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ismet inOnii diin sabah 
Belgraddan Atinaya ge~ti 

Londra donii'ii dost 

memleketlerden 

ge~erken 
lsmet lnoniiniin Londra do
niitii seyahatinin dost mem· 
leketlerle temas teklindeki 
tecellileri, Balkan Antantl si· 
yasetinin her vesileden istifa· 
de ederek yeni bir muvaffaki
yetle taclanmadaki kabiliye· 

tini ispat ediyor 

iki Ha~vekilin dostane ve samimi tel8kisi 
((Balkan Antant1 her vakitki gibi 

. ve umumi bar1~1n 
saglamd1r 

muhafazas1nda hakiki bir 
amildir. Bundan sonra da oyle olacaktir)) 

Ba$vekilimizin miihim beyanati ________ ._ ________ _ 
Cenubi Yugosla vyada ~iddetli yagmurlar tren yolunu bozdugundan 

ismet inoniinii hamil olan tren sekiz saat rotar yaptJ a§bakan lsmet !noni.i Londradan 
donerken diin sabah Belgraddan 

h S 1 'k Belgrad 23 (Hu-
ge~ti, bu saba e am ten ge~e- susi) - !ngiliz Krall 

parhmamndan be • 
~U§ bir c;ehre ile 
inmi~ ve kendisini 
kar§thyan Yugos -
lav Ba§vekilile 6 • 
pii§erek selamlan -
mu~hr. 

rek bugiin ogleden sonra, belki ak~ama c.:;. M. Altmcx Geor
dogru Atinaya muvasalat etmi~ buluna- ge'un tetevvuc me
cak. Ba§bakamrnlZI hamil olan Semplon rasiminde bulun -
ekspresi Atinaya bu sabah varacakken mak uzere gitmi~ 
Ni§ten a§agJ Yugoslavya topraklarmda oldugu Londradan 
yagmurlarm demiryolu iizerinde husule avdet eden Turkiye 
getirdigi anzalar trene sekiz saatlik bir Ba§vekili ismet in
rotar yaptJrmJ§tir. Bugi.inki.i telefon ha- onu ve refikalan 

bu sabah saat 7,30 

Bundan sonra is· 
tasyonun Kralla • 
ra mahsus intizar 
salonunda iki hii • 
kumet reisi arasm
da bir konferans 

berlerimiz arasmda gori.ilecegi iizere 
da Semplon ekspre-

Belgradda !rOk saml~mb! bdir ialti~bal ve sile Belgraddan ge~
le§yile pek hararet 1 1r ost ugun ta- ti. 
ze ve candan tezahiirlerine ktymetli . ismet inoniinun 
bir vestle daha te§kil etmi§ olan Ba§- .maiyetinde Gene -
bakammtzt Selanikte i!ar§tlamak i!rin ral Kaz1m Orbay, 
degil, adeta kucaklamak i!rin biiyiik Amiral ~iikrii 0 -
hazuhklar yapllnu§tlr. Atinada gorii- ~an ve kendisini 
le~:ek samimi dostluk tecellilerinin neka· Italya hududunda 
dar co~kun ve candan olacagmJ ise pek k~r§tla~1? ola.n 'fiir-

akdedilmi§tir. 
Trenin hareket 

zamanmda ismet 
inonii gene ayni 
parlak merasim -
le te§yi edilmi§tir. 

. · b'l" ktye el~tst Ah Hay- ismet inonu son Belgrad ziyareti esnasmda Dr. Stoyadinovit;'le 
1Y1 1 Iyoruz. dar Aktay ]mlunu- Yugoslav askerini tetti~ ederken 

Tiirkiye Ba§ve • 
kili hareketinden 
evvel gazetecilere 
§U beyanatta bu -

d." Biiy~k vj e~~k~yet~ ~r kseyahatten yordu. Ttirkiye l3a§vekili, Londra- Stoyadinovi~'le Yunan el~isi, Tiirkiyc lunmu§tur: 
onme te 0 an ur Jye . a§ a am, mem- da bulundugu miiddet zarfmda bir El~ili~ Miiste§al'l $efkati istinyeli, Ata- c- Yaphgtm· seyahatten ~ok memnu

leketimize gelirken kendt topraklanndan c;ok miihim temaslar yapml§ ve bu ara- §emiliter Necati, Yugoslav Hariciye Ne- num. Bu vesile He muhterem ve k1y -
gc~tigi dostlanmda bulu~mak ·ve konu§- da Yugoslav Kral Naibi Prens Paui ile zareti memurlan, Saray t~§rifat memu- metli arkada§Im Dr. Milan Stoyadino • 
maktan nekadar bahtiyarhk duydugunu de uzun bir miilakatta bulunmu§tur. ru, yerli ve ecnebi gazeteciler kar§Ila - vi~'i tekrar seHimlamak f1rsatma nail 
Belgrad istasyonunda gazetecilere bi.iti.in ismet 1noni.inu istasyonda Yugoslav mt§tlr. oldugum i~in de bilhassa bahtiyanm. 
bir samimiyetle tevdi etmi§tir. Ti.irk hi.iku- Ba§vekili ve Hariciye N azm Dr. Milan Tiirkiye Ba§vekili istasyonda . kom - [Arkas' sa. 4 siitun 3 te] 
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mimiyet hakim bir yer tutar. lsmet F k tl . s·Ib Hukukunu' mu .. dafaa i~in 
tnonii bilhassa dostlarlmtzla olan mu- l an CO U VV e e fl 1 a 0 · 'l 
amelelerinde aklile oldugu kadar 

kalbile de konu§ur: Dogru olarak, ka I t tt J 
kelimenin biitiin manasile diiriist ola- pi ariD I · -U U ar Suriye Parise bir 

heyet gonderiyor rak ve alabildigine a~1k olarak. Tiir-

kiye Cumhuriyeti hi.ikumetinin harici siya- Mussol'ln'l de. artlk mu••tareke 'lsf'lyor setinde ve bilhassa dostlarile olan mi.ina-
sebetlerinde gizlikapakh tek nokta dahi 
yoktur. Bizce Cumhuriyet hiikumetimizin 
siyaseti bundan dolayt ileri meziyetli ve 
muvaffak bir siyasettir. Bu siyaset dostla
rimJz tarafmdan ona gosterilen itimad ve 
emniyete kat'iyetle laytktJr. Tiirkiye 
dostlanna inamyor, doatlan da Tiir -
kiyeye inanmakla asla yamlnuyorlar. 

Demirgomlekliler mus
Yeni ispanyol Ba,vekili harbin ancak Valansiya takbel Ba,vekil Dr. ~eh

hiikumetinin tanlnmasile bitebileceg"' ini soyledi benderin kumandasJnda 

Ba§bakammlZln Londra doni.i§ii d?st 
memleketlerden ge~erken yap1lan sam1 • 
mt bulu§ma ve konu§malar vesilesile kuv
vetle kay1d ve sarahatle ifade etmek mu
v~fiktJr ki Balkan Antanh erkam ara • 
smda bu yekdigere inam§. mi.ittefik mem
leketleri alakadar eden meselelerin bi.iti.in 
antant azas1 arasmda benimsenen bir 
mahiyet alacak §ekillere dogru tekami.il 
eylemi§tir. Ti.irkiye Cumhuriyeti Ba§ba • 
kanmm Paris ve Londradaki telaki ve 
temaslanndan sonra elbette Balkan An
tantmm diger erkanma verilecek malu • 
matt olacaktl. Antant devlet adamlan 
zahirde kendi memleketlerini alakadar 
eder gibi gori.inen her meseleyi kendi 
memleketlerinin s1k1 ve samimi bagh bu
lundugu Balkan Antanti ~er~evesinde 
daha geni§ bir ol~i.i ile telakki ve tetkik 
etmegi itiyad edinmi§lerdir. Ti.irkiyenin 
Avrupa devletlerile son temaslanndan 
Romanyayt doktor T evfik Ri.i§ti.i Aras 
haberdar etmi§ oldugu gibi Yugoslavya 
ile Yunanistam da i§te bizzat Ba§bakan 
haberdar etmekte bulunuyor. Zaten bu 
tiirlii i§lerin kayda §ayan olanlarmm mi.i
tekabilen her tarafa hemen giinii giiniine 
ihlag olunmakta bulunacagml da soyle • 
lnek laz1mdir. ~ifahi tebligler vaziyetle
rin daha geni~ mikyasta daha esash ola
tak tetkikine imkan verir. 

Ba§bakan lsmet lnoniiniin Belgrad 
islasyonunda matbuata tevdi ettigi bir • 
he; ciimlenin ehemmiyeti iizerinde ISTar 
etmekle asia beyhude bir gayrette bu • 
~~mu~ olmtyacagJmJzt a~1k si:iyleriz. 
.a urk hiikUmeti reisi Sa Majeste ln-

YUNUS NADI 
CArkast Sa. 8 sutun 1 del 

Haleb 23 (Hu-
.Bask cephesi 23 (A.A.) - Havas __...--- susi muhabirimiz -

A)ans1 muhabirinden: r 
den) - Suriye ka-

General Mola'mn btaatJ, diin 7 kilo- binesi 6 saat siiren 
metro kadar ilerlemi§lerdir. Bu kuv • " bir toplanhdan son-
vetlerin ~imdiden Bil I ra Hatay mesele-
bao'nun kap1lannda sinde Suriye huku-
bulunmakta olduk • / kunu mi.idafaa et-
lan soylenebilir. , mek i~in Cenevreye 

Salamanka'mn bir heyet gander -
tebliii /' mege karar venni~-

Salamanca 23 I tir. Ba§vekil Cemil ._............,. __ ......_ __ 
(A.A.) - Resml Mi.irdi.imle Hariciye Hasan Cebbare 

teblig: N azm Sadullah Cabiriden mi.irekkeb a-
Franco k1t'alan Ian bu heyet bugi.inlerde hareket ederek 

diin Bask cephesin . Paris ve Cenevrede temaslarda buluna-
de Diama ve Villaro caktJr. 
mmtakalarmda iler - Soylendigine gore Suriye • F ransa an-
lemege devam ede • la~masmdan sonra Miirdi.im Cenevrede 
rek Ulf kasaba ile, [Arkas' Sa. 8 sutun 1 de] 
Bargondia, Urri s1rt- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... , .................................. . 

lanm ve Luguate, 
Urrutuchu tepele -
rini i§gal etmi§lerdir. 

Bask milislerinin Murettebatt taraftndan terkedildigt siiylenen hukumete 

mukavemeti zay1fla- aid Jaim 1 kruvazorii 

maktad1r. Di.i§man agtr zayiata ugra • g1daki teblig ne§redilmi§tir: 
rnaktad1r. Miihim miktarda harb maize- Biscaye cephesinde Munguia mmtaka-
mesile 250 esir ahnmt§hr. smda tevkif edilen di.i§man di.in bi.iti.in 

T ebligde diger cephelerde mi.ihim ha - kuvvetlerile Alava cephesinde Dim a mm
rekat olmad1g1 kaydedilmekte ve Pam • takasma yiiklenmi§tir. Bu mmtakadaki 
pelune ile Valladolid kasabalannm klZII muharebeler pek c;etin olmu§tur. Cumhu
tayyareler tarafmdan bombard1man edil - riyet k1t' alan mevzilerinde mukavemet et· 
mesi protesto edilmektedir. BombardJman mi~lerdir. Diger cephelerde kaydedilecek 
neticesinde bu kasabalarda 12 ki§i olmi.i§ bir hadise olmamt§hr. 
ve 47 ki§i yaralanml§br. Bir Frans1z gemisine taarruz 

Tebligde Ktztl Jaime 1 ztrhhsmm mii- Hendaye 23 (A.A.) -Franco kuv-
essir surette bombard1man edildigi ve vetlerin~ mensub askerler bir Frans!Z ba· 
miirettebatm gemiyi terkettigi ilave edil • hkc;1 gemisine ate§ a~mt§lardJr. Gemi ls -
mektedir. panyamn Bidassoa sahilinde karaya otur-

Baak'lartn tebligi maga mecbur olmu§tur. Haberdar edilen 
Bilbao 23 (A.A.) - Radyo ile a§a· [Arkasl Sa. 3 sutun 1 del 

Diin geceki cinayet 
U~ serseri T epeba••nda 

bir polisi vurdular 
Di.in gece T epeba§mda bir cinayet 

olmu§, ii~ sarho§ bir polisi b1~akla oli.im 
halinde yaralay1p firar etmi§lerdir. 

Bir muharririmizin yapbgt tahkikata 
gore cinayetin tafsilat1 ~udur: 

T epeba§mdaki F oliberger dansigine 
di.in ak§am i.izeri heniiz daha hi.iviyeti an
la§Jlamtyan ii~ ki~i 'gitmi§ ve ic;mege ba§· 
lami~lard1r. Saat 11 raddelerinde adam· 
akilh sarho§ olan bu kimseler bardaki bir 
kadm yiiziinden mii§terilerle ag1z kav • 
gas1 etmege ba§laml§lardir. Sarho§larm 
patJrtlsJ barm asayi§ini bozdugundan T e· 
peba§mda nokta duran 1795 numarah 

[Arkasl Sa. 8 sutun 2 del 

Pe~te gOrU§melerinden sonra 
<;ekler, Almanya ve ltal
ya ile anla§mak istiyor 

Baz1 Macar mahafili, Roma ·Berlin mihverinin 
kendilerini pek de memnun etmedigini soyli.iyor• 

Jar - Leh ve isve~ Hariciye Naz•rlar1 Berlinde 

Macaristamn muahedeye ragmen hazzrladzgz motOrlii. kttaat ve agzr 
bataryalar Pe$tede italya Hukii.mdarlan iinii.nde ger;id resmi yapzyorlar 

Budape§te 23 (A.A.) - . !talyan Eszetergom kilisesine giderek Macarista • 
Kral ve Krali~tesinin Macar payitahtmda nm ba§ rahibi kardinal Serediye iadei zi· 
ge~irmi§ olduklan son gi.inde bir~ok ziya- yaret etmi§ ve sonra Budape§teye don • 
retler yapilmJ§tlr. Kral, saat 8 de Buda- mi.i§ti.ir. Krali~e. halyan mektebini ziyaret 
pe§teye 40 kilometro mesafede bulunan [Arkas' Sa. 6 siltun 5 te] 
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Ankaradaki . Komiir 
Sergisi diin kapand1 

Bir aydanberi a~1k olah sergiyi 100,000 ziyaret~i 
gezdi. Firmalar miihim sipari~ler alddar 

Sergiden bir kii$e 

Ankara 23 (T elefonla) - Enternas- ml§hr. Bunlar bilhassa son hafta zarfm· 
yonal Ki:imiir sergisi bu ak§am kapand1. da mlihim sipari§ler alm!§lardJr. 
23 nisandanberi saylSI 1 00,000 i bulan T e§hir edilen vasJtalardan en kullanl§
gezici tarafmdan umumiyetle begenilen h ve iyi tipleri se~ecek ji.iri heyeti birka~ 
bu faydah sergi, buna i§tirak eden firma- giindiir ihzari ~ah~malarda bulunuyordu. 
lar hesabma da birc;ok menfaatler bJTak- [Arkasz Sa. 7 siitun 4 tel 
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Giine§, O~ok taktmtnt 
3 -1 magliib etti 

izmirliler, birinci devreyi 1 - 0 galib bitirdilerse de 
ikinci devrede fena oyn1yarak maglub oldular 

Tekirclaglt Hiiseyin gene ba§pehlivan oldu 

U r;ok kalecisinin guz.el bir kurtar!$t 

O~ok tak1m1 diin ikinci mac;mx T ak • lay1 ehemmiyetini kaybetmi§ bir vaziyette 
sim stadyomunda Giine§e kar§J oynad1 ve oldugu ic;in seyircilerin say1s1 nisbeten &Z• 

bu defa 3 • 1 yenildi. Bu mac; bir gi.in ~1. 
evvel Galatasaraym ald1g1 neticeden do- [Arkast Sa. 6 siltun 1 de] 



Tarihl tefrika : 128 Yazan : M. Turhan Tan 
1Terclime ve iktlbas edilemez) 

iran aleyhine yeni bir sefer 
Hurre~le Riistem, ~ehzade Mustafa i~ini 

kokiindeiQ halletmek i~in bu seferi a~brmi,Iardt! 
Bu harbler, Osmanh siyaseti bak1mm- da sayende iin ahp yiicelsin, kmm1za !a

dan, pek miihim olmakla beraber ordu • y1k bir er olsun. 
lara vezirler kumanda ediyordu. Tahta Hiinkar, bu uzun yalvan~lan • YJIIar -
c;Ikhgi giindenberi on bir harb yolculugu danberi itiyad edindigi §ekilde - Hurre
yapml§ olan Hiinkar, yeni bir seferin s1- min sac;lanm ok§Iya ok§Iya dinliyordu. 
kmtilanna tahammiil edemiyecek kadar Ona kansmm sesi, her zaman oldugu 
yorgun goriiniiyordu. 0, hie; belli etme- vec;hile, kalbi raksa kalduan, ruhu §ah
den kendi iizerinde biiyiik bir niifuz ka- landiran, iradeyi sarho§la§tlran lahuti 
zanan Riistemi de yamnda ahkoyarak nagmeler gibi geliyordu. Her kelime, bil
sefer iiziintiilerinden uzak tutuyordu. !fir bir katre gibi ic;ine dii§iiyor ve orada 

Ordu bu vaziyetten memnun olmad1, daire daire ac;Ilan bir zevk girdab1 viicu
Padi§ahm arhk ata binip k1hc ku§ana - de getiriyordu. 
m1yacak kadar ihtiyarlad1gma kanaat ge· Gencliginde bu sesi dinlerken uc;mak, 
tirerek dedikodu yapmaga ba§ladl. Hur- goklere ve goklerin ardmdaki eri§ilmez 
remle Riistem, kendi ekmeklerine yag sii- alemlere dogru yiikselmek ihtiyacm1 du
riildiigiini.i sezerek bu vaziyetten mem - yard1. Ayni ses §imdi ona ki.ic;iilmek, kii
nun oluyorlard1. Lakin Y enic;erilerin, Si- c;iile kiic;iile bir zerre his, bir katre ruh, 
pahilerin Hiinkara kar§I §imdilik giiriiltii- bir damla nur haline girip Hurremin du· 
siizce belli etmege ba§ladJk]an ho§nud • daklarmda kaybolmak i§tiyakmi getiri • 
suzluk, iyi idare olunmadigl takdirde yordu. 0 dudakta klZll bir sema gibi a
kendi planlanm da alti.ist edebilirdi. c;Ilan goz kama§tmci tebessiimden bir 

0 sebeble iki kafadar, prenses Mihri- parc;a olmak ve o k1zll sema ic;inde ya • 
mahm ve §air Hayalinin de yardimile §amak hulyas1 tacidar a§1k1 ic;in ic;in mes
kat'i bir hamle hamlamaYJ kararla§t!T • tedip birak1yordu. 
mi§lar ve §ehzade Mustafa i§ine nihayet hte bu mestlik ic;inde ve parmaklan 
vermege hazirlanmi§lardi. Bunlara bu gene kansmm sac;lan arasmda, cevab 
i§te bilmiye bilmiye yard 1m eden gene verdi: 
~ah TahmastJ. Tiirk ve acem milletleri - Dedigin olsun Hurrem, bu sefere 
arasmda payla§IIacak tek bir koz bile o gitsin. Biz seninle bile kalahm, felek
yokken i~gal ettikleri tahtta, milletlerini ten biraz daha kam alahm. 
oyahyarak, kalabilmek dii§iincesile iki Sonra gozlerini kapad1, otuz iki YJl
devleti uyu§maz dii§man vaziyetinde tu- hk saltanatmm rengin ve zengin safha • 
tan Osmanh ogullan ve Safevi c;ocuklan, Ianna h1zh bir gec;id yapt1rd1. Bu gec;id, 
bu durumdan miisbet bir netice elde ede- parlak bir gokte boyuna yiid1z dokiiliiyor 
miyeceklerini kanh tecriibelerle anlami§· gibi onun ruhuna yiiksek bir heyecan ve
lardJ Ne Osmanhlar han iilkesini i§gal riyordu. Ootuz iki YJI otuz iki cihan, o • 
altmda tutabilirler, ne de franhlar Os • .tuz iki kainat gibi bir§eydi ve onlarm bir
manh kudretini zedelemege muktedir 0 • le§mesinden terekkiib eden alemin her 
lurlardJ. Buna ragmen her iki devletin yam nurla doluydu. Bizzat idare ettigi 
hiikiimdarlan bogu§mak i~in fnsat ara • ~n bir b~yiik ~arbin h~hral.art o nu;ani 
maktan geri ka!m1yorlardt. alemde buer gune§ te§kil ed1yor, emn ve 

Nl.tek1' c;:ah T h d T" k d iradesile yap!lml§ sava§lan temsil eden m " a mas a ur or u - .. . .. 
Iarln!n Avrupad I I I f 

__ saylSlz y1ldtzlar o gune§lenn yamm yo-
a me§gu o rna anm 11 • • .. 1.. d 

sat sayaral: Erci§, Ahlat, Adilcevaz resmi sus uyor u. 
kalelerini muhasara etmi§, Erzuruma ka- Bu gi.ine§lere ve bu YJld1zlara hareket 
dar akmctlar yollami§tl. Hurremle Riis· vermek, onlan alay alay yi.iri.itmek i~im 
tern i§te bu vaziyetten istifade ederek aydmlatJyordu, yiiregine gurur ve siirur 
p d' h k d 1 d 1 I h' dolduruyordu. Lakin §U tema§amn hii • 

a ~§a. 1 an lrnll§ ar 1' ran a ey me ziinlii cephesi de • gene hayalinde • ac;Ih· 
yem bir sef~:. d~ha ~~tirmt§lardJ. Mak • vermekten geri kalmad1. 0, yerden goke 
sadlar1, dedJglmiz g1b1, ~ehzade Musta· bakan ve gokten yere dokiilen yJid1zlarm 
fa i$ini kokiinden halletmekti. aki§JDl seyre dalan bir adam vaziyetinde 

Kaynanayla damad, biiyiik hedefe oldugunu seziyordu. Halbuki be§ y1l, 
ermek ic;in evvela padi§ahl gene ahl bt - on yil ve hele yirmi yll once boyle tahay
rakmak liizumunda ittifak etmi§lerdi. yiillere giri§tikc;e kendini gokten yeri te· 
Transilvanya ve Avusturya ic;erilerinde ma§aya dalan bir insan durumunda go • 
birbirinden parlak diizinelerle zafer ka • riirdii. Sezinsedigi §U hiss! degi§iklik onu 
zanan ordulan vezirlerin idarelerine b1 • gururundan ve siirurundan bir lahzada 
rakmakta tereddiid etmiyen Hiinkarm uzakla§tlrdi, yi.iregine elem ve gozune 
fran seferini de bir kumandamn omzuna nem getirdi: Ihtiyar oldugunu, bu yiiz -
yiikletecegini tahmin ettiklerinden kendi den hayal aleminde bile yiikselemeyip 
kendilerine bayram yap1yorlard1. c;unkii yerde kald1gml ve ancak gec;mi§ giinle • 
Hiinkarm Anadolu yolile yapilacak bir rin hatJralarile tegaddi mecburiyetine 
~ark seferinde ordunun ba§mda bulun • dii§tiigiinii apac;tk anlami§h. 
mamas! onlann bilhassa i§lerine geliyor· lhtiyar?... Bu kelimeyi ona yiiregi 
du .. Lakin planm iyi yiiriimesi ic;in Riis- sliyliiyor, sinirleri soyli.iyor, idraki soylii
temm kumandan yapilmasi lazlmdi. yor, irfam soyliiyordu. Onlan, herhangi 
Hurrem bu liizuma gore davranmayt mucizevi bir vas1ta ile, sustursa bile va • 
kendi iizerine aldt, elli ya§ma yakla§ml§ ziyetteki natuk ve belig hakikati de • 
0~~asma r.agmen • ihtiyarlamak bilmiyen gi§tirebilir miydi?.. l§te ii~ yild1r sefere 
~~ne§ler gJ?i - hala yak1cJ kudretini bii - ~Jkamiyordu, i§te, yeni ac;tlacak seferden 
t~.n ai:~I~nle muhafaza etmekte bulunan uzak kalmay1 kolayca kabul ediyordu, 
guzelhgmt seferber ederek ve giizelligin- i§te genclik hamlelerinden hic;birini artik 
den de yaman bir sihir kaynag1 olan ze- yapam1yordu. 
kas1m kullanarak kocasmm koltugu altJ- lhtiyar, evet, ihtiyardt. Bunu candan 
n.a sokuldu, bin dereden su getirdi, T ran· ve cihandan aziz tuttugu kansmm yanm· 
stlvanya v.e Macaristan topraklannda da daha vaz1h olarak anhyordu. Evvel
ba§ka vemler boyuna zafer ve §ohret ce onun yiiziinii goriir gormez sars1hr, 
kazamrlarken Riistemin !stanbulda kal- vecde ve istigraka dii§erdi. F akat bu ta· 
masmdaki yakl§Iksizhgi anlath, damad1- hassiisler ayni zamanda derinlikler ic;inde 
nm .obiir pa§alardan §erefc;e a§agl goriin- yiikseli§ olurdu. ~imdi sakin bir istigra • 
mesmden iiziildiigiinii soyJedi! km firtmaSIZ, daJgasJZ, girdabs1z havasl 

- Kerem et aslamm, dedi, ordunun ic;inde i§te yorgun merhaleler a§Iyordu. 
ba§ma bu sefer Riistemi gec;ir. V arsm 0 (Arkas~ var> 

Merhum ~ir Abdiilhak Hamid i~in mevlid 

Biiyi.ik ~air Abdi.ilhak Hamidin ruhu
na ithafen diin sa at bir buGukta T e§viki
ye camisinde bir mevlid okunmu§tur. 
Sehrimizin guzel sesli ve tamnmi§ hafiz
lan tarafmdan okunan bu mevlidde Hi-

midi sevenler ve dt>stlan haZJT bulunmu§· 
lard1r. 

Y ukandaki resim mevlidde ham bu
lunanlardan bir k1smm1 gostermekte
dir. 

CUMHURiYET 24 May1s 1937 

c ve Memleket Haberleri ) 
Yeni Evkaf 

talimatnamesi 
Ermeni cemaati Ankara· 
da te~ebbiislerde bulundu 

~imdiye kadar cemaatlerce intihab edi
len miitevelli heyetlerile idare edilen ekal
liyet vak1flan, yeni vak1flar kanunu mu • 
cibince, bundan sonra tek miitevelli vas1· 
tasile idare olunacakhr. Bu miitevelliler 
Evkaf tarafmdan vak1flar kanunu nizam
namesi ve talimatnamesi hiikumlerine 
tevfikan imtihanla tayin edilecektir. 

Beyoglu mmtakasmdaki ekalliyetler 
vak1flanna miitevelli qlmak istiyenlere ve
rilen miihlet diin hitam bulmu§tur. Ogren
digimize gore, yalmz Beyoglu Ermeni ki
liseleri tek miitevelliligine 1 02 tal1b c;1k • 
IDI§hr. T alibler vakfiyelerin sureti tatbi -
kmdan, muhasebe ve muhasebe riiyetin • 
den ve vak1f defterlerinin sureti tanzim ve 
istimalinden imtihan edileceklerdir. 

istanbul Evkaf Miidiirliigii mmtaka
smda 56, Beyoglunda 60, Kad1koyiinde 
27 olmak iizere §ehrimizde ceman 143 
ekalliyet miitevel!i tayin edilecektir. 

Cemaatlerin protestosu 
Rum ve Ermeni cemaatleri, tek miite

velli tayinini derpi§ eden yeni vak1flar ta
limatnamesini vak1flar kanununa muhalif 
addederek hiikumet nezdinde protestoda 
bulunmak i.izere Ankaraya heyetler gi;in • 
dermi§lerdir. 

