki yaratmaga muvaffak ol
mu§lardJr. Biz ki ayni yola girmek az
mindeyiz, bizden evvel o yolda ilerle
mit koDl§U milletlerin tecriibelerin
den pek !fOk istifade edebiliriz. 

Hususile Balkanblar arasmda bir 
kiiltur birligi kurulmasma ~abtJldtgi 
bugiinlerd, Mahmud Rag1bm eseri, 
inti§ar zamarum pek iyi intihab etmi§ 
saytbr. Ko111§ulartmtzdan gelen giizel 
aeslere pencerelerimizi a~madan ev
vel bu kitabm sahifelerini a~abm ve 
Balkanlardaki musiki hareketlerini 
tamyahm. ~arktan ve garbdan gelen 
tesirler arasmdaki §Cl§kmhgt, tereddii
dii ve kararstzbgt balnmmdan o mem
leketlerin musikileri bizimkile yakm 
akrabadtr. Eski Tiirk topraklarmda 
btrakttgtmtz sesin tekamiilii ve istiha
lesi itibarile de «Balkanlarda musiki 
ilerleyi§i» adh kitab, bize, san'at ta
rihimizi aydmlatacak yepyeni l§tklar 
getiriyor. · 

PEYAMI SAFA 

Ba,vekilimiz yar1n Ati
naya· muvasalat edecek 

[Ba§taratl 1 tnct sahifede] 

Atinada intizar 
Atina 22 (Hususi) - Tiirkiye Ba§· 

vekili 1smet fnonii burada beklenmekte
dir. Yunan Kralr Majeste George kendi
sini kabul ederek bir mulakatta buluna· 
caktiT. Ba~vekili almak iizere Giineysu 
yapurunun hareketi buraya bildirilmi§tir. 
Ismet fnoniiniin Atinadan ya pazartesi. 
yahud salr giinii aynlmasr muhtemeldir. 

* * * Giineysu vapuru gitti 
Ba~vekil ismet inoniinii Y unanistandan 

alacak olan Giineysu vapuru diin gece 
Pireye hareket etmi§tir. 

Ba~vekilimizin pazartesi giinii Yunan 
hukumet ricalile gorii§melerde bulunduk
tan sonra ayni giin veya ertesi giinii Gii
neysu vapurile memleketimize hareketi 
muhtemeldir. fsmet inonu 27 may1sta 
Ankaraya donmii~ olacak ve but<;e mii
zakereleri miinasebetile Mecliste bir nu
tuk irad edecektir. __ ....,...., __ 
Bir yangmda 100 ki,i oldii 
Manilla 22 (A.A.) - Filipin adalanmn 

altm madeni merkezi olan Paracale §eh
rinde 91kan bir yangm neticesinde 100 
ki§i olrnii§ ve 10,000 ki~i meskensiz kal
ffil!jtlr. 

Diinyantn en biiyiik televiz· 
yon istasyonu 

Paris 22 (A.A.) - Sergi mi.inasebetile 
Eiffeld kulesinde diinyanm en biiyiik 
televizyon istasyonu tesis edilmi~tir. 

Kulenin donanmast tesisab ilanal e
dilmi§ gibidir. 

Yugoslav Harbiye Naz1r1 
Praga gitti 

Londra 22 (Hususi) - Yugoslavya 
Harbiye Nazm General Lubomir Mori9, 
Qekoslovakya Harbiye Nazmmn daveti 
i.izerine bugiin Praga gitmi~tir. General 
Marie;, Pragda <;ekoslovak asked erka
nile temaslarda bulunacaktlr. 

Yazan: Abidin Daver 

Dalma~ya 
tabiat 

kiydannda 
ve tarih 

Bir zaman, ecdadJmiZln at oynatbklari bu 
kiyiiar, Adriyatik denizinin en giizel yerleridir 

Dalma~ya eyaletinin mcrkezi Split §ehrinin umumi manzarasz 

Ba§ka daha miistacel yaz1lar, bir miid- zaman Romahlann, ]ermenlerin, Ostro • 
dettenberi Yugoslavya hattra ve inttbala- gotlarm, Vizigotlann, imparator Justi
rma devam1ma mani oldu. Halbuki dost nien zamanmda Bizanshlann eline ge~mi~. 
memlekette gordiiklerim, yalmz Belgrad- sonra, Avarlar, ve onlann onlerine katrp 
daki mii~ahedelerimden ibaret degildir. getirdikleri Slavlar buralara yerle§mi§tir. 
Not defterimde daha hayli §eyler var ki Asyadan gelen Avarlar, 626 da !stanbul 
onlan yazmadan ge<;emiyecegim. oniinde maglub olunca, Karpat daglann-

Belgraddan sonra, Adriyatik k1yllan- dan inip gelen Huvatlar ayaklanarak A
ni, Dalmac;yayr gordiik. Meger, burala- varian buradan kovmu§lar, bu mmtakada 
n ne giizel yerlermi~ te -bizim demeyim yerle~en Slav halklarma kendi isimlerini 
de- benim haberim yokmu§. Belgraddan ve hakimiyetlerini kabul ettirmi§lerdir. 
saat ikide kalkan trene baglanan hususi Dalmac;ya halk1, Miladm 3 iincu asnn
vagonlanmJZdan, ertesi sabah saat 9 da danberi huistiyan olduklan halde, H1r -
Split'te -eski ismile Spalato· da indik. vatlar putperest idiler. imparator Sari
Sayan 1smet inoniine ve refakatlerindeki manrn zorile Miladm 800 iincii y1lmda 
bayanlara verilen fevkalade giizel c;ic;ek hrristiyan ve katolik olmaga ba§lamr§lar • 
buketlerinden sJCak ve ~i.-;egi bol bir ikli- drr. I 0 uncu amda Htrvat hiikiimdan 
me geldigimiz anla§Jhyordu. Esasen hava Tomislav Bulgar Can Simeon'a mukave
a~rkh, gokyuzii tath ve berrak bir mavi- met etmi§, Bizans imparatoru da, Split gi
likle gozlerimizi ok§uyordu. bi Bizans §ehirlerinin idaresini bu hi.ikiim-

Gardan otele gelirken ge~tigimiz nhhm clara birakml§tir. 0 zaman H1rvat Kral -
boyunda, oyle muhte§em palmiyeler var- hgmm I 00,000 piyade, 60,000 siivari, 
d1 ki hayrette kald1m. Biraz evvel, tren 80 bi.iyiik, 1 00 kiic;uk gemisi varmJ§. 
Solin korfezini dola§rr ve tabiatin bir oya Hrrvat Krallrgmm en §evketli devri 
veya dante! a gibi u~enmeden i§ledigi k1- Kral Z vonimir zamamna tesadiif eder. 
y1lardan ve koylarm etrafmdan ge~erken, ( 1 076 • I 089). Hac;h seferlerine i§tirak 
incir, ve zeytin agaclan gormu§tiim. Ta- etmek istemiyen balk, bir i~timada ~1kan 
biat istanbul ve civarma, hatta izmirinki- arbede esnasmda, bu krait oldurmu§tiir. 
ne benziyordu. Bir zaman, ecdad1m1zm Onun oliimunden biraz sonra, HJrvatis
at oynattJklan Dalmac;:ya sahilleri, takri- tan, o mada inki§af halinde bulunan gene 
ben 500 kilometro uzunlugundad1r. Bu Macar milletinin eline gec;mi§tir ve maktul 
mesafenin biitiin imtidadmca, Karst dag· kralrn kansmm karde§i alan Macar Krah 
larmm ktrc;rl ve c;1plak kayahklan uza- Ladislas, memleketin i~lerine miidahale 
mr, baz1 yerlerde deniz, rna vi bir deniz, etrni§ ve Macar Krait Koloman 11 06 da 
dimdik yiikselen bu kayahk yarlann ha~in Hrrva1istan ve Dalmac;ya Krait ilan edil
eteklerini oper, bazi yerlerde yalc;m ka- mi§tir. 
yahklar, az~ok geri c;ekilerek mavi deniz- Dalma~yada oturan denizci Huvatlar· 
le boz granit daglan arasmda, ye§il koru- Ia Venedikliler arasmda, s1k srk deniz 
lara, giizel kasabalara, tarihl §ehirlere ve c;arpt§malan oluyor ve Venedikliler Htr
yazrn binlerle insamn kayna§trgt kumsal- vatlara, her sene harac veriyorlard1. Fa
lara yer verir. Dalmac;ya kty1lanmn bir kat sonra, i§ler degi§mi~ ve V enedikliler 
hususiyeti de, hemen biitiin imtidadmca Miladm I 000 inci ytlmdan sonra, hem bu 
adalarla dolu olmasrd1r. Su§ak'tan Koto- haracdan kurtulmu§lar, hem de Dalmac;· 
ra (Kataro) kadar, sahil boyunca, mute- ya kry1lanndaki baz1 §ehirleri muvakka
madiyen adalar goriirsunuz. T abiat, bun- ten zaptetmi§lerdir. 
Ian oraya y1gm ytgm serpmi§, Dalma~ya Bundan sonra, Macarlarla Venedikli -
k1y!lanm bir gerdana ve adalan da bu ler Dalmac;ya bytlarma hakim olmak ic;in 
gerdana takJlml§ murassa bir gerdanhga uzun mucadeleler yapmr~lardu. 
benzetebilirsiniz. Sahiii arkadan saran Bu arada, Split ~ehrine hakim bir va· 
sarp kayalrk daglar, tabii bir duvar hal in- ziyet alan Kilis kalesile T rogir kalesi 
de, bu k1y!lan soguk riizgarlardan mu· 1242 de Macaristam istila edip, Kralmr 
hafaza eder; Dalmac;ya krytlan yalmz sr- buralara ka~1ran T atarlara kar§l muvaf
cak riizgarlara ac;rkhr. Onun ic;in, bura - fakiyetle mukavemet etmi§lerdir. 
larda biitiin cenub iklimlerinde yeti§en ne· U ·- M V 'd"k .. zun suren acar • ene 1 muca • 
batlar1, c;ic;ekleri, agaclan goriirsiiniiz.. delesi, karada Macarlann, deniz kenann· 
Split'te palmiyeler, bizim amdide me§e, da ve adalarda Venediklilerin galebesile 
c;mar veya cevizlerimiz kadar biiyuktii . yrllarca devam edip gitmi§ti. Bu miicade
Dalmar;ya tarihine Jma bir bakr~ Ie neticesinde Venedikliler, Dalma~ya li-

Dalmac;ya k1ytlanmn Miladdan bir a· manlarmm ekserisini hirer hirer ele gec;:ir· 
s1r evvel illirya'hlarla ba§lryan tarihini, diler. Bu arada Anion hanedanmdan 
Split'in i~inde ve civarmdaki kadim Salo- Charles Robert, kral olarak H1rvatistana 
na gibi yerlerde mevcud bir c;ok eski eser- c;agmlmi§, Zagrebde yerle§mi§tir. Hu-
lerle takib edebilirsiniz. Bur alan, zaman r Arkast Sa. 4 siUun 3 te] 

Split ~ehrinin mtLa:ezam palmiyelerle sii.slii rthtlm 'boyunda 
Bayan ismet inonii. ile maiyetindeki heyet 
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Emniyet te~kilati
nin alacag1 ~ekil 

[Ba~tarajz 1 tnct saht/edel 

biiro stmfma meslekten gayriahlaki bir 
sebeb olmaksJZJn aynlml§ olanlar biiro
larda bu smlfta <;ah~hnlacak ve biiro 
mutehaSSISJ oJarak yeti§tiriJecekJerdir. 

Nufusu on bine kadar olan kaza mer
kezlerinde §imdilik yalmz polis biirolan 
kurulacaktrr. Bu biirolar da bir komiser 
ve iki polisten ibaret olup siyat ve idari 
i§Jerle ugra§acaklardu. Bu suretle polis 
te§kilah biitiin memlekete te§rnil edilmi§ 
olacaktrr. 

Emniyeti Umumiyenin bazt ~ubeleri a
rasmda alaka ve miinasebet vard1r. Ba
zan muhtelif §Ubelerden ayni mevzu ic;in 
birbirine z1d emirler yaz1lmakta ve mu§· 
kii] haller husule gelmektedir. 

Bunun oni.ine gec;ilmek i~in i§leri birbi
rini alakadar eden ~ubeler bir daire rei
sinin emri altrna verilmi§tir. T erfi mud • 
detlerini doldurduktan sonra daha yuka
n kademelerin bulunmamasJ bir~ok Em
niyeti Umumiye memurlannm dahiliye 
memurluk]arrna nakletmelerine sebeb olu
yordu. 

Daire reislikleri ayni zamanda gayri
tabii olan bu vaziyeti de kurtaracakt.Jr. 

Dosya, kayid ve daktilo i~lerini tanzim 
ve idare etmek iizere bir aqiv mudiirli.igii 
ve halen ii~iincii §Ube miidiirlugii tarafm
dan idare olunan hesab, levazrm, biitc;e 
i§lerinin ve te§kilatmm melbusat ve sair 
malzemelerin daha esaslr ve salim bir 
§ekilde idaresini temin ic;in bir levazm 
mudurliigu te§kil olunacaktrr. 

Merkezdeki her smrf ve derecedeki 
memurlarm icabmda vilayetlerde kulla • 
mlmast kararla§hnlml§tlr. 

Kadroya ahnacak olanlann hukuk ve 
miilkiye mektebi mezunu olmalarJ kaydi 
kaldmlrnl§ ve «yiiksek tahsil» kaydi kon
mu§tur. Buna gore yiiksek tahsil yapmt~ 
her vatanda§ meslege girebilecektir. 

Merkez memurluguna namzed olarak 
tayin o]unan bir yiiksek mekteb mezunu 
polis te~kilatmm ic;ine niifuz edememek -
te ve hatalara dii§mekte idi. 

Bu yiizden yiiksek mekteb mezunu o
lanlar polis enstitiisiinde tahsil gorecek • 
lerdir. 

T erfide birinci derecede liyakat, ikinci 
derecede krdem zamm1 esas tutulmu§tur. 

Polis memurlarmm komiserlige terfi • 
leri i~in enstitiiniin orta ve ba§komiserlerin 
emniyet memurlugu derecelerine yiiksel· 
meleri ic;in yiiksek krs1mlanm bitirmesi 
mecburi tutulmu§ ve mi.isabaka usulii kal· 
dmlm1~tlr. 

Cenevrede Tiirk Talebe 
Cemiyetinin 25 inci 

yddoniimii 
[Ba§makaleden devam] 

dan ~ok daha fazla tesadiif olunur. Ve 
i§te as1! bu nevi talebe iizerindedir ki bir 
«miifetti§» tazyik1 elzemdir. 

Vaziyeti yakmdan goremiyen ana. • 
baba ile dahi miinasebette bulunacak bir 
miifetti§in atlatrlamJyacagml tahmin et· 
mek makul olur. <;ocugunu Avrupaya 
gonderen her aile ve binvetice Avrupa.ya 
tahsile giden her gene memlekete kar§I 
ag1r bir bore altma giriyor demektir: tJh
desine ald1gr tahsili en k1sa bir zamanda 
ve kabil olan en biiyuk istifadelerle biti· 
rip vatana donmek borcu. Bu bore -iktJsa· 
den konu§ursak- biitun milletin alacag1, 
arayacagr, ve odenmesini icbar edecegi 
bir borcdur. Ve her bore gibi bunu dahi 
soracak bir «tahakkuk memuruna>> yani 
burada umumi bir mufetti~e ihtiyac gayet 
barizdir. 

Lozandaki Tiirk T alebe Cemiyetinin 
yemegi bu sahrlann yaz1lmasma vesile ol
du. 0 gece bu cemiyetin ilk reisi alan 
krymetli devlet adamJ Numan Menemen
cioglunun, Bern Sefirimiz Yasfi Mente
§in, Adliye Vekaleti Hukuk l§leri Miidii
rii -5inasinin, Kalemi mahsus Miidiirii -5a· 
kirin, Hukuk fakiiltesi profesorlerinden 
Etemin ve F uadm ve butiin Lausanne 
Dariilfiinunu fakiilteleri mudiirlerinin, ec· 
nebi talebe cemiyetlerinin ve matbuat 
miimessillerinin haZJT bulunduklan toplan
h yeni Tiirkiyeye ve onun Dahi Banisi 
Atatiirke hayranhklann izharma vesile 
te§kil etti. Avrupadaki ve umumiyetle bii
tun ecnebi memleketlerdeki talebeyi bir· 
birine yakm tutmak, bu nevi toplantllan 
srk stk tekrar ettirmek memlekete buyuk 
faydalar temin edebilir .• Her nevi talebe
nin fevkinde bulunacak bir «miifetti§>> 
bunlan da yard1mla kan§rk bir alaka ile 
te§vik edecek ve talebe ile daima ve ya
kmdan miinasebette bulunarak icabmda 
gender arasrnda zaruri bir intihab, fran
Slzca kelimesile bir selection yapabilecek
tir. Maarif Vekaletinin nazan dikkatini 
bu nokta iizerine celbetmegi faydah ve 
liizumlu buluyoruz. Ecnebi memleketler
de «hiikumet talebesi» ve «babasmm ta
lebesi» diye farklar yoktur ve olmamah
dlr; yalnrz ve sadece «Turk talebesi>> 
vardrr. Bunu bOyle bilmek ve bu yola 
sevketmek Tiirkiyeye faydah olur. 

DOGAN NADJ 



CUMHURfYET 

A======~========================~ 

II Kiit;iik 
hi kAye Yirmi •• 

Dost Yugoslav
yadan seyahat 

intihalari 

Mekteblerde verilen miisamereler 

Uzun bir seyahatin yorgunlugundan 
.Kurtulmu~a benziyen adam, mtmdaki 
dengi yere atarak iizerine oturdu. Kaske
tini <;Ikard1, terini silmeye ba§ladJ. 

Kii~iik bir k1z yamndan ge~iyordu. 
Elinde ekmek vard1. • -Hey!. .. K1Z1ml. Hey .. , 

~ocuk diindi.i. 

- Beni mi ~agudmJZ, mosyo ~ 
-Sayle bakabm ... Jules Michod ne-

rede oturuyor ~ 
- hte burac1kta ... Saga diini.iniiz ... 

Y e§il parmakbkh ev, bah~esinde biiyiik 
bir 1hlamur agac1 var. 

Adam dogruldu. Dengini mthyarak: 
«Ye§il parmakhk ... Ihlamur agac1 ... 
Evet ... Yirmi ii~ sene evvel de vard1. .. 
;;imdi hatubyorum» diye mmldanarak 
uzakla§tl. 

Parmakhg1 a~h. Kopek havlamalann· 
dan sonra bir kiiylii goziiktii. Kar§Ismda
ki adam1 iyice siizdii ve sordu: 

- Kimi istiyorsunuz? 

- Mosyo Jules Michord burda mi-
dir? 

u~ sene sonra 

- Bir§ey de gil. .. Marcelle okumak 
bilmemesine ragmen mektublan 0 soylii
yor ben yaz1yordum. 

- Azizim, bir mahkum ic;in mektubun 
ne demek oldugunu biliyor musun? Bir 
bardak su, bir iimid. 

Ba§mi egdi. Belki c;ektiklerini dii§ii -
niiyordu. 

- Zavalh kadm ... Bana sad1k kald1. 
Fa kat neler c;ekmi§tir, degil mi? Sen ne 
yaptm evlendin mi? 

- Hayir, evlenmedim. 

- Ha evet... Unutmu§tum. Sen de 
onu seviyordun. Saadetine mani oldugum 
halde onun mektublanni yazmaktan ctc· 
kinmedin. 

Ayaga kalkarak namh elini uzath. 

Kar§Ismdaki kederli bir tarzda yiizi.inii 
buru§turarak sordu: 

- Nereye gidiyorsun Paul? 

- Onun yanma gidiyorum. Kimbilir 
beni nekadar ozlemi§tir .. ., 

- Otur Paul! Benimle bir bardak §a· 
rab i~. 

Biifeye gitti, iki bardakla bir §i§e ge
tirdi ve: 

(Ba§taraft 3 ii.ncii, sahifede) 

vat beylerinin ~ogu buna kar§I isyan etmi§
lerse de bu isyan krahn oglu Biiyiik Louis 
tarafmdan bastmld1. Biiyiik Louis, V e -
nediklileri maglub ederek biitiin Dalma~
ya §ehirlerinden ~Ikartti. 

Bu kral oldi.ikten sonra, 1400 sene -
sine dogru, H1rvatlar, gene isyan ettiler. 
I 389 da Kosova meydan muharebesinde 
Ti.irkler, Sirblan tamamile ~aglub etmi§ 
olduklan i~in, H1rvatlann dahil! miica
delesinden Bosna Krah istifade etti. Kan
h muharebelerden sonra H1rvatistan ve 
Dalma~ya Bosna kralhgmm eline gec;ti. 
Fakat Kral Sigismund Bosna beylerini 
esir ederek 126 smm kafasm1 kestirdi. 0-
nun rakibi Kral La dis! as de Naples te, 
Zaray1 ve §imal! Dalma~ya §ehirlerinin 
baz1lanm Venediklilere satl!. Bu kan§lk
hklar arasmda Venedikliler bi.itiin Dal -
ma~ya kiyilanm tekrar ele gec;irdiler. Bu 
istiladan yalmz «Dubrovnik - Raguza» 
serbest §ehri kurtulmu§tu. 

- Benim, mosyii . .. 

Salona girdiler. Sobamn yanma otur -
i:lular. 

- Emrinize amadeyim ... Miisyo. 

Adam, sobadaki alevlere uzun uzun 
bakhktan sonra yava§ sesle: 

- Marcelle'in c;ok biiyiik bir hasta • 
hk gec;irdigini sana soylell!eliyim, dedi. 

- fyile§ti degil mi? 

Oteki adam, kardt:§ine esefli goderle 
babyordu. 

