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Gene bahriyeliler diploma altyor, Amiral Fahri bir subayr tebrik ederken, talebeler Hamidiyeye gidiyorlar 

TERAZi FABRiKASI n 
Mamulabnt tercih ediniz. ,.. (~ !41 
Her ·yerde aray1n1z. Opp..~ 

' 

ve markasma 
dikkat ediniz. 

Mukavemet 
ve Zarafet 

························································································································································································ 
50 gene deniz subayz diin 
Donanmamzza illihak elti 

lurkiye 
Y ak1nsarkta 

' 
Sulhun destegidir 
~ on giinlerde, baz1 siyasi hadise
~ ler oldu. Bunlar, Tiirkiyenin 

Balkanlarda, §arki Akdenizde, 
Asyada, bir kelime ile Y akm§arkta ne 
llliihim bir ban§ amili oldugunu, sulh ve 
lllUsalemete nekadar hizmet ettigini, diin
Ya nazannda, bir daha, ispat ettigi i~in 
dikkatimizi ~ekmege lay1khr. 

Ba~vekilimiz ismet inoniiniin, dost ve 
llliittefik Yugoslavyada yapt1g1 seyahat, 
donii§teki Sofya temas1, dost ve karde§ 
lrak Hariciye Nazmnm Ankaray1 ziya
reti, Tiirkiyenin, miitemadiyen, dostluk
lanm ve binaenaleyh sulhu tekviyeye ~a
h§hgmJ gosteren vakJalardJr. 

Osmanh imparatorlugu. aciz ve zafl 
Yiiziinden, daima emperyalist devletlerin 
i§tiha ve ihtirasm1 celbeder, sonra siyaset 
kavgalanna ve s1k s1k harblere vesile te§· 
kil ederdi. Ger~i. Osmanh imparatorlugu 
~ harbcu degildi amma etrafmdakiler, 
mnasm1 taksim etmek · husile «Hasta 
adam» a miltemadiyen saldirmaktan c;e
kinmedikleri icin, onun kudretsizligi harb
leri tahrik suretile Y akm§ark ve diinya 
sulhu i«;:in bir tehlike te§kil ediyordu. 

191 0 dan 1920 ye kadar ge~en on se
ne i~inde, Osmanh saltanahmn aciz ve 
za£1, bakm1z, kac; harbe vesiJe oJmu§tU: 
1 • Trablusgarb harbi, 2 - Birinci Balkan 
harbi, 3 - Birinci Balkan harbi ganimet
lerini payla§amamak yiiziinden galibler 
arasmda, Romanyanm da i§tirakile c;1kan 
ikinci Balkan harbi, 4 - Osmanh lm -
I>aratorlugunun postunu kurtarmak endi
§esile Umumi Harbe siiriiklenmesi, 5 -
Osmanh saltanatlm taksim edenlerin ar
tan i§tihalanm teskin i~in Tiirkiyeyi de 
taksime kalkl§malan iizerine c;1kan istiklal 
l-Iarbi. 

Biz, rakamlar yuvarlak ve kesirsiz ol
sun diye 191 0 ile 1920 arasmdaki on se
neyj ald1k. Hakikatte, bu miiddet sekiz 
senedir; ~iinkii T rablusgarb harbi 1911 
de; istiklal Harbi de, izmirin Yunanh
lara i§gal ettirilmesi iizerine, 1919 da 
ba§larnl§hr. 

Bir, sekiz senede be§ harbe vesile ve 
sahne olan Osmanh saltanahm bir de, 
1923 ten yani 14 senedenberi sulh ve sii
kun i~inde ya§Jyan Ti.irkiye Cumhuriye
tinj dii§iiniini.iz. 0 zaman, sulha hizmet 
bakimmdan iki devlet arasmdaki biiyiik 
farb anlammz. 

Turkiye Cumhuriyeti evvela biitiin 
kom§ularile, sonra, biitiin diger devlet
lerie daima iyi ge~inmek yolunu tutmu§, 
fakat, yalmz kendi hesabma, herkese 
dostluk elini uzatmakla yani pasif bir 
sulhperverlik takib etmekle kalmaml§, ay
ni zamanda muhtelif misaklara, anla§ma· 
lara ve Milletler Cemiyetine girerek aktif 
bir siyasl rol de oynaml§tlT. Atatiirk Tiir
ki~mi, tuttugu bu sulh yolunda daima 
llluvaffakiyetle yUriimektedir; ~iinkii, 
~ulhu yalandan degil; candan seven ve 
lstiyen bir devlettir. Sulhperverligimiz o 
kadar samimidir ki yarattlgirnlz sulh ha· 
Vas1, nihayet, her miinasebet ve temasta 
bulundugumuz devleti sanyor. Balkan· 
larda, birka~ y1! ic;inde, bu kadar kuv· 
\letli bir sulh havas1 husule geldiyse bun
cia Tiirkiyenin hissesi ~ok biiyiiktiir. 

Yugoslavya, Romanya ve Yunanis
~nla ayn ayn tesis ettigimiz dostluklar bir 
oalkan anla§masl yaratmakta ve Balkan 
Z~mresine dahil devletleri birbir!ne per • 
!;InJemekte en biiyiik amiJ oJmu~tUT. 
. Malum sebeblerle Balkan itilafma 

!litrniyen Bulgaristana kar§J her §eye rag· 
llten, miitemadiyen ve musirren bir d.:Jsl 

ABIDIN. DAVER 
[Arkast Sa. 4 siitun 1 de] 

Hatay anayasas1 
Haz1rlanan nihai proje 
diin komiteye verildi 
Paris El~im.iz de Delbos'la gorii§tii 

HataYJn askerlikten tecridi meselesi diin giirii· 
~iildii. Bugiin de lisan meselesi tetkik edilecek 
Cenevre 1 (A 

A) - Anadolu a
jansmm hususi mu· 
habiri bildiriyor: 

Sancagm statiisi.i 
ile te~ki!ah esasiye 
kanununu hazulaml
ya memur eksperier 
komitesi bu hafta 
zarfmda Sancagm 
miistakil statiisiinii a· 
lakadar eden esash 
meselelerin tetkikine 

posta, para ve saire 
rneselelerinin tetkiki-
ne devam etmi§tir. 

Komite, oniimiiz -
deki hafta i~inde, 
Sancagm statiisi.i ve 
te§kilah esasiye ka -
nunu metinlerinin 
tam surette tesbiti 
i§ine devam eyliye -
cektir. 

Dil meselesi 
bugiin 

devam eylemi~tir. 
Belc;ika delegesi konufulacak 

Bourqui'nin riyase - lVu.man Menemencioglu. Cenevre 1 (A. 
tinde ve Milletler A) -Anadolu A-
Cemiyeti konseyi raportorii Sandler'in mi.i j iansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
messili isvec;li Westman'm huz.urile, ko- Eksperler komitesi bugiin mutad i~ti ~ 
mite, ezci.irnle, Numan Menemencioglu mam1 yaparak S.ancagm askerlikten tee· 
tarafmdan verilen proie ile Frans1z eks- ridi hakkmdaki lngiliz murahhasmm ta
peri de Caix tarafmdan verilen tahriri pro· li komisyonda hamlad1g1 raporun tefer
jeleri tetkik etmi§tir. ruah iizerinde tetkikatta bulunmu~tur. 

Komitenin talebi iizerine ingiliz eks - Komite yann lisan meselesini tetkik ede
peri Sir Dunnet, F rans1z ve Turk hu • cektir. 
kuk~ularile dam§hktan sonra Sancagm Paris elfimiz Delbos'un 
te§kilah esasiye kanunu projesini hazula- yanrnda 
ffil§hr. Bu proje, bu sabah, komiteye ve- Paris I (A.A.) - Havas Ajansl 
rilmi§tir. bildiriyor: 

Diger taraftan, Tiirk ve F rans1z mii - Hariciye N azm Delbos bu sa bah Tiir-
tehassislanmn yard1mile Holandah eks - kiye biiyiik el~isi Suad Davaz1 kabul e· 
per Kallewyn, Sancagm statiisiine aid derek kendisile ~ok samimi bir gorii~mede 
baz1 teknik meselelerin, ezciimle giimri.ik, bulunmu§tur. 
'''''''''''''''''nttttrttntlttttttttttttttnttttttttttttlttttttttttttrtttttnrtttttttttrttttttttrttrtttttttttrttlttttttttt;ttttttttttltttttttttttttttttttnttttttttttntllltllllllllt 

Diinkii M. kiime mac;lan 
hera her likle neticelendi 

Be,ikta' Genclerbirligile, Ankaragiicii 
de izmirde Ocokla 2- 2 berabere kald1 ... 
Bugiin Genclerbirligi Fen erie, Ankaragiicii de 

Dogansporla kar~da~acak. Biiyiik giire~ 

miisabakalarimiZ da neticelenecek . • 

Diinkii ma9tan bir enstantane: Hakkt gol pe§inde 

Milli kiime ma~lanna dun de hem is- §ikta§la kar§Jla§h ve rna~ 2-2 beraberlikle 
tanbulda, hem 1zmirde devam edildi. bitti. izmire giden Ankaragiicii de O~ok· 
Bu hafta seyahat etmek suas1 Ankara ta- Ia yaphg1 ma~ta 2-2 beraber kald1. Bu 
bmlarma isabet etmi§ti. ~ehrimize gelen ma~lann tafsilallm ve diger spor havadis
Genclerbirligi T aksim stadyomunda Be • lerimizi 6 nc1 sahifemizde bulacaksm1z. 

Heybelide yap1lan bUyUk merasim 

............................................ Ill············· 
Mrs. Simpson'un 
talakt kat'ile~iyor 

ipswich hakimi son 
karar1n1 verdi 

Mrs. Simpson 

Londra 1 (A.A.) - «Sirnpson'un, 
Simpson'dan bo§anmasi» dun ipswic1

1 
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Dost Nazll' 
Dr. Naci Asil dii~ miize 

ve camileri gezdi 
iki giindenberi §ehrimizde bulunan 

dost ve kom§u Irakm Hariciye Nazm 
ekselans N aci Asil diin T opkap1 saray1• 
m, Ayasofya miizesini ve camileri gez • 
mi§tir. Muhterem misafirimiz ogleden 
sonra Beyoglunda bir gezinti yaparak, 
baz1 mubayaatta bulunmu§tur. 

Doktor N acil Asil yann sabahki To -
ros ekspresile ve Suriye yolile Bagdada 
donecektir. 

Tiirkiye - italya miina· 
sebab kuvvetleniyor 
Orta Avrupa ve Berlin- Roma 

mihverine clair ald1g1miz telgraflar 
I 6 nc1 sahifemizdedir. 

Amiral F ahri, talebeye hi tab ediyor 

Deniz lisesinde heyecan· 
l1 bir torenden sonra ... 

Mektebi bitiren genclerimiz, asii Deniz 
Harb mektebi olan Hamidiyeye ge~tiler 

Heybeli Deniz lisesini muvaffakiyetle 
bitirip harb s1mfma ge~en elli gene diin 
merasimle diplomalan verilerek, Hamidi
ye mekteb gemisine ugurlanmJ§lardn. 

Boylece Deniz lisemiz 161 inci y1lmm 
feyizli mahsuli.ini.i vermi§ oluyor. 

Diin merasim saatinden ~ok evvel §eh
rin her tarafmdan gelerek mektebin oniin
deki sahada tahsis edilen yerlerini i§gal 

eden talebe aileleri ve davetlilerle orasi 
fevkalade giinlere has bir manzara arze • 
diyordu. 

Bliyiik kapmm oniinde deniz bandosile 
bir ihtiram k1t'asJ ve talebe bekliyorlard!. 

Saat tam ii~te Y avuzdan hareket eden 
filo kumandam Amiral F ahri nhtuna ~~
\arak mlZlka, asker ve talebe tarafmdan 
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Katiller tevkifhaneden 
nas1l kac;tdar? 

T evfik, iskenderuna giderek orada kendisini mah· 
kum ettiren adaml oldiirmek niyetinde imi~ 

Adana I (Hususi muhabirimizden) -
Istanbul tevkifhanesinden ka~arak bura
da yakalanan katil T evfikle Abdulla -
hm sureti firarlan ve yakalanmc1ya ka -
dar gec;irdikleri rnaceralan hakkmda og
rendigim yeni malumah bildiriyorum: 

Burada yapilan istintaklannda Abdul
lah kendisine sorulan suallere hi~ cevab 
vermemi§, buna mukabil T evfik §unlan 
anlatml§tlr: 

«- Tevkifhaneden ka~maktaki mak· 
sad1m tekrar iskenderuna gitmek ve ora· 
da benim rnahkumiyetime sebeb olan a
dam• oldi.irmekti. 

Hapisanenin demirini Abdullahla be -
raberce kestik. Y ammJZda 150 lira vard1, 
her i§i hamladJktan sonra parmakhktan 
evvela ben kendimi tepea§agi athm. Ab
dullah ta beni takiben atladi. Bu snada 
nobetc;i iandarmanm arkast bize doniik 
oldugu ve hi~ ses c;lkarmadigirnlZ i~in i§in 
farkma varmad1. 

Y ere atladiktan sonra bir miiddet hi~ 

Abdullah Agtrcezada muhakeme edilirken 

klmildamadan oylece durduk. ]andarma 
uzakla§tJ.ktan sonra biitiin kuvvetirnizi ta
banlanmJZa vererek <:.§agiya deniz kena· 
rma dogru kac;tik. Burada bir sandal te· 
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CUMHURiYET 

c eehir ve Memleket Haberleri ) 

Tarihi tefrika : 106 Yazan: M. Turhan Tan 
(fer<'iime ve iktibas edilemezl 

Esrarengiz bir 
yaralama hadisesi 

Halkah Tavuk~uluk 
Enstitiisii 

.Kanuni Siileymani ~IId1rtan dii~! Diin _Balatta gene v~ gii· Koyler.de tavuklar•n ~ins-
1. k d f"' I b" 1_]_... .. .. • d d. zel b1r k1z me~hul b1r •a- lesmes1ne yard1m ed1yor 

T iirk sigortac1hgi 
inki~af ediyor 

Sigortac1hg1miz arb.k 
bevnelmilel sahada da 

tan1n1yor s en er ':!:'e e 1, as1 wg1 gunun geces1n e Pa 1•a· h t f d 1 d .. . ... 1s ara 1n an yara an 1 
h1n ruyas1na g1rerek bogaz1na sardmJ!lb E . 1 .k. · -h .. d .. 1 .. v .. Y mmye 1 mc1 §U e rnu ur ugu esra .. 

lbrahim, belki orada kalmak, Budinde rum ki. 
giyemedigi Macar Kralhg1 tac1 yerine - Anlata)'lm. 
<;em§idler, Daralar, Keyhusrevler diya - Gozu gene Hurremin gozlerine dikili, 
nnm tacm1 ba§ma gec;irmek istiyordu. elleri onun ellerine bagh oldugu halde
Lakin Padi§ah, «anca beraber, kanca du§iinuyor, tasvir etmek istedigi sahneyi 
beraber» dedi, vezirini one dii§urdi.i, yola hakkile canlandiracak kelimeler arar gibi 
siirdii. zihnini zorlay1p duruyordu. $akaklan, 

All! ay sonra lstanbula gelmi§lerdi. ter ic;indeydi, elleri de yava§ yava§ nem
ibrahim, son haddi bulan gururuna sa - lcniyordu. lc;in ic;in gec;irdigi cehd, dtli· 
nlarak bir darbe, k.endi hulyalanna ka- ni felce ugratml§a benziyordu, konu§mak 
vu§turacak bir darbe hamlam1ya c;ah~1 - istedigi halde ba§aram1yordu. bademcik· 
yordu. leri ur' a donmii§ bir bogaz hastas1 gibi ac1 

Sultan Siileyman, onun hakkmda son b;ssederek ve ettirerek yutkunuyordu. 
karanm vermi~ olmakla beraber gene ih· Hurrem, c;ocuguna mlanm soyletmek 
tiyath davramyordu. Daha dogrusu a§k, istiyen bir ana §efkatile muztarib koca -
ibrahimi de kendine unutturmu§tU. A§Ik sma yiirek cesareti verdi, baki§ffil tath • 
adam, saraya gelir gelmez fikrinden dev- la§hrdi, sesini ilahile§tirdi: 
leti, ruhundan her ttirlii hmc1 <;Ikararak - Soyle aslamm, dedi, uzulme, der· 
biitiin benli&ile Hurremin kucagma at!l- dini doken goniil ferahlar. 
d1, be§ yuz otuz dort gun siiren aynhg1n Hypnotiser edilmi§ bir adam vaziye -
elemlerini unutmak ic;in <;Ilgm bir sevda tinde bulunan Hiinkar, hem §efik, hem 
hayatl gec;irmege koyuldu. Bu devre it;in- amir bir eda ta§Iyan bu sesin tesiri altmda 
de her dogan gune§ onu Hurremin diz- kald1, yorgun ve bitkin anlatmaya koytS
lerine yaslanarak §iir okudugunu ve her du: 
batan giine§ onun gene o di:der iizerinde - Bir YII oluyor, gene boyle bir ilk-
uyudugunu goruyordu. bahar gecesiydi, Bagdadda ibrahimi din-

Hurrem, boyle bir flTSatl kac;1racak liyordum, seni dii&iiniiyordum. Saz, §arap 
gafillerden degildi. Ac; bir ruh ile, ac; bir ve a§k, beni i.ic; tiirlu sarho§ etmi§ti. Ku
sinirle online c;oken kocasm! giizclligin - lag!mda ahenk, dudagimda klZll suyun 
den, zekasmdan, hassasiyetinden hoi bol tad! dola§Iyordu, yiiregimde de sen var
aymp sundugu nimetlerle kana kana do- dm. Kulag1ma dolan ahenk bir c;aghyan 
yururken 1brahime bir felaket ag1 kur - gibi ruhuma ak1yordu, orada seni bulu • 
mak kaygusunu da ihmal etmiyordu. Bir yordu. Dudag1ma bula§an tad, klZll bir 
gece, hazdan sarho§la§ml§ kocasmm T eb· aleve doniip gene ruhuma diikiiluyordu, 
riz ve Bagdad seferi hakkmda konu~m1- seni buluyordu, bu birle§melerden a§kl • 

rengiz bir yaralanma hadisesinin tahki -
katile me§gul bulunmaktad1r. 

Bir muharririmizin yaptlg1 tahkika1a 
gore bu hadisenin tafsilat1 §udur: 

Balatta <;iniliyogurt caddesinde gene 
ve giizel bir kiZin kanlar ic;inde yatmakta 
oldugu polise haber verilmi§tir. Polisla 
ko§arak haher verilen yere gitmi§ler ve 
hakikaten yarah bir k1zla kaqila§mi§lar· 
d1r. 

Polisler gelinciye kadar kalabahk bir 
halk kiitlesi yerde ta§lar i.istiinde yatan 
kiZin etrafma topland1gmdan memurlar 
bu merakhlan dagitmi§lar ve baygm bir 
halde bulunan yarahy1 hastaneye kaldn
ml§lardir. 

Boynundan yukan k1smmdan ya · 
rah olan klzcag!Z, evve)a oJum tehJikesi 
gec;irmi§se de doktorlarm ihtimam1 ile bu 
tehlike bertaraf edilmi§ ve klZ!n hayd.~l 
kurtanlmi§tlr. 

Y aralmm Balatta Koprii ba~mda otu· 
ran hali vakti yerinde bir ailenin P oli 
Kristina admdaki kiZI oldugu anla§I1 -
ml§tlr. 

Y ap1lan butiin tahkikata ragmen kiZm 
nas1l yaraland!gl meydana <;lkanlama -
mi§hr. 

Poli Kristina hadise hakkmda bir §ey 
hatirhyamamakta Ve §Un)an say)emek • 
tedir: 

«- Evden <;Ikt!m. Rahat rahat so
kakta yi.iriiyordum. Birdenbire h3.§Ima bir 
cismin c;arpmasile miithi§ surette ac1 his
setmege ha§lad!m. Goziimii a~tlg1m za

man kendimi hastanede buldum». 
KIZ hastanede bulunmaktad1r T ahki-

Enstitildeki tavuslardan birisi 

istanbul vilayetinin Halkah Ziraat 
mektehinde tesis ettigi T avukc;uluk Ensti
tiisii §ehir ve koyler ic;in c;ok faydah bir 
muessese halini almi§tlr. Halen muessese
de dart yuz dam1zhk tavuk vard1r. $imdi
ye kadar Pelimot ve Leforn tavuklan ye· 
ti§tirilirdi. Buna ilaveten Gerzenin me§ • 
hur siyah tavuklar1 da getirtilerek bu 
cins te iiretilmi§tir. T avukr;uluk Enstitii -
siinde kuluc;ka makineleri vas1tasile her 
mevsimde yeti§tirilmekte olan yiizlerce pi
licin bir arada bulunu§lan goriilecek §ey
lerdendir. istanbul Vilayeti civar kaza 
ve koylerde bu cins tavuklann uremesi 
ic;in c;ok faydah baz1 kararlar vermi§tir. 
Bu dam1zhk tavuklardan birkac; yiiz ta
nesi birden koylere ganderilmekte, orada 
kayliilerin elindeki adi tavuklarla miiba -
dele edilerek a§agi yukan bir kayiin ta
vuklan tamamile cinslendirilmektedir. 
Buna mukabil kaylerden alman tavuklar 
da hastane ve saire gibi belediye miiesse
selerine sahlmaktadir. 

T avukr;uluk muessesesinde birkac; ta 
giizel tavusku§u vard1r. 

Ogrendigimize gore Milli Reasiirans 
Umumi Miidiirii Refi Bayarm Avrupada 
muhtelif memleketlerde gezerek diinya 
sigortacihgile yaptlg1 temas ve miizakere
ler muvaffakiyetli netice vermi§tir. Bu 
miizakerelerin sona ermesile Turk sigor
tacihgi beynelmilel sigortac1hk camiasi
na dahil olmakta, sigortacihg!miz diinya 
sigortacihgi tarafmdan tanmmi§ olmakta
dJr. 

$imdiye kadar Tiirkiye sigortalan Av
rupa sigortalarma reasiirans pay1 vermek
te, fakat Avrupa sigortalan bize reasii
rans vermemekteydi. Ayni seheblerle si
gortacihgimiz beynelmilel sigortac1hk diin
yasmda tutulmamakta, memleket d!§mda 
sigorta imkanlanm bulamamaktayd!. 

Milli Reasiirans miidiirii bundan ev -
vel muhtelif Avrupa memleketlerine yap· 
hg1 seyahatte oldugu gibi hu defa da he
men biitiin Avrupa sigortac1hgiie temas 
ve miizakerelerde bulunmu§ ve hu miiza
kereler bizim lehimize neticelenmi§tir. 
Avrupa sigortac1hgi Turk Milli Reasii
ransma rcasiirans vermcgi kabul etmi§ 
ve sigortalanmiz muteber tutulmu§tur. 

Refi Bayar §imdi Londraya gidecek 
ve hilahare maylS!n sonunda Pariste top
lanacak olan, resmen davet edildigimiz 
~eynelmilel Sigorta Prodiiktorleri kongre
sme Tiirkiye namma istirak edecektir. 

temayul giisterdigini sezince zeki dav- m1 yangm yapan bir §ey doguyordu. 
ll<\ .IU~JliHJl<t sozu dola§hrd!, evire c;evjre Mel'un Ibrahim i§te bu durumda sozii 

skender (:elebi meselesine intikal ettirdi. lskender (:elebiye c;evirdi, onun suc;la • 
- Acidim o kocaya, dedi, ibrahimin r1m say1p diiktii. Ben de ona kizgmdim, 

v kurhan gitti. ya§ma ha§ma yaki§maz i§lere giri§tigini 

Hiinkar, kansmm bu sozunu duyar garup ic;erliyordum. fbrahimin yapl!g1 

kata ehemmiyetle ~;;T~~;~:~K Memurlara verilen 

ignelemni§ gibi Ishrab goste;di, gammazhk gazabimi koriikledi, ic;imi al
yumu§ak ve gulrenk yasbgmdan a- tiist eden yangmm dumam da gozumii 
elemli bir §ive ile cevab verdi: perdeledi, agz1mdan bir emir <;Ikb. 

- T ann da boyle du§unse gerek. Hurrem, avuc;lanna Sigman nemli el-
..,a."'"''''""• gordugum bir dii§ten oyJe an· Jeri 2ert sert Sikh Ve rnmJdand1: 

- t kender de aldii! 

ayaga da kalkm1§t1, uziintiihi - Evet, oldii. Her suc;lu gibi oldii. 
hahray1 beyninden ~Ikanp, yerlere her ?.lecek suc;lu gi?i old.ii. F ak~t ~:~. -

topugile yok edesiye ezmek ister den ~ alm~.k~~ gec!~~ed!, as!lchgl gunun 
garip tavnlar ala ala yatak odasm1 gecesmde du§~m~ gud1. 

a~1yordu. Hurrem, tehevviire kapll • -::- Nas1! g1rdi aslamm. Ya§arken ta-
e§ini uzand1g1 yerden seyre dalan bir §!dig! hhkla ml? . .. 
asian gibi kay!dS!Zd!. Gozleri kizara - Hay1r. N urdan br yuzle. Zaten 

ara, yelesi kabara kabara, agzl kopii- §~.faktan vdoguyo:du .. ~en, tan yerin~.en 
kiipiire miiphem kirgmhklarm !Ztlra • g~.n~.§ dogacak d1ye du§te klZ!lla§an gok

ya§1yan 0 e§in biraz sonra kedile§ip yuzune hakJyord~m. o penrte penc;e klZll-
e kendi kucagma atllacagml, gozlerini hktan <;Ika <;Ika !.sk~nder c;1kmasm m1? ·: 

siize yelesini yelpazevari salhya sal- Daha 0 sabah gomulen adam, kefem 
dudaklanm buseler kaynagi yapa k~nlma~u§ ~~~ .. :Zehresi ta§ olanlar da~i 
yaltaklanm1ya giri§ecegini biliyor- boy e b1r gorunu§ten korkar. Ben de m-

c;in sakhyayim, iligime kadar titredim. 

S b bl · k I k . fakat du§ yiiruyordu, iskender <;:elebi 
e e e sess1z a ma ta 1srar etti, · d . . v I' 

d ') I h'kA . . . tan yerm en 1n1p yamma dogru ge 1yor· 
oca.smm 1 e a 1p ta 1 ayesme gm§ • d Y" .. b k 1 k k d k · · 

d" 1 ·1 ·1 d' h b' u. uzu, a 1 am1yaca a ar I§! I<;m-
de v uf e d' 1 gi :~me 1' .~u 1br kgtd~r deydi. Sag elinde bir kay!§ ve bir mak-

Hii keA e~ me guvkene gu.v:ne e kel 1' ram a (mendil), sol elinde §ahl bir destilr 
n ar 'ka ond~n anaba~m! ~derdr;e e§· vard1. Kay!§, onu asmak ir;in kullamlan 

gec1 me 1, uzun 1r mu et o • k d · · · · · .. 
ar§mladJktan, elini ba§mdan kalbine n~sne ... ~.al ramd a . a )Iptlen mdirkii~ncLe Ay~-

kalbinde b "t" .. . k zune ortu en est!ma o sa gere h. akm 
nl a§malgdo udrukp getlrere ba.n· §ahl destann nidugini anlamami§tlm. is-

§ey er mm an 1 tan sonra 1r- k d d d . . . 
H · .. .. d .. I . . en er, a 1m a 1m geld1, kar§Ima d!ki!-

urremm onune otur u, goz enm o- d' "k .. "I .... d b' 1 
aiiziin d'kf II · · II . I, go guru tusun en yaman 1r ses e 
., e 1 1 ve e enm onun e enne h k d B 1• b b' .. h b' 

- Oh, dedi, o dii§ yamand1, <;!ldutlc! 
§eydi. Kac; ayd1r onu di.i§iinmemek is-

beceremiyorum. Goziimii kapar 
kar§Imda canlamveriyor. Y al

senin yamnda rahathm, o mel'un dii§ii 
Fakat §imdi iskenderi dile 

yeni ba§tan beni melale saldm. 
artik sormak mecburiyetin · 

ve sordu: 
Nedir bu dii§ aslamm, anlam1yo • 

ir (Hususi) - Buranm Halk 
gazetemizin 23 Nisan c;ocuk 

ic;in istanbul sinemalarmda kii-
mahsus tertib ettigi bedava se • 

ay 1r 1: < re za 1m, en 1guna 1 1r 
miifsidin soziine uyup nic;in salbeyledin, 
devlet yolunda ve senin ugrunda c;ektigim 
hunca zahmetleri, sarfettigim nice nice 
emekleri ned en selbeyledin ?» Ben bir 
yandan ter dokiiyordum, bir yandan da 
tlr tir titriyordum. iskender, seoini mer -
tebe mertebe yiiksel tti, bir dahi ve bir 
dahi 0 sozleri haykudl, sonra iizerime a
tild!,SO! elindeki §ahi destan boynuma 
gec;irdi, sikm1ya koyuldu. 