Ermeniler namma Ankaraya giden 
miitekaid avukatlardan Lutfik Kuyum • 
cuyan ile avukat Karabet Paruni, cisma
ni meclisinin diin ak§amki toplantJsma i§
tirak ederek, Ankaradaki temaslannm ne· 
ticesi hakkmda izahat vermi§lerdir. 

Murahhaslardan Lutfik Kuyumcuyan, 
diin meclise girerken kendisile gorii§en bir 
arkada§IID!Za aynen §UnJan soylemi§tir! 

«- Y eni vakiflar talimatnamesini ka· 
nuna muhalif gordiigiimi.izden tadilini te
min ic;in icab eden te§ebbiislerde bulun • 
duk. Bu miinasebetle mevzuubahis tali • 
matnamenin V ekiller Heyetinden ge~me
digini ogrendik. T alimatname Evkaf u -
mumi meclisinden gec;tigi i~in; E vkafc;a 
yap1lacak bir i§ yoktu. Bu itibarla ~urayi 
Devlete miiracaatle talimatnamenin tehi • 
rini istedik. Devlet ~uras1 bu talebimizi 
reddetmekle beraber meselenin tetkikine 
ba§lamJ§tl. T alimatnamenin vak1flar ka
nunu maddelerine muhalefeti sarih oldu • 
guna gore, miiracaatimize hiisnii netice 
verileceginden yiizde yiiz eminiz. 

Ankaraya giden murahhaslardan avu -
kat Karabet Paroni de §Unlan soylemi§ • 
tir: 

«- Devlet ~urasm1n noktai nazanmi· 
Zl kabul edeceginden emin olarak istan • 
hula dondiik. Esasen bu meseleden He • 
yeti Vekilenin haberi olmad1g1 anla§JldJgl· 
na gore, haks1zhk herhalde tamir edile
cektir.» 

Diger taraftan ba§ta Galatadaki Er • 
meni kilisesi olmak iizere baz1 semtlerdeki 
miitevelli heyetleri yeni vak1flar talimat
namesinin protestosuna i§tirak etmemi§ • 
lerdir. » 

Rum cemaati de Ankaraya yeniden 
bir heyet gondererek Devlet ~uras1 nez • 
dinde Evkaf Miidiirli.igii aleyhine bir da
va ac;mi§hr. 

Y almz Musevi ekalliyeti diger cema
atlerin protestolanna i§tirak etmiyerek, 
yeni vak1flar talimatnamesi ahkamma go· 
re hareket etmi§ ve kanunl miihlet zarfm
da miitevelli namzedleri gostermi§tir. 

Rum ve Ermeniler tarafmdan yap1lan 
bu miiracaatlere ragmen Evkaf idare mec
lisi tarafmdan tasvib edilen yeni vaktflar 
nizamnamesile talimatnamesi diinden iti • 
baren mevkii meriyete konulmu§tur. Diine 
kadar tek miitevellilige talib olanlar ya
kmda imtihan edileceklerdir. --------MOTEFERRIK 

Yunan topraklarmdan ge~en 
demiryolu 

Edirne yolu iizerinde Yunan arazisin
den ger;en 33 kilometroluk ve bundan 
sonra Tiirk arazisinde bulunan 7 kilo -
metroluk hatta aid emniyet ve inzibat 
anla~mas1 imzalanmi§tlr. Anla§mamn 
§ekli eskisinin ayni, yani bu k1snun her 
iki hiikfunetin de kontrolu altmda olma· 

DENIZ 1$LERI 
Ege bir dubaya ~arpb 

Ege vapuru Karadenizden limamm1za 
gelirken Pireden, petrol yiiklemek iize
re Kostenceye giden bir motoriin yede
gindeki duba iizerine dii§mii§ ve gerek 
Ege, gerek duba hafifr;e hasara ugra • 
mi§br. -···-Bir k1zm parmaklar1 ezildi 

Sirkecide Bostanarkas1 sokagmdaki 
k1ravat fabrikasmda ~ah§al'l amele Be
sim k1z1 Tayyibe her nasllsa parmakla
nm makineye kaphrml§ ve ezilmi§tir. 
Zavalh loz hastaneye kaldmlml§tlr. 

Soruyoruzl 

Bir di' tabibinin 
reddedilen arzusu 

Eski sporculanm1zdan di§ hekimi 
) Bedri Giirsoydan aldtg1m1z bir 

rnektubda §Oyle deniyor: 
~ cBir, iki sene evvel istanbul Vi
l layeti ve Di§tatibleri cemiyeti ta

rafmdan Kad1koy ilkmekteb tale
belerinin, di§lerinin muayene ve 
tefti§i ic;in tayin olunmu~tum. 

0 zaman semt semt dola§an bir 
c;ok arkada~lar gibi ben de raporu

) mu c;ok iizlintiilii ve rniiteessir ola-
rak neticelendirmi§tim. Zira tale

) belerin yiizde sekseinin di§leri, ha-
1) rab, bak1rnsiz bir halde idi. 
~ Bunun da sebebini, bilgisizlik, 
) parastzhk ve velilerin (gocuk di§ 
) baktrni) na verecekleri ehemmiyet 
) i~in yapllmas1 Iaz1m gelen ir§adm 

yap1lrnarnasmda buldum. 
) Bu defa s1k s1k rnuayenehaneme 
~ gelen, Istlrab iginde ve fakat yok-

suzluktan di§lerini yaphramtyan 
1 yavrulara, ailelere tesadlif edince, 
1 muayenehanemde ~ok yorucu i§i • 
11 me ragmen - s1rf Cumhuriyetin 
) Tiirk yavrularma ufak bir hizmet 
) t>lsun gaye ve emelile - haftada iki 
\ giin, civar mekteb talebelerinden 
1 arzu edenler·in di§lerini iicretsiz o-

larak muayene ve tedaviye karar 
verdim. 

Vicdamm biiyi.ik bir zevk duya • 
rak bu haberi, ilkmekteblere, ta • 
lebelere ve velilerine bildirilmesi 
gayesile Maarif Miidiiriine yazd1m. 
Nezaket icabi te§ekkiir yerine ne 
cevab alsam iyi? 

cMaar·if, kendi di§tabibleri vasl· 
tasile bu i§leri yapt1rmaktad1r~ ba· 
hanesile red cevab1! 

Esasen biliyordum, tahkik te et
tim. Maarifin ilkmekteb yavrulari
na bakan di§tabibi mevcud olmadl
~1 gibi Kad1koy ilkmekteb yavrula
rmm di§lerini paras1z tedavi ettir
dikleri de kat'iyyen varid degildir.~ 

Bedri Giirsoy bundan sonra bu 
§ekilde red cevab1 verilrnesinin se- , 
bebi ne olabilecegini dli§iinerek 
• hayretler i~inde - bize soruyor. 
Bir vatanda§m c;ocuklanm1za ta -

~ mamen hasbi olan bir yard1rnmm 
, ne ir;in reddedilebilece~ini biz de 
~ anlamad1k, alakadarlardan: 

t_--=-= _ -1:. Soruyoruz~ 

o~ sabtkah bir 
polisi yaraladt 

Fakat ciir'etkarlar, az 
zaman sonra polisin 

eline ge~tiler 
1ki gece evvel Mecidiyekoyiinde bir 

kahvede bir vak'a olmu§ ve bir polisimiz 
vazife halinde iken me§hur sab1kah Pic; 
Ali ve avenesi tarafmdan yaralanmi§tlf. 

Pic; Ali arkada§larmdan Ali ve Mah
mudla o gece gee; vakit Mecidiyekoyii yo
lunda bir kahvede kumar oynarken ara
larmda kavga «;Ikm1~ ve ortahk altiist ol
mu§tur. Bir arahk kavga bi.iyiimii§, kah
vedekiler di§aTI kactml§, feryadlar, kii
fiirler yiikselmi§ ve o esnada devriye ge
zen Mecidiyekoyii polislerinden Feridun 
yeti~erek i~e mlidahale etmi§tir. Feridun 
kavgayt yati§hrmak isterken sab1kah ku
marbazlar kendi davalanm unutmu§lar 
ve hep birden polise sald1rmaga ba§laml§· 
lardu. 

Bu mada nas1lsa polisin tabancas1 sa· 
b1kahlardan birisinin eline gec;mi§, aka • 
binde beynine agtr bir cisim inen zab1ta 
memuru yaralanml§ ve baygm bir halde 
yere yikilinl§hr. Bu vaziyetten istifade e
den sabtkahlar da izlerini ve hiiviyetleri
ni mec;hul b1rakarak kac;mt§lardtr. 

Fa kat, zab1ta k1sa bir zamanda bun
lann hiiviyetlerini tesbit etmi§ ve Pic; Ali 
ile arkada§I Ali, §ehrin tamnml§ bir ote
linde bir kadmm odasmda yakalanml§· 
lardu. 

Bir ~ocuk kizkardetini ka~l· 
ran adaml oldiirdii 

1zmir (Hususi) - Kemalpa§a kaza -
smm Halilbeyli koyiinden N uh oglu 16 
ya§mda Mustafa, k1zkarde§ini kac;uan 
Abdullah oglu Mustafay1 c;ifte tiifegile 
oldiirmii§tiir. 

Maktul, vaktile, Nuhun hem§iresini is
temi§, red cevab1 alml§tlr. Bunun iizerine 
i§i zora bindirmi§tir. KIZln ad1 Esmad1r. 
I 5 ya§mda gi.izel bir k1zdir. Baba, ana ve 
karde~leri t~rlaya gittikten sonra o da 
kec;ilerini otlatmaga ~Ikml§hr. Bu mada 
maktul de karde§ini ahp k1zm yolunu kes· 
mi§, kendisini zorla ka~Irml§hr. Biraz son
ra k1zm agabeysi HaJTiza ile kiic;i.ik kar -
de§i Mustafa, hadiseden haberdar olmu§· 
lard1r. Bilhassa Mustafa, fazla sinirlene
rek c;ifte tiifegini ahp hem§iresini kac;1ram 
arami§, nihayet yolda goriip oldi.innii§tiir. 
Katil, yakayt ele verm.i§tir. 

I Diinkii giizel ha va 
halkt sevindirdi 

A vrupa sulhu ve Bel~ika 

D
D ngiltere Krahmn tac giyme merasimi 

miinasebetile Londrada tpolanan dev• 

PI" •1 • 1 d"" letlerin i§ ba§mda bulunan adamlan 
aJ ar, mes:are er un burada miihim siyasi temas ve miizake .. 

insanla dolup ta,Iyordu relerden sonra bunlardan bir haylisi do .. 
-- nii§te Parise ugraytp aynca Frans1z Ba§• 

Diin istanbul c;ok gi.izel havah bir pa vekili ve Hariciye N azuile gorii§mii§ler· 
zar gordli ve !stanbullular denilebilir k dir. Paristeki gorii§melerin en goze c;ar • 
mevsimin en giizel pazarm1 ya§adtlar. pan bir neticesi, F ransa ile Sovyetler a • 

Diin sabah giizel bir giine§in istanbu rasmda iki sene evvel akdolunan kar§l .. 
semasm1 aydmlattlgml gi!iren halk, giiniin hkh yard1m paktmm devam1 teyid edilip, 
pek erken saatlerinde sokaklara c;Ikmi§· bunun resmi bir tebligle ilan edilmi§ ol • 
t1. Ada ve Bogaz iskeleleri, hatta Kag1d- masJdJr. 
haneye giden vapurlann kalktigl Halic fngiliz gazetelerinin Paristeki miiza .. 
iskelesi c;ok kalabahkt1. Ogleye dogru kerelere dair ne§rettikleri miitemmim rna• 
s1cak arttlk~a vapurlara ragbet edenlerin lumata gore, Litvinof bu misakm tevsi ve 
de c;ogaldigi goriili.iyordu. askeri bir mukavele ile ikmal edilmesi 

Daha Floryanm mevsimi gelmedigi 1<;m Blum'le Delbos'u sJb§tliml~hr. 
halde Floryaya ve Avrupa hattJ banli- Kar§Ihkh yardtm misakmm tam bir as • 
yosi.ine gidenler de pek c;oktu. Hatta yer keri ittifak haline konulmasma Sovyet 
yer denize girenler de goriiliiyordu. Kar- hiikumetinin liizum gormesmm sebebi, 
puz kabugu denize dii§meden denize gir • Lehistanm haricl politikasmm belli olma· 
memek ihtiyatkarhgmi gosteren eski nes- masidlr. 
lin bugiinkii evladlan daha karpuz fidesi Fa kat F rans1z Ba§vekilile Hariciye 
c;ic;ek ac;madan denize dalmakta ve bun- N azm F ransa hi.ikumetinin, F rans1z ~ 
dan korkmamaktadu. Sovyet misakma sadakatmi Litvinof' a te• 

Diin daha ziyade kir alemlerinin rag- yid etmekle beraber Moskova hlikumeti· 
bette oldugu goriiliiyordu. <;ok temen- ne kar§I yeni taahhiidler altma giremiye· 
ni ederiz ki biiti.in yaz boyle giizel havalt ceklerini soylemi§lerdir. tngiltere hiiku • 
~afta tatilleri olsun ve iyi giinler gec;iril- metinin na§iri efkan Morning Post'un is· 
sm. tihbanna g~re, F ranstz Ba§vekili Blum, 

Sovyetlerle i§ birligini geni§lettigi takdir· 
MOZELERDE de, Fransanm !ngiltere ile olan dostane 

Sultanahmeddeki hafriyatta 
bir dehliz bulundu 

Sultanahmedde eski Bizans saraymt 
arayan ve tarihin kaydetmedigi kadar 
k1ymetli mozaiklar rneydana ~1karan 
profesor Baxter, Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin tJstiinda~ ziyaretle uzunboy
lu gorii§mii§tiir. Profesor Baxter, Vali
ye yeni hafriyata dair bir pian tevdi et
mi§ ve istimlak edilmesini istedigi ara
ziyi gostermi§tir. 

Bu seneki hafriyat Sultanahmed ca
misinin avlusuna dogru ilerlemektedir. 
Bir, iki ay kadar sonra da camiye dog
ru uzat!lacak ve burada ara§hrrnalar 
yapllacakhr. Hafriyatta yeni bir deh -
lize raslanrnt§hr. Bu dehlizin nereye 
dogru gittigi heniiz malum degildir. 

Profesor Baxter, Sultanahmedde bir 
Bizans miizesi kurulmasm1 arzu etrnek· 
tedir. Bunun igin yakmda Ankaraya gi
derek Maarif Vekaletile ternas edecek· 
tir. Bu mlizeriin zeminini meydana t;I -

kanlan mozaikler te§kil edecektir. Bu 
§ekilde bir miizenin diinyada e§i olml
yacaktrr. -···-lzmir fuarmda bir hayvanat 

bah~esi tesis edilecek 
lzmir (Hususi) - F uar komitesi, 

mevcud fuar kazinosunun ihtiyaca kafi 
gelmedigini dii§iinerek bunu tevsie ve 
servis tertibatmm hususi kanallardan ya
pilmastna karar vermi§tir. Kazinodaki or· 
kestramn her taraftan i§itilebilmesi ic;in 
aynca tertibat almacakt1r. Komite, bu 
!ene tenvirah geni§ mikyasta arhracaktiT. 
Fuar kaplSlndan kazinoya kadar olan 
k15ma dikilecek tenvirat direkleri beton 
mozaikten olacaktu. Halkm istirahatine 
mahsus yerler de fazlala§tmlacakhr. 

Bu meyanda Kiilti.irparkta viicude ge· 
tirilecek hayvanat , bahc;esi ic;in muhtelif 
yerlerden vah~i hayvanlar toplanmaga 
ba§lanmi§hr. Bu hayvanlan hediye olarak 
verenler de vardtr. Bahc;ede, aslanlar bi
le bulunacakhr. Bah<;e ittihaz edilecek 
sahamn tesviyesine ba§lanmak iizeredir. 
T esviye biter bitmez kafesler kurulacak 
ve bahc;e, aynca agac;landmlacak6r. 

Bursahlar <;ekirge telgrafha· 
nesinin vaziyetinden mii§teki 

Bursa (Hususi) - <;ekirge pasta • 
nesi geceyansmdan sonra kapah oldu -
gundan o saatten sonra <;ekirgeden tel • 
graf vermek veya Bursa • <;ekirge ara
smda oldugu gibi <;ekirge ile Istanbul 
arasmda telefon muhaberesi yapmak im· 
kans1zd1r. Kadroya bir memur ilavesi 
meselesinden ibaret olan bu vaziyet; bir 
banyo mmtakas'1 hesabma iyi bir §ey ol
masa gerektir. Halk bunun ic;in §ikayet 
etmektedir. Bahusus yaz aylannda bu • 
raya hastalar geldigi gibi istirahat etmek 
veya gezip eglenmek i<;in i§ gii<; sahib -
Jeri de gelmektedirler. Boyle yerli ya • 
bane! birc;ok ziyaretc;inin eksik olmadtgl 
bir mmtakanm miihim ve miistacel vak'a

lar zuhuru takdirinde geceyansmdan son· 
ra hic;bir muhabere vas1tasma malik ol • 
mamas! dii§iiniilecek bir vaziyettir. Posta 
umum mi.idiirliigiiniin bunu nazan dikka
te alacagmt iimid ederiz. -···-Mes'ud bir dii&iin 

Esbak Karasi meb'usu rnerhum Fer • 
hadm k1z1 ve muharrir arkada§lanmlz
dan Nejad Gliraym hem~iresi Bayan 
Sabahat Giirayla Ayan azasmdan Ma -
nashrh ismail Hakkmm oglu K1bns 
konsolosu Ekrem Ararm evlenme me
rasimi diin Parkotelde iki tarafm aile 
ve akrabalarmdan miirekkeb giizide bir 
davetli ki.itlesi huzurunda icra edilmi§ 
ve yeni kurulan yuva tes'id olunmu§tur. 
Gencleri tebrik eder ve kendilerine son
suz saadetler dileriz. 

miinasebetlerini tehlikeye dii§iitmii§ ola • 
cagm1, halbuki F ranstz politikasmm as as 
gayesi, herhangi bir suretle lngiliz • 
FransiZ dostlugunu mi.iteessir edebilecek 
bir hale meydan vermemek dii§iincesi ol• 
dugunu ilave etmi§tir. 

F ransa hiikiimeti §imdi daha ziyade 
kendi topraklanmn emniyet ve selametile 
alakadar i§lere, Orta ve $arki Avrupa 
i§lerinden fazla ehemmiyet verdiginden 
Paristeki miizakerelerin akabinde Hari
ciye Nazm Delbos Bel~ika payitahtma 
gitmi§tir. F ransanm Sovyetlerle kar§Ihkh 

yard1m misakile baglanmas1 yiiziinden 
kendisinin de bir harbe siiriiklenmemesi 
ic;in Belc;ika, F ransa ile askeri ittifakma 
ve lngiltere ile hususi baglanhlanna ni .. 

hayet verir vermez, lngiltere Hariciye 
N azm, Briiksele giderek Belc;ikamn bun• 
dan sonra nas1l bir politika takib edece • 
gini ogrenmege c;ah~ml~tl. 

Fransa Hariciye Nazm da, ayni 
maksadla §imdi B ri.ikseli ziyaret etti. 

Gelen telgraflara gore, Frans1z Harici
ye Nazm, Belc;ikamn kendi bitarafhgmi 

ve istiklalini tamyarak teminat almak ic;in 
Almanya ile yapacag1 baglantmm iki ta• 
rafh bir muahede §eklinde olmamas1, bu 
teminattn Lokarno misakt yerine garbi 
A vrupanm emniyetini korumak ic;in akdi 
tasavvur edilen misakla elde edilmesi yo~ 
lunda telkinatta bulunmu§tur. 

~imdi anla§Ihyor ki Fransamn Sov • 
yetlerle daha ziyade baglanmamas1 ve 
aradaki anla§maYJ tam bir askeri ittifak 
haline koymaktan c;ekinmesi, yalmz ln .. 
giliz dostlugunu miiteessir etmemek di.i • 
§iincesinden ileri gelmi§ degildir. Ayni 
zamanda, Belc;ikamn, biisbiitiin kendi • 
sinden yiiz c;evirip Almanya ile iki ta .. 
rafh olarak baglanmasmdan endi§e et • 
mesi, Paris miizakerelennin yeni bir va· 
ziyet ihdas eylemesine mani olmu§tur. 

Fransa Hariciye Nazmmn arkasmdan 
Lehistan Hariciye N azm Baron Beck 
Briiksele geldi. Belc;ika ile Lehistan ara• 
smda siyasl vaziyetleri itibarile yakm bir 
mii§abehet vard1r. Biri garbde digeri 
§arkta Almanyanm kom§usudur. Her iki

si de Fransanm Sovyetlerle baglanmasi 
aleyhindedir. Lehistan, Almanyaya iki 
tarafh bir muahede ile baglanml§hr. Bel· 

c;ikanm da bu sistemi kabul etmesini is .. 
ter. Lehistan, Y eni Lokarno ve emsali, 

mii§terek emniyet sistemine taraftar de • 
gildir. Leh Hariciye Nazmmn Briikselde 
fngiliz ve F rans1z Hariciye N amlarmm 

buakhgt inhbalan tadil edecek telkin ve 
ilhamlarda bulunacag1 bekleniyor. Hu .. 
lasa Belc;ika A vrupa sulhu i.izerinde mii
essir bir rol oynamaktad1r. 

Muharrem F eyzi TOGAY 

Kihr1sta orfi idare 
kald1rddi 

Atina 23 (Hususi) - K1bnstan alman 
haberlere gore, ingiltere Miisternl~kat 
Nezareti, K1bns k1yammdanberi mev .. 
cud olan orfi idareyi ve hiikfunetin ese
rine rnuhalif hareket eden e§has ve ce
miy~tlerin tehr;iri hakk.mdaki emirna .. 
meyi ilga ederek ahalinin serbestisini 
tahdid eden kay1dlan kaldirmi§hr. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru§tur. 

Abone t-eraiti { Turkiye ua~o 
Y i~in i~llD 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 • 1450 • 
u~ ayhk 400 • 800 • 
Bir ayl.Jk 150 • Yoktur 
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:!4 May1s 1937 CUMHURiYET 

SON HABERLER ••• · 
TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE 

Fran co kuvvetleri Bilbao 
kaptlarini tuttular 

Mussolini de art1k mutareke istiyor 
Y eni ispanyol Ba,vekili harbin ancak Valansiya 

hiikumetinin tarunmasile bitebilecegini soyledi 
[Bctftaratl 1 fncf sahtfedel I panyollann hukurneti bu ~ekilde tamya

FransJz zab1tas1 lspanyol askerlerini ba · caklanm ve bu hukumete dahil olm1yan· 
hk~1lan serbest b1rakrnaga icbar etmi§ler· !arm da bu ve~hile hareket edeceklerini 
dir. Bahk~1lardan kimse yaralanmamJ~hr. umid ediyorum. 
Mu,solini de miitareke i.tiyormUf Hiikumete dahil olmtyan bir tak1m 

Paris 23 (A.A.) -Figaro gazetesi • lspanyollar vard1r ki bunlar hukumetin 
nin Roma muhabiri, Mussolini'nin lspan· sinesinde hukiimran olan bedihi ve mut· 
Ya harbinden b1km1§ oldugunu i~rab ede- lak fa§izm aleyhtarhklarmm ruhunu ta · 
rek Dm;enin lspanyadaki muhas1m taraf· §Imaktadular.» 
lar arasmda bir miitareke akdedilmesi Balbao muharebesinden bahseden 
hakkmda lngiltere tarafmdan yap1lan tek· Negrin, §oyle demi§tir: 
life aleyhtar olmad1gmi kaydetmektedir. «- Bilbao'nun Bask milletinin §eca· 
Muhabir italyan hiikmet adamlanmn ls- ati ve malik oldugu mudafaa vas1talart 
panyol ·harbine ltalyada ho§ bir nazarla sayesinde mukavemet edecegini zanned1 
bak,Jmadtgmi bildiklerini soyledikten yorum. Bilbao'ya yardam etmek ve mu 
sonra Almanyanm halyaya lspanyol i~ • zafferiyete kavu§mak i~in asilerin baz1 
leri!e ugra§maktan vazge~mesini tavsiye cephedeki kuvvetlerini ayumaga mecbu: 
ettigini ve Salamanca erkamharbiyesinin edecek bir takam taarruzlar icra edilmesi 
Romada fena tesirler barakan askeri ve ihtimal dahilindedir. T abii bu husus 
siyasi hareketlerde bulunduklanm ilave hakkmda tasrihatta bulunarnam.» 
eylemektedir. ~lf.lf. 

Yeni l1panyol Bafvekilinin Karadenizdeki bir krsam miilteci-
beyanah ler ltalyaya ~rkayorlar 

Perpignan 23 (A.A.) «.5arki b 
Madrid sefaretimizde Tiirk ayragma 

Pirene'nin lstikJali» ismindeki gazete iltica eden 750 lspanyol multecisi Kara-
lspanyol Ba~vekili Juan Negri'nin ken- deniz vapurile gelirken yolda garib bir 
disine ~orulan suallere vermi§ oldugu ~u hareket gostermi§ler, bu defa da italyaya 
cevablan ne§retmektedir: d 

b ~tkmak istemi§lerdir. Kara eniz vapuru «- ilk i§imiz harbi bitirmekten i a -
rettir. Tabii bizim zaferimizle. £sas olan yolda Maltaya ugnyarak komiir abrken 
bu zafern biitiin lspanyollan sulha ka Madrid elc;iligimiz de Madrid hiikumeti 
VU§turan bir zafer olrnasadar. F akat §im· nezdinde te§ebbiislerde bulunmu§ ve bu 
diki halde sulhtan bahsetrnek mevsimsiz- miiltecilerden istiyenlerin !talyaya c;1k -
dir. Bundan bahsetmek ic;in zaman gc• mast i~in mutabakat has1l olmu§tur. Mad
lecek ve yakmdu. lngilterede bu yoida rid elc;iligi keyfiyeti vapur siivarisine tel
te ebbiisler yapalmt§ oldugunu inkar et : sizle bildirmi§, fakat Karadeniz siivarisi 
lniyorum. Biz cephe gerisinde mutlak bu bununla iktifa etmiyerek Denizyol!an 
asudegi temin etmezden evvel sulhtan !daresinden direktif istemi§tir. 

bahsedemeyiz. Hukumete itaat edilmesi Evvelki gun Ankaradan vapur siiva
ve ana !spanyanm her tarafma nufuzu risine italyada Cenova limanma ugrama
§amil ve lspanyamn me§ru hiikumeti o - s1 ve arzu eden rniiltecileri ~Jkarmasi bil
larak riayet edilmesi lazamdar. Butiin ts- dirilmi~tir. 
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H6dise!er aras1nda 

Talebelerin ~Ikardiklari 
gazeteler 

K Kiiltiir Bakanltgt, talebeler 
tarafmdan ~1kanlan mecmu
alar i~in mekteblere bir ta

mim gi:inderdi. Gazetelerden i:igrendi
gimize gore, mekteb aualarmda ~o
cuklann mecmua ~JkarmalarJ yasak 
edilmi§ degildir; yalmz bu i§, terbiye 
bak1mmdan zaruri ve makul prensip
lere baglanrm§br. 

Bu haber, bana mektebde iken ~~
kardtglmtz ilk gazeteyi habrlatb. Ge
!renlerde eski bir mekteb arkada§Im, 
i~inde kendisinin de bir yaztst hulu
nan ve bugiine kadar itina ile sakla
dJgJ o gazeteyi bana gi:istermi§ti. Mii
rekkebi ur;mu§ aahifeler iistiinde goz
lerim dald1. Yirmi aekiz sene evvele 
aid bir habra seyrettim. Dokuz ya
!Imda ve ikinci smtfta idim. Matbu
atta franstzca miitercimligi yapml§ 
oldugu i!rin gazetecligin ai:inmez i§ti
yaktm i~inde duyan bir muallimimiz 
bizi te§vik etmi§ti. Admt «Zenbur» 
koydugu o gazeteyi !apirografla bir 
ka~ niisha basbk. l~inde benim Gi
ridle Alzas Loreni mukayeseye iize
nen bir makalem vardt. Altmda §oy
le bir irnza: «ikinci smtf talebesinden 
lamail Safa zade Osman Peyami.» 
Bugiin Ulusta cevherli yaztlanm o
kudugumuz Biirhan Asaf Beige de 
oraya milliyet~ilige dair bir makale 
yazmi§b. Zenbur muharrirleriru:len 
biri bugiin Ulusta, biri de Cumhuri
yette yaztyor. 0 gazeteyi sakhyan ve 
bana gosteren arkad~tmtz da bugiin 
matbuattadtr. 