Venediklilerin Dalma~ya kiYJlannr is
tilasi 1420 den itibaren 1799 a kadar 
dart am siirmii§ti.ir. Bu arada S1rbistam 
ve Bosnayi fetheden Tiirkler, Slovanyay1 
da ald1ktan sonra, H1rvatistana gelmi§ler 
ve 15 inci asnn sonunda Dalma~ya kiyi
larmdaki kalelerin eteklerine kadar da -
yanmi§lardir. Ti.irkler, 1510 dan 1536 ya 
kadar H1rvatistanm baz1 sahil ~ehirlerini 
de ele gec;irmi§lerdir. Bir Venedik §ehri 
olan Split ile kar§ISmdaki Tiirklerin Klis 
kalesi arasmda, Solin 1rmag1 bir am miid
det hudud vazifesini gormii§tiir. Klis 
Sancak beyi merkez! Dalma~yamn Turk· 
lerin eline ge~en hsmmi idare ediyordu. 
Sika beyi de, §imali Dalma~yanm Tiirk 
idaresinde bulunan yerlerinde hiikumet 

Diin muhtelif mekteblerde talebe miisamereleri verilmi~tir. Yukanda 
sol taraftaki resim Cagaloglu K1z Orta mektebinin miisameresinde, sag taraf
taki resim de Bogazic;i Lisesinde ~erilen miisamerede rol alan gencleri g6s -
termektedir. A§ag1daki resim de Ingiliz mektebinin Hiirriyetiebediye tepe -
sinde yapbg1 spor bayramma i§tirak eden bir klSlm talebeyi g6stermektedir. 

- Jules! Benim ... Paul Dufour. 

- Paul sen misin? Daha on be§ giin 
evvel sana mektub yazmi§hm. Daha mah· 
kumiyetin ... 

- Bir ay evvel affedildim. Doni.i§ 
~ok zor oldu. Marsilyaya gelmek i~in 
dort giin yo! yi.iriidiim. 

- Nic;in beni haberdar etmedin? 
- Bilmiyorum, akilsizhk ... 
fkiside bir miiddet sustular. 

- Marcelle ne yap1yor? fyi midir? 
- Evet iyi .. 

- Her halde c;ok degi§mi§tir degil 
mi? Dii§i.in bir kere yirmi iic; sene mah
kumiyet... Marcelle'yi birdenbire heye· 
cana dii§iirmek istemedigim i~in evvela 
seni giirmege geldim. Onun mektublarm1 
yazd1gma c;ok memnun oldum ... T e§ek
kiir ederim. 

-Jules! Jules! Marcelle oldii mii?.. 
~abuk soyle oldii mii? 

Jules siikunetle ba§Ini egdi, adam san
dalyesine yikildJ: 

- Marcelle oldii ha ... 

- Beni dinle Paul! Marcelle sekiz 
sene evvel oldii. 

- Sekiz sene mi? Ya mektublar? 

- Oliinciye kadar sana mektub ya -
zacagimi ona vadetmi§tim ve soziimde 
durdum. Kar§Ismdaki adam agbyordu. 

- Paul aglama ... Cit, kar§I mezarhk
ta onun kabrini ziyaret et. Ben yalnlZlm. 
Sen de oyle, benimle otur. Beraberce 
Marcelle'i dii§iini.iriiz. 

Paul ayaga kalkmi§b. Sefil dengini o
muzladi. Geldiginden biraz daha yorgun 
goziikiiyordu. Evden uzakla§b. 

SENIHA DINO 

yap dan 

Bursada asfalt yo! i~aatmdan bir intzba 

~arpmakta ve §ehir asfal t yo liar istika • 
metine dogru geni§lemek istidadm1 go~
termektedir. 

Bir seyyah, banyo, istirahat ve spor 
§ehri olan Bursamn fazla asfalt yolu J
masJ turizm babmmdan k1ymetli ve ca
zib bir kazancd1r. Bir banyo §ehrinde a 
gac;lan bile kar yagmi§ gibi bembeya1. 
gosteren yapi§kan bir tozun bulunmas1 
nekadar kotii idi. Bu tozun asfalt yollar 
sayesinde tamamen ortadan kaldmlm1s 
olmas1 s1hhat ve temizlik noktalannda~ 
ba§ka, §ehri bir kat daha gi.izelle§tirmek 
bak1mmdan da faydah olmu§tur. 

siiriiyordu. 
Dalma~yamn sahil §ehirleri, Tiirklerin 

daim! tehdidi altmda bulunmakla hera -
her, Ti.irk idaresine ge~memi§ler, Vene
dik idaresinde kalmi§lardlr. Bunun da 
sebebi padi§ahlann Viyanaya dogru gide
rek Dalma~ya kiyilanndaki §ehirlere faz
la ehemmiyet vermemeleridir, Venedikli
ler de Tiirklerden korktuklan i~in, §ehir
ler civannda ufaktefek musademeler yap
maktan ileri gidememi§lerdir. 

15 70 ten itibaren Uluc Ali Reisin ge· 
mileri de, Lepauto deniz muharebesin -
deki maglubiyetimize kadar bu sahil §e· 
hirlerini adeta haraca kesmi§lerdir. Bu 
muharebeye Dalma~tya gemileri de i§tirak 
etmi§tir ve Tiirklerden aldiklan hahralar, 
baz1 §ehirlerde hala muhafaza edilmekte
dir. 

1592 de Splitte Venedikliler tarafm -
dan yap1lan antrepolar, Osmanh fmpara
torlugunun her tarahndan gelen kervan
larm getirdikleri e§ya ile dolmaga ha§la
mi§h. 

17 nci amda Osmanh fmparatorlu -
gunun yildiZI sonmege yi.iz tutmU§tu. T e· 
vali eden maglubiyetler iizerine Venedik
liler de harekete gec;erek Osmanhlan Dal-
ma~ya kiyiianndan ic;eri dogru attiiar. 
Karlof~a muahedenamesile ve Tiirklerle 
Venedikliler arasmdaki son harbi 
(1714-1718) bitiren Pazareva~ yani Pa
sarofc;a muahedesile Osmanhlar daha ge
rilere ~ekildiler. 0 zaman tayin edilen 
Dalma~tya hududu 1918 e, Avusturya 
par~alanmc1ya kadar devam etmi§tir. 
Dalma~ya, bundan sonra Venedigin su -
kutu tarihi olan 1797 ye kadar Venedik 
idaresinde kalmi§tir. Tiirk tehdidinden 
kurtulduktan sonra Dalmac;ya, Venedik 
idaresinden meiJ!nun olmamakla beraber, 
bu idareye mutavaat etmi§, fakat N a -
poly on harblerile 1797 de V enedik dev
leti ortadan kalkhktan sonra, Dalma~ya, 

Londrada san' at tetkikleri 
Memleketin gene 

ve c;ah§kan terzile
rinden Muglah Meh 
med Fehmi Se~kin 
terzilik ve son mo
dalar iizerinde tet
kikler yapmak ii
zere Londraya ha -
reket etmi§tir. Meh
med Fehmi bir 
miiddet Londrada 
c;ah§tlktan sonra 
memlekete donecektir. Kendisine mu
vaffakiyetler dileriz. --···-Markas1z kopekler itlaf 

edilecek 
Yapllan tetkikat neticesinde son za

manlarda sokak kopeklerinin gene c;o
galmakta oldugu ve bir kls1m ev kopek
lerinin de markas1z bulundugu g6riil -
mli§tiir. Sokak kopeklerinin biran evvel 
toplanmas1 ve markas1z gorlilen ev ko
peklerinin de hemen -itlafJ. i!;in alaka -
darlara emir verilmi§tir. 

_. .... 
Otomobil- Tramvay 

~arpi§masl 

Diin sabah saat 9 da §Ofor Hamdinin 
idaresindeki 2108 numarah otomobille 
vatman Bahrinin idaresindeki 88 nu -
marah tramvay Pangalhda c;arpl§ffil§ -
lard1r. <;arpl§mada her iki taraf ta ha
sara ugrami§hr. insanca eksiklik yok -
tur. -···-Culhane miisamereleri 

21/5/937 tarihlnde cuma giinii saat 17,30 
da Prof. Dr. Lutfi Aksunun riyasetind& 
Giilhane II ncl t1bbi miisamerelerlne de
mav etml~tlr. 

1 - Oesophagoscopie vak'a.si. Dr. Saib 
Tezel. 

2 - Burun iizerlndekl kanserln celectro
caogulatlon, ile tamamen tedavi edilmi~ 
bir vak'a. Prof. Dr. Lutfi Aksu. 

3 - Aynl nahiyede ayni arazla nii.kseden 
tiiberkiiloz vak'a.si. Prof. Dr. Abdiilkadir 
Noyan. 

4 - Rle apselerinde cBenzoate de sou
de• tedavlsl. Dr. Rii§tii Oskay. 

5 - Blr habis anemie vak'a.smda cha
ben. in 1htilat olarak teessiisii. Dr. ~akir. 

6 - R<intgenle tedavi edllmi~ bir cefen 
karslnom ve lki habl.s lenfavi tiimi:ir vak'a
.Sl. Dr. Va.sfl. 

Miinaka§alara Prof. Dr. Abdiilkadir No
yan, Dr. Prof. Lutfi Aksu, Prof. Dr. Bur
han Osman, Dr. S1rr-1 AII~II, Dr. Cezmi Tiirk, 
Dr. Nedim il?tirak etmi§lerdir. 

1stanbul borsasmda diinkii 
vaziyet 

Diin istanbula Trakya ve Anadoludan 
941 ton bugday, 30 ton ~avdar, 25 1/2 ton 
tiftik, 29 1/2 ton beyaz peynir, 32 ton 
pamuk yag1, 52 1/2 ton pamuk, 13 ton 
keten tohumu, 11 1/2 ton fasulya ve 10 
ton da yapag1 gelmi§tir. 

istanbuldan harice 111 ton tiftik ve 11 
ton da yapaii;J gonderilmi§tir. 

Diin istanbul borsasmda §U fiatlarla 
muameleler yapilmi§tir: 

Yumu§ak bugday kilosu 6,04 kuru§, 
sert bugday 6,05 kuru§, yemlik arpa 4,20 
kuru§, ~avdar 4,15 kuru§, ku§yemi 10,20 
kuru§, derili tiftik 105 kuru§, y1kanm1§ 
yapag1 83 kuru§, sabunluk zeytinyag1 48 
kuru~. 

Diin yabanc1 borsalarda §U vadeli sa
h§lar olmu§tur: 

Bugday kilosu 5,98 kuru§tan 6,63 ku
ru§a kadar, arpa 4,91 kuru§, misir 3,77 
kuru§, keten tohumu 8,08 kuru§, fmd1k 
94,16 kuru§. 

Havai'arm memleketimlzin her yerin
de musaid gitmesi yeni mahsul i~ in bii
yiik iimidler 'Vetdfgi ·t~ih ·ts't'an'Oula Ana
doludan fazla miktarda bugday gelmek
tedir. Bugday fiatlarmda c;ok hafif bir 
dii§kiinliik vard1r. ._ .•. _ 

Maden fiatlari dii§mege 
ba§ladi 

Gec;en haftaya kadar umumiyetle ylik 
selen diinya maden fiatlan birdenbire 
aksi bir cereyan almi§tlr. $imdi demir
den maada biitlin maden fiatlan dli§ -
mektedir. Yalmz demir fiatlarmda bir 
kac; dolarhk bir dii§me olmu§ ve sonra 
fiatlar sabit kalmt§tlr. Maamafih biraz 
daha fiat tenezzlilleri temayiilii goriil -
mektedir. 

Demir fiatlanmn bu vaziyeti c;ivi nar
kmdan miitemadiyen §ikayet eden ~ivi 
fabrikalanm susturmu§tur. <;iviyi daha 
ucuza satmak fabrikalarm akhndan gec;
memekle beraber sab§I ve imalati k1s -
mak §eklini de terketmi§lerdir. --Belediye bir tarak dubasi 

alacak 
Halicin ekseri yerlerile Ortakoy iske

lesinin yam ve Kurbagahderenin agz1 
s1k s1k dolmaktad1r. Buralan lay1kile 
temizlemek ic;in Belediyenin elindeki 
vesait kafi gelmediginden bir tarak du
basl satm almmas1 dii§iiniilmektedir. 

Bursa (Hususi)-Bursada son bir y1l 
ic;.inde 6 kilometrodan fazla asfalt yo! 
yap1ldJ. Bunlardan 3 kilometrosu Aln
parmaktan itibaren Merinos fabrikasm: 
dola§arak Mudanyaya giden yo! iize -
rindedir. 2,5 kilometrosu Bursa ile ~e
kirge arasmdadir. (700) metroluk kJs
mi da Bursa - Ankara yolunun ba§lan
gi~ noktasmdad1r. Vilayetin dort sene
lik ~ah§ma programma gore: Mudanya 
yolu iki sene i~inde tamamen asfalt ya
pilacakhr. Paras1 dart y1lda odenecek o 
Ian bu yolun asfalh Ankara yollanndal.i 
gibi beton asfalt olacakhr. ;;imdiye kada: 
yapilanlar soguk asfalthr. Son zaman -
larda Yalova - Bursa yolunun da Naf1a 
Vekaletince asfalt yaptmlacag1 soylen -
mektedir. Si.imer Bank da Merinos fab
rikasmdan Muradiye istasyonuna giden 
yolu asfalt yaphrmaya karar vermi§tll. 

;;u hale nazaran, §ehrimizde asfalt yol· 
Jar ~ogalmaktad1r. 

HalihaZITdaki §Oselerin bugiinkii nakil 
vas1talan olan otomobil ve otobi.islerin 
seyri.iseferleri ic;in laz1m olan mukaveme· 
ti tamamen haiz olmadiklan miihendisle
rimiz tara fmdan itiraf edilmektedir. Bi1 
yo! asfalt yapildiktan sonra; bilhassa 
tamirat i~in esash tertibat almdigi tak -
dirde uzun zaman dayanacagma gor! 
<;ok temenni olunur ki i§lek yollanrruzm 
hemen hepsi asfalt yapilsm. Hele Bursa 
gibi §imendifer hath pek az olan kala • 
bahk bir vilayetin i§lek yollan beheme • 
hal boyle olmahd1r. 

H1rvatistanla birle§erek Avusturya !mpa- B s • • M E R • d 
ratorluguna iltihak karanm vermi§tir. ugiin U SinemaSID a ... 

fstanbuldaki Bagdad caddesine asfalt 

dokiildiikten sonra §ehrin Bostanciya 
dogru geni§ledigi gori.ilmii§tiir. Bu hal 

aynen Bursada da kiic;iik mikyasta goze 

Hi~ kimse, S A K A R Y A sinemas1nda 
Biitiin has1lat rekorlarm1 krran ve giizellik hususunda 

hic;bir filimle k1yas edilemiyecek olan 

iNGiLTERE TACININ iNCiLERi 
ismindeki muazzam eserin cazibesine lakayid kalamamaktad1r. 

Diinyanm sekizinci harikas1 olan bu eseri, sizinle birlikte biitiin diin
yada milyonlarca balk seyretmekte ve bunun bir Krala takdim olunan 
yegane film oldugunu unutmaytmz. 

DiKKAT: Bu film ba~ka hic;bir sinemada gosterilmiyecektir. 

iLA VETEN : 1 - 19 May1s filmi. 

2 - Taksim stadmda yap1lan genclik spor bayram1 
3 - S. M. VI nc1 Jorj'un tac; giyme toreni (biitiin tafsilatile) 

Dalmac;ya 1805 te Napolyonun idaresine Londrada lngiliz Krahnm tae giyme merasimioi biitiin teferruatile 
gec;mi§se de 1815 e kadar bu idarede gosteren reokli filmi mutlaka goriiniiz. 

kald1ktan sonra Viyana kongresinin mu- Ayraca. g~riil.~emit; SA R J K A Y A 
karrerah neticesinde tekrar Avusturyanm yen1 blr f1hm 
mi.ilkii olmu§tur. Bu tarihten sonra, Dal- ve ii~iincii G·zL· VES.IKA .JEAN MURAT 

filim olarak I I VERA KOREN tarafmdan 
ma~ya ve Hirvatistan, 1918 e kadar A· Bugiin saat 11 de tenzilath fiatlarla matine 

vusturya - Macar lmparatorlugunun ida· •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
resine tabi olrnu§lardu. 1919 da akdedi-
len Saint - Germaine sulh muahedesile 
Dalmac;ya da, H1rvatistan gibi, Yugos
lavyaya verilmi§tir. Y almz Dalma~ya kl
yilarmm ortasmda Zara -bugiinkii hu -

• Bugiin Turk ~inemas1nda 2 b~~~k ~r:;es~zca 
HA,METLi VALS Bayan GENERAL 

vat~a adile Zadar §ehri- halkm ekseriyeti llaveten lngiltere Krallnan tac giyme meraslml 

italyan oldugu ic;in, halyada kalmi§br. ~~~~~~~~~B~u~g~ii~n~s~a~a~t _I~1~d~e~t~e~n~z~il~a~tl~J ~m~a~t~in~e~~~~~~~~~ 

HENRY GARAT • RENE St. GYR DICK POWELL • RUBY KEELER 

Yeni istatistiklere gore Dalmac;yanm aha- -:: 
lisi 700,000 ki§idir. Bunun yalmz 5000 
ki§isi ltalyand1r. Halkm be§te dordii Hir
vat ve katolik, takriben be§te biri de S1rb 
ve ortodokstur. 

23 MayiS 1937 

( Bu ak~amki program ) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikl.si - 12,50 hava

r.lis - 13,00 muhtelif plak ne§riyatl - 14,00 
son - 18,30 plakla dans musikisi - 19,30 
konferans : Orou say!av1 Selim S1rr1 Tar
can (LONDRAJ - 20,00 Miizeyyen ve arka
da~lan tarafmdan Tiirk musiklsi ve halk 
§arkllan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a
rabca soylev - 20 ,45 Muzaffer ve arka -
da§larl tarafmdan Tiirk musikisi ve halk 
~arkiian (Saat ayan) - 21,15 ORKESTRA-
22,15 Ajans ve Borsa haberlerl ve ertesl 
giiniin program1 - 22,30 plakla sololar, ope
ra -..:e operet paf~alan - 23,00 son. 

VIYANA: 
17,50 kan§Ik yaym - 20,15 haftanm rna

kales! - 20,35 ~arkiiar - 21,10 ORKESTRA 
VE KORO KONSERI - 22,35 kulisler ara -
smda - 23,15 muhtelif haberler • 23,35 
spor - 23,50 DANS MUSiKisi. 

BERLiN: 
17,05 PAZAR MUSIKISI - 19 05 MUSI· 

Ki VE EO.LENCE - 20,05 KEMAN VE Pi
YANO KONSERI - 20,45 spor - 21,05 OR • 
KESTRA VE ~AN KONSERi - 23,05 hava, 
haberler, spor - 23,35 DANS HAV ALARI. 
PE~TE: 
18,05 <{INGENE ORKESTRASI - 19,05 ro

portaj - 20,25 ORKESTRA KONSERi - 20,50 
blr futbo! mi.isabaka.smm nakli - 21,20 fa
cia: Cyrano de Bergerac - 23,25 haberler, 
spor - 23,50 KONSER - 1,10 son haberler. 
BUKRE~ : 
20,05 mektub kutusu - 20,15 DANS MU

SiKisi - 20 ,30 KORO KONSERI - 21,05 
konferans - 21,20 OPERE'!' YAYINI, lstlra
hat esnasmda haberler, spor. 

LONDRA: 
18,D5 EO.LENCELI MUSiKi - 18,35 dlni 

musiki - 19,05 ASKERt BANDO - 19,55 ki· 
raat - 20,15 ORKESTRA KONSERi • 21 
dini yaym - 21,50 haberler ve salre - 22,10 
piyes - 22 ,40 PiYANO KONSERi • 23,05 
KORO KONSERi - 23,35 son. 

PARiS [P.T.T.J: 
17,35 ORKESTRA KONSERI - 19,05 ko

medi - 19,35 haberler - 20,05 KARI~IK DU
ETOLAR - 20,28 hava, haberler ve saire ~ 
21.35 eglenceli yaym - 22 ,05 SERGi RE ~ 
VUSU - 23,35 haberler, gramofon, hava -
24,10 dans musikisl. 

ROMA: 
18,20 spor - 18,35 ~ARKILAR ve salre -

20,55 radyo sahnelerl - 21,10 haberler ve 
saire - 21,35 seyahat - 21 ,45 KARI~IK MU· 
SIKI - 22,05 komedi: Kocam1 kaybettim -
22,20 KONSER - 23,50 DANS MUSiK.isi. 

NOBETCiECZANEl.ER 
Bu ak~am !!ehrin muhtellf semtlerlnde 

nobe~i olan eczaneler ~unlard1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Hiiseyin Hiisnii), Kii~iik • 

pazarda (Necati Ahmed), Beyaz1dda <Asa· 
dor), f?ehremininde (Hamdil , Karagiim • 
riikte (Arifl, Samatyada (Teofllos), f,lehza
deba~>mda CHamdil. Aksarayda (f?ereO, 
P'enert!e (Emllyad!l, Alemdarda (AU Rl
za) , Baku'l>J()yde (Lstepan) , Ka.s1mpa~nda. 
(VaslfL 

Beyoglundakller: 
istiklal caddesinde (Kanzuk), Altmcida

irede (Giine~>l, Galatada To~ularda (Hii~ 
seyin Hiisniil, Taksimde (Nizameddinl, 
Tarlaba..,mda (Nihadl. ~i§llde CHalk), Ka
Slmpa~ada <Miieyyedl, Ha.skoyde (Nesim 
Aseo l, Be~lkta§ta (Ali Riza), 8ar1yerde 
(Nurl). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda <ittihadl, Karl1ki:iyiinde Mo~ 

dada (Mod a), Biiyiikadada (~inasl R1za \, 
Heybelide (Halkl. 

( CaOnlar, Konferanslar, kongreler)· 
Konferans 

Beyoglu Halkevinden: 
25/ 5/937 sah giinii saat 18,30 da Eviml

zin Tepeba§mdaki merkez bina.smda blr 
toplantl yapllacaktlr. 

1 - Konferans: :i:nk1labcJhk mevzuunun 
ikincl kJSmi (Bay Ahmed Hamdl Ba~ar) 
tarafmdan. 

2 - Bu toplantiya herkes gelebilir. 