<Arkast var) 

• s1nema 

anslan ornek alarak fakir ~ocuklar !<;In 
bedava bir seans tertib etmi§tir. Gonder -
digim resim sevindirilen yavrulan sinema
mn kap!Slnda gostermektedir. 

Hususi otomobiller ~ogald1 
!stanbulda mevcud hususi otomobil • 

lerin say1s1, taksi otomobillerinin say1 • 
sile miisavi olmu~ gibidir. Bu sebebden 
taksi otomibilleri az i§ yapmaktad1rlar . 
Zira, daima ve c;okc;a otomobile binmek· 
te olan doktorlarla bir lus1m avukatlar 
ve tacirlerden bir k1sm1 hirer hususi o
tomobil tedarik ettiklerinden taksi mii§
terisi ancak aras1ra miistacel i§i 91kan 
mii§terilerden ibaret kalrnl§hr. 

lkhsad miiste§ari §ehrimizde 
$ehrirnizde iken k1sa bir miiddet ir;in 

Ankaraya donen ikbsad Vekaleti miis
te~an Faik Kurd~glu diin sabah tekrar 
gelmi§tir. Faik Kurdoglu diin sabah 
burada Karabiik fabrikasm1 in§a eden 
Brasserd firmas1 miimessillerile temas
larda bulunmu§tur. Miiste§ar bu ak§am 
Ankaraya donecektir. 

Ol~iilerin damgalanmasi 
Ger;en sene ic;inde yeniden piyasaya 

r;1kanlrnl§ veya gecren senelerde damga
lamp ta miiddetini doldurmU§ clan olr;i.i 
ve tart! aletlerinin muayenesine diin 
ba§lanmas1 laz1m gelmekte idi. Fakat 
di.in bayram oldugundan muayene ve 

damgalanma i§i pazartesiden itibaren 
ba§hyacakhr. Bu i§ bir ay siirecek ve 
her kazada tesis edilen merkelzerde ya
prlacakhr. 

istanbul Radyosunda §ayani 
dikkat bir konferans 

Dlin ak§am istanbul Radyosunda, 
Haydarpa§a lisesi tarih muallirni Re§ad 

Kaynar tarafmdan bir konferans veril
mi§tir. cCefa r;eken insanlarm hayattaki 
m~vaffakiyetlerh mevzuu etrafmda ve
rilen bu konferansta Re~ad Kaynar, he
niiz inki§af r;agmda bulunan r;ocuklar 
ic;in ya§ama irnkanlarm1 haz1rlamak, 
ana ve babalar ir;in bir vazife olmakla 
beraber, r;ocugun her dedigini yapma -
nm nihayet r;ocugu ileride hodbinlige 
sevkedecegini, hatta, her hangi bir za
ruret ve mania dolay1sile me§rU veya 
gayrime§ru, her arzusunu yerine geti
remiyen bu gibi genclerin 1stlraba, nev
midiye dii§ecelkerini ve yahud da bu 
arzulan ugrunda, ahlaki k1ymetler ha
ricinde telakki edilen bir takrm fiil ve 
harekelterden kendini alamiyacaklanm 
ve neticede hem muhitine, hem arkada§ 
ve akrabalarma ve hem de yurd ir;in 
zararh bir mahluk olacaklanm beyan 
etmi§, misaller getirerek bu gibi insan
larm ruhi fonksyonlanm tahlil etmi§tir. 

Tuluat kumpanyalarma 
yard1m 

Dahiliye Vekaleti memleketin uzak 
yerlerine kadar giden tuluat kumpanya
larmm halka faydah olabilmeleri ir;in 
kendilerine yap1lacak yardtm §eklini a-

ramaktadir. Halkevleri de bu kumpan
yalarla alakadar olacak ve oymyacak -
Iar1 piyesler tesbit edilecektir. 

arazinin bedeli 
J\11~ liye, paraYJ defaten 

tahsil edecek 
Y eni iskan kanunu hazineye aid bo§ 

ve bakimSIZ arazinin miiracaa tleri halinde 
memurlara, hatta halktan istiyenlere mu· 
ayyen mi.iddet zarfmda imar etmek §aT
tile verilmesine cevaz veriyordu. Kanu
nun bu maddesine istinaden, Anadoluda 
baz1 vilayetlerde oldugu gibi. §ehrimizde 
de baz1 kazalarda birc;ok kimselere ve 

bilhassa memurlara arazi verilmi§ti. 1s -
tanhul Belediyesi ve milli emlak miidiir
]iigii bu arazinin §ehrin en k1ymetli rna· 
hallerinde oldugunu ve §ehrin imannda 
ileride istifade edilecegini ve topragm 
k1ymetini ileri surerek tevziatm §ehir ha
ricine ve halen istifade kabil olam: -
yan mmtakalara hasrm1 istemi§lerdi. 

Maliye Vekaletinden alakadarlara ge · 
len bir tebligde badema Belediye hudud
lan dahilinde bu gibi arazinin hiybir kim· 
seye tevzi edilmemesi ve her nas1lsa tev
ziat yapilmi§Sa hymetinin takdir ettirile
rek bedelinin def' a ten taleb edilmesi su· 
retile kendisine teffizi bildirilmi§tir. Vi
layet dahilinde Mecidiye koyii ile KIZll
toprak ve Alibey koyii civannda ve di
ger mahallerde memurlara yap1lm1§ olan 
miihim miktardaki arazi tevziah hakkm
da bu suretle muamele yap1lmasJ liizumu 

vilayetten de kazalara bildirilmi§tir. 
Bu araziyi alan memurlar bedelini 

def' a ten vermezlerse arazi kendilerinden 
istirdad edilecektir. 

§irketi Hayriyenin yeni 
vapuru 

$irketi Hayriyenin Halicde yaphr -
makta oldugu vapur eylul sonlarma 
dogru ikmal edilecektir. 

-···-Afyonda telefonla baglanan 
koyler 

Afyonkarahisar (Hususi) - Bu ay 
ir;inde vilayetimizin $iihud nahiyesinde 
37 kay telefonla birbirine baglanmi§hr. 
Bu suretle koylii birc;ok i§lerini bu asri 
ve c;abuk muhabere vas1tasile halletmek· 
tedir. 

Diin gelen Yugoslav talebeleri 

Misatir grup, kar$1laytctlarile bir arada 

Yugoslav Universite talebe ve profesarlerinden 35 ki~ilik bir seyyah 
grupu diin §ehrimize gelmi§tir. Bunlardan be§i profesor, otuzu talebedir. Elli 
bir ki§ilik bir grup ta bugiin gelecektir. Yugoslav gencleri ista!,lbul K1z Lisesi 
binasmda misafir eQ.ilmi~lerdir. 

ingiltere • F ransa ittif 
fE5} elc;ikanm Fransa ile olan 
l,g} ittifakmdan ve ingiltere ile 

askeri taahhiidlerinden 
olmas1 garbi Avrupamn siyasi ve 
vaziyetini altiist etmi§tir. Belc;ikanm 
iki biiyiik devletle askeri ve siyasi 
i§birligi yapmi§ olmas1 ingiltere ile 
samn kendi emniyetleri ic;in c;ok 
ve ehemmiyetli idi. 

ingiltere ani olarak Alman 
rinin hiicumuna maruz kalmamak 
mi.ittefiki Belc;ikamn Almanya 
boyunda hava tarassud ve miidafaa 
ri viicude getirmi§ti. $imdi ingiltere 
usl~ri r;ok gerilere yani §imali F 
ve lngilterenin yamba§ma r;ekmek 
riyetinde kalm1~1!r. F ransa da 
topraklannda bir hava hi.icumuna 
tarassud ve miidafaa iisleri bulundura 
miyacakhr. 

Belc;ika garb ve deniz hududlanm J 
giliz ve F rans1z kuvvetlerine ac;1k bulun 
durdugundan hu iki devletin daimi 
te ham bulundurduklan hususi 
ordusu arhk · hir Alman taarruz ve 
ordusunu kar§!hyabilmek ir;in Belc;ika 
razisine giremiyecektir. Fran sa kendisi 
nin §imali §arki topraklarmm 
ic;in Belc;ikamn §ark hududlannda AI • 
manyaya kar§l viicude getirdigi i&tihkaJtl 
hattmdan istifade edemiyecektir. Fran • 
SIZ!ar milyarlarca para sarfederek Man~ 
denizine kadar yeni bir asri miistahkeJtl 
hat viicude getirmek ve bunu tec;hiz etmek 
ic;in azim askeri kuvvetler bulundurmak 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Belc;ikay! mutlak bitarafhk politikasma 
danmii§ olmasma ragmen gizli anla§ma • 
!aria gene Umumi Harbden evvel oldugtl 
gibi 1ngiliz ve F rans1z umumi erkamhar· 
biyelerile mii§terek askeri planlar ve ha• 
mhklar yapmaga ikna ic;in ingiltere 
Hariciye Nazm Eden'in Briiksele yaptl' 
g1 seyahatten hir netice <;lkmami§hT. U • 
mumi Harhden evvel Belc;ika zahirde 
bitaraf bulunmakla beraber hakikatte giz• 
li askeri konferanslarda verilen kararlarla 
Frans1z ve ingiliz askeri kuvvetlerine 
Bel~ika arazisinde harekat yapmalannl 
kolayla§hracak birc;ok taahhiidler altma 
girmi§ti. Bu hal, Almanyaya Belc;ikan!Il 
hitarafhgma riayet etmemege hem ve· 
sile hem de hak vermi§ti. 
. Belc;ika hiikumeti bitarafhgm! - tekrar 

§iipheye dii§iirecek gizli an a~m lardan 
arl!k kat'i olarak ic;tinab etmektedir. Hat• 
ta Milletler Cemiyeti misakmdaki taar " 
ruza ugnyan bir devletin yard1mma gide• 
cek ordulara yo! verilmesine aid on altm"' 
c1 maddenin evvelce Belc;ikamn nza ve 
muvafakati almmaks!Zin hareketlere ve " 
sile olmamas1 ve bu suretle bitarafhgm1n 
otomatik olarak bozulmamas1 ic;in Belc;ika 
§imdiden miihim bir diplomasi te§ebbi.iste 
bulunuyor. 

Belc;ika Hariciye Nazm Spaak parla• 
mentodaki son beyanatmda hu maddenin 
vuzuh peyda eylemesi ve Belc;ika arazi " 
sinin kendi dilegi inz1mam etmeksizin ec• 
nebi ordulara bir ge~id yeri te§kil eyleme
mesi ic;in Cenevreye miiracaat edecegini 

haber verdi. 
Bel~·kamn ingiliz ve Frans1z ittifakm ... 

dan e<Ikmasile bu iki biiyiik devlet arasm· 
daki askeri ittifakm planlan da bozul .. 
mu§tur. Bunlan yeni vaziyete uydurmak 
ic;in evvela Harhiye Nazm Daladier Lon 
dray a gidip ingiliz ve F rans1z ordulanmn 
Belc;ikamn gerisinde beraberce ne §ekilde 
hareket edebilecekleri hakkmda lngiltere 
Harbiye N az1rile gori.i§tii. ~imdi de 
F ransa Hava N azm Cot Londrada bu· 
Iunuyor ve iki devletin hava kuvvetleri 
F ransa arazisi iizerinde heraherce nas1l 
c;ah§abileceklerini ve Belc;ikadan geri ah• 
nan 1ngiliz hava iislerinin §imali Fran sa• 
nm hangi noktalannda tesisi iki taraf ic;in 
de faydah olacagm1 gorii§mektedir. Vel• 
has1l Ingiliz - Frans1z ittifakmm yeni 

planlan hamlamyor. 
Muharrem Feyzi TOGAY 

MAL!YEDE 
Defterdar Ankaraya gideceli 

istanbul Defterdan Kazrm, Maliye 
Vekaletile temas etmek iizere yakmda 
Ankaraya gidecektir. 

Galatasaray karakol binas1 
Galatasaray polis karakolunun bu • 

lundugu bina sahhga 91kanlm!§b. Ev • 
velce takdir edilen k1yrnet mukabilinde 
binayr satm almak iizere talib zuhur 
etmediginden §imdi bu k1ymet 66,000 
liraya tenzil edilerek yeniden miizayede 
ilan edilmi§tir. 

Cumhuriyet 
NUshasJ 5 kuru§tur. 

Abone ~eraiti { T~rkiye Hart9 
t~in t~iD 

Senelik 

Alb ayhk 
Oc; ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 
150 • 

800 • 
~oktur 
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SON HABERLER ••• · 
TELEfON 't£LGRAF ve TELSiZLE 

Balselonda bir ihtilil 
~Ikbg1 bildiriliyor 

ranco kuvvetleri Bilbao' nun 17 kilometro otesinde. 
Madrid her giin bombard1man ediliyor 

Biskaye cephesi 1 (A.A.) - Franco 
uvvetleri ciddi bir mukavemele maruz 
almadan Bilbao'ya 17 kilometro ve 
ii~manm mustahkem mevzilerine dto 
emen 5 kilometroluk bir me~afeye ka
ar yakla~mi~lardu. 
Bask memleketinde i~al edilen butun 

ehir ve kasabalar bayraklarla donanmi§• 
Ir. Halk. tarifi muskul bir heyecanla 
It'alan kar~tlamaktadt~. 

Bilbao'da yeis ve felaket giinden gu
e artmaktadtr. Anar~ist ve sendikalis! 
iitiin. mili~ler, §ehrin Fran co kuvvetleri
e teslimini i~temektedirler. 

Marksistler Berneo, Durango ve Cuer
nica §ehirlerinin sag cenaha memub olan 

az1 §ah~iyetlerini rehin olarak Bilbao'ya 
~otiirmii§lerdir. 

Biskaye cephe,j I (A.A.) - Havas 
Ajan~mm muhabiri bildiriyor: 

Fran co bt' alan, diin istirahat etmi§ -
lerdir. Efrad temizleme ve hi.ikumet 
k~t'alan tarafmdan terkedilen malzeme
In tasnifi i~lerile me~gul olmu~tur. 

Barselon'da bir isyan ~tkmtf 
b S~n Sebastien 1 (A.~.) - San Se-
astien radyosu Barselon da anar§istlerle 

jendikac!lann mi.i§tereken isyan c;tkardtk
l\tJnJ ve gec;en gece sokaklarda musade
llleler oldugunu bildirmektedir. !syan, ci
~ardaki birc;ok koylere de sirayet ettigin
den vaTiyet vahim bir ~ekil almi~hr. 
8aaelondaki karga{Jaltk teeyyiid 

ediyor 
Barcelona 1 (A.A.) Vukubulan 

baZI mi.iessif hadiseler, burada ve birka~ 
kasabada asabiyet tevlid etmi§tir. Silnhh 
gruplar, nobet beklemek mecburiyetinde 
kalmt§lardJr. 

Generalite meclisi, vaziyeti tetkik et • 
mek ic;in toplanmt~hr. 

Katalonya generalitesi reisi Com
panys, gazetecilere beyanatta bulunarak 
bu hadiseler hakkmda teessiirlerini bildir· 
mi~ ve meclise kar~1 yaptlan tazyiklerin 
nihayet bulmasm1 temenni etmi§tir. 

Hiikumet~iler bir taorruz mu 
haztrltyorlar? 

Madrid I (A.A.) - Zannedildigi· 
ne gore, askeri kumandanhk Madrid cep 
hesinde asilere kar§I biiyuk bir taarruz 
haztrlamaktadu. 

Bu son giinler zarfmda milis kuvvetle 
rine dol gun mevcudlu takviye k1t' alarile 
miihim miktarda silah ve cephane gonde 
rilmi~tir. 

Madridin bombarcltmanr 
Madrid 1 (A.A.) - Di.in hukumet 

merkezinin bombard1mam neticesinde 2 
ki~j ofmu~ ve 32 ki~i yaralanmi§hT. 

Bilbao'daki halk bo,altrlryor 
Bilbao 1 (A.A.) - ,Simdi burada 

bulunan 9 lngiliz gemisinin kaptanlan, 
ingiliz konsolosunun huzurunda yap1l11n 
bir ic;timada Bilbao' dan vapurlann gi.i -
verte ve kama alarmm istiab ettigi mik -
tarda c;ocuk alarak Saint- Jean~ de -luz'a 
nakl edeceklerini mi.ittefikan bey an etmi§
lerdir. 
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A. vrupada 1 may1s I .. ondra otobiis~iileri 
hadiseleri 

Hitler diin Berlinde mi.i
hirn bir nutuk soyledi 
. ~erlin 1 (A.A.) - 1 may1s Alman 

111Jilt .. b . d .. ..yram1 muna~eo eh Lustgarten-
e bU~'uk nilma;vi~ •apllm1~hr. 
Goebbels, Ley ve Hitler birbirini ta

ltiben soz alm1~lardtr. 
Bugiiniin manasmr izah eden Ley'in 

lttsa bir hitabesinden sonra soz alan Hit
ler, ezciimle demi~tir ki: 

c- Ge~en mes'ud seneler zarfmda 1 
tna~·1s bizde de dij':er milletlerinkine 
hf'nzer bir bayramdt. Bugi.in bir bay -
ramdan zh-ade sh·asi bir mima'·i~ ma-h' . . • . ·' .. 
~~-ehnde idi. Evvelce 1 mavis bizde da-

~ili mi.icadelenin bir semb~lti idi. Fa -
at bugi.in milli bir bayramd1r.» 

d Halkm talim ve terbiyesindcn bahse -
en Fuhrer. ~u si:izlPri sii~·lemi~tir: 

t .._ Alman milletinin otoritesi olan o
oritenin hi~ kimse tarafmdan tehlike

Ye di.i§iiri.ilmesine miisaa.de edemeyiz. 
Alman milletinin saglam bir v~cude 

Ve fikre sahib olmas1 H1ztmd1r. Biz bi.i
Yiimekte olan nesille me~~ul olacag1z ve 
onu tuzaklara \'e suik<'lsdlere kar§t mii
~'lfaa edeceQ:i7:. Bu nesillerin bizim ba§-
arntll oldugumuz biiyiik i~e devam et

illPleri laztmdtr. 
Biz ~·eni bir devrin. millPtimiz ir;ir 

daha iyi bir istikbalin pi§tarlanyiz.~ 
Moskovada 1 mayls 

'Mo~kova 1 (Hususi) - Bugiin 1 mat ba\Taml mH<l7.Zam tez11hiiratla kut
Ulandl. Mare~al Voro~ilof fa!iizme §id
dPt]p hiicum eden bir nutuk SOVJedi. 
i!era~ime 1000 tay~·are i§tirak etti: 

Pariste I may1s nastl ge.;ti? 
:Pari~ 1 (A A) - Bu saba h. 1 mayts 

£:t.inii, hiik(Jmet merkezi, pazar ve tatil 
gunJerinde ,gori.ilmiyen nisbi bir siiku
~et i inde u~·anm1~t1r. Taksilerin adedi 

Pr gi.inkiinden dilha azd1. Sabahm ilk 
~~iitlE>rindf' ~ok;:~klilril hira1. hareket \'E'

r n ga;:e1e tevzi kl'lm~·onetlcri bu~iin ga. 
:~Ieier c;1 ktm vacag1 ir;in meydanda gi:i-
U11mii~·orciu. 

Filistin meaele.si 
Cenevre 1 (Hususi) - Milletler Ce -

~iYeti manclalar komis~•onu bu sabah 
k~r>~anarak Filistin hadiselerinin tetki-

tnt haziran sonuna brraknuva karar 
~er~i§tir. Daha evvel mezvu~bahs tet -
klktn ma~'ls nihayetinde . yaptlmasma 
k arar verilmi~ti. Fakat Imparatorluk 

0tnisYonunun raporu anca k haziramn 
~ll be§in£> dogru ha1.1r olacagmdan. man
alar komisyonunun toplanhsmi hazi -

tan sonuna btrakmak mecburiyeti basil 
Oitn u~tur. 

~tnil Janninga miiki.fat ald1 
I)) l3:rlin 1 (A A.) - 1936 - 37 senesinin 
(d~h ~~lim miikafatt Der Herrseher 
i .1ktator) filimlerindeki emsalsiz roli.i 
~In Emil Jannings'e verilmi§tir. 

a ~936 senesi kitab miikafatl cemektar 
;/ erlerin maqu isimli eserinden dola-

1 Friedrich Beinse'e verilmi§tir. 

• grev1 baslad1 
' 

Koca ,ehirde dun tek 
otobiis i~lemedi 

Londra 1 (A.A.) - Otobuslerin ~~
lememe~i yii7linden Cite'nin sokaklann
da her giinden daha az bn faaliyet go
riilmektedir. Bununla beraber merkt"l 
mahalleleri ve bilhassa Picadilly' dek• 
kahvelerle restoranlar sabah saat 6 dar• 
itibaren !ngiliz kupasmm final mac;lanm 
seyrederek taraftarlanm te§c:_:i etmek i~;;n 
~1mal kontluklanndan gelen binlerce 
heyecanh vatanda§la dolmu~tu. 

Bunlar, ba~lannda kP-gLddan reng~ -
renk §apkalar, ellerinde mukavvadan 
§emsiyeler ve gogi.islerinde mensub ol . 
duklan kuli.iblerin muhtelif ve :niiteada,d 
i~aretlerile ve baz!lan bastan a~agtya !...a
dar ktrmt71 ve beyaz renkli kuma~lard9n 
yaptlmi§ elbiseler giymi~ olduklan hald" 
Londra sokaklannda bir karnaval havas1 
yaraf,jni§lardtr. 

Final kupas1 her sene Londrada boy
le bir manzaraya §ahid olmak fusatm1 
vermektedir. 

Saat I 0 da sokaklarda hic;bir otohiis 
gori.ilmemekte idi. Sehrin 51 l!arajmrJa 
tam bir si.ikunet hukiim siirmii~tiir. 

r,omada verilen ziyafette 
binidlerimiz de bu1undu 

Roma 1 (Hususi) - italyan Harbi.ve 
Ne:>:areti miiste§an 12 nci be;vnelmilel 
binicilik mi.isab11kalanna i~lirak eden 
siivariler §PrPfine bu ak$nrn bir 7iyafPt 
vermi§tir. Ti.irk ve Alman elc;ileri de zi
~·afPtte ha7.1r bulunmu~larchr. 

Ereg]i komiirleri filen 
hiikumete ge~ti 

Znnguldak I (A.A.) - Ekonomi 
Bakanh~1 tuafmdan satm al1nan Eregli 
komiir ~irketine 11id ocilklarla lon~uldak 
liman te~i~ah buf(iin Eti Bilnk t~rafmdan 
drvir ve te~elli.im ~dilmi~ ve «Eti Bank 
Eregli komiirleri i~letmesi» namt altmda 
c;all~m::~~a ba$lamJ~IIT. 

Polonya, Bulgaristandan 
tiitiin ahyor 

Sofya 1 (Hususi) - Lehistan ti.iti.in 
rejisi Bulgaristandan mi.inakasa ile iki 
bU<;uk mil~·on kilo Hul~Iar ti.itiinii ~at111 
almt~?tlr. Gec;en sene ayni reji Rulgaris
tandan bir mi!yon kilo tiiti.in satm a! -
mJ~?ti. 

ltalyada iicretler artJr1ld1 
Roma 30 (A.A.) - Mussolini'nin ba~

kanhtrnda toplanan merkezi kooperatif 
komitesi umumiyet itibarile iicretlerin 
yi.izde 10 la 12 arasmda artinlmasma 
karar vermi§tir. 

Japon prenslerinin Londrada 
ziyaretleri 

Londra 1 (A.A.) - Prens ve Prenses 
Chichibu, di.in Kralic;e Mary'yi ziyaret 
etmi§lerdir. 

CUMIIUJtiYET 

HAdise!er aras1nda 

Bahar ideolojileri Dost Yugoslavyadan 

Seyahat int1balan 
Y azan : A bid in Daver 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Verimli bir ~ab,manin 
bilan~osu 

M ay1sm ilk giinii resmi ba
hardu. Sanki diinyamn bir 
~j:ok hiikumetleri, bir taraf

tan ahaliye: «Bugiin eglenini~ !» der· 
ken, bir taraftan da agaclara: «Bu
giin ye§il uniformalanmzl glyimz, 
giinetin altm &1rmalar1m takm1z, hal
kt merasim elbiselerinizle kartilayi
DIZ !» emrini verirler; tabiatle cemi
yetin ilk randevulanm haztrlarlar ve 
ikisine de birbirlerine muhtac olduk
lanni habrlabrlar. 

n=;=a ndi.i~trile§tirme t§min en mi.ihim 

B I d A k A c "" f ~ ve en a~1r ktsmmJ omuzlanna 

e gr a S e r I 0 gr a - c;ok giizi~t~~~~~i1r ~~a~etm~:r;;a,~;k:~ 

Hakikatte insan cemiyetlerinin ba
hara izafe etmek istedikleri siyasi 
manalar ne olursa olsun, bu kavu§ma 
emrini veren tek bir kuvvet vard1r: 
T abiat. KI§ID son giinlerinde cevheri 
tiikenerek uyu§an insan kam, baha
rm ilk giinlerinde uyanarak tath ve 
gizli mmlblarla damarlarm boyunca 
ko§miya ba.§lar. Bahar hasretile bii
tiin bir kit vitalljlin say1khyan uzviye
tin istekleri artml§br: Gene kollar ve 
dudaklar agac dibi, i§tahh gozler ve 
mideler ye§illik arar. Tabiat kar§l&tn
da, may1sm ilk giinii, §U veya bu poli
tika a§kma eglendigini hattrhyacak 
tek bir insan tasavvur etmiyorum. 
Boyle insanlar varsa onlar, damarla
rmm ilj:inde oz kan yerine k1rmiZI 
vehimler ta§Iyan ve yahud birka~j: 
damlacik taze kanlari varsa onu da 
neticesizligi ~oktan sabit olmu§ ihti
lallerde ak1tmaya hazulanan birka~ 
bedbaht avaredir. 

Baharda filizler, fidanlar1, fidanlar, 
agaclan k1skanmadan ve aralarmda 
hi~bir miisavat hulyasma kapilma
dan, kendi ciisselerine ve liyakatleri
ne uygun bir ne§viinema co§kunlugu 
ilj:inde huylamyor, neteleniyor, biiyii
yorlar. Birbirlerini bogazlamay1 dii
tiinseydiler, bu n~elerile beraber 
kokleri kuruyup giderdi. Hi~bir so
gild fidam yanmdaki muhte,em ~ma-
ra ic;erlemiyor ve onu tehdid etmi
yor; yalmz kendi inki§af §artlan ic;in
de biiyiimege c;ah§Iyor. 

Bana kahna, 1 may1s giinii insan 
cemiyetlel'inin ve ifrata giden miisa
vat ideolojilerinin tabiatten alabile
cekleri en biiyiik ders budur. 

PEYAMI SAFA 

Musahibzade Celal 
• . geces1 

Di.in gece ~eh -
remini Halkevin . 
dP Mus11hihzade C 
lal gPcesi biiyi.ik bi• 
miinevver kalaba 
hg1 haztr bulundu 
gn halde yaptlmt§ 
tir. 

Turk sahnesin< 
18 k1ymetli eser 
vermi~ olan iista 
dm amlmasma ve 
sile olan bu geeede Mttsrthibz.ade Cetclt 
yerler daha erkenden dolmw~ bulunu -
yorclu. 