0 kii~iiciik, el yazmas1 oldugu i!rin 
sabrlan r;arp1k, gazete taklidi yapan 
maymun kag1d par~as1 iistiinde ii~ 
!rOcugun yalmz masum fikirleri degil, 
istikballeri de yazth imi§. O~ii de mat
buat adarm oldular. 

Y>cuklann ~Ikardtldar1 ga.zeteler 
ve mecmualar iizerine dikkatle, §ef
katle igilelim. Orada istikbalin portre
lerini gorecegiz. Gizli kabiliyetlerin 
bu 8!flk aergisinde, onlara verecegi
miz ehemmiyet nisbetinde inki§afla
nm tern in etmi! oluruz. T ohumdan 
yemi§e giden karanhk yolu gormek 
iatiyenler bu gazetelere ve mecmuala
ra yakmdan baksmlar. istikbale uza
nan bu diirbiinlerin ucunda yanmn 
ufuklanm seyredeceklerdir. 

PEYAMI SAFA 

Boukharine Akademiden 
de ihrac edildi 

lngiltereden ba§ka hi~ 
bir devlet harb edemez 
Harb her~eyden evvel para meselesidir. Alman• 
yan1n Biiyiik Harbde maglub olmasinin sebeble
rinden birisi de buna ehemmiyet vermemesidir 

Y a zan: General Ludendorff 
Ekonomi hayattan dogar ve hayattan I 

ta§ar. lnsan toprag1 i§ler, kucagandaki ha· 
zineleri c;akanr. Sathm ve sat1h altmm bi.i
tiin servet ve samanmdan istifade eder. 
Bunlarla ihtiyaclan tatmin ve ahalinin 
erzak ve miihimmatam tedarik eder. Bu
nun ic;in insan butiin smai vas1talanm 
kullanarak daha biiyiik verim almaga ug
ra§Jr. San' at te olii bir nesne degildir. 
Bu da hayattan dogar ve hayattan ta§ar. 
insan akh ve ellerile ekonomiye hayat ve 
faaliyet verir. Buna i§aret koyuyorum. 
Ekonomi planmda silahh kuvvetlerle 
miletin umumu kuvvetli bir birlik te§ -
kil eder. Silahh kuvvetleri de i~erisine a
lan umum milletin hayat ihtiyaclarma ve 
aynca muharebenin yaratt1g1 ihtiyaclara 
kar§J vatan ne gibi §eyler istihsal edebilir? 

Devletlerin ~ogu bu vaziyet kar§asmda 
ithalatlanm kesmege ve yahud azaltma -
ga mecbur kalacaklardu. Hatta denizlere 
hakim olan ingilterenin bile 1917 de Al
man denizalta gemilerinin faaliyetile tee;· 
lrizata tehdid altma girmi§ti. 

Ahali ve silahh kuvvetlerin ia§e ve tec;
hizah 1le alakadar clan diger ciddi bir 
mesele de devletin ekonomi vaziyetinin 
ve seferberlik ile muharebe icrasa ic;in ko
nulan sermayenin ortaya ~akard1g1 mese
ledir. Bu mesele ~ok esashd1r. V e gele -
cek muharebede biiyiik rol oymyacakt1r. 
Az siirecek bir muharebe i~in bu mesele 
daha kolay gorunmektedir. Oniimiizdeki 
muharebenin k1sa olmasa c;ok muhtemel -
dir. Y anmn muharib devletleri, askeri 
kuvvetlerinin istihzaratmda bu meseleyi 
de halletmege ugra§tlklan muhakkaktJr. 
Biiyiik diinya ~arpl§masmdan evvel de 
«erkamharbiye ve diplomasi» kasa bir 
muharebe hesabhyordu. Maatteessiif bu 
t.-.hminler tekzib edilmi§tir. 

Bugiin hi~ kimsenin tahminine imkan 
olmayan §ey gelecek muharebede muh • 
telif devletlerin tatbik edecekleri ekonomi 
tedbirleridir. Hi~bir kimsenin inhiraf e · 
demiyecegi bir zaruret vardu: M uhare
benin muemmen bulunmasl ic;in techizat· 
tan hi~bir §eyin eksik olmamasidar. Bu 

General Ludendor!l 

gma gore muharebenin zuhurunda AI -
manya bankasamn kasalarmda 300 mil
yon giimii§ ve iki bu~uk milyar altm 
mark vard1. Bu miktan esas tutarak ban
ka tedavule altJ milyar mark ~akarabilir· 
di. 31 temmuzda Almanyamn her tara· 
fmda borsalar kapanda. lngiltereden rna· 
ada diger devletler de ayni §eyi yaptt -
Jar. lngilterede borsalar muharebenin ilk 
giiniinde kapat!lmi§tl. 

I agustosta ikhsadi seferberlik tedbir· 
Jeri resmen ilan edildi. Ahali, asker ve 
donanmamn ia§esi vikayesi ic;in zamanla 
yeni masraflar yapalda ise de o vakit -
ten itibaren biiyi.ik ikhsadl mi.i~kiilat ba§· 
lad1. Bu mii§kiilat sonradan her turlu 
mahrumiyete kadar vard1. Bugiin lngil
tereden maada diger bi.itiin devletlerin 
i~inde bulundugu mii§evve§ ve daha dog
rusu ikt1sadi herciimerci nazan dikkate 
almca Avrupa devletlerinin gelecek bir 
muharebede nas1l para sarfedeceklerine 
akll ermez. 

Pariste ~arpi,malar 
Komiinistler Doriot'ya 

hakaret ettiler 

Millet Meclisi 
Bugiin 937 biit~esini 
miizakereye ba,hyor 
Ankara 23 (Telefonla) - Mecli5 

yann (bugun) I 4 te toplanarak muva
zenei umumiye kanun layihasmm miiza
keresine ba~hyacakhr. Yannki ruzname
de miilhak biit~elerden V akaflar Umum 
Miidi.irliigii bi.it<;esi de vardar. Umum 
Miidiirliige 193 7 senesi zarfmda Ba§ve
kaletin tensibile 200 bin liraya kadar 
kasa vadeli avans ve hesab1 cariler tatbik 
ve ki.i§ad etmek mezuniyeti verilmektedir. 

zaruret nekadar kolay soylenirse icra ve Avusturya Generali Montekukuli'nin 
muhafazasa da o kadar zordur. N aza - kavline mutab1k olarak elbette muharebe 
riyat ile tatbikat birbirinden ayn iki §ey- i~in para lazJmdar. Biiyi.ik Fred erik te 
d1r. F akat muharebenin neticesine en bii- hatJratmda para ile ordu arasmdaki mii
yiik tesiri olacak §eylerden ba§hcasa bu nasebet iizerinde Jsrar etmekten geri dur· 

Moskova 23 (A.A.) - Ulum akademi· zaruretin muhafazasJdJr. Bunun tasdiki mami§tlr. Filhakika lngilterenin ikhsadi 

~~:~~~~!e·~~v~~~lk~~a~~§~~m•N;~~~ i~in Almanyanm 1914- 1918 muharebe- kuvveti olmasayd1 yedi sene muharebe-
Paris 23 (A.A.) - Dun ak§am 

·Mill! Birlik F ransaz gencligi- milli kon
gresinin ac;alma§ oldugu Saint-Denis be
lediye dairesi oniinde bir takam hadiseler 
olmu§tur. Bu te§ekki.il, Doriot'nun idare
sinde bulunan bjr te§ekkiildi.ir. 

Bir~ok komiinist, belediye dairesinin 
Parmakbklan onunde numayi§ yapma§ • 
lardar. Bunlardan birisi i~eriye girmi§tir. 
Biraz sonra, bir pencereden athyarak iki 
arkada§amn iizerine du§mii§ ve bunlann 
hafif surette yaralanmalarma sebebiyet 
Vermi§tir. Kendisinin de belkemigi kml
lnJ§hr. Vaziyeti iimidsizdir. 

Komiinistler, bir alay te§kil ederek 
Doriot'yu yuhaya tutrnu§lardar. 

Polis, numayi§dleri dag1tm1§ ve yirmi 
kadar komunisti tevkif etmi§se de biraz 
sonra serbest barakma§hr. 

Tiirkiye -lran telgraf ve 
telefon mukavelesi 

Tahran 23 {A.A.) - Pars ajansJ 
bildiriyor: 

Gazeteler, gec;enlerde fran - Tiirkiye 
arasanda imzalanan telgraf ve telefon mu
haberah hakkandaki mukavelenin metni· 
ni ne§rederek bu muk~velenin iki mem -
leket i~in olan faydalarma gostermekte -
dirler. 

K utubda ha va giizel (!) 
Moskova 23 (A.A.) - Tayyarelerle 

kutba muvasalat eder etmez Smit ve ar -
hda~lan tarafmdan tesis edilen Sovyet 
istasyonunun yolladJgJ ilk telsiz metero -
loji biil teni §Udur: 

<~imal kutbu bugiin nisbeten sacaktn. 
Hararet safmn altmda 12 dir. Hava gi.i· 
lle§lidir. Hafif bir riizgar vardar. 24 saat 
tniitemadi surette c;ah§taktan sonra iyi u~
tuk.» 

Negiia kararm1 bugiin verecek 
Londra 23 (A.A.) - Habe§istan sefa

teti yarm yani pazartesi giinii Negiisiin 
c.~nevreye bir Habe§ murahhas heyeti 
gonderilmesi meselesi hakkmda bir ka
rar verecegini bildirme~tedir. 

Gene layihaya gore Umum Miidiir
liik tarafmdan maa~lan verilmekte olan 
eski tekke ve zaviyeler mensublanndan 
vefat edenlerle umuml veya hususi bi.it
c;elerle idare olunan dairelerde va1.ife 
deruhde edenlerin maa§lan kesilecektir. 

Maliye Vekili F uad Agrah biitc;e mii
zakereleri dolayasile muhim bir nutuk soy
liyecektir. 

Lord Snowdenin kiilleri 
havaya serpildi 

Londra 23 (A.A.) - Diin Lancashhire 
ve Yorkshire hududunda kain ickrus • 
haw ktrlarmda 400 ki§i Lord Snowde'in 
kiillerinin dag1lmasa merasimine i.§tirak 
etmi§tir. Snowden'in siyasi hayatmm 
ilk senelerinde onunla beraber miicade
le etmi§ olan amele partisinin emektar
larmdan birkac; ki§i nutuklar soylemi§ • 
lerdir. 

Lady Snowden de merasime i§tirak 
etmi§tir. 

Eden Cenevreye hareket etti 
Londra 23 (A.A.) -Eden Milletler 

Cemiyeti toplantlSJna i§tirak etmek iizere 
tayyare ile Cenevreye hareket etmi§tir. 

Pariaten ge~erken· 

Paris 23 (A.A.) - Eden Paristen 
ge~erken, Fransaz Biiyiik El~isi tarafm -
dan §ereflerine verilen dinede Blum ile go
rii§mii§tur. Eden muteabben Cenevreye 
dogru yoluna devam etrni§tir. 

Bene§, Yugoslavya Harbiye 
Naz1r1m kabul etti 

s).ndekJ. v · t' · h t 1 k k~f'd' AI lerine devam edemezdi. Muharebede pa-dolaylsile akademiden ihracma ittifakla azJye ma a ar ama a J 1r. -
nya k 'k d 1' bak d ramn liizumu •i.iphesizdir. Vaba ecdadi-karar vermistir. rna ne e onoma ne e rna 1 1m an ' 

Moskova trni versitesi parti meclisi de bu muharebe ic;in ham degildi. Alman maz paras1z muharebeler yaptJlar. Fa kat 
Belinski ile Lakovi'yi Tro<;ki taraftan tt:dbirler de kafi ve luzumu kadar degildi. o zaman paray1 millet koyuyordu. F akat 
olduklarmdan dolay1 ihrac etmistir. Rayihin hazinei evrakmdan anla§Ildi· bu da bugi.in miimkiin degildir. 
························································································································································································ 
Lozandaki T iirk Tale be Cemiyetinin yiidoniimii 

HEM NALINA 
MIHINA 

Havac1bk edebiyab 
fE5} azalan zannederler ki mesela as
(g) kerlikte, doktorlukta, heyel§inas-

lakta, hulasa §U veya bu ilim ve 
fende edebiyatm yeri ve liizumu yoktur. 
Edebiyat, giizel yazmak, hatta giizel soy· 
lemek demek olduguna gore, medeniyetin 
her sahasmda, ilimde, fen de, san' atta, 

teknikte, her§eyde on a ihtiyac vardu. 
Bizde, bu ihtiyacm kavranmamJ§ olmas1 

yiiziindendir ki ilmi ve fenni eserlerimizin 
~;ogunda giizellikten eser yoktur. Hatta, 
baz!lara o kadar fena ve tatsaz yaz1lmJ§· 

hr ki okuyamazsamz bile ... Bazalan, im
la, gramer, sentaks gibi dil hatalanmn 
her c;e§idile doludur. Ecnebi eserleri ara

smda, en ~etin ilim ve fen meselelerini 
oyle giizel ve berrak bir uslubla oyle tath 

tatla anlatanlar vard1r ki elinizden bua
kamazsmaz. Bir misal isterseniz Camille 
Flammarion (Kamil Flamaryon) un he- . 
yet kitablarma oniinuze koyabilirim. Bi
naenaleyh, iddia edebilirim ki edebiyat· 
saz hi~bir §ey olmaz; hatta kiifiir bile ... 

Bu mukaddemeden sonra mevzua ge
liyorum: Turk Hava Kurumunun him
metile dilimizde, bir havacahk edebiyata 
dogmu§tur. Hava Kurumu, bu edebiyahn 
temelini «HavaCilak ve Spor» mecmuasi
le atma§tJr. Mecmua idaresi, yedi sekiz 
yal once bana FransiZ havacalak edebiya
tmm en giizellerinden biri clan «La 
gloire des ailes • Kanadlarm Zaferi>> 

isimli kitabt terciime ettirmi~ti. Bu kitab 
me§hur F rans1z tayyarecisi Louis Bleri
ot'la Edouard Ramond tarahndan ya
zalml§ bir havacahk tarih~esidir. Oslubii, 

~ok glizeldir. 0 vakittenberi Turk hava
calak edebiyata, telif ve tercume bin;ok 
giizel eserlerle siislendi. Son zamanlarda, 
Turk Hava Kurumu «Tiirkku§u Kii
tiibhanesi» adile bir seri eser ne§retmi§· 
tir ki onlardan kasaca bahsetmek istiyo· 
rum. 

I - Folkman Planlarile Model U
~aklar, 

2- Masrafs1z ve Pratik Model U-
~u§lar, 

3 - Planorle U~u§ Dersleri, 
4 - Para§iit~ii!Uk, 
5- llmi ve Fenni Planorciiliik, 
6- Goklerin K1z1, 

7- Gokler ve Gokmenler !~in, 
Bu yedi eserden be§ birincisi, · llmi ve 

F enni kitablard1r. !Ik ikisi almancadan, 
oteki i.i~ii de rusc;adan terciime edilmi§tir. 
Goklerin K1z1, Server Ziya Giirevinin 
kiic;iik fakat guzel bir romamd1r. «Gok
ler ve Gokmenler f~in» ise F aruk N afil 
Camlabel, Kemaleddin Kami Ova, Beh
c;et Kemal Caglar, ve Server Ziya Gii
revin gibi tanmm1~ ~airlerle diger gene ~a
irlerin gokler, gok adamlan, goklerden 
dii~iip gonliimuzde yatan §ehid kanadlar 
ic;in yazalma~ giizel §iirlerden murekkeb 
bir mecmuadar. 

Havacahk edebiyah da havacahgimazla 
beraber biiyiiyor ve yiiriiyor. Ba§ka tiir!U 
olmasma da imkan yoktu. Havacabk ilmi, 
havac1hk fenni, havac1hk teknigi, bera
berinde mutlaka bir de havac1lak edebiyatJ 
isterdi. Biri uc;acak ve yapacak. oteki ya
zacak, ve yayacak; boylece, Turk ka
nadlan da havalara hakim olacaktJr. 

Tiirk Hava Kurumunu, havacalagm 
her hususunda oldugu gibi, edebiyatmda 
da sarfettigi me§kur himmetlerden dola· 
y1 takdir ve tebrik etmemek kabil degil
dir. 

Sa;Jiacak veya $8$11mJyacak $Byler! 
Gazeteler yaz1yor: T evkifanede ya

palan bir yoklama neticesinde, mevkuf ka· 
dmlardan bazalannda esrar ve b1~ak c;Ik
mJ§. Demek ki kadmlar da, hem eorar 
hem bu;ak c;ekiyorlar. Erkeklerle miisavi 

haklara malik olduktan sonra neden -;ek· 
mesinler? Bunda §a§alacak bir§ey yok. 
Asal §a§IIacak §ey, mevkuf kadmla1da 
-kii-;iik ve saklanmast kolay bir nesne olan 

esran da bir tarafa bJTakayorum- ba~ak 
bulunmasJdar. F akat, dogrusunu isterse
niz bunda da §a§alacak bir§ey yok! Ti
marhanedeki delilerin ustiinde tabanca 
c;IktJktan ve bu tabanca bir ba§ka delinin 
canam da c;•kardaktan sonra T evkifane
deki ak1lh kadmlarda ba~ak c;1karsa c;ok 
mu '? Hele muhterem iistad profesor Dr. 
Mazhar Uzman, kendi idaresindeki 

«Emrazl Akliye ve Asabiye hastanesi~> 
nde vuku bulan tabanca ile adam oldiir· 
me hadisesinde bir fevkaladelik gorme· 
dikten sonra, T evkifanede kadmlar a
rasmda gizli b1~ak bulunmasmda fevka· 
ladelik aramanm manasa kalmaz. 

Von Ribbentrop, V atikan 
sefiri oluyor 

1. Berlin 23 (A.A.) - Nasyonal • sosya
lSt tnehafillerde soylendigine gore, Al

Jnanya hiikumeti von Bergen'in yerine 
~00. Ribbentrop'u Papa ~ezdinde sefir 

Prag 23 (Hususi) - Burada bulu • 
nan Yugoslavya Harbiye ve Bahriye Na
zm General Lubomir Marie; ogleden ev
vel Ba§vekil Hotza, ogleden sonra da Y u
goslavya Cumhurreisi Bene§ tarafmdan 
kabul edilmi§tir. <;ek Cumhurreisi kendi -
sini ogle yemegine ahkoymu§tur. 

Evvelce haber vermi;? oldugumuz vec;
hile Lozandaki Tiirk Talebe cemiyeti -
nm yirmi be§inci senei devriyesi bliyiik 
merasimle kutlulanmi§hr. Ccmiyetin 
tertib ettigi ak§am yemegine ayni ce -
miyetin yirmi be§ sene evvelki ilk reisi 
clan Numan Menemencioglu riyaset et-

mi§tir. Ziyafette Cenevrede bulunan 
Tiirk heyeti murahhasas1, birc;ok ecnebi 
mliderrisler ve ecnebi talebe cemiyet -
leri miimessilleri haZlr bulunmu§lardir. 
Turquia'nm §imdiki reisi Cahid inkaya
nm ac;hg1 nutuklar serisine Numan Me
nemencioglu ba§ta olmak §artile bir 

~ok miiderrisler ve ecnebi talebeler i§ -
tirak ederek bu vesile ile yeni Tiirkiye
nin ve onu yaratan Atatiirkiin inktlab-

Bu gibi hadiseleri pek tabii bulan iis
tadm nazannda, boyle bir vak' anm fev
kalade olabilmesi ic;in, ya Bak1rkoy h· 
marhanesinin -Allah gostermesin- lspan
yaya donmesi, yahud da bir namlunun 
ku~iik fakat korkunc agzmm -Allah sak
lasm- muhterem profesore hitab etrnege 
kalk1~masa ma laZim} 

ayin edecektir. 

lanna hayranhklanm izhar etmi§lerdir. 

Yukanki resimler bu giizel toplanbdan 
iki goriinii§tlir. 



~l==~~~=-;~~=K==oy=l=U=a=§=kt===] 
0 bahan Pau'da ge~iyordum. Beni 

hergi.in daga goti.irmesi i~in bir araba tut
mu§tum. Beraberce yap.!an birka~ gezin
tiden sonra hep oldugu gibi, arabactmla 
arkada~c;a konu.§maga ba~ladim. 

Kendisi evli ve aile babas1 olmakla be
raber gayet gencdi. Sakat olan sag kolu, 
tarlamn ag1r ·i§lerini gorecek kuvvette de
gildi. Arabacim kaybettigi kuvvetinden 
bazan hararetle bahseder, fakat sonra: 

- Pek te §ikayete hakk1m yok, diye 
ilave ederdi, zira hayahmi bu kolumun 
sayesinde kurtardtm. 

Bu sozler merak1ma dokundu. Nihayet 
ba§tna geleni anlatmasmi rica ettim. 

- Urt'tamm, diye ha§ladt. Memleke
tim ispanya hududuna yakm oldugu ic;in, 
lspanyollann sevdigi top oyunu bizde de 
~ok oynamr. lspanyollar bize geldikleri 

vakit, koy delikanhlanm bu oyunda ko -

layca yeneceklerini samrlard1. 

Halbuki bizde de ~ok 1)'1 o-

yuncular vard1. Ne yalan soyliye

yim, bu oyunda ben de iistadlar ara

smdaydun. Anamm babamm bundan 

koltuklan kabanrd1, muvaffakiyetlerimle, 

evlenecek kizlarm dikkatini ~ekerdim. E

sasen ~ah§kan oldugum i~in de koyde beni 

~ok severlerdi. Zengin bir ~ift~i alan M. 
B antucy, biiyi.ik klZI gi.izel Therese ile 

alakadar olmam1 hi~ fena bir gozle gor -

mezdi. Her§ey yolunda gidiyordu. Eger 

o !spanyol gelmeseydi k~lumu sakatlami· 

yacakhm herhalde. lspanyol, hududun 

obi.ir tarafmda oturan zengin bir adamdi. 

Delikanh biiyiik bir hiisni.i kabul gor

di.i. Therese ikimize de ayni derecede il

tifat ediyordu. Ben fena halde klZlyor, 

fakat bir§ey soylemege cesaret edemiyor

dum. lspanyol daha cur' etli c;tkll. Bir gi..in 

tarladan donerken beni yakahyarak: 

- Ben karaTSizhk i~inde ya§amagi 

Bu mada, miistakbel kaym peder M. 
Bantucy geldi. Bu top oyununa son dere
cede merakh oldugu ic;in hemen ko§tnU§· 
tu. Bana biiyiik bir tevecci..ipii vard1 ve 
ktzmt bana tahsis ettigi a~ikard1. Biitiin 
Gaskonyahl;r gibi, ispanyollardan biraz 
c;ekinirdi. Lakin hasm1mm paras1 oldugu
nu bilmekle beraber, benim ~ah§kanhgimi 
daha fazla takdir ederdi. 

Heyecana kapilarak beni birka<; defa 
alki§IadJ. Hasm1mm sarardigtnl gordiim. 
Agzmdan bir siirii ispanyolca kiifi.ir ~tki
yordu. 

fspanyol zaten oyunu kaybetmi§ti. Ben 
son topumu da atttktan sonra, maglubun 

kizdtgmi farketmemi§ gibi yaparak mey
dandan ~ekildim. Hasm1m da benim ar
kamdan c;1kh ve lspan_yol arkada§larile 
bir~ey ler fisllda§II. 

Bantucy bana §arab ikram etti. Kendi
sini c;iftligine kadar gotiiriirken, niyetim -
den a~1k~a bahsettim. 

Miistakbel kaym pederi kaplSlnda b1 -
rakllm. Gi..ine§ batml§, karanhk c;okmege 
ba§laml~h. 

Ko§eba§Ina gelince kaT§Ima dort adam 

~1kh: Bunlar, !spanyolla arkada§lanydi. 

Hasm1m: 

- Bir dakika, dedi. Gel bakahm, bir 
de bl~ak oyununda boy olc;ii§elim. baka
hm onda da o kadar §ansm var m1? 

Cevab verdim: 

- Sen alc;agm birisin. Beni oldiirmek 

istiyorsun. Therese gibi temiz bir k1za ne 

kadar da layiks1n bilsen I 
- Oldiirmekten bahseden var m1? f§· 

te sana da bir b1~ak. Seni merdce bir cen

ge c;agmyorum. 

- HaYJr, diye haykud1m. Bu bir pu

su. Onun ic;in sana kar~I bo~u bo§una eli

me b1c;ak alamam. 

- Bana ne. Arkada~lanm, sana bir 

b1~ak verdigime §ahiddirler. 
sevmem, dedi. Memlekete donmezden ev-

Bunun iizerine yere bir sustah ~ah at
vel vaziyetten em in olmahylm. Therese 11. F akat ben egilip de onu yerden kaldlr
ister senin olsun, ister benim olsun, fakat 

bilelim, i~i siiriindiirmekte mana yok!. San 

SlffiiZI top oyununda deniyelim, ister mi -

sin? 

mad1m. 

0 zaman lspanyol iizerime sald1rarak 

gogsiime b1~agm1 sallaeh. Kendimi o an

da olii bildim. Fakat hie; dii§iinmeden ko
lumu siper etmi~im. Sustah bazumu dele· 

rek kaburga kemigime sadece dokundu. 

Bag1rarak yere yuvarland1m. 

!spanyol istihkarla: 

CUMHURiYET 24 May1s 1937 

iktrsadi hareketler 

Bu seneki diinya bugday 
istihsalab az olacak 

Romadaki Beynelmilel Ziraat Enstitii· 
si.ini.in en son ne§rettigi rapora bir goz 
gezdirecek olursak Sovyet Rusya haric 
olmak i.izere bu sene di.inya bugday istih
salatmm ancak 3,360 milyon bu§el ola· 
cagm1 anlamaktay1z. ( Bir bu§el 36,5 ki· 
lodur) Gee; en sene birincite§rinde yap1lan 
tahmini hesablara nazaran bu istihsalat 
3,306 milyon bu§el olarak hesab edilmi§
ti. 1935 • 36 senesi bugday istihsalatJ ist: 
3,435 milyon bu§eldi. Y ani bu sene bttg· 
day istihsalah ge~en seneye nazaran 57 
milyon bu§el daha az olacakhr. Son se· 
nelerde en fazla bugday I 928-29 sene
sin de istihsal edilmi§ ve istihsalat 3, 930 
mil yon bu§ele ~Ikml§tl. 1923 - 2 7 S<!ne· 
lerinin istihsalat miktarlan nazan itibara 
almarak di.inyada vasati bugday istihsa• 
latJ 3,385 milyon bu§el olarak hesabfan· 
maktad1r. Bu seneki mahsul, demek va
sattan daha az olacakhr. 

Bu sene, kafi miktarda bugday istihsal 
etmiyen memleketlere ihrac edilmek iize· 
re elde kalacak sert bugday stokunun 
miktan ancak 700 milyon hu§el olacak -
hr. Bu, bir~ok senelerdenberi tayin 
edilen en kii~iik rakamdtr. Simdiye kadar 
ihrac ic;in serbest bugday stoku bu kadar 
a§agi dii§memi§ti. Ge~en seneye nazaran 
bu rakam 25 milyon bu§el daha azdtr. 