VEFAT 
Bab1ali Muhaberah ecnebiye §efi 

merhum Bay Ali Agah kerimesi ve Kars 
miistahkem mevki komutanhgmda bu
lunmu§ miralay merhum Bay ismail 
Hakk1 ve Harbi Umumide iranda maz
hari §ehadet olan binba§I Bay Hikmetin 
hem§iresi ve emekli slivari tugbayla -
rmdan Bay Cemilin refikas1 Bayan Fat
rna Nedime, hayli wkittenberi miiptela 
oldugu hastahktan aman bulam1yarak 
dun rahmeti rahmana kavU§ffiU§tur. 

Cenazesi bugiin Be§ikta§ta Validec;e§
mesindeki hanesinden ogle iizeri kaldi
nlarak makberi mahsusasma defnedile
cektir. Cenab1 Hak mazhan magfiret 
buyursun amin. 

- BESTEKAR

BiMEN !?EN 
ve arkadalJlan 

KONSERi 
YARIN AK~AM 

saat 21 de 

Yer bulmakta zorluk c;ekmemek ic;in seans saatlerine dikkat ediniz. 

ABIDIN DAVER 

Etiketsiz mal satilmiyacak 
Gerek piyasada sahlan, gerek harice 

gonderilen sucuk ve pashrma kangalla
nnda 1 hazirandan itibaren hirer kur
§Unlu etiket bulundurulmasl i<;in ala -
kadarlara emir verilmi§tir. Bu etiket -
lerde sucuk ve pashrmalan imal eden 
mliesseseler·in isimleri ve imal tarihleri 
bulunacaktir. Hazirandan sonra etiket -
siz mal satanlar tecziye edilecek ve sat
tiklan mallar musadere olunacaktir. 

Bugiin M E L E K sinemas1nda 
1- ROSE MARiE 

Y az tiatlan 20 - 25 • 35 kuru~. 2 filim bird en 
2 • 4,15 - 6,30 - Suvarc 9 

Bugiin 11 de ucuz fiatla matine 

Suvareler ic;in biletlerinizi daima evelden tedarik ediniz. Telefon: 41341 

2- MOSKOV A-SANGHA Y 
' 

JEANETTE MAC DONALD ·NELSON EDDY P 0 L A N E G R ! 
Ayr1ca: 19 Mayas (Tiirk~e sozlii) ve ingiltere krahn1n tac giyme merasimi 

Saat 11 de tenzilath matine 
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General Fran co miitare
ke teklifini kabul etti 

Bask hiikumetinin esir ettigi Alman tayyareci· 
leri de ortaya yeni bir mesele ~Ikartyor 

Londra 22 (A.A.) - Havas Ajans! 
muhabirinden: iyi malumat alan bir 
membadan ogrenildigine gore, Almanya 
ve italya hi.ikumetleri ispanyada bir mi.i
tareke yapilmasi hakkmda ingiltere tara
fmdan ortaya ahlan telkine pek yakmda 
eevab vereceklerdir. 

italya ve Almanya hukumetleri, son 
zamanda ademi miidahale komitesinin 
tavsiye ettigi ve~hile, goniilliilerin klSlm, 
lcmm ~ekilmesini taleb edeceklerdir. 

Londra 22 (Hususi) - Paristen bil
dirildigine gore, General Fran co mi.ita -
reke teklifini kabul etmi~tir. 

Bask hiikiimetinin teklifi 
Bilbao 22 (A.A.) - Reuter Ajan -

Sin In muhabiri bildiriyor: 
Heni.iz resmen teeyyiid etmiyen bir §a

yiaya gore Bask hi.ikli!!letinin reisi Aguir
re, Hitler' e bir mektub gondererek Bask 
cephesindeki Alman tayyarecileri geri c;;e
kildigi takdirde idama mahkum edilen iki 
Alman tayyarecisinin serbest buakilacagi
m bildirmi§tir. 

Fran co hiikiimetinin teklifi 
Salamanca 22 (A.A.) - Milli radyo 

istasyonu, bu gece a§agidaki tebligi ne~ -
retmi§tir: 

«Surasm1 kaydetmek isteriz ki, dii§ -
manm elinde bulunan Alman tayyarecile
ri idam edildigi takdirde nasyonalist mah
kemeler tarafmdan takib edilmekte olan 
«klZII» !ann istifade edebilecegi her tiirli.i 
af ihtimalleri uzakla§hnlacakhr.» 
Franco hiikiimetinin bir tekzibi 

Londra 22 (A.A.) - Franco hiiku
roeti tarafmdan Ruter Ajanst miimessiline 
tevdi olunan resml bir tebligde Alba Dii
kiinun, Mars'm veya diger herhangi b}ri
nin ltalyaya Mussolini'den metalibatta 
bulunmak uzere gittigine ve Mussolini'nin 
ispanya siyasetini degi§tirecegine clair ~~
lean haherler kat'l olarak tekzib edilmek • 
tedir. 

Bask cephesinde muharebe 
Vittroia 22 (A.A.) -Havas Ajan

smm muhabiri bildiriyor: 
Fran co kuvvetleri Bask '!arm tahliye 

ettikleri soylenen Munguia' ya tamamile 
hakim bir vaziyette bulunmaktad.rlar. Bu 
kuvvetler, Franco k1t" alannm elindeki en 
ileri mevki olan ve Amirobieta'nm §imali 
garbisinde hiikumetc;ilerin ellerinde bulu • 
gan son mevzileri de zaptetmi§lerdir. 

Bilbao 22 (A.A.) -Munguia kasa
basmdaki ahali tahliye edilmi§tir. Kasa • 
bada yalmz hatlan Munguia'mn oniinden 
gec;en cumhuriyet k1t'alan kalmi§hr. 

Munguia mmtakasmda cumhuriyet kita
lari tayyare ve top~u kuvvetlerinin hima -
yesinde olarak Gondramento'ya kar§I 
~iddetli bir taarruza gec;erek bu mevkii 
zaptetmege muvaffak olmu§lardir. 
Madrid gene bombardtman edildi 

Madrid 22 (A.A.) -Havas Ajan
smm muhabiri bildiriyor: 

Hiikumet merkezi dun ogleden sonra 
asi topc;usu tarafmdan yeniden bombardi
man edilroi§tir. 

Olenlerin miktan heni.iz malfim degil
dir. y almz bir mahallede dort ki§i olmu§ 
ve 30 ki§i yaralanmt§hr. 

Fransa, lspanya tayyarelerine 
miisaade etti 

Paris 22 (A.A.) - 1spanyol hiiku • 
metine aid olan 17 tayyare hala Pan 
tayyare karargahmda s1ki bir nezaret 
altmda bulunmaktad1r. 

«Journal» gazetesinin mezkur tayyare 
karargah1 idaresine mensub birisinden al
digt malumata gore, bu tayyarelerin is
panyaya hareketleri pek de muhtemel 
degildir. <;i.inkii F rans1z Hariciye ve 
Hava Bakanhklan bitaraf kontrol m~
muru albay Blum'un talebini is'af mecbu· 
riyetinde kalmi~lardu. 

Jour gazetesi de, §oyle yaZiyor: «Pan 
tayyare karargahma Frans1z hava §irk~
tine mensub bir memurla bir ispanyol hu
kumeti delegesinin gelmesi acaba !span· 
yo! tayyarelerinin s1k s1k tekerri.ir eden 
mecburl ini~leri ile aiakadar degil midir? 
Fransaya sipari§ edilmi~ olan tayyarele
rin hir lspanyol delegesine teslim edil -
mesi me§rut olduguna dair dola§an ~a
yialar bu suretle teeyyiid etmi§ oluyor.>> 

Pau 22 (A.A.) - Gec;en hafta sis 
dolayisile F ransada karaya in en 15 !s -
pan yo] tayyaresi, F rans1z tayyarelerinin 
refakatinde olarak !~panyaya donmii§ • 
lerdir. 
Amerikaya gotiiriilecek ~ocuklar 

Va§ington 22 (A.A.) - Bask mu • 
hacirlerine yard 1m cemiyeti, Bilbao' dan 
Amerikaya 500 ~ocuk getirmek iizere 
Frans1z Sinaia vapurunu kiralarni§hr. 

Cemiyetin Hariciye Nezareti nezdinde 
yapt1g1 te§ebbiis neticesinde nezaret, ~o
cuklann nakil muamelesini kolayla§hra -
cagm1 vadetmi§tir. 

Valensiya'da yeni kabinenin 
kararlarr 

Valensiya 22 (A.A.) - Naznlar 
heyeti !oplanhsmdan sonra a§agidaki be
yanname ne§redilmi§tir: 

Hukumet, fspanyamn buti.in du§man • 
Ian tamaroile maglub olmadan sulh ya -
ptlamiyacagmi kat'[ surette bir kere da
ha bil di rir. 

Bu beyannaroe, asilerle yakmda mii
zakerelere ba~lanacagt hakkmda Cebe -
luttank'tan gelen haberlere cevab te§kil 
etmek iizere ne§redilmi§tir. 

Diger cihetten namlar heyeti, Mala • 
ga'nm S\]kutunu mucib olmu§ olan ahval 
hakkmda tahkikat yap1lmasma karar ver
mi§tir. 

Hariciye N azm, te§ekklil eden yeni 
hi.ikumetin ecnebi memleketlerde buaktl
gi iyi tesirlerden bahsetmi§tir. 

Hiikumet. 14,000 goniillii kullanarak 
45 giin zarfmda Valensiya ile Madrid 
arasmda dogru bir §imendifer hath inS'+ 
edilmesi imkanlarmt tetkik etmektedir. 

Maliye Nazm ispanyol ve ecnebilerin 
elinde bulunan bi.itiin giimi.i§ kiilc;elerinin 
u~ gi.in zarfmda ban!ttalara tevdi edilme
sini emretmi§tir. 

lhtilalcilerin tehdidi 
Salamanka 22 (A.A.) - Milli rad

yo, a§ag•daki resmi tebligi ne§retmi§tir: 
KlZII radyolarm ne§rettikleri haberlere 

gore, cumhuriyet~iler eline ge~en Alman 
tebaasmdan iki lejyoner tayyareci, harb 
kavaidine muhalif olarak, idam edilmek 
iizeredir. ~u ciheti bildirmek isteriz ki, 
kanunlara muhaif olan bu hal vukua ge· 
lirse, halen muhakemeleri goriilmekte o· 
Ian klZlllar hakkmda her tiirlii af tedbir
lerini kaldiracagiz ve kararlan biitiin 
§iddetile tatbik edecegiz. 

Franco kuvvetleri Bilbao'ya 
yaklafryor 

Durango 22 (A.A.) - General 
Franco kuvvetleri bugi.in, Bilbao 'ya 13 
kilometre mesafede Leroona mevkiin~ 
varmi§lardir. Chuc Arieta taburu, biitiin 
levaztmi ve silahlarile esir edilmi§tir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 81 

B i Z iNSANLAR 
~========= Yazan: Peyami Safa =..V 

Agz1 biiyiik ve boynu yi.izune gore in
ce olmakla beraber, parlak san sac;:lan, 
iri, canh ve renkli gozleri, dudaklanmn 
etrafmdaki ifade degi~ikligi ve hassasiyeti 
ba§ma cazibeler dolduruyordu. Hic;bir 
«me§'um kadm» int1ba1 vermedi. 

Orhan onun kar§Ismda durarak: 
- Nekadar iyi ettiniz, dedi, odama 

asia unutam1yacagtm bir hava getirdiniz, 
bundan sonra daha istekli c;ab§acagim. 

V edia derin bir teneffiis ald1: 
- Y ahda .:;ok sibldtm, dedi. 
Sonra N ecatiye bakarak: 
- Beyefendi, dedi, pastac1daki jesti

nizi unutmtyacagim. FITSat bulmu§ken te· 
§ekkur edeyim. Benim ic;in karakolda da 
~k iiziilmii.§suniiz. T e~ekki.ir ederim. 

Necatinin cevahm1 beklemeden Orha
lla dondii: 

- Y engem zavalh Bahrilere gitti. Be
rU de gotiirroek istedi, fakat zavalhmn an· 
bsi biisbiitiin keder eder diye .:;ekindim. 

aha dogrusu muktedir degilim. Di.in ge
tern ~ok fena ge~ti. Birka~ defa SI<;nya
tak uyandtm. Bugiin de yahda adeta 

yapyalmzdi!Jl. Y engem !clali ahp g1tl1; 
Sofi de yoktu ... Fen a oldum ~ok. Hahr
ladikc;:a i~ime i§liyor. Sizi onun i~in bura
da rahats1z ettim. N ecati Beyefendiyi 
tamdigllf!a da ~ok memnun oldum. 

N ecati, V ediamn si:iz soy lerken alt du
dagmm hareketine dikkat etti. KIZ agzt
m kapay1p ta yutkunurken alt dudagmi 
bedbin bir takallusla buziiyor ve ~enesi -
nin ucunu yukan kaldmyordu. Bu hare
ket onda iistiiste gelmi~ bir~ok sukutu ha
yallerin peyda ettigi bir tik halindeydi. 

()rhan online bakarak: 
- Ben gece gelecektim, dedi, fakat 

ayni gunde iic;: defa mektebi terketmeyi 
dogru bulmadim. Ge~en sefer de bir inzi
bat meselesi yuziinden mektebden aynl
maga mecbur oldugum i~in tekerruriinden 
korktum. 

- T ahmin ettim, Or han Bey. 
- Fakat bu gece sizi yalmz b1rak • 

roam, emin olunuz. lstediginiz kadar ge
zenz. 

- T e~ekkiir ederim. 
- lsterseniz sabaha kadar. 

i kt"tsadi bahisler 

Osmanb bor~lari , 

meselesi 
Son gi.inlerde gazetelerimiz, Di.iyunu 

Umumiye dedigimiz harici borclar mese
lesinin yeni §eklinden bahsetmektedirler. 
Gazetelerimizden baz1lan bundan boyle 
borclanmizi yalmz Turk parasile odeye
cegimizi ve bu yeni hal §eklile milyonlar
ca lira kazanacagimiZI yazmaktad1r. Bu 
mesele memleketimizin hayatl meselele -
rinden biri oldugu i~in onun hakikatim 
bilmek herhalde faydadan hali olm1ya -
cakhr. Meselenin hakikati §udur: 

I 933 senesinde, §imdiki Adliye Vekili 
Saracoglu ~iikriiniin Pariste hamillerle 
akdettigi bir mukavelede haricl borclan
miz yiizde doksan tenzil edilmi§ti. Rubu 
olarak geriye kalan bu yiizde onun tak
sitleri de altm dovizle degi] kagtd dovizle 
ve umumiyetle. F ranSIZ frangile odene -
cekti. 1935 senesine kadar kag1d di:ivizle 
bu tediyata devam ettik. 1935 senesinde 
hiikumetimiz ticaretin tamamile takas u
suliine inkilab etmesinden dolayt dovizle 
tediyatta imkan goremedigi i~in hamillere 
miiracaat etti. Ve I 935 senesinde hamil
lerle yap1lan yeni bir anla§mada harici 
borclanmiZin yiizde ellisinin yani yarlSI -
mn kagtd dovizle ve yansmm da kagtd 
Turk parasile odenmesine karar verildi. 
Yuzde ellisi Turk lirasile odenecek kmm 
hiikumetimiz tarafmdan Osmanh banka
sma lira olarak kag1d dovizin kursu 
iizerinden yatmlacak ve Turk paras1 
memleketimizden harice ~lkamiyacagi 
ic:;in hamiller de bu paraya mukabil mem
leketimizden Ti.irk mah sahn ahp harice 
ihrac edeceklerdi. Ve biz de bu mallarm 
mukabili dovizi onlardan istemiyecektik. 
Bu vaziyet 1935 senesindenberi boyle 
devam edip gitmektedir. Bugi.ine kadar 
I 935 senesi mukavelesinde bir tadilat ya
ptlmami§hr. Maliye Vekilimizin Ankara
da gazetelere verdigi kat'i beyanata ba -
kihrsa I 935 senesi mukavelesi §imdi de 
mer'idir ve onda bir tadilat yoktur. Degi
§en bir~ey varsa oda F rans1z ve isvi~re 
franklan kurslarmm bizim paramtza nis
beten yiizde otuz sukut etmesi yi.iziinden 
bizim §imdi harici borclarumzm taksitle
rinde yuzde otuz bir kar etmemizdir. Bu
gi.in haricl borclanm•zda bi.iti.in kanm1z 
bundan ibarettir. 

M. T. 

Siirp Agob mezarhg1 
Slirp Agob mezarhg1 davasmm istan

bul Belediyesile Ermeni Patrikanesi a
rasmda bir uzla§ma ile neticelenmesi ii
zerine, mezkfu mezarhk arazisi iizerin· 
deki kilise ile caddedeki bazt binalar 
Ermeni cemaatine terkedilmi§tir. Me • 
zarhgm be§te biri nisbetinde olan bu 
k1smm tapusu, Belediye ile miizakere -
leri intac; eden doktor An;1ak Siirenyana 
teslim edilmi§tir. 

Kuduz kopekler ~ogald1 
Son yedi giin ic:;inde Karagiimriik mm

takasmda lie; kopek kudurrnu§ ve 11 ki
§iyi lSlTffit§hr. 

Gene dun Karagiimriikte bir kopek 
kudurmm~ ve Ahmed admdaki c;ocugu 
lStrmi§br. 

HOLANTSE - BANK
UNI n.v. 

24 may1s pazartesi giiniinden itibaren 
gi§elerinin, adi giinlerde sabah 9 dan 
15,30 a kadar, cumartesi giinleri sabah 
saat 9 dan 11,30 a kadar ve Galatadaki 
kasa servisi adi giinlerde sabah 9 dan 
17,30 a kadar ve cumartesi giinleri sabah 
9 dan ogleye kadar acrlk bulunacagml 
bildirir. 

Ben kederli anlanmda yurumeyi 
c:;ok severim. Bi.iyiik bir tesellidir. Hareket 
nekadar olsa insanm i~indeki zehirleri da
gil!yor. 

N ecatiye donerek soziine devam etti: 
- Akrabam1zdan biri intihar etti de 

efendim, c;ok mi.iteessirim. Gazetelerde 
belki okumu§sunuzdur, Orhan Bey de 
belki size bahsetmi§tir. l!konce hi~ hayret 
etmedim. Meger donup kalmi§Im. 

- Bazan oyle olur. 
- Evvela c;ok tabii goriindii bana. 

Oyleyim ben ekseriya. Bir kere Galatada 
on ii~. on dort ya§larmda bir k1z ~ocugu 
bir tramvayla kamyonun arasmda kala • 
rak ezilmi§ti. Kanlar ic;inde yerde yah • 
yordu. Kaza yamba§Irnda oldugu i~in 
gordi.im. Hi~ §a§umadim, titremedim, ba
girmad•m. Hemen i:ilmii§tii ~acuk. Kanh 
cenazesine sakin sakin bakt1m. Sonra, va· 
pura binince beni bir titreroe alsm; bir ter; 
bir s1kmtJ ... Yahya gelince saatlerce ag· 
ladtm. Benim tabiatim boyle. Fakat kii
~uk bir§ey olsa - ama nekadar ki.i~i.ik, bil
seniz, bir bab§, bir ima, bir§ey ... • beni 
o anda sarsar. 

Bunu soylerken yiizii ktzarmi§h ve o -
muzlan salland1. F azla teheyyiic; ic;inde 
goriinuyordu. Diin ogledenberi devam 
eden yalmzhgt onun ic;ini doldurmu§tu ve 
bol konu§ma ihtiyact ic;inde b1raktyordu. 
Orhan bunu anladt ve onu konujmaya 

Arnavudluk isyan1n1n 
tekmi tafs ilatt 

Asilerin zaptettigi yerler • Musademe ve 
asilerin maglubiyeti- Arnavudluk Dahiliye 

Naz1n Musa Yuka'ntn beyanab 

Var m1, yok mu? 

~?:!!!!!!. une§te t§Ik, suda tslakhk. pa
~ mukta yumu§akhk var rot, yok 

mu gibi giilunc bir tereddud am
rna o malum ve me§hur hadiselerden son
ra §arkta da, garbde de bu mevzu taze
lendi, hemen her yerde a§kiD varhgt ve 
yoklugu iizerinde miinaka§a edilir oldu. 

Etem Toto Yunanistana mz iltica etti? 
[Ba§tarata 1 tnct sahtfede] 

yanatta bulunmu§tur: 
«- Memlekette asayi~ berkemaldir. 

Bir ara asilerin eline ge~mi§ olan Delvin, 
Argirokastro ve T epeleni kasabalan hii -
kumet kuvvetleri tarafmdan zapt ve asi -
ler peri§an edilmi§tir. Hiikumet kuvvetle
rinden iki zabit olmii§ ve iki jandarma ya
ralanmi~hr. Asilerin zayiah c;ok miihim -
dir. Ba§ta Etem T otonun karde§i 1smet 
Toto oldugu hal de eleba§Ilardan dort ki§i 
maktul du§mii§tiir. Etem Toto da abluka 
edilmi§ olup yakmda elimize g~ecektir. 

lsyan tamamen hususi mahiyette olup 
haricden hi~bir te~vik gormemi§tir. Eski 
Karanta kaymakam1 ismet Toto, oteden
beri komiinistlige kar§I meyil gosteriyordu. 
Karde§i Salih Toto ile eski Dahiliye N a
zm Etem Toto da sergiize~t~u §ahsiyet
lerdir. Ve i§te isyan da bunlann i§idir. 
Kendilerine de ancak hususi dostlan yar
dim etmi~tir. isyan bastmld1ktan sonra 
Kral Zogo'ya yiizlerce ubudiyet ve sada
kat telgraf1 gelmi~tir.» 

Arnavudluk isyam resmen ge~en cu • 
martesi ak~am1 ba~lami§hr. Etem Toto o 
giin ogleden sonra isyanda kendisine yar
d!m eden akraba ve dostlanm Delvindeki 
evine davet etmi§ ve evde gizli bir toplan
tl yapilmi§hr. 1§te bu toplanhda isyamn 
plam hamlanmi§hr. Tam saat 5 te kasa
banm muhtelif taraflannda silah sesleri 
i~itilmege ba§lanmi§hr. Bu silah sesleri is
yanm ilk i§areti idi. Saat 6 da Etem Toto, 
karde§i ismet Toto, diger karde§i Salih 
Toto, Bevlin jandarma kumandan mua
vini, Argirokostro jandarma kumandan 
muavini Karanta'mn, miilazim Skojoni ve 
diger bir klSlm taraftarlarile belediye bi
nasma girmi§ler ve hi~bir mukavemet gor
meden binay1 zapt, belediye reisini ve 
kaymakamt hapsetmi§tir. Ve boylelikle 
kasabaya hakim olmu§tur. 

