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i~ SAHiFELERDE 

Arkada§Imtz Abidin Daverin 
dost Yugoslavya inbbalart: 

5 inci sahifede -i ., .. 
uncude: Modern ticaret: Rekiam yap· 

mak nic;in Iazimdn? 
S • • Max Alexander 

iSTANB~ - CAGALOGLU 

• 

Pazartesi 26 Nisan 1937 

Tiirkiye birinci 

T E R A Z i FABRiKASI :~ 
Mamulabm tercih ediniz. ..>. {MJ ~ 
Her yerde aray1n1z. Opp..~ 

ve markasJDa 
dikkat ediniz. 

Mukavemet 
ve Zarafet Incide : ~arki Akdenizde Fransa 

General W eygand OnD~DncO Jll sa)'l : 4651 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, 1stanbul - Posta kutusu: tstanbul, No 248 
Telefon: Ba~muharr1r ve ev1: 22366. Tahr1r heyetl: 24298. ldare ve matbaa klSmi 24299 - 24290 

Dosl lrak Hariciye Nazzrz 
bugiin Ankaraya varacak 

lrak1n, Hatay m:esel~si i~in Suriye ile aram1zda 
........................ tavassutta bulunacag1 bildiriliyor 
YugoslavYa·· .. s·e·yah8iiliiD 1 Cenevrede miisbet hava 

haricdeki tel8kki Iori 
Biiyiik devletler Balkan An
~anbnda tamamile miistakil, 
i~a~esine hakim ve sulh iilkii-

Hatay1n anayasast Sancagtn dahili istiklalini 
tam bir ,ekilde tebariiz ettirecek 

V atanilerin yeni 
bir manevrasl 

Ankarada 23 
Nisan bayram1 

u hir manzume gormege ah§· 
lllahlard1r ve ah§acaklardlr 

I'E::n eraberinde Hariciye Vekilimiz 
~ Doktor Aras oldugu halde Tiir
B b ki~e C~mhuriyeti hiikumeti 

Ankara 25 (T eiefonia) - lrak Ha
riciye N azm N aci Eiasii yann §ehrimi
ze muvasalat edecek ve istasyonda me • 
rasimie kar§JianacaktJr. 

Ankarada 23 Nisan ve (;ocuk bayramma aid resimler '1 nci sahifem iz.dedir . •.• 
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a§ akam Ismet lnoniiniin Yugoslavya· 
ra Yapt1g1 seyahat haricde muhtelif akis· 

d
er .uYand,rd!. Biitiin Yugoslavyada pek 
enn 5 • • I 1 h I' d b" .. amtm1yet ere cu§ ve huru§ a m e 

h UYuk tezahiiriere kaynak olan bu seya
Bat ~sasen dost ve miittefik memleket 
s ah akam saym Stoyadinovi~'in ge~en 
1?~ aharda memleketimize vaki ziyare-
lnln i d . d 'b . y I B a esm en 1 areth. ugos avya 

t a§vekilini memleketimizde nekadar i~-
en se '] I I h tl ] Vgt er e kaqllaml§ o dugumuzu a-