I 928 - 29 senesine nazaran ise tam 
676 milyon bu§el, yani yiizde 49 daha 
azd1r. Son seneler zarfmda ihrac edilecek 
serbest bugday stoklannm boyle miite
madiyen azalmas1 bu sene artJk bugday 
talebine bir h1z verdi. Ve ihracat J<;m 
serbest bugday stoklanmn azalmasile ta
lebin artmas1 arasmda bir tevaziin viicu· 
de geldi. 1936 senesi I agustosundan 
193 7 senesi §Ubat ay1 nihayetine kadar 
serbest stoklardan 383 milyon bu~el bug
day ihrac edilmi§tir. M. T. . 

- -
ismet inonii diin sabah 
Belgraddan Atinaya ge~ti 

[Ba§taratJ 1 fnct 8ahf!ede] 
Arkada!iHIDl her zaman oldugu gibi 11en 
ve mii~terek gayemiz i<;in miin§erih bul· 
dugumdan dolaJI c;ok memnunum. 

Balkan Antantl her vakitki gibi sag
larnd1r. Ve umumi ban§m muhafaza -
smda hakiki bir amildir. Bundan sonra 
da oyle olacakhr. 

Tiirkiye hUkumetile BUyUk Millet 
Meclisine ve Halk Partisine arzetti~im 
dostluk tnisak1rn1z Tiirkiyede azami me
serret ve memnuniyetle kar§1lanm1~br. 

Kayseri ve civanndaki 
batakhklar kurutuluyor 

Sazbk denilen bataklrg1n kurutulmast Kayseriye 
s1hhat baktmindan biiyiik faideler temin edecek 

Kayseri civanndaki 'batakltklardan biri 

Kayseri (Hususi) - Kayseriden ka!- mas1 ikmal edilen kanallardan sonra, Sar
kip Nigdeye giden §imendifer hattmm m1sakh suyu da bu kanala aktt!lacaktn. 
sol yakasmdaki sazhk §ehrin ve bilhassa S1hhat i~in ~ok tehlikeli alan bu 
dokuma kombinasmda bulunanlann s1h - batakhgm meydana gelmesine biraz 
hatlerini ihlal etmekte ve herkes s1tmadan da koyliilerimiz sebeb oluyor. c;unki.i Ku
mustarib bulunmakta idi. marh, c;ugalan ,Horsana, Karpuz a-

180 - 200 kilometroluk bir sahay1 kap· tan , Hasanbey pman Keykubad gibi 
hyan bu batakhk, suyunu iki geni§ mecra- baz1 koyler vard1r ki burada koyliiler 
dan ahr. Birisi Erciye§ten ve yeralh mec- tarlalanm senenin alh yedi aymda bu 
ralanndan gelen ve bu sahadaki miitead· sulann altmda b1rak1yorlar. Bunun d<~ 
did pmarlardan f1§klran sulard1r. Obiiri.i sebebi, has1l olacak batakhklarda yeti§en 
de Bunyandan c;Ikip Sarm1sakh suyu adt· s~.zlan. ~ene t.arla ic;in~e c;ii~?t~p ~arlamn 
m alan ve Barsama, Gurnee;, Sahr, Mon- gubresm1 temm etmekhr .. Cuz 1 b1r men
cusun, Dadasm, Azgmc1k, Kayseri, Key- faat elde etmek maksad1le. yaptlan vera 
kubad koyleri iizerinden ge~ip yollardan ya~I!makta alan bu s~k~t ~~t: ka.~betttk· 
d aldlgl bir takun pmar ayaklarile bes- len hayat ve slhhatlenm du§unmuyorlar. 
Ie:erek bu batakhga akan geni§ Jrmakhr. Bu hareket mevzii bir~ok batakhklarm 
Sihhiye Vekaleti tarafmdan bir yandan meydana gelmesine sebeb oluyor. Fa kat 

.. d 1 · · · 'b 1 k b' batakhk meselesine ehemmiyt veren hii • 
s1tma muca e es1 wm terh at a mn en IT kA . d'd b · · d h II d 
taraftan da batakhgm kurutulmasi i~in bir ukm.et §lmSI en soknl ra u J§J h e k~. e e-

.. h .. d ')d' V'lA f d ce hr ve arm1sa 1 suyuna er oy, ve 
mute ass1s gon en 1. 1 ayet tara m an k" I d k' h · 'ftl 'k h'b' · 
b .. h h .. I" oy er e 1 er araz1 ve ~~ 1 sa 1 1mn 

u mute ass1sa er tur u muavenet ve 1 k · t d'v· 'b' 1 f d k 
h · d'l k 2l · d · · ar 1 1s e 1g1 g1 1 asarru e ere , arzu 

muza eret temm e 1 ere msan an 1tJ- tt'v• k'ld b 1 kl k k "b ) 
b b kl v k 1 .. 'ld' e 1g1 §e 1 e a a 1 yapara gu re e . 

aren ata 1gm urutu masma gm§t J. d 1 · b'tt b' d b k k . A . .. 'v• • e e mesme 1 a 1 mey an Ira m1yacl! • 
VIIayetm gosterdigi slkr alaka ve mu- ve halkm sudan istifadesini temin etmek 

zaheret dolayisile gelen amele kafilelerile iizere fen dairesinde muntazam bendlerle 
bu mmtakada ate§li bir faaliyet ba§ladi ve yalmz tarla sulamak suretile mi.isaade 
ve sazhgm ic;inde geni§ bir kana! ac;Ilarak edecektir. c;unkii Sarm1sakh suyu, ziraat 
evvelemirde sazhktaki su birikintisi, K1Z1l- hususunda istifade edilmesi ~ok miimkiin 
1rmaga dokiilmekte olan Karasuya ak1hl- ve kolay alan bir arazi iizerinden ak1p 
maga ba§landl. Faaliyetin ba§ladtgi giin- gidiyor. Bilhassa Sarmisaklmm gene boy
den bugiine kadar ge<;en yirmi be§ giinliik le bir mesai ile bir de yatag1 temizlenirse 
tniiddet ic;inde 2063 yevmiyelik amele Karac;ay vas1tasile KJZJhrmaga kadar o
sarfedilmi§ ve bunlarla su i~inden 2071 Ian geni~ s.ahjlda, kel)disinden ~ok istifade 
metro mikab ta§ ~1kanlmi§ ve 1705 metro edilir ve feyiz ve berekete yard1m etmi§ 
mikab toprak hafredii!Ili*tir. Sazhkta ac;1l· olur. 

·RA.DYO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musik!si - 12,50 hava

dis - 13,05 muhtel!f plak ne~iyat1 - 14,00 
son - 18,30 plakla dans mu.sikisl - 19,30 
konferan.s: Said Salf¥haddln Cihanoglu. 
Afrika av hat1ralan - 20,00 §adl ve arka
d~lart tarafmdan Tiirk musik!s! ve balk 
~ark1lan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a• 
rabca soylev - 20,45 Safiye ve arkad~larl 
tarafmdan Tiirk mus!kls! ve balk ~ark1la• 
rl (Saat ayan) - 21,15 ORKESTRA - 22,15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi giiniin 
programt - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parc;alan - 23,00 son. 

viYANA: 
18,35 KONSER - 19,05 yen! hayat, t!yat

ro haberlerl, lngil!zce ders, haberler ve sa· 
ire - 20,30 hat1ralar - 21,45 gramofon-22,50 
POLONYA MUSiKiSi - 23,15 haberler ve 
saire - 23 ,25 ORKESTRA KONSERf. 

BERLiN: 
17,35 masal ~eklinde plyes - 18,50 gra• 

mofon - 18,35 eglencel! yaym ve edebiyat .. 
20,45 giiniin ak!sleri, haberler - 21,15 OR -
KESTRA KONSERI - 22 ,15 mar111ar - 23,05 
hava, ha.berler, spar - 23,35 (en k1sa dnlga 
ile) !;IAN KONSERi. 

PE§TE: 
18,05 gramofon, konferans - 19,05 CAZ· 

BAND TAKIMI - 20 konfera.ns - 20,35 MU· 
SiKi - 23,40 dans plaklart - 24,05 almanca 
haberler - 24,10 QINGENE ORKESTRASI· 
1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 gramofon - 19,05 konu~ma ve sa -

ire - 19.15 KONSER - 21,10 konferans-21.25 
MUSiKi - 22,05 k!tablar ve mecmualar • 
22,15 §an konser! - 22,35 haberler, spar ve 
saire - 22,50 DANS MUSiKisi - 23,50 fran
SJzca. ve almanca haberler - 24 son haber
ler. 

LONDRA: 
18,05 ~ocuklarm zamam - 19,05 ORG 

KONSERI - 19,15 spor roportajl - 19,35 
KEMAN VE PiYANO KONSERi - 21,15 0-

PERET §ARKILARI - 23,05 hava, haber '" 
Ier, spor ve saire - 23.35 DANS ORKESTRA· 
SI - 24,35 haberler ve salre - 24,45 gramo
fon. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,05 kitablara dair, k1raat, konu$ma -

19,05 PIYA~O MUSiKisi, §ARKILAR .. 
20,05 §AN KONSERi - 20,28 haberler, ha • 
va - 21,05 MUSiKi - 21,35 komedl - 23,35 
gramofon. 

ROMA: 
17,20 KARI§IK MUSiKi - 18,55 haber -

ler, edebi yaym ve saire - 22,05 ulusal mu
sikl - 22,15 SEWFONfK KONSER • 23,05 
~arkilar, kltablara. dalr - 23,35 §AN KON
SERi - 24,05 haberler, hava - 24,20 DANS 
MUsiKisi. 

NOBETCiECZANELER 
Bu alqam §ehrln muhtellf semtlerlnde' 

nobe~l olan eczaneler !}Unlard1r: 
istanbul cihetlndekiler: 

Therese gibi temiz bir klZI elde etmek 

ic;in boyle bir miisabakaya giri§mek gi.i

ci.ime gittiyse de, na~ar kabul ettim. 

ispanyolun, en ~etin oyuncularla boy 

ol~i.i§mii§ oldugunu biliyordum. Fa kat ge- - Sen top oyununda 

ben de b1c;ak oyununda I 

kazandm, dedi, ~imdi Atinaya gidiyorum. Arkada§lffi 

Omek te,kil edecek bir aile 

Emlnoniinde (Be!llr Kemal), Kiic;iikpa -
zarda (YorgD, BeyaZidda (Cemm, §ehre
minlnde (Nazun SadlkJ, Karagiimriikte 
(KemalJ, ~amatyada (Rldvan), §ehzade • 
ba~mda (!small Hakki) , Aksarayda (Sa • 
r1mJ, Fenerde (Hiisameddln), Alemdarda 
(EsadJ, Bak1rkoyde (Hilal). 

ne: 

- Ne yapahm, oyle olsun, dedim. 
!kimiz de anla§arak, iddia mevzuunu 

gizledik. Y almz hakem tayin ettik. 

!§te o gi.indenberi kolum sakat kald1 ve 

tarlada ~ah§amaz oldum. Bunun i~in ta· 

bii Therese'i de kaybettim. 
- Nas1l! Bantucy utanmadan ktzmi 

sana vermedi mi? 

- Ne yapsm, arhk ben i~ine yaramaz
dtm ki. Therese ispanyolla evlendi amma 
hi~ te mes'ud degil. Bana gelince, bazan 
oyleme geliyor ki bu i§te hie; bir§ey kay -
betmedim. Hayahmt kazamyorum. Ka -
nm candan bir insan. 0~ oglum var, bir 
de klZlm. Therese' e kar§l hi~bir kinim ol
madigJ i~in klZlma onun ismini verdim. 

I (" • ...,evJren: 

Milan Stoyadinovic;'le Atinada gorii§e -
cegim dostlanmiZdan bahsettik .• 

Yugoslavya Ba§vekili, Tiirkiye Ba§ -
vekilini ilk istasyona kadar te§yi et -
mi§tir. 

Tiir kiye El<;isi Ali Haydar Aktay da 
ismet !noniinii hududa kadar te§yi et -
mek iizere ayni trenle hareket etmi§tir. 

Ba~vekilimizin rakib oldugu tren 
8 6aat rotar yaptr 

Selanik 23 (Hususi muhabirimizden, 
telefonla) - Yunan hududuna iic; yiiz 
kilometro mesafede Yugoslavya arazi -
sinde yagan §iddetli yagmurlardan do
layi §imendifer yolu bozuldugundan 
Tiirkiye Ba§vekili !smet !noniiniin ra -
kib oldugu tren sekiz saat rotar yaprn1§
br. 

Beyoglu clhetindekller: 
istikliU caddeslnde <Matkovic;J, Yiik.sek

kaldmmda (VingopuloJ, Galatada (Mer .. 
kez), Tak.simde (LtmonctyanJ, l;ii§l!, Os· 
man bey de (~;lark MerkezJ, Ka.s1mp8,lJada 
(Va.si!J, Ha.skoyde (Barbut), Be~lkta§ta 
(Siileyman RecebJ, Sanyerde (Asaf). 

Uskiidar, Kadlkoy ve Adalardakller: 
Uskiidarda (Ahmediye), Kadtkoy, Altt -

yolagzmda (Merkez), Biiyiikadada (Halk), 
Heybel!de (Tan~). 

Ni,anlanma 

Teblig edilen programa gore !smet .... ----~------~~~~~~~----=~=---~~~- !nonii ak§am saat 22,12 de burada bulu

!spanyolun hali hala goziimi.in oniin -
dedir. Bir yandan obiir yana biiyiik bir 
tehevviirle fuhyor, fakat fazla h1z ver -
digi hamlelerine hakim olamiyarak ekse -
riya toptan ileriye athyordu. Bazan adeta 
harikalar yaratJyor ve beni korkutuyordu. 
F akat bu c;ok siirmiiyor, gene eskisi gibi 
~tlgina donerek hareketlerine hakimiyeti 
elden kac;myordu. Hasm1mm ~Irpmmasl
na i~in ic;in giilerken, Thercse'in bana 
dogru kollanm ac;t1gmi goriir gibi oluyor
dum. Oazaman lspanyolun yiizii ek~iyor 
ve ban a fen a fen a bak1yordu. F.VARAL 

Merhum Ali Kemali Pa§a hafidesi 
Bayan Belkis Kemali Soylemezle maruf 
avukatlanm1zdan Sadi RJZa Dagtn ni

- ~anlan diin ak§am Perapalasta aile dost~ 
lan huzurile yapllmt§hr. Saadetler te
menni olunur. Paris tak1zaferi 100 

Pariste Etoile meydantnda zater takz 

Paris 23 (A.A.) - Reisicumhur 
Lebrun'un, sefirler heyetinin ve eski mu
haribleriu huzurunda kesif bir halk k:iit-
1esi bu sahah ~toile meydamndaki tab
zaferin ytiztincii y1ldoniimiinU tes'id et -

mi§tir. Bu miinasebetle Paris merasim ko
mitesi Harbiye, Bahriye ve Hava Ne -
zaretlerinin yard1mile 193 7 senesile 1914 
senesi arasmdaki biiti.in askeri k1yafetleri 
te§hir etmi§tir. 

nacakti. Rotar dolay1sile ancak sabahm 
saat alhsmda buraya gelebilecektir. 

Selanikte meaerret ve hazrrlrk 
Selanik 23 (Hususi muhibirimizden, 

telefonla) - Biitiin Selanik bu gece bu
radan gec;ecek olan Tiirkiye Ba§vekili 
!smet !noniinii kar§1lamaga haZirlan -
m1§hr. ~imendifer istasyonu Tiirk - Yu
nan bayraklarile donanml§hr. 

Yunan hiikumeti, !smet !noniinii al -
mak iizere hududda bulunan Gevgeli 
istasyonunda hususi bir tren haz1r bu
lundurmaktadir. 

Atina 23 (Hususi) - Dost ve miitte -
fik memleketin Ba§vekilini hududda 
kar§Ilamak iizere Yunan hiikfuneti na -
mma Hariciye Nezareti direktorlerin -
den Andrulis, Tiirk Elc;isi Ru§en E§refle 
beraber Yunan - Yugoslavya hududuna 
gitmi§lerdir. 

Yunan gazetelerinde hararetli 
nefriyat 

Atina 23 (A.A.) - Tiirkiye Ba§vekili 
ismet !noniiniin ziyaretinden bahseden 
Katimerini gazetesi diyor ki: 

cTiirkiye Ba§vekilinin Atinay1 ziya -
reti, biitiin Yunan ulusu tarafmdan, Yu
nanistam Tiirkiyeye baghyan tecriibe 
edilmi§ uzun dostluktan miilhem sami -
mi sevinc hislerile kar§1lanmaktad1r.• 

Gazete, !smet inoniiniin bir<;ok ya -
banc1 §ahsiyetlerle yapb~ son gorii§ -
melerden sonra vaki alan bu ziyaretin 
ehemmiyetini bilhassa kay1d ve i§aret 
ettikten sonra devam ediyor: 

Yukandaki resim, inhisarlar istanbul 
Ba!iimiidiriyeti imalat memurlarmdan 

Halid Biike ile ailesi efradm1 goster -
mektedir. Niifus siyasetimiz i<;in giizel 
bir ornek alan bu yuvaJI kuran Halid 
Biike muhtelif harblerde biiyiik yarar
hklar gosteren ve Gazi Osman Pa!iia 
merhumla Plevnede esir alan ve ordu
da Deli Ahmed namile maruf alan mer
hum miralay Hac1 Ahmedin ogludur. 

Halid Biikenin en biiyiik evladt Ha -
mid c;ah§kan bir sigortac1d1r. Kendisini 
c;ok sevdirmi§tir. Evli ve iki evlad sahi
bidir. ikinci oglu ilhami, istanbul mu
hafaza te§kilatmda memurdur. Evli ve 
bir c;ocugu vard1r. tTc;iincii evlad1 Ad -

viye de E!vlidir ve bir ~ocugu vard1r. 
Dordiincii evlad1 ;;evket, Siimer Bank 
tarafmdan Rusyaya gonderilmi!}tir. El· 
yevm N azilli fabrikasmda c;ah§rnakta -
dtr. Be§inci evlad1 Hadiye, istanbul k1z 
lisesinde talebedir. Altmct evlad1 Ha • 
lide de bu sene ilkmektebi bitirmekte
dir. Yedinci evlad1 Anten de ilkmekteb 

talebesidir. 
Memlekete nafi yedi evlad yeti§tiren, 

iki gelin, bir damad ve dort te toruna 

malik alan Halid Biikeyi tebrik eder ve 
hiikumetin bunun gibi c;ok c;ocuklu aile
leri himaye etmek ic;in daha esash ted
birler almasm1 temenni ederiz. 
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Holivudda sinema stiidyolar1nda grev 
l 

cAyni yolu takib eden ve ayni Bal -
kan bari§l ve umumi ban§ iilkiilerile 
muttaslf bulunan Yunanistan ve Tiir -
kiyenin, zimamdarlarmm vakit vakit 
noktai nazar teati etmelerinden istifa -
deleri a§ikard1r. Fakat bu miilahazanm 
haricinde olarak, Atina giizide Tiirk • 
devlet adamm1 kabul etmekle hassaten 
sevinmektcdir .• 

Holivudda sinema artistlerile i§<;ileri greve ve sinema salonlarmm ka
p1l:lrmda nobet beklemege devam ediyorlar. Resmimiz, bir sinemamn oniinii 
i!i?gal eden aktor ve ameleleri gostermektedir, 

Osmanh Bankaa1 
! LAN 

Osmanh Bankasmm Galata idarei 
merkeziyesile Yenicami ve Beyoglu §U· 
beleri gi§eleri ve kirahk kasa daireleri, 
gelecek haziranm 1 inci sah giiniinden 
itibaren i§'an ahire kadar, a§ag1da yazllt 
saatlerde a<;Ik bulunacakhr: 

Galata idarei merkeziyesile Beyoglu 
§Ubesi: 

Gi§e saatleri: 
Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar, 

saat 13,30 dan 15,30 a kadar. 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 11,30 a 

kadar. 
Kirahk kasa daireleri saatleri: 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar, 
saat 13,30 dan 17 ye kadar. 

Cumartesi giinleri saat 9 dan 12,30 a 
kadar. 

Yenicami §Ubesi: 
Gi§e saatleri: 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 15,30 a kadar 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 11,30 a 

kadar. 
Kirahk kasa daireleri saatleri: 

Adi giinlerde: Saat 9 dan 17 ye kadar. 
Cumartesi giinleri: Saat 9 dan 12,30 a 

kadar. 

BESTEKAR 
# 

BiMEN ~E N 
ve arkada,lart 

KON S E 
BU AK~AM 

saat 21 de 

• 
I 

MEL EK 
SINEMASINDA 
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Bir cevaba cevah I izmirde dedikodu 

K• bJ h k uyand1ran hadise Ita a_ra §ef yazma Kll'tasiyeci Lfitfi mezara 

yanh§ bir hareket midir? Olmed;:m~~ii~iri mi 

N. Artam taraf1ndan «ModasJ ge~mi' bir ,ark 
bilgi~ligi» diye tevsim edilen bu adet bugiin 

diinyan1n her taraf1nda kullandmaktadir 

U!us gazetesinin 9/ 5 ;'93 7 tarihli niis
hasmdaki Nureddin Artam imzah yaz1y1 
Yeni okudum. Zira bir miiddettenberi 
Bursadayd1m. 

N. Artam bu yammda adeta benden 
hakk1 kelam1 selbetmek istiyor. Ciinkii 
benim gozliigiim varmt§ ve bunun carnian 
kahnla§rnl§. Benim ~;oktanberi imzam go
riilrniiyormu§. Ciinkii ben gec;kin bir in
sanmt~tm. 

Artamm zumunca biitiin bu sebebler 
benim susmakhgtmt icab ettiriyormu§. Bu 
ne acaib clava! 

Evvela biitiin tabii haklann herkese 
oldugu gibi bana ve biitiin Tiirkiye Cum
huriyeti kanunlarmm her Tiirke oldugu 
gibi gene bana temin ettigi bir hak var
dtr. Bu hak benim dii~iindiigiim fikirleri 
istedigim gibi ve istedigim zaman soyle
rnek ve yazabilmekligimden ibarettir. E
ger Artam bu hakkt bilmiyorsa Tiirkiye
deki ink1labt hi~; gormemi§ veya anlama
nu~ demektir. 0 halde onun hemen lnb
lab Enstitiisiine yaztlarak orada verilen 
dersleri ogrenmesinden ba§ka yapacak bir 
i§i olmaz. 

lnktlabt Tiirkiyede ye~yeni ve dip
din olarak ibda edenler Tiirkiye Cum
huriyeti ic;in 6 prensip kabul etmi§lerdir. 
Bunlann birincisi halkm hakimiyetidir. 
Aleksi Karel'in tiirkc;eye terceme ve ne§· 
redilmi~ olan kitabmda bu prensip tezyif 
edi!iyor. Demokrasi medeniyetin inhita-
tma sebeb olmaktad1r deniliyor. Bunun 
~in yaptlan tercemede bu iddiamn mii
nasib suretle cevabt verilmeliydi, yolun
daki ihtanm nic;in bu baym camm stk
l'ht§! Oc; sene evvel ne~retmi§ oldugum 
De:rnokrasi Nedir? Adh kitabt Halk Fu
kastnm emrile biitiin Halkevlerine gon
der:rni~tim. Aleksi Karel' den c;ok evvel 
d~rnokrasiye tevcih edilmi§ olan miitead
did hiicum ve itirazlann hepsinin cevab
lan orada verilmi~ti. Tiirkiye Cumhuriye
ti kanunlan hep o 6 prensipe gore tadil 

ve tslah edilmi§tir. Aleksi Karel varsm 
kadtn ve erkekler arasmda miisavat yok
tur ve olamaz desin. Biz bu miisavah ka
bul ettigimizden bugiin Millet Meclisin
de birc;ok kadm meb'uslanmtz vard1r. $u 
halde tercemede miiellifin bu miilahaza
sma kar§J da not olarak miinasib bir cevab 
Ver:rnek icab etmez miydi? Ve benim bu 
dii§iincemi soylemekligim bir hata mtdJr? 
Benim bu ihtanma kar§t Nureddin Ar
ta:rn ~oyle diyor: 
«- Boyle bir eser tercemesini bir 

Vaz'u ir§ad kitabt haline sokmak zihniye
ti hie; olmazsa, bizden tetkiki musahif ve 
tniiellefat devirleri kadar uzakhr. Bir 
tnetin tercemesinin dortbir yamm lilmiiter
cirnlerle doldurmakta modaSJ gec;mi~ bir 
tark bilgic;ligidir.» 

Herkesin anlamas1 ic;in degil mi? Her
kesten vazgec;tik. Lise mezunlan bile an
larntyacak olduktan sonra terceme neye 
Yarar? .Su halde mesele basittir. Mi.ielli
fin maksadm1 okuyuculara anlatmak ic;in 
benim tavsiye ettigim notlara ihtiyac var
dt Bununla beraber benim bu tavsiyem 
«Modast ge~;mi~ bir ~ark bilgic;ligi» de 
degildir. T amamen garb alimlerinin ka-

bul ve ria yet ettikleri bir usuldiir. N ured
din Artam bu an' aneyi ya biliyor, ya bil
miyor. Bilmiyorsa bu bahse ne kart§Jyor? 
Biliyorsa nic;in hakikati sakhyarak gene 
okuyuculanm igf a! ediyor? Avrupa dille
rinde yaZllmt~ edebi ve felsefi eserlerin 
bir~;ogu ~erhsiz anla~tlmaz. Dante Ali
giyeri'nin Divin komedisini 3 birtden fazla 
~arih anlatmaga ~;ah§rnl§lardJT. Dante'nin 
vefatmdan sonra ne§redilmi§ olan bu man
zumenin ~erhi i~;in evvela Milano Ar§O· 
veki Jean Visconti 6 alim adam1 memur 
etmi~tir. Floransa ve Bolonyada onu 
genclere anlatmak ic;in iiniversitede iki 
kiirsii kurulmu§tU. V elhasJ) Dante'nin e
serlerini ~erh ic;in yalmz italyanca yaz1l
m1~ §erhler biiyiik bir kiitiibhane te§kil 
edecek kadar c;oktur. 

Kantm felsefesini de izah ic;in 4 bin 
kadar §erh vard1r. Bunlan bir yana bt
rakahm, hatta mekteblerde okutturulan 
kJTaat, gramer, sentaks ve edebiyat ki -
tablan ic;in bile ogretmenlere mahsus 
~erh kitablan vard1r. Muallim, derslerim 
iyice ve dogru olarak takrir edebilmesi 
ic;in bu §erhlere muhtacdtr. Bundan ba§
ka bu ihtiyac yeni ilimlere aid kitablar 
ic;in daha ziyade mevcuddur. <;iinkii her
gun bin;ok yeni nazariyeler ve yeni ta • 
birler ortaya konuyor. Okuyucularm c;o
gu ic;in bu tabirler adeta bir muamma · 
d1r. Binaenaleyh onlarm da bu yeni §ey
lerden azc;ok haberdar olabilmeleri ic;in 
miielliflerin kendileri bile benim bahset
tigim ha§iyeleri yapmaga himmet edi • 
yorlar. 

Tuhaf bir tesadiif, Bursada okumak 
iizere yamma almt~ oldugum Le secret 
de Ia vie adh bir eserde miiellif Lakho
vosky'nin §U miitaleas1 goziime ili§tigin • 
den bunu Artama cevab olmak iizere ay
nen yaz1yorum: 

« Au vocabulalre special de Ia physique, 
et partlcullerement des sciences de Ia ra -
diatlon, je n'ai emprunte que quelquas 
mots, bien connus a l'heure actuelle de 
tous les amateurs de radlophonie, et !Is 
sont !eglon. Ce sont: la selt-lnductance, 
qui caracterise !'induction electromagne
tique d'un circuit, Ia capaclte, qui carac
teri.se son Induction eledrostatique, Ja 
resistance electrique, qui caracterlse l'op
posltlon du circuit au passage du courant, 
Ia longueur d"onde et Ia fn!quence, gran
deurs inverses qui caracterisent la nature 
de Ja radiation. Toute formule mathema -
tlque a ete ecartee. Toutes les expllcat.ion.!' 
scientlfique.<J utile.s sont <ionnees en notes 
et elles ne sont pas indispensables a la 
cornpn!hension de l'ouvrage,. 