Etem Toto bun dan sonra giiriiltii iize • 
rine toplanan halka bir nutuk soylemege 
ba§lami§hr. Halk arasmda bulunan Lik 
Bardi admda bir roiilazim kendisine itira· 
za kalki§rni~ ve Krala sad1k kalmak laz1m 
gelecegini soyliyerek halki «ya§asm Kral 
Zogo !» diye bag1rmaga te§vik etmi§tir. 
Bir k!Slm halk Baradi'ye taraftar gozii -
kiince bu sefer asiler halka ale§ etmege 
ba§lamt§lard!r. Y agan kur~unlardan bir 
~ok ki§i yaralanmi§ ve halk ~ilyavrusu gi
bi dagilmi§hr. Lik Bardi de ald1gt yara
lar iizerine derhal olmii§tiir. Bittabi her • 
kes evine s1g1mp ortada kimse kalmaymca 
Etem Toto da nutkunu kesmege mecbur 
olmu§tur. 

Argirokostro'yu zapt 
Etem Toto bun dan sonra ilk i§ olarak 

posta ve telgraf binasm1 zaptetmi§ ve 
biitiin telefon ve telgraf tellerini kesmi§, 
bu suretle her tiirli.i muhabere imkanmm 
online g~i~tir. Daha sonra da Argiro
kostro kasabasmt ele gec;irmege karar 
vermi§tir. 

Derhal yo Ia ~1kan Etem Toto, yolda 
her §eyden bihaber olan jandarma kara· 
kollanm birbiri arkasmdan kolayhkla 
zaptetmi§tir. Pazar sahaht da erkenden 
Argirokostro kasabasmt muhasara ve bir 
ka~ saat zarfmda zaptetmi§tir. Argiro • 
kostro jandarma kumandam Riistem Sar
di Etem Totoya mukavemet etmek iste-
·-

te§vik edecek tarzda hareket etmege ka
rar verdi: 

- Her felaket, haddi zatinde gayet 
tabiidir, dedi, ona rouhayyelemiz rolllan
tik renklerini veriyor. Korku tamamile 
hayalidir. F elaketin ta kar§lsmdayken 
korku yok, bir takim mi.idafaa reaksiyon
lan, fi'li mi.in' akisler fi!an vardtr. 
Ki.ic;uk §eyler muhayyilenize hemen giri
yor, biiyiikleri biraz bekliyor. Bahriyi 
zannettiginizden fazl~ sevtyormu§sunuz 
demek. 

- Evet, evet... Sabahleyin ben de 
bunu di.i§i.iniiyordum. <;ok. ~imdi zavalh 
dirilebilse, on a: «Bahricigim ... 

Birdenbire durdu ve Necatiye bakh: 
- Affedersiniz, dedi, yammzda hu -

susile§iyorum. 
Orhan ba§ile tasvib ederek: 
- Zaran yok, dedi, Necati biliyor. 
V edia omuzlanm kaldmp indirerek 

devam etti: 
«- Bahricigim, derdim, ben Cle seni 

seviyorum.» l~imi yiyen nedir bilir mi -
siniz? Ben bu sozii on a saghgmda bir de
fa soylemi§ olsayd1m intihar etmezdi. 

- Etmezdi degi] roi? 
- Etmezdi Orhan Bey. 
V edianm ~i:izleri doldu. <;antasmdap 

mendilini ~1kamken tekrarlach: 
- Etmezdi. Ben buna ~ok eminim. 
- Bu sabahki gazeteler cenazesinin 

diginden ufak hir musademe olmu§ ve ne
ticede Riistem Sardi maktul dii§mu§tur. 

H apisaneyi tahliye 
Etem T otonun isyan plammn belke -

migi bu kasabada bulunan Arnavudlu • 
gun en biiyiik hapisanesini tahliye etmek 
ve mahkumlarla taraftarlanm maiyetine 
almakh. Bu hapisanede 300 kadar vc 
ekserisi siyasl olmak ve cezalan I 0 sene· 
den az olmamak iizere mahkum bulu -
nuyordu. Etem Toto evvela biitiin hii • 
kumet ve adliye evrakmt yakhktan sonra 
derhal hapisaneyi tahliye etmi§tir. 

F akat bu zamana kadar yolunda giden 
isyan plam buradan itibaren bozulmaga 
ba~lami§hr. Ciinku hapisaneden kurtulan 
mahkumlar kendisine iltihak edecek yerde 
bir an evvel Yunan hududunu g~ege 
bakmt§lardtr. Ve bir ka~ saat sonra E
tem T otonun yanmda eski adamlanndan 
ba§ka ki~se kalmaroi§hr. Etem Toto 
bunun iizerine: 

«- Avlunya iizerine I» emrini vermi§
tir. 

Asilerin son muvaflakiyeti 
Derhal yola ~tkan asiler Doksat ko -

yiindeki jandarma karakolunu zaptettik
ten sonra ayni giin ogleden sonra T epe· 
leni kasabasm1 da zaptetmi§lerdir. Bu, 
zafer, asilerin son muvaffakiyeti olmu§
tur. <;iinkii isyan hadisesi o zamana kadar 
Tiranda duyulmu§ ve derhal mukabil 
tedbirler almmi§tir. 0 gece saat 11 d11 
Tepeleni ile Avlunya arasmda asiierle 
hiikumet kuvvetleri temasa gelmi§ ve mu
sademeler ba§lami§hr. 

Asilerin magltibiyeti 
Bu ~arp!§lJ1a asilerin tam bir muvaffa

kiyetsizligi ve peri§an!.gile nihayet bul -
mu§. Etem Toto'nun karde§i fsmet To
to ile diger dort eleba§I maktiil dii§mU§· 
ti.ir. Hiikumet kuvvetlerini binba§t Bilal 
Nivitza idare ediyordu. Birka~ koldan i
lerliyen bu kuvvetler az zaman zarfmda 
asilerin ellerinde bulunan butiin yerleri 
zaptetmi§ler ve siikunu iade etmi~lerdir. 
Etem Toto 300 kadar maiyetile beraber 
Busmar istikametine ~ekilmi§tir. Kendisi 
butun gayretlere ragmen heniiz ele ge
~irilememi§tir. 

Etem T otonun fahsiyeti 
Etem Toto evvelce jandarma zabi -

tiydi. Bugiinku Dahiliye Nazm Musa 
Yuka kendisini himaye etmi§ti. Bi:iyle
likle ilkonce Kukste kaymakam1, daha 
sonra !§kodra routasarnf1 olmu§tu. 1935 
te de Mehdi Fra§eri kabinesinde Dahili
ye Nazm olmu§tur. Bu roiiddet zarfmda 
Etem Toto dostlanm ktrmt§ ve kendisin· 
den sogutmu§tur. Kendisini himaye etmi~ 
olan Musa Yukaya kar§t da ~ok fena 
hareket etmi~tir. Bu sebe_bden dolay1 ka • 
bine dii§iip mevkiini kaybedince bir daha 
memuriyet alamami§ ve Delvindeki ~ift
ligine ~ekilmek mecburiyetinde kalmi§ -
br. 

Hadisede ecnebi parmair 
var mr? 

Maamafih Dahiliye Nazm Musa Yu· 
ka'nm beyanatma ragmen bu i§te bir ec
nebi parmag1 oldugu kanaati ~ok kuvvet
lidir. <;iinkii Etem T oto'nun Arnavud -
lukta taraftan yoktur. Haricden bir te§
vik gormeden boyle delice bir i§e at!la
bilecegine kimse ihtimal vermemektdir. 

Ben kendi hesab1ma a§km hem mii
minlerinden, hem de - tabir caizse • a§lk
larmdamm. A§ks1z yiirekler bana, ~ig 
bir tiger gibi crirkin gi:iriiniir. itikadimca 
bo§ mide ile ya§amr, f'.$kSIZ kalble ya§an
maz. Hayah kan, hissiyatl a§k yiirutiir. 
Damarlardan kanm ~1kmasile hayat na
si! durursa a§km kalblerden aynlmasile 
duygu kahiliyeti de dumura ugrar. 

A§ki tarif etmek giicdiir. Bunu, birc;ok 
smamalar sonunda anlami§ bulunuyorum. 
F akat bir§eyin tarif olunamamast onun 
inkar edilmesini icab etmez. Kainatta bi
linip de tahlil olunamiyan neler ve neler 
var? 1 

Bununla beraher a§ki, hi~ olmazsa izah 
edenler var. Mesela hir filozof, iki kimse 
arasmdaki sempatiden sevmek filinin ve 
bu fiilin hududsuz bir viis'at ve ucsuz bu· 
caks1z bir §iddet almasmdan da a§k de
nilen haletin dogdugunu soyluyor. Dost· 
luk, arzu, meyelan, §ehvet, ihtiras, a§km 
umdeleridir. Bu haysiyetle a§k, be§eri bii· 
tiin ihtiraslardan kuvvetli ve o ihtiraslara 
da hakim bir keyfiyet demektir. Gene fi. 
lozoflar: «Sahsl menfaat ve saadet kay
gularmdan feragatin a§k i~in esas oldu· 
gunu» soy lerler. 

Buna benzer tarifler, tahliller ~ok. 
F akat Onbe§inci amda yeti§en Turk 
mi.itefekkirlerinden Sinan Pa§amn a§k 
hakkmda yaphib izah, incelik baktmm• 
dan orijinal saytlacak bir hususiyet ta§t· 
yor. Onun ic;in a§k var m1, yok mu diyen-· 
ler arasmda bu siitunu okuyanlar varsa 
onlara bu izaht okutmak istedim: 

«A§k, misli olm1yan bir cevherdir, em
salle denilmez. A§k, yakas1 a~Ilmamt§ bir 
mdtr, tasviri misalle bilinmez. A§1klarm 
dili altmda sozler vardir ki dudak ona 
roahrem olmaz. A§k ehlinin gi:igsiinde 
nefesler vard1r ki dem ona hemdem ol
maz. A§Ikla ma~uk meyanmda bir fiskos 
olur ki ona kimseler terciiman olamaz. 
Can ile canan arasmda bir arama, ara§hr
ma bulunur ki gi:izlerin nurundan ozge ona 
dideban olamaz. 

«A§k bir zahirdir ki orti.ilmez. A§k, 
bir md1r ki ac;1lmaz. A§k, serazadeleri 
bende eder; a§k, serefrazlan iifkende e
der. A§k efsane ve efsun degildir. A§k, 
san'ah herdun degildir. Her a§k davas1 
eden a§tk olmaz, her muhabbetten dem 
vuran sad1k olmaz. A§k bir kimyadu, 
amn roadeni can olur. A§k bir cevher
dir, anm mekam kan olur. A§k, bir zevk
tir, ha§ka bir dili var. A§k bir §evktir, ba§· 
ka ehli var. A§k, bir co§kunluktur, der· 
yalan vard1r. A§k, bir ta§kmhkhr, §eyda
lan vard1r. Her kim biilbulei a§ktan ser
mest olmaz, na'rei biilbiilane hemdest ol· 
maz!.» 

Goriiliiyor ki a§k vardir, fakat a§Ik 
-roiistesnalar bir yana buakthrsa· galiba 
az. Bu. guzelligin yoklugundan mt, yak
sa giizelligi anlamak kabiliyetinin azalma
smdan mt ileri geliyor. Me~hul. Fakat 
a§k} inkar etmek, guzelligi inkar kadar 
manastzd1r. Bunu boyle bilmek gerek I 

M. TURHAN TAN 
- .. _. 

yarm kalkacagm1 haber veriyorlar. Ben dugiim §eylerden ba§ka i~imde bir tak1ro 
de gitmek istiy9rum. renkler, golgeler, bellibelirsiz hareketler 

- Beni c;ok me~nun edersiniz. Gi • canlamr. Sonra i~imde her an bir roelodi 
diniz. Kadmlara adet olsa ben de gider- vard1r. Musikile ~ok me§gul olmad1gim 
dim. ~imdi biraktigi defteri de ~ok me • halde. Ama hep melodiler ... 
rak ediyorum. Necati sordu: 

- Diin boyle degildiniz. _ ~imdi de var rot? 
- T amamile aksiydi. Ad eta ne yazdt-

gmt kelimelerine vannciya kadar tahmin - Evet. Bahri ba,na piyanoda bir so
ediyordum. ~imdi oyle degil. Her sozu nad ~aldmrdt. <;ok sever9i onu. Diin ge· 
bana manalarla dolu goriinecek. cedenberi ic;:imde hep bu hava. 

- hte, gene muhayyi!e. Orban dii§iindu: «Bahriden adeta a§t· 
Orhan bu son miidahalesini begenme- kane bahsediyor. N e tuhaf ~ey! fnsan se

di. Silkindi ve bir sigara yakh. Kendi vip sevmedigini bilmiyor mu? Bunun ic;in 
ken dine: «Benim bu her§eye bir kulp tak- bir fmat m1 laz1m? Belki de zavalh Bah
mak illetim ... » diyordu ve klZI soyletmek ri, intihar edecegi yerde Vediadan bir 
i~in sordu: miiddet kac;saydt sevildigini anl.yacakh; 

- Di.in gece riiya gordiiniiz mu? yahud k1zda o zaman sevgi dogacakh.» 
- Pek ~ok. Sabahlar.; kadar. Fakat Fakat bu dii§unceyi fakir buldu. «Sevgi 

hi~. hi~birini hahrhyamiyorum. Adeta o ne demek bir kere ... Bin hali ve bin nev'i 
riiyalan §imdi bile sanki i~imden goruyo- var ... » dedi kendi kendine. 
rum da ne olduklanm bilmiyorum. Vedia ilave etti: 

Orhan Vediamn yiiziine bakti ve dii - -Bahri oldi.ikten sonra bamba§ka bir 
§undi.i: «Bu. hakikaten, i~i her an riiya Bahri oldu, ben de bamba§ka bir Vedia • 
dolu bir k1z ... » oldum. 

- Siz her zaman bu hissi verirsiniz, 
dedi. N ecati Orhana bakarak: 

- Efendim? -Bu. §ayam dikkat! dedi. 
- Her zaman sizde bir riiya hali var~ Vedia sordu: 

dtr. - Degil mi? !nsan ne tuhaf degi§ik -
- Evet, galiba ... Herkeste nastldu, likler ge~iriyor, ne tuhaf! 

bilmem. Fa kat ben nereye baksam, gor • (.{t kas1 var) 
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Galatasaray diin O~oku Duymad1klar1m1z ve 
bilmediklerimiz 

Avrupada temaslar 
Bel~ika, Fransaya Almanya ile iki tarafb bir 

anla,ma yapnuyacagma dair teminat verdi 7 - 3 magliib etti Bir kivilcnnm marifeti 
lh Amerika topragma 

inecegi s1rada hir infi
lak neticesinde tutu§up 

[Ba~taratz 1 fncf sahifecle) 

surette muzaheret edecegine dair temin!lt 
da vermi§tir.» 

Kont Ciano, Macar Ba§vekili Daranyi ve 
Hariciye Nazm Kanya ile miiteaddid g~ 
rii§melerde bulunmu§tur. <;ok samimi bir 
hava i~inde cereyan eden QU gori.i§meler 
esnas1nda, Macar ve ltalyan devletlen 
biitiin bugiinkii Avrupa meselelerini tet .. 
kik etmi§ler ve hilhassa orta Avrupada si-
yasi ve ekonomik meselelerle me~gul ol .. 
mu§lard1r. italyan ve Macar Naz1rlan. 
gorii§melerine mevzu te§kil eden biitiin 
meseleler hakktnda aralarmda mevcud 
tam anla§mayt hiiyiik bir memnuniyetle 
mii§ahede etmi§ler ve hugiin takib etmek • 
te olduklan siyasi yolu, degi§tirmeden is· 
tikhalde de takib etmek azimlerini teyid 
eylemi§lerdir.» 

[Ba§tarafl 1 fncf sahtfecle] 
rii, Adil, Mehmed - Kemal, Said, Sa
im, Mazhar, Nam1k. 

Calatasarayhlar ilk devrede ~ok ha • 
fif bir §ekilde esen ri.izgan arkalanna 
ve giine§i de kar§IIanna almi§ bulunuyor
IardJ. 

Orun iki iit; dakika miiddetle karars1z 
bir §ekilde, iki tarafm da neticesiz birka~ 
pasla§masJ ve falsolan arasmda get;ti. 
Bundan sonra Galatasarayhlarm diizgiin 
oyunu kendini gostermege ba§ladJ. 

Galatasarayrn birinci golii 

bir y1gm demirden iha- .e 

ret kalan Hindenburg , 
balonu faciasmda mii· 
vellidiilhumuzayl tutu§- ~-----~~~ 
turan ufac1k hir kmlct!li sebeb gosterili
yor. Kazay1 gozlerile gorenlerin ifade
sinden de anla§Ihyor ki, en akla yakm ih
timal gene budur. 

Bir tek kiVIlClrnln, tutu§masile sonmesi 
bir olan bu ate§ yavrusunun goz a~1p ka
paymciya kadar, koca hir balonu i~inde· 
ki insanlarla heraher yok etmesi, facianm 
kendisi kadar, insamn aczini gostermek 
noktasmdan da hazin bir §ey. 

Petit Journal diyor ki: 

5 inci dakikada O~ok aleyhine sagdan 
bir komer oldu. N ecdet bunu giizel bir 
,ekilde t;ekti. Tam kal~ online gelen topu 
uzakla~hrmak istiyen lzmir miidafaa o· 
yunculanndan biri buna elile vurdu. Ha
kemin verdigi penalh cezasm1 Re§ad s1kl 
bir vuru~la gole ~evirerek Galatasaraym 
ilk SaYJSlDI yapnu§ oldu. Bu golden sonra 
oyun bir kat daha hJZlandi. Ut;oklular 
miitemadiyen k1sa paslarla, Galatasaray
hlar ise daha az paslarla daha biiyiik me
safeler katetmegi istihdaf eden hirer sis
tern tutturarak oynuyorl....::dl. Dakikalar 
ilerledik~e Calatasaraym daha miiessir 
ve daha hakim bir vaziyet takmd1g1 go· 

Galatasaray jorvetleri U~ok kalest onilncle 

Kmlcimm, fecaat itiharile degil, fakat 
hadisenin garabeti bakimmdan miihim bir 
marifeti daha var. 

«Ekonomik meselelerde, F ransa, Bel • 
o;ika ve lngiltere tamamile ayni fikirlerde 
bulunmaktadu. Siyaset bak1mmdan ise, 
Van Zeeland ve Spaak, Delbos'a, Bel -
c;ikamn Almanya ile herhangi bir iki ta -
rafh anla§ma yapm1yacagi hakkmda te
minat vermi§lerdir. Askeri bak~mdan ise, 
iki memleketin tedafiii sistemleri, inki§af 
ettirilecek ve kar§Ihkh olarak hirbirlerine 
uydurulacaktu. Bel~ika milli miidafaa 
Namile bir gorii§mede bulunan Delbos, 
soylendigine gore, iki memleketin mii~te
rek hir formiil bulmas1 temennisini izhar 
eylemi§tir.» 

Fransa • Bel~ika temaslarr 
hakkmda resmi teblii 

Ciano Pe,tede Alman el~isine . 
izahat verdi 

Budape§te 22 (A.A.) - ltalya Ha• 
riciye N azm Kont Ciano Almanya el• 
~isini kabul ederek Macar Ba§vekili ve 
Hariciye N azm ile yapl!gt konu§malar 
hakkmda maliimat vermi§tir. 

riiliiyordu. 

Galatasarayrn ikinci golii 
26 nc1 dakikada O~ok miidafii Ali 

kalesinin yakmlannda ters hir VUTU§ yap
tJ ve topu Siileymana gondermi§ oldu. 0 
da hundan istifade ederek cidden giizel 
bir vurutla tak1mma ikinci golii kazandJr
dJ. Bu go! O~ok takirnmJ adamak1lh 
bozdu. Bundan sonra SankumiZihlar ra
kiblerinin muhafaza etmege t;ah§ttklan 
kaleden uzalda§maz oldular. Bu miiddet 
zarfmda O~oklulann bu tazyikten iirk
meden, fazla go) yemekten korkmadan 
kalelerini a~rk ve muntazam bir §ekilde 
miidafaaya ~ahthklan goriiliiyordu. 
Galatasaraytn iifijncii ve dordiincii 

golleri 
C~latasaraym bu hakimiyetine muka -

bil O~oklulann a~1k miidafaas1 tahii neti· 
ceaini verdi ve san kirmiZihlar 35 inci da
kik.ada E~fak, 40 nc1 dakikada da Ha -
§im vastl2•;Je iki go} daha yapmaga mu -
vaffak oldular. 

46 nc1 dakikada -knk altmc1 dakikada 
diyoruz, ~iinkii hakem bu devreyi 45 ye
rine 48 dakikaya yakm hir zaman oynat· 
tt- Calatasaray kalesi ciddi bir tehlike at
lattt. Sol a~1k N am1k ~ok miisaid hir va
ziyette yakalad1gt topla kalenin hir met
ro yaluruna kadar yakla§llgi halde Saci • 
din miidahalesine Ibeydan verecek dere • 
cede yava§ davrand1 ve boyle yiizde yiiz 
gol fmattm ka~IrmJ§ oldu. Oyun hir miid
det daha devam ettikten sonra devre 4-0 
Galatasarayhlann lehine neticelendi. 

I kinci d evre 
lkinci devreye ba~lamr ba§lanmaz E~

falt bir fmat ka~Ird1. Bir miiddet sonra 

E§fak bu sefer kalecile kar§J kar§rya kal· 
d1g1 halde gene go) yapamad1. E~fakm 
ka~ud1g1 bu iki fmat, dort golliik lehteki 
neticenin san k1rm1Z1h oyuncularda uyan
dird!gl lakaydiyi pek giizel ifade ediyor
du. Olmu§ golleri kac;1racak derecede la
kaydiye dii§en hir tak1m kar§ISmda hulun
duklanm sezen Oc;oklular gene k1sa pash 
oyunlannm temposunu tutturmaga mu • 
vaffak oldular. 