Evvela Edebiyat Fakiiltesi talebesin
den Nusrat Safa bir a~t~ nutku soyledi. 
A. Baha Gokoglu tarafmdan folklorik 
ve etnik baktmdan Musahibzade Celal 

ya Enstitiisiinde bir saat 
Ba~vekilimizin 

dostlarimiZin 
bir ilim 

~ok takdir ettigi bu 
iftihar edebilecegi 

enstitii 
yiiksek 

ve fen miiessesesidir 

(Kalemeydant denilen eski Bclqrad kalesindc Askeri Cogratya 
Enstitiislinun bulundu(ju bina 

T arihi Belgrad 
kalesinin surlan ic;in
de ziyaret ettigim 
miie~se~elerden biri 
de Yugoslavya As
ker! Cografya Ens· 
titi.i~i.i idi. Enstiti.i 
ni.in direktori.i olan 
General S. P. Bo§· 
kovir;: miies~e,eyi ba 
na bizzat go~termek 
ve gezdirmek neza· 
ketinde bulundu. Bi 
na eski kalenin en 
yi.iksek bir yerinde. 
Sava nehrine na7n 
bir va1iyette, yeni 
yapilmi~tlr; i~i ve dJ
~~. Ortazamanlaril 
aid bir §alo uslub 
ve tarzmdad1r. Q. 
ni.inde, kalenin eski 
su hendekleri vardtr Abidln Daver, Askeri Co(jrafya Enstitiisii Kumandanile beraber 

ki bunlllr ~imdi dol Enstitii kap1Sl11ll1 oniinde 

durularak halkm tenezzuhune mahsus va le volim (seni ~eviyorum) diyen c;ift
bah~;eler haline getirilmi§tir. Kalenin ler, seyirciyi ~a§trllyor, dikkatini ~eliyor. 
«Karayorgi kapiSI» denilen bi.iyi.ik kaptla- Miladdan evvel 4 i.incu amdan [ 1 
nndan biri de buradad1r. Binamn bahc;e- 20 nci asra kadar suren c;ok uzun bir ma
sinde bir saat kulesile miiteaddid ra;;ad zinin tarihi hallralan iisti.inde ve bunla
kuleleri var. rm hepsine hakim bir va7iyette, Yugos

Cografya Enstiti.isi.iniin Kurunuvusta lavyanm yeni Zafer abidesi yiikseliyor. 
manzarah ~atosu, ecdadtmlzm elinden Dostlanmizm «Zafer abidesi» yerine 
~1km1~ kale duvarlan, karakol kuleleri. <<ie monument du Vainqueur» yani <<ga
demir kaplanm1s ah§ab kap1lar, kemerler, libm abidesi>> dedikleri bu e~eri, me§hur 
mazgallar. burclar. barular, hendekler, Yugo~lav heykeltra~I lvan Mestro\•ic; 
darac1k kale merdi\'l'nleri, geddler, birbi- yapm1~11r. Dogru~unu isterseni7., gii;:el ol
rini katedcn e~ki ~edler, yeni balkoniar, maktan ziyad~ yiiksek olan bu abidenin 
Asker) Mi.ize ve eski kumandanhk daire- kaide•ini te•kil eden ta~ ~iitunun i.i~tunde, anlahld1. ' · 

t si olan cski Tiirk mimarisindeki kii~kler, tuncdan yapiimt• muazzam \'e ~"tplak b1'r. Selami zzet te sahne eserlerini tetkik ' " 
burada hep birbirine girerek amlan bir- cengaver hevkeli vard1r. Sava nehrine 

etti. 
birine kavu~luran ve kan~t1ran garib, fa- ve kar§tdaki Zemun'a bak1p duran cenga-

On dakika istirahat edildikten sonra k 1 b 1 K k at 1o~ ir halita teskil ediyor ar. i.i<;ii ver sag elinde biiyiik ve yalm hir kthc, 
doktor Ztlhtii Tine]. Musahibzadenin o- b 

ir rasadhanenin iki par~a halinde yanla- sol elinin ac;Ik aYcunun 1~inde de bir §a-
perPtlerini anlatt1. Utle devri, ve Ali d ~ 1 k k bb · .. k' h ra ngru a~1 1p apanan ·u est, ole 1 in tutuyor. Abide, hutiin ihti~amma rag-
Baba operE'lterinden par~alar ~almdi. ra~ad kulelerinin miiteharrik damlanndan men, mu7.affer bir cengaverden ziyade, 

En nihayet A ·naroz Kadtsmm birin- u.-anan tclr~koplar, kale duvanmn iisti.in- dimdik dur11n bir atleti tcm~il ediyor. 
ci ''e son perdeleri temsil edildi VP mi- dcki sini hir Tiirk go7.ctleme yerinin A~keri Co~rafva miies~e~e~inden bah
s<~ firler bi.ifcde izaz edilerek toplantlya i<;indc vaktile Y cni~crilcrin ni.ibd bckle- ~elm eden enel, A•hri Mii1eden hah:;e-
nihayet YPnldi. di~i bir tara~~ucl kule>inm ic;inde birbirine [Aikast Sa. 8 siitun .3 tel 
··············································································································· ········································································· 

istanbulda bah ar bayram1 I • 
ge~ti 

•• guz 

Dun istanbul ktrlannda almmt$ restmlerd en 

Dun bahar bayram1 idi. R,.~mi daire
ler, kanun mucibince dun biitun gunli•k 
bir tatil yaplllar. Husu~i mi.ie>beseler de 
cumartesi olmak miinasebetile ogleden 
sonra kapadtlar. Bu sebebden bi.iti.in halk 
bahar bayrammdan istifadeye imk1m 
buldu. 

Y almz resmi miiesseselerde mayts m<~
a§larmm yarma buaktlmi§ olmasJ, k1sm! 
azam1 memur olan bir kisim halkm bay
ramdan layikile istifadesine mani oldu. 

Diin sabah hava bozar gibi olmu~~\1. 
Cokyuziini.i kaphyan bulutlar, sert hi
ri.izgar. havamn bozacagmt gosteriyordu. 
F akat ogleye dogru ruzgar dindi; bulut
lar ~;ekildi ve ma)'ls gi.ine§i ortahg1 r;abu
cak ISII!verdi. Bu sebeble sahahleyin kJr
lara gitmekte miitereddid olanlar ogledAil 
sonra ac;1k yerlere giderek bahar bayra
mmi tes'id ettiler. 

Diin bilhassa Bogazic;i, Adalar v• 
Kag1dhane c;ok kalabahk olmu~tur. Ha-

he vapurlan sabahtan ak§ama kadar Ka
gJdhane ~ay1rlanna binlerce in~11n ta~tdJ. 
Bogazi~i vapurlan ttU1m tJkhm dolu 
idi. Mecidiye koyii de kalabahk bir me
sire halindeydi. 

Hemen buti.in !stanbul halk1 c;olugile 

c;ocugile bahar bayramm1 dun knlarda. 

bahc;elerde gec;irmi§tir. Bahar bayram1 

ayni zamanda lstanbulda en fazla c;ic;ek 

sarfedilen bir gi.in oldu. 

gi.izel bir heykelinden almmi§ bir re~;ni ve 
Biiyi.ik Sefin « Yurdumuzu diinyanrn en 
mamur ve en medcni memleketleri seviye
sine t;:zkaracagrz>> diye ba~hyan sozlerile 
su~lenmi$ olan bu bro i.irun bir nushas1 
oni.imde duruyor. 

Bro~urdeki <<endiistrile~me, Ti.irkiye
nin ekonomik kurtulu§unun davastdm> ve
cizesinin c;ok iyi anlattJgi biiyiik bir dava
YI halletmek vazifesini deruhde eden Sii~ 
mer Bank, once 20 milyon lira sermaye 
ile kurulmu~. fakat c;ok gec;meden serma
yesi 65.5 milyon liraya c;tkanlmt§hr. 

Ilk be§ senelik planla tahakkuk saha
!Jna <;Ikanlmast ba kaya havale edi!en 
endustri ~ubelerinden birincisi dokuma en
dustrisidir: Pamuklu ve yunli.i do kuma. 

ln§alan bitmi~ olan Kayseri, Bakukoy. 
Ere~li fabrikalarile yaptlmakta bulunan 
Nazilli, Malatya fabrikalan, 1939 da, 
Ti.irkiye bez imalatmm yiizde 68 ini temin 
edeceklerdir. Bu be~ fabrikanm ig mec
muu I 00,000 olacakt1r. Bu miktar, mem
leketteki ig mevcudi.iniin yuzde 4 7 si de
mektir. h£i adedi de, Tiirkiyedeki bii.tun 
pamuklu mensucat fabrikalan amelesinin 
yuzde 49 unu te~kil edecektir. Pamuklu 
tezgahlan ise, 2868 lane ile memleket 
tezgah mevcudunun yiizde 64 i.ine balig 
olacaktu. 

Yi.inlu endi.istrisi, tamir ve tecdid edi
lerek yepyeni bir hale konulan Hereke 
ve F eshane ile kurulmas1 bitmek iizere 
olan Bursa Merinos fabrikasJ tarafmdan 
temin edilmektedir. 

Selli.iloz endustrisi. fzmit kag1d ve kar
ton fabrikasile tahakkuk sahasma girmi§· 
tir. Bu fabrikanm yanmda ikinci bir fab
rika ile bir de selli.iloz fabrikast kurulmak
tadtr. Bunlar da 1938 de faaliyete ba§h
yacaklardJr. 

Cemlikteki sun'i ipek fabrikas1 da, bu 
sene ic;inde faaliyete gec;ecektir. 

Maden endustri!i, 22 milyon Turk Ii
ra~ma Karabukte kurulmaga ba§lanml§ 
olan fabrika ile tern in edilecektir. Y edi 
fabrikadan murekkeb olan maden endus
trisi 1939 da ~ah~maga ba hyacakhr. 

Karabi.ikte aynca bir c;imento fabrika
SI da te~is edilecektir. 

Kec;iborlu ki.ikurt madeni fabrikasi
le hparta gi.ilyagi fabrika5t Sumer Ban
km h Bankasile mi.i§tereken i§letmekte 
oldugu miiesseseleridir. 

Beykoz deri ve kundura fabrikasi da 
Budape~teden itibaren ~arkm en mi.ikem
mel deri ve kundura fabrikast haline geti
rilmi~tir. 

Seramik endi.i~tri~i ~ubelerinden porse
len fabrikasile kimya endiistri~i ktsmmdan 
muhtelif fabrikalann tesis projeleri uze· 
rinde c;ah~llmaktadtr. 

Boylece, be~ ytlbk endi.istri programma 
dahil olup ta.i~lemege ba~hyan 8 fabri
kadan 4 tane~ini Si.imer Bank kendi ba
~ma, 2 tane~ini h Bankasile mu§lereken 
ha~arm1~hr. Gttne bu programdan Sumer 
Bankm kurdugu 3 fabrika bitmek uzere
dir; 4 fabrikanm da 1937 de in§a~ma 
ba~lanmi~tir. Bankamn aynca dart §ebr 
fabrika~mda 7,330,000 lirabk i§tiraki, 
Tr11bzon, Malatya Elektrik irketlerinde 
re Mara~ ~;eltik fabrika~mda da i§tirakler: 
vard1r. 

Banka, i~c;i. mta, miihttndis yeti§tirmek 
ii7ere Avrupaya pek ~ok talebe gonder
mi~tir. 

F3anhnm idare etti~i Yerli Mallar 
Pazarlan da, yalmz devlet fabrikalarmtn 
de~il hemen hemen biitun yerli endi.istri
nin birer ~erp:isidir. 

Be$ seneden daha az zamanda viicu
de p;etirilen bu fabrikalar, verimli bir c;a
II§manm muvaffakiyetli bilan~osunu gos
termektedir. 

Bro~urdeki ~u «Siimer Bank milli en· 
dii~trinin anahtandm> cumlesi ne dogru
dur. Evet anahtan, hem de altm anah-
!an. 

Montreux konferana1 
Montreux I (A.A.) - Tahrit komi

tesi bu sabah, milletler arasmda fark go
zetilmeme~ine aid ikinci maddesi haric ol
mak i.izere mukavelename metnini ikinci 
ktraat ic;in hamlami~hr. Kapitulasyonlar 
konferansmm umumi komisyonu pazarte
si p;iini.i yeniden toplanacakttr. 
Bahkesirde koy kalkmma 

faaliyeti 
Bahkesir I (Hususi) - M!Mgot 
Bahke~ir 1 (Hususi muhabirimizden)

Koy kalkmmasma mi.iteallik c;ah§ma pro
grammt hawlamak ve kararlar ittihaz et
mek iizere on bir kaza kaymakamJ di.in 
merkezde Valinin ba§kanhgmda toplan • 
dl. 
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~ ,ehri Edirne 
- Gel benimle a karde§. Boyle bir 

firSat kac:;mlmaz. Dii§i.in ki Lanoix gibi 
me.hur bir terzi yaz modellerini kelepir 
fiatma sallyor. Y epyeni roblar bedava 
adeta. 

Madam Dozy bu mektubu hizmetc;isile 
giinderdi; c:;ocugu da kendisi yallracakti. 

Y avrusunu soyarken lath tath dii§ii -
niiyordu, elbiseler geri giderse kocas1 ne 
kadar sevinecekti! .. 

Arkada§lmn tesiri altmda kalan Ma
dam Dozy, bunun iizerine, me§hur ter • 
ziye gitmege raz1 oldu. Vicdanmdan ge
len serzeni§leri teskin ic:;in, zavalb kadm 
kend1 kendine mi.itemadiyen tekrar edi -
yor, «Giirmege, yalmz giirmege gidece-

Fa kat Lucienne'in nesi vard1? Elleri ya 
myordu. Y almz elleri degil, biitiin vii
cudii. Kii c:; iik hz hastalanmJ§Il. 

Madam Dozy kocasm1 c:;agud1. Y av-
runun 1stuab1 gittikc;e arhyordu. 

Zavalh kadmm ic;ini bir endi~e ke -
mirmege ba~lad1: «Madam Dozy matem 
ic;inde oldugunu siiylemi§ti. Fa kat bu uy· 
durma matem ~imdi hakikat olacakll. 
Gene kadm bu yalam ile evine iiliimii da
vet etmi§ oluyordu ... » 

gim, biqey almaga degil...>> di -
yordu, c;iinki.i kocasmm bir lokma ek-
mek paras1 kazanmak ic;in, canmm c;1k -
tigml biliyordu. 

F akat bu 1k, zarif elbiselerin iiniinde 
bir kadm kalbi dayanabilir miydi? Ka
dmlar birbirlerin_i le§vik etmekten hie:; 
geri kalmazlar. Iki arkada~ birbirlerine 
mi.itemadiyen §Unlan siiyliiyorlardi: 

- $u taftamn giizelligine bak! 
- Y a hele §U krepdii§inin! 
Sonra biiti.in bu zarif §eyler iiyle ucuz 

bir fiatla satd1yordu ki. 

Madam Dozy arhk dayanamad1. Bu 
~le gec;mez fmah kac:;Iracak degildi ya. 
Iki rob satm ald1. 

F akat bu deliligi yaphgma c:;abuk pi§
man oldu. 

Ak§amiistii hizmetc:;i masanm iistiine 
biiyiik bir paket koydu. Madam Dozy 
bundan kocasma bahsetmek ic:;in sirasim 
bekliyordu. F akat kiic:;iik klZI Lucienne 
durmad1 ki... «Giirmek isterim» diye te
pindi durdu. 

M. Dozy de merak etti. Sordu: 
- N e var bu pakette? 
- Hie; ... Bugiin terzi Lanoix'ya git -

tim de ... 

Miisyii Dozy'nin gayriihtiyari ka§lan 
c:;ahldi: 

- Bir rob mu? 
- Evet. .. Y ani iki rob. 
Ye hem en ilave etti: 
- Oyle ucuz ki! Boyle fiTSat her za

man dii§mez. 
- Kac;a? 

Madam Dozy fiaii siiylemedi. T erzi
deyken c:;ok az buldugu bu para §imdi 
giiziine o kadar biiyiik giiriiniiyordu ki. 
Filhakika kocasmm alnmdaki buru~ukluk
lar da c:;ogahyordu. Bir~ey siiylemedi. 
Yalmz ic;ini c;ekerek odadan ~1k1I. Fakat 
bn siiku t ciddi ihtarlardan daha fecidi. 
Madam Dozy budalahk etmi~ oldugunu 
iy;ce anlad1. Yicdan azab1 duymaga ba§· 
lad1. Giizleri ya~anyordu. 

Paketi ac:;t1. Sanki satin aldigl elbiseler 
bunlar degildi. T erzi salonunda yepyeni 
buldugu roblar burada kendisine donuk 
geliyordu. 

Madam Dozi uzunuzad1ya dii§iindiik
ten sonra karar verdi: Paketi geri yol
hyacakll. F akat bunlan bir kere satin al
mi§h, geri gondermek ic;in bir bahane la
ZJmdi. Bunu da buldu: 

:<Birdenbire haber aldiglm bir matem, 
bugiin sizden satm aldigun roblan giy -
meme manidir. Bunlan geri alabilirseniz 
beni m!nnettar edersiniz. Sayg1lar ... » 

Ertesi sabah hastamn hali daha ag1r· 
la~t1. Derhal c;agmlan doktor, endi§esini 
saklam1yarak ba~m1 sallad1. Hastahg1 
le§his edememi§ti, ak§ama tekrar gelecek
ti. 

Madam Dozy'nin vicdan azab1 c;oga· 
hyordu: Kendi matemini kendisi anced en 
haber vererek iiliimii davet etmemi§ miy
di? 

Ak§am doktor geldi. «;;:ocugun hastah
gl difteri idi. Doktor hemen serom yapli. 

Lakin bu serom fayda edecek miydi? 
Zavalh annenin hie; iimidi yoktu: Vesve
se kalbini kemiriyordu. 

Bu suada hizmetc;i gelerek Madam 
Dozy' yi c;ag1rdi: T erzi Lanoix miiesse -
sesinden bir memur gelmi§, roblan geri 
almak istiyordu ... 

Madam Dozy memura ko§arak: 
- Bakm, dedi, matemde oldugumu 

siiyledim, fakat yalan. Bu, uydurulmu§ 
bir bahane idi. Elbiseler bana pek pahah 
gelmi§ti de. Geri almak istemezseniz ne 
yapahm, kalsm, c;iinkii matemde degilim .. 
Matemde degilim. 

Gene kadm hiingiir hiingiir aglamaga 
ba§lad1. 

- Affedin. .. kiic;iik klZlm basta da ... 
Terzi Lanoix'mn memuru zeki bir 

gencdi. Zavalh annenin ISIIrabmi anladi: 
Madam Dozy, uydurdugu yalan hakikat 
olmasm diye §imdi her§eyi itiraf ediyor 
ve c;;ocugu olmesin diye roblan saklamaga 
bile raz1 oluyordu. 

- Zarar yok, dedi. Herkes boyle 
mazeretler uydurur. Biz de bile bile bun· 
!an kabul ederiz. Onun ic:;in merak etme
yin, ben elbiseleri ahp giderim gene. Na
si! olsa salllacak degil mi? 

Madam Dozy geni§ bir nefes ald1. 
Y alamm itiraf etmi§ olmak ic:;ine bir in§i· 
rah vermi§ti. Davet ettigi oliim bu suretle 
arhk gelemiyecekti. 

Baz1 tesadiifler vardtr, insanlar bun1an 
umumile§tirerek hurafelere inamr ve mii
vesvis ol urlar. 

Madam Dozy de hastamn odasma gi
rince doktoru memnun bir halde giirdii ve 
bu tesadiif onun vesvesesini takviye etti. 
hte bunun ic;;indir ki Madam Dozy bir 
daha yalan siiyliyerek ocagma bir felaket 
davet etmek fmah c;;1kmasm diye arllk 
kelepir e§ya almamaga yemin etti. 

<;eviren: 

F. VARAL 

(Edirne tarihi) 
Yazan: Agazade Mahmud Aga (UrfiJ. 

Yazma. Hat : Talik (mi.iellif hattlJ. (13,5 X 
20,5) bi.iyi.ikli.igi.inde 70 varak. Universite 
ki.itiibhanesi, tiirk~e yazmalar. C. 3 II. 3612 

Urfinin Edirne tarihi, on sekizinci a
Sirdaki Edirneyi gosteren k1ymetli bir 
eserdir. Agazade Mahmud Urfi, Edirne 
Bestanc1 Ocag1 Kethi.idas1 idi. Azlolun
du, inzivaya c;ekildi. Bti s1ralarda tahta 
gec;en Uc;iinci.i Mustafa Edirnede dog -
mu~tu. Ahbablan bir Edirne tarihi ya
zarak Padi§aha vermesini, bu suretle 
kendisini hahrlatmasmi tavsiye ettiler. 
Urfi de hicri 1172 y1hna kadar bir Edir
ne tarihi yazd1. 

Kitabm miifredah §Unlardir: Dibace 
· Edirnenin Tiirkler tarafmdan fethi • 
~ehrin tavsifi - camiler - imaret ve med
reseler - ti.irbe ve zaviyeler - sulan -
Edirnede gec;en biiyiik vak'alar: 1), 
S1rb vak'ast,2), Y1ldmm Beyaz1dm §eh
zadeleri vak'as1, 3), Celebi MehmcJin 
Edirnede vefatl, 4), Di.izmece Mustafa, 
5), Yangm ve askeri ihtilal, 6), Miilhid 
Feyzullah Tebrizinin Nari.ihi.ilkasi,7), Be j 
yaztd - Selim mi.icadelesi, 8), Siinbi.illii 
Ali Efendi niza1, 9), Sultan Mustafanm 1 

hal'i, 10), 1159 daki bi.iyi.ik yangm, 11), 
Biiyi.ik zelzele, 12), Eski Caminin tamiri, 
13), Baz1 tarihler - Maruf Edirne kadl
lan - Edirne ~airleri - Edirnenin medih 
ve senas1 - Edirne §ehrinin bakiyei ah
vali - Uc;i.inci.i Mustafanm ciilusu- Edir
ne saraymm yeniden tamiri - Hibetul
ah Sultamn dogumu miinasebetile ya
pilan §ehrayin - Hatime. 

Bu §ayani dikkat eserden birinde mii
ellifin ifadesini muhafaza ederek, dige
rinde mi.ielliften hulasa ederek iki fastl 
ahyorum: 

cAlipa§a <;ar§ISl - Bu c;ar§l §ehrin 
niimayi§inden olup bimisil suku rana -
d1r. Tuli.i 400 hatve kemer ve iki taraf1 
kargir dekakini metindir. Bu tull sukun 
bir ba~1 Kule kaplSlna ve bir ba§I Balik 
pazan kap1smad1r. Alb kap1s1 vardtr. 
iki§er iki ba§mda ve biri orta kapt de
runu kaleye gider ve digeri Sarac;hane 
sukuna ac;J!ur. Siileyman Han evahirin
de vezir olan Semin Ali Pa~a binas1 -
dtr. • Bundan maada Haffafhane suku 
binazir kargir c;ar§udur ki ikinci Selim 
camiine vaklfhr. Kargir ve nazirsiz Ka
pan Hamm Muradt Salis yaptirmt§tlr. 
Bu §ehrin iki bedestam vardtr. Biri <;e
lebi Mehmed binas1d1r. Camii Aatika 
vaklfhr. Eski bedestan dedikleri dige -
rini oglu !kinci Murad bina etmi§tir. 
Eski elbiseler satllur. Bunun ir;in Eski 
Bedestan demi§lerdir. Halen harab ve 
mahvolmak i.izeredir. 

Yenikap1 lim ani 
Plan yapddiktan bir sonra 
getirilecek ve arazide istimlake 

miitehassiZ 
ba,Ianacak 

Yenikapt sahillerinden iki manzara 

$ehircilik miitehasslSI M. Prost yakm
da ~ehrimize ,..eJecektir. Son senelerde 
Istanbul ~ehrinin plamm yapmak ic:;in 
celbedilen §ehircilik miitehass1slanmn k1s
m1 azam1 istanbul limamnm Y enikap1da 
yap1lmasmi tavsiye etmektedirler. M. 
Prost ta ayni fikirdedir. Aldigimlz malu
mata gore M. Prost plamm hiikumete 
verdikten sonra Y enikaprda in§a edilecek 
limanm bir plamm haz1rlamak iizere Av-

rupamn me§hur liman miitehasSJSlarm -
dan bir zat davet edilecektir. Bundan 
ba§ka limamn in~a edilecegi sahile miica

vir yangm yerlerine ev in§asma miisaade 

edilmiyecek, buralan peyderpey istimalak 

edilerek muazzam ontrepolar viicude ge

tirilecegi gibi Atatiirk caddesi de Y edi -

kuleden itibaren Unkapam istikametinde 

ve aym geni§likte uzahlacakllr. 

SURASKi 
TiCARETHANESi 

Giimriik idaresince verilen miisaade iizerine bilhassa 

KUPONDAN 
miite§ekkil biiyiik mikdarda ve zengin desenli 

iNGiLiZ KUMA~LARI 
c;ektigini say1n mii~terilerinc bildirir. 

gidiniz ve 2 biiyii filimdeo miirekkeb giizel program1 goriiniiz : 

DENiZDE iSYAN 
JAK LONDON'un me§hur roman1 

ve JEAN MURAT • ANDRE 
BERLEY ve WINNIE WIEN· 
FREID tarafmdan emsalsiz bir su· 

Umumi taleb iizerine iliveten 

FRED ASTAIRE ve 
GINGER ROGERS'In 

Emsalsiz muvaffakiyetleri 

Filoyu takib edelim 
rette oynanan fevkaiade heyecanh (Follow The Fleet) 

film ~arkll1 ve mu1ikili film. 

Bugiin matineler saat 11 den itibaren ba,lar. 

( Bu ak~amki program ) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Ti.i11k musikisl - 12,50 hava

dis - 13,00 Beyoglu Halkevi gasterit kolu 
tarafmdan bir temsil - 14,00 son - 18,30 
pHi.kla dans musikisi - 19,30 konferans: 
Ordu say!av1 Selim S1rn Tarcan tarafm· 
dan (Londra Kalas1) - 20,00 Mi.izeyyen ve 
arkada~lan tarafmdan Ti.irk musikisi ve 
halk §arkilan - 20,30 6mer Riza tarafmdan 
arabca si:iylev - 20,45 Muzaffer ve arkada~
lan tarafmdan Ti.irk musikisi ve halk ~ar
ik.J.!an: Sa at ayan - 21,15 orkestra - 22 15 
Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gi.inftn 
program1 - 22,30 plakla sololar, opera ve o
peret par.;alar1 - 23,00 son. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am §;hrin muhtelif semtlerinde 

n~betgi olan eczaneler :;;unlardir: 
Istanbul cihetindekiler : 
Emini:iniinde (A. Minasyan), Beyazidda 

(Haydar), Kii<tiikpazaroa (Hikmet Cemil) 
Eyi.ibsulta_nda (Hikmet Atlamaz), ::?ehremi~ 
ninde (Naz1m Sadik), Karagi.imriikte (Sa
ad), i)amatyada (Teofilos), §ehzadeba§m
da (Universite), Aksarayda (Ziya Nurl), 
Fenerde (Emilyadi), Alemdarda (E~ref 
Ne§'et), Bak1rki:iyde (istepan). 

Beyoglu cihetindek!ler: 
istiklal caddes!nde (Kanzuk), Altmctda· 

!rede (Gi.ine11>, Galatada To~ularda (Spo
rid!s), Taksimde (Nizameddin), Tarlaba
§mda (N!had), 9illlide (Halk), Kasimpa~a
da (Vastf}, Haskoyde (Barbut), Be~i!kta§
ta (AI! Riza), Sanyerde <Nur!). 

Uskiidar, Kadiki:iy ve Adalardakller· 
Uskiidarda ( Selimiye>, Kad1koyunde Mo

dada <Modal, Bi.iyi.ikadada (Halk), Heybe
lide (Tan a::>). 

Arkitekt 
Bu ay!Ik derglnin 74 iincii sayun zengln 

mi.indericatla <tikmi§ttr. i<tinde mimar ze
ki Sayarm Kalam~ta bir villasr, Galata 
den!z gan miisabakasmt kazanan proje
lerle mi.ihend!s Dr. Wagner'in bi.iyiik §ehir
ler nasi! tadil edilir. izzet Kumbarac!larm 
eski Ti.irk mimarlan, mlmar Naci Melte
mln hastanelerde tedavi kJSun!an adll ya
ztlarl vardir. 
. Belediyelere ve alakadarlara tav.siye ede

nz. 
Tiirk Odontoloji biilteni 

Di~ hekimlerinin na§lri efkan olma.k u
zere intl§ar eden Tiirk Odontoloji bi.ilteni
nin 6 nc1 sayJSI bir~;ok miifid maliimatt 
muhtevl oldugu halde inti~ar etmi::>tir. Ka
rilerimize tav.siye ederiz. 