Bu ibare kat'i bir suret ispat ediyor ki 
miiellif kitabm1 halkm anltyabilmesi ic;in 
gayet ac;1k yazd1g1 halde gene icab eden 
yerlerine ihtiyaten ha§iyeler yazml§hr. 
Hem kasden hic;bir riyaziye diisturunu 
islima! etmedigi halde. <;iinkii bunlan 
kullanm1~ olsayd1 o vakit kitab1 yalmz 
pek mahdud ihtisas sahiblerine hitab et
mi§ olurdu. 

Ayn§tay'nin nazariyesini halka azc;ok 
anlatabilmek ic;in garb di1lerinde yaztlml§ 
olan yiizlerce §erhler de acaba modas: 
gec;mi§ bir §ark bilgic;ligi midir ~ 

M ehmed Ali Ayni 

~============================~ 
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BiZ iNSANLAR 
~============== Yazan: Peyami Safa --P 

Orhao Vediamn sesinde bugiinkii ka
dar derinle~mi§ bir samimi ton farketme
tni§ti. Necatinift yamnda onun boyle ko
DU§U§U da Orhamn ho§una gidiyordu. 
«Hie; yapmactgl yok bu klZln ... » diye 
dii~iindii. 

Necati vazifeye aid bir bahane ile, 
tekrar gelecegini soyliyerek odadan <;JktJ 
Ve onlan yalmz btraktt. 

Orhan Vediaya yakla~tt ve iki elini de 
tutarak dudaklanna gotiirdii. Bir sessiz
lik am ic;inde uzaktan ~ocuklanJI §arkt • 
Ian ve haykm~malan geliyordu. Vedia 
dogruldu, omuzlarmt yukan kaldtrdt ve 
Dfe_s almadan bu seslere kulak verdi. 

erm bir haz ve hayret ic;indeydi: 
- Mekteb hayah ne giizel! dedi. 
Sonra, nefesini b1rakarak ilave etti: 
- Ben hie; mektebe gitmedim. 
Yiiziindeki hayretin riiyast yava~ ya-

'Vll§ siliniyor, yerine dii§iince doluyordu. 
MmldandJ: 

d - Yuzlerce taze c;ocuk ruhu bir ara
a Ya§Jyor, kayna§tyor ..• 
Orban k1zt eliitden tutarak agu agtr 

odadan c;1kardt ve dar koridorun iistiinde, 
kapmm tam kar~tsma gelen biiyiik pen
cerenin oniinde durdurdu. Buradan kii -
c;iiklerin bahc;esi goriiniiyordu. Orhan, 
bir c;ocugu kovaltyan T ahsini gosterdi: 

- Bakm, bakm l dedi, i~te T ahsin! 
Tamyorsunuz degil mi~ . 

- Evet, tabii ..• 

- Bugiin c;ok De§eli. Babast yakmda 
Hapisten c;tkacak. Ben de mektebdeyim. 
En mes'ud giinleri. .. Baktmz ... $u du • 
vann yanmda bir pencere var. $urada da 
bir atkestanesi agac1... Y ahsin Cemile 
ta§I bu agacm dibinden atm1~. Beni si -
zinle tam§hran ta§J. •• 

T ahsin ko§arken yiiziikoyun yere yu
varlandt ve bz hafif bir c;tghk kopardt. 
Fa kat c;ocuk hem en yerden kalkarak, 
daha kuvvetli bir hamle ile ko§maga de· 
vam etmi§ti. Gozden kayboldu!ar. 

Vedia)'1 tekrar odaya gotiiren Or -
han: 

- Bahrinin intiharmda da T ahsinin 
atttg1 ta§m miihim bir rolii oldugunu ka
bul etmez misiniz? dedi. 

izmir (Hususi) - ,Sehrimizde bir O· 
liiniin mezarda dirildigi, fakat vaktinde 
<;tkanlamadtgl ic;in oliip gittigi hakkmda· 
ki §ayialan bildirmi§tim. ,;>ayia, yava§ ya
Va§ dal budak salmakta ve halk1 heye -
cana vermektedir. 

Olen, ktrtasiyeci Lutfi nammda bir 
gencdir. Kendisi biraz hastahkhdtr. On 
gun evvel, rahatstzhgml soyliyerek Kar
§tyakada Omerbey eczanesine ba§VUr -
mu§, fakat o arahk, yuvarlantp dii§ffiU§· 
tiir. Belediye ve hiikumet tabibleri gele
rek kendisinin kalb sektesinden oldiiV,ii 
hakkmda bir rapor ve defnine miisaade 
vermi§lerdir. Kar§tyakada kimsesi olma
dJgt ic;in, cesed, eczane kar§tsmdaki ca -
miye kaldmlml§, gasledilmi§, defnolun • 
ffiU§tUr. 

$ayialara bakllacak olursa, Lutfi ol -
memi§, bir baygmltk gec;irmi§ ve o gece, 
mezar bekc;isi, bu taze mezann ic;inden 
bir tak1m giiriiltiiler duyarak korkmu§, 
guya birkac; ki§iye soylemi§. Ertesi giin, 
bekc;i ve bir iki ki§i mezan ac;mca, Lut
finin mezar ic;inde iki biikliim vaziyeUe 
oturdugunu, sac;mm, ba§mln parc;alan -
mi§ oldugunu, bazt yerlerinden kan ak • 
t1gm1 goriip mezan tekrar kapaml§lar. 
Y ani, Lutfi, uzun miiddet kendini ku~
tarmaga c;ah§mt§ ve muvaffak olamaym
ca, oraCJkta hakikaten oliip gitmi§. 

Alakadar hekimlere sordum. Ban a: 
- Boyle bir§ey varid olamaz. <;iinkii 

oliimii tesbit edilmi§tir. Esasen hastahkh 
imi§! 

Dediler. Keza, rivayetler arasmda 
bekc;inin mezardan gelen feryadlar iize
rine zabJtayJ haberdar ettigi hakkmdaki 
§ayialar miinasebetile zab1taya sordum. 

- Haytr, bize boyle bir miiracaat ol
mamJ§hr. 

Cevabm1 aldtm. Fa kat §ayialar, mu
smane bir §ekil almt§ bulunuyor. Hatta, 
mezar bekc;isinin korkarak hastalandtgt 
da soyleniyor. Bu vaziyet iizerine Miid
deiumumilik i§e vaztyed etmi§tir. Bugi.in 
mezar ac;tlacak ve cesedde otopsi yaptla
cakttr. M aamafih cesedin mezar ic;inde 
tesbit edilecek vaziyeti, hadiseyi aydm -
latmaga ve §ayiamn sthhat derecesini tes
bite imkan verecektir. 

Hukukundan vaz ge~en 
isveft Prensi 

isvec; Prenslerinden Charles'm Kon -
tes Elsa de Rosen'le evlenmek ic;in bli
tiin hanedan hukukundan vazgec;tigini 
yazmi!?hk. Resmimiz Prensle mlistak -
bel zevcesini Stokholm'de gezerken gos
teriyor. 

Gene kJZ, gozlerini biiyiiten bir hay -
retle mmldand1: 

- Belki. 
Or han: «E vet, c;iinkii bu ta§ bizi ta -

m~hrdt.» diyecekti; fakat kendisine ver
digi ehemmiyeti ilan etmekten c;ekinerek 
sustu. 

V edia ba§ortiisiinii diizelterek: 
- Ben gideyim, dedi. Siz ne vakit 

serbest olabilirsiniz? 
- Son dersten sonra; fakat giindiiz 

gelirsem gece gelemem. 
- Giindiiz gelmeyiniz. Gece bekli · 

yeyim sizi. Biraz gezeriz. Mehtab var. 
- fyi. Talebeyi yattrdtktan sonra ge• 

lirim. Saat ona dogru. 
- Sizi bahc;ede beklerim. 
Orban V ediay1 mektebin sokak ka -

ptsma kadar te§yi etti. 

Donerken muallim odasma ugnyarak 
Necatiy-1 buldu. Beraber nhttma c;Jkttlar. 
Giine§ten gelen stcakhk denizden yi.ik -
selen serinlik iistiinde kmhyordu. Hava
da bu miicadeleyi hissettiler. 

N ecati ceketinin oniinii ilikliyerek 
durdu ve Orhamn yiiziine bakh: 

- Bu klZI sev, dostum, korkmal de
di. 
Arkada~mm biraz titredigini hisseltigi 

koluna girerek yiiriidii ve soyledi: 
- Korkma. Sun'! de gil. Anladm mt? 

0 ZAMANLAR 
Bu kitabda toplanan yaz1lara «0 Za

manlar» denmesi ktymetin yaz1larda de
gil yaz1lan zamanlarda goriilmesindendir. 

«Milli Miicadele», «lstiklal Sava§t» 
gibi adlar verilen o iic; dort y1lhk zaman 
biitiin mazide yoktu; c;iinkii Turk milleti 
biitiin mazisinde felaketin o kadar sonsu
zuna dii§memi§ti ki o kadar sonsuz bir 
§ahlam§ fiTSah eline gec;mi§ti diyebilelim. 

0 zamanlar bundan sonraki biitiin a
tide dahi yoktur. <;unkii Tiirk milleti bir 
daha oyle bir felakete dii§miyecek; c;i.inkii 
0 zamanlarla yalmz oliimden kurtul
mU§ degil oJmemege de ermi§iz. 0 za
manJar hem kendini hem kendinden son-
ray! kurtardt. • 

Oc; dort Yllltk bir zaman; bir taraftan 
«hal» i derin bir gayya ic;inden c;elik bir 
c;engelle kancalaytp ~,;tkan~; bir taraftan 
tarihin mukadderat nehri halindeki oniine 
gec;ilmez akl§tm durduru§ ve bir taraftan 
atiyi nereye gidecegi belli bir §Ose gibi 
uzatl§; o iic; dort ytlda iic; zaman var. 

0 zamanlar Turk milletinin kutsiyeti
dir. Hepimiz biitiin kiic;iik hislerin iistiine 
c;tkarak, hepimizin ayaklan bu fani diin
yanm c;atlak maddiyetinden aynlmi§, 
hepimiz biiyiik davamn hummast ic;inde 
etten ve kemikten degilmi§iz gibi ya§adtk. 

0 zamanlann biiyiik hummast ... Ara
dan bu kadar ytl gec;ti; hal a en s1kkm 
gi.inlerimde kendimi o zamanlarm koy
nuna bJrakmca ruhum ba§ka bir aleme 
attlm!§ gibi bu alemin derdlerinden styn
hr. 0 Zamanlar o zamanlann ic;inde ya§t· 
yanlar ic;in fiisunlu bir devad1r. 

Refahla saadeti kart§hrmamah; birin
cisi govdenin, ikincisi ruhun hakkt. Refa
hm en sonunda oluruz da saadetten nasi
bimiz olmaz. Saraylar ic;inde mustarib 
hiikiimdarlar ve kuliibeler ic;inde mes'ud 
yoksullar goriinii§ii bundan ileri gelse ge
rek. Ta§ c;atlasa bu govdeye ne iic; yudum 
fazla ic;irebilir, ne iic; lokma fazla yedire
biliriz. F akat ruhun ufuklan .•• 

.5eyh Galibin: 

Bir ~ulesi var kl §em'-t cdnm 
Fdnusuna stjjmaz asii.manm. 

Demesi yalmz en renkli bir §iir degil 

ayni zamanda en yiiksek bir hakikattir. 0 
zamanlann ulviyeti ic;inde ruhlar fanus
lanna stgmtyan yakut alevli me§alelere 
donmii§tii. N e paye, ne ikbal; bu diinya
da ruhlann bu §ehrayininden daha. giizel 
bir§ey olamaz. 

Bu yaZJian beni o zamanlara erdirmi§ 
ve o zamanlann ic;inde ya§atmt§ olan tali
hime §iikrederek toplad1m. 0 zaman ya
ztlan bu yaztlar bir bak1ma gore konu§· 
maktan ziyade haykmr; bu, hiddetimiz
dendi. Bir bak1ma gore de bu yazilar du
dagmt ktm1ldattp hanc;eresinden sesler c;t
kararak bir§eyJer soyJiiyormU§ gibi goriin
dugii halde bir§ey soyliyemiyen dilsizlere 
benzer; bu, aczimizdendir. Zaten biiyiik 
heyecanlar insan1 dilsiz edermi§. istiklal 
cengi zamanlan ise heyecan degil hum:rna 
idi. 

On yedi ytlla on dort y1l evveli arasm
da yaz1lan bu genclik yaztlannt §imdi hie; 
bir tarafma dokunmakslZln oldugu gibi 
ne§rediyorum; yaztlar yazanda;n c;ok ya
ztlan zamanm oldugu ic;in. Onlan degi§
tirmek hakk1 yazana da verilemez. Bir 
yanda daha iyi goriinsiin diye yaz1y1 dii
zeltmek hevesi, bir yanda yaztlan zama
na hiyanet etmemek vazifesi; vazife he
vesi yendi. 

Gene bunun i~indir ki o zaman dii§· 
man, §imdi dost olan milletlere aid ofkeli 
satJrlan da oldugu gibi btrakmak zarure
tinde kaldun. Zaten biz biitiin Tiirk mil
leti 0 zaman onlara kar§t ofkenin en yiik
segile feveranda olmasayd1k bugiin onlar-
la boyle dost olmak liyakatini kazanmt§ 
olamazd1k. lyi dii§man olabildigimiz ic;in 
iyi dostuz. 

0 zamanlarm bir de yaz1 §ekline gir
memi§ hattralan var. Bunlar ruhun fiis
hati ic;inde heniiz kiirele§memi~ ziya bu
lutundan alemcikJer gibj l§lkh 1~1klt doJa
§lp duruyorlar. Eskidikc;e ktymetle§en ~a-

rab gibi zaman gec;tikc;e daha ~iirle§en o 

hattralar varsm oyle dola§tp dursunlar: 
Eger yazmak denen ihtirasm penc;esi bir 
giin onlara da uzanmazsa. 

Mayts 937, Cihangir 
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Y alva~ deri fabrikast faaliyete ge~ti 

inkJ!ab Tiirkiyesinde, i§gal ve dii§man 
yiizii gormiyen kiic;iik Y alvac;tl), seneler
denberi c;ah§tJnlamtyan deri fabrikasl, 
Ulu Onder Atatiirkiin i§aretile faaliyete 
gec;mi§tir. F abrika Almanlarm modeTn 
dericilik sanayiine uygun olarak kuru! -
mu~tur. 

1ktJsadi ve askeri baktmdan biiyiik de
geri olan bu fabrikanm daha miikemmel 
bir hale eri§eceginde §iiphemiz yoktur. 

Y alvac; daglarla c;evrilmi§, me§hur Ki3-
c;iik Antinikos harabelerinin bulundugu 
§irin bir kasabadtr. Orada ba§l bo§ akan 

Samiml ktz. ic;i nekadar kan§Jk olursa 
olsun bu samimiyet her diigiimii c;ozer. 

Or han N ecatiyi dinlerken bu sozleri 
asia unutmtyacagmJ hissediyordu; bu, 
inamlan bir dost agzmda o nevi hiikiim· 
Jerden biriydi ki iic; dort kelimeden ibaret 
oldugu halde bir adamm hayatma oliin
ciye kadar istikamet verebilirdi. Orban, 
ic;inde ya§adJgtmtz tesir diinyasmda, ru
humuzun s1cak balmumu gibi yumu§adJ
gt ve dost sozlerinin c;elik damga gibi ka
ttla§arak onun iistiine ebedi telkinini bas· 
t1g1 anlardan birinde oldugunu biliyordu. 
Ruhun dt§andan gelen her tesire gebe 
kalmaga en miistaid oldugu an. 

Giiliimsiyerek: 
- Ba§ka? dedi. 
- Belki Rii§tiiye kar§t bir miicadele 

ge!;ireceksin. Bilmiyorum. Belki bu senin 
vehmindir. 

- Benim degil, Bahrinin. Bahri ya
mlmt§ olamaz. 

- Dogru. F akat Vediaya kar§t senin 
Bahriden daha fazla §ansm var. Rii§tii
yii tamm1yorum. Senin anlatttgma gore 
hiikiim vermek laz1m gelirse tehlikesiz bir 
rakibdir. 

N ecati biraz dii§iindiikten sonra bu 
son hiikmiinii tashih etmek istedi: 

- T ehlikesiz degil; fakat Vedianm 
gec;irdigi ideal buhranmm neticelerine 

sulara bakan olmadJgJ gibi; bugiin soba
lanmJzda yakttgJmtz, altt saat §imalin • 
deki Sultan daglannm kamm1 doldurar 
komlirler de iivey evlad kadar baktmstz 
ve kimsesizdir. Idealist kafalann faaliyeti 
ile bu geri muhitin pek yakmda asri ve 
mamur bir memba halinde nurlandmlma
stm candan temenni ediyoruz. Bu miina
sebetle belediye faaliyetinin de yola gire· 
cegini iimid ederiz. 

Yukandaki resim faaliyete gec;en deri 
fabrikasmt gostermektedir. 

AbdUlkadir An 

gore tehlike derecesi tayin edilebilecek 
bir rakib. 

-Ideal buhram m1? 
- Degil mi ya? Btitiin memleket bir 

ideal buhram gec;iriyor; iistelik bir de 
kadmm miistakil bir ideal buhram var. 
Vediaya ana olmak hakkmda fikrini sor· 
dun mu hie;? 

- Hayu! 
-Sor. 
- Bu gece soraytm. 
- Sor. Ben eminim ki sana miiphem 

cevab verecektir. Bu kadar uyanml§ ktz, 
erkekle kadm miinasebetinin bizdeki an
anevl §ekli iistiinde kalamaz. Birc;ok kor· 
kulan vard1r. Muvazenesini en c;ok §a -
§ITdtgl nokta da orastdtr. Avrupa §ekil
lerine zaf duyar. Belki Rii§tiiye baghh
gt ondand1r. Senin miinevver olu§un ona 
iimid verir, fakat c;ocuklukta aldtgm iti
yadlardan korkar. Sende bir §ark dere
beyi ruhunun sakh olmasmdan korkar. 
Ri.i§tii de nihayet bir §arkhdtr ama, §ek
li ve kadma kar§J serbest duru§~ bu kor
kuyu izale eder. Hepsi bir ideal mesele· 
sidir, degil mi? Rii§tii ve sen ayn ayn 
ktymetler temsil ediyorsunuz. Sen daha 
kart§Jksm, Rii§tii daha net. Y anmda da
ha rahat edilecek bir adam. Fa kat ihti· 
ras vermez; makul ya§ayt§a te§vik eder. 

Giizel eserler nasd 
~irkinle,tiriliyor? 

~?:!!!!! alatadan Koprii yolile Istanbul 
~ yakasma ayak atan her yabanc1, 

Tiirk san'atkarhgmm bir §ahese
rile kar§lla§tr. Bu. Y enicamidir ve onda 
mimari dehamlZln mermerle§mi§ zarif bir 
tebessiimii ya§ar. Son giinlerde bu ebedi 
tebessiime biraz gozya§t kan§hnlmJ§ gj
bidir. San' at, biitiin azametile gerc;i o e
serde gene giiliimsliyor, lakin bu tebes
siimde §imdi aghyan bir ses de gizli! 

Bu kanaate ni~in erdigimi izah etmez
den once y enicaminin tarihi hususiyetle
rinden bir ikisine temas etmek isterim: 
Romadaki Sen Piyer kilisesi istisna edi
lirse yeryiiziinde yeni ve eski hic;bir ma· 
bedin plam bu camide oldugu kadar muh
telif san' atkar dimaglanndan gec;medi.Sen 
Piyerde Rossellino, Bramante, Raphael. 
Michel-Ange, Carlo Maderno ve Bemin 
gibi yiiksek zekalann kayna§lp birle§tigi 
goriillir. Eser birdir, mliessir alhdJr. Ye
nicami de oyledir, muhtelif zekalarm ya
rathgl bir eserdir. Onu yapttrmay1 U~iin· 
cii Mehmedin anas1 Safiye Sultan dii§lin
dii, planmt mimar Davud yaph. Sonra 
dalgu; Ahmed (:avu§, daha sonra mimar 
Kas1m, mimar Mustafa ayn ayn kendi 
san' at heyecanlanm Davudun planma 
katmak imkamm buldu. Demek ki eserde 
dort sec;kin mimanm1zm zekas1, hiineri, 
ilmi imtizac ve izdivac etmi§tir, ondan 
do!ayt da mabed, pek hususl bir giizellik 
ve zarafet kazanmt§tlr. 

Y enicaminin yap!lt§ devri de hususi bir 
imtidad arzeder. Mabedin tern eli ( 1591) 
de a hldt, kaptsi ( 1663) de ac;tld1. Gene 
Sen Piyer istisna olunursa hic;bir mabedm 
yaptlmast bu kadar uzun stir:rnemi§tir. 
Ayasofyamn yaplSI be§ senede (532-
537), Siileymaniyeninki sekiz ytlda 
( 1549-1557) bitmi§ti. Yenicamininki 
(72) ytl devam etti. 

Bu hususiyetlere ve caminin temsil ve 
ihtiva ettigi yiiksek kiymete onun mimar
]Jk tarihimizde son kemal abidesi olmak 
gibi bir noktayr da ilave edersek !stan
bulun say!lt incilerinden biri bulunan bu 
sa.n'at bediasma hepimizin saygr goster
mege mecbur kah§tmtzm sebebleri olduk
c;a belli edilmi§ olur. 

Simdi sadede ge~elim: Y enicami son 
aylar ic;inde uzun bir tamir gordii, binler
ce lira sarfolunarak ihmal kirlerinden ve 
yaralarmdan kurtanlmak istenildi. F akat 
bu i§ yapthrken ta§lar kezzabla y1kand1 
ve Kopriiye nam cephedeki musluklar 
c;tkanlarak yerleri stvandJ. 

Eski eserlerin ta§lanm - guya parlat
mak ic;in • kezzabla ytkamak, ihtiyarlann 
ahnlarmdaki mubarek c;izgileri sokiip <;1-

karmak gibi manasJZ bir i§tir. Herhangi 
bir camiden su musluklanm kopanp at• 
maksa minareleri §Crefesiz btrakmaga 
benzer. Camilerde musluk, evlerde pen
cere, insanlarda goz gibi esas!t bir unsur
dur. Pencereyi evden, gozii insan yiiziin
den 1;1karmca nastl bir manzara hilS!! o
lursa camilerden musluklan sokmekle de 
ayni neticeye vast] olunur. 

Bunu, bu agtr hatay1 nic;in yapttlar? .• 
Ben, giizelligi r;:irkinle§tirmek ic;in diyo• 
rum, fakat bebekleri kopanltp attlmt§ bir 
sua goze benziyen o kuru musluk delik
lerinin ifade ettigi mana, benim bu hiik
miimden de acJdtr!.. 

M. TURHAN TAN 

Akll ve ihtiras miicadelesi. 
- Rii§tii ~nden daha mt makuldiir? 
- Kafaca degil. Mizac itibarile ha-

yat hadiselerini daha sade ve makul zi· 
hin §emalan ic;inde gorlir. Kadma rahat· 
Ilk verir.' Rahathk ve bo~luk. Sen kadm1 
doldurursun, daha kuvvetli ya§atJrsm, fa· 
kat sarsarsm. V edia gibi bir ktzda ihti • 
ras hayatl galib goriindiigii tc;m senm 
§ansm Rii§tiiden fazladtr. Rii§tii senm 
kadar ve senin gibi sevemez. 

- Hie; sevemez. 
- y ok, 0 soyledigi §eylere inanma. 

Salon safsataland1r. A§k aleyhine bin §ey 
soylenir, fakat insanlar gene sevmege de
vam ederler. Kendinden pay bic;sene .•• 
Eskiden a§km nekadar aleyhine dii§iinii
yordun. 

- Dogru. 
- Degil mi? $imdi, adeta ... Soyle • 

meden yapamJYacagJm: Seviyorsun. 
N ecati arkada§tmn yi.iziine giilere!C 

baktt. 
Orhan da giiliimsiiyor ve hayretle goz· 

lerini ac;tyordu. 
N ecati sordu: 
- Degil mi? 
- Bilmiyorum. 

(Arkast var) 
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Giine~ O~ok takimini 
3 - 1 magliib etti 

fzmirliler, birinci devreyi 1 · 0 galib bitirdilerse de ikinci . 
devrede fena oynty arak maglub oldular 

[Ba§taratt 1 tncf sahffede] 
F enerbah~eli Said Salahaddinin ida • 

resinde cereyan eden oyuna tak1mlar §U 
tertiblerle i§tirak ettiler: 

Giine§: Cihad • Re§ad, F aruk • ls • 
mail, R1za, Y usuf • Melih, Salahaddin, 
Kemal, N ecdet, Rebii. 

O~ok: Hilmi - Ziya, Ali • Mustafa. 
Adil, ~tikrii • Saim, Kemal, Said, Maz
har, Nam1k. 

Giine§liler olduk~a §iddetli bir §ekil • 
de esen riizgan arkalanna alarak oyuna 
batladilar ve derhal has1m kalesine k!l -
dar indiler. Bu ilk akm kornerle netice· 
lendi. Bunu birbiri pe§ima inki§af eden 
Giine§ akmlan takib etti. Oyunun seyir
ciler iizerinde bnakt1g1 ilk intlba D~ok · 
lularm bir giin evvelki gibi biiytik say; 
farkile maglub olacaklan merkezindeydi. 
Kaleci Hilmi iki defa Giine§ muhacim • 
lerinin ayaklarma kapanarak topu almak 
mecburiyetinde kald1ktan sonra ilk lzmir 
akmi sekizinci dakikada, muntazam bir 
tekilde sag taraftan yap1ldi. Bu ilk lz · 
mir akmmdan sonra Giine§in tesis ettigi 
hakimiyet yava~ yava~ c;oziildii ve daki
kalar ilerledikc;e izmirliler, riizgara rag
men, daha miiessir ve daha tehlikeli ol
maia ba§ladi!ar. 

Dilnkil ma9ta Gilne~ kalectst iki izmirli oyuncile kar~t kar~tya 

lzmir miidafaasi rakib hiicum hatti • 
nin merkez muhacimi Kemalin agn oyu
nundan istifade ederek ortadan gelen 
akmlan muvaffakiyetle kesti. Sag haf 
Mustafa da Rebiinin yamnda bir golge, 
bir yaver gibi dola§IP ona hareket etmek 
imkanm1 bnakmaymca mesele kendili • 
ginden halledilmi§ oldu. ~i.inkii, sag ta
rafta Melih bo§ kald1g1 zamanlar bile 
hic;bir it goremiyordu. Hatta bir arahk 
lzmir kalecisi tak1m arkada§I zannederek 
Melihe bir top yuvarladi fakat bu oyun
cu bundan bile istifade edip bo§ kaleyc 
go! yapamad1. Attig! §iit havalamp gitti. 

lzmirlilerin sagdan yaptiklan bir akm 
esnasmda Saim, ceza ~izgisi dahilinde 
kotarken dii§ti.i. Hemen hemen herkeste 
hakemin Giine§ aleyhine bir penalli ce • 
zas1 ~lmadigi kanaati belirmi§ken ayni 
oyuncu ayni vaziyette ve ayni hareket • 
lerle kendi kendine dii§iince birinci sefe
rinde de kendi kendine dii§tiigii anla§II
dt ve hakem hakkmdaki fena kanaat si
lindi. 38 inci dakikada N am1k miistesna 
bir fmat yakaladigi halde bundan istifa
de edemedi. Kemalin kisa ve yerden bir 
ortala}'l§lni Cihad tutamad1. top yuvar· 
lana yuvarlana Nam1ga dogru geldigi 
halde bu oyuncu acele etmesi ylizi.inden 
iska gec;ti ve top a vuta c;Iktt. 

l:z.mirin golii 
Devrenin bitmesine bir dakika kala 

Oc;ok hiicum hattmda en faa! oyuncular 
olarak kendilerini gosteren Kemalle Sa
id Giine§ kalesi oniinde birka~ krsa pas
la§ma yaptllar. Nihayet Kemal bu an • 
la§mayi s1ki bir vuru~la gole c;evirdi ve 
biraz sonra devre 1 • 0 Giine§in aleyhine 
neticelendi. 

lkinci devre 
lkinci devreye c;1karken Giine§ takirnl 

Kemalle Melihin yerlerini degi~tirdi. Gii
ne§lilerin bu yer degi§tirmelerile beraber 
hiicum sistemlerini de degi~tirdikleri go
riiliiyordu. Filhakika hiicum hath fazia 
pasla§mah akmlan b1rakm1§ ve iic; orta 
oyuncu Rebiinin a§Irtma ve derinleme 
paslanndan istifade pe§ine dii§IDU§tii. 