V~okun birinci golii 
I 0 uncu dakikada Said san kumiz1 

miidafaasmm bir hatasmdan istifade ede· 
rek talumma ilk golii kazandud1. Bu go! 
san ktrmizJhlar Uzerinde kam~IIayJcJ bir 
tesir yaptl ve oyunun merkezi s1kleti der· 
hal O~ok nmf sahasma intikal etti. 
Galatasarayrn be,inci, alttnct ve 

yedinci golleri 
San brmizlhlar ii~er dakika fas1la ile 

ve N ecdetle Siileymanm ayaklarile ii~ 
go! yaptJktan sonra i~i tekrar gevtettiler 
ve cyunun sonuna kadar bir daha kendi· 
lerini toparhyamadJlar. Buna mukabil 
O~ok tak1mmm gerek miidafaasJ ve ge· 
rekse muavinlerile muhacimleri sanki 7 ·1 
gibi agu bir maglubiyete ugnyan kendi 
takimlan degilmi§ gibi ~h§blar ve hayli 
de muvaffak oldular. Calatasarayl!larrn 
oyunu bozulup ta O~oklular canlan1r 
canlanmaz hakemin idare tarz1 da degi§· 
ti. 
V~ohun ikinci ve ii~ii.neii golleri 
22 nci dakikada Said, karflsmdakileri 

~ok giizel hir §ekilde atlatll ve bu haroke· 
tini ~ok giizel bir vuru§la itmam ederek 
tak1mma ikinci golii kazandud1. 

38 inci dakikada top gene Calatasaray 
kalesi onlerinde oynamrken O~ok oyun • 
culanndan biri ellerini kalduarak hakemi 
ikaz yollu hareketlerde bulundu. Bu ara
da top bir degajmanla tehlikeli mmtaka • 
dan uzakla§tlrtlml§ oldugu halde ve o~ . 
oklu oyuncunun el ltalduma hareketinin 
iizerine hir miiddet ge~tikten sonra ha • 
kern diidiik ~alarak penaltl yerini gostef 
di. Said, ne sehebe mebni verildigini hi~ 

kestiremedigimiz bu penalb cezasmdan 
tak1mma iic;iincii golii kazandJrdJ, 

Bir miiddet sonra oyun, O'<oklulann 
takdire deger ~ah§malan arasmda devam 
ederken, 7-3 Calatasarayhlann lehlerine 
neticelendi. 

O~oklular ag1r bir §ekilde maglub ol -
malanna ragmen c;tkard1klan oyunla halk 
iizerinde iyi tesir buakrnt§lardu. N etice • 
nin bu §ekilde olmasma Calatasarayhlann 
rakiblerine nisbetle ~ok daha iyi ve c;ok 
daha miiessir oynamalan seheb olmu§tur. 
Yirmi iki ki§i io;inde en iyi oyuncu Said
di. 

Hakem Refik Osman diin izhar ettigi· 
miz endi§elerin yersiz olmadigmJ ispat e· 
decek hallere dii.§.tii ve kararlar verdi. Ek
seriyetle orta halkonun sahaya uzathgl 
mahdud bir golgeden di§anya c;1kmamaga 
~ah§masJ, nisbelen merkezi ve serin bir 
yerden nefesini kollayarak oyunu idareye 
~ah§tJgmi gosteriyordu. Bunda!l ba§ka hi
J:.inci devreyi, oyuna dalarak iic; dakikaya 
yakm bir miiddet fazla oynatmasile, ken· 
disinin ~oktand1r miihim ma~larda hakem 
durmamanm tevlid ettigi, aksakhklan 
meydana vurdu. 

fkinci devrede ise Galatasarayhlann o· 
yunlanm bozmalarile o da idaresini boz
du. V erdigi yanh§ hiikiimlerin ekserisi 
Galatasaray aleyhine oldu ve sonunda 
kimsenin gormedigi bir penalh cezas1 ~al· 
di. 

Bugiinkii ma~ 
fzmirli futbolcular bugiin de gene 

T aksim stadyomunda Ciine§le kartJla§a
caklardu. Diinkii ma~tan dolaYJ yorgun
luklan ve kuvvei maneviyelerinin bozuk· 
lugu nazan itibara ahmrsa bu mac;m da 
O~o'k aleyhine neticelenecegi kuvvetle 
tahmin edilebilir. 

Ciine§in son zamanlarda en kuvvetli 
bir vaziyete girmit olmas1 ve ge~en haftaki 
galehelerinin kendilerine verecegi emniyet 
de bu tahmini biisbiitiin kuvvetlendiren 
amiller mayanmdad1r. 

Bursada Merinos sun'i 
tohumlama istasyonlari 

Bursa (Hususi) - Merinos yeti~tir -
me te§kilatmm bu sene, halkm elindeki 
koyunlarm Merino~ tahvili i§i i~in ~ok 
geni~ mikyasta faaliyete ge~ecegi goriil
mektedir. Ce~en sene on istasyonla ~a -
h~an te§kilat hu sene 40 istasyonda sun'i 
tohumlama yapacaktu. Bu iti teknikle 
ba§armak i~in §ehrimizde ( 40) mutehas-
515 haytara bir kurs a~tlrni§tlr. 

latanbula sevkedilecek 
mahkiimlar 

Viyanada, bir posta miivezzii, Madam 
Link isminde bir kadm namma gelen ta· 
ahhiidlii mektubu vermek iizere, o kadmm 
evine gider; kapmm zilini ~alar. F akat, 
diigmeye parmagm1 basar basmaz, i'<eri
den, zil sesi yerine, miithi§ bir giimbiirtii 
i§itilir, her taraftan alevler n§kmr. ev 
adeta ikiye yanhr ve g~er. 

Posta miivezziinin, hi~ beklemedigi bu 
vaziyet kar§Ismda korkudan ne hale gel· 
digini bilmiyoruz. Ancak, infilak mahal
linde yap!lan tetkikatta, hu i§in bir kml· 
c1m yiiziinden oldugu anla§tlm!§tlr. 

Meger, Madam Link, dikkatsizlikle 
havagazi muslugunu ac;1k btrakmi§, zehir· 
lenerek olmii§; gaz biitiin evi kaplami§; 
posta miivezzii kapmm ziline dokununca, 
elektrik lelinden c;1kan minimini bir kml· 
c1m havagazini tutu§turmu§, gazin ani su· 
rette infilaki de evi yikmi~. 

Kmlctm deyip gec;memeli. 

Romanc1 degil, hokkabaz 
Amerikada, Los Anceles'te vaktile mt· 

ZlkacJltk etmi§ olan 66 ya§mda Wright 
isimli hir adam, can s1kmhsmdan olsa ge
rek, roman yazmaga ka!ki§ml§. Muvaffak 
ta olmu§. Hatta oyle muvaffak olmu§ ki, 
yazd1g1 roman bir §ahesermi§. Y aln1z bir 
mesele var. Romanm §aheserligi edehiyal 
aleminde hadise yapacak neviden degil 
de, hokkabazbk nev'inden bir ~Y· 

Bu sab1k mtztkafJ ve lahik romanc1, 
50Jl0 kelimeden miirekkeb romanmda, 
«e» harfini bir tek defa bile kullanma· 

m1~tlr. 

Ben, kendi hesab1ma, bu marifetli a· 

Briiksel 22 (A.A.) - Belc;ika Ba§ • 
vekili Van Zeeland'm dairesinde cereyan 
eden son F ranstz • Belc;ika miizakerele· 
rinden sonra, diin ak§am ne§rolunan resmi 
bir tebligde §oyle denilmektedir: 

«Delbos, Briikseldeki ikameti esnasm· 
dan Van Zeeland ve Spaak ile 
biitiin meeslelerle bilhassa hu arada yeni 
Lokamo anla~mas1 ve F ransa ile lngiltere 
hiikumetleri tarafmdan Van Zeeland' a 
tevdi olunan ekonomik vazife hakkmda 
miizakerelerde bulunmu~tur. Pek samimi 
cereyan eden bu gorii§meler mii§terek dii· 
§iincelerden miilhem olan iki hiikiimet go· 
rii§leri arasmdaki mutabakat1 isbat etmi§· 
tir.» 

Beck Briikselde 
Var§OVa 22 (A.A.) - Londradan 

donerken Briiksele ugnyan Polonya Ha
riciye Nazm Beck orada iki giin kala· 
cak ve Belc;:ika Ba§vekili Van Zeeland 
ve Hariciye N azm Spaak ile miilakat
larda bulunacakt1r. 

Romanya V eliahdi Brii.kselde 
Briiksel 22 (A.A.) - Romanya Ve· 

liahdi Michell Kral ve Krali~eyi ziyarel 
i~in buraya gelmi§tir. 

11/-11/-~ 

ltalyan Kralt ile Kont Ciano 
Pe,teden-ayrtldrlar 

BudapeJte 22 (A.A.) -1talya Kral 
ve Kralit;;esile Prenses Maria ve Hariciye 
Nazm Kont Ciano, hugiin saat 19 da 
Budape§teden hareket etmi§ler ve geli~ 
lerindeki ayni merasimle te~yi edilmi§ler
dir. 

damm, ~uvald1zm goziinden igne ge~ir- Resmi teblii 

Pe,te ziyaretinde elde edilen 
neticeler 

Budape§te 22 (A.A.) - Siyasi me
hafilde tebariiz ettirildigine gore, !talya• 
Macar gorii§meleri esnasmda, hi~ bir ye
ni karar almmadigi gibi hic;bir yeni te~eb
hiis de teshit edilmemi§tir. Corii§meler, 
noktai nazarlarm derinle§tirilmesine ya ~ 
rami§ ve iki hiikumetin Tuna meseleleri 
kar§Ismdaki gorii§ beraherliiini bir kat 
daha kuvvetlendirmi§tir. 

*** 
Avusturya Hariciye Naztra 

Bern' de 
Bern 22 (A.A.) - lsvi~re konfedr>< 

rasyonu reisi Motta, A vusturya Hariciye 
Nazm Guido .5imith'i kabul etmi§tir. 

N e§redilen resmi hir tebligde iki dev• 
let adam1 arasmda tam bir gorii, birliji 
oldugu kaydedilmektedir. 

lsve~ Hariciye Naz:m Berlinde 
Berlin 22 (A.A.) - 1sve~ Hariciye 

NaZJn Sandler, saat II de buraya gel .. 
mi§tir. Naz1r, Von Neurath'1 ziyaret et .. 
mi§tir. 

Antoneaco Cenevreye hareket etti 
Biikre§ 22 (A.A.) - Hariciye a .. 

ztn Antonesco, yamnda elc;i Crezesco ol~ 
dugu halde, bu sabah Cenevreye hareket 
etmi§tir. 

Polonyada grev 
Var§OVa 22 (A.A.)- Cracovie'de nana 

mek, pirin~ tanesine siire yazmak kabilin- Budape§te 22 (A.A.) _ Resmi teb-
den hir huner olan bu i§giizarhgma degil, ligy .. i~lerinde c;ah~an 27 bin amele grev ilan 

ederek sokaklardaki in~aat mahallerini 
bu ya§tan sonra, bu azaba nasJ! tahanun_iil «1talya Kralmm Budape§teyi ziyareli i§gal etmi~lerdir. Grevciler i.icretlerin 
ettigine §a§tlm. miinasebelile, ltalyan Hariciye Nazm artmlmasm1 istemektedirler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••• II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirde 

lzmirde yaptlan. 19 mavu bav
ramz §enliklerinden muhtelif 

inttbalar 

19 mayts bayramt 

lzmir (Hususi) - Odemi§ hapisane • 
sinde bulunan ag1r hapse mahkum 15 ki
tinin, !stanbula sevki e111ri gelmi§tir. Mah
kumlar, bugiin yola ~Ikanlacaktir, 

~===~======~;::::::::==::::~::;;~~~~===~~k~a~t ~~~o~k~~u~.k~ii~r~g=o~·r~iiy:o:r:sun=-~k~i~h~a~l~a~y:a:~=~·~S:o:nr:a~sa:n:a~sfenelerdenberi senin i~in top· 
yorum. o~ hu~uk kuru§ i~in babanm son ladigtm hir iki bin lirahk mvetin yerini 
nefesinde yanmdan ka~mak, bu ii~ bu • soyleyince hemen gidip bu parayt huldun. 
~uk kuru~u on dan ka~trmak istedin. Fa • Daha sonra iltica edecegin yeri, benim 
kat in§allah ya§Iyacagtm ve seni bir hu- ~ok candan sevdigim bir aileyi haber ver· 
!IZ olarak adalete teslim edecegim.. dim. Ben olursem, hemen ona muracaat 

- Baba ne 5oyliiyorsun? Rica ede
rim sus... Say1khyorsun, hezeyan ve ka
bus i~indesin. Ne soyledigini bilmiyorsun 
ve hem Jcendini hem heni harah ediyor-

- Cetir, getir diyorum ... 
!htiyar iki dirsegine dayanarak otur .. 

mak istedi. Kalkh, yamha§mda duran kt· 
zm1 elinden tutarak sarsh: HAC I RA$iD 

«Cumhuriyet» in milli seriiize1t romam : 8 

- Evet... Ahmed ;>evket Bey cevab vennedi ve 
Leyla arkadaki yaz1haneye gitti. Alh 4[.eyla soziinii tekrara cesaret edemdi. 

gozden hangisinin kilidli oldugunu an! a- Ned en sonra ihtiyar hasta: 
maya ~ah§arak buldu. Kilidi at;tl ve - Diin gece, o '<ekmeceden aldJkla-
ic;inden buyiik bir paket zarf alarak ba- nm hem en geri getir I .•• 
bas1na getirdi: Diye emretti. Leyla tela~! a: 

- Buyurunuz!... - Neleri aldtm? Ben diin gece bura-
Ahmed Sevket Bey bu zarh gordiik- da degildim ki haba ..• 

ten !onra gene hiddetle: Miimkiin olsa odayt ve butiin evi se-
- Bunlan istemiyorum. Ba§ka §ey - sinin h1zile ~mlatacak olan ihtiyar son 

ler olacak ... Hepsini getir. .• kuvvetlerini tophyarak hayk1rmaga ba§-
Leyla hic;hir ~ey soylemiyerek tered - ladt: 

diidle geri dondii. Bo§ gozii iyice ac;arak - Yalan ... Yalan soyliiyorsun. Bi • 
yok!ad1ktan sonra: raz evvel gece bur ada oldugunu soylii -

- Batka hi~bir §ey yok ic;inde ba- yordun. Simdi .•• 
ba... Leyla onu hiddetlendirmemek i~in son 

Dedi. Bunu i§itince hastamn gozleri derece sakin bir sesle: 
kin ve nefretle parlad1. Di§lerinin gicJrtlSI - Sizi k1zdnmak, tekzib etmek iste
i§itildi. T erledigi, ~iddetli hir Ishrahla Sl· medim: Y oksa ben diin gece mektebdey
ltJ!digi goriiliiyordu. Leyla tela§ ve c:~- dim. fshat ederim ..• 
di~e it;inde onu gozliyerek: Ahmed Sevket bu sozlere asia inan -

- Adileyi ~ag1ray1m m1 baba? Bir mad1gmi gosteren hir eda ile: 
ka~e allr ffiiSlnJZ ~ - Benim hem en olecegimi sandm, fa 

Leylamn gozleri ya1 i~indeydi, titri· et, seni bir evlad olarak kabul edecektir; 
yordu: demi§tim. lnkar m1 ediyorsun? Bunlan 

- Baba, galiba gene hararetiniz yiik- i§itmedin mi? 
seldi. Uyusamz ... Size bir ka§e vereyim.. - Hay1r ..• Hay1r ..• Hi~bir§eyden ha· 

- Hay1r .• c Belki hararetim yiikseli· berim yok. Ben dun gece mektebde idim. 
yor, fakat uyumak istemiyorum. Uyu • Mektebden ancak bu sabah karanhkta 
yunca bir daha uyanmlyacagimdan kor • ~IktJm ve dogru yammza geldim. Adile 
kuyorum. Ciinkii... Senin de istedigin gece uyumadigl i~in onu odasmda hnaka· 
budur. Belki Adile ile birlikte bir daha rak yammzda bekledim. 
uyanmamam1 temine ~ahiJYorsunuz... - Sus, yeter ..• al~ak k1z ..• yeter ... Ba· 

- Nt. baba neler soyliiyorsun? .. -. na hi~bir vakit tam bir evlad §efkatile m· 
Bah a say1khyor musun? y oksa hakika· namaml§ oldugunu biliyorum. Bana her 
ten beni o kadar alc;ak ve vicdans1z m1 zaman kinle, nefretle bak1yordun. Sebebi, 
samyor5un? servetimi eglencelerde mahvederek seni 

Leyla ht~kiriyordu. !htiyar basta, arka- diitiinmemek diyordun. Halbuki ben, di-
smdan gelen seslere ac1 ac1 giilereks §imden tunag1mdan arhrarak topladigim 

- Galiba agliyorsun!.. N e yaman hi- para)'l, elimde kalan bir iki miicevheri se· 
]ekar ruhu varml~ sende. UtanmJyor mu- nin i~in sakliyordum ve oliimiimden sonra 

bunlarla ge~inmeni vasiyet ediyordum. 
sun? Diin gece sen in i~eriye girdigini 
gormedim mi santyorsun? Ben seni ~agtr· Sen benim bu rnii§fik ve temiz tasavvuru· 
mi§hm. Biraz sonra gel din ve «heni ist~ • rna bir h1rsiz gibi mukabele ettin; bir hn· 
mi§siniz, geldim baba» demedin miL SJZ gihi degil, belki hir katil gihi. .. 

sun ..• 
Ktzmm gozya§lan ve §iddetli reddi 

kar§Jsmda arada bir tereddiid ge~iren 
Ahmed ;>evket Bey; yaz1hanesinin ho§ 
kalan goziinii dii~iindii ve ha§IDI ~evirerek 
hala yere devrilmi§ duran sigara iskemle
sini gori.ince: 

- Bak, dedi. Dun gece yaz1hanenin 
goziinii bo§altJp ka~arken acele ile devir
digin sigara iskemlesi hala oldugu gihi 
duruyor. 

- Baba say1khyorsun. Ben huraya 
diin ak§amdanheri gelmedim. Cece mek
tebden c;Jkamazdtm, ancak bu sabah mli§· 
kiilatla izin a!dtm. Baba ben senin paranl 
ve miicevherini almadtm. Boyle bir§eyden 
haberim yok. Simdilik ~ok giikiir bOyle bir 
servete muhtac da degilim ..• 

- 0 halde soziimii dinle; hep5ini ge· 
ri getir. On! ann hepsi gene senindir. Fa
kat istiyorum ki gozlerim kapamnctya ka· 
dar yerinde dursun ..• 

- Almadigim, hatta gormedigim §ey· 
leri nastl geri getiririm? •• 

- Sana soyliiyorum; i§itiyor musun} 
Ben deli degilim, ben hastahk yiiziinden 
biitiin ~uurumu da kaybetmedim. Kahus 
ge~irmiyorum, her§ey hatmmda. Diin ge• 
ce odamdan ic;eri girdigin dakikadan §U 

iskemleyi devirip ka~hgm dakikaya ka
dar odamda nasi) dola§hgml, ne soyledi· 
gini ve neler yaphgm1 tamamen biliyo• 
rum. Bu gozii bo§altan sendin. $imdi de 
hir riiya m1 goriiyorum) Anahtanm soy • 
ledigim goz ho§ degil midir? 1~inden yal· 
mz hir deste zarf ve mektub ~1ktJ, degil 
mi ~ lstersen onlann da ne oldugunu soy· 
liyeyim. Hem hirer hirer... F akat as1l 
laz1m olan param ve miicevherlerimdir. 
Onlar sende. Nereye gotiirdiinse getir. 
haydi, ~ahuk getir ... Y oksa ..• 

1htiyar hiddet ve heyecandan titriyor, 
kesik ve titrek bir sesle han~ere5ini )'lrta• 
rak haykmyordu. Arhk sesi kesilmi§ti .. 
Bo§ bir bohc;a gihi yataga yigildJ, boga· 
zmdan hml!Ilar i§itilmege ba§ladl; gozle· 
rini kapad1 ve hir daha at;amadt ..• 

(Arkasz var) 
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Denizcilerin bahar bagramz 
Diin Heybeli Deniz Lisesi ve Harb okulu ~ok 
samimi bir toren ve ziyafetle ilkbahar1 kutlulad1 

Bayrak <;ekme merasimi t>e mektebe davet edilen talebelerden bir grup kar§llamrken 

Heybeli Deniz lisesi ve harb okulu I file Heybeliye muvasalatla Deniz Lise
dun ciddiyeti samimiyeti mezceden ~ok sinin kap1smda dizilmi§ talebe ve mekteL 
temiz ve Turk denizcilerine has ve asil komutam albay Ertugrul tarafmdan kar-
hava i~inde an' a nevi merasimle bah'.ln 
kutlulami§tir. 

Ba§ta harb filosu komutam Amiral 
F ahri En gin olmak iizere, diger komu -
tanlar ve talebe ailelerinden miirekkeb 
davetliler mektebin ~ok zarif bir §ekilde 
tanzim edilmi§ orta bah~esinde ~amlarm 
altmda bir miiddet istirahat ettikten ve 
mekteb gezildikten sonra saat 11 de ~a
lan borularla toren ba§lami§tlr. 

1lk yaptlan ~uvalla ko§ma yan§HU 
marul yeme, yagurt yeme, patates topla
ma yan§lan takib etmi§ ve biiyiik bi1 

Deniz yarz~lanndan bir int1ba 

ne§' e ve alki§ kamgas1 ortasmda, Deniz 
bandosunun yapt1g1 §CD ahenkler ic;in:le 
sandalya kapma yan§ile kara miisabaka 
Ianna nihayet verilmi§tir. Bu miisabalra
larda ~uvalla ko§mada ikinci stmftan 
Biirhan, marul yemede Arif, yogurt ye
mede N aci, sandalya kapmada Ziya, 
patateste Anf birinci gelmi§lerdir. 