Te§ekkiir 
Miihim bir hastahk gec<iren oglum !b

rahim Giiltekinin tedavisi hususunda 
Antalya Memleket hastanesi dahiliye 
miitehasslSl Bay Hasan Erdogdu ve ni
saiye miitehass1s1 Bay Siileyman Kiint
alpm gosterdikleri candan ihtimam ve 
alakaya ve muhakkak bir olfunden kur
tarmak suretile izhar et tikleri hazakate 
~iikran ve minnetlerimin muhterem ga
zetenizle iblagrm rica ederim. 

Di§c;i ibrahim Giiltekinin babast 
Ali Gultekin 

Osmanh Bankas1 
i LAN 

%5 faizli, 1909 ihrac;h istanbul l;lehre
maneti tstikraz Tahvilatma aid 

53 No. h, 15 mart 1937 vadeli kuponun 
6 maylS 1937 tarihinden itibaren Os

manh Bankasmm istanbul ve Londra 
merkezleri gi~elerinde, beher birlik ku
pon - .0.7.0. - hesabile tediye edilecegi, 
mezkur tahvilat hB.millerinin malfunu 
olmak iizere ilan olunur. 

Suvarede saat 8 bu~ukta her iki filim birden ---•'11' ·~~~~-- Yeni c;tkb Tiirkiye Y ak1nsarkta 
' 

sulhun destegidir 
Hindistanda asilerle 

miicadele devam ediyor 

1159 yangm1 - Ur;§erefeli civannda 
bir diikkandan c;1kti. Sepetr;iler, Agag
pazan, Cebehana olan kale duvan ha -
ricinden yanarak Sarac;haneyi tamamen 
yaktt. Sipahi Pazan, Kazanc1lar, oradan 
Zindana vanp Kovactlar c;ar~tsile Ab -
dullah hamammdan bir c;ok evleri mah
vederek Kanhpmarda durdu. Bir kolu 
ise tJ~§erefeliden YaziCilara, bir kolu da 
<;Jktkc;tlar ve Mi.icellidlere, oradan kol 
kol yi.iri.iyiip Unkapam ve Bostan etra
ftm, Kiirkc;i.ileri, Eski Cami civannl, Ye
mi§c;ileri, Merzifonlu Kara Mustafa Pa
§a saraym1 yakarak Kanhpmara vard1. 
Bu hudud ic;inde 60 mahalleden bir ev 
kalmad1. Tiiccar bazt mallarmt Eski Ca
minin ic;ine ta~lml§h. Bu e~yaya da ate~ 
dii~til, onlan mahvetti, cami de harab 
nldn. Kargir olmalarma ragmen tki Ka
pil! hanla Unkapam ham da harab ol
dular ve ba~tan ba~a tamir edlldiler. 
Eski Caminin tamirinde de kaptsma, bu 
kitabm miiellifi olan Urfinin §U tarihi 
konuldu: 

.._ .................................... ~ K E V L i L • 
I 

[Ba$makaleden devam] 

siyaseti takib etmek suretile bu kom~u
muzla da iyi gec:;iniyoruz ve diier B~tl
kanh miittefiklerimizin de yard1mile Bul
garistam her giin biraz daha Balkan !ti
Iafma dogru yakla§tmyoruz. 

Biiyiik devletlerle de dostlugumuz y~
rindedir; hem en hem en hic;bir ihtilafm1IZ 
yoktur. Hataym istiklali dolay1s:lr Sur:ye 
ve F ransa ile aram1zda ~1kan meseleyi 
de, sulh yolile halletmeg.e azm\!tmi~ bl! · 
lunuyoruz ve bu i§in maruz kaldigl g;i~ 
li.ikler, teaahhurlar kar§ISlnda sabnm ,:-I, 
it dalimizi muhafaza ediyoruz. · 

Londra 1 (A.A.) - Simladan bildiril
digine gore, Veziristanda asilerle ikinci 
ingiliz - Hind piyade alayt arasmda §id
detli musademeler olmu§ ve 4 yerli as
ker olmii§tiir. Bunlar arasmda 14 ya -
rah vard1r. 

Kaiseres ovasmda bir ingiliz tayya -
resi tahrib edilmi§tir. Asilerin zayiah 
heniiz me~huldiir. 

lzmirde tetkikler yapan 
Hindli Vali 

izmir (Hususi) - Memleketimizde 
tetkikat yapmak iizere gelmi§ olan 
Hindli Vali Hamid Ali, halen izmirde 
bulunmaktad1r. Hindli misafir, §ehrin 
bazt yerlerini ve baz1 miiesseselerini 
gezmi§, tetkikatta bulunmu~tur. Bura
dan Atina tarikile Londraya gidecektir. --·-·--

Dost ve miittefik Yugoslavyada yal -
mz hi.ikumet tara find an degil; hctlk tara 
fmdan da en hararetli, en heyecanh bir 
§ekilde kaqdanan Ba§vekibmiz, bu seya 
batten diindiikten sonra, karde~ lraklll 
Hari7iye Nazm, memieketimizi ziyar~t Giresunda bir muayene 
etti. Iki memleket arasmdaki kuvvetli meselesi 
dostlugun yeni bir tezahiirii olan bu zi S1hh!ye Vekalet!nden aldigimiz blr mek· 
yaret, Tiirkiyenm, yalmz Balkanlarda tubdur: 
ve §arki Akdenizde degil; ayni zaman- 11 311937 gi.inli.i gazeten!zln Halkm 9lkft
da y akm§arkta ve Asyada da aktif bJ; yetlerl si.itununda ne:;;red!len Olresunda 

bir muayene meseleslne dalr yaz1 i.izer!nto 
sulh siyaseti takib ettiginin deElidir. F1l keyflyet V!lftyetten sorutmul}tu. Aynl mc
vaki, Tiirkiye ile lrak, Balkanlard~k· sele daha evvel V!laye~e nazara almal'o.k 
dortler itilafmm bir benLeri olan Asyo . tahk!kata ba~lanmi~ ve vak'anm cereyan 

1 ettigl gi.inlerde Htikumet ve Beledlye ta-
daki dortler an a~ma~mm iki miihim rLk· bib!ikler!nin resmen mUnhal olmasma rag-
niidiirler. Pek ylkmda Tiirkiye, Jr.1 n. men <;ocu~un muayenesl !era edllerek or
Irak ve Efganistan arasmda inJzalan ~~- ta:la sbylendigi gibi vazifede alakasizlik bu-

lunmnd•~t cevabi ahnmi~tir. 

gm1 gormekle mes'ud olacagimiz, Sark ----~-~~---=~==='"! 
misaki da, Balkan Pakh g;bi, sulh w - -- . 

3oten hat1rlatmak istedik. siikunun is11krann1 !em in edecek v~ k'.n. 
AkdeniLle Karadenizin, Balkanlarla vetli bir ban~ amili olacakt1r. 

Anadolunun. Avrupa ile AsyanJn, §ark· 
Hatay meselesi halledildikten ve Su Ia garbm elele verdikleri <;ok miih•m 

riye, istiklalini temin ettikten sonra, ~ark <,politico _ geographique, siyasl . cografi» 
misakma cenub kom§umuzun da i~tirak mevkii, kuvvetli ordusu, muntazam i ~a 
etmemesi ic;in, hic;bir sebeb kalmaz . 0 resi, di.iriist siyaseti ve samimi ban~sever
misakm biivlece tamamlanmasma inti/a- ligi sayesinde, Tiirkive, diinyanm bu kts
ren, buglin . Tiirkiye Cumhuriyttmin su'h mmda sulhun deste~i olmu~tur. 
yolundaki muvaffakiyetli mesai~ini hula- ABJDJN DAV ER 

Abdi ahkar Urfii dai didi tarihini 
Yapdt Eski Camii Mahmud Han ktldt 

cedid. (Sene 1166) 

Re~ad Ekrem Ko~u 

Samsunda Y erli MaHar 

ZARAH LEANDER'in 
G iizelligi, emsalsiz sesi ve ender bulunur orijinalitesi ... 

SA RAY • s1nemas1n1n 
3 biiyiik tilim miisabakasmm ikincisi 

DANS DEVAM EDiYOR 

Fransuva Moriak 
Terciime eden: 

Haydar Rifat 
Fiat1 20 kuru§tur. 

BUyUk bir hAdise: 

iN Gil TERE TACININ iNCilERi 
sergisi filminin kxymetini arbnyor. Bu filmin zenginligi •••• Liiks ve istanbul ve diinyanm biitiin bii-

Samsun (Hususl) - Oc; yildir ac;tla- ihti~amx ve mevzuunun gtizelligi cidden §ayanx tema§adtr. yiik §ehirlerinde S. M. VI inci Jor-

mlyan Yerll. Mallar sergisinin bu defa 19 B I kl J'un tac giyme toreni haftast gos-
Hami~ : i etlerinizin kuponlarmt sa aymrz. t ·1 k I b h f'lm' 

may1sta tekrar ac;Ilacagl haberi burada 

1 
en ece 0 an u mu te§em 1 1 

biiyiik bir sevincle kar~tlanml§tlr. Sergi BugUn saat 11 de tenzilath matine ~;k~~~g1 100 milyon ki~i seyrede-

~n~n&~k~iliklarnharnre~ d~am ••••••••••••••••••••~---------~:=;============= edilmektedir. Tesis edilen paviyon1ann Bugiin $ ij M E R sinemasinda 
bin;ogu daha ~imdiden gerek Samsunlu Pangaltl T A N sinemasl 
ve gerekse ta~rah ve lstanbullu tiiccar Ia· 2 bDyUk ve gUzel film blrdea goreceksl!11z: KADINLICIN SIRRI 
rafmdan tutulmu~lardtr. h Bankasi ki· DANIELLE DARRIEUX Goriilmemi§ salon macera filmi 

raladigi paviyonda sergi miiddetince he- ALBE~Jd~~E~Ef~oUX YILDIRIM ADAM 
sab1 carisi olan tiiccarlara para vermek tarafmdan yaratuan .. Oymyanlar: 

Miki Mavs ve Ekler Jurnal 
ve iliiveten hergiin ilk matinede 

ve mevduah kabu: etmek ic;in tertibat at- T A T L I B E L A JACK HOLT ve NAN GRAY 
mi~IIr. Bu seneki sergide bunun gibi bir- Suvare saat 8,45 de her iki filim birden PEPO 
c;ok yeniliklerin olacagmdan bahsedilmek- •••••• Bugiin saat 11 de tenziUith flatlarla matlne •••••IIi 
tedir. 

Klr§ehir V alisinin koylerde 
tetkikleri 

Klr§ehir (Hususi) - Valimiz hafta -
mn birkac; gi.intinii koylere gidip koy -
li.ilerle temas etmege hasretmi§tir. Vi
layet ve Parti namma yaptlan bu te -
maslar neticesinde koyltilerin i§leri ve 
koylerin kalkmmas1 yolunda yerinde ve 
gi.izel tedbirler almmaktad1r. -···_., Y oldan ~1kan tramvay 

Vatman Dursunun idaresindeki E
minonii - Bebek tramvayt, diin sabah 
Eminoniinde yoldan c;tkml§tlr. 

On be§ dakika kadar ugra§ii!diktan 
sonra tramvay yola konmu~tur. !nsan 
ca zayiat olmam1~hr. 

Oskiidar Hale sinemas1 
ROZ MARI, JANET MAKDONALD 

BUGUN 
MELEK 
Slnemas1nda 

Zevkine ve gUzelligine doyam•yacag1n1z bir &fk ve musiki tilmi 

HIRCIN KA D I N 
ELiSSA LANDI 

Frans12ca sozlii Paramount filmi. Ba~ rollerde C A R Y G R A N T 
Bugiin saat t t de tenzilath matine 

r Tebligi gayri resmi •••• 
Biitiin Istanbul hallu sinemamtzm muhterem miidavimleri 

Saheserler saheseri ROMEO ve JULiETT 
Bugiin MiLLi SiN MADA 

Aynca : lsmet Pa~anxn son Belgrad seyahati biitiin tefertuatile 

N. Dikkate : lzdihama mahal kalmamak i~in matineler 1, 3. 5. 7 suvare 9 da ba~lar 

• 
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EDEBiYAT HAREKETLERi Sultanahmed 
camisi miistemilatt 1 9 3 7 Paris sergisinde 

edebiyat paviyonu a~IIIyor 
' 

T emyiz Kef eli' Yusufun 
ald1g1 karar1 bozdu 

Son 37 sene zarftnda 
ge~irdigi istihalelere 

- 1 

diinya 
... 

umum1 

edebiyahntn 
bir bakts , 

Memleketimizin en ktymetli ve eski 
eserlerinden Sultanahmed camisi mii§te
milatmdan alan bir kiSlm mahalle Kefeli 
Y usuf ism in de biri tarafmdan miidahale 
ve hedmetmek suretile tasarruf edilme
si iizerine Miize Umum Miidiirliigiiniin 
i§e el atarak bu ytkmtmm oniinii ai?Jak 
istedigi ve Kefeli Yusufun da Miize lda
resi aleyhine bu miidahalesinden dolay1 
elli bin lira tazminat ve men'i miidahale 
davas1 ac;hg1 evvelce yaztlmt§h. Elinde 
tasarruf senedi olmast ve Evkafm da 
Kefeli Yusufun tasarrufuna mezuniyet 
vermesi Yusufun davay1 kazanmasma se· 
bebiyet vermi§ti. Y aptian temyiz miinase
betile i~ten haberdar olup davayt lizerine 
alan Hazinenin talebi vec;hile, Kefeli Yu
sufun istihsal ettigi ilam; asan atika niza
matJ mucibince bu gibi asan atikanm ah
mp satllamtyacagma ve kimsenin uhdei 
tasarrufuna gec;emiyecegine binaen bu ci
hetler gozoniine almarak tetkikat yapii
mamasmdan dolayt Mahkemei T emyizce 
bozulmu§tur. T emyizin bu karan iizerine 
dava tekrar edilecektir. 

I may1sta ac;Jlacak Paris sergisi, 1900 
den 193 7 senesine kadar garbm teknik sa
?adaki inki§afmt gosterdigi gibi, felsefenin. 
Jlmin, san'atln ve bu arada da edebiyahn 
ayni seneler zarfmdaki inki§afmt, mev -
cud imkanlardan istifade etmek suretile 
tenvir etmege <;:ah§acaktu. Sergide edebi
Yata biiyiik bir mevki aynlacagt, son ye
di sene ic;inde, Cemiyeti Akvamm 1933 
te Paul Vah!ry'nin retsligi altmda Avru
Pa ki.iltiiri.iniin istikbali (I) ni miinaka§a 
ttmek iizere yaphg1 biiyiik kongre, ko -
tni.inist muharrirlerin 1935 te Moskovada 
Yapuklan biiyiik toplanh, Hitler'in biiyiik 
bir meydanda bir<;:ok eserleri yaktumas1 
Ve anti-fa§ist muharrirleri memleket dt§l· 
na <;:IkarmasJ, ve bu sene biiyiik hir ehem
tniyet kazanan kitab meselesi miinaka§a· 
lanmn yaphg1 ehemmiyetli akislere baka
rak kolayca tahmin edilebilir. Maamafih, 
190() den itibaren 1930 a kadarki edebi 
hareketler ehemmiyet itibarile bu saydik
laruntzdan hie; te a§agJ degildir. Edebi 
tneseleler iizerinde yeni ve <;:ok canh bir 
lekilde dii§iinmek fma tm1 voerecek alan bu 

serginin, muhtelif garb milletlerindeki, 
Bir!e§ik Amerika devletlerile latin Ame
rikasmdaki edebl faaliyeti te§hir i<;:in bir
<;ok edebiyat paviyonlan da ac;acagl soy-

lenmektedir. Bu edebiyat paviyonlann • 
dan ba§ka, bilhassa bu amda ciddiyetle 
tnevzuu bahsolan edebiyat ve cemiyet 
llliinasebetleri, siyaset ve edebiyat, edebi
b~t ve kiiltiir, muharrirlerin himayesi gibi 
lt~ok meseleleri miinaka§a etmek iize • 

re de, muhtelif memleketlerin murahhas • 
lartndan miirekkeb biiyiik bir edebiyat 
kongresinin akdedilecegi malurndur. 

Biz bu siitunlarda, edebiyat paviyon • 
lartnda te§hir edilmek istenen garbde ve 
Atnerikada son otuz yedi senelik edebi 
faaliyeti ana hatlarile gostermege c;ah§a-

cagtz. F aka t, bunun ic;in, XX nci am e
debiyatmm XIX uncu amdan, ne gibi 
edebi kiyrnetleri devir almi§ oldugunu 
meydana koyrnak icab eder. 

1 
Ba~langt~ 

XIX uncu asnn son msfmda edebiyat, 
bu am boyunca inki§afma devam etmi§ 
olan ilimle, eski devirlerdekinden daha 
fazla alakadar olmaga ba§ladtgi gibi, o -
nun zihniyetini de a§agi yukan temessiil 
etmege temayiil gostermi§lir. Zola'nm 
naturalizmi, <;ok ktsa bir hayata malik 
olmasma ragmen, edebiyat adamlanm 
hie; degilse baz1 edebi imkanlan bu zih • 
niyetle anlamaga siiriiklemi§tir. Edebl 
llevilere, ve bilhassa romana psikolojinin, 
TnU§ahedeci oJmak iddiasile sokulU§U, ve 
hatta ba§hba§ma bir roman nev'i haline 
~eltnesi, kokiinii Stendhal' den alsa bile, 
Inki§aftm herhalde psikoloji ilmine med -
Yundur. Bundan ba§ka, edebi eser, eski 
devirJerde goriildiigiiniin hemen tamamile 
Ztddtna olarak, mevzua kar§l san'atkan 
~i.imkiin oldugu nisbette objektif kalma
&a, ferdiyetini gene miimkiin oldugu ka
dar gizlemege, onu mevzuun realist bir 
1efahhusuna mecbur eder, fakat bu te -
fahhusun gosterili§inde §ekil ve san'at ba
ktmmdan san' atkara azami imkanlar bah
§eder. Binaenaleyh, XIX uncu asnn so
nunda san' atkar bilhassa mevzuun idrak 
Ve izahmda, hatta biraz ileri giderek, tas-.. 

virinde kullanacag1 ifade vasttasmJ, lisa
nm bu devreye kadar kazanmt§ oldugu 
azaml inttbak kabiliyetinin inzimamile 
daha fazla imkanlara sahib bir hale ge -
tirmi§ bulunuyor. 

Gerek romantik devirde, gerek onu ta
kib eden devirde felsefenin gec;irdigi bii
tiin buhranlara, materyalist bir felsefe 
sistemi kar§Ismda, spritiialist felsefenin 
yaphgi miicadelelere uzak kalamtyan e • 
debiyat, bu miicadeleleri, vulgarize ede
rek bile olsa, kendi meselesi olarak gor -
mege daha fazla ah§ml§, ve bu, edebiyat 
adamm1, eski devirlerin ansiklopedist tipi 
yerine, kiiltiir adam1 olmaga siiriiklemi§
tir. Maamafih, bu devrede cemiyetin §a
hid oldugu demokrasi buhranlan, edebi
yah ya yeni bir hamle ile miicehhez ola
rak inki~afa ba§hyan baz1 milletlerde go
riildiigii gibi (Ros, Alman, Amerikan, 
ilah .. ) idealizme, yahud da pesimist bir 
felsefenin Schopenhauer, Nietzsche) te· 
sirile devrin dogurdugu yeniliklere bir ak
siilamel yapmaga dogru gotiirmii§tiir. 
Fa kat, ne olursa olsun, edebiyat, eskilere 
gore, ya§ayt§ sebebi ve imkanlan kendi 
ic;inde gizli olan bir i<;:timai miiessese ol • 
maktan uzakla§rnaga, ve hayatla alaka
sml arhrmaga ba§lamt§ bulunuyor. Avru
pada biiyiik hirer hadise olan 1848 ihti -
Jalleri, 1870 harbi, komiine me§hur Drey
fus meselesi, siyasi bir taktm hadiselerin 
bile edebi hirer mevzu olabilecegini kabul 
ettirmi§ olmas1, edebiyah i<;:timai mesele • 
lerle daha yakmdan temasa, ve muharrir

leri de birer ideolojiye merbut kalmaga 
mecbur ediyordu. Bu asnn sonunda de • 
mokrasinin, bu asnn ba§tnda yaptlg1 va
idleri, kendi metodlarile halle muvaffak 
olamiyarak, ic;timai ktymeti iizerinde mii
naka§alan dogurmas1, ve kar§IStna komii
nizmin yeni bir metodla c;tkmasJ, edebi -
yat adamlarma siyasi bir fikrin taraftar· 
hgm1 etmek liizumunu hayati bir zaruret 
gibi kabul ettirdi. Bu suretle, edebiyat bu 
zamana kadar tammadtgJ i<;:timai tenkidi 
de ortaya atmi§ oluyordu. Evvela, i<;:ti • 
mai tenkid ~eklinde ba§hyan bu rniicade
leci edebiyat, bilahare biri fa§izm, digeri 
de komiinizm etrafmda le§ekkiil eden 
farkh iki resmi edebiyatm temelini te§kil 

eder. 

Avrupa banliyosiinde tenzi
li.tli talebe karneleri 

Devlet Demiryollan tarafmdan Av -
rupa hath banliyosiinde ihdas edilen ye
ni tenzilatlt talebe karneleri diinden iti
baren mer'i olmaga ba§larnt§br. 

alan miinasebetleri daha fazla kesafet 
peyda eden edebi neviler, san'atkar e -
Iinde istenildigi §ekilde eliistikiyet kaza
nabilecek bir mahiyet alml§ oluyorlar. 

Bundan ba§ka, on dokuzuncu asnn 
ikinci msfmda devrin hakim edebiyal! 
olan Frans1z edebiyal! bir tarafa buah
lusa, ancak romantizm devrinde dogma
ga ba§hyan yeni edebiyatlar arasmda Rus 
edebiyatile lsv~ ve Norv~ edebiyatlan, 
garb edebiyatmm c;ehresi iizerinde mii
him degi§iklikler hapabilecek hirer var • 
hk haline gelmi§lerdir. Maamafih k1y • 
metli ve fakat faal olmad1klan ic;in u -
nutulmu§ alan ispanyol ve italyan ede -
biyatlarmda da bariz bir canl!_hk sezil
mektedir. Malzemesini ve §ekillerini Av
rupadan almakla beraber, Amerikan ede
biyatt ba§hba§ma yeni bir edebi neviler 
muhasebesi ya.pabilecek kudrete sahib bu
lunuyor. Alman edebiyatt bu asrm son
lannda hala romantik an'aneleri devam 
ettirmekte ve yeni edebi cereyanlara nis· 
beten kaplSlm kapaml§ vaziyettedir. ln -
gilterede ise, mutedil ve edebiyatm ka -
zand1g1 yeni k1ymetlerden, hatta imkan -

* * * lardan biraz uzak duran bir an'anenin 
Edebi nevilere gelince, bu asrm sonun- hakimiyeti vardtr. Maamafih, Avrupanm 

da §iir son tekamiil safhastm en kuvvetli ikinci derecede ehemmiyeti haiz kiitlele
bir §ekilde, Fransada dogmu§ bir §iir rinde de yeni bir edebi canhhk goriilii -
mektebi olan Sembolizm i<;:inde ge<;:ire • yor, bunlarm ba§mda bilhassa Polonya 
cek, XXnci am ba§mda da, diger ede- ve Macaristan gelir. 
bi neviler gibi, o da ya miicadeleci ola- Bu ktsa bakJ§, 1900 senesi arifesinde, 
bilmek i<;:in bir ideolojiyi terenniime, ya- Avrupa edebiyatmm bir nevi miicadele 
hud da klasik an' aneyi devam ettiren, fa- hissi kablelvukuu ic;inde <;trpmdtgl, ve 
kat hayatiligini nisbeten kaybetmi§ bir her tiirlii imkanlara kapllanm a<;:ml§ bir 
saz olmaga mecbur kalacaktu. Tiyatro, vaziyette oldugunu gosteriyor. Edebi ha
ne teknigin yard1mile sahne bakimmdan reketlerin aksiilamellerini izhar etmesinde 
azami inki§afma mukabil, daha fazla i<;:timai cereyanlarm, fikir hareketlerinin 
i~timai tenkid yapan, fakat edebi ehem- c;ok ehemmiyetli olmasma mukabil. ken
miyetini maalesef epey kaybeden bir e- di biinyesinde vaki alan bir hareket, sem
debi nevi haline gelmi§ bulunuyor. Ro- bolizmin iflas1, edebiyalln Yirminci am 
man, her nevi fikir meselelerinin kolay· b d 0 d k d d I a§m a n o uzuncu asu an evren a -
ca, ve edebi bir §ekilde le§hir edildigi me- m1~ oldugu k1ymetlerin geni& bir faali
sela Dosto'iewsky' de goriilen in§ai tara- yet imkam bulmasma zemin hamlami§· 
fm1 kaybetmekle beraber bu asrm sonun- 1 
da Zola ile ba§hyan ic;timai hayatm tas-
virini yapan bir nevi mecmua haline gel
mi§ gibidir. Bu suretle muhteva itibarile 
c;ok zenginle§meleri nisbetinde, hayatla 

IT. 

$ERIF HULOSI ______ ....; 
{1) Bu kongre hakkmda yapti~lmiZ blr 

hulasa (Yeni Tiirk rnecmuasi, eyliil 1936) 
da ~tkmi~ttr. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 64 
"I varmi§. <;unkii zabitin yanmdaki kadm 

ba§ka bir amirinin kariSiymJ§. Gizlice gez
mege gitmi§ler. Binba§I bir mesele <;:1k • 
masm diye i§i kapath, zabit te sesini <;I -
karmadt. BiZ iNSANLAR 

Orhanla Necatinin yiiziine bakarak 
~=========== Yazan: Peyami Safa -/1 ba§Jm sallad1, ka§lanm kaldirdJ vein-

6Isem de gam yemem. F akat bizim ar- bun dan daha ucuz kurtulu§ olamaz. dirdi, gene pantalonunun dizkapagm1 fis-
kada§a ac1yordum. Bizi c;ok bekletme- Siikunetle: keledi, sonra rahat bir nefes alarak dedi 
~n bir binba§tmn kar§Isma c;JkardJlar. «- V eremem! dedim, buna imkan ki: 
~a~it ortalarda yoktu. Frans1z binba§JSI yoktur. - Allahtan ufaktefek bir adamdt. 
~n1 tepeden ttrnaga k~dar siizdii: Beni tekrar binba§tmn yamndan c;tkar· Eger cammm istedigi gibi patakhyaca -
. «- Ciirmiiniiziin nekadar ag1r oldu- d1lar ve beklettiler. Biraz sonra binba§I gtma akhm kesmeseydi, vururdum billa -
~llnun farkmda mJsJmz? diye sordu. tekrar bana sordu: hi .... Y ammda silah vard1, vururdum. 
H «- Bir ciiriim yap!Igtma kani degilim, «- Dii§iindiiniiz mii? Kabul ediyor Onlar bizden kac; ki§inin canma ktydtlar. 
s·akarete ugradJm ve cevabm1 verdim. musunuz? - Evet, dedi Necati, benim yammda 
~z de benim yerimde olsaydmJZ ayni §e- «- Hayu I de dim. Hakareti 0 yap - bir genci oldiirdiiler. Ge<;:en yilba§l gecesi. 