Sag haf Mustafa birinci devrede tut
turdugu oyunun tamamile aksine olarak 
Rebiiyi ihmalle muhacimlerini takib et
mek sevdasma kap1lmca Ciine§lilerin ye
ni sistemleri semeresini verdi. 

Giinefin birinci ve ikinci golleri 
O~iincii dakikada Rebii kendi cena • 

hma dogru kayml§ alan iki Uc;oklu mii
dafii a§Irtan bir ortalaYI§ yaptl. Necdet 
buna yeti§erek Giine§in beraberlik saYI • 
s1m atmaga muvaffak oldu. 

Bir dakika sonra Melih ayni §ekildeki 
bir ortalayi§tan aldigi pas1, bu defa nasJl
sa iyi kullanabildi ve takimlni 2-1 galib 
vaziyete getirdi. 

Birbiri pe§iSIIa yap1lan bu iki golden 
sonra lzmirliler tekrar Giine§ muhacimle
rini ve bilhassa Rebiiyi s1ki bir surette 
marke etmege ba§hyarak gollerin arkasmi 
almaga muvaffak oldular. 

Oyun yirminci dakikaya kadar ek • 
seriyetle Giine§in hiicumlarile ge~mi§ken 

~Iilli kiime mar.larznda takzmlarzn vaziyeti 
Ma~ sayiSl Galib Berabere Magl().b Atbg1 gol Yedigi gol Puvan 

Be~lkta§ 11 5 4 2 20 14 25 
Do§anspor 11 4 2 5 24 34 21 
Fenerbah!;e 9 5 2 2 22 12 21 
Genclel·birligi 10 5 1 4 20 16 21 
'O'crok 13 1 3 9 20 38 18 
Ankarag\icu 10' 3 2 5 18 26 18 
Gi.ine~ 8 4 1 3 22 14 17 
Galatasaray 6 3 3 18 11 15 

- - ·-- ,_ 

o esnada miiessif bir hadise oldu. fzmir 
kalecisi Hilmi topla ilerliyen Melihin a • 
yaklanna kapamp topu almak isterken 
yiiziine bir tekme yedi ve bayild1. Ha -
kern, bu ~arpi§rnada bir kasd, bir favul 
gormedigi ic;in oyun devam ederken kale
ci yerde baygin ya!!yordu. Fa kat, top 
kaleye girecegine yerde baygm yatan ka· 
lecinin gogsiine ~arpti ve orada durdu. 
Bir iki saniye ic;inde has1! olan bu vaziyet 
esnasmda Melib topu kaleye atmak istedi 
ve salladigi ayag1 kalecinin ,gogsiine isabet 
etti. Hakem de Giine§ aleyhine favul ce· 
zas1 verdi. Fakat Melihin yerde baygm 
yatan kalecile ugra§masi izmir oyuncula· 
rmdan bir kac;mm asabml bozdu, bunlar 
da favullii oynamaga ba§ladilar. Oyun 
bu yiizden §irazesinden c;Ikh. Oyun sag 
tarafta oynamrken sol tarafta tekmele§en
ler goriildii. Bu vaziyet kar§tsmda hakem 
Ma.zhan oyundan ~rkarmak mecburiye
tinde kald1. Bu §iddetli ceza, sinirleri bi
raz yah§tmr gibi oldu, fakat oyunda da 
zevk ve heyecan kalmad1. Epey miiddet 
devam eden bu hiT~mla§ma devresi ic;inde 
futbol namma Salahattinin savurdugu vo
le bir §title Hilminin bunu yumrukla kur· 
tan§I vard1r. 

Giinefin ii~iincii golii 
Nihayet son dakikada Salahaddin so

la kac;arak bir pas ald1 ve on sekiz c;izgisi 
di~mdan c;ektigi ~ok s1k1 bir· §iitle tak1mma 
iic;iincii golii kazand1rd1. Bu golden biraz 
sonra rna~. 3-1 giine§in galibiyetile netice· 
lendi. 

Ciine§ tak1mi galibiyeti hakkeden bir 
tarzda oynamakla beraber rna~ ba§lan • 
gicmdaki on dakikahk giizel ve anla§mah 
oyunu sonuna kadar idame ettiremedi. 
Hiicum hattmda Rebii ile Salahaddin 
miidafaada da R1za, F aruk, .Re§ad ve 
Cihad iyi idiler. 

lzmir tak1m1 birinci devrede §ayam 
takdir bir varhk gosterdi, bu haftay1mda 
1-0 galib vaziyette idi. Fa kat ikinci dev· 
rede bir giin evvel Galatasarayla oynad1g1 
ezici oyunun yorgunlugu kendini gaster -
mege ba§ladi. lkinci devrenin yansmdan 
sonra ise, fazla sinirlenerek ne yaphgmi 
bilmez bir hale geldi. Hilmi ile iki mii • 

dafiler iyi idiler. Muavinlerden ~iikrii, 

-'""""""""""""""""""""'""""::--..,.,,....,....~=====---=--,...=........,==,_.---~, §Ismda sabah karanhgi bir yabanci go· 

HAC I 
«Cumhuriyel» in milli 

Ikinci ()liim 
Ahmed ~evket Beyin vefatmdan iki 

hafta sonra, Beyaz1ddaki evde bir cuma 
sabahi daha giin dogmadan Leyla kalkt:, 
yiiziinii yikad1, giyindi ve ayaklannm u
cuna basarak iist kata <;Ikll. Bir kap1ya 
yavatc;a ve iki defa vurdu. Dinledi, cevab 
alamaymca tekrar vurdu. 1c;eriden bir ses: 

- Girinizl .. 
Diyince Leyla kap1y1 ac;h. Ci:izlerinin 

ve dudaklarmm etrafmda hala matem 
i§aretleri olmasma ragmen giilmege ~ah§a
rak: 

- Kalktm m1 lrfan ~ diye sordu. 
San sac;lan taranil}I§, uzunboylu ve ya

kJ§Jkh bir gene aynanm kar§Ismda kirava· 
trni baghyordu. Leylaya aynada baka • 
rak: 

- T abii; dedi. Biz mektebde tam bu 
saatte kalkmi~, y1kanmi§ bulunuyoruz. 
Seninle si:iziim olmasaydi ben gene kal • 
kard1m. Ah§kmhk ... 

RA$iD 
sergii:z.e~t romam : 7 ..) 

- ~ok erken ... Amma mademki iki ay 
sonra miihendis olacahm.. Biraz daha 
ge~ kalkm1ya ah§Irsm ... 

- Eh ... Belki yanm saat, bir saat 
daha ge~ ... fazla degil... c;iinkii malum 
ya ... hba§I saat sekizde ... 

Leyla, yerdeki yatag1 hemen kaldJrdi, 
odadaki yiikliige yerle§tirdi. Sonra bir ka· 
napeye uzanarak gencin giyinmesini bek
ledi: • 

- Biraz acele ol, yakalanmiyahm ... 
Adile de Miinevver de nerdeyse kalkar· 
lar! .. dedi. 

lrfan, sa~rlanm tararken: 
- Adam sende, Adileden mi c;ekini • 

yorsun '? .. !sterse farktnda olsun. Zaten 
bu ak§am babamla bizi misafir ettigin za· 
man aram1zdaki miinasebet ve ni§an orta· 
ya c;1kacak degil miL On iki sa at evvel 
c;Ikmi§ olsun ... 

Ley Ia giildii: 
- Evet amma, diin gece hirsiz gibi 

eve girdigini unutma... ~!mdi kadm kar-

ri.irse ne der? Hem herkes bizim saffeti -
mizi, sevgimizin nekadar derin ve kuvvetli 
oldu~nu bilmez. Ni§anh oldugumuzu da 
babamdan oldugu gibi, herkesten de giz· 
lemi§tim, velhasil on iki saat daha ihtiyath 
hareket etmekten ne ~1kar lrfan? 

Ceketini de giyen gene giilerek sevgi • 
lisine dogru yiiriidii. Onun ellerini ope • 
rek: 

- Pekala, dedi, nasi! istersen ... Hay· 
di, i§te hazmm. lstersen gene geldigim 
gibi ayaklanmm ucuna basarak ~Ikayim .. 

Leyla kJSkis giiliiyordu: 
- T abii ... Gene bir hliSIZ gibi, arka· 

daki mutfak kapiSindan savu§acaksm 
aroma evvela ben inip yokhyacagim, A
dile veya Miinevver kalkmi~ olmasmlar .. 

Gene k1z onde, lrfan arkada, ayaklan· 
mn ucuna basarak merdivenleri indiler, 
mutfak kapmna geldikleri zaman Ley Ia: 

- Sen git, beni tramvay istasyonunda 
bekle. On dakikaya kadar ben de gelirim. 

Dedi ve kap1y1 yava§c;a ac;.arak lrfan 
~1ktiktn sonre kapad1, kilidledi .. 

Tam on dakika sonra Leyla merdiven
leri inerken kiir;iik Miinevver k1z, kar§lsma 
c;Ikh. Hayretle: 

- Gidiyor musunuz, kiic;iik hamm? 
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Pe§te gHrU~melerinden sonr~ 
<;ekler, Almanya ve Ital
ya ile anla~mak isti yor Tekirdagh Hiiseyin 

ba,pehlivan oldu Baz1. Macar mahafili, Roma ·Berlin mihverinin 
Miilayim ikinci, Adapa· kendilerini pek de memnun etmedigini soyliiyor• 

zarb Arif de ii~iindi Jar - Leh ve isve~ Hariciye NazirlarJ Berlinde 
oldular 

Ankara 23 (Telefonla) ~ocuk 
Esirgeme kurumu tarafmdan tertib edil
mi§ olan Ti.irkiye alaturka giire§ ba§ • 
pehlivanhgi miisabakasmm son ma~lan 
bugiin 10 bin ki§ilik bir kalabahk oniin
de yapilmi§hr. Bu miisabakadan mem
leketimiz sporu namma fayda verecek 
baz1 neticeler c;1karmadan evvel teknik 
dereceleri §U suretle tesbit ediyoruz: 

Gec;en sene Tiirkiye ba§pehlivam olan 
T ekirdagh Htiseyin pehlivan bu sefer 
de bariz bir kolayhk ve harikulade bir 
kuvvetle biitiin rakiblerini hirer hirer ye
ne yene, pes ettire ettire, yeniden ayni §e· 
ref s1fahm kazanrni§tlr. Birc;ok defalar 
c;ok giizel giire§lerini gordiigiimiiz Mti • 

Tilrkiye Ba~pehltvam TekirdaiJlz Hilseytn 

layim ikinci ve Adapazarh Arif pehli -
van ii~iinciidiir. 

Diger taraftan ba§altmda Gonenli 
Hamdi birinci ve Smdirgdi ~erifle Ba -
baeskili Ibrahim ikisi beraber ikinci gel -
mi§lerdir. 

Biiyiik ortada Hayrabolulu Ali Ah
med miikemmel bir gi.ire§ten sonra bi · 
rinciligi kazanml§hr. 

Avusturya: 2- Macaristan: 2 
Budape§te 23 - Avusturya - Maca· 

ristan milli futbol taktmlan arasmdaki 
miisabakada iki taraf ta iki§er golle be
rabere kalrni§l!r. 

ltalya: 1 - <;ekoslovakya: 0 
Prag 23 - Merkezi Avrupa kuapsi 

i~in 40,000 seyirci oniinde yapilan mac;
ta ltalya ~ekoslovakyay1 1 - 0 maglub 
etmi§tir. 

muhacimlerden de Said ve bilhassa· Ke -
mal temayiiz ettiler. 

Galatasaray kii~iikleri Giine§ 
kii~iiklerini 4 - 1 yendiler 
Giine§ - O~ok mac;mdan evvel Galata

sarayla Giine~in kiic;iikleri kar§Ila§l!lar. 
Bu mac; ba§tan sana kadar zevkli bir §e • 
kilde cereyan etti. Galatasarayhlarm ya§· 
lanndan umulmryacak derecede ince ve 
teknik oyunlanna mukabil Giine§liler de 
ya§lanndan umulmiyacak derecede sert 
ve favullii oynad1lar. F akat zor, oyunu 
bozamad1 ve Galatasarayhlar 4-1 gibi 
giizel bir netice ile mac;1 kazand1lar. 

Galatasaray B. tak1m1 da, cumartesi 
giinii Kas1mp~§a tak1mile yapt1g1 ma~1 

4-2 kazanmi§llr. 

dedi. Daha kahvalti etmediniz. 
- Hayu; etmiyecegim. Bir i§im var. 

Y emege de belki gelmem. Adileye soy • 
]ersin ... 

- Ba§iistiine ... 
Beyaz1dda tramvay istasyonunda irfan 

onu bekliyordu. Leyla yanma gelir gel
mez: 

- Beyogluna <;Ikacag1z degil mi? 
Yava§ yava§ kopriiye kadar yiiriisek I 

Dedi. Leyla da kabul etti: 
- Evet, daha pek erken ... Bu saatte 

yiiriimeyi c;ok severim .. 
Babrcilara dogru Beyaz1d meydamm 

gec;tiler. Heniiz ortahk pek tenha idi. Tek 
tiik i§c;iler ve mektebliler goriiniiyordu. U
zaktan tramvay sesleri pek seyrek duyulu
yordu. 

Leyla sordu: 
- Baham nekadar zamandir gor • 

miiyorsun !rfan? 
- Samsundan c;1khgim giindenberi .. 

Y ani ii~ bu~uk sene var. 
- Oc; buc;uk sene ha ... Nas1l dayan -

dm? bilmem ... Ben babaml kaybedeli iki 
hafta oluyor. 0 kadar hasretini duyuyo
rum ki ... 

- ~ok sever miydin '? 
Ley Ia ic;ini c;ekti. Hiiziinlii gozlerini 

Macar motorlii kttaatmtn ge9id resmi 
[Bagtarafl 1 inct sah.ttede] 

eylemi§tir. Pranses Maria, §ehirde miite -
nekkiren bir tak1m cevelanlar yaprnl§ ve 
sonra yaya olarak saraya avdet etmi§tir. 
Orada polisler kendisini tammarni§lar ve 
i~eriye girmesine mani olmu§lardir. 

Saat 11 de Kral ve Krali~e, italyan 
sefarethanesi salonlannda !talyan koloni
sini kabul etmi§lerdir. 

Saat I 3,30 da naibi hiikumet, Kral 
ve Kralic;eye bir ogle ziyafeti vermi§tir. 

Kral ve Kralic;e, ogleden sonra at ya· 
Il§lannda haz1r bulunmu~lard1r. 

M acar ajansamn bir tek:z.ibi 
Budape§te 23 (A.A.) - Macar tel

graf aians1, ltalya ile Macaristan arasm· 
daki mi.inasebetlerin gerginle§rni§ oldugu
na ve Afrika ve lspanya meselelerile son 
derecede me§gul olan italyanm merkezi 
Avrupaya kar§I lakaydi gosterecegine 
clair olan haberleri tekzib etmektedir. 

Bu Ajans, ·ltalya Kral ve Krali!;esinin 
ziyeretlerile diin ne§redilmi§ olan resmi 
tebligin Roma protokollanm imza etmi§ 
alan devletler arasmdaki an la ~ma ile Ita!· 
yan - Macar miinasebatmm resanetini te· 
yid eden yeni bir deli[ oldugunu ilave ey
lemektedir. 

Siyasi mehafilin tefsiratz 
Budape§te 23 (A.A.) - Hava'lA · 

ians1 muhabirinden: 
Siyasi mehafil, italyan • Macar go • 

rii~melerinin hatimesini te§kil eden muh· 
tasar teblig hakkmda pek az miitalea yii· 
riitmekte, yalmz -iki memleketi birle§tiren 
rab1talann salabetini- tebyin etmektedir · 
ler. Magyarosag gazetesi, bu tebligin Ma
caristamn hukuk miisavatmdan bahset • 
memekte oldugunu, ~iinkii Roma proto -
kollanm imza etmi~ olanlarm bu babdaki 
noktai nazarlanm evvelce miiteaddid de
falar izhar etmi§ olduklanm izah maka· 
mmda yazmaktad1r. Maamafih, liberal 
mehafile gore, Roma • Berlin mihveri 
Macaristam tamamile tatmin etmemekte· 
dir. 

Baczy Zsilinszky, diyor ki: 
«Diger memleketler ic;in oldugu gibi bu 

memleket i~in de her§eyden evvel miihim 
olan cihet, lngiliz siyasetine muhalefet 
etmemektir.» 
Cekoslovakya Ja Almanya • ltalya 

ile anla,mak istiyor 
Prag 23 (A.A.) - <;ekoslovaky:~ 

Ba§vekili Hodza gazetecilere harici vc 
dahili siyaset hakkmda beyanatta bulun-

uzaklara ~evirerek: 
- Hay1r, c;ok sevmezdim. Fakat ne 

olursa olsun, baba ... 
-Ya anneni? 
- Annemi pek az tanmm. Amma bizi 

tamyanlardan o kadar methini i§ittim ki 
diinyada olm1yan bu kadm benim biitiin 
sevgime sahibdir. Hele onun babamdan 
~ektiklerini i§ittik~e ne dcrin bir merhamet 
ve muhabbet duyuyorum, bilmezsin ... 

- ~evket Bey o kadar zalim bir adam 
m1yd1 Allahmt seversen ? .. 

Leyla dllrdu, bir miiddet tereddiid et
ti: 

- Hay1r, zalim degil, bilakis mii~fik 
adamd1. F akat ne bileyim? .. Elinde olmi· 
yarak anneme, sonra bana kar§I c;ok ha§in 
oldu. Sebebi malum: ic;ki ve kadm .. Ba
bamm annemi hie; sevememi§ oldugunu, 
kendisinin daima eski bir a~kma sadtk ve 
bagh kaldigmi i§ittim. hte bu yi.izden 
kendisini ic;kiye vermi§, elinde mtihim i
radlar oldugu halde hepsini satmi§, sav • 
rnl§, yemi§... Bu s!Tada annemin makul 
ihtarlanm daima §iddetle ve hu~unetle 
kar§Ihyarak, bagmr c;agmrmi§ ... 

- Eger biitiin bunlan bir ba§ka kadi· 
na bag1 yiiziinden yap1yor idise o kadm
la miinasebeti devam ediyordu demek. 

mu§ ve demi§tir ki: 
«- Londra gorii§meleri, yeni ve kuv

vetli bir sulh siyasetinin mes'ud bir ba§• 
langici olarak telakki edilebilir. Ort!) 
Avrupa meselelerinde Londra ve Paris 
mutabakat halinde bulunmaktad1r. Bu 
iki devlet, Tuna memleketleri arasmdcl 
umuml ve ekonomik i~ birliginin ~ayanl 
temenni oldugu fikrindedir. Fransa va~ 
ingiltere, Kiic;iik Antanh, saglam ve de .. 
vamh bir mmtakavi birlik telakki etmek• 
tedir. <;ekoslovakyanm infirad halinde 
bulundugu hakkmdaki biitiin §ayialar e• 
sasSIZd!r. ~ekoslovakya - Sovyet Birligl 
ittifab, hemen hemen her yerde nazil!i 
zamanlarda sulh siyasetine miismir bir 
surette yard1m edecek bir diplomatik ve~ 
sika telakki olunmaktad1r. Kiic;iik An • 
tant, biitiin biiyiik kom§ulan ve bu m~ 
yanda bittabi !talya ve Almanya ile d~ 
yapacag1 bir siyasete ba§lamak arzusun,.~ 
dad1r.» 

Dahill siyaset hakkmda ise Hodza ez., 
ciimle demi§tir ki: 

«- Parlamento, yakrnda Alman su• 
det partisi tarafmdan ileri siiriilen tek • 
lifleri miizakere etmek fiiSatmi hula • 
cakhr. Bu miizakerenin neticesi hiikii • 
metin noktai nazan iizerinde kat'1 bir te-t 
sir icra edecektir.» 
Fransa ve Polonya anla~malarz 1 

Paris 23 (A.A.) - Ticaret Neza 4 
retinin bildirdigine gore, di.in Fransa a ~ 
dma Delbos ve Bastid ve Polonya adma 
Ramon ve Lukasiwez yeni Fransa - Po~ 
lonya ticaret muahedesini imzalarnJ§tlr. 

Bu muahededen ba§ka, bir seyrisefa4 
in anla~mas1, kontenjan anla§malan, te • 
diye anla§masi ve bir turist mukavelesi 
de imza edilmi§ bulunmaktad1r. 

Avusturya Ba,vekili Jondii ' 
Viyana 23 (A.A.) - Hariciye Na• 

zm Guido Sehmidt Viyanaya avdet e~ 
mi§tir. N azu istasyonda F rans1z masla .. 
hatgiizarile ingiliz elc;isi tarafmdan kar.,. 
~I!anmi§hr. ' 

Polonya ve lsve~ Hariciye 
Na:zarlarz Berlinde 

Briiksel 23 (A.A.) - Polonya Ha" 
riciye Nazm Beck diin saat 17 de tayya• 
re ile Berline hareket etrnl§llf. Naz1t 
Berlinden V ar§ovaya avdet edecektir. 

Berlin 23 (A.A.) - isvec; Hariciye 
Naz1r• Richard Sandler, diin von Neu " 
rath'1 -riyaret ederek kendisile bir saab 
kadar siyasi meseleler hakkmda gorii§ • 
mii§tlir. 

t:;iinkii kapamp giden bir a~k i~in bu d~ 
rece muvazene~iz hareketlere imkan vaf 
rni? 

- Orasi bizce mec;hul... Y ahud ben 
bilmiyorum; belki bilen vard1r. N eyse .. 4 

Y almz sana evvelden de soyledigim gibi 
babam bir klZl oldugunu dii§iinmiyereli 
elindekini, avcundakini son katresine kilo! 
dar yedi, bitirdi. Olii;ken, samrim, bir vil:-f 
dan azabile benim ic;in yaz1hanesinin go • 
ziinde kiic;iik bir serveti oldugunu sayikJa.,. 
d1. Sonra bu servetin tarafimdan almdigin 
iddia etti. Guya, ben geceyariSI odasma 
girmi§, bu kii~iik serveti a§mp kac;mi§Im.,. 
Bunlan oliim halinde iddia ettigi ic;in ben 
bile inanacak gibi oldum. Halbuki sonra 
bu iddialan, bana hic;bir himaye ve gec;im 
memba1 b1rakmadan terketmi§ olmamo 
verdigi azabla muhayyilesinin, daha dog • 
rusu emellerinin yaratligm1 anlad1m ... 

- Zavalh adam ... 
- Evet, onun son giinleri benim istik,. 

balimi di.i§iinerek midesindeki agny1 unut.,. 
turacak bir ac1 ic;inde gec;ti ... 

- Ke§ke ni§anh oldugumuzu, benini 
de elime kiic;iik bir servet gec;ecegini, ya'" 
kmda evlenecegimizi bilsey_di de biraz ra'" 
hat etseydi ... 

(Arkast var) 
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Simal kutbu hangi 
' 

devlete aid? 

Yurdun ve Diinyan1n dOrt yan1ndan 
ko§up gelen Tiirk gen~leri 

Amerika bu hakk1n ken
disinde oldugu fikrinde 
Va~ingt'On 23 (A.A.) - Hariciye Ne • 

zareti, Sovyetlerin 9imal kutbuna yap· 
hklan seferin 9imal kutbunun hakimi
yeti meselesini ortaya atm1yacagmt be
yan etmektedir. 

Amiral Peary'nin6 nisanda 9imal kut
bunu ke~federek oraya Amerikan bay
ra~m dikmi§ olmas1 keyfiyetinin Ame
rika lehine bir hiikiimranl!k hakkl viiYedek Yarsubay okulunda yeni devre haztriiQI cude getirmemektedir. 

MaaiJ!afih, Hariciye Nezaretl, bu be
yanatm kutub manahk1 iizerinde haki
miyet meselesinin miinaka§a mevzuu 
te§kil ettigi zaman, Amerikamn taklb e
decegi hath hareketin ne olaca~na de
lfHet edemiyecegini Have eylemektedir. 

<(Bu bina bo, kalmamak i~in yapiimt,tir. Burada 
hareket dindigi giin azab sonsuzdur)) 

Amiral BYTd'in miitalealart 
Boston 23 (A.A.) - Cenub kutbu ha

valisi ka§iflerinden tayyareci Richard 
Byrd, Akademi azasmdan Otto Schmid
t'in riyasetinde evvelki giin ~imal kut
buna vasil olan Sovyet heyeti seferiyesi 
hakkmda tefsirlerde bulunarak Sovyet 
tayyarecilerinin bu te§ebbiisiiniin mii -
kemmel bir cesaret niimunesi oldugunu 
bey an etm~tir. 