Saat 12 de Marmaramn I§Jldtyan su -
!anna bir bahar ~er~evesi yapan agac;la
rm serin golgelerinde kurulmu§ sofralar
da biitiin davetliler ve talebe yi.izlerle k:
§ilik muazzam bir aile halinde i§tiha i!e 
kuzulanm, helvalanm yemi§lerdir. 

Y emegi miiteak1b 1 de mekteb nhh • 
mmdaki sancak diregine yigit denizcileri· 
miz mutad merasimle sancak c;ekmi§lerdir. 

O~e kadar talebe caz1 tarafmdan m:.t· 
vaffakiyetle ~alman parc;alar davetlileti 
dansa davet etmi§ ve Adamn o ilahi g=i
zelligine bir ba§ka giizellik ka tan dekor 
i~inde c;ok ho§ bir vakit gec;irilmi§tir. 

Diinkii merasimin en miihim hususiye
ti, ilk defa olarak Deniz Lisesinin, yap
tiklan bahar eglencelerinin ne§' esine is
tanbuldaki biitiin lise ve ortamekteblc -
rindeki arkada§lanm da ortak etmek is·· 
temeleridir. 

Bu maksadla davet edilen lise ve or· 
tamekteblerin sekizinci s1mf talebeleri de 
..;aat ii~te muallimlerile birlikte kafile ka-

§tlanmJ§lar ve kendilerine mihmandarl1k 
eden Deniz talebesinin delaletile mekle· 
bin her tarafm1 gezdikten sonra merasi.11 
yap1lacak sahaya gelmi§ler ve miZlka ile 
hep beraber IstiklaJ mar§Inl soylemi§lrr
dir. 

Buradaki denizci genclerimizin bir or
nek spor k1yafetlerile bandoya uyarai 
yaphklan ritmik jimnastik bir~ok takdir 
edilerek uzun uzun alkl§lanmt§hr. 

Bunu bir ko§u, ve harb stmflan ara
smda U<f ~ifte kik, s1mflar arasmda tek 
ve c;ift pad1lbot ve bot yan§lan takib et
mi§tir. Ko§uda birinci stmftan F aik Ara
rat, uc; c;ifte kikte 2 numarah kik, stmflar 
arasmda tek pad1lda 2 nci stmftan Ziya, 
c;ift pad1lda 2 nci stmftan Hiisameddin 
ve Halid, botta harb s1mfmdan Ali bi • 
rinci gelmi§lerdir. 

Bundan sonra sportmen denizcile1 
mektebin bahc;elerindeki muhtelif saha • 
larda futbol, tenis, voleybol ve giire§ mii
sahakalan yapml§lardir. Bu mi.isabaka -
!ann ekserisini davetli arkada~larile ya -
pan Deniz talebelerinin her hareketlerin
de centilmen hirer ev sahibi kibarhg1 if· 
tiharla gaze c;arp1yordu. 

Saat dortte mektebin biiyiik miisamere 
salenuna toplanan davetliler, talebe ca
zile bir miiddet dans ettikten sonra gos
terilen filimleri seyretmi§ler ve hamlanau 
biifelerde biiyiik bir ne§' e ile ak§am c;a
yml i~mi§lerdir. Bu mada misafirler adi·· 
na Gelenbevi ortamektebi frans!Zca mu· 
allimi T evfik soz alarak: «Bugiin Deniz 
Lisesinin ctok s1cak ve misafirperver ku· 
cagmda gectirdigimiz bahtiyar saatleri 
hayatJmlzm en giizel zamanlan s1rasma 
kaydedyoruz» diye ba§ladJgi nutkunu 
§U sozlerJe bitirmi§tir: 

«- Biz, mekteblerimizde Deniz Li
sesine, denizin mnm bilen, denizin §i'rini 
anhyan ve orada temeyyiiz eden ve kendi
ni sevdiren k1ymetli unsurlan hazlrlamak
la bahtiyanz. Deniz Lisesi saym erkamna 
te§ekkiirlerimizi takdim ederken Tiirkiye 
Cumhuriyeti donanmasma §eref verecek, 
onu yiikseltecek genclerimize sonsuz mu· 
vaffakiyetler dileriz.» 

Mekteb komutanhg1 emir zabiti Bur
han Giireli de c;ok samiml bir ifade ile 
bilmukabele te§ekkiirlerini bildirmi§tir. 
Misafirleri tekrar biitiin arkada§lan na
mma selamlami§tlr. Bu strada Deniz ta
lebesile misafirleri kar§Ihkh birbirleri §e
refine ii~er de fa §a §a §a!.. diye bag1r • 
rni§Iardu. 

Mektebin onundeki sahada toplanan 
davetliler burada denizcilerimizin muvaf
fakiyetle oynad1klan millt oyunlan sey -
ret!l1i§ler ve hep bir agJzdan soyledikleri 
muhtelif deniz mar§lanm ve operetlerini 
dinlemi§lerdir. 

Aynlmak saati yakla§Irken, biitiin sivil 
talebe namma Heybeli ortamektebi tale
besinden Ali Giirkan denizci arkada§lan
na hitaben §U sozJerj soy)edi: 

Surat ko$usu musabakast ba§larken 

«- Saym denizci karde§ler ... 
Bugiin okulunuzda gordiijiimiiz sami

mi kabule biitiin arkada§lanm namma 
ictten co§an te§ekkiirleri sunanm. Hayat 
ve bilgi sunan bu kaynaktan doya doya 
ic;en karde§lerimize ne mutlu! Yurdun de
niz koruyuculan, belki bizler de -bir giin 
yammzda yer ahrsak, bu, bugun bize 
sevgi ve samimiyetle kucak a<fl§Inizm ese
ri olacaktu. 

.?u anda hepimizin kalbindeki tek dile
gi, dilimizle tekrar edelim: Y a§aSm Ulu 
Onderimiz Atatiirk I» 

Co§kun alkt§larla kar§llanan nutku mii-

Talebeler yemelc esnasznda 

teak1b birbirine girerek gozleri ya§artan 
bir samimiyetle kucakla§an gender, biraz 
sonra iki ma dizilen deniz talebesine veda 
ediyorlard1. 

Davetlileri istanbula gotiiren vapur, 
iskeleden aynhrken, mektebin nhhmma 
dizilmi§ denizciler §apkalanm salhyarak 
ve §a ... §a ... §a ... diye bag1rarak misafir
lerini hararetle te§yi ediyorlar, vapurdaki· 
ler de Ada hy1lan gozden kaybolunc1ya 
ka<i_ar <;lrpma t;Irpma gene denizcilere se
lam ve muhabbetlerini gonderiyorlard1. 

Heybeli Deniz lisesi ve Harb okulun
da dun c;ok samimi ve temiz bir gun ya§I· 
yanlar, her baktmdan miikemmeliyetine 
§ahid olduklan deniz talebesinin, torenle
rinin ne§esine biitiin lise ve orta okullarda· 
ki karde§lerini de ortak etmegi hatJrhya • 
rak, -istanbulda ilk defa- bunu buyiik bir 
nezaketle yaphklanm da unutm1yacak -
lard1r. 

Tarihi tablolar i~in bir 
paviyon a~dacak 

Mlizelerimizde mevcud tarihl resim 
ve tablolan halkm istifadesine arzetmek 
ve bunlan tarih stralarile toplu bir hal
de bulundurmak ·i~in Topkap1 eski Ttirk 
ve islam Mtizelerinde yakmda bir pavi
yon a~1lacakhr. Bu paviyona mtilhak o
larak aynca bir de eski vesika ve yazl
lan te§hir edecek bir salon haz1rlan -
maktad1r. Bundan ba§ka k1ymettar ha! 
hlar i~in de miizede bir me§her a~1lmas1 
dli§tiniilm!?ktedir. -···-Bir yankesicinin ciir' etkarhg1 

Refika admda 50 ya§larmda bir ka -
dm, dun sabah Usktidar Adliyesi ontin
deki tramvay duragmda tramvay bek -
lerken me§hur sabxkahlardan yankesici 
Ramazan birdenbire yamna sokulmU§ 
ve kadmcag!Zln elinde tutmakta oldugu 
i~inde 100 lira bulunan ~antasm1 kapa -
rak ka~ml§tlr. 

Kadmcag1z bu vaziyet kar§lsmda der
hal feryada ba§laml§ ve civarda devri
ye gezen polis yankesiciyi 10 dakika ka
dar kovalad1ktan sonra yakalamt§tlr. 

<;anta sahibine verilmi§, sab1kah da 
Adliyeye teslim edilmi§tir. 

Milletler Cemiyeti 
Sancak davas1n1 

gorii,ecek 

Miinaka,a ~Ikaran kitab 

~air F uzuli ve Ermeni 
rahibi T erziba~yan [Ba~taratt 1 inct sahi!ede] 

lar aleyhine yeniden niimayi§ler yapll
mi§tlr. Protesto makammda grev ilan 
eden niimayi§~ilerle polis arasmda mu- Terziba~yan hayabiun 
sademeler olmu§tur. Hadise hakkmda yirmi senesini vakfettigi 
tafsilat almamaml§hr. 

Habe,istantn vaziyeti 
Londra 22 (A.A.) - Havas ajansmm 

muhabiri bildiriyor: 
Haile Selasie, bugiin Cenevreye bir 

murahhas heyeti gonderip gondermiye
cegi hakkmda bir karar ittihaz edecek
tir. Selasie'nin mii§avirleri ve bu me
yanda Fransa Hariciye Nezaretinde yok
lamalar yapan Frans1z hukuk§inasl Jeze, 
Cenevreye bir murahhas heyet gonde -
rilmesine taraftar degildirler. Bu suret
le Milletler Cemiyetinin sarahatle cep -
he alarak Habe§istanda bir italyan hii -
kfuneti mevcud oldugu i~in Habe§ heye
tinin uzakla§hnlmasma karar vermesi
nin online g~ilecektir. 

Meselenin halli, bu suretle teahhur e
decek ve !ngilterenin vakit kazanmak 
hususundaki arzusu yerine gelecektir. 

• • eser1n1 ne • • 
1~1n ve 

1-
nasd yazdt? 

Kevork Terziba$zyan 

nekadar buyiik bir i§kenceye mahkum et
tigimin farkmda degildim. <;iinkii F uzu
linin eserini inceden inceye tetkik etmek
ten ba§ka, Hazreti Muhammedin, Hali -
felerin ve Arab devletlerinin, Arab me
deniyetinin, Osmanh devletinin mufassa
lan tarihlerini tetkik etmek mecburiyetin -
de kaldun. Bunlann haricinde Kur' am 
Ke'rimi, miiteaddid Arab, Acem, Latin 
ve 1talyan §airlerinin eserlerini de inceden 
inceye tetkik etmek zaruretinde kald1m. 
Biitiin bunlar kafi degilmi§ gibi, ~alt~ma 
itibarile oldiiriicii bir i§e daha katlanarak 
biitiin bu §airlerin eserlerini satm satmna 
F uzulinin §iirlerile kar§Ila§hrarak muka
yese ettim. Bu i§in korkunc mii§kiilatm1 ve 
zahmetlerini kirQse takdir edemiyecektir. 
Miiteaddid defalar ba§ladJgtm i§i yanda 
b1rak1p geri donmek istedim, fakat mute
veffa dostlanmm « Y az! Bir§ey yaz» 

Bu §ekilden, italyanlann pek mem -
nun olm1yacaklan beklenebilir. ingiliz 
siyasi mehafili, Habe§ murahhas he.
yetinin meclisten uzakla§hnlmasmm I- i 

talyanlar i~in bir zafer mahiyeti alma -
mas1 Iaz1m geldigi kanaatindedirler. Biiyiik Tiirk §airi Fuzuli hakkmda ra- sozleri ate§ten bir emir gibi gozlerimin 

hib Kevork T erziba§yan tarafmdan ha- onunde tecessiim ediyordu.» Londra 22 (A.A.) - Milletler Cemi -
yetinin oniimiizdeki i~timai burada asa
biyetle beklenmektedir. M1s1rm Millet
ler Cemiyetine aza olarak kabul edil -
mesinden §liphe edilmemektedir. Zira 
bu bir formaliteden ibaret bulunmak -
tad1r. Fakat diger taraftan Cemiyet pak
hmn 16 nci maddesinin mlizakere edile
cegi de samlmamaktad1r. <;unkii boyle 
bir miinaka§amn dikkatli bir haz1rhga 
ihtiyacl vard1r. 

Valancia hiikfunetinin Alman ve !tal
yan miidahaleleri hakkmda tahkikat a
~Ilmasmi istihdaf eden teklifine kar§l 
nas1l bir hatt1 hareket ittihaz edilebile
cegi sarahaten malum degildir .. tng.ilte
renin bu teklifin Milletler Cem1yehnde 
miizakere edilmesine muhalefet edecegi 
ve meseleyi Londra komitesine gonder
mek istiyecegi tahmin olunmaktad1r. 

Habe§istan meselesinin ortaya ~blma
s1 mii§klildiir. Negus, bu defa M11letler 
Cemiyetinde esasen temsil olun!luya -
caktlr. Zannedildigine gore eger Italyan 
imparatorlugunun tanmmasm1 ist~hd~f 
eden her hangi bir teklif yap1hrsa Ingll
tere bundan memnun olacakhr. Bunun
la beraber bu mesele hala nezaketini mu 
hafaza ettiginden bir kere daha taliki 
tercih olunmaktadxr. 

Eden, hafta sonunda Londraya done
cek ve bu takdirde Lord Cranborne in
giltereyi silahs1zlanma biirosunun i~ti -
mamda temsil edecektir. 

••• 
«Tiirk- italyan dostlugu 

inkisaf halindedir» 
' [Ba6taratt 1 inct sahffede] 

Vekili doktor T evfik Rii§tu Aras arasm
da Milanoda cereyan eden mulakat 
1928 de temeli kurulan dostlugun terak
ki ve inki§afma mani olacak hic;bir se • 
beb mevcud olmad1gm1 ac;Ikcta gaster • 
mi§tir. 

Akdenizde ltalyanm sulhu idame ve 
korumadan ba§ka hic;bir gayesi yoktur.» 

Roma 22 (A.A.) - Kant Ciano, 
burada bulunmadigi ic;in Hariciye Miis· 
te§an Bastiani, ayan meclisinde !talya· 
mn harici siyaseti hakkmda izahat ver • 
mi§tir. 

Muste§ar demi§tir ki: 
«halyan - Habe§ ihtilafm1 miiteak1b 

muhtelif memleketlerle 30 dan fazla iti
!af akdedilmesinde gosterilen surat, 1tal
yamn bir te§riki mesai siyaseti tesis etmek 
istedigini gostermektedir. 

Roma - Berlin mihverinden bahseden 
Bastianini, bu mihverin Avrupa sulhunu 
muhafaza ettigini ve ecnebi matbuat la • 
rafmdan iddia edildigi vec;hile bir blok 
te§kii etmedigini soylemi§tir. 

Miiste§ar, bundan sonra Roma pro • 
tokollarile Yugoslavya ile akdedilen iti
lafa, daima sulhcu olan ltalyamn Akde
niz siyasetine ve Turkiye Hariciye V ekili
le yap1lan konu§malara telmih etmi§tir. 

Bastiani, §unlan ilave etrni§tir: 

«- italya, M1smn kapitiilasyonlarin 
ilgas1 hakkmdaki talebini derhal miisaid 
bir §ekilde kar§llami§tir.» 

Hariciye Muste§ari bu munasebetle 
ftalya ile M1s1r arasmda an'anevi dostluk 
baglan mevcud oldugunu kaydetmi§tir. 

Frans1z fabrika1armda bolte· 
vikletme vaziyeti 

Paris 22 (A.A.) - Toulouse'tan bil -
dirildigine gore, bu §ehirdeki tayyare i
malathaneleri, i§~ilerin imalathaneleri 
bol§evikle§tirmek te§ebbtisii yiiziinden 
imalat son hafta i~inde mlihim surette 
azalml§ oldugundan, Bayonne'a naklo -
lunacakhr. 

Paris ·Tokio hava seferi 
Paris 22 (A.A.) - Tayyareci Doret'le 

refiki Michetti, Paris - Tokio hava se
ferini tesis etmek iizere bu sabah hare
ket etmi§lerdir. 

ml~nan ermenice eser birdenbire giiniin Terziba§yan, Orta~glarda ltalyada 
meselesi halini almi§hr. Birinci cildi 1928 gordiigiimiiz Renaisance'a erge~ Tiirki
de, ikincisi de miiellifinin oliimiinden son- yede §ahid olacaglm!Zl soyliiyordu. Ter
ra, 1929 da ne§redilen bu muazzam ese- ziba§yan ilk §afagm dogdugu, ilk giilun 
rin muhteviyah hakkmda heniiz miispet actildigl, ilk biilbiiliin ottiigii §arkta gozle
bir§ey yaz1lmad1g1 gibi, bir Enneni pa- ri kama§tJran yeni bir medeniyet dogaca
paztm hayatmm yin_ni senesini F uzuliye gma inanmJ§tlr. Turk, Hind, Yunan, Er
hasretmege sevkeden sebebler de ara§hnl- meni, Arab, Acem edebiyatlanm insan 
mami§hr. Diger taraftan ennenice olarak dimagmm hirer §aheseri add eden T erzi
yaziimi§ olmas1, eserin Turk miinevverle- ba§yan eski §ark edebiyatlm yeni nesle ta
ri tarafmdan tetkik edilmesine mani oldu- mtmayi kendine bir vazife addetmi§tir . 
gun dan, ermenice F uzulide Turk miinev- Rahib T erziba§yana gore eski kiymetleri
verleri ic;in bir yenilik bulunmadlgi zan- ni tamyan yeni nesil onlan Avrupanm 
nedilmesine sebebiyet vermi§tir. kiymetlerile mukayese ettigi takdirde da-

Eserin muhteviyabm tetkik etmezden ha miikemmel eserler viicude getirecektir. 
evvel miiellifini yakmdan tammak lazJm- y unan edebiyatmdan dog an Latin ede
dtr. Rahib Kevork Terziba§yan 1862 de biyah, Latin edebiyatmdan dogan Ital
Ankarada dogmu§tur. Kii~lik ya§mda yan, F rans1z ve !ngiliz edebiyah gibi, 
babas1m kaybeden Kevork ilk tahsilini eski §ark edebiyatlannda da yepyeni ve 
Ankarada gormii§liir. Hocalan kuc;iik daha miikemmel bir Turk edebiyah doga
Kevorkun kabiliyetini ve yiiksek zekasm1 cagma kuvvetle iman etmektedir. 
takdir ederek, ilkmektebi bitirir bitirmez T erziba§yan bu ag1r yiiku omuzlanna 
onu Romaya gondenni§lerdir. Ankarada- ahrken Avrupahlarm bir tek kelime i~in 
ki katolik papazlarm tavsiyesile Romaya eserler ne§rettigi halde, Ti.irkiyede Fuzuli 
gonderilen gene <fOcuk oradaki me§hur ic;in §imdiye kadar bir ilmi tetkik eseri ne§
Propaganda Oniversitesine talebe kayde- redilmemi§ olmasm1 ve Fuzuli hakkmda 
dilmi§tir. T erziba§yan bur ada yabanc1 §imdiye kadar ne§redilen eserlerin F uzuli 
dilleri, felsefe, ilahiyat tahsil etmi§ ve hakkmda hakikl bir fikir veremiyecegini 
Oniversiteyi 150 talebe arasmda ibrinci- kaydederek, eserini viicude getirmek i~in 
likle bitirmi§tir. imtihanlarda ham bulu- tam yinni sene ~h§mak mecburiyetinde 
nan Papa Oniic;iincu Leon, Terziba§ya- kald1gm1 soyliyerek, ba§ka turlii ciddi bir 
nm parlak muvaffakiyetini altm ve giimii§ eser haztrlanamiyacagmi bildiriyor. 
madalyalarla takdir etmi§tir. T erziba~yan bu zorluktan §ikayet et -

Oniversiteyi bitirdikten sonra rahib o- memi§tir, bilakis hayatmm yirmi senesini 
!an T erziba§yanm Avrupamn birc;ok §e· eserine hasrettiginden dolayt memnun ol
hirlerini gezerek, ingilizce, felemenkc;e dugunu ilave ediyor. 
ogrenmekle beraber, italyanca ve fransiZ- .?imdi gelelim T erziba§yanm c;ah§ma 
casm1 da ilerletmi§tir. T erziba§yan Av - tarzile eserinin muhteviyatma: 
rupadaki tetkiklerini bitirdikten sonra Rahib T erziba§yamn F uzuli hakkmda 
Tiirkiyeye donmii§ ve ruhani vazifelerle bir eser yazmas1 ruhani mehafilde baz1 
Adana, Hacin, Erzurum ve Ankarada ho§nudsuzluklar uyandirmi§hr. T erziba§
bulunmu§tur. Bilahare 1stanbula tayin e- yam c;ekemiyenler, bir huistiyan papazJ • 
dilerek Patrik Azaryan zamamnda Er - nm bir miisliiman §air hakkmda dart cild
meni katolik patrikanesi ba§katibligine se- lik bir kitab yazmasmm din kaidelerine 
c;ilmi§, ve uzun miiddet bu vazifeyi buyiik mugayir oldugunu iddia etmi§lerdir. Bu 
bir liyakatle if a etmi§tlr. Rahib T erziba§• dar zihniyet neticesinde, T erziba§yanm 
yan bo§ zamanlanm edebiyata hasretmi§ eserinin ii~iincii ve dordiincii cildini tabe· 
ve «Latince Gramer» ile «Latin Vezni» decek olan ve ruhanilerin elinde bulunan 
adh iki eser yazml§ ve ruhanl mecmualar bir matbaa taahhiidiinden vazg~tigi ic;in, 
~Jkarmt§llr. eserin iki cildi bugiine kadar ne§redileme-

Rahib T erziba§yan Umumi Harbin mi§tir. 