YI Yapardmtz. mi§Ilr. Bana elini uza!Jrsa ben de uzaii- Beyoglu barlanndan birinde. Biz be§ alii 
«- Ne gibi hakaret? nm. Fazla hi<;:bir fedakarhk kabul et - arkada§hk. Bar hmcahmc doluydu. <;o-
«- Y almz bana degil, biitiin milleti- mem. gu Rum, Ermeni, ecnebi ve itilaf kuvvet-

lt\e barbar dedi. T ahammiil edemezdim. Beni tekrar dJ§an <;:tkardilar. Ben on leri. Hepsi sarho§. Ayakta duracak yer 
«- Her yerde, her hakarete tokatla dakika gec;ti, gene binba§mm yanma sok- yak. Birdenbire yirmi tane kadar ingiliz 

lllJ cevab verilir? tular. Bu sefer or ada zabit te vard1. Fa- zabiti sahneyi i§gal etti. Aktllarma es -
«- 1Ik tokah atan odur. kat kad1n yoktu. Zabit bir kelime soyle- mi§ olacakh. l<;:lerinden biri halka ayaga 

.1 Yak' ay1 anlatl!m, arkada§tmln mesele meden ban a elini uzath, ben de uzatllm. kalkmasm1 emretti. Biz miislesna, herkes 
l e hi~ alakas1 olmadtgi ic;in tahliye edil- T ek kelime konu§mad1k. Binba§IYJ selam- kalktJ. Oniimiizde duran bir F ranstz za
~esini istedim. Onu serbest buaktilar ve lad1rn ve <;Ikhm. i<;:imden bu neticeye biti bize bagmyordu: «Kalksamza ... )> 

eni biraz daha ahkoydular. hayret ediyordum. Kapmm oniinde yam- Fakat aram1zda bir kavga kopmadan ev-
~ On dakika sonra beni binba§l gene c;a- rna bir Rum yakla§h. istasyon memuru vel, sahnedeki lngiliz zabitleri milli mar§· 
Rird,: muydu, onlann terciimam mtydt? Bilmi- lanm soylemege ba§ladtlar. Halk ta on-
«- Tarziye verirseniz ·sizi serbest b1- yorurn. Kulagtma egildi: lara ktsmen i§tirak ediyordu. Mar§ bitin-

takmm, dedi. Unutmaym1z ki sizin ic;in - Bedava kurtuldun, dedi, talihin ce bir alkts ko!'tu. Zabitler sahneden 

Anadoluda = -
San'at tetkikleri 

AMiD Y OLUND A 
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Diyarhekir ahideleri 
Arttk ogullari, Sel-1 

~ukiler ve Osinan
Idar devrinden 
kalan camiler 

Diyarbekirde lc;kaledeki cami Sel<;:uk 
tipindedir. Arab usuliinde yap1lm1§ alan 
minaresi kaidesindeki kitabede (H. 
557) 1161 tarihinde Nisan oglu Ebiil -
kas1mm yaphrdigi yazthdir. T arih itiba
rile Diyarbekirde gordiiklerimin en eskisi 
olmu§ oluyor. Kendisine bir san' at §ahe
seri denemezse de eskiligi ile ktymeti art
maktadtr. 

Mea'udiye medresesi: 
Ulu cami civarmda olup ArtJk oglu 

Mes'ud yaphrmi§hr. fc;indeki kitabede 
(H. 620) 1223 te Mes'udun bina ettir
digi ve mimann da Mehmud oglu Cafer 
oldugu arabc;,a ibare ile yaZ!hdtr. Mimari 
tam miikemmel Selc;uk olup Diyarbeki
zin birinci derecede san' ath ve nefis bir 
eseridir. 

Peygamber camii: 
Bu cami iki ktsJm in§ai safhayt ihtiva 

• 

~eyhmathar camtsinin minaresi 

ediyor, sol taraftaki kmm Selc;uk eseri 
olup tarihi tesbit edilememi§tir. Bu k1smm 
iizeri ah§ab bir tavanla oriiliidiir. Bu Ia
van Osmanhlar tarafmdan yapiimt§tlr. 
Aslmda da boyle ah§ab tavan m1yd1 
yoksa diger Sel<;:uk eserlerinde oldugu 
gibi tonozla mt ortiiliiydii. Bunu tetkike 
imkan bulamad1m. 

Sag taraftaki kJSlm ise Osmanhlar ta
rafmdan tevsian ilave edilmi§ olup tek 
kubbelidir. Bu k1smm oniinde direkli ke
merli ve kubbeli son cemaat yeri vardtr. 

Minare kaidesindeki kitabede (H. 
930) 1523 tarihi ve (kasab Hac1 Hiise
yin) adt yaz1h olduguna gore fetihten on 
y1l sonra Osmanhlar tarafmdan yaptlan 

bu ilave ktsmmm tarihi de bu oldugu an· 
la§thr. Bu ilave kiSim miikemmel bir Os
manh tam oldugu halde minare gene A

rab tarzma gore yaptlmt§tJr. Bundan 
Osmanh tarzmda minare yapacak usta • 
!ann bulunmadJgi anla§Ihr ki bu ciheti 
a~agtda aynca Osmanh medeniyeti bah
s.'nde tetkik edecegiz. 

Camiin ilave k1smimn arka cephesin • 
de (H. 1131 ) I 718 tarihinde yap1lmt~ 
bir tiirbe vardu ki Kopriilii Abdullah 

Peygamber camisinin cephesi 

Pa§amn haremine aid olup duvarmda 
Diyarbekirli bir ~airin giizel bir mersiye
si mahkuktiir. 

$eyh Mathar camii: 
Bu camiin en §ayam dikkat taraft mi

naresidir. Bugiinkii vaziyete gore sokak 
ortasmda kalmi§ alan bu miinferid mi • 
narenin kaidesi dort siitundan ibarettir. 
Y ani alelusul bir temel iizerinde bir ka
ide yiikseldikten sonra minarenin in~as1 
adet iken, burada temel ihzar edi1dikten 

sonra bir murabbam ko§elerini yekpare 
ta§lardan dort siitun dikilmi§ ve bunlar 
iizerine de Romahlann devrik tarzm1 an· 
dnan kaba ba§hklar konduktan sonra 
bunlar iizerinde de dort ko§eli ve Arab 
usuliinde bir minare yiikselmi§tir. Mina
renin kitabesinde (H. 918) 1512 tarihi 
ve Sultan Kastm ad1 yaz1hdtr. Buna go
re fetihten iki y1l evvel yapJ!mJ§ bir eser 
oldugu anla§thyor. 

M1mar: 
SED AD 9ETINT A~ 

KULTUR ISLER/ 

A~1lacak yeni k1z san' at 
mektebleri 

Maarif Vekaleti, gene ktzl.arirnlzm ev 
idaresi ve ~oeuk bak1m1 hususlarmda 
iyi bir §ekilde yeti§melerini temin i~in 

memlekette meveud k1z san'at mekteb
lerinin adedini ~ogaltmaga karar ver -
rni§ ve bu maksadla yeni sene biit~esine 
kafi miktarda tahsisat ta koydurrnu§tur. 
Vekalet bu tahsisatla ikisi Adanada, 
dordii de diger vilayetlerde olmak iize
re yeniden alb san'at mektebi a~aeak -
ttr. Bu mekteblerdeki tedrisat, yalmz 
mekteb ya§mdaki gene k1zlarm degil, 
her ya§taki kadm ve ktzlarm devam e
debilmeleri il;in ak§amlan yap1laeaktlr. -···-Eregli fabrikas1 mamuli.b 

Adana (Hususi) - Siimer Bank E
regli mensueat fabrikasmm deneme 
mamulah ~ehrimize getirilmi~t-ir. Av -
rupa mallarmdan daha iistiin denile -
bileeek dereeede temiz, zarif ve o nis
bette giizel ambalajlanrnl§hr. Adana pa
mugundan muhtelif renk ve cinslerdeki 
patiska, poplin ~ar~af, masa ortiileri ve 
havlular §ehrimiz Ticaret Odasmda hal
kimtzla tiieearlara te~hir edilmi§tir. 

Kendi emeklerinin mahsuliinii ilk de
fa olarak bu kadar zarif mam madde 
halinde goren c;ift~i ve koyliilerimiz 
bunlan zevlke seyretrni§lerdir. 

Bahar 
(6} ahar tabiatin somurtkanhktan 
(g) aynhp giiliimsemesi, ne§' elenme-

si ve cilvelenmesi demektir. Gok, 
o giiliimsemenin ki§ gelinciye kadar ma
kesi olur, geni§ bir tebessiim gibi tepe· 
mizin iizerinde uzamp gider. Ku§lar, o 
ne§' eye terciimanhk eder, boyuna ciVIl
dar. Agaclar, <;:ic;ekler ve ... gender o cil
venin rniifessiri kesilir, renk ic;inde serpi
lip ac;thr. 

Eski Tiirkler kudretin, hareketin, yeni
ligin timsali alan bahan parlak merasim

Ie kutlarlardt. Bahann ilk giinii bayram 

say1hr ve heyecanh torenler yap1hrdt. Ak 

Saman, bahar aymda elindeki kubuzla 

kmak nagmeler dinletir, halkm ne~·esini 
koriiklerdi. 

Sonralan bu bayram unutuldu, yerine 

§airlerin kasideleri ge~ti. Artlk Ak Sa

manlarm kobuzu susmu~. §airlerin kalemi 

bahann giizelliklerini takrire koyulmu§· 

tu. Divan edebiyal! bu yolda yaz1lm1~ 

§iirlerle doludur. Mesela yedi yiiz ytl 

once ya§amJ§ alan §air Dehhani'yi ele 

alahm, onun: 

Behar eri§ti vii. ktldt ciham nuran£ 
Geliin teterrilc edelii.m giilii. gii.lfstant 

diye §en §en soylendigini goruruz. 
A§lk Pa§a da oyle. Garibnamenin dor
diincii faslmda mevsimleri anlahrken co· 
§ar: 

Evvelf gelmii.#i.i.rii.r jaslt behar 
Mu'tedildir anda hep leylii. nehar 
Ol zaman cii.mle cihan gi:i~ek olur 
Y eryii.zii. levna levin gigek olur 

diye bahan tavsife giri§ir. F akat bun· 
lardan ve benzerlerinden sonra yeti§en iis
tadlar, §iire bahar rengi ve bahar koku· 
su getirmek kudretini gostermi§ler, yaztla• 
rmda bahan gerc;ekten yarahp ya~atml§· 
lardir. \ Mesela Bakinin Ali Pa§aya sun• 
dugu kasidenin: 

Ruhbah~ oldu Mesihtl - stfat entasz behar 
Ar;tzlar didelerin htlbi ademden ezhar 

beytile ba§hyan girizgaht nekadar nefis
tir? 

(Riyazi) nin: 

Zemam ay$il $a~tidir demi ikbalt devrandiT 
Felek hep etti!Ji evzaa §imdt pek pe§imandzr 

beytini ba§mda ta§tyan kasidesindeki ba
har tavsifini unutmamak §artile N ef'iye 
ge<;:ersek bu mevzuda neler, ne bedialar 
gormeyiz! hte: 

Bahar erdi yine di.i.§tii letajet gii.lsitan ilzre 
Yine oldu zeminin lutju galib dsma.n ilzre 

diye ba§hyan me§hur kaside!.. 
Y a Nedim, ba§hba§ma bir biilbiil, ba

hara tutkun k1vrak nagmeli bir hanende 
ve: 

Gel ey jaslt beharan mayei aramil habtmsm 
Enisi hatmm, kamz dili pilr tstlrabtmsm 

diye nazende degil rnidir? 

Ziyalar, Kemaller, Avniler, Arif Hik
metler, Hamidler, Ekremler, Fikretler 
hep bu yolda yiiriimii§ler ve bahan, bii
yiik heyecanlarla, terenniim etmi§lerdir. 
Simdi bahar, pek sessiz gelip gec;iyor, ka

side almadan ve kendi ic;in yazt!mJ§ ~iir
leri dinliyemeden dogup soniiyor. 

Acaba §iir mi hissini kaybetti, bahar 

m1 §iirini?.. Bu. kolay c;oziiltir muadele 

degil !.. 
M. TURHAN TAN 

inerken, aram1zda bulunan bir arkada§m Aralannda bir doktor da varmt§. ltilaf §uursuz bir hir<;:Inhgile kopardtgi tesbihi
teklifi uzerine iki masamn iistiine <;:lkhk ve Tiirk polisleri de geldiler. <;ocuk he- nin tanelerini yerden topluyordu. Dog
ve yiiksek sesle: «Ordumuz etti yemin» men olmii§tii. Valilerimizden birinin oglu ruldu ve N ecatiye: 
mar§Jm soylemege ba§ladJk. F rans1z za- imi§. Katil kac;h. T odori isminde bir - Sen bunu bana anlatmami§bn, de-
biti masamiZa yakla§ml§, bagmyordu: Rummu§ ve evvelce de bir Turk oldiir- di. 

«- iininiz a§agi, susunuz! mii§. Sonradan yakalandt, fakat ltilaf Sonra ellerinden birini ona, birini de 
«Biz daha yiiksek sesle mar§I okumaya zabttast tarafmdan serbest btrakildi. 0 otekine uzatarak: 

devam ettik. Bitince yeni ba§tan soyle - gece biz, istanbula, evlerimize donerken, - Baktmz! dedi. nas1! titriyorum. 
dik. 0 mada, masalanmlZln yanmda bir ayni silahm bin defa patladtgmi, ayni O<;:ii de sustular. Ruhlann namlusun -
Turk genci peyda olmu§tU. Onu Iammi - gencin bin defa yere ytktldtgmi goriiyor- dan ba§ka hi<;:bir agzm konu§masmda 
yorduk; yalmz mar§ soylerken onun duk. lstanbulun hal is Turk mahallelerine fayda yoktu. Orhan dii§iindii: «Parmagi 
Franstz zabitile c;eki§mege ba§ladJgmJ kavu§mak i<;:in, Beyoglunun v.:veylalan- tetige koymadan evvel yaptlacak hic;bir 
gormii§tiik. Gencin elinde serpantinler m arkamtzda btrakarak ko§tuk. Orada miiessir hareket yoktur.» 
vard1, yiizii ktpkirmtzl olmu§tu. Giizel sanki ayni zamanda hem bir katliam, hem Vapur iskeleye gelinciye kadar konu§· 
bir franSIZca soyliyerek haykmyordu. Et- de bir §enlik ve §ehrayin vard1. Kudur • madtlar. Mektebe giden yolun ba§mda 
raftmJZa halk topland1 .. Biz mar§! ikinci mu§ bir halk sanki insan kadavralanmn iic;ii de hirer ak§am· gazetesi almi§lardJ. 
defa okuyup bitirirken bu gencin ba§ka ustiinde dansediyordu. Biz Karakoyden Mevzii harekat. Biiyiik bir teselli yoktu. 
birile yumrukla§ttgml gordiik. Masadan Eminoniine dogru. Kopriiyii ge<;:erken Mektebde Orhan miidiiriin odasma 
indigimiz vakit, ikisi de bizden uzakla§J· tam geceyars1ydL Itilaf devletlerinin bii- Necatile beraber girmi§ti. Salahaddin 
yordu. Daha rahat kavga etmek iizere d1- tiin gemilerinden havaya ok ytlanlan gibi Bey nargile ic;iyordu. Orham gorunce 
§anya c;1kmak istediklerini anladtk. Turk saplanan keskin, yirttci, uzun diidiik ses · hortumu elinden b1rakarak dogruldu ve 
genci miidafaa etmek i<;:in hep bird en Jeri yiikseliyordu, her tarafta silahlar a- bagud1: 
ko§mu§tuk. Barm methalindeki karanhk tihyordu. Bize bu ahlan silahlardan her - Neredesin be civamm? Aratm.~.dt-
pasaja kadar gittik. lkisinin de etrafm1 biri bir Tiirkii oldiiriiyormu§ gibi geldi. gimiz yer kalmad1, neredesin? 
bizden evvel yeti§en bir kalabahk sarmt§- Birbirimizin yiiziine en biiyiik felaketler- Necati Orhanla beraber oturduklanm 
tl. Olanca h121m1Zla bu kalabahgt yarar- den biri kar§tsmda hic;bir §eye muktedir anlath. 
ken bir silah patlad1. Mavi bir alevden olmtyanlann nafile ve haysiyetsiz isyanile Miidiir hala koltugundan yar'm kalk
sonra birinin yere yuvarland1gmt, ba§ka bak1yorduk. Arkada§lardan biri durdu, mi§ duruyor, onlara yer gostcrerek hay • 
birinin de kalabahg1 kar§J taraftmtzdan bize arkas1m dondii ve hiingiir hiingiir retle ikisinin de yiiziine baktyordu: 
yararak kac;hgm1 gordiik. Yere yiblan aglad1. - Ne bileyim be bir•-ler, kerametirn 
Tiirk genciydi. Kalbinden vurulmu§tu. Necati bitirince Orhan yere igildi. 0- yok ya ... 
Pasai1n iistiindeki lokantadan ko§tular. nu dinlerken takallus eden parmaklannm , <Arkast var) 
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tngilterede mal~ bir A vrupada kuvvet bulan 
. ·.· buhran bekleniyor politika cereyanlarJ 

Kabinenin yeni alacagt 

Diinkii M kiime ma~lan 1Gure~ musabakala- tedbirler endi,e ne TUrk-ltalyan mUnasebatl kuvvetleniyor 
• rimiz bugiin bitiyor kar~dandt 

b b lekl neti•celendJ• Londra 1 (A.A.) - Umumi husumet era er I e Bugiinkii ~arpl,malar ya- ve ikbsadi aksiilameller·in vahameti 
kar§Jsmda Neville Chamberlain'in mil

riDID giire~ yddJzlartni 1i miidafaaya yard1m hakkmdaki pro -

Almanyaya Cemiyeti Akvama 
kabul etmedigi takdirde yeni 

misakt imzalamas1 teklif 

avdeti, bunu 
bir Lokarno 
edilecek 

Besiktas Genclerbirligile, Ankaragiicii 
' ' 

de izmirde Ocokla 2 - 2 berabere kald1 
~ 

Bugiin Genclerbirligi F enerle, Ankaragiicii de 
Dogansporla kar~da~acak. Biiyiik giire~ 

miisabakalarJmiZ da neticelenecek 

Genclerbirligi - Be$ikta§ mar;mdan ba~ka bir int1ba 

Genclerbirligi taktmt diin birinci rna - i~in galib vaziyete getiren ikinci gollerini 
~1m Taksim stadyomunda Be§ikta§a kar- atmctya kadar birka~ miihim fJTSat ka~tr
§1 oynad1 ve 2-2 berabere kaldt. Milli dtlar. 
kiimede ~ok iyi bir vaziyette olan An - Besiktasrn birinci ve ikinci golleri 
karah genclerin oyunlanm seyretmege ge- i 6 nc; dakikada Hakkmm yaptJg1 bir 
lenler stadyomda dort be§ bin ki§ilik bir dah§a Gender kalecisi bir ~tkt§ yapt1, fa
kalabahk kiitlesi te§kil etmi§lerdi. kat topu tutamad1. ~ere£ bu fmattan isti-

izmirli hakem Mustafanm idaresinde fade ederek bo§ kalan kaleye topu soktu 
cereyan eden ma~a takJmlar §U tertiblerle ve taktmma beraberlik say!SJm kazandir-
~tirak ettiler. dt. 

Genclerbirligi: Rahim • Halid, ih - Sekiz dakika sonra oyun biraz a~1hr 
san- Kadri, Hasan, Salahaddin - Selim, gibi olmu§ken Hakk1 sol a~1ga dogru yer 
Astm, Rasim, Niyazi, ihsan. degi§tirerek E§reften derinleme bir pas 

Be§ikta§: Mehmed Ali - Hiisnii, Fa- aldt ve iyi bir siirii§ yap1p kaleye yakla§ -
ruk • F eyzi, Enver, F uad • R1dvan, Hak- ttktan sonra acele etmedt~n bir plase vu-
kt. Muzaffer, ~ere£, E§ref. ru§ile taktmma ikinci golii kazandtrdt. 

Be§ikta§hlar top kontrohimi biraz · gii~- Ikinci golii a tan s~yah beyazhlann san-
le§tirecek kadar sert esen riizgan arkalan- ki i§leri ve vazifeleri bitmi§ gibi birden • 
na alo..ak oyuna ba§lad-Jar. Genclerbirli- hire gev§emelerine mukabi! Ankarah 
gi oyunculannm ilk anlarda sahay1 biraz Genclerde bir faaliyet ba§gosterdi. Si • 
yadJrgadtklan goriiliiyordu. Fa kat bu yah beya!:hlar bu gev§emek hatalarma 
halleri dakikalar ileriledikc;:e gec;:ti ve o- mutad hatalanm da -Hakktyt geri c;:ekip 
yunda enerjilerile birbirlerini altetmege miidafaaya yardimtm temin hatalanm da
~ah§an iki taktm goriilmege ba§Iadt. Ma- katmca bir daha cezalanm gordiiler. En 
~m birinci devresinde iki taktm zaman iyi hiicumcusunu kaybeden Be§ikta§ hii
zaman birbirlerine c;:ok faik vaziyetlere cum hatt1 muattal bir vaziyette kald1. 
g~tiler. Mesela bir~ok defalar siyah be- Cencier muavinleri en tehlikeli oyuncu
yazm miidafileri rakib oyunculann kale- nun geri c;:ekildigini gorerek miidafaaya 
lerinden uzakla§tJrmaga c;:ah§ttklan topu yardtmdan ziyade hiicum hattmm akm -
orta ~izgi iizerinden kar§tladilar. Bir lanm desteklemek ve kurtanlan toplan 
c;:ok defalar da siyah beyaz kalesi taraf - tekrar hiicumcularma ge~irmek iizere ile
tarlannm yiireklerini agtzlanna getirecek rilediler. 

derecede stkt§h, tehlikeli vaziyetlere gir - Genclerbirliginin beraberlik golii 
di. Iki taktmm birbirlerine kar§J elde et - 1 · · 

<.;ok yerinde olan bu §eki semeresm1 
tikleri bu hakimiyetlerde misafirlerimizin verdi. Mac;:tn bitmesine on dakika kala 
c;:ok daha miiessir hareket ettikleri gorii - Niyazi Rasimin saga kac;:arak ortaladigi 
liiyordu. Be§ikta§b kaleci Mehmed Ali tapa yeti§ti ve Enverin zaytf bir miida -
dun iyi ve §ansh bir giiniinde olmasaydt halesini bertaraf ederek stki bir §title ta
Genclerbirligi taktmJ bu hakimiyetinin se- ktmma ikinci ve beraberlik saytsmt kazan
meresini birinci devrede yaphg1 bir tek 

dudt. 
golden daha fazlasile gorebilirdi. Devre- Berabere dii§mekle yani ellerindeki ga-
nin sonuna yakla<hkra Be§ikta§ tak1mm - kl k 11 

' y libiyet avantajm1 kaybetme e a 1 anm 
da bir durgunluk, bir bozukluk ba§gos - tophyabilen siyah beyazhlar Hakkiyi 
terdi ve bermutad takimda degi§iklikler tekrar one siirduler. Fa kat i§ i§ten ge~mi§ 
yap1lmaga kalkt§tldi. Bir arahk Hakkt ile bulunuyordu. Biitiin gayretlere ragmen 
Enver gene bermutad yerlerini degi§tir • 

2 2 
. · d d d bu <e 

- vazt,.etm e evam e en oyun , -diler, biraz sonra da Hiisnii merkez mu-
hacime, Enver miidafilige gec;:irildi. 

Genclerbirliginin birinci golii 
Be§ikta§hlar, hi« te ihmal edilmiyecek 

bir taktm olduklanm c;:tkardtklan oyunla 
gosteren rakiblerinin kar§mnda boyuna 
taktm degi§tirmenin cezasm1 devrenin bit
mesine 8 dakika kala gorduler. Sagdan 
c;:ekilen bir korner atl§mda siyah beyaz 
kalesinin onii kan§tl. Niyazi, ko§eyi bu
lan bir vuru§ile taktmma birinci golii ka
zandtrdJ ve devre, Genclerbirligi taktmJ
nm bariz bir hakimiyeti altmda cereyan 
ederek 1-0 Be§ikta§m aleyhine neticelen
cli. 

lkinci devre 
Ikinci devreye Be§ikta§hlar ma«a ba§

larken oynadtklan tertible c;:tkttlar. Bu 
devrede riizgan arkalarma alan genclerin 
daha iyi oynamalan beklenirken vaziye! 
berakis oldu. Siyah beyazhlar iyi bir 
giiniinde olmtyan Muzafferle Rtdvamn 
yerlerini degi§tirdikten sonra bilhassa 
Hakkmm siiriikleyici oyunu sayesinde ha
stmlarmt sikt§tJrmaga ba§ladtlar. Bu ha
ki,Hiyet dakil::alar ileriledikc;:e bariz bir §e
kil aldt. Genclerin iki i<;i mutemadiyen 
miidufaaya yardtm etmek mecburiyetinde 
kalmca siyah beyaz miidafaasmm ii<; ki§i 
kalan rakib hiicum hathm tutmak i§i ~ok 
ko!ayla§tl ve dolaytsi!e oyunu miitemadi
yen Genclerbirligi kalesi onleriode oy
nandt. Siyah beyazhlar beraberligi bila -
~are de kendilerini muvakkat bir mi.i<ldet 

kilde bitti. 

Nasd oynadtlar? 
Genclerbirligi taktmJ bilhassa birinci 

devre ile oyunun bitmesine bir c;:eyrek ka
la cidden giizel bir oyun oynadt. Mu
avinlerle muhacimler kalecile miidafilere 
nisbetle daha iyi oynamaktadular. Ha -
san. Kadri, Selim, Rasim ve Niyazi bil
hassa temayiiz eden oyunculardtr. 

Be§ikta§ taktmi her zamanki oyununu 
tutturamadt. Bunu, kar§tsmda kendisi ka
dar enerjik oymyabilen bir taktmm bulu
nu§una hamlediyoruz. En iyi oymyan ka
leci Mehmed Ali ile Hakk1 idi. R1dvan 
da sag a<;1k oynadtgi miiddetc;:e iyidi. 
Husnii, F aruk ve E§ref zararstzdtlar, fa
kat diger oyuncular tam randtmanlanm 
veremediler. 

Hakem izmirli Mustafa oyunu ~ok gii
zel idare etti. Y erinde verdigi kararlar 
stadyomu dolduran butiin sporcular tara
fmdan alkt§landt. 

Bugiinkii maf 

Genclerbirligi taktmt bugiin ikinci ma
<;mJ Kad1koy stadyomunda F enerbahc;:eye 
kar§J oymyacakhr. Saat dortte ba§hya • 
cak olan bu ma~1 gene izmirli hakem 
idare edecektir. 

Ankarah Gender diin Be§ikta§ gibi 
enerjik bir taktma enerji ile mukabele e -
debildiklerinden muvaffakiyetli bir dere
ce almt§ bulunmaktadtrlar. Bu sebeble 
bugiinku mac;:ta F enerbah~eye kar~1 oy-

jesinden vazgec;ecegi parlamento meha
meydana «;tkaracakbr fillerinde soylenmektedir. 

Diin de yazdtgtmtz gibi iki haftadan
beri buyiik bir muvaffakiyetle devam e • 
den ve ~ok merakh ve heyecanh bir saf -

haya dahil olan buyiik giire§ miisabaka
lanmJz bu hafta sona ermektedir. 

Bugiin Giine§ kuliibuniin KumkapJda
ki merkezinde yaptlacak alan miisabaka
lar, her stkletin birinci, ikinci ve uc;:iincu

lerini tayin edecektir. Iki haftadanberi 

devam eden musabakalarda zay1f giire§
c;:iler elenmi§ ve geriye en kuvvetlileri kal
IDI§hr. Bu itibarla bu hafta yap1lacak 
alan miisabakalarm «ok heyecanlt ve c;:e
tin olacag1 kolayltkla tahmin edilebilir. 

Bundan ba§ka bugiinkii miisabakalar 
neticesinde birinci ve ikinci gelecekler, 
gelecek hafta yap1lacak tevzii miikafat 

merasiminde milli takim gure§(;ilerile de 
kar§tla§acaklardtr. Boyle bir avuc giire§c;:i 

arasmda sec;:ilen gene istidadlann bey • 
nelmilel sahada biiyuk ktymet sahibi usta 

ve c;:ok tecriibeli giire§c;:ilerimizle kar§I -
lasmasJ da cidden \-Ok enteresan olacak
!Jr. 

Bu husus!a daha fazla miitalea serdet
megi bugiinku kar§tla§malann verecegi 

neticelere gore yarma btraktyoruz. 

Bugiin tartJ I 0 dan II e kadar devam 

edecek ve miisabakalara tam saat 12 de 

ba§l anacaktu. 