Tayyareci, seferin dikkat ve ihtimam
la haztrlanmi§ olmasmdan sitayi§le bah
sederek demi§tir ki: 

Solda Yedek Subav Okulunda k ayid merasimi, sagda mustakbel yedek su baylar elbiselerint giydikten 

c- Kutubda yerle§en ekiblerin Spitz
berg veya Groenland'a siiri.iklenecegini 
zannediyorum. Kutbun yanmda kala -
bilmesi i~in heyetin Alaska istikametin
de vak1t vakit iissiinii degi§tirmesi la -
Zimd1r. Buz k.litlelerinin eriyip dagtlma
SI yiiziinden yarm heyetin baz1 mii§kiil
lerle kar§Ila§masl muhtemeldir. Fakat 
heyetin te<;hizatmm miikemmel old~?u
nu tahmin ettigim i~in kolayca dtger 
buz ki.itlesine ge~ebilecegini timid edi -
yorum. Olduk<;a yakmlarda bulunacak 
olan bir tayyare filosu sayesinde heyet 
baz1 mi.i§kiilata maruz kald1~ zaman 
kendisini kolayca kurtarabilir.» 

aonra mekteb muduriL tarafmdan tettiiJ edtliyor lar 

Y edek Subay okulunu on be~ giin evvell Oz dilini anhyamJYacak kadar az bi- sonra, yeni devreye gelecekler i<;in iki u~ 
tnuvaffakiyetle bitiren yarsubaylardan, len Turk gencinin etrafmda toplamyo- gun hamhkla me§gul olduk. F akat bu 
levaztma aynlarak eski okullanna veri! - ruz. esnada mekteb bo§tu. Su koridorlann 
tni§ birka<;mm oturdugu masanm ba§tnda, Bu. gurbette dogmu§, biiyi.imi.i~. oku· tenhahg1 i~imize huzun veriyordu. <;ok 
§imdi yeni devreye yaz1lmaga gelen sivil mu§ bir Turk <;ocugudur ki, askerlik va· §ukur faaliyet ba§ladi. Bu bina bo~ kal-
{!encler toplanmi§lar. zifesini yapmak i<;in ilk defa ayak bashg1 mamak ic;in yapiimJ~hr. Burada hareket 

Bu, bir garib diinyad1r.. yurdunu, §imdiye kadar resimlerde gor- dindigi giin azab sonsuzdur.» 
Dun de onlar i•te boyle sivil hayatm .. d'l' · Ve, Turk ordusunun •erefli saflarinda ' mu~ ve 11m... • 

lc;.inden s1ynlarak, acemi hirer kur' a nefe- z k d' k t yer alacak gencleri yeti•tirmek zevki, bu - arar yo . . . 1yor omu an... , 
tl gibi buraya gelmi§ler, bu masanm ba§m· Burada onu da ogrenirsiniz... zevkin hududsuz gururu gozlerinde oku-
cla kendilerinden evvelkilerin suallerine Tabur komutanl kurmay b1'nba•I Sa- k 1 k b'l Ankaradaki komiir 

b) · · k k d 1 1 d • nan omutan ar yeme zamamm 1 e u -
t:eva ar yeh§tJrere ay 0 unmU§ ar I, dlk, taburuna verilen gencleri tefti~ edi- d sergisi diin kapandJ 

Aklp giden bir hayat zinciri.. yor. Onlara, ogrenmeleri lazun gelen ilk nutym:l~ ~· ], k 1 [Ba~taraft 1 tnci sahlfede] 
~imdi, yeni gelenlere soruyorlar: askerlik bilgilerini klsa, veciz cumlelerle e u ay o u unu ne zaman gez- l b I 
- Siz nereden geliyorsu~uz '? anlatJyor. sem, hep ayni duygularla dolanm. Jiiri yann toplanarak tecrii

1
be .efre a~ Jyba· 

caktlr. Se<;ilecek banyo, ka on er ve so a 
- Amerikadan.. Daha on be• gu··n evvel Taks"Jm mey- Bugun, bilhassa bugi.in, onlan bu yeni t k I . b'ld' '1 kt' 

d > tipleri ktisad V e a etme I Irl ece 1'', 
- Orada ne yapiyor unuz? damndan taburunun ba§mda, ahmn us - devreye hazlrhk anmda gordukten sonra, Vekalet bunlar iizerinde tekrar tecrube-
- Ticaret.. tunde hakh bir gururla ge<;en tabur ko· miinevver Turk gencini Turk ordusuna Jer yapt1ktan sonra en kullam§h ve iyi o-
- Y a siz? mutanmm, ~imdi bir sene sonra verecegi haZJrhyan bu miibarek yuvaya, bir ba§ka Ianmm tamimi i<;in tedbirler alacaktu. 
- Beypazan kaymakamJ. · yeni ve feyizli mahsuliin tohumuna bu turlu sevdigimi duyuyorum. Adliye V ekilinin inttbalar~ 
- Siz? ilk emegi sarfettigi anda da, bir Turk KANDEMJR Dun komi.ir sergisini en son olarak Adli-
- Mimdan geliyorum.. subaymm bi.iti.in e§siz hassalanm nefsinde ............................................................ ye Bakam Sukrii Saracoglu gormu§tiir. 
- Siz, siz, siz;>.. toplam1~ bir hali var. Bakammit sergi hakkmd!!ki inhbalanm §U 

- SJvastan. t'>tede birinci tabur komutam kurmay Bir arkada,ImiZ suretle kaydetmi§tir: 
- ltalyadan. binba~l Halis Cekirge de me§gul. nisanlandi «Turk <;ocugunun istidad ve kabiliye-

Birtnci tabur kumandam Sadlk Atak 

- Paristen. 

- Konyadan. 

- Londradan .. Berlinden ... Be§ikta§ -
tan ... 

Diinyamn dart bir tarafmdan, yurdun 
ic;inden ve di§tndan ~erefli vazifeye ko~an 
gencler, sanki o uzak mesafelerin ardmda, 
bugun burada toplanmaga sozle§mi~ler .. 

Evet, kimi ~u kar§Iki evden, kimi iklim
ler a§m uzaklardan geliyor. Fa kat o da. 
bu da, hepsi i§te ilk i§ olarak ellerine ve
rilen haki elbiselerini, asker kunduralanm, 
Palaskalanm ve <;antalanm almi§lar, ko· 
gu§a yollamyorlar. 

;limdi ellerindeki bu elbiselerle a~acalc
lan §U e§ik, muhakkak ki hayatlarmda da 
hl!' J!lerhalenin e§igidir. 

Ve yanm saat sonra bir ornek asker 
kiyafetlerile okul komutam kurmay albay 
Behzadm kar§IStna dizildikleri zaman ar
bk ne doktor vard1r, ne ressam, ne mu -
hendis ... Sadece bir er vard1r. 

V e biraz sonra bir karavana ba§mda 
toplanacak bu erler on iki ay bir <;ah al
tJnda, bir kumanda altmd~. bir a§kla, bir 
emel pe§inde ko§acaklar: Turk subay1 ol
lXlak emeli. 

Komutan, fotr §apkasma davramr gibi, 
haki asker kasketini <;1kararak egilen gen
ce gulumsi.iyor: 

- Arhk sivilce selama veda edeceksi -
ni:z... degil mi? 

Cenc bir§ey anlam1yan bakJ§IarmJ sa· 
~Ina soluna <;evirerek mahcub bir eda ile 
duruyor. 

- ... Anlamadmat mi? 
Kekeler gibi bir eevab: 
- Hayu... . 
- N as1l, turk<;e bilmiyor musunuz L. 
- Cok az ... 

0 da taburuna verilen genclerin en • \ tine yeni ve giizel bir niimune olan ko -
ehemmiyetsiz say1lan, en goze goriinmez mur sergisinden biraz daha magrur olarak 
gibi gelen noksanlan, ihtiyaclan ve arzu- <;lkiyorum.» 
larile en yakm bir alaka gostererek me§- Enternasyonal komi.ir sergisi dunya 
gul. matbuatmda hayret ve takdir dolu yaz1 • 

Kendi ya§tndakilere bile bir baba §ef- lar ne§rine sebeb olmu~tur. ;limdiye ka • 
kati, fakat buna buriinmu§ bir amir OtO· dar 12 muhteJif !isanda <;Ikan 43 buyuk 
ritesi... As1l hay ret edilecek nokta, bu yabanc1 gazete sergimiz hakkmda tak • 
birbirine z1d gibi gori.inen §eyleri nas1l dirkar yazilar ne§rel!ni§tir. 
meharetle, nas1l ustahkla mezcedebiliyor. Amerikada <;lkan Nevyork Times ne§-
Ve kar§Ilarmda, askerlige ilk ad1mtn1 at- rettigi bir yaz1da, «Ti.irkler sergicilikte 
ml§ olanlara, bu daha ilk gunde nas1l sev- Avrupada ornek sayJlacak bir eser mey -
gi ve sayg1 telkin edebiliyorlar. dana getirdiler» demektedir. 

Alt Enver Toksoyla ni~anl1s1 E 1 k • • • k • 
Babyorum da, Tiirk subaymm, Ti.irk reg i §ir ebmn yerme aim 

~ark ve cenubda tamnmi§, sevilmi~ 
komutanmm ruhundaki, kanmdaki, bu - bir muharrir olan Ali Enver Toksoyla olacak miiessese 
tiin varhgmdaki cevhere hayran olmamak merhum doktor kaymakam1 Cerna! klZl Ankara 23 (Telefonla) - Eregli §ir-
elimden gelmiyor. Meserret ~enerin ni§an torenleri bu ketinin yerine kaim olacak mi.iessese hak-

- Hi<; rahat yok mu'?.. hafta Gazianteb §ehir kuliibiinde ve kmdaki kanun Iarihas1 Meclis enciimen· 
- <;ah§mazsak rahat edemeyiz .. di- giizide bir kalabahk huzurunda yaptl • lerinde gorii§ulmektedir. Kozlu • Kilimli 

yorlar. IDI§tlr. demiryolu i§letmesile denizdeki tahmil ve 

V '!A d' I Yeni ni§anhlan tebrik eder ve ken- tahliye i§lerini de devlet namma bu mu-e 1 ave e 1yor ar: . . • . . 
«- 23 nisanda mezunlar1 verdikten d~~::~:~~ .~?.:~~. ~~.~~;.t,1.:;" •• ~:~~~!~: ................ ~~~~.5.7, .i.~.~!.~ .. t:rl~.S~.~~jr: ........................... . 

1~giit~~~d~ .... Y~P~lan mua zzam bahri resmi ge«;id 

Ge<;enlerde, tac giyme merastmi mii
nasebetile !ngilterede 300 barb gemi
sinin, Krahn huzurunda bi.iyiik bir ge
<;id resmi yaphgm1 yazml§bk. Resim bu 
gemilerden mi.ihim bir k1smm1 gaster • 
mektedir. Merasime ingiliz donanmala-

rmdan 12 dridnot, 2 tayyare gemisi, bir 
<;ok kruvazor, muhrib, torpito, denizaltl 
gemisi, filo hizmetinde bulunan muhte
lif gemilerle 19 devlete aid barb gemi -
leri i§tirak etmi~tir. Yukanda solda iki 
i~aret arasmda gosterdigimiz gemi Ko-

catepe torpitomuzdur. Misafir gemiler 
tonaj derecelerine gore stralandtg-I i~in 
en ba§ta Amerikanm en biiyi.ik zirhhla
rmdan Nevyork bulunmaktad1r. XX 
i~aretli yat Kral ''e Kralic;eyi ta§Iyan 
Victoria And Albert yattdtr. 

' 
Hatay davas1 kar§ISinda 

Tiirkiyenin siyaseti 
Bir ingiliz mecmuas1 diyor ki: 

Eger Tiirkiye tam vaktinde Hataydaki Irkda,Ia
rinin himayesi i~in miidahale etmeseydi, bu yerler 
merhametsizce i•tismar edilmege mahkum olacakb 

iskenderundan bir goriinii§ 

fngilterenin maruf deniz ii.merasmdan manas1 <;Ikanlmamahdtr. Bilakis yem 
olup ahiren <;anakkale barb sahnesini ve Ti.irkiye garb medeniyetinde bunun eski 
!stanbulu ziyaret eden Vis Amiral C. N. banisi kendisi olduguna dayanarak mevki 
Usbome «Turkiyedeki garbhla§mak ha • istiyor, 
reketi» serlevhasJ altmda Great Britain ~imdiki Turkiye kendisini Hittit'le -
and East mecmuasmda a§Sgldaki muhim rin varisi addetmektedir. Hittit'lerin bir 
makaleyi yazmJ§hr: medeniyeti oldugu §iiphesizdir. !§te Tii.r-

«<;anakkale Bogazmm agzm1 si.isliyen kiye, medeniyetin Hittit'lerden Yunanh -
y1k1k kaleleri ve mezarhk abidelerini hi.ir· lara ve Yunanhlardan butun Avrupaya 
metkar bir deh§etle seyrettim. Bu mi.ina - ge<;tigini ve binaenaleyh medeniyetin ba -
sebetle bize pek pahahya mal olan Bo- nisi kendisi oldugunu kabul etmektedir. 
gazlann serbestisini ge<;en sene eski sa hi- Y eni Tiirkiye ecdadmm yi.iksek oldu -
bine iade ettigimizi ve Turkiyenin §imdi gunu ispat i~in Si.imer neslinden oldugunu 
arazisi azalml§ olmakla beraber asrile§ti- da iddia ediyor. 

ginden ve her i§inde son derecede ciddi ve lakenderun Sancagz meaeleai 
azimkar hareket ettiginden. hic;bir zaman Ti.irkiyeye bir<;ok cihetten minnettar ol· 
§imdiki kadar Avrupa siyasiyahnda bii • mahy1z. 1skenderun Sancag1 meselesinin 
yiik bir meknuz kuvvet olmadlgmt uzun· ahiren hal ve tesviye bulmasJ Turkiyenin 
uzad1ya du~undiim. kuvvetine bir delildir. 

<;anakkale kasabast civannda bir tepe- Diplomasi sah.asmda bu kadar flrtma-
ye iri harflerle yazJimi§ olan 18 Mart ya sebeb olan 1skenderun Sancag1 mumbit 
1915 tarihi Turklerin garbm biiyuk de-
nizci devletlerini tardetmekten duyduklan kii<;i.ik bir sahadlr. Niifusu 180,000 ki§i

dir. iskenderun ku<;iik bir limandn. 1902 mefhareti ispat etmektedir. Ayni zaman· 
da bu tarih §imdiye kadar yakm §arkta o- senesindenberi ilk defa tekrar ziyaret et -

tigim zaman burasm1n o zamandanberi 
!up biten i§lerin anahtanm te§kil etmekte- b" .. · ld ~ .. d'' T b'' b' . uyumemi§ o ugunu gor urn. a n IT 

dir. ·~· , limandJr. Filvaki her tarafa kapah degil-
lstanbula. geldl.gim zaman §ehX: Altm- dir. F akat ~ok tnahfuz olup senenin birka~ 

boyn~z demlen hmandan seyrethm. T.f - giinii mustesna olarak burada hergiin va- • 
muDU. Har~de .kumanda~ . ~ assuyth un sati surette e§ya ihrac ve tahmil olunabi
idaresmdekt demzalh gemiSimn deh§et ve lir. 
hasar sa~tlg1 bu limandan Istanbul ~ok 1919 · · lh 1 1 k d 

d .. "k" d C ·r · · k bb 1 senesmm su §art an s en e • 
asu e gozu uyor u. am1 enmn u e e· kk' · . k" I · · B 
· · 1 · All h h · f k' d runun tera ISini or etmJ§hr. eyrutun 

n ve mmare en a m er§eym ev m e k b . 1 k d k d k 
b l d ~ 'lA d' d re a eh s en eruna <;o o unmu§tur. 

u un ugunu 1 an e Jyor u. <;unku Frans1z ve Arab sermayedarlan 
F ak:':_t. bunlan yakmdan. mu~yene ve butiin i§lerin Beyruttll: temerki.iz edip §i • 

seyrethgJm zaman. ba§.~a bir vaztyet ~ul • maldeki limana yani Iskenderuna gitme -
dum. Ayasofya b1r ~uz~den ba§ka blr§ey mesine daima <;ah§ml§lardlr. fskenderun, 
degil. Halk §apka gtymi§. Kadmlar Av- esasen Halebin ve Kilikyamn emin ve ta· 
rupah k1yafetinde olup erkekler arasmda bii bir limamd1r. Y eni hududun !skende
serbest<;e geziyorlar. runun §imalinde ve yamba§mda ~izilerek 

Gordiigi.im butun bu §eyler Kamal Kilikyanm, hududun otetarafmda kalma· 
Atatiirki.in halka bah§ettigi garb ki.ilti.i • s1 lskenderunu buna mahrec olmaktan 
riini.in umumiyetle takdir edildigini teyid menetmi§ti. Bundan dolay1 lskenderun 
ediyordu. olmege ba§lamJ§tl. Frans1z mandas1 niha-

Muzalferler millet kurarlar yet bulup ta lskenderun yerli hiikumeti • 
Efganistanda Amanullah daha dar nin kosteksiz idaresine bJrak1lm1§ olsayda 

bir sahada muvaffak olamad1g1 gen.i§ mik- merhametsizce istismar edilmege mahktun 
yastaki aslahatJ Atatiirkiin bu kadar ko • olacakh. Bereket versin Ti.irkiye tam 
layca kendi halkma kabul ettirmi§ olmasi· vaktinde bu Sancaktaki Irkta§lanmn hima· 
mn sebebini kendi kendime sordum. Bu - yesi i<;in mi.idahale etmi§tir. 
nun cevabm1 zihnimde buldum. Ama • Ti.irkiye, davas1m mudafaa etmege ka· 
nullah belliba§h bir zafer kazanamad1g1 fi kuvvet sahibi oldugundan Mr. Eden'in 
halde Atatiirk iki muazzam zafer kazan· tavassutu ve Milletler Cemiyetinin mi.i • 
ml§hr. kemmel raportoru lsve~ Hariciye Nazt· 

Mi.ittefikleri tardetmi§ ve Yunanhlan n Sandler'in hizmeti sayesinde meydana 
imha eylemi§tir. Bununla tarihi bir haki • gelen tesviye sureti Sancak ahalisine sa • 
kat bir daha teyid edilmi§ oluyor; muaz· adet vadeylediginden memnuniyetle kar -
zam bir zafer, mutlaka, buyi.ik bir milli §IIanmi§Ilr. 
hareketin mube§§iridir. Diger taraftan bu sureti tesviye Ti.irki-

Bunu eski Yunanistan, !ngiltere, AI • ye ic;in kendisine bir diplomasi muvaffaki· 
manya tarihleri ispat etmi§ti. ~imdi de yeti ve Kilikyaya mukemmel bir liman ka-
Turkiye tarihi teyid etmi§tir. zand1rm1§ oldugundan ho§tur. Nihayet 

Demokrat bir lider Suriye ic;in de faydahd1r. <;unkii isken -
Turkiyenin lideri hem demokrat, hem derunun inki~af1 ayni zamanda Halebin 

de gayrimutecavizdir. Kendi hukumet de inki§afJ demektir. 

havzasmm daha buyuk ve geni§ olmasma Beynelmiiel sulh ve siikune't 
yo] aramamaktad1r. Bundan sonra Anadoludan ticari e§ya 

l§te bu meziyetleri ve otoritesinin da - fskenderuna akacagmdan bu timan inki
yandagt saglam muvaffakiyetler sayesin- ~f edecek, arazi k1ymeti artacak ve bir 
dedir ki Atati.irkiin mevkii digerlerine na· refah devri a~1lacakbr. Vaziyeti kefalet 
zaran daha kuvvetlidir. Bu munasebetle ve teminat alhna almacagmdan harici 
ge<;en sene Montreux'de devletlerden is· politikadan mi.iteessir olmJyacakhr. Butiin 
tedigi mi.isaadeleri nekadar kolayhkla ko- geliri gene Sancak dahilinde sarfoluna -
parmi§ olduguna ~ikkat edelim. caktar. 

0-&rendigime gore Cenelkurmay bir Bu suretle lskenderun meselesinin halli 
emrivaki yapmak istemi§tir. Turkiye, Bo- beynelmilel sulh ve sukunete hizmet ede • 
gazlan tahkim edecek, Lozan muahedesi· cektir. 

ni feshedecek ve devletler tehdid edile - ----------
cekti. Lakin Kamal Ataturk: «Hayn, ol· 
maz. Biz dileklerimizi kanuni yollarla da 
istihsal edebiliriz.» demi§tir. 

Kendi mi.i§avirlerinin tahminleri hilafa
na devletler bu dileklere muvafakat etti • 
ler. 

GarblzlaJmak hareketi 
Devlet merkezinin lstanbuldan Anka· 

raya c;ekilmesinden Avrupadan el c;ekmek 

Bir Frans1z torpitosu karaya 
oturdu 

Paris 23 (A.A.) - Bahriye N_zareti -
nin bildirdigine gore, Lanievre torpito 
muhribi Raz burnu yanlarmda sis sebe
bile karaya oturmu§tur. Dresden iki ro
morkor bu torpito muhribini kurtarmak 
iizere yola ~lkmi§ bulunmaktadrr. 
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Suriye Parise bir 
hey' et gOnderiyor 

Demirgomlekliler miistakbel Ba,vekil 
Dr. Sehbender'in kumandas1nda 

[Ba§taratl 1 fnci sahttedel 

Suriyenin daimi murahhasl olacak ve 
BaFekalete Dr. Sehbender gec;ecektir. 
Biitiin demir gomlek te§kilah halen Dr. 
~·· benderin kumandasJ altma girmi~tir. 

Doktor Sehbender birkac; giin evvel 
si:iyledigi bi; nutukta: 

«- Bilgisiz vatanperverlik muvaffa
b·atsizlige ve oliime mahkumdur. .5~k 
~e heyecan Hfi degildir» demi§tir. 

Barudi'nin evine siliih atzldr 
.5am 23 (Hususl muhabirimizden) -

Suriye meb'uslanndan F ahri Barudi'nin 
evine iki el silah ahlrni§hr. Fa iller bulu -
~JamamJ§hr. 

Fransamn Turk dostluguna 
ihtiyacr 

.;lam (Hususi )- F ettearab gaze -
tesi iskenderun SancagJ meselesinden ba
his bir yaZISmda diyor ki: « Tiirkiye Ha
riciye Vekiline Pariste gosterilen hiisnii 
kabul, Fransanm, Tiirkiyeyi, §ark devlet
lerinin en kuvvetlisi telakki ehpekten geri 
<lurmadigma delildir. F ransa, istikbalde 
vukuu muhtemel bir Avrujta kan§Ikhgma 
ikar§J, Tiirkiyenin Balkanlardaki mevcu
<liyetini kendisi ic;in liizuii!!u saymakta 
'd1r.» 

Hasan Cebbare Cenevreden 
ayrrldt 

Haleb 23 (Hususi) Hataym 
Maliye miidiirii olup Cenevrede F rans1z 
heyetinin fahri mii§aviri bulunan Hasan 
Cebbare aldigi emir iizerine Suriyeye 
donmek iizere Cenevreden aynlm1~hr. 

*** 
Bir F ransu: gazetesi vaziyeti 

nasrl goriiyor? 
Frans1z meb'uslanndan Raymond 

Patenotre, F rans1z - Suriye muahedesi • 
nin tasdikm1 imhal etmek liizumuna dair 
Paris-Soir gazetesine yazd1g1 bir maka
lede ezciimle diyor ki: 

«Suriye arazisi dahilinde asayi§in te
mini on bin askerin hayahna ve birkac; 
milyarhk masrafa mal olmu§tur. Bu ka
dar ag1r redakarhklarm mukabilinden vaz 
m1 gec;ecegiz? Bundan maada, bu hava· 
linin, her devirde miihim hadiselere sah
ne oldugunu tarih bize ogretiyor. Hatta 
Biiyiik Harbde bile, buralarda askeri 
harekat yap1lrni§ ve iic; k1t' amn e§iginde 
bulunan bu mmtakanm Siivey§ kanalma, 
yahud Anadoluya veya Avrupaya mii • 

teveccih taarruzlar haznlamaga elveri§li 
bir sevkulcen noktas1 oldugu anla§IImi§· 
tn. 

F rans1z • Suriye anla§masmm Arab 
cfkan iizerinde birakhgl akislerden ve bu 
akislerin alelumum deniza§m iilkeleri • 
mize, hususile Simali Afrikaya oniine ge
c;ilmez bir §ekilde yay1h~mdan sarfmazar, 
milletlerin kendi mukadderatma kendile
rinin hakim olmalan ideolojisinin, er veya 
'gee; bo§ bir nazariyeden ibaret oldugu -
nun tahakkuk edecegine inanmamak ic;in, 
insamn son derece saf olmas1 lazimdn. 
Hie; tereddiid etmeden kat'iyetle soyliye
bilirim ki. bu milletler, miistakil bir ida· 
reye kavu§abilecek tekamiil devresinden 
c;ok uzakt!rl ar. 

Ekalliyet statiisii de pek zay1ftu. Hie; 
~iiphe yoktur ki, giiniin birinde mesela 
Maronilerin Diirziler tarafmdan katliam 
edilmesi gibi bir hadise kar§lsmda, ya 
F ransa miidahaleye mecbur kalacak, ya 
ltalya, bu c;ok giizel fmattan istifade e
derek, kendisini mazlum ekalliyetlerin 
hamisi mevkiine koyacakt1r. 

Bundan maada, Tiirkiye, vaktile ken
di niifuzu altmda bulunan madun bir 
1rkm ahfad1 telakki ctmekten hi~bir za
man farig olmiyacagi zimamdarlar ida -
resinin otoritesine asia tahammiil etmiye
cektir. 

Bu suretle, Frans1z - Suriye muahede
sinin zah meydana c;Ikml§ oluyor. Bu 
muahedenin gelip gec;ici bir k1ymet ta§J· 
d1gm1 soylemek yanh§ degildir. Fransa -
mn menafii, bu muahedenin tasdikm1 im· 
hal etmegi ve belki de, bizzat Suriyeli
lerin, Fransiz idaresinin dogrudan dog -
ruya miidahalede bulunmasm1 istiyecek
leri hadisatm inki§afma intizar etmegi 
amirdir. 

Bu idari mahzurlann yamma, ekalli· 
yetler meselesi, JTk, din ve siyasi parti 
miinaferetleri, ve aglebi ihtimal Tiirk 
matalebahmn tazyikat1, lakayd davran
mamlZI imkans1z buakacakt1r. 

Ve nihayet, Frans1z efkan umumiye· 
sinin miinevver kiSmi takdir eder ki, §im
diye kadar yap1lan fedakarhklarla eko 
nomik ve sevkulcen bak1mmdan olan fe 
vaid, Yakm§arktaki niifuzumuzun takvi 

yesini ve bilhassa !slam alemi isyammn 

yap1lmasma mani oJmamiZl amir sebeb · 

lerdendir.» 

Londra donii~ii dost memleketleren ge~erken 
leri bu tabii vaziyeti nihayet tabii gi:ir
me~e ah§acaklardn. 

Ismet inoniiniin Londra doniitii se
yahatinin dost memleketlerle temas 
§eklindeki tecellileri, Balkan Antan
b siyasetinin her vesileden istifade 
ederek yeni bir muvaffakiyetle tac· 
lanmadaki kabiliyetini ispat ediyor. 
Bu elbette biitiin Balkanblan mem· 
nun etmek lazrm gelen sevinc verici 
bir mii§&hededir. 

YUNUS NADI 

Diin geceki cinayet 

[Ba§makaleden devam) 

giltere Kralmm tac giyme toreni vesi
lesile garb memleketlerinde yapmak
tan geldigi seyahatten pek memnun 
Clonmekte bulundugunu tasrih etmi§
tir. Bu memnuniyetin yalmz Tiirkiye 
i~in degil, Balkan Antanb hesabma 
kaydolunmak icab eden bir memnu· 
niyet oldugunu da biz tasrih etmekle 
bi~bir ranh§ if yapmt§ olmaytz. Bu 
bir. Bir de Bll§bakanumz Balkan An
tanh her zaman oldugu gibi sulha biz
met eden kuvvetli bir miiessese ol
makta devam ettigini belirtmi§tir. Bu 
.Ozlerin Belgrad istasyonunda ve 
y 1 {Ba~tarafl 1 fncf sahttede] 

ugos av .B&§bakan ve Hariciye Ba- polise haber verilmi§ ve bu polis bara ge-
kam saytn Doktor Stoyadinovi~'le Ierek pahrh yapan iic; ki§iyi karakola go
yaptlan konferanstan sonra .Oylen- tiirmek iizere sokaga ~Ikarmi§hr. 
:mi§ olmast onlann ehemmiyetini a- Su~lular Majestik birahanesinin onii -
labildigine artlnr. Yugoslav siyaseti- ne kadar gene giiriiltii ede ede gitmi§ler 
nin bizce tamamen malum safhalarda ve polis noktadaki kutudan karakola te
son inki§aflan Avrupamn bazl memle • lefon etmek iizere iken birdenbire me -
ketlerinde baZJ yanh§ telakkilerle kar§l • muru civardaki sokagm i~ine siiriiklemi§
lanml§h. Bu yanh§ telakkilerin ortadan ler ve ic;lerinden bir tanesi biiyiik bir ka
kalkmasl lazimdir. ma c;tkararak digerlerinin yard1mile ani-

Avrupa biiyiik devletlerile miinasebct- de polis memurunun gogsiine saplami§ • 
lerimizin §ekilleri neden ibaret olursa ol· tu. 

sun bundan dolay1 Balkan AntantJ man- Polis derin bir yara almasma ragmen 
zumesinin maksad ve gayelerine sadakati b1~ak vuran1 yakalam1~ ve elinden b1c;a
en ufak olc;iide zarar gorecek degildir. gJ almak iizereyken digerlerinin miida • 
:Antant devletleri ic;in miihim olan esas halesile muvaffak olamaml§ ve iic; yara 
budur. Baz1 Avrupa devletlerinin zaman daha alarak ayakta duram1yacak bir ha
zaman baz1 yanh§hklara dii~bilmeleri Je gelmi§tir. 
olc;ii farkmdan ileri geliyor. Onlar ken-

1 · · I Bu hale ragmen vazifesini unutm1yan di siyaset enmn o c;iisiinii vaziyete hakim 
polis, b1~ag1 vuram hirakmarni§, silah1m 

kilamadik~a hakslz bir hayal inkisarmm kullandigl takdirde etrafta biriken halk1 
neticelerini ona gore yanb§ hesab ve ifa- da yarahyacagmi dii§iindiigiinden tele _ 
de edebiliyorlar. Bizim ol¢iimiizse kendi f ona dogru su~lu ile yiiriimege ba§la • 
ba§ma biiyiik bir devlet mahiyetindeki an- ffil§hr. 
tant mazumesinin kendi c;evresinde sul-
ha hizmet ederken kendi istiklaline sahib Fa kat birdenbire yaralanndan kan bo
olan kendi olc;:iisiidiir. Biz dostluklanmi- §anmt§ ve kendinden ge~erek yere telefo
za sadakatten ve ban~a hizmetten §a§mi· nun yam ba§ma yuvarlanmt§hr. 
yan siyasetimizde i§te pek tabii olarak Ciir'etkarlar da meydam bo§ bulunca 
hareketlerimize kendi irademizi hakim Kaslffipa§aya dogru firar etmi§lerdir. 
k1lan hiirriyet ve istiklalimizi elden b1rak- Hadise be§ dakika sonra devriye polis
mamJ§ oluyoruz, ve bu vaziyetimizin ta- leri tarafmdan duyulunca derhal motorlii 
bii bu)unmasmJ istiyoruz. ~lis miifrezesine haber verilmi§ ve fira • 

Diger bir vesile ile bir daha soylemi§ nlerden bir tanesi yakalanmi§hr. 
oldugumuz vec;:hile Balkan Antant1 dev- Yaralan ag1r olan polis bir taksi oto
)etlerin~n kendi hiirri_Yet .ve istiklaller~~e mobilile hastaneye kaldmlm1§hr. Polise 
tne~m1yet vermelen bu noksan degrl,l b1~k c;eken ve vazife ba§mda iken yara
~.hir JMZiyet •e fazilettir, •e biz emi- fJYan miitearnzfar her tarafta §ickletfe a
mz k1 yava§ yava~ Avrupa biiyiik devlet- ranmaktad1rlar. 