arifesinde, ihtiyarhg1 hasebile, fili hizmet- T erziba§yan eserinin bu gibi zorluklar 
ten ~ekilmi§ ve tamamile tetebbiiatla i§ti- kar§Ismda bulunacagml daha evvelden ih
gale ba§lamJ§hr. Bu malarda iki ruhani 

sas ederek, eserini §iddetle mudafaa edieser ne§retmekle beraber F uzuli hakkm-
daki muazzam eserini de hamlamaga yor ve F uzulinin yuksek fikirlerini, insani 
ba~lami§hr. T erziba§yan, Rom ada ilahi- duygulanm zikrederek papazlar tarafm· 
yat ve felsefe tahsil ettiginden ve latince dan yaptlmasi muhtemel gordiigii hucum· 
ile garb dillerinden ba§ka tiirk~e. arabca lara cevab vererek F uzuliyi okuyan gene• 
ve farisi ile eski sami dillere de vakif bu- lerin omiirlerinin sonuna kadar fenahktan 
lundugundan, Tiirk edebiyat tarihi hak -

sakmacaklanm ve eserinin <;iceron 'un kmda da esash tetkiklerde bulunmU§ ve · 
nihayet yirmi senelik fasilasiz c;ah§malar- eseri kadar insaniyete faydah olacagml 
dan sonra ennenice Fuzuliyi meydana ge- soyliiyor. 
tirmi§tir. F uzuliye bu kadar derin bir a§kla bagh 

Fuzuli nasrl yazrldr? olan Terziba§yamn c;ah§rna tarzile hazu-

Ermeni §airlerinden miiteveffa Tom as Ia dig! eserin muhteviyah aynca tetkike §a· 
T erziyanla gene Ermeni miinevverlerin - yandu. 
den miiteveffa Karabet Karaka§ bir gun S. $amlr 
T erziba§yana nic;in bir eser yazmad1gm1 ••••••••••••••• .. 
sonnu§lard1r. 0 zamana kadar bir eser 
yazmay1 dii§iinmiyen T erziba§yan bir ki
tab yazmaga karar venni§tir. 1908 tari -
hinde verilen bu kararm tatbik ciheti T er-
ziba~yam rok dii~undurmii•tiir. Terziba•- . 

y .., y ' • Beyoglunun en serm 

NOVOTNil 
yan yeni bir§ey yapmak, ba§kalanna ben- ve kibar 
zememek, daha dogrusu ba~kalanmn ya-
pamadigi bir i§i yapmak istiyordu. Ayni B A H f; E S i 
zamanda faydah bir eser hamlamak iste- A r I L D I 
digi ic;in uzun muddet dii§iinmii§, nihayet ¥ 
gencliginde, birkac; gazelini okudugu ve Her ak§am §ark1h miizik 
c;ok sevdigi Fuzuliy· hahrlaml§hr. Terzi- Bira bUyUk kadehi 20 Kr. 
ba§yan eserinin mu.kaddemesinde bu ka-
rarmdan bahsederek §unlan yaztyor: TEPEBA~I - DAiRE 

«Heyhat! Bu karan vermekle kendimi L•••••••••••••••l 



{~Cumhuriyet1JI] 
lf=1l a u ~ ~ lYI ~ Ibn lfil Ibn 

Bu nas1l i' 
Kiitahyada Cumhuriyet mahalleslnden 

Ahmed oglu i:smaille Yenimahalleden Hii
seyin oglu Hasan imzalarlle aldlglmlz mck
tubda deniliyor ki: cBelediyemiz, elektrill;in 
kilovatm1 civar 9ehir ve kasabalara n!sbet
le c;ok pahah olarak 25 kuru§a vermekte ve 
biz de bun~ ragmen seve seve bu pahalll1ga 
lcatlanmakta !ken yeni bir usul daha koy
du. Ayda iic; kilovattan a§agl sarfiyat kabul 
etmiy<Yr, aksi takdirde cereyam kesiyor. 
Herkes iktlSada te~vik edilirken Belediye
nin yak1!madan cereyai). bedeli taleb etmesl 
ve herbirimlzin tes!sat bedeli · olarak a vue; 

GONON BULMACASI 
1 ~ s 4 5 6 7 8 9 10 
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• I I I I I I~ 
dolusu para sarfeattikten sonra medeniyet Soldan .saga: 
l§lgmdan mahrum edilmesi dogru mudur?:. I - Adana civarmda merthur blr yer. 2 -

Bir Karadenizlinin temennisi Tamnmu~ bir masa.lm me§hur blr §ahsiye-
Kasrmpaliada Bahriye caddesi H. bzcan tl, bir hitab edat1. 3 - Oyuk yer, sarho§un 

1mzasile ald1g1mlz mektubda deniliyor kl: feryad1. 4 • iskambilde bir kag1d, 1tikad. 
cDenizyollarmm 15 mayiStan itibaren tat- 5 - Bir l9i meharetle !dare. 6 - K1raat eden, 
b!kma ba§llyacagl tenziHi.tl! tarifede Ka _ gi.izel kokulu blr madde. 7 - Bir sua! kell
radeniz yolunun !st!sna edilmesine bir tiir- mesi, bir edatm kiSaltllml§l. 8 - Tarihte 
hi aklrm ermed!. Halbuki Karadeniz §ehir • meshur bir casus. 9 - Kaleel, mektebde 90-
lerindeki tamdlklarrmdan ald1g1m mektu'b- cuklara yaptmlan blr ~?ey. 10 - Viicuddeki 
larda bilhassa - kendilerine de tatblk edi- §lsklnllk, 9an. 
lecegini sanarak - tenzilatll tarifeden bah- Yukartdan a~ag1ya: 
sedilmekte ve blr istanbul seyahati n!yet- 1 - Qok soyliyen, bir isaret s1fah. 2 • 
lerinden bahsedilmektedlr. iktlSad Vekili- Millet, giylnme levaZlmatmdan. 3 - Bir 9C
mizin bu i9le me9gul olarak tenzilatll tar!- sld sandal, yiiziimiiziin uzuvlarmdan birl. 
feden Karadenlzlilerin istifade ettirilmesi- 4 - Tapmmak. 5 - Frans1zca cnadin, gii -
ni temenni ve rica ederim.~ zel. 6 - Frans1zca giine§in dogma zamam, 

Giizel bir leklif franslzca qarkl soyleme, bir edat. 7 - Bir 
Galatada Taptas han 4 numarada sa!A.- · v1IA.yetimlz, miistahkem yer. 8 - Yokluk, 

haddin Aslay lmzasne aldlglrnlZ mektub- Fasta blr ye:. 9 - Bir. ~eyi ate§te s1zd1rma 
da denlliyor ~i: cB!ri Haydarpa9a Llsesin- tar_zl. 10 - B1r emir, b1r edatm k1saltllm191, 
de, digeri de Istanbul K1z Lisesinde okuyan vilayet. 
ikl c;ocugum var. Bunlar Beyoglundaki e- Evvelki bulmacanm haU~dtlmi§ §ekli 
vimlzden mekteblerlne gltmek ic;in muhte
lif nakll vasitalanndan istifade ediyorlar. 
Ve bittabi her nakil vas1tasmda tenzilii.tl! 
tarifeden !stifade edebllmek !gin ayn a.yr1 
pasolar 91karmak mecburiyetinde kahyoruz. 
Gelecek ders y1lmda bunun daha kolay ve 
daha pratik bir usule baglanmasi ic;in alii.
kadarlardan miirekkeb blr heyetin topla
narak bu hususta konu§maslm tekllf edi
yorum.:. 

Bir ~ikayetin cevabt 
G69enlerde yazd1grm1z cTam be~ ay son

ra» ba~hg1 altmdakl §lkayet iizerine istan
bul , Posta ve Telgraf Miidiirliigiinden bir 
mektub a!d1k. Bu mektubda denlllyor ki: 
cMiivezzlimiz iizerinde 5 kuru(lluk vinyet pu
lu almacakt~r §erhini ta(llyan ihtarnameyl 
berayi tahsil eve gotiirmi.i§ ve kimseyi bu -
lamaymca tekrar gelip aramak tizere alt 
kat kiraCiya b1rakml§tlr ve tekrar aranma
ga vakit olmadan Postahaneye bir ogle ta
tili zamamnda mtiracaat edilerek bore o
denml9, pul da lhtarnameye yap!§tlnlml§ -
t1r. Bunun ic;in makbuz verllmez., 

Giiriiltii ile miicadele suya m1 
dii~tii? 

Fatlhte oturan bir kariimlzden aldiglmlZ 
lnektubda den!liyor ki: (Semtimizin siit • 
c;iileri sabahm daha dogrusu alaca karan
l!gm be~? buc;ui1;undan itibaren avazlan 91k
t1g1 kadar matalanm sa'tmak ic;in bagnma
ga ba~?llyorlar. Vukuu hali bundan bir miid
det evve! ~lkayet ettlgimlz halde hic;bir ne
tice !flkmadl. Bu hususta alakadar makamm 
alenen dikkat nazarlarm1 c;ekmekten ba~?ka 
9aremlz kalmad!., 

Belediyenin nazar1 dikkatine 
Yenikap1da Yal! mahallesi Ortasokak 19 

numarada Cerna! Hiisnii Sayol imzaslle al
dl~miz mektubda denlliyor ki: cAksaray
da. Vallde cam!sinin oniinden Yenlkapl §i
mendifer istasyonuna glden ell1 metro ge
nl§llgindekl yolun hali cidden acmacak bir 
§ekildedir. Buradan yazm tozdan, kl§lll da 
9amurdan gec;ilemez. Halbuki yol cldden <;ok 
kalaballk olmaktad1r. Buna bir de 9U nok
sam katabiliriz. istanbulun bu en biiyiik 
yolu ancak iit; be§ kor kandll nev'inden l!;llk
la aydmlatllmaga <:all~llmaktadtr. Bu yo
lun namile miitenaslb bir sekle sokulma -
sm1 alii.kadar makamlardan isterlm . ~ 

Zonguldak vilii.yetinin 
nazar1 dikkatine 

Zonguldagm Ontemmuz mahalleslnde 12 
numarada maden baskii! memuru M. Emln 
imzaslle aldlgimlz mektubda denillyor kl: 
cMahallemizde i§lemekte alan maden o • 
cagmdan 91kanlan ta§ toprakla zeminden 
1tibaren 75 metro yiiksekllginde ve 36 bin 
metro murabba1 . yer !~?gal edllen bir dag 
viicude getirildl. Ileride yagacak yagmurlar 
bu sun'i dagm ta§ ve topraklanm bag ve 
bahc;elerlmlzi ve nihayet evlerimizl lstila 
edecektlr. Viicude getirllen bu dag1 Zon -
guldagm UZlln 9imen parkile 9arl11Sllldan 
bile gormek miimkiin. Alakadar makamla
rm bu i9in blr an eve! online gec;mes!nl 
mahallellnin selameti namma bek!lyoruz., 

Fatih kaymakamhgmm 
nazar1 dikkatine 

Fatih Harac;c;rmuhiddin mahallesinde 
Dersnazm sokak 22 numarada Hakkl Acar 
~zasile aldlglmlZ mektubda denlliyor kl: 
elk! haftadanberi 9ar§amba pazan sokagi
mlzda kurulmaktadtr. Sokag1m1zm kaldl -
r1m ta§lle d~enmediginden ~ikayet ederken 
bir de b~1nuza bu 911tt1. ~imdi sail ak§a
mmdan ba~I1yan ve bekc;ilerle poiislerin 
menedemediklert giirii!tii c;ar§amba ak~a -
m1 g69 vakte kadar devam etmektedir. So
kak kap1m1za kadar getlrllip serilen mal
lardan tiirlii sebze, yag, zeytln ve sair ne
valenln kokusu,atllml§l evln i9ini slnek 
hiicumuna maruz bnakt1g1 glbi kokudan 
da gec;ilmez bir hal almaktad1r. Bizim pa
zara iht!yacuruz yoktur. Evlerimlzde c;oluk 
ve 9ocuklarrm1Zla rahat oturmak istiyoruz. 
Pa~arm ?aha miisaid ve genii? bir yere, me
sela Fatih camls!nin avlusuna nakledilmesi 
hll.'!usunda alii.kadar makamlarm dikkat 
nazarlanm c;ekmenlzi dllerlm., 

ROMANYA SEYRiSEFAtN lDARESi 
Hareket edecek vapurlar: 

ROM~iA vapuru 25 mayts sah saat 
1~ de (Plre, Beyrut, Hayfa ve iskende
nye) ye. 

DACiA vapuru 29 maYlS cumartesi 
saat 13 te (Kostence) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden Londra 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve 'warszaw~ 
igin tenzilath fiatlarla miittehid bilet • 

1 ~ s 4 ~ 11 1 8 9 to 
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SATILIK ARSA-
Lalelide tramvay caddesinde de

nize nazrr bir arsa sahhktlr. Ta
liblerin istanbul Defterdarhg1 dos
ya memuru Bay Refik Yola~:;a mii
racaatleri. 

Eyiib icra memurlugundan: 
Miiyesserin, Zehra, Behire, Bedia ve 

Ibrahim Cevdetle §ayian mutasarnf ol
duklan igrikaptda igrikap1 caddesinde 
Avc1bey mahallesinde (1 ve 3) numarah 
hanenin zemini malta do§eli koridor, ii
zerinde komiirliik ve mutfak ve e§~an 
miismireyi havi bah~ede bfr odunluk ve 
birinci kata ~1karken bir asma oda ve 
birinci katta bir sofa iizerine kilerli iki 
biiyiik oda ve kilersiz kii9uk bir oda, bir 
hala ve elektrik tesisahm havi oldugu 
ve 1/3 hane keza zemini malta do§eli ko
ridor ve bir hala ve bir biiyiik oda, ikin
ci katta kii~iik bir koridor biri kii~iik 
digeri orta iki odadan ibaret bir ~atl al
tmda iki bab hanenin §iiyuun izalesi 
i9in a~1k artbrm1ya ~lkanlml§hr. 

K1ymeti muhammenesi (850) lirad1r. 
$artnamesi 10/6/937 tarihinden itiba -
ren divanhaneye as!lacaktlr. 

Birinci artt1rma 25/6/937 tarihine mu
sadif cuma gunii saat 14 ten 16 ya kadar 
sahlacakbr. Artbrm1ya girmek i~in ko
nan k1ymetin %7 bw;ugu nisbetinde te -
minat ak~esi ahmr. Birikmi§ vergi, va
klf icaresi hissedarlara, riisumu tella -
liye mii§teriye aiddir. Birinci arthrma
da K. %75 ini bulursa mii§terinin lis -
tiinde b1rak1hr. Aksi halde en ~ok art
bramn taahhiidii yerinde kalmak §ar -
tile artbrma (15) giin daha uzablarak 
12/7/937 pazartesi giinii ayni saatte i
kinci arthrmas1 yap1larak ihalei kat'iye
si icra edileceginden ipotek sahibi ala -
cakhlarla diger alacakhlarm ve irtifak 
hakkl sahiblerinin gayrimenkul iizerin
deki haklanm, hususile faiz ve masrafa 
dair iddialanm miisbit evraklarile bir -
likte 20 gun i~inde dairemize bildirme -
leri, aksi takdirde haklar1 tapu sicille -
rile sabit olmad1k~a payla§madan hari~ 
kalacaklan ve daha fazla malfunt isti
yenlerin dairemizin 937/622 numarah 
dosyasma miiracaatleri ilan olunur. 

Operator ' 

RIZA UNVER 
Dofium ve kedsn hastalsklars 

mDtehaSSISI 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap1 
T ele fon : 22683 

TUrklyenin en me,hur 

Giil bah~esi 
Yiizlerce ~e§id dort bin biiyiik, kii~¥i.ik 

giil. c;amhk, bag, meyva, ~ilek. 
Erenkoyiinde Etemefendi caddesinde 

(Haydra Bey) in 135 numarah ko§kii 
yalmz giillerile duvarlarm1n degerinden 
daha a§agt fiatla yani (6,000 liraya) sa
tlhkhr. Telefon: 52.62. 

Bir fep memuru 
ler verilir. Biitiin Romanya, Polonya aran1y0r 
ve Tuna limanlarl i9in ve Tiirkiye - ~;jose i§lerinde tecriibeli bir fen me-
Romanya hiikfunetleri arasmdaki 'tilaf · · · 
mucibince merkezi ve ~arki A~ a m~runa Ihttyac vardlr. I§ Han No. 7 - 8 e 
· . t u· h . 1 P muracaat. 
1~m enz at ftatlar a e§yayi ticariye ----------------
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat il;in D A K KUT.EL 
Galata Yolcu salonu kar§lsmda Ta ·j r. • • I 
hirbey hanmda tstanbul umumr acen- •• 
tabgma mfuacaat. Tcldon: 49449-49450 Karakoy, T op~ular cad. 37 

CUMHURiYET 23 May1s IlJiH 

• 
1st. Borsast 22/5/937 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 

. Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 

I Leva 
Florin 
Kron Cek 

Ah$ 
620.-
123.50 
110.-
120.-
80.-
18.-

570.-
21.-
63.-
70.-

Silin A vusturya 
Mark 

21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Zloti 
Pene:o 
Lev 
Dinar 
Kron isvec 
Altm 
Ban knot 

I Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 
Amsterd. 
Pra~r 
Vi:vana 
Madrid 
Berlin 
Varsava 
Budaneste 
Biikres 
Bele"rad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1053.-
254.-

(:EKLER 
Ac1lt$ 

625.50 
0.79 

17.7125 
15.01 

4.685 
87.37 
M536 

63.9488 
1.4367 

22.6618 
4.2062 

13.7490 
1.9658 
4.1662 
3.9870 

107.4940 
34.3725 
2.7464 

24.715 
3.10 

ESHAM 

Sah!:l 
627.-
126.-
113.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1054.-
255.- , 

Kapants 
626.- 1 

0.7894 
17.6975 
14.9986 
4.6815 

87.30 
3.4510 

63.8975 
1.4355 

22.6437 
4.2025 

13.7380 I 
1.91l62 
4.1630 
3.9775 

107.5075 
34.345 
2.7443 

24.735 
3.0982 

Ac1h!:l Kapams 
Asian Cimento 13.80 13.60 

iSTiKRAZLAR 

Turk borcu I Pellin 
,. ,. I Vad('li 
,. • II Vadeli 

A.;1h!:l Kapams 

20.025 
19.65 

Ba'1 agr1dan 
~athyacak gibi 

NEVROZiN 
En 'iddetli ba' ve di' 

agrllar1n1 dindirir 

NEVROZiN 
Biitiin agr1, 

sancdari 

SIZI Ve 

keser 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve roma • 

tizmaya kar,• 

~ok mliessirdir. 

Dr. Suphi fenses 
idrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Beyoglu Ylld1z sinemast karlllSl 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere arasiZ 
Tel: 43924 

istanbul Be§inci N oterinden: 
Pangalbda Elmadag1 caddesinde 24/5 

numarah evde oturan Biinyamin k1z1 
Rozet ile $ahkulu ilkbelediye sokagm -
da 4 numarah evde mukim 9ayc1 N esim 
Assa, akdettikleri evlenme iizerine da
iremde tasdik ve tes~il ettirdikleri mu
kavele ile mallannm sureti idaresi hak
kmda mal birligi usuliinii kabul ve ter
cih eylediklerinden keyfiyet alelusul 
ilan olunur. 

Dr. HORHORNi 
Eminoni.i eczanesi yamnda hergiin 

ak~ama kadar hastalanm kabul 

--- eder. Tel. 24131--llli 

SahtD ve n~muh.arr111: Yunu• Nadi 
Umumt nemyatt tdare eden Yazt /flen 

Mildflril: H i kmet Miinil 

Cumll.urtl/et matbaan 

Doy~e Oryentbank Dresdner 
Bank ~ubesinden: 

Gi~elerimizin 24 may1s 1937 tarihinden itibaren i~'an ahire kadar: 
Adi gunlerde ogleden evvel saat 9 cl;m 12.30 a kadar. 
Adi gii.nlerde ogleden sonra saat 14 ten 15,30 a kadar. 
Cumartesi giinleri: Ogleden evvel saat 9 dan 11.30 a kadar 

a~1k bulunacag1 saym mii~terilere bildirilir. 

Devlet Demiryollar• i"etme Umum Miidiirliigiiad:J 

Devlet Demiryollartnda 

Ailelere Mahsus Biiyiik T enzilat 
1 hazirQ.ndan - eyhil 937 nihayetine kadar herhangi bir tarihte ba~?lan

mak ~?artile, donii§ k1s1mlan iki ay zarfmda muteber gidi§, donii§ aile' bilet
leri i<;in: 

Bir ki11idE'n tam iicret, digerlerinden bunun yiizde yirmisi ahmr. Biletler, 
ucretin % 20 si mukabilinde bir ay daha temdid edilerek ii<; aya iblag olu • 
nabilir. Tafsilat ic;;in istasyonlara .muracaat edilmelidir. cl236• (2756) --Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton dokiim -
hane piki 5/7/1937 pazartesi giinii saat ll5,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
idare binasmda satm almacaktlr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (3953,50) lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resm1 gazetenin 7/5/1936 giin v~ 3297 numarah niis
hasmda inti~ar etmi§ olan talimatname dairesinde almml§ vesika ve teklif
lerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri laztmdtr. 

f;jartnameler (270) kuru11a Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde sahl -
maktad1r. (2791) 

~ 

Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuru~ olan 10,000 tabaka klama~o kag1d1, 
250,000 tabaka ikinci hamur beyaz kag1d, 460,000 tabaka muhtelif renkte ikin
ci hamur kagtd, 200,000 tabaka duruk kagtd, 15,000 tabaka gazete kag1d1, 
20,000 aded renkli karton 10/6/1937 per11embe giinii saat 15 te Haydarpa§a 
gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarf usulile satm ah -
nacaktlr. 

Bu i11e girmek istiyenlerin 10118 lira 19 kuru~luk muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gun 3297 numarah 
niishasmda inti§ar etmi11 olan talimatname dairesinde ahnm111 vesika ve tek
liflerini ayni gun saat 14 (on dorde) kadar Komisyon Reisligine vermeleri 
Iaz1md1r. Bu i~e aid ~artname ve mukavele projeleri paras1z olarak Komis • 
yondan dag1tllmaktad1r. • (2867) 

~- · inhisarlar Umum Miidiirliiii-iinden· I 
I - Pallabah<;e lspirto fabrikast i<;in §artnamesi mucibince · 4800" lira mu

hammen bedelli clO" aded istim kontorii a~1k eksiltme usulile satm 
almacakttr. 

ll - Eksiltme 15/VI/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata!:lta 
Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

III - Muvakkat teminat 360 lirad1r. 
IV - ~artnameler paras1z olarak hergiin sozii gec;en ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden on giin evveline kadar fenni teklif· 

lerini inhisarlar Umum Miidiirliigu Miiskirat Fabrikalar 11ubesine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek ic;in de miinakasadan azami bir 
giin evveline kadar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mez
kur §Ubeden vesika almalan laz1md1r. Son gi.in vesika verilmiyecek>tir. 