<;ankaya Altmordu ile 
berabere kald1 

Ankara 1 (A.A.) - Ankara bolge
sinin «Bolge kupast» nam1 altmda tertib 
ettigi ve <.;ankaya, Altmordu, Demirspor 

kuliiblerinin i§tirakile yap1lan turnuvaya 

bugiin Ankaragucii sahasmda ba§lanmt§-

hr. 

ilk mac;:t, <.;ankaya - Altmordu takJm

lan yapmi§lar ve her iki taktm da ikinci 

devrede y apttklan birer say1 ile berabere 

kalmi§lardtr. 

narlarken yorgunluk alaimi gostermeleri 
ihtimal dahilindedir. 

O~ok: 2 • Ankaragiicii: 2 
izmir I (Hususi muhabirimizden, tele

fonla) - Ankaragiicii taklmi bugun ?i
rinci ma<;ml Alsancak stadyomunda Ocr
ok takJmma kar§t oynadt ve 2-2 berabere 
kald1. F enerbahc;:eli Said Salahaddinin 
idaresinde oynanan oyuna taktmlar §U 

kadrolarla i§tirak ettiler. 

Ankaragiicii: Osman- Enver, Ali RI
za • ismail, Semih, Orhan - Hamdi, Bi
lal, Y a§ar, ~iikrii, Abdullah. 

Oc;:ok: Nejad -Ali, Ziya - Enver, 
Adil, Mazhar - Cemal, Said, Basri, ~uk
ru, Nam1k. 

Bu mac;:ta Ankaraguc~ heyeti umumi
ye itibarile fena oynadt. Uc;:oklulann bun
dan istifade edememelerine sebeb hiicum 
hath oyunculannm kale onlerinde fuzuli 
pasla§malara kap1lmalan ve §iit alma • 
maland1r. 

Oyunun birinci devresi ba§langtcda se
ridi. F akat sonra pek durgunla§h. Nih a
yet devrenin yansmdan sonra izmirliler 
ac;:1hr gibi oldular. Ankarag~ciinun mu -
kabil hiicum te§ebbusleri de lzmir miida
faasmm muvaffakiyetle tatbik ettigi of -

sayde dii§iirme sistemi sayesinde akim 
kaldt. Bununla beraber otuz dokuzuncu 
dakikada Ankarah sag ic;: geriden aldigJ 
pastan istifade ederek ta~1mma bir g~l 
kazandtrdt ve devre 1-0 Oc;:okun aleyhi
ne neticelendi. 

ikinci devreye ba§lamrken Oc;:oklularm 
~iikrii ile Mazharm yerlerini deg~§.ti~m.i§ 
bulunduklan goriiliiyordu. Bu degt§tkhk 
tesirini derhal gosterdi. izmirliler iic;:iincii 

dakikada merkez muavin Adilin s1k1 bir 
§iitu, iki dakika sonra da Basrinin yerden 
bir plasesile iki go! yapmaga mu':~ffak 
oldular. 2 - 1 galib vaziyete ge«en U~ok
lular has1m kalesini miitemadiyen stkt§ttr
maktaydJ!ar. Ankara kalecisi Nejad bir 
miiddet mutemadiyen c;:ekilen §iitleri kur
tarmakla hayli yorgun du§tii. Ankarah
lar bu tazyikten ancak devrenin yamm
dan sonra kurtulabildiler. 30 uncu daki
kada O~;ok miidafii Ali, Ankarah sagic;:in 
<;ektigi s1k1 §ii tii c;:evirmek istedi. Fa kat top 
ters bir vuru§la kaleye girdi. 

Bu golden sonra Oc;:ok yorgun ve ne§'e
siz dii§tii. Buna mukabil Ankarahlar biis
butiin ac;tldi!ar. Fa kat netice degi§medi ve 
oyun 2 - 2 beraberlikle bitti. 

Ankaragiicii taktmJ yann (bugiin) i
kinci ma«mi ayni sahada Doganspor Ia
kimma kar§J oymyacakhr. 

Bununla beraber naztrm bu projele -
rin yerine a§ag1 yukan ayni fikre miis
tenid fakat tenkide daha az maruz yeni 
bir ;ard1m sistemi bulmas1 da imkan 
dahilindedir. 

Naz1rm bilhassa bu sene varidab ar
tanlan alakadar eden bir yardtm projesi 
derpi§ etmekte oldugu soylenmekted.~r. 

Borsaya mensub biiyiik bir firma, dun 
alakadar oldugu altm madeni piyasas1-

Roma 1 (Husu
si) - Roma ikh
sadi mehafilrnde 

italy a ile Tiirkiye 
arasmda son za

manlarda akdedilen 
yeni anla§manm ya

kmda iki devlet ara
smdaki ticari mii -

nln sars!lmast dolayJSile muamelelerini 
nasebatta bir can · durdurmu§ oldugunu bi.ldirmi§.' fa_ka: 

biitiin taahhiidlerini yerme gebrecegm1 landuma husule ge· 
de ilave eylemi§tir. . tirecegi kanaati var· 

Dola§an §ayialara gore, Cham?e.rlam, dtr. 
bugiinlerde kat'i ve emniyet vencl be - italyan ~ark Ti
yanatta bulunmazsa, per§em~e giinii bir caret Odasi yeni 
ka" iflas daha ilan edilecektrr. k 

" vaziyetin te amu -

!unu yakmdan Ia· 
kib etmektedir. Tiir-

m Gobbels'in bir mii 
lakatJm ne§retmek· 
•edir. 

Gobbels, iki millet 
arasmdaki miitema -

diyen artan stkl te• 

mast kaydeylemi~ ve 

Berlin - Roma mih • 

verinin ehemmiyetini 

ve Hitler'le Musso • 

lini arasmdaki gorii§ 

birligini tebariiz et .. 

'irmi§tir. 

Tribuna gazetesi 

de, Berlin - Roma 

mihverinin Avrupa 

siyasetindeki buyiik Msr. Simpson'un 
talak1 kat'ile~iyor kiye ile italy a ara- Kont Cian_o. ve Dr. RiJ.~tiJ. Aras 

Mtlano'da iken 
ehemmiyetini 

detmektedir. 

kay .. 

[Ba~tara/l 1 !nci sahltesel 
bo§anma mahkemesinin duvarlanna talik 
edilmi§tir. . 

smda hususi takas 
lagvedilmi§, ·yerine klering usulii konmu§ 

tur. 

Viyana konferanst 
Viyana I tAA.) - Viyana konfe· 

Hakim Sir Deyd Merryman, bu J§-
le pazartesi giinii me§gul ol~cak ~e. ~o -
§anma kararmm tasdikma k1msen.m thraz 
edip etmiyecegini soracaktJr. Btr cevab 
alamad1gt takdirde bo§anma kararnarr.e
si kat'iyet kesbedecektir. 

* * >~ rans1 hakkmdaki tebligde bildirilen hal• 
Almanyaya yaprlacak bir teklif ya - Avusturya ekonomik miizakerelerine 

Dun §ehrimize gelen Daily Expr:ss mayts iptidalannda ba§lanacakhr. Ro • 
gazetesinin Briiksel muhabirinin yazdtgt- mada iptidai miizakereleri yapmi§ olan 

Windsor Diikuniin avukatJ tarafmdan, 
«lac giyme hakkmda tefsirler» ~si~li 
kitabm muharriri Geoffrey Denms tle 
na§iri Heinemann aleyhin~e ~<;Ilan . da
va, Londranm butiin mahftllennde §Jd -
detle miinaka§a edilmektedir. 

Kitab, piyasadan toplattmlmt§ oldu 
gu ic;:in bu davamn sebebi ne olabilecegi 
merak edilmektedir .. 

Bununla beraber iyi haber alan siyas! 
mahfiller, bu kitabm Kanada ve Ameri
kada piyasadan kaldmlmadtglnl soyle -
mektedirler. Binaenaleyh kitabm bu 
memleketlerde ne§redilmesinden dohyt 
Windsor Diikiiniin ugrad1g1 zarat ve zi
yandan dolay1 muharririn mes'uliy~ti ~.a· 
kidir. Na§ir de ayni zamanda mes uldur. 
T akibat evvela, kitabm biitiln memle • 
ketlerde piyasadan kaldmlmasml, soJ'ra 
da Windsor Diikiinun, §ahst aleyhindeki 
ne§riyatm tekerruri.ine miisamaha .etmi
yeceginin herkes\-e anla§tlmasmt !emm e1-

mek i~in yap1lmaktadtr. 

Kocaeli bisiklet~ileri 
Ankarada 

Ankara 1 (A.A.) - Kocaeli bolgesin -
den be§ ki§iden miirekkeb bir bisiklet 
tak1m1 Ankara bolgesi bisiklet~ilerile 

yan§mak iizere bugiin §ehrimize gelmi~
tir. 

Diger bi:ilgelere nazaran daha iistiin 
bir vaziyette say1lan bu iki bolge bisik
letc;ilerinin temas1, c;ok heyecanh ola
cagl gibi -iki bolge hesabma da bir im
tihan te§kil edecektir. 

Yarm sabah dokuzda yap1lacak olan 
bu yan~ ic;in tesbit edilen yol §Udur: 
Akkoprii siivari karakolu - <;iftlik as -
fait yolunda dort defa gidip gelme ola
rak 52 kilometre. 

Mes-'ud bir evlenme: 
Tiiccarlanmtzdan Ismail Hakkmm kl

Zl Melahatle eski mutasarnflardan mer
hum Hakkmm oglu ve Bursa Saylavt 
Asaf Durasm karde§i Emniyet Sand1g1 
memurlarmdan Re§ad Durasm diigiin
leri dun iki tarafm yakmlarmm huzuri
le Parkotelde yaptlmt§tlr. 

·· M Eden'le M Van Zeeland Avusturya Ekonomi Nazm ve Avustur• 
na gore · · d ld d" 
arasmda hitama eren konu§ma~ar .an ya heyetinin ba~kam Schuller e e e 1· 
sonra Almanyanm Milletler Cemtyetme len neticeler hakkmda malumat vermek 
tekrar avdetini temin ic;:in tekrar miiz~- uzere Viyanaya donmu§tur. 
kerelere ba§lanacaktJr. Almanya bu teJc- Kral Zogunun so:z.leri 
lifi reddettigi takdirde; yeni bir Lokarno Tiran 1 (A.A.) - Matbuat miimes· 
paktJ akdi ic;:in konferansa davet oluna- sillerini kabul eden Kra! Zogu, ltalya ile 

cakhr. Arnavudluk arasmdaki dostlugun sag· 
Diger taraftan Morning post'un siya- lamhgmt tebariiz ettirerek Mussolini'ye 

si muharriri de Belc;ika ile lngiltere ara- kar§t §ahsi hayranhgmJ ifade etmi§tir. 
smda tam bir gorii§ mutabakah has!l ol- Kral demi§tir ki: 

dugunu v.e .Fransa ile Be~~ika miinase~a-, «Kont Ciano' nun ziyareti, iki milletin 
tmm da Iytle§mekte oldug~nu. kayde~tik- samim! hislerine istinad eden iki memle• 
ten sonra Almanyaya nakhkelamla dtyor k d k" . • .. b I · t • 
ki: 

dstikbaldeki inki§aflar, kulliyen AI -
manyamn takmacagJ vaziyete tabidir. 
~ayed Almanya, Bel<;ikamn tamamen 
«bitaraf» hale ifragmda tsrar edecek o
lursa, Berlinle Briiksel arasmda bir an· 
la§ma imkanlan miinselib olacak ve 
«garb paktt» suya dii§ecektir. Bu husus
taki gii~liikleri bertaraf etmek ic;:in gayret 
sarfolunacagt muhakkak olmakla bera
ber, muvaffakiyet iimidleri son derece 
me§kllktiir. 

Berlinde tahliller 
Berlin 1 (A.A.) - Berlinin iyi ma

lumat alan mahfilleri, Baron von Neu
rath'm Kont Ciano'nun ziyaretine muka
bele olmak uzere Roma'ya yapacag1 se
yahatten baz1 yabanc1 gazetelerde bildi
rilen heyecanh neticeleri beklemenin hata
h oldugunu kaydediyorlar. 

Bu mahfiller, seyahatin iki memleketi 
alakadar eden meselelerin tam bir suret
te tenevviiriine muncer olmu§ olan AI -
man - !talyan dostluk miinasebetleri c;:er
~evesine dahil bulundugunu tasrih etmek
tedirler. 

Von Neurath'm Italyan devlet adam· 
larile yapacag1 gorii§meleri pek tabii o
larak mevcud biitiin meselelere taalluk 
edecekse de, ziyaret sadece Berlin-Ro
ma mihverinin mevcudiyetini teyide ma
tuf olacaktJr. 

Dr. Gobbels'in bir miilakatt 
Roma I (A.A.) - «Giornale d'ha

lia» gazetesi, Alman Propaganda Baka-

et arasm a 1 samtml munase e! en aJC• 

viye etmi§tir.» 

Gazeteler, Kant Ciano'nun Arnavud
luktaki ikameti hakkmda sahife dolusu 
yazdar yazmaktad1rlar. z 

Tiran I (A.A.) - halyan - Arna
vudluk gorii§melerinden sonra ne§redilen 

bir teblig, Kant Ciano'nun Kral Zogu ve 
Arnavudlugun ileri gelenlerile iki memle· 
ketin siyasi ve iktJsadi munasebetleri hak· 

kmda birkac;: kere pek samimi miizakere• 
Jerde bulundugunu kaydettikten sonra 
§unlan ilave eylemektedir: 

«Her iki !araftan da 27 I 11/22 tarih
li muahede ile 36/ 3/19 !arihli itilaflara 
istinad eden iki miittefik devlet arasmda· 

ki derin dostluk hisleri teyid edilmi§tir. 
Umumi sulhun menfaatine olarak ara• 

da mevcud miinasebetleri 3 7/3/15 tarih· 

li son ltalyan - Yugoslavya itilaflarile 
hemahenk olarak inki§af ettirmek arzusu 
da ayni zamanda teyid edilmi§tir. 

ltalya - Alman askeri ittifakr 
Pariste c;:tkan L'information gazetesi • 

nin Berlin muhabiri, bir italyan - Alman 
askeri ittifakmm akdedilmek uzere bu • 

lundugu hakkmdaki rivayetlerin, salahi -
yettar Alman mehafili tarafmdan kat'i 

surette tekzib edildigini haber vermekte • 
dir. 

Baron von Neurath'm yakmda Roma
ya seyahat edecegi haberi teyid ediliyor. 
Bun a mukabil, F eld Mare§al von Blom· 

berg'in seyahati hakkmda henuz hic;:bir 
karar verilmedigi soylenmektedir. 

ingilterede Kral kupas1 finali Esasen Berlin diplomasi mehafili, AI· 
manya ile italya arasmda bir askeri itti • 
fak akdedilecegi yolundaki haberi kaydi 
ihtiyatla kar§tlamt§tlr. Bunun, Berlin • 
Roma mihverinin Avrupada oymyabile • 

cegi rollin ehemmiyetini izam etmek su • 
retile bazt Orta Avrupa ve Balkan hii • 
kumetlerini ku§kulandnmak maksadile 

baz1 Roma mehafili tarafmdan uc;:urul • 
mu§ bir tecriibe balonu mahiyetinde ol • 
dugu zannolunuyor. 

Kupayt kazanan Sandtrlend tak11m 

Londra 1 (Hususi) - ingiltere Kral Mac;tan evvel, Kral, sahaya inerek 
kupasmm final ma~I bugiin Vembley kendisine takdim edilen iki tak1m oyun
stadyomunda yiiz binden fazla bir se- cularmm birer hirer ellerini stkb. Se -
yirci kiitlesi oniinde Prestin ve San - yirciler arasmda M1s1r Krait Faruk ta 
dtrlend taktmlan arasmda oynand1. bulunuyordu. 

Halk, mayts bayram1 miinasebetile Biiyiik bir heyecan i~inde oynanan o-
grev yapan otobiislerin i§lememesi yii - yunda Sand1rlendliler miidafaalarmm 
ziinden stada ta§mmak ic;:in biiyiik mii~- saglamhg1 sayesinde rakiblerine fazla 
kiilatla kar§lla§b. Birc;ok kamyon ve d 

sayt ftrsab vermediler ve netice e oyukamyonetler stada seyirci ta§Imaga yar-
dtm ettiler. nu 3 • 1 kazanarak kuf·ayt ald1lar. 

Bunchln maada, Berlin diplomasi me· 
hafili, Almanyanm Italya ile askeri bir 
ittifak, yapacak kadar ileri gitmiyecegine 
kani bulunmaktadtrlar. Zira, boyle bir 

hareket, Almanyanm ingiliz aleyhtan 
cepheye kat'i surette dahil olmast demek

tir. Halbuki, gerek Alman Hariciye Ne • 

zareti, gerek Hitler, Roma ile s1k1 bir te· 
mas ve rab1ta muhafaza etmekle bera • 
ber, ingiltereye kar§J ac;:tktan ac;:tga mu • 
halefete gec;:mekten daima ic;:tinab etmi§ • 
lerdir. 

Kont Ciano Romaya dondii 
Roma 1 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Kant Ciano, bu sabah hava yolile Tiran
Jlan hareket etmi§ ve Romaya varmJ§IJT. 
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Amiral mezunlara diplomastn& verdikten sonra kendilerini tebrik ediyor Yeni mezunlara merasimle mer; taktltyor 

£Ba1tara!1 1 tnct sahtJeseJ 

selamlanmi§hr. 
Bu esnada, Amiralin, merasimde haztr 

bulunmak uzere gelen Deniz mektebinin 
en ktdemli mezunu Hamid Nacinin elini 
0Pmek suretile denizeilerin eski ve c;ok de
ger)i an' anesine sadakatini gostermesi 
herkesi c;ok miitehassis etmi§tir. 

Bir klSim talebenin spor kiyafetlerile 
sahaya gelmeleri ve bandonun 1stiklal 
lllar§mt c;almasile merasime ba§lanmt§br. 

Kopiiklii dalgalar ortasmda hirer ~elik 
kale heybetile, ve aralanna yeni kalila • 
caklan gururla seyreder gibi duran do • 
nanmamn kar§tsmda gene denizeilerin 
bandoya uyarak soyledikleri lstiklal mar
§I tazimle dinlendikten sonra sporeular 
~h. ok begenilen ve alki§lanan ritmik beden 
areketleri yapblar. 

I Bunu, on lane model tayyaresile yapt
an tayyare yaTI§l takib etti. 
. Zevk ve ne§e ile seyredilen bu yan§ta 

hse ikinei s1mftan Arden birinei ve gene 
aynj stmftan Norii ikinei geldiler ve tay
Yareler kendilerine hediye edildi. 

Nihayet ma mec; ve diploma tevziine 
Reldi. 

Diplomalarm ve mec;lerin dizilmi§ ol
dugu masanm ba§;na gelen Amiral, hirer 
hirer c;agmhp s1mf zabiti tegmen Hikmet 
Akalp tarafmdan m~leri taktlan talebe
Ye, ellerini s1karak diplomalarmJ veriyor
du. 

Amiralin memnun ve miitebessim bir 
tav1rla tebrik ettigi talebe, yiiksek ve dine 
bir sesle: 

- Sag ol!.. diye bagmyor ve Turk 
cleni:zcilerine has o sert ve giirbiiz edasile 
Amirali, sonra mekteb kumandanml se • 
lamhyarak smtfa donuyordu. 

Bu mada olgunluk imtihanmda birinci 
gel en F uad T amka altm sa at, ikinei gel en 
Calib Gultekine ve uc;iineii gelen Adnan 
T ezeana birer altm kalem hediye edildi. 

Amiraltn nutku 
Bi.i.tiin mezunlartn m~leri ve diploma· 

Ian tevzi edildikten sonra, Amiral F ahri 
(saym arkada§lar) diye ba~hyan nutkun
da ezeiimle ~unlan soylemi§tir: 
«- Bugiin Deniz lisemizin son s1mfmi 

llluvaffakiyetle bitererek harb s1mfma ge· 
~en okurlann diplomalanm ve mec;lerini 
"ellnek ic;in burada toplandtk. 

Deniz lisesinde, tecriibeli ve c;ok kty -
llletli idare heyeti, yeti§tirdikleri bu gene· 
l~rle cidden iftihar edebilirler. Kendile • 
nne candan te§ekkiir ederim. 

Kii<;iik denizeiler! 
Bu mektebde birkac; y1l okudunuz. 

Korpe viieudleriniz c;elikle§ti, kiic;iik di
lllaglanmz bi.iyiidu ve nurland1. Fa kat de
nizin o tath rne§akkatini c;ekerek onun em
~alsiz zevklerile heniiz yugrulmadmtz. 
l~te bu fmat bugiin onlerinizde nihayet -
siz bir ufuk gibi ac;Ihyor. 1stikbalinizi ku
cakhyan ve size c;ok §erefli giinler ya§a
tacak alan mavi denize i§te <;tktyorsu • 
nuz.» 

Demi§ ve sozlerine §oyle devam etmi§
tir: 
«- Bundan ba§ka lise esasi kurulahbe

ri bir mekteb gemisile yabanc1 sulara ilk 
olarak sizler <;Ikiyorsunuz. 

Vatan ktyJlan gibi dost Yunanistamn 
Ve dost Yugoslavyamn kiytlanm da go • 
r~ceksiniz. 

Ne mutlu sizlere! 
.$imdiye kadar ogrendiginiz dersler 

lll.eslek tahsiliniz ic;in bir ba§langJcdJ. 
Bundan Sanra ogreneceginiz nazari ve a
llleli mevzular arttk meslegin kokleri ola
cakhr. 

Deniz gibi sa kin ve muti alunuz I 
Fa kat SJTasmda deniz gibi eo§kun olu

h\lz! 
Sparu hie; bnakmaymtz. 
Buti.i.n denizeiler gibi amirlerinizi ve 

erlerinizi siz de c;ok seviniz, vazifenizi §e· 
ref biliniz. Sizin i~in hi~bir fedakarhktan 
~e1 knrniyen buyiik Tiirk milletine borclu 
0 d ~ llgunuzu unutmay1n1Z I» 
I Arnira) biitiin talebeye muvaffakiyet • 
er dileyerek sozlerini bitirmi,tir. 

11 
1-Iararetle ve uzun uzun alkt,Ianan bu 

~ 111ku bellerinde pml pml mec;leri, elle • 
o(de diplomalarile onde yeni mezunlar 
c;iiak i.izere biitiin talebenin yapt1g1 ge • 

resmi takib etti. 
Davetliler yukar1 httaki zengin biife· 

Mektebde yaptlan son ger;td resmt 

ye davet edilirlerken, a§agtda da biiyiik 
bir samimiyet ic;inde birbirine giren tale • 
be, ve aileleri, dostlan kueakla§Jyorlardi. 

Bir yandan d1§anda banda c;ahyor, bir 
taraftan da ic;erideki salonda talebe caz1 
tath ahenklerile, §en ve mes'ud gencleri 
karde§leri ve arkada§larile dansa davet 
ediyordu. 

M ekteb kamutammn nutku 
Hamidiyede gene denizeiler, aneak 

bir saattenberi ( eski) olan, fa kat daima 
sevgi ve sayg1 ile anacaklan kumandan· 
Ianni (Sag ol! .. ) seslerile kar§Jlad1klan 
ve onun hitabesini dinlediler. 

«- Kiymetli ~oeuklanm I 
Uc; senelik c;etin ve fakat zevkli bir ~a-

Mekteb gemisi Hamidiyeye ger;en yeni mezunlar mektebe veda ederlerken 

Orta!tk denizeilerin o tarif edilmez, h§madan sonra liseyi. bitirdiniz, barb SI· 

samimi, s1eak, ve dost havalarile dolmu§· mfma gec;tiniz, mec; takhmz.» diye soze 
tu. ba§hyan kumandan albay Ertugrul mek-

T alebe ayr~lzrken teb talim ve idare heyetile beraber bii-
Nihayet, saat dortte Amiral ve maiye- tiin talebelerile iftihar ettigini, onlarm 

ti, gene ayni §ekilde selamlanarak y avu· daima boyle c;ah§kan ve her manasile 
za avdet ettikten sonra, mekteb nhhmmt diiriist ve temiz kalmalanm istedigini soy
muntazam bir §ekilde kaphyan birinei ve lemi§ ve demi§tir ki: 
ikinei stmf talebesinin arkada§<;a (~a... «- Ktyt smJTlan kara simrlanndan 

' I 

Yapma tayyareler ur;uruluyor 

;;a ... $a! .. ) sesleri arasmda eo§kun teza- c;ok fazla olan oz yurdumuzun denizden 
hiiratla mezun talebe iic; senelerini ya§a - korunmasJ elbet kolay bir i§ degildir: fa
dtklan mekteblerine veda ediyor ve yeni kat Tiirk mileti zor i§leri ba§armakla iin 
mektebleri olan Hamidiyeye gidiyorlard1. aln'II§hr. Deniz tarihimiz ba§tanba§a §an 

Hamidiyede ve §erefle doludur. lc; ve dt~ denizlerde 
Biraz sonra mekteb komotam albay en fena havalarda en mu§kul §artlar al • 

Ertugrul, aynlan evladlanm yeri yuva • tmda da daima muvaffak olan eedadJmiZ 
lannda gormek ve onlara veda etmek gibi sizler de biiyiik ve degerli i§ler ba
iizere Hamidiyeye gitti. §Umahstmz. <;iinkii sizler Atatiirk dev • 

Toplu halde beden terbiyesl vaptltrken 

rinin §Uurla yeti§tirdigi !fok degerli gene· 
lersiniz. Da!!Da iyiye, daima ileriye gotii
ren biiyiik Onderimize ayak uydurdukc;a 
elbet her adJmuntz bizleri mutlak yiik • 
selteeek ve k1ymetlendireeektir.» 

Komutan genclere babaca ve amiree 
c;ok degerli nasihatlerde bulunmu§ ve 
sozlerini §oyle bitirmi~tir: 

«- Sizler bu biiyiik §erefe tamamen 
hak kazanmt§ temiz yiirekli gene ve dine 
erlersiniz. Sizlere bakttkc;a denizciligi • 
mizin biiyiik ve parlak istikbalini goriiyo
rum. Size son soziim ~udur: 

Ttirkiye Cumhuriyetine samlmaz bir 
sadakatle bagh olarak bilgilerinizi daima 
arttmmz. Mukabilinde hi~bir §ey bekle
meksizin biitiin var!tgmtzla biiyiik nes -
linize faydah olunuz. 

En kotii hava ve denizlerde, fena §art
Jar altmda da kar§miza <;1kacak i.istiin 
kuvvetleri yenmek ic;in hazJr olunuz. i§te 
as1! hedefiniz budur I Evladlarun . 

Sizlere yeni hayallmzda da iyilikler 
ve muvaffakiyetler diliyerek veda edi • 
yorum.» 

Hamidiye aiivariainin sozleri 
Kumandan Ertugruldan sonra Hami

diye siivarisi kurmay yarbay Ruhi Deve
li de talebeye §U hitabede bulunmu§tur: 

«- Buras! biiyiik bir tarihin guru • 
runu ta~tr. Bitirdiginiz mekteb medeni -
yeti sembolize eder. Medeniyet denizler
den kiyJ!ara ve kiyilardan karalara git
mi~tir. 

Deniz lisesi bu baktmdan iddiamm ye
n! bir delilini sizi yeti§tirmekle isbat et
mi§ bulunuyor. Siz medeni tahsilinizi bi
tirdiniz, bur ada yalmz bir san' atm ame-
11yatmi ogreneeeksiniz. Bu san' at, adma 
askerlik denilen giizel san'atta tek ke -
lime ile hulasa edilir: 

Yenmek. 
N as1l olursa, ne zaman olursa ve han· 

gi giic;liik ic;inde ve yoksuzluk ic;inde ve 
hangi zorluk kar~mnda bulunulursa yen
mek, mutlaka yenmektir. 

Her askerin hedefi budur. 
Turk askerine ise mev'ud olan budur. 

Y enmenin §artJ ise iic;tiir. 
1 - Bilgi, 2 - Damardaki kantn 

ktymetini bilmek, anlamak ve unutma • 
mak, 3 - Oliimii istihkar. 

Oliimu istihkar eden harbi kazamr, o
liimiin korkuttugu daima maglubdur. 

Bilgi Cumhuriyet mekteblerinin en iyi 
verdigi §eydir. 