CUMHURiYE'r 

!JiCumhuriyetQI 
u=tl ~ u ~ ~ lYJ 'U; (YJ IFil (YJ 

Bir kaytk~mm 11ikayeti 
Be~ikta.:;; iskelesi kaylkl.nlarmdan Hiisa

meddin imzasile aldlgJmiz mektubda de
niliyor kl: c Giindelik kazanclmlz 50 - 50 
kuru~u ge<;miyen esnaftamz. Buna ragmen 
mensub oldugumuz cemiyet 1937 senesi aza 
aidatm1 bir defada olmak iizere tahsil et
mi~ti. §imdi de 1938 senesinin aldatmi top
lamak istiyorlar ve bizleri sJkl~tmyorlar. 
,idrak etmedigimiz bir sene i<;in bizden pa
ra istemege haklan olup olmad1gmi cemi
yet !dare heyetinden soruyor ve bu husus
ta al~kadar makamlarm dikkat nazarlan
m <;ekmeniz! d!liyorum.> 

iplik bulamami~?lar 
§ehremininde corabcillk san•atlle mii~

tagil K~z1m, Ali R1za ile Beyaz1dda gene 
gorabc1hk yapan Ahmed namlarmda ii<; 
sah!S matbaamiZa gelerek bize §U sik~yet
te bulundular: cinhisar Idaresi toptanc1 -
!aria biiyiik fabrikatorlara verd!g! iplikler· 
den artakallrsa bize veriyor. Artakalan ek
seriyetle bizlerin ihtiyaclarma kifayet et
memektedir. Nitekim biz iplikslzlikten l(iSiZ 
kald1k ve dolay!Sile a<; kaldlk. On bell giin 
ic;in verllen iki paket iplik yanm giinliik 
lhtiyaclmlza kafi gelmemektedir. Yaptlgl· 
miz ~ik~yetleri dinliyen bulunmadl. Daha 
yiiksek al~kadar makamlarm dikkat nazar
lanm ~ekmenizl dilerim.~ 

Bir zavalh babamn dilegi 
KumkapJda §ehsiivarbey mahallesinde 

Hisar sokak 15 numarada Mara~h Mehmed 
Nuri imzasile aldlglmlz mektubda denili • 
yor ki: • 

cYavrum 14 ya~mda Mustafa Nureddi • 
nin §ehzadeba.§mda tramvay altmda can 
vermes! iizerine i~ mahkemeye intikal et
tl. Qocugum bilet<)i tarafmdan tehdid edil
mek suretile diiJ?tiigii ve arabanm altmda 
80 metro siiriiklendigi halde ~?irket bunu 2 
met'roya indirmekte ve davay1 iklncl hu -
kukla ikinci ceza arasmda siiruncemede 
b1rak1p beraetln yolunu aramaktad1r. 

Ben fakirim ve ihtiyar1m. §irketle ugra
~acak halde degi!im. Yegane istinadg~hlrn 
Cumhuriyet Adliyesldir. Bu i~in bir an 
evvel halledilmesinl yalvarmm., 

GUNUN BULMACASI 
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' Soldan saga: 
1 - Her§eyi bilmek•-kudretl, bir edat. 

2 - Zaman zaman, blr emir. 3 - Dans, ba~a 
giyilen blr§ey. 4 - Kudurmu11 gibl, arabca 
«bah. 5 - Bir edat, uzak. 6 - Biiyiik, bir 
c;e~ld pasta. 7 - Uzerine par<;alar ilave o
lunmu§. 8 - Bir clld ha.stal!gi, biiyiik keres
te. 9 • Bir kemlk, iizerlne oturulacak bir
§ey. 10 - Onunla bal!k tutulur, kavun.un ol
maml~l. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Esmer ve zay1f. 2 - Reziller, viicud

de ~illmanhk alamett. 3 - Bir ic;:ki, blr emir. 
4 - Blr yere tak11I olarak sallanan, yiyecek 
l<;ecek. 5 - Dost blr memleket, alfabenin iki 
harfi yanyana. 6 - Erkek, uzuvlanmJZdan 
iki,si. 7 - Yemek levazimatmdan, ~erid. 
8 - Bir emir, kJyafet. 9 - Sua! lc;in kullam
lan bir kelime, oz tiirkc;:e •giizel san'ab. 
10 - Arzu, et satan. 

Evvelki bulmacarun hall~;dilmi§ §ekli 
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C i ll E R ve LE K E l E R 
KANZUK 
Balsamin Eksir1 
ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 

yumutabr, mat ve cazib bir 

ten temin eder. 

fngiliz KANZUK eczanesl 
BEYO~LU • tSTANBU~ 

.. 

BARTINDA 
Azim Kitabevi, 

ibrahim Cemal • Ahmed Kemal 
Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzi yeridir. 

Y UzUniizU ~irkinlestiren 

SiYAH KABARCIKLARI 
G!DERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE;;EKKUL EDER? 

Cild, guddeleri vas1tasile cSebum• 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk
lan cburun parlakllgb mn husuliine 
sebeb olur. Ya yiizii !;irkinle§tiren siyah 
kabarc1klan kim tanunaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex. tabir edilen beya
zuntJrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalar1 kapah ve 
cSebum:o yag1 mahpus bulunmas1 base
bile mesamatl geni§letir ve siyah ka
barclklar be§erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMELt? 

Bu siyah kabarc1klara kar§l miicadele 
etmek i!;in yuziiniizii, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum~ denilen yag1 eriten ve 
cDemodex~ denilen beyazJJl!lbrak yag 
habbecikleri imha eden GECE SiAMO
iSE KREMiNi kullammz. 

Bir defa temizlenmi§ olan yiiziiniiz, 
cildin serbest!;e teneffiisiine miisaid kl· 
lan GtlNDUZ SiAMOiSE KREM1Ni 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlml§ ve pudrayi biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgm1 izale 
eder. 

Hemen bugiin tecriibe yap1mz. 
CREME S!AMOISE 

HER YERDE SATILIR. 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En mutena i~ler i~;in 
her zaman sipari$ kabul eder. Siir'at ve nefaset temin olunur. 

Telefon: 24290 Matbaa 

.. •••• Y eni Tiirkiyede oturmak bahtiyarhgma eren 

Bayanlar Evlerinizi 
Y iiksek Zevkinize Gore Siislemelisiniz. 

Bunun i~in ; 
E. i. Du Pont de Nemours et Cie. f:"' OU PONT N 

de Newburgh, N.Y. mamulatl ~.i\.BRJKOIJl 
c;:ok zarif OCC US PAT 0« 

PERDEliKLERiNi ARA YINIZ. 
Ankara • Anafartalar caddesi Kmac1 Ham altmda Bekir Ba

mamct maga2asmda sablan perdeliklerle berabe1' Du Pont ma
mulab sotra bezlerini de gormelisiniz. 

DuPont Fabrikasmm vaphg1 mallar ~ok dayamkh ve tamamile v1kanabilir 
Benzerlerinden sakmmtz ve markasm1 1srarla isteyiniz. 

Du Pont mamUJab lstanbulda a§a!l•da yaZih magoualarda sabltyor. 
Etablisman Orozdi-Bak Istanbul Lazaro Franko Mahdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu " A.D. Zaharyadis ., 
Hasan Alanya ., Galata Mefru§at Pazan Galata 
Dilber Karde~ler Miiessesab ., ve 

AR~iMiDiS Miiessesesi Beyoglu lstiklal caddesi No. 3C 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Maliye devairinde yangmdan korunma tertibahm ikmal iqin mubayaa· 

sma liizum goriilen niimunesi veqhile 250 metre hortum, 25 qift rekor, 25 
Lane otomatik, 25 sarg1, 25 camekan, 14 kanca, 2 yirmi, 3 on be~ ve 5 on iki 
metrelik ip merdiven, 25 yangm zili, 30 quval, 3 ip ve 20 su kovasx ceman 
sekiz yiiz doksan dort lira on be:;; kuru:;; iizerinden aq!k eksiltme usulile satm 
almacakbr. !steklilerin niimunelerini gormek ve :;;eraitini ogrenmek istiyen
lerin 27/5/937 per§ em be giinii saat on dortte yiizde yedi buquk pey ak!;elerile 
Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona miiracaatleri. 

eM.• (2690) 

Umam Miidiirlii;tii•den _I Devlet Demiryoflan 
. 
lsletme . 

Muhammen bedeli (4960) lira olan 335 ton yiiksek kalite sonmemi:;; ki
rec 7/6/1937 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare 
binasmda satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (351,75) lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin ve 3297 No.h niisha -
smda inti~ar etmi:;; olan talimatname dairesinde almm1:;; vesika ve teklifleri
ni ayni giin saat 14,.30 a kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazxmd1r. 

Sartnameler paras1z olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa -
§ada T,eselliim ve Sevk $efliginden dagitJlmaktad1r. (2865) -Muhammen bedeli 3600 lira olan 30,000 kilo sabo dofren 27/5/937 per-
:;;embe giinii saat 10 da Haydarpa:;;ada gar binasx dahilindeki Komisyon ta .. 
rafmdan pazarhkla satm almacakhr. 

Bu il;)e girmek istiyenlerin 270 lirahk muvakkat teminat ve kanunun ta
yin ettigi vesaikle birlikte pazarhk giinil saatine kadar Komisyona miira -
caatleLi laz1md1r. 

Bu i~e aid :!iartnameler Komisyondan parasxz olarak dagltllmaktad1r. 
(2901) 

.--•KELEPIR __ _ 
7lh metro uzunlugunda ve mer

kezde 1,75 metro eninde, onden ka· 
marah ve GRAY marka 24 beygir 
kuvvetinde bir motiirle miicehhez, 
elektrik tenvirab, siirat kontorii ve 
yag kontrolii haiz 10 mil siiratinde 
ve miicedded bir halde bir KANO 
OTOMOMiL kelepir fiatma sat! • 
hkhr. isteklilerin cKANO~ riimu
zile istanbul 622 numarah pasta 

- kutusu adresine yazmalan. -

0 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.~ 

tl/ "' • ' 'Vtn _. 
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CUMHURiYET 

MlDE ve BARSAKLARI kolayhkla oo~altir. 

9 

iN Kl BA Z I ve ondan miitevellid ba~ agnlannt defeder. Son derece teksif edilmi~ bir tuz olup 
MOMASiL MOSTAHZARLARDAN DAHA CABUK, DAHA KO-

LAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra almirsa HAZIMSIZLIGI, M!DE E.K.SlLIK ve YANMALARINI giderir. MlDE ve BAR
SAKLARI ALISTIRMAZ. Agtzdaki kokuyu ve tatstzhgt defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. 

~----------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------
kat'l 
IIICI KESKiN KA$ELERiDiR. Bahrrekap• 

Salih Necatl 

r 

Sofrada 
iN iSAR SOFRA 

P'AIIIIKADa 

INS.U !ll DEIIfO!• 

ffNNI WIU,L£m 

fiiCANIII 

ltUIIUTULUII 

I:LeNIII 

I"AKf.TUNIII 

TUZU 

IHTIVARLIK. 

Pe$inizcfen Geliyor) 

ONA. KAR$1 

Hazarhkli"Davran •n•z 1J 

AKTA 
Oksurenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 

fakat ••• 
• 
lnhisar 

lultutunua muhafattJJ 
- .ediniz 

'ltm••"llla mDudolo""rii· 
nil we bunun en lyl OINI1 
oloo SHDIIT LIN IA yt glyl· 
nil. Oalmt maeal1n1n hal· 
rUe yollo t•~•k•Y• gldorlr. 
Jl"'uol ollotlkl blr trlko
d•• J•P•Imtt olen SHOIIT 
CJNIA oil blr kDiot gl~t 
J•kantr.! 

1"11ot1• 10 llredln ltlb ... ~ 

••••• J'•rl rain•• • 
.J. ROUSSEl.. 

• ""......_,,_,,, '.:..o,;;,;3.~ ,.,,.., I 66 ld. Houoom••.:, 
'ISTANBUL, ae,ojlo 

Tanol moydont 12 No.lo. 

MUTFAK TUZUNDAN 
Malezam111 zly1r1t edlnilz .,.,. 

t2 No.lu larlf•mlzl leteylrtlr.· 

Dr. Suphi !?enses 
idrar yollan hastallklan mUtehass1s1 $A$MAYINIZ ' • Beyoglu YlidiZ sinemas1 kar~lSl 

Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parasxz 

Tel: 43924 • 

~ Kapab Zarf Usulile Elektrik Tesisab 

Akhisar Belediyesinden: 
Akh1sarda elektrik santrahnm tevzii ic;in Nafra Veka.letinden musaddak 

projesi mucibince a!iagrdaki tesisat 7/5/937 tarihinden 24/6/937 tarihine ka
dar 45 glin mliddetle mlinakasaya konmu~tur. 

1 - Bedeli kelifi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele tertibati, bu 
i§ it;in muvakkat teminat 1230 liradir. 

2 - Bedeli ke~fi 10732 lira olan alternator, tevzi tablosu, irtibat nakil· 
leri, santral muhavvilesi, santral tenviratt, santral c;tki!i tertibatl, yliksek te· 
vettlirlii ~ehir ana kablosu ve ~ehir muhavvile merkezi bu i§ i~in muvakkat 
teminat 805 liradtr. 

3 - Talibler her iki tesisata ayr1 ayn girebilecekleri gibi toptan biitlin 
bll i~ler ic;m de teklif verebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilecekler eksiltme ~artnamesi, mukavele nlimu -
nesi, projeo, fenni ~artname ve ke~ifnameyi 150 kuru~ mukabilinde Akhisar 
Belediyesinden ve istanbulda $ark aparttmanmda elektrik mlihendisi Ha
san Haletten bedeli mukabilinde alabilirler. 

inhisarlar Umum Miidiirliii!iinden" I 
. I. - 2/IV /937 tarihinde §artname ve resmi mucibince kapah zarf usu -

ltle sa:m almacagi ilan edilen k1yrm makineleri b1c;aklanm bilemege mahsus 
8100 l1ra muhammen bedelli 3 aded bileme makinesinin eksiltme tarihi tem
di? 7dilerek 3/VI/1937 tarihine rashyan per§embe giinu saat 15 e talik edil
mt§tir. 

II . ..!.. Muvakkat teminat (607) lira (50) kuru§tur. 
III. - $artnameler parastz olarak hergiin lnhisarlar Levaztm ve Mu • 

bayaat ~ubesinden ve (M 16 • 195} say1h resimleri lnhisarlar Tiitiin Fabrika
lar l;iUbesinden almabilir. 

IV. - Eksiltmiye girmek isti~·enlerin ihale giinlinden en az bir hafta 
evv.el fiatsrz tekliflerini tnhisarlar Umum Mudiirlii~ Tiitiin Fabrikalar §U • 
besme vermeleri ve tekliflerinin kabuliine dair mezkUr §Ubeden vesika al· 
malan lllZlmdrr. 

. V. - !steklilerin yukanda tayin olunan giin ve saatte eksiltmiye gi -
rebrlmeleri ic;in mlihiirlli teklif mektubunu ve IV uncii maddede yaz1h ve -
sika ile kanuni vesikalan, % 7,5 muvakkat teminat akc;esini ihtiva edecek 
olan kapah zarflarmt en az ihale glinii tam saat 14 e kdar Kabata~ta Leva
ztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonu Reisligine makbuz muka -
bilinde teslim etmeleri ilan olunur. (1916} 

~oglu Vak1flar DirektOrliigii iianiari I 
Kirahk Emlak 

Pangalti Elmadagt caddesi 7 No.h ev 
,. .. • 25 .. .. 
,. .. .. 35 ,. .. 
,. .. .. 41 .. .. 
.. .. .. 

.. 
43 .. 
45 ,. 

.. 

.. 
Slirp Agob vakft akaratmdan yukanda yazrh akar 31/5/938 sonuna ka .. 

dar kira:ra verilecektir. 
isteklilerin 25/5/937 giinu saat 14,30 da Beyoglu Vaktflar Direktorlii~ 

Akarat Kalemine gelmeleri. (2722) 

5 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme kanunu ahkamma ve dordiincli 
maddedeki eyrakm teferrliatma gore 24/6/937 per§embe glinli Akhisar Bele· 
diyesindeki Enclimene saat 15 te tekliflerini teslim etmeleri ilan olunur. (2695} 

nac;k;; 1408 kilo litapon, 633 kilo ;e. 633 kilo al~l pazarhkla satm ah- Gazi Anteb C. Miiddeiumumiliginden: 
Tiirk Hava Kurumu 

BOY OK PiY ANGOSU 
2 nci ke~ide 11 Haziran 937 dedir 

Biiyiik ikramiye: 4 0. 0 0 0 lirad1r ... 
Bundan baiika: 15.000, 12.000, 10.000 Iirahk ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardir ... 
Ayrxca: (3.000} liradan ba~hyarak (20) liraya kadar biiylik ve kii

~iik birc;ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan isti
fade etmek icin bit' bilet almaktan c;ekiil.meyiniz ... 

II - Pazarhk 28/V /937 tarihine rasltyan cuma giinu saat 16 da Kaba -
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Alrm Komisyonunda yapllacaktrr. 

III - :;>artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 gliven-

me paralarile birlikte ad1 get;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2840) 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
idare ihtiyac1 i~in muhtelif cins ve eb'adda 13 kalem kur§unlu kara kab· 

losu kapah zarfla ~ksiltmiye konulmu§tur. 
Eksiltme 12/7/937 pazartesi glinii saat 15 te istanbul Telefon Direk 

torlligli Ahm Satim Komisyonunda yapilacakhr. 
Muhammen bedel 20,000 lira, mtl'Vakkat teminat 1,500 liradrr. 
$artnameleri c;;ah§ma giinlerinde Levaztm Dairemizde goriilebilir. istek

lilerin bu tarihte en ge~ saat 14 e kadar teminat paralarile miiracaatleri. (2894) 

1 - Haziran 937 sene ba~mdan itibaren may1s 938 nihayetine kadar 
G. Anteb Merkez Cezaevinin ekmek ihtiyaci 15/5/937 tarihinden itibaren 
yirmi be~ gun miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 10/6/937 tarihinde ve saat on be~te G. Anteb C. Muddei· 
umumiligi dairesindeki Mubayaa Komisyonunda yapllacaktrr. 

3 - Bir senelik muhammen ekmek ihtiyaci 350,000 kilodur. Bedell mu· 
hamm~:>ni 31,500 liradtr. 

4 - isteklilerin kanunen caiz 2362 lira 50 kuru~luk teminatlanm kanun
daki tarifat dairesinde miihiirlu bir zarf ic;inde eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektubunu havi bir zarfla birlikte Komisyona tevdi et· 
meleri lazimdir. 

5 - Sartname G. Anteb, Ankara ve istanbul C. Mliddeiumumiliklerin • 
dedir. Malumat edinmek istiyenlerin ihale giiniine kadar bu dairelere mUra
caat etmeleri ilan olunur, (2805) 
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Darii"afaka Direktorliigiinden: 
Mekteb i~in 938 senesi may1s nihayetine kadar iktiza eden et ve ekmek 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 27 may1s 1937 per~embe giinii 
saat 15 te et ve ayni giinde saat 16 da ekmek eksiltmesi yapllacakhr. 

Taliblerin yevmi mezkurda miiracaatleri ve ~artnameyi hergiin Nuru • 
osmaniyede Tiirk Okutma Kurumunda gormeleri. (2838) 

CUMHURiYET 24 May1s 1937 ,, .. --SiNEKLER-· 

a 
0 

Manisa Sehri Elektrik 
Birlik Enciimeni 

Tesisat1 
Reisliginden: 

1 - Manisa $ehrinde yeniden yap1lacak umumi elektrik tesi~atmdan yal
mz santral k1sm1 Naf1a Vekaletinden tasdikli pro~, plan ve ke$ifnameleri 
mucibince •37825:o lira ke~if bedelile kapah zarf usulile eksiltmiye konul -
mu~tur. 

2 - Bu i~e aid :;;artname ve evrak $Unlard1r: A - Eksiltme :;:artnamesi 
ve buna merbut hususi ve fenni §artname, tesisat projesi. B - Mukavele 
projesi. C - Plan ve projeler. 

!stekliler bu evrak1 c190:o kurU!$ bedel mukabilinde cManisa Qehri Elek
trik Tesisatl Birlik Enciimenh reisliginden ahrlar. 

3 - Eksiltme 21/6/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ma
nisada Hiikumet konagmda • ViH'tyet Umumi Meclisi salonunda, toplanacak 
olan Birlik Enciimeninde yapilacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic:in isteklilerin 2837 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan ba:;;ka a~ag1daki vesikalan haiz olup getirmesi laz1md1r. 

A - Naf1a Vekaletinden almml§ elektrik tesisah miiteahhidligi vesikas1. 
B - 937 y1hna aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat miihendis olmas1 veya bunlardan bi· 

rinin fenni mesuliyeti altmda illin yapilacagi ve tesisat miiddetince i§in ba -
§mda bulunduracaihm taahhiid etmesi lazimdir. 

6 - Teklif mektublar;1 yukanda iic:iincii maddede yaz1h saatten bir saat 
evveline kadar Manisa Hiikumet konag1 Meclisi Umumi salonunda miite~ek
kil Elektrik Birligi Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gon
dnilecek mektublarm nihayet iic:iincii maddede yaz1h saate kadar gelmi§ ol· 
mas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapatilmi§ bulunmas1 §arttrr. 

Postada olacak _gecikmeler kabul edilmez. (2600) 

Sall.tb ve Ba$muh.amT1: Yanu• Nadi 
Umumt ne$rf11at1 fdare eden Yaza lflerl 

M1ldilril: Hikmet Miinil ... 

Di, tabibi 

MEHMED FliFAT 
Paris Dariilfiinunundan mezun 

Cagaloglundan !stanbul Beledi esi 
kar§ISma nakletmi§tir. 

S1tma, tifo ve hastahk getirir, 
kirletir • yemeklerinizi 

Adi gaz1 boya ile karu~brarak yalanc1 ecnebi 
markah kutulara dolduruyorlar. Ve f1~darda 
ve tenekelerde a~1ktan Fayda yerine sabyorlar 

FAY D A MARK AS IN A ve 
MOHORONE DiKKAT 

Aldanmaymtz. F aydada gaz yoktur. Ha$arafl kan oldurur. Kutusu 
17 %, orta 25, biiyiik 45, bir litrelik 65, be§ litrelik 300, biiyiik tenekelerde 
900 kuru~tur. Biiyiik fit:Ilarda tam kilosu 50 kuru..~tur. Hasan deposu. 

----------·-------------------· Kirklareli Belediye Reisliginden: 
K1rklareli §ehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak Elektrik projesi mu -

cibince mevcud elektrik santralma ilave edilecek 30025 lira bedeli ke~ ifli 
160 - 200 • 240 efektii beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve teferriiatl 12/ 
5/937 den itibaren 45 giin muddetle miinakasaya konulmu&tur. 

isteklilerin % 7,5 teminat akc:esi olan 2252 liray1 Belediye veznesine ya· 
hrmalan ve ~artnameleri almak istiyenlerin 60 kuru~luk pulla 125 kuru~ gon
dermeleri ilan olurur. (2817) 

istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
1dare ihtiyaci it:in muhtelif cins ve eb'adda 5 kalem fond boru kapah 

zarfla eksiltmiye konulmustur. 
Eksiltme 13/7/ 937 sah guni.i saat 15 te istanbul Telefon Direktorliigii Ahm 

Satlm Komisyonunda· yap1lacakhr. 
Muhammen bedel 12,000 lira, muvakkat teminat 9M lirad1r. 
~artnameleri t;alu~ma giinlerinde Levaz1m Dairemizde goriilebilir. 
fsteklilerin bu tarihte en geC< saat 14 e kadar teminat paralarile miira-

caatleri. (2893) 

Resimli hakiki bir vak'a 
GENC ve TAZE 

Goriinmenin yeni ve kolay usulii 

Saat 
bir 
sonra, 
yorgun 
vard1. 

6 da yorucu 
me§guliyetten 
buru§uk ve 

bir yiizii 

Bu yeni pudramn 

Sa at 6,45 te bu 
yeni ve sihramiz 
c4 te bir:o pudraj'l 
kulland1. Bir mik-
natisin igneleri 
cezbettigi gibi cild 
It;m son derece ya-

son derece yapi§ma pi§ma hassasma rna· 
hassasllll veren fev- lik gayet mce bir 
kalade inceligi adeta pudrad1r ...... . 
yiiziinde gayrimer'idir. En sami- j 
mi dostlarm1z bile §ayani hayret 
teninizin, tabii guzellikten miite-

Saat 
hayret 

7 de 
bir 

§ayani 
tenle 

gene ve teriitaze 
goriiniiyordu. 

Yiiz ve burnun par· 
lakh~ tamamen zail 
olmu§, hatta biitiin si· 
yah benler kaybolmu§ 
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. <;iin-
kii bu pudra cildiniz 
i.t;in kuvvetli bir ya· 
pi§ma hassasma ma
liktir. vellit olmad1gma kail olarmya· 

caktlr. Dt§anda, yagmurda ve 
giine§te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis ma~larmda, it;eride 
s1cak salonda dansta daima cazib 
giizellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

yiizde leke ve tabaka te§kil et· 
mez. Tokalon pudrasm1, cildiniz-

Bu pudra, ne sudan, ne de ter· 
den kat'iyyen miiteessir olmaz ve 

de son derece yapi§ma hassasm1 
veren ve fevkalade ince olan bu 
sihramiz c4 te bir:o pudraj'l kul
lammz. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksm1z. 

Binlerce Tokalon mii~terisinden miiessesemize mektub yazan· 
larm mii~ahedeleri kendiliginden gelen en k1ymetli delillerdir: 

(Tokalon krem ve pudralarrm kullanmaya ba,ladrgrm giin
denberi cildim kendi krem ve pudrasrm buldu) 

Beylerbey ...... K. caddesi ...... Mu 
(Kremlerinizin bir hafta zarfrnda cildimde gostermif oldu

gu iyi tesirden miitevellid memnuniyetimi isim ve adresimle 
iUin etmenizi rica ederim.) 

Bebek ... lb ... So ... No. 11 Ra ... 
Mektublarm asillarl dosyalanmtzda sakhdtr. 