VI - tsteklilerin, kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad • 
dede yazi11 vesikalar ve % 7,5 giivenme par ala rile birlikte eksiltme 
ic;in .tayin edilen gun ve saatte ad1 gec;en Ahm K omisyonuna gelme
leri ilan olunur. (2341 ) 

Karacabey Belediyesinden: 
Bursa Vilayetine baglt Karacabey kazas1 merkezinde Goz mevkiinde her 

yll ac;!lan cPanay1r• bu y1l da c26 may1s 937 c;aqamba giinii• a~llarak dort giin 
devam edecegi ve bu panay1rda her cins hayvanat ve emtiai ticariye ah~ ve
ri§i yapllacag1 ilan olunur. (2632) 

Slnirlendinlz mi ? 
Elleriniz mi tltriyor ? 

KARDOL 

EVLENECEKLER l~lN 
Oglunu veya k1z1m evlendirecek ebe

veynin, onlarm cihaz tak1mlanm teda
rik i~·in iiziilmelerine mahal kalmad1. 
Her zevke uygun ve en gii~ begenenleri 
memnun edecek erkekler igin pijama-

imdadtntza yeti~ir. lar, rob do ~ambrlar, i~ ~ama~1rlan, ~o-

Re~etesiz eczanelerde rab ve klravauarla k1zlar i~in sabahhk
t 1 .J lar, gecelikler, kombinezonlar, yatak 

sa 1 Jr. taklmlan ve sairenin zengin ve munte-

Operat6r • Urolog hab ~e§idlerini her yerden ehven fiat-

Dr. lf "'ehmed Alz" larla Beyoglu Galatasaray J.isesi kar§l-
lVJj smda 178 No. h DAViD magazasmda 

Siz de bu kremden 
,a,may1n1z 

Ciinkii; 
Biitiin cihanda elli senedir daima lis· 
tiin ve e§siz kalml§tlr. 

KREM BALSAM i N 
Buyiik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicude getirilmi.§ ye
gane S1hh1 kremlerdir. 

KREM BALSAM I N 
f;johretini soz ve §arlatanhkla degil, 
s1hhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
N ev - York giizellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii
katahru kazanml§ olmakla ispat et
mi§tir. 
KREM BALSAMiN 

Giindiiz i~in yags1z, gece i~in yagh 
ve halis ac1badem kremleri. Tanmml§ 
ecza, 1triyat ve tuhafiye magazalarmda 
bulunur. 

D eposu: lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu - Istanbul 

u• 

" Provident-e ,. transatlantigile 

Paris Seyahatler i 
1 inci seyahat 11 Haziran 
2 nci " 4 Agustas 

DonG§: Nis - Monte Ka rlo - Roma 
Brindizi- Pil e - tari kile yapJiaca ktJr 

Fazla maluma t it;in : 

N A K iDRAR YOLLARI bulacaksm1z. 
Hastahklart mfitehasstsl Koprfiba•t Lutfen bir ziyaret ediniz. Butiin mii~- seyahat acentahgJD a muracaat. 

" ~ Galata, R1hh m cad. 7. Tel. 43126 

::::~E~m~in:o:"n:u~h~a:n~T:e~l-~:~2~1:9~1~S::::~~k~u~·l~le:r~in~i~z~h~a~l~lo~lu~n:a:c:a~k~t~lr~ ........... ~::::::::::::::::::::::::::::~:: 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D . N o. S emti ve mahallesi Sokagl 

581 T ophane Hacimimi E : Yaztci 
Y : Serdanekrem 

2539 Boyac1koy M aslak cad. 

3128 Bostanct <;atal !<e~me 

4029 E minonii Zmdankapt !pciler 

4422 Cengelkoy Y enimahalle Kol?ntor 

4253 Tarabya E : Komlircii 
Y: Salc1 

4688 Oski.idar Umraniye Yalmz Servi 

5022 Silivrikapi F atihsultan- E: V elief. 
mehmed Y : Seyidnizam cad. 

5634 Boyactkoy Baglar mevkii 

6546 Aksaray l gnebey Mirahor 
hamam1 

8610 Samatya Hacthi.iseyinaga Narhkap1 
Yahboyu 

8615 Kasimpa§a Emincamii E : Camel 
Y : Harman 

8618 O rtakoy E : D ereboyu caddesi 
Y : Ortakoy deresi 

Emlak N o. 

E : 87-89 
y : 97-99 

E : 2 

E: 60-11 -34 
H arita : 22 

E: ve Y : 46 
Ada : 356 
P arse! : 15 

E : 13 Y : 23 
No.taj : 23-

23/ 1 
E: ve Y : 5 

E : 64 

E : I Y : 9-
9/ 1 

E t 8 

E: 154 
Ada: 63 

Harita : 1669 
E: ve Y: 1 

E : 8 
Y : 12 

E: 28-30 
Y : 26 

Cinsi ve hissesi 

262 metro arsa 

91 80 metro bagm 
40/ 160 his. 

146,50 metro arsa 

Arsarun 1 /3 his. 

Ah~ab hane ve bahc;enin 
Yz his. 

Ah~ab hanenin 
1/6 his. 

82665 metro tarlanm 
l/6 his. 

!!<inde kuyusu olan bos-
. tan ve ahmn 4/6 his. 

6426 metro tarlanm 
Yz his. 
27,50 metro arsa 

795 metro arsa 

166 metro arsamn 
Yz his. 
Bah<;eli kargir hanenin 
4/ 16 his. 

Hisseye gore 
muhammen K. 

3150 Kapah 
zarf 

100 A~1k 
arthrma 

150 » 

100 » 

270 » 

210 » 

230 » 

1700 Kapah 
zarf 

100 A~tk 
arthrma 

400 » 

2000 Kapah 
zarf 

500 Ac;tk 
arttJrma 

500 » 

Yukanda tvsafl yazth gayrimenkul ler on gi.in mi.iddetle satl§a c;tkanlmt~tu. ihaleleri 4/ 6/937 tarihine dii§en cuma 

glinii saat 14 tedir. Sat!~ mlinhaSlTan ga yrimiibadil bonosiledir. 
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23 MayiS 1937 

KUV~ET·SUR,UBU 
c;ocuklann bilhassa kemiklerinin te -
§ekkiilabni kolayla§bnp kuvvetlenme-

sini temin eder. 

0 NU: 
PERTEV $URUBU 

ile biiyiimiif; yiiz binlerce ~ocuor 
gun ebeveyninden sorunuz. 

Gazi Anteb Askeri Birlikleri Sattnalma 
Komisyonu Ba,kanltgtndan: 

Muvakkat 
Cinsi teminatx Miktarx 

Lira Kr. Kilo Gr. 
Bir birlik i~in Arpa 1332.- 444000.-
Bir birlik i~in Ekmeklik un 1278.- 132000.-
Bir birlik i~in Arpa 1202.- 320472.-

1 - G. Anteb askeri birliklerinin 937 senesi ihtiya~lan i~in yukanda 
cins ve miktarlan yazilt erzak kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - istekliler G. Anteb Askeri Birlikleri Satmalma Komisyonu Ba~
kanhgma muracaat ederek ~artnamelerden bedelsiz olarak tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme 157~/ 7 sail gunii saat 15 te Gazi Anteb Hudud Taburu 
ki§lasmda yapJlacakbr. · 

4 - l stekliler, m at makbuz veya banka mektublarile tek· 
Iif mektublanm 15/ 6/ 937 giinii saat 14 e ka~ar Komisyona vermi§ bulunma -
hd1rlar. (2927) 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiY ANGOSU 
2 nci ke~ide 11 Haziran 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 0. 0 0 0 lirad1r ..• 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardtr ... 
Aynca: (3.000) liradan ba11hyarak (20) liraya kadar bi.iyiik ve ki.i

~i.ik bir~ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plAndan isti-
fade etmek ic;in bir bilet almaktan ~ekinme:•iniz... · 

Kad1koy Vak1flar Direktorliigu 
Ayhk kiras1 

Mahallesi Sokag1 Cinsi NO.Sl Lira Kr. 
Pa~abah~e Cmar Ev 72/8 14 
Kadtkoy Cafera~a Beyaztd Kethiida Diikkan 18 6 

" Zi.ihti.ipa~a Bagdad Ev 2 5 

" Osmanaga Mekteb Dtikkan 2 15 
" Caferaga Muvakkithane Dukkan 55 18 

Uski.idar Giilfem Ha. Azizmahmud Ev 5 3 

" Fxstxklt Cami Dukkan 2,4,6 20 
• Selamiali Daghamamx Tarla 15 senev1 

Selamiali Karakol Ev 84 3 50 Kr. 
Selmanaga Cami nukkan 49/4 6 
Selmanaga Cami Diikkan 4/1 5 50 ,. 
Atikvalde Eskidergah S. Odalar1 21 50 ,. 
Muradreis Silahdarba~1 Ev 95/87 5 

• Muradreis Silahdarba$1 Kuli.ibe 56 4 50 ,. 
bah<;e 

" Rummeh - Balaban - imaret Depo 54/1 9 
medpa~a mii$temilah ,. Muradreis Cinili Di.ikkan 219 2 

Erenkoy Merdiven • Mihrimahcamii Diikkan 4 1 

Uski.idar 
koy 

Karacaahmed Eski ti.irbe 169 5 
odalar1 

Erenkoy Merdiven • Mihrimah camii Diikkan 5 3 50 ,. 
koy 

Kadxkoy tbrahimaga Cami Di.ikkan 17 2 50 ,. 
• ibrahimaga Cami Di.ikkan 19 2 50 ,. 

Yukanda mevki ve cinsi ve numaralan yaz1lt emlakin may1s 938 sonuna 
kadar kiraya verilmek iizere arttlrm1ya ~tkanlmt$hr. ihaleleri 31/5/937 pa-
zartesi giinii saat 15 tedir. isteklilerin Kadrkoy Vaktflar Miidi.irli.igi.ine mi.ira-
caatleri. (2820) 

~anakkale ~arbaybg1ndan: 
1 - ~lektrik motOrlerinin santrala teslim her tonu 26 lira 95 kuru$tan 12975 

lrra 25 kuru$, muhammen bedeli 973 lira 25 kuru11 ve muvakkat teminah 
500 ton Somikok komi.irii 18 gi.in mi.iddet ve kapah zarf usulile eksiltmi
ye ~tkanlmi$tlr. 

2 -- Istekliler bu 1~e aid ~artnameyi paras1z olarak Canakkale Belediyesi Elek
trik Sefliginden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31/5/937 pazartesi gi.ini.i saat 15 te Belediye Dairesinde Enci.i
men huzurile yaprlacaktrr. 

4 - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar Enciimene mak
buz mukabilinde verilmesi, pasta ile gonderilecek mektublarm yukan
da yaz1h saate kadar yeti~tirilmh~ olmasx ve zarflarm mi.ihi.ir mumile ka
pahlmu:i olmas1. 

5 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek i<;in isteklilerin kanuni evsaft haiz bulun-
malarl laz1m geldi~i ilan olunur. (2861) 

CUMHURiYET • 

Son derece miiessir FLIT-mayii laillan~ntz 
Kar1nca1a~ kolay kolay 61mezler. Onlar• 61d0recek / 

teslrl kat:•t mayiler Inti hap. ediniz • 

, ., 
YA~INIZ 
Hi~ Bir ~ey 
ifade Etmez 

Bir ~ok gene k1zlar, ihtiyar 
goriindiikleri halde •••• hir 
~ok rnneler de gen~ gihi 

goriiniiyorlar .•• 
Bu meselede 
ya~ mevzuu
bahis de~
dir. run! rol 
oymyan bel
ki cild.1n1zde· 
kl cBloceb 
(hayat hi.i-
ceyreleri) 
nin miktan
dtr. 

Cildinizdeki «Biocel» i 
canlandi~Imz ve her ne 
ya§ta oluraantz. gene 

bir ten temin ediniz. 
Cildinizdeki cBioceh nisbeti 

derecesinde yi.izi.ini.izde gene • 
lik vardrr. Cildin tazeligini ve 
gencligini muhafaza ve idame 
i~in t abiatin cildde yarattx@ 
bu k1ymetli cevherin kuruma
sma meydan vermeyiniz. Onu, 
gene hayvanlarda gizlenmi§ 
cild hiiceyratl m erkez-inden is
tihsal edilmi§ saf ve taze Bio
cel ile besleyip canlandrr1ruz. 
Bu §ayani hayret cevherin cil
diniz i~in biiyuk bir tesiri var
drr. Biocel'in tabii ihtiyatm1 ih
ya edecek ve hali takayyiizde 
bulunduracakbr. 0 zaman, cil
diniz, kendi kendine ya§m iler
leme alametleri alan buru§uk, 
gizgi, siyah benlerden kurtula
cak ve hakiki ve devamh bir 
genclik manzarast alacaktxr. 
Cild i~in yalmz bir ta cBio -
ceh li unsur vardtr. 0 da (pem
be renkli) Tokalon kremidir. 
Hemen bu ak§am yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. Sabah ta 
beyaz rengindeki Tokalon kr~ 
mini kullammz. Cazib ve §aya
ni hayret neticeler elde edecek
siniz. 72 ya§lanndaki kadmlar· 
da buru§ukluklar kalmxyacak 
ve 50 ya§larmdaki kadmlar an
cak 30 ya§larmda gori.inecekler
dir . Gene ktzlar da hi~bir vakit 
gormedikleri cazib bir gi.izel
likte bir tene malik olacaklard1r. 

Binlerce T okalon miit· 
terisinden miiessesemize 
mektuh yazanlarm mii
,ahedeleri kendiligin • 
den gelen en k1ymetli 
delillerdir: 

(Yagszz cildim ilaima 
f;atlar ve krrz•trdr. To • 
kalon buna mani oldu.) 

K. S ... M. E. Manisa 
( Diiz ve piiriizsiiz bir 

yiize ancak T okalon kre· 
mile malik oldum. Bii • 
tiin arkada,larzm yii -
ziimdeki degi,iklige hay· 
ret ettiler,) 
M.F. sokak No. M. Bursa 

Mektublarm aanllar1 
dosyalar1m1zda sakhd1r. 
'-------.) 

FLIT, baton ha~arat 61dOrOcO rnayiterin fevklndedir. 
90 rnuhtellf millet. onu tercihen kullanmaktad1r .. : Bu 
sabit olmu~t~r . Flit'in formlliO hic;bir vakit taklit edil
meml~tlr. FUT, kendisinden beklenen iki l?8rtl mOkem
melentlfa eder. • lnsana zarar vermez, fakat ha~arat1 
kat'iyyen OldOrOr. ~Opheli rnayileri reddedlniz. Hakiki 
ve yegane Flit ald•gm1za em in olmak ic;in; siyah ku
~akh ve asker resimll sara tenekeye , dikkat ediniz. 

Vanklara ve kostlere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Hll1ar~t derhal telef olur., 
Umumt depoau : J . ICrupln, lstaabul, Galata, Vorroda Han 1 

TURK TiCARET BANKASI 
Merkezi: ANKARA 

HER NEVi lANKA MUAMELATI 

Her ay laizlerl iidenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

$UBELER • • 

ANKARA 
Adapazar1 BozUyUk Gemllk 
Band1rma Bursa lzmit iSTANBUL 
Bart1n DUzce Safranbolu 

Telefon ; 2316 T elefon : 2297 1 
Bolu Eskitehir Tekirdag 

Tiirkiyenin her taraf1nda muhabirleri vard1r. 

TELGRAF ADRESI : 

GENEL DIREKT0RL0K: TiiRKBANK - ~ubeler: TiCARET 

. ' ' . "' ~ 

KUMBARA BIRE. . . 

1000 
VEREN 

TARLADIR 



CUMHUTdYET 

• • • •• • • • 

Umumi Sail$ merkezi: 

·D K 
Beyoglu, istiklil caddesi No. 28 • Telefon : 43849 • Telgraf : DEKAWE 

Deposu: A. E M i R Z E 
Istanbul, Sultanbamam, Dikranyan Han. 

Miidiirliigiinden: 
Tersanemizde birikmi§ 100 ton kadar hurda demir haziranm yedinci 

pazartesi giinii saat 10 da a~Ik arthrma ile satllacaktlr. 
isteklilerin muvakkat teminat akGesi olan 50 liray1 pe§inen idare vezne

sine yatlrmalan laz1mdir. 
Levaz1m servisinden izahat almabilir. (2899) 

Karacabey Haras1 Direktorliigiinden: 
iyi dam1zhk ve kuvvetli i§ hayvam temin etmek istiyenlerin ihtiyacm1 

kar§Ilamak iizere Haram1zda yeti§tirilen en iyi evsafta dam1zhga, ko§uma ve 
kasabhga elveri~li muhtelif ya§ta manda bogas1, inek ve erkek, di§i malakla -
rmdan 100 hal;!, karas1g1r ineklerinden de 20 ba§m perakende ve esmam pe -
§inen c:ideomek iizere a~1k arthrma suretile 4 haziran 937 cuma giinii a~Ilacak 
alan Manyas PanayirJnda satl§lan yapilacagi ilan olunur. (2926) 

Sararmlf ketekeli di~lerintze ~ar~abuk 
tabii beyazbgJDI iade ediniz. 

KOLYNOS 
Di:?lerinizi f1n;alaym1z. Sararmi§ ve 
siyah beneklerle lekelenmi~ olan di§
lerinizin ~a~1lacak bir siir'atle nas!l 
hali tabiiyi alacagm1 goreceksiniz. 
Kendinizi herkese sevdirmek isterse
niz K 0 L Y N 0 S tecriibe ediniz. 
Di~lere olan tesirini bizzat aynamz 
size gosterecektir. Bu sayede giilii~ii- •••M 
niizii gorenler size meftun olacakla-
rma emin olabilirsiniz. 

AMERiKAN KOLYNOS Di!} MACUNU'nu daima kullanmakla omriinii
zUn son11na kadar di§lerinizin hali zindeligini muhafaza etmi§ olursunur. 

23 May1s 193~ 

ve Dondurma Mideyi Bozar 

A 
•• 

z 
Midevidir. T oz halinde ve 
meyvalardan yapdmJ§br. 
<;ok kopiiriir. Bir ~orba 
ka§Jg. gazoz ozii ve likorle 
yar1m bardak buzlu su i~in
de ~ok nefis bir §ampanya 
olur. Ingiliz ve ecnebi mey
va tozJanna deh§etli ve 
ba§dondiiriicii bir surette 
rekabet etmektedir. 

-Si§esi, 25 dort misli 50 
kuru§tur. HASAN ismine 
ve markasma dikkat. 

Hasan deposu : Istanbul, Ankara, Beyoglu, Be~ikta~, Eski~ehir 

Posta Telgraf ~efliginden: 
Kemerburgaz posta merkezile Eyiib merkezi arasmda her giin miitekabi

len bir sefer yapllmak ~artile posta nakliyatt ac;1k eksiltmiye konulmu~t'lr. 
~akliyat o~omobil ve.Ya otobiisle yaptlacaktrr. Gidi~ geli~ olan her sefer

de ag1rhk yekunu 100 kllodur. Muhammen bedel ayda 8 liradtr. Muvakkat 
teminat 720 kuru~tur. Eksiltme 24/5/1937 tarihine musadif pazartesi saat 14,30 
da yapllacakhr. Talib olanlar yevmi mezkurda muayyen olan saatte Eyiib 
Posta Telgraf Telefon binasmda miite~ekkil Arttirma Eksiltme ihale Komis

. yon una miiracaat etmelidirler. (2644) 

ParaniZI. beyhude yere 
sokaga atmaytniz! 

...---R AD Y 0 LiN----... 
Sizi; terkibi me~hul ve on dan ii~ dort defa pahah 

ecnebi mamulabnJ kullanmaktan kurtarmi§hr. 

Bize biitiin yerli mallann1 ya
banci mallara tercih ettiren en 
kuvvetli sebeb olanlarm taze, u
cuz ve saf olmalartdtr. Bu evsaf1 
ta~tyan oz Tiirk mamulatx durur
ken pahah, ve muhteviyab fUp
heli ecnebi mamulatma para 
vermek giinahllr. 

Radyolin dit macunu hudud
suz muvaffakiyetile halis yerli 

mahmn bu meziyetini parlak 
surette isbat etmittir. 

Suretile Eksiltme iiani Pazarbk 

Eskisehir Naf1a Miidiirliigiinden: 
!ki defa kapah zarf usulile eksiltmiye vazedilip talib zuhur etmiyen Siv

rihisar - Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 ci kilometreler arasmda 
35665.34 lira k~if bedelli yeni ~ose ve imalatl smaiye in~aatl 2490 numarall 
kanunun 43 iinci.i maddesine tevfikan pazarhga konulmu§tur. 

Muvakkat teminat 2571.90 lirad1r. 
in~aata aid her evrak her zaman Naf1a Direktorliigiinde goriilebilir. Ev

velce ilan edilen ~erait dahilinde vesaiki haiz olan istekliler hergiin Vilayet 
Daimi Enciimenine miiracaat etmeleri. (2631) 

Emlak ye Eytam Bankas1 ilanlari 
Esas No. Y e r i No.s1 Nev'i Depozitosu 

T.L. 
c. 22 Erenkoy Sahray1cedid, 

Kayi§dagi caddesi. 
III/I, 
III/I 

Taj 118 

Uziim bag1m havi 36.-
bahc;eli ko~k 

Tafsilatl yukanda yaz1h ko§k 1 • 3 sene miiddetle ve pazarhkla kiraya 
verilecektir. 

ihale 2/6/937 ~ar~amba giinii saat ondadtr. isteklilerin §Ubemize gelme • 
leri. w484» (2833) 

Dh; macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Dis Macunudur. 

L Bunu bir ~ere kullananlar arbk ayrdamazlar. 
kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

lzmir sab§ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---•• 