Kamn kuvvetine gelinee, dii~i.iniiniiz 
bir kere ki biz Asyanm stepinden kalk
ffii§, denize ula§mt§ ve akyanuslara hi.ik
metmi§ olan bir kam ta§Jyoruz. 

Bu geminin dola§tirdJgJ bayrak size 
gurur verir demi§tim. 

Barbaros ve biiti.in hayah, Turgud ve 
nihayet Atatiirk hep bu bayragm guru
runu unutmamtzl bize bildiren birc;ok 
hatnalan bah§etmi§ bulunuyorlar. 

Barbaros Prevezede takadan az bii
yi.ik gemilerle Dorya'mn kalyonlanm 
maglub etti. 

Esir dii§iip sakalmt Dorya'ya yol
duran T urgud gene on a benziyen ge -
milerle intikammi ald1. Biltiin bunlar 
hayatt istihkar edi~in netieeleridir ki bu
nun en mukemmelinin yakm tarih en mu
hayyeri.il'ukul ~artlar ic;inde yarattldJgtnl 
gormii~tiir. 

Bu, biliyorsunuz ki Tiirkiin Kurtulu§ 
Sava§Indan aldtgJ netieedir ve bu neti
ce de Atatiirk ve hir avuc; arkada§tmn 
i§idir. 

V elhsai! bizi y1kmak ve yakmak im
kam yoktur. Bizi y1k1p yakaman'll§lard1r. 
Biz ytktltp yaktlamayJZ. 

Atatiirk, ordulara hedef vermi§ olan 
Ba~kumandan \Te milletlere hedef vetmi§ 
alan Biiyiik Adamdu. 

Onun Tiirk Donanmas1 Amirahna 
Okan admt takmast bize Tiirk gemici
sinin okyanuslarm adam1 oldugunu i§aret 
etmek demektir. 

Bu tekne ile degil bir c;ok iptidai va
s!talarla Hind ve <;in sulanna, Atlasla
ra bilgi ile hiikmetmi§ olanlarm yolu size 
ac;tk olsun.» 

Biz de gene rnezunlara bUtiin bir sa
mimiyetle muvaffakiyetler ve §erefli istik
baller dileriz. 

Diin diploma alan gencler 
Oiinkii merasimdc diploma alan gene

lerin isimleri §Unlard1r: 
Kemal Boran, Kenan Ertokuc;. Celal 

JI.Iekteb gemisz Hamidiyede Amiralin tefti§i 
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Katiller tevkifhaneden 
nasd ka~tdar? 

Tevfik, iskenderuna giderek orada kendisini mah
kum ettiren adamJ oldiirmek niyetinde imi~ 

[Ba~tarat& 1 fnct sahttese] 

darik ettik ve Haydarpa§aya gec;tik. 
Boyleee kac;ma plammJZm ilk kisml 

muvaffakiyetle sona ermi§ti. 
Haydarpa§aya varmea ilk i§imiz mar

§andiz treninin altma saklanmak oldu. 
Boylelikle kah trenin altmda, kah basa
maklarda ve Hh trenin i.isttinde olmak ii
zere Eski§ehire kadar geldik. Burada 
yolumuzu degi§tirerek bir kamyana atla
dJk ve Pozantiye dogru hareket ettik. 

Y old a bir yerde jandarmalar yolcu • 
larda hiiviyet varakalanm sordular. Bir 
tehlike gec;iriyorduk. Bu vaziyet kar§ISin· 
da derhal kamyonun altma yattJk. Sozde 
lastik tamir eder gibi yapt1k. J andarmalar 
yolcularm hiiviyet eiizdanlanna bakttlar, 
bizi §Ofor sandtklarmdan bir§ey sormadt
lar. 

Bundan sonra Aadanaya kadar hadi
sesiz gidebildik.» 

Katiilerin tevkif edilmeleri hadisesi de 
§oyle cereyan etmi§tir: 

Katiller otele gece ge~ vakit vardtk • 
larmdan otel sahibi kendilerinden niifus 
eiizdam istemek i§ini ertesi sabaha buak
ffil§. 

Otel sahibi Sevket sabahleyin kendi • 
lerinden niifus eiizdam istemek i~in yan
lanna girinee kendilerini derhal tammi§, 
katiller de bir fJTSattan istifade ederek 
otelden ka~mt§lar ve bir kahveye gitmi§· 
ler. Polisler de otelei $evket tarafmdan 
yapilan ihbar tizerine derhal harekete 
ge~mi§ler ve azth eanileri kolayhkla ele 
gec;irmi~l er. 

Eski gardiyanrn anlattrklar~ 
Bundan on bir giin evvel tevkifhane· 

den firar eden katil Abdullah ile Antak
yada ameasmi oldiirdiigii iddiasile mev
kuf bulunan T evfigin Adanada yakalan
diklanm yazmi~lik. 

Suc;lular yann T oros ekspresile ~ehri • 
mize getirileeekler ve adliyeye teslim e• 
dileceklerdir. 

Su~lulann ka~masma sebeb olmak su· 
~ile i§inden c;•katJlan tevkifhane gardi • 

Sonmez, Sedad Ina!, Vedad Ongiin, 
,?evket Tmaz, $iikran Ozengin, Saim 
Akak, Numan Ozdalga, Fuad Tamk, 
!!han Okan, N esimi O!kii, Seyfeddin 
Marlunca, Refit Turanh, Necati Tii • 
mer, Galip Gultekin, Remzi Ertan, Fah
rettin Genc;ay, As1m Ayral, Hieri Tuz
eu, Mehmed bztekin, F erit Y e§ilkaya, 
Kadri As, Ad nan T ezcan, Fikret Ar • 
zan, Cabir Sanoglu, Cahid Turel, Hik· 
mer Cerc;i. Murat I§tk, Hur§id Ongiin, 
lrfan Atasoy, Yunus Birkan, Muzaffer 
Koral, Muzaffer Tayfun, Cemil Agar, 
Orhan Karban, Turgud Giray, Muzaf· 
fer Erman, Salahaddin Giirgiit, Orhan 
Dabay, Si.ileyman Ba§at, Cavid Aksoy, 
Riza Atak, Avni <;etin, Rahmi Erdo -
gan, Ali Akan, Miieahid $enol, Sinan 
Erdogan, Nureddin YJldtzlar, Hikmet 
Gokalp. 

yanlanndan Ismail Hakkt bu firar ha 
disesinin ne §ekilde vukua geldigi hak -
kmda §Un)an soylemi§tit: 

«- Abdullahla T evfik, mevkuflar -
dan Pehlivan namile maruf alan Abdul
lahla kavga etmi§lerdi. T evfik: «Pehli -
van Abdullahtan intikam alaeagtm» diye 
soylenmege ve ftrsat kollamaga ba§lami§· 
tl. 

Veznedarm katili Abdullah tevkifha • 
nede meydane1hk vazifesini goriirdii. 
Bu sebehle tevkifhanenin her tarafmda 
kollanm salhya salhya serbestc;e dola -
§Irdt. Ayni zamanda bi.irolar arasmda ev
rak ta ahp gotiiriirdii. Kap1dan ziyaret
c;iler ve satteJlarla mevkuflar arasmda 
mektub, yiyeeek, ve e§ya ta§trdJ. 

Firar sabah1 Abdullah! biirodan ara
dilar. Ben de Abdullah! biiroya gi:itur • 
mek ic;in arad1m, bulamaymca ba§ka bir 
meydane1y1 biiroya yolladtm ve kogu§ • 
Ian gezmege ba~ladtm. 

Bu mada koridorun sonunda ve daimi 
surette oturdugum nobet yerine 35 metro 
mesafede hastane kapiSJnm a<;1k oldugu • 
nu ve Musa admdaki mevkufun bu kap1 
arasmda dola§hgmi gordiim. I~; "" 

«- N e i§in var sen in arada ?» diye 
sorunea: 
«- Kap1y1 a~1k buldum.» diye soy -

lendi. Halbuki bu kap1 bir asma kilidle 
kapab bulunuyordu. 

Bu mada yamma bir mevkuf geldi: 
<<- Katil T evfik benim pabuclanm1 

c;almtp> dedi. 
Ben kaptyi kilidledim. Sordum. T ev· 

figin nerede oldugunu bilen yoktu. $iip· 
heye dii§tiim ve o Sirada gelen kontrola 
vaziyeti anlatl!m. Biz T evfigi ararken 
bir ~oeuk geldi ve «Ameliyathane kaptsi 
i~eriden kilidli, a~IImiyor.» dedi. 
· Ko§arak oraya gittik. Kap1 hakikaten 
ic;eriden kilidli idi. Zorlaymca ac;bk ve 
demir peneerelerin kesilmi§ oldugunu gor· 
diik. Bunun iizerine hadiseyi derhal amir
lere haber verdik. 

MiitehassJslar demirleri muayene etti -
ler ve dort gun evvel kesilmi§ oldugunu 
tesbit ettiler. -------Japonyada intihabat 

Tokyo 1 (A.A.) - Umum1 intihabat 
neticesinde Seyukai ve Minseito isim -
lerinde ba~ta gelen iki parti, §imdiye 
kadar parlamentoda miitekabilen 33 ve 
57 meb'usluk kazanm1~lard1r. 

1ntihabatm neticeleri yarm ilan edile· 
cektir. 

Liberallige meyyal olan Minseito par
tisile muhafazakar bir i§~Si partisi olan 
Seyukai partisi mensublan, meclisteki 
meb'uslarm yiizde 80 ni te~kil edecek -
lerdir. 

Zengibar Sultan1 Londrada 
Londra 1 (Hususi) - Zengibar Sul -

tam, bugiin Londraya muvasalat etmi~ 
ve merasimle kar~tlanm1~br. Sultan, tn
giliz Krai.J.nm tac giyme merasiminde 
haz1r bulunacaktlr. 

ingilizce, 
Almancay1 

ogrenmek istiyor musunuz ? 

Oerhal B E R L i T Z mektebine kay1d olunuz. 
Terriibe dersi paraa•zd1r. 

Ankara - Konya caddesi Istanbul - 373, lstiklal caddesi 

i LAN 

istanbul Tramvay ~irketinden: 
!stanbul Travmay ~irketi, Uzerinde •tekmil l!ebekede muteberdir• ka) di 

bulunan ve tenzilath tarifeden istifade etmek hakkm1 veren kartlarm mer'i
yeti yeni tedris senesi ba~lang1Clna kadar uzatildigmi, bu kartlan h~mil bu
lunan Yiiksek mekteb talebesine bildirir. 

DiREKTCRLtJK 
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Nisan f;Ocuk bulmacasin· 
da hediye kazananlar 

Ge<;en defaki bulmacamJZIJ1 halli cl§ 

Bankas1~ ve cKumbara. idi. Dogru hal
ledcnlcr arasmda birinci miikafat 10 
liray1 Eylib 37 nci ilk okul 416 Ncbihe, 
ikinci mlikil.fat 7,5 liray1 Sultanahmed 
Akb1y1k Hisar sokag1 67 numarada !Ian
dan Sabahat, li<;lincu mlikiifat 5 liray1 
Konya Gazi olkulunda 44 Z1ya Oztlirk, 
dordi.incli mUkafat 2,5 liray1 Bursa K1z 
ogretmen okulunda 272 :Mele-k Nail ka
zandllar. 

Krokodil kaplr l}lk birer defter 
kazananlar: 

Pangalh lisesinden 748 A. B1rinci, 
Afyon Gaycedid mahalleden Ali Osman 
oglu Sadullah Tuncer:, S1vas top<:u alay1 
6 ncx bataryada 9ehsLivardan Suna 
Sozer, K1rklareli Tevfik Fikret okulu 
70 ~emseddin Dcvrim, Be-siktas 18 inci 
ilk okul 445 Emin Goksu, ts'tanb~l 44 iin
cli ilkmekteb Meliha Din<;ol, Aksaray 
Cerrahpa~a cadde-sinde 19 Ahmed, <;en
gelkoy Bak1rcilar 11 Osman, Tavsan -
ta~1 Alibey apartlmam Tuncer, 1gr,ikapl 
Mumhanc caddesi 24 Feyzi, Uski.idar 
Evliyahoca mahallesi 49 Kadri, Beykoz 
~ahinkayada Hayreddin, Beyoglu 12 n
ci ilkmektcb MUr~ide Kavacan, Aksaray 
Pertcvniyal lisesi 508 Sedad Tezcl, A
dana Osmanive 7 kiinunus::mi okulu 180 
Tlirkan GUn;~li, Bursa Apolyond koyii 
ilk okulunda Peran Ziya, S1raselviler 
Aslanyatag1 sokagmda l!jik aparhmam 
Semih Dstlin, Bak1rkoy Hamam sokag1 
58 Blilend, Karadeniz Ereglisi Bozane 
Ilk okulu 51 Ayhan Aydmc1, Bursa Zi -
raat okulu 377 R. Kanad. 

Amerikan sistemi birer dolma 
kalem kazananlar: 

Amasya orta okul 287 Hazar, Ankara 
Harb okulu 4234 Naci Teker, Galat:asa
ray lisesi 173 Said, Pertevniyal lisesi 169 
Hi.isameddin Omer, Giresun orta okul 
283 Muzaffer Abuz, Unye Anaf:artalar 
okulu 132 Ahmed Giller, Tirebolu tel
graf mi.idi.irlinlin oglu KPmal Ozalp, 
Trabzon alay kum:mdan muavini IIUs
nil Erkonun oglu Fendun, Kumkap1 or
ta okul 238 Mehmed Uluoz, Fatih 13 lin
eli okul 120 ~efik Salgutay, <;erkeskuy 
ilk okulu 91 Ya~ar, Konya lisesi 622 
S1tk1 Babacan, Konya orta okul 112 M. 
Odevoglu, istanbul k1z lisesi 1192 Na -
ciye, Adapaz:m orta okul 121 Nusrat, 
Kad1koy birinci orta okul 20 Kenan, 
Zonguldak Gazi okulu 29 SUheyla i<;el, 
Beypazan birinci okul 569 Nurhan En
gin, Ankara Harb okulu ogretmeni 
K'er·'Il oglu Y1lmaz. Gi.imii~ane orta o
kul 289 Temcl AkgUn. 

Radyo bi~imi birer yontma ma
kinesi kazananlar: 

Eylib orta okul 334 Meziyet 0ZI§Ik, 
Samsun orta okul 422 Niyazi, Adapa.zan 
orta okul 157 Ahmed Nuri Korkmaz, 
Ankara Mimar Kemal ilk mektebi 469 
Sermed Erlacin, UskUdar Amerikan ktz 
kolleji Feyh~n. Eyi:tb 46 nc1 ilk okul 
Kadri Y1lmaz. Haydarpa~a Iisesi 2472 

Muzaffer Sunman, Selc;uk k1z san 'at 
enstitiisi.i 189 $likriye, Beyoglu 29 un
cu ilkmekteb 570 Cahid, K1qehir orta 
okulu 62 Nihad, Amasya orta okulu 299 
BU!end Ozbek, Beyoglu 12 nci ilkmek -
t b 174 Ask!, Aksarav 64 lincii ilk okul 
Handan A'te~, Yild1z ·Hakimiyeti Milli -
yc yatJ okulundan Pakize, Gazianteb 
Day1 Ahmed okulu 420 Salahaddin Bar
las, Rumclihisan 2'? nci ilkmckteb Sa -
cid Yavuz. Kayseri lisesi 1142 Cabir 
Gi.iner, Isparta orta okul 63 Orhan Al -
tmkurt, Uluki§la inkllab okulu 467 Hlis
ni.i Erkan, Arnavudkoy K1z Kollejinden 
GUzin Ozevrcn, 52 nci ilk okul 226 Umid 
Erdilek. 

Birer kutu boyalz kalem kaza. -
nanlar: 

Beyoglu 15 inci ilk okul ~ahende Ay
dmyol, Hayrebolu Mufti klZl Naciye Er
kan, Konya 19 may1s okulu 79 Nejad 
ErgUt, Burdur orta okulunda 6:3 Tiirkan, 
Afyon lisesi direktoriini.in klZI En<; Ak
yol, Bursa telgraf memuru R1za Tevfi
gin k!Zl Sermed, K1rklareli orta okulu 
123 Nahidc $umnu, UskUdar 19 uncu 
ilk okul 78 IIadi Giirben, Kasimpal)a or
ta okulu 61:3 Orner, istanbul erkek liscsi 
Kadri Derinc;ay, Adapazan Cumhuriyet 
ilk okulu 401 Sabahat Beyin, Edirne og
retmen okulu 7 Nadir, Bursa Sedba~1 o
kulu 81 Ay~e Necla Oz<;andarh, Ak§am 
K1z San'at okulu nak1~ k1smmda S. 
Remzi, Kabata~ erkek lisesi 405 Kemal 
<;okseven, Beyoglu 9 uncu ilk okul 507 
Mua!Hi Sunmez, istanbul Erkek lisesi 
109 Ibrahim Somay, Aksaray 64 lincli ilk 
okul 8 Jale, Kanlica ilk okul Ekrem ki
Zl Melahat, Sen Jozef lisesi s1mf 9 Or
han Aliledd in. 

Birer kitab kazananlar: 
S1vas Haf1z Receb okulu 2 nci smlf 

Suad Baran. Karacabey Belediye me -
muru Ismail oglu Tiirkay Bilge, Sultan
ahmed Tavukhane sokagmda ilkmckteb 
talebesinden Feriha, izmir Karata§ orta 
okulu 113 Receb Ozergene, S1vas orta 
okulu 173 Kaz1m Ye15ihrmak, Ak§chir 
orta okul 51 Melf1hat Eren, Ankara <;an
kaya ilk okulu 109 Erdo~an, Karaisah 
ilk okulu 16{i Cumhur Sayar, isparta or
ta okulu 236 Hulusi Oner, Bahkesir 
Dumlupmar okulu 43 Hikmet Ataol, 
Akhisar orta okulu 197 Nevzad, Akhisar 
grta okulu 155 Lamia, Stvas Recebevi 
okulu dordiincli s1mf Gi.ilc;in Tanaydm, 
<;ankm Gazipa§a ilk okulu 131 Mlizey
ycn inal, Bozliylik Birinci ilk okul 78 
Necati Sezer, Konya ismetpa§a ilk o
kulu 80:3 Zekai Yalvac;, Bogazic;i liscsi 
234 Faruk Ozbayrak, izmir Ulki.i ilk o
kulu 104 Mlir~ide Sumer, inonli k1z orta 
okulu 93 Nevin, Edremid Gazi okulu 
381 Nedret Scrpen. 

Hediyeler, per~embe giinlinden itiba
ren dag1hlm1ya ba§lanacakhr. istanbul
dakilcrin hi.iviyetlcrini ispat eder birer 
vesika ile matbaam1zdan gelip almalan
m rica ederiz. Ba~ka yerdekiler taraf1 -
m1zdan gonderilecektir. 

. -
GUNON BULMACASI llzmirden ya~ sebze ve meyva 

9 0 
ihrac1 haz1rhklar1 

1234!'>117!1. ,.....:. _ __.:;_~~---:oT--:-:-.-.1 -. 1zmit (Hususi) - Mmtakam1zdan 
1 I I I I I I I · ya~ iiziim, ya§ sebze ve meyva ihrac1 ha-
:: I I I 1•1 I \ I I mhklan devam etmektedir. Hiikumet, 

3 I I I I 1•1 I I I Egenin muhtelif mahallerinde ve diger 

' I 1•1 I I I I 1•1 baz1 vilayetlerde, sogukhava depolan te-

o 1•1 1•1 I 1•1•1 I• sisat1 kurarak bu yddan itibaren ihr_acah 

6 I I 1•1 1 I I I I• t&.hakkuk ~ttirmegi i~~e~ektedir. Ozi.im 
1 • _ 1 1• 1 _ 1 ~u~~mu, bilhassa ya§ uzum ihrac1 i~ini, 
s · ustune almi§ bulunmaktadu. 

II t 
1
•11 I I I Bunun ic;in de Alsancak istasyonu ci • 

~1.-b • 1 I 1 •1 I vannda biiyiik bir soguk hava deposu in-
luLJ!II J \ I I!L §aSJ takarriir etmi§ gibidir. Depo, sahilde 

Soldan sa~a: olacak, fakat demiryolu ile irtibatJ bulu • 
1 - Hergiin lnkl~af etmekte alan sivil nacalct1-r. Kom~u memleketlerin ya§ i.iziim 

tayyarecihgimiz. 2 - Eski b!r Yunan kahra- ihraca h, her y1l iyi neticeler vermektedir. 
mam, buyiik konak. 3 - Evlcnmemill, nazik I.h · · d 1 
olm1yan. 4 - B1r emir, eski bir Tiirk kabi- racat l<;m, §im i ik ecnebi olmak iize-
lesi. 5 - Bir soru ectat1. 6 - Sert toprak, ge- re, soguk hava deposu tesisath vapurlar 
ri kalan. 7 - Devir, arabca cdigen. 8 - Bir temin edilecektir. 
kuma~. eskl esnafm baslann:I. sard1klan sa- y 
Ilk. 9 - Bir renk, ash 'rash olmlyan §C.)-ICI. a§ uzi.im ihracl fazla istihsalat yilla -
10 - Kazana mensub olan. r111da piyasanm dii~mesine mani olacag1 

Yukandan MagJya: gibi, normal ydlarda da mahsuli.in by-
1 - Kiiinatta etraflmizda mevcud olan metlenmesine sebebiyet verecektir. 

ljeyler, demirin uzerinde has11 olan kir 2 -
Bir emir, ak1lli. 3 - Arabca ckum,, erkek 
hizmetc;i. 4 - En eski lnsan cemiyeti, kur
tulus. 5 - Uzun hikaye, c;ok degil. 6 - Akll. 
bir emir, elln !c; taraf1. 7 - Latlfe. ayaji\m 
altl. 8 - Belediye, halk. 9 - iran dilinde 

Motor Iii Vas1talar 
Adnan Halet Ta~prnar 

Otomobil kullananlara ve ~ofor-
lere, motor i~lerinde ~alr~anlara la

csu:., bir emir. 10 - Zevce, bir Alman ka,:II-
nmm i. mi. ztm bir kitabd1r. Kitahcilardan ara-

Evvelki bulmacamn hal1edilmi:, §ekli 
~~~~~~7-~]U 

II s IE IRI t IRI 1 IYIAITill 
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, • IF lui• I•IYIAIYI•IK 
9fPIE I L 111NI•IBIAI ~~·, 
toUJ!IIulzluiN •I~IUIH 

Dr. Ihsan Sami 

TiFO A$151 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu

tulY?amak ic;in tesiri kat'i, muafi· 
yeti pck emin taze a!;ildlr. Her ecza
nede bulunur. Kutusu 45 kurustur. • 

ytmz. 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat ve 

lkbal, Beyoglu Ha~et Kitabevi. 

Teksir makinalanna aid 

"Dayamkh ,Sablonlar, 
yapmaSJDI ogretiyorum 

En mlikemmel kalite. Basit ve ucuz 

olarak imal edilir. Mlikemmel hesab ya

pihr, hatta az miktarda bile olsa. Mu -

fassal malumat ic;in mliracaat yeri: 

cDaucrmatritzen• Agencja, 

M. A. P. Boite Postale 570 Varsovie, 
Pologne. 

GEBE BAY ANLARIN. 
Yiiziindeki siyah lekeleri 

Fazd ~il ilac• --· giderir • 

• 
CD:\fHURiYET 

Dost Yugoslav
yadan seyahat 

inbbalari 
(Ba§tarajl 3 iincii sahijede) 

derken yazmag1 unuttugum bir iki nok
tayi kaydedeyim: A•keri Miizede, muh
telif e~ya arasmda me~hur Hunyadi Y a
no~· un mh gomlegi, Karayorgi' nin 1811 
de SHbistanda diiktiirdi.igi.i i.i<; topundan 
biri, Karayorgi'nin Osmanh Padi~ahma ' 
isyan ettigi zaman c;ektigi ihtilal bayra
gi, 18i "1 te Bosna isyamna goni.illi.i ola
rak i~tirak eden S1rb Krah Birinci Pie
rre'in kullandigl bhc, Napoh~on'un hasm1 
General Kutuzof'un kihei, 1876 isya
nmda Osmanhlara kar~1 Sublarla beraber 
harbeden Rus giini.illiilerinin bayrag1, 
1887 Hersek isyane~lannm bayrag1, 1912 
Balkan Harbinde Edirneyi Bulgarlarla 
S1rblara kar~1 mudafaa eden merhum 
$i.ikri.i Pa~anm, S1rblara teslim ettigi ku
mandanhk makammdaki koltugu ve A
vala dagmdaki Mec;hul Asker abidesinin 
altma defnedilen S1rb neferinin iiniforrna 

ve tec;hizah bulunmaktad1r. 

Bir Yugoslav rehberinden naklen bun
Jan yazmaktan maksad1m, askeri miize
lerde nelere vannc1ya kadar, bi.iyiik bir 
itina ile saklandigmi gostermektir. 

$imdi gelelim, bi.itiin bu eski ve yeni 
hahralar arasmda Askeri Cografya Ens
titiisiine. Yugoslavlar, bu eski usul ~ato
nun ic;inde, yepyeni bir ilim ve feR miiesse
sesi viicude getirmi~ler. Miiessese, Av
rupanm en miikemme] cografya enstiti.i
lerile ayni kudrettedir. Baz1 yeni alet ve 
cihazlann Yugoslavyadan ba§ka, heni.iz 
diger memleketlerden yalmz birinde bu
lundugunu iftiharla siiylediler. Yugoslav
yanm muhtelif mikyasta haritalanm, er

kamharbiye paftalanm en son usullerlt! I 
ve en yeni aletlerle burada hamlay1p ba
siyorlar. Harita ressam ve hattatlannm 
c;ah~hklan salonlan, muhtclif cografya 
ve haritac1hk alet ve cihazlannm buiun
dugu daireleri, fotogrametri yani fotog
rafla harita c;1karma §ubesini, kli~ehande
rini, yepyeni bask. makinelerile miicehhez 
harita matbaasm1 hirer birer gezdik. 

BaFekilimiz ismet inoni.i de, iki i.ic; 
gun sonra, bu giizel fen mi.iessesesini gez
di ve c;ok takdir etti. Kuk senede yap!la
bilen baz1 i~lerin on senede yap1lm1~ oldu
gunu iigrenerek General Bo~kovic; 'i ve 
arkada§lanm hararetle tebrik etti. 

HASAN I 
Ac1 Badem Kremi 

Ac1 badem l,tremi cilde yarar. 
Cilde hayat, diizgiinliik ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yaglanm temizler. 
Buru~ukluklarnu, lekelerini, c;ii
Icrini, ergcnliklcrini, sivilcclcrini 
izalc eder. <;irkin c;ehreyi gUzel 
le~tirir ve ihtiyarhg1 gencle~tirir. 

Fakat acx badcm kremini her
kes yapamaz ve bu krcmi mut -
laka act badcm yagile yapmak 
lazimd•r. Bu hem miiskiil ve 
kiilfetli, hem pahah hir i~ oldu
gundan biraz acx badcm esansilc 
vazelin yagm1 kan~txrarak yapt
lan krcmleri kullanan bayanlar 
cildlerini bozuyorlar. 

Halis acx bademdcn pck biiyUk 
fcclakarhklarla i~tihsal cdilcn ha
kiki ve act badcm yagm1 krcm 
haline gctirmi~ olan kolonyasile 
vc miistahzaratilc mcshur cczac1 
Hasandu: Itnyah ncfis vc ca • 
zibdir. 

Hasan ac1 badcm yag1 krcmilc, 

Hasan yags1z kar kremini ve Ha
san yanm yagh ~CCC' krcmini 
bayanlar seve seve kullanmakta 

ve eczac1 Hasam tchrik ctmPk-~ 
tedirlcr. 

Sabun, kolonya, Josyon, ]a,•au
ta, briyantin. sac; snlan siirme, 
pudra, bra~ bu;ag1, di11 ftrcalan, 
di$ snlart, eli~ macunlan ve her 
tiirlii Itriyat vc miistahzaratta 
nmtlaka HASAN markasnu is· 
teyiniz vc araym1z. Hasan depo
su: Ankara, istanbul. Beyoglu, 

Be ikta~, Eski~chir. 

Mahdud mcs'uhyetli 

Umum arac San'atkaran 
KOOPERATiFINDEN: 

Bilfm<;onun haz1r bulunmamas1 ve 
muraktb raporunun bu hususta btr §ey 
ifade etmemcsinden dolay1 umum he -
yet toplantlSt 1/6/937 tarihine ras!Jyan 
sah gi.ini.i saat on dorttc Fatihte Refaiye 
sokagmda 61 No. li koopcratif mcrke -
zinde yap1lacagmdan ortaklarm haz1r 
bulunmast ilfm olunur. 

RUZNAME: 
1 - Murak1b raporunun tasdik1, 
2 - Senclik bilanc;onun tasdiki. 
3 - Nizamnamcye gore idare heyeti 

ve murak1blann intihabt. 
4 - Biitc;cnin tasdikl. 

2 1\Iayu; 1!1:!7 

HAYAT 

LOPED .11 
.. .. Hay at Ans1klopedisi, gcncligin fikir hazinest, erkek ve kadmm c;abuk 
o~rem~e vas1tas1, talebenin en yeni malumatla temasm1 temin eden zengin 
b1r ktubhanedir. 

Me_k:ebde iken derslerini daha geni§ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 
talebe l<Jm bundan mUkemmel bir klitubhane bulunamaz. 

Muallim i<;in, okutacag1 dersler hakkmda fazla bilgi toplamak husu
sunda bundan daha kolay bir vastta bulunamaz. 

MC'kt~bden <;Ikhktan sonra da hayatta hergiin kar~Ila~hfpmiz yeni 
meselelen anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam birc;ok kitab 
kan~hrmak ve yaz1 okumaktan kurtanr. 

Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zaruri e~yasmdan biridir. 
~C\dyonuz olmtvabilir, telefonunuz olmiyabilir, fakat sizi mazi, hal ve is
:Ik?alle temasa_ koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en bliylik bir 
Ihtlyacm1 tatmm cdememi11 demektir. 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
BUtiin cildleri cikmishr. 
On cildin fiatt 3o lir~d1r. 
Elimizdc mahdud miktarda tam tak1m vard1r. Bu tak1mlar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak mlimkiin de-gildir. Binaen
aleyh Hayat Ansiklopedisini tedarik ic;in bugunki.i f1rsattan istifade ediniz 
ve $irndiden bir taktm ahmz. 

Mcmleketimizde bu ayarda bir eserin daha bastlabilmesi uzun zamana 
baghd1r. 

lsta&bul Posta T. T. Vila yet Miidiirliigiinden: 
Ankara ve istanbul telsiz istasyonlan ihtiyac1 i'in fenni ~;artnamesine 

_gore almacak 11<.>fl kilo 66 borne derecede saf hamiZI kibrit ac;1k eksiltmiYe 
konulmu~tur. Eks!ltme 17/5/1937 pazartesi ,glinli sa at 14,30 da istanbul Bli
ylik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vihiyet Miidiirlliglinde 
mii:te~ekkil Ahm Satlm Komisyonunda yap1lacaktir. Muhammen bedeli 551 
lira, muvakkat teminat 41 lira 33 kutu~tur. 
.. Ta!iblerin ~artnamesini gormek ~e m~vakkat teminatlanm yahrmak 
uzere c;ah!?ma glinlerinde mezkur Mlidiirliik Idari kalemine miiracaatleri. 

(2<'68) 

inonii Tiirkku•u kamp1nda yapdacak tesisat 

Turk Hava Ku~u.,u. Genel 
Merkezinden: 

1 - inonu Tiirkku~u kampmda iit; yatakhane, bir dershane ve yemekha
ne, bir idare binas1, bir depo ve tamirhane olmak iizere alb bina yap
tmlacaktlr. 

2 - Eks;ltme. 10 may1s 937 pazartesi giini.i s-'lat on be$te Ankarada Hava 
Kurumu Merkezinde yapJlacaktir. 

3 - Ke1iif bedeli .19723. lirad1r. 
4 - Muvakkat teminat •3729· liradtr. 
5 - Eksiltme !?artnamesi, fenni 11artname, ke$if evrakile mukavelename 

projesi ve pl&.nlar be!l lira veri],;>rek Hava Kurumu Merkezinden alma
cakbr. (2399) 

istanbul Grupu Tapu Sicil Miidiirliigiinden: 
Tapu f'icil muhaf1zhklan ic;in 16 lira maa~h be~ memur almacaktlr. Li

se mezunu olmak vc askerli.i\e alakas1 bulunmamak ~arttir. 12 may1s 1937 
c;ar~amba gi.inli saat 2 de imtihan vapilacaktJr. Talib olanlarm mezkttr tari
hc kadar mi.iracaatleri ve di.(tcr $artlan ogrcnmelcr~. (2471) 

0 

Muhterem general, bana havadan tay
yarelerle almml§ .bazi fotograflar da gos

terdi. Bunlan strereoskoplar, resimleri 
miicessem gosteren giizliikler ve aletlerle, 

seyrettigim zaman hayrette kald1m. Dag
lar, tepeler, dereler, owanlar, araz1 i.ize
rinde her ne varsa, son derece vuzuhla 
goriiniiyordu. Boyle bir fotograf adesesi
nin keskin gozi.inden hic;bir §eyi saklama
nm imkam yoktur." Meger ki yerin altma, 
topragm dibine gizlene. T abii ve sun·; 
vas1talarla miikemmel surette pec;elenip 
gizlenmemi~ alan askeri hedeflerin, miis
tahkem mevkilerin, miistahzar mevzilerin, 
kalelerin boyle havadan almacak fotog
raflarla bi.itiin esranm ogrenmek i§len bi
le degildir. Umumi Harbde, hava folog
rafc;Ihgma, neden o kadar ehemmiyet ve
rildigini, tayyarelerin yakla§amadigi ve 
iizerinden gec;emedigi yerlerde, giivercin
lerin giigsiine baglanan ve muayyen bir 
zamanda objektifi kendi kendine ac;IIIp 
kapanan mimrnmi fotograf makinelerile 
resim almak gibi biiyi.ik zahmetlere neden 
katlamldJgml, ancak bu resimleri gordi.ik
ten sonra, iyice anlad1m. Hava fotogra
fmm karta] bak1§il gozii, ormanlarm ic;ine 
de niifuz etmekle beraber, gene en JYI 
gizlenme ve pec;eleme vas1tas! ormanlar
d!r. OrmanSI£ memleketlerde, askeri ha
rekah ve miistahkem mevkileri, memnu 
mmtakalarm muhteviyahm saklamak, her
halde, son derece giic; olacak. 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

Yugoslav Asker) Cografya Enstiti.isii 
Miidiirii General Bo~kovic;:, kendisinden 
aynhrken Tiirk cografyac1larma selamla
rmi bildirmemi benden rica etti. Beynel
milel cografya te§ekki.illerine girerek bun
lann kongrelerine ve c;:all~malarma i~tirak 
etmemi7i, memleketimizin ilim ve fen sa
hasmdaki mesaisinin bi.iti.in diinyaya bil
dirilmesinin Tiirkiyenin medenl alemde
ki §erefli mevkiini bir kat daha yi.ikselte
cegini siiyledi. 

Belgraddaki atasemiliterimiz binba~1 
Necati, bana bizim .Harita Gene! Direk
torliigiimiiziin de ayni mi.ikemmeliyette 
oldugunu ve bazt ufak istisnalarile, he -
men hemen ayni modern vesaitle miiceh
hez bulundugunu ve c;ok iyi c;ah~tJgmi 
mi.ijdeledigi zaman biiyiik bir sevinc ve 
iftihar duydum. 

ABIDJN DAVER -------
1J Bir Yugoslav tarihine nazaran bugiin

kii Belgrad kalesinin bulundugu yerde, in
sanlar 30 as1r evvel oturmaga ba§lami~lar
dir ve ilk ikametgahlar, tunc devrinin bal!
langiCmda kurulmu~tur. Malum en eski is
m! Slngldunum olan Belgrad, ilk defa 
Kelt'ler tarafmdan nehir kiyiSmda kurul
mu~ bir kaleden dogmu~tur. Illirya kabile
leri, miladdan 4 as1r evvel buray1 zaptet
mi~ler, kale, :imparator Auguste'iin zama
nmda. yani takriben 4 as1r sonra kat'i Su
rette Romahlarm cline ge~mi~tir. Belgra
dm miicadele dolu tarihi illirya'hlar tara
fmdan zaptmdan itibaren ba§lam1~t1r. 

TARLADIR 

-
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HAN SA· LLOYD 
937 modeli 

Mazutla miiteharrfk tam dizel motorlii, 55 bk 6 silindirli 

1 teneke mazutla 100 kilometroya garanti 
Her ihtiyac1 tatmin edacek fevkalade dayantkh ve Alman sanayiinin 
bir harikast olan tam dizel motorlii bu kamyonlar gelmi~tir. Pek 
yaktnda Karakoyde a~dacak olan me~herimizde say1n miisterilerimize 

takdim edilecektir. 

1 iirkiye gene! ajanz: 
O SMAN TA$CIOGLU 

Telefon : 40594 Posta Kutusu : 1444 
Viliyetlerimiz i~in acentalar aranmaktad1r. 

Ara~ ii~ebayhgindan: 
150 Ser.:pu~ 55, 56, 57, 58 i:il~iide 
150 Ceket 46, 48, 50, 5~ bedende 
150 Pantalon 
150 Kundura •3• lira ve elbisenin tak1m1 yedi lirad1r. 

1 - Arac; il~esinin bek~ilerine 46, 48, 50, 52 bedende 150 tak1m yerli 
lnarnulatmdan boz renkte elbise ve yiiz elli ~ift Beykoz mamulatmdan daya
~lkh olmak :j:artile kunduranm muhammen bedelleri iizerine ilan tarihin -
uen itibaren 15 giin miiddetle a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Elbise ve kundura Ara~ta teslim nakliye ve diger masraflar tali
bine aid olacaktir. 

3 - Tediye ~eraiti ihaleyi miiteakib talibi yiizde on be~ teminat ak<;e
sini Arac Muhasebei Hususiye emrine Ziraat Bankasma yahnlacakhr. 

4 __:,· Elbiseler Aracta tesliminde ihale bedeli iizerinden tutan olan mik
tar derhal talibine Muhasebei Hususiyece defaten tediye edilecektir. 
.. 5 - Bu paramn tediyesi i.Gin posts, banks havele iicreti ve gazete ilan 
ucreu talibine aid olacakhr. 

- Elbiseler muvafi)l: gi:iriildi; ,.iinde ve tamamen teslim almdigi zaman 
teminat olarak ahnan para iade ed.lecektir. 

7 - ~eraite muva£1k olmtyan elpise ve _kunduralar iade edilecek ve mii
teahhid yenisini yap1p gonderecektir. Bu masraflar talibine aiddir. 

8 - Taliblerin Ara~ il~ebayhgma miiracaatleri ilan olunur. (2439) 

__,_ KALORiFER MALZEMESi -.. 

I Ankarada Beynelmilel Ki:imiir Sergisinde gi:isterilen me$hur Strebel I 
kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiator ve ka
lorifer tesisati ic;in her cins borular ve blitiin malzeme istanbulda Galata 

tTiinel caddesi No. 48. MiHRAN GESAR OGULLARI ticarethanesinde 
satilmaktadrr. Telefon: 40308. 

Babkesir Vila yeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Arthrm1ya konulan i~: Haziranm ii~iinde ac;Ilacak olan Manyas, 

bonii§ ve ~amh panay1rlarmdan !;isrtnamesi mucibince almacak riisumdur. 
2 - Muhammen bedeli c3350• lirad1r. 

It Arthrm1ya i~tirak etmek istiyenler bunun % 7,5 gu olan c25h lira •25• . 
Uru§u Malsandigm_a yabrd1gma dair vezne makbuzu ve yahud banka mek

tubne miiracaat edebilirler. 
3 - Arthrma 20 may1s 1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat c15• 

te merkezi vilayette te~kil edecek Enclimende yap1lacakhr. 
4 - Haricden telgraf veyahud mektubla pey kabul edilmiyecektir. 
istekliler vakti muayyeninde te~kil edecek Enciimende bizzat haz1r bu

lunaca klardrr. 
5 - ~artnameyi gi:irmek istiyenler merkezde Daimi Enciimen kalemin· 

de, vilayetlerde Vilayet makam~armm gosterecegi mahalde ve ka:Mlarda Mu
hasebei Hususiye memurluklarmda gi:irebilirler. 

..__ 6 - Enciimende nakten para veya tahvilat kabul edilmez. (2440) -------

Siz de bu kremden 
fi&,may•n•z 

<;iinkii; 
Biitiin cihanda elli senedir daima lis
tun ve e§siz kalmi§tlr. 
KRE M B ALSAMiN 

Biiyiik bir bilgi ve uzun bir tecriibe 
mahsulii olarak viicude getirilmi§ ye
gane s1hhi kremlerdir. 
KREM B ALSAMiN 

~ohretini si:iz ve §arlatanhkla degil, 
srhhi evsafmm Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York giizellik enstitiilerinden 
yiizlerce krem arasmda birincilik mii
kafatmr kazanmi§ olmakla ispat et· 
mi§tir. 
KRE M B ALSAMIN 

Gundiiz ic;in yags1z, gece ic;in yagh 
ve halis acrbadem kremleri. Tamnmi§ 

Her aksam PARK otelinde ••IIIII• ecza, 1triyat ve tuhafiye magazalarmda 
£W bulunur. 

!;en Caz $antozU 

SARi BARABAS' I 
ve Arjantinli muganni S C A L 0 N'u dinleyiniz. 

BugUn ssat 17 bu~ukta matlne 

istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
!dare bendiye ihtiyaci ic;in §artnamesindeki evsafa gi:ire almacak 600 ki

~~. ince sicim ac;1k eksiltmiye konulmu§tur. Eksiltme 17/5/1937 pazartesi gii
llu saat 14 te istanbul Biiyiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. 
~}layet Miidiirliigiinde miite§ekkil Ahm Sabm Komisyonunda yapilacaktir. 
••!Uhammen bedeli 528 lira, muvakkat teminat 39 lira 60 kuru§tur. Taliblerin 
~ar.tnamesini gi:irme!t ve muvakkat teminatlarmi yabrmak iizere c;ah§ma giin-
~nde mezktlr Mijdiirliik idari kalemine muracaatleri. (2466) 

Hakikaten; ne giizel ve ne beyaz 
disJere malik bulunuvorsunuz !... 

cJale• Kolynos di§ macunu 
di!?lerinizi ne c;abuk beyaz
latmi~ ve patlatm1~ oldugu
na hayran oluyorum. Bu tec
riibeyi gi:irdiikten sonra bir 
c;ok miistahzarat arasmda 
rionuk ve sararm~ di~leri 

KOLYNOS kadar 

beyazlatan ve parlatan bir 
e§ine daha rasgelmedim. 

Sanki i:iz terkibinde bir genclik kaynag1 var!... Kullanmas1 
c;ok idareli ve herkesin sevdigi ve ho§landigi Amerikan 

K 0 L Y N 0 S dis macununu kullaruruz!.,. 

Deposu: fngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu • !stanbul 

Dr. Suphi !?enses 
idrar yollan hastallklan mUtehass1s1 

Beyoglu Ylld1z sinemas1 kar:stSI 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere paras1z 
Tel: 43924 

Dr. HORHORNi• 
Eminonii eczanesi yamnda hergiin 

ak~ama kadar hastalanm kabul 
eder. Tel. 24131 __ _ 

Sahtb ve 11~muhamn: Yunu Nad• 
Umuml ne$rtyatt tdare eden fazl lim"~ 

Mflt!ilr1l: Hikmet Miinil 

Cumh.U1171~ matbaa.n 

"Royal Express Mail Line, 
vapur kumpanyas1 

22 mil hakiki siiratle, gayet liiks 
cHELIOPOL!S. vapurile ISKENDERi
YE - PIRE - BREND!Zt arasmda 10 
may1s 1937 tarihinden itibaren haftahk 
muntazam ve seri postalar tesis eyledi
gini sayg1 deger ahaliye ilan eyler. 

PIREDEN kalki§: 
Her cuma giinii i:igleden evvel saat 

lle dogru BRENDiZi'ye kalkar ve er
tesi giinii saat i:igleden evvel 11 de vanr. 

Her pazartesi gti.nii i:igleden sonra saat 
4 e do~u iSKENDERlYEYE gider. 

Fazla malumat almak istiyenler bii -
tiin vapur ve turist acentalarma miira
caat etmelidirler. 

ROMANY A SEYRiSEFAiN iDARESi 
Hareket edecek vapurlar: 

DUROSTOR vapuru 4 may1s sah saat 
12 de (Ki.istence ve Kalas) a. 

ROMANiA vapuru 5 may1s c;ar§amba 
saat 9 da (Pire, iskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa 
ic;in tenzilath fiatlarla miittehid bilet • 
ler verilir. Biitiin Romanya, Pohmya 
ve Tuna limanlan i~in ve Tiirkiye • 
Romanya hiikfunetlerl arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve §arki Avrupa 
i~in tenzilAth fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat i~in 
Galata Yolcu salonu kar§tsmda Ta • 
hirbey harunda istanbul umumi acen
tahgma miiracaat. Telefon: 49449-49450 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, T op~ular 33 

Vize icra memurlugundan: 
istanbulda Yorgiye maamasraf bin 

di:irt yiiz on iic; lira itasma borclu Refik 
H1fzmm yirmi bin lira k1ymetli mah -
cuz Vizenin Midye nahiyesinde etraf1 
erbaas1 Bahrisiyahla mahdud maamii§
temilat Servez dalyamn 4/6/937 cuma 
giinii saat 11 de Vize icra dairesinde a
<;Ik artbrma suretile sablacag1 ve art
tlrma §Srtnamesini 20/5/937 tarihinden 
itibaren herklsin gi.irebilecegi ve sab§ 
giinii arthrma bedeli muhammen kly
metin yiizde yetmi§ be~ini bulmad1g1 
takdirde arttlrmamn on be~ giin daha 
temdid edilmi~ olacagm1 ve on be~inci 

giinii yani 19/6/937 cumartesi giinii ay
ni saatte. arthrma bedeli muhammen · 
k1ymetin yiizde yetmi§ be§ini bulmadigt 
surette 2280 say1h kanun ahkamma go
re muamele yap1lacag1, ipotek sahibi a
lacakhlarla diger alakadarlarm bu dal
yan iizerindeki haklanm ve faiz ve 
masrafa clair olan iddialanm evraki 
miisbitelerile yirmi giin iqlnde icra da
iresine bildirmeleri ve aksi halde hak
Ian tapu sicillile sabit olmadikc;a sab§ 
bedelinin payla§masmdan baric kala -
caklan Han olunur. (32307) 

9 

istanbul Posta Ta T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
istanbul Biiyiik Postane binas1 birinci katmdaki telgraf muhabere salouu 

kapllarile bu kattaki hala tamirah ke~ifnamesi dahilinde pazarhga konul • 
mu§tur. Pazarhk 7/5/1937 tarihine J?USadif cuma giinii saat 14 te Istanbul 
Biiyiik Postane binas1 birinci katta Istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigunde 
miite§ekkil Ahm Sahm Komisyonunda yapllacakhr. Ke~if bedeli 395 lira 22 
kuru~. muvakkat teminah 29 lira 64 kuru~tur. Taliblerin ke~if ve §artname
sini gi:irmek ve muvakkat teminatlanm yahrmak iizere hergiin mezkUr Mii· 
diirliik idari kalemine ve pazarhk giin ve saatinden de en az iki giin evvel 
istanbul Naf1a Miidiirliigiinden bu i~i yapabileceklerine clair alacaklan fen· 
ni ehliyet vesikasile birlikte miiracaatleri. (2467) 

inhisarlar Umnm Miidiirliii!iinden· - I 
I. - !dremizin Pa~abah~e Miiskirat Fabrikas1 arazisinde §artnamesi mu· 

cibince yaptlcak tesviyei turabiye, toprak nakli ve imla i§i pazarhk usulile ek· 
siltmiye konulmm~tur. 

II. - Pazarhk 5/V /1937 tarihine rashyan Gan~amba giinii saat 10 da Ka· 
bata~ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktlr. 

III. - ~artnameler paras1z olarak hergiin si.izii gec;en §Ubeden ahnabilir. 
IV. - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2361) 

Denizyollar1 i,Ietmesi Miidiirliigiinden: 
Kapah zarfla eksiltmesinde talib zuhur etmiyen Ortaki:iy ki:imiir depo· 

muzun nhbmlanndaki tamirat i§i 10 mayrs 1937 giinu saat on be§te pazar
llkla talibine ihale edilecektir. 

~artname ve fenni projeler idaremiz veznesinde be§ lira bedelle sahl • 
maktadrr. Taliblerin yukanda yaz1h giin ve saatte pazarhga girmek iizere 
idarcmiz Levazw ~efligine miiracaatleri. (2476) 

IHTIVARLIK 

Pe$inizden Geliyor, 

ONA KAR$1 

Haz•rlakii 'Oavrananlzl 
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teminat 

E'i bulunm1yan : 

D K W Vitrinleri 

D K W Kasab dolablar1 
D K W Bira sogutma makineleri 

D K W Dondurma makineleri 

.DKW 
Soguk 

Me,rubat sogutma 
makineleri 

CUMHURiYET 

T E K M i L makine i~indir. 

Satu; yeri: 
Beyoglu, Istiklal caddesi No 28 

T elefon : 43849 

DK 
IVIiiessesesi 

LOtfen mesherimizi ziyaret ediniz. 

Akay isletmesi • Miidiirliigiinden: 

, 

ikt1sad V ekaleti 
Tiirkofisten: 

Kadtkoy- H. Pa_sa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarma i§liyen vapur
larm kahve ocaklan miiltezimligi 1 haziran 1937 tarihinden itibaren bir sene 
miiddetle ac;tk arttirma ile ihale edilecektir. 

izmirden ba~hyarak memleketin muhtelif yerlerinde tesis edilecek olan 
soguk hava depolan hakkmda alakadarlarm teklif yapmalan i~in 30 nisan 
937 tarihine kadr iktisd Vekaleti tarafmdan verilmi§ oln mtihlet 15 may1s 
937 tarihine kadar temdid edilmi§tir. c1030» (2327) 

Arthrma 14 may1s 1937 cuma giinii Akay ~efler Enciimeninde saat 15 te 
ba~hyarak 16 da ihalesi yaptlacagmdan isteklilerin ~artnameyi gormek iizere 
hergiht i~letme Sefligine ve arthrma i<;in de % 7,5 giivenme paralarile Encii· 
mene gelrneleri. (2432) 

S~f-fl~rece miiessir F L T-mayii kullantntz 
Tesirsiz taklit mayilerle sinekleri 

eOiendirmeyiniz 
FLIT, botOn ha~arat' oldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktad1r ... Bu 
sabit olmustur Flit'in formula hit;:bir vakit taklit edil
memi~tir. FLiT, kendisinden beklenen iki !?arh mOkem
melen ifa eder. lnsana zarar vermez, fakat hasarat1 
kat'iyyen oldurur. ~upheli mayileri reddediniz. t-iakiki 
ve yegane Flit aldlglmza emin olmak icin; siyah ku

sakh ve asker resimli sar1 tenekeye dikkat ediniz. . 
Yanklara ve koselere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhal telef olur.'• 
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Resimli hakiki bir vak'a 
GENC ve TAZE 

Goriinmenin • yen1 ve 

Saat 6 da yorucu 
bir rne§guliyetten 
sonra, buru§uk ve 
yorgun bir yiizi.i 
vardi. 

Bu yeni pudranm 
son derece yapr§ma 

Saat 6,45 te bu 
yeni ve sihramiz 
c4 te bir:o pudrayi 
kulland1. Bir mik-
natisin igneleri 
cezbettigi gibi cild 
H;;m son derece ya
pr§ma hassasma ma-

hassasUll veren fev- lik gayet -ince bir 
kalade inceligi ad eta pudrad1r ....... 
yliziinde gayrimer'idir. En sami- I 
mi dostlanmz bile §ayani hayret 
teninizin, tabii giizellikten miite-

kolay 

Saat 7 
hayret 

usulii 

de 
bir 

§ayani 
tenle 

gene ve teriitaze 
gorliniiyordu. 

Yiiz ve burnun par
lakhgi tamamen zail 
olmU§, hatta biitiin si
yah benler kaybolmu§ 
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Qiin-
kii bu pudra cildiniz 
i<;in kuvvetli bir ya
PI§rna hassasma ma
liktir. vellit olmad1gma kail olamlya

caktrr. DI§arida, yagmurda ve 
giine§te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis ma<;lannda, i<;eride 
s1cak salonda dansta daima cazib 
giizellikte bir tene malik olabilir
siniz. 

yiizde !eke 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§rna hassasm1 
veren ve fevkalade ince olan bu 
sihramiz c4 te bir:o pudrayi kul-
lammz. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksm1z. 

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

(T okalon krem ve puclralarrnr kullanmaya ba~laclrgrm giin
denberi cildim kencli krem ve pudrasrnr buldu) 

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

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

Bebek ..• lb ..• So ... No. 11 Ra ... 
Mektublarm astllart dosyalartmtzda sakhdtr. 

Y ALOV A KAPLICASI 
1- MA VISTA A~ILDI 

Akay i~letmesi Direktorliigiinden: .. 
May1s ay1 zarfmda kaphcanm otel ve banyo iicretlerinden viizde •Krrk• 

tenzilat yaprlmr~hr. 
Tabldot yemek 60, kahvealt1 20 kuru§tur. 
May1s ay1 zarfmda: 
Bir glin bir gece veyahud iki gun bir gece kalmak iizere komple biletler 

de dahi tenzilat vardrr. 

Vapur, otobiis, bir banyo, iki ogle ve bir ak~am ye-

Bir 
Ki§ilik 

iki 
Ki§ilik 

meklerile sabah kahvaltlSI ve bir gece 0 T E L 460 870 
Vapur, otobiis, banyo, bir ogle ve bir ak§am yeme-
gile bir kahvalti ve bir gece otel 400 750 

May1s ayr i~inde her hafta cumartesi giinleri saat 13,30 da Yalovaya bir 
vapur kaldmlacakhr. 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyaci i~in (1150) aded pelerin kapah zarfla almacakhr. 
2 - Muhammen bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) lira olup, 

eksiltme 14/5/1937 cuma giinli saat (15) te Ankara P. T. T. Satmalma Komis
yonunda yap1lacaktrr. 

3 - istekliler teminatlanm idare veznesine yatmp alacaklan makbuz 
veya muteber banka mektubu, kanuni vesaik ve miiteahhidlik ehliyet vesi -
kasile teklif mektubunu muhtevi kapah zarf1 yevmi mezkurda saat (14) e 
kadar Komisyon Riyasetine tevdi edeceklerdir. . 

4 - $artnameler Ankarada Levazrm Miidiirlligunden, Istanbulda Ay -
niyat Subesi Miidiirliiglinden paras1z verilecektir. «1052» (2386) 

Tiirkive Ziraat Bankas1ndan: 
Miinhal bir silo ~efligi i~in Ankara ve istanbulda bir miisabaka imti • 

ham a~Jlacakbr. Taliblerin a~ag1daki ~eraiti haiz bulunmalan laztmd1r. 
1 - TUrk olmak, 
2 - Hi~ bir ve~hile mahkumiyeti olmamak, 
3 - En a~ag1 lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden mczun olmak, 
4. - Otuz ya~mdan a~ag1 ve elliden yukan olmamak, 
5 - Vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni anza ve hastahk • 

larla malUl olmamak, 
6 - Bubar ve elektrik makinelerinde iht1sas1 olmak. 

Yukandaki maddelerde yazrh ~artlan haiz olup ayni zamanda silo, fab· 
rika, degirmen gibi mliesseselerin fenni k.Ismim idare etmi~ olanlar ve Ziraat 
miihendisi diplomasm1 haiz olup ta makinecilikte ihtisas1 olanlar tercih edilir. 

Kazanana mesleki bilgisine ve imtihanda gostcrccegi muvaffakiyet de
recesine gore 150 - 175 lira licret verilecektir. 

imtihan: Buhar, elektrik, degirmen makineleri nazariyat ve ameliyatm· 
dan olacak ve 10/.§/937 tarihine musadif pazartesi giinji yapliacakhr, (2376) 