Z r artz. Memleketimizde daha fazla ge-
erek daha ziyade gormek fmatlm bulan 

say;n ~evki Behmen Tiirk milletinin Yu· 
:ol avya hakkmdaki samimi dostluk duy
b ~ a:tn, daha geni§ mikyasta takdir ede· 
~~~~~~ti. Merd karakterli Yugoslav mil
le 

1 aynj §eyi yaph ve bu misafirperverlik
e sadece biz Tiirkleri bir hayli ge~ti. 

U hakikati memnuniyetle itiraf ederek 
0fdan doiay1 ~ok miite§ekkir ve minnettar 

•
0 du&umuzu beyan ederiz. 
k Bu miitekabii samimiyetin son safhas1 
ar§lsmdaki harici telakkilerden ilkonce 

~nu bir sulh amiii ve ni§anesi gibi al~rak 
sei~nun_iyetle kar§lhyan lngiliz efkannm 
n/;etl: anlayt§Jna hiirmet etmek vazife
vi1~. lr. Filhakika gerek saym Stoyadino
''ac; 1n. gec;en sonbarda memleketimizi zi-
J teh ve k . . 
f1nd b ge~e §!rod! Ba§bakamm1z tara-
bu ~n u ZIYaretin iadesi hadiseleri ve 
alan Ja~da her iki memlekette meydan 
suihu ost uk tezahi.irleri akh ba§mda ve 
d seven he k . h .. ~. . 1 endir B r esm O§ goreceg1 1§ er-
hic; ol~ a§ka miilahazalardan sarfmazar 
h. azsa T" k' y 1 . 

1 Yak1n k ur 1ye ve ugos avya gl-
§ar 10 'k · k 1' k • d I · aras1ndak. I 1 uvvet 1 as en ev ell 

hesabln ~--d~stiuk her§e5'den once sulh 
Kald1 k~ buy~~ bir kazanc degil midir? 
ket dig .k~ 1k1 dost ve miittefik memle
y unan ~r 1 1 mi.ittefiki clan Romany a ve 
terninatls~nla beraber yakm§arkta sulhu 
Yasi me a !ina alm1§ Balkan Antantl si
ler. }(-- n_~ull_lesinin kuvvetli iki riikniidiir-
, uc;uk It' I· f 
.l(arga§ I k . ~ a In gayesi nas1l muayyen 
nah is a B lhbmallerine kar§l sulh temi
Balka~I alkan _Antantmm maksad1 da 
biraz d ~r ~evresmde boylece ve belki 
tan ib a a_ kuvvetli sulh zab1tas1 olmak· 

arethr 
. Hal bo j .k 
lki dev] . Y e 1 en baz1 harici telakkiler 
eden b· eh? samimi elbirliklerini teyid 
tnernnu u ztyaretlerden acaba ni~in pek 
ler~ B n kaimam'§ olduklanm gosterdi
on g\i u memnuniyetsizligin men§ei be§ 
hadise~ evv~l ~uku bulmu§ pek yakm bir 
soy(jy 1 ~n l~en gelmekte oldugunu a~1k 
st, b .. e unT: Italy an - Yugoslav anla§ma-
h "nu .. k' atta .. ur 1Yenin fena bulmay1~1 ve 
te§vik ·munakkidlerimizin iddiasma gore
&osla ve te~hil bile etmi§ bulunmast. Yu
<;ah§mYyay, ltalya ile anla§hrmak i~in ~ok 
c;ekrn. '§ ve bu yoida zahmet ve mihnet 
d1n ,'§ o~an F ransamn §imdi bu maksa-

.l(cnd 1· ~ · 
htrc;tnhk 1 ~~mden ~ahakkuku kar§lsmda 
erec k . gostermes1 kolay kolay ak1l SIT 

gos! e l§]erden degildir. H ususile Yu· 
Yan1av • 1 taiyan anla§masmda Yugoslav
oldu ~ on~ an evvelki biitiin taahhiidlerinin 
dilm ~u glbi kaldtgt ve kalacag1 tasrih e· 

y1
§ olduktan sonra. 

N am §ehrimizde li~ giin kalarak si
yasi temaslarda bulunacaktJr. Bu arada 
nam §erefine bir ziyafet ve bir de suvare 
verilecektir. 

Dost nazmn yapacagJ temasiann mih
verinin Hatay meselesinde Suriye ile a
ram!zda bir tavassut olacagJ tahmin e • 
dilmektedir. 

lrak Hariciye Nazm 
Adanadan get;ti 

25 Nisan 

Adana 25 {Hususi muhabirimiz • 1rak Hartciye Nazm ekseUms Paris 25 (A.A.) - Canakkale eski 
den) - lrak Hariciye NaZ!n bugiinkii Naci Elasil muharibler birligi bugiin Me~hul Askerin 
Torosla Ankaraya ge~ti. lstasyonda Vali jansmm hususi muhabiri biidiriyor: kabri iizerindeki ate§i tazeiemi§tir. Bu me· 
tarafmdan kar§l1andl. • Burada §ayi oian haber1ere gore, ko- rasimde Tiirkiye Biiyiik E1~isi Suad Da· 

Cenevrene miisbet hava mite, miizakereleri neticesinde, anaya- vaz da ham bulunmu§tur. Umumi Harb-
Cenevre 24 (A.A.) - Anado1u A- [Arkast Sa. 8 siltun 4 tel denberi ilk defadu ki Tiirkiye Biiyiik El-

.......................................................................................................................... c;isi bu merasimde haz1r bulunuyordu. <::a ... 

n k a a 0 •• r s e f • • nakka1ede bir ko1unu kaybeden General 
tlfalld ve 1015 biiyiik deniz harbinde 

' Frans1z filosuna kumanda eden Amiral 

biiYiik bir ragbet kazand1 ~;.'P""' d. mu .. ;m, ;,,;,.k ,bn;,J ... 
lngilterede biiyiik merasim 

Londra 25 (A.A.) - 1915 te Tiirk 
toplannm ate§i altmda Geliboluya fngi
liz btaatmm ihracmm y1ldoniimii bugiin 

[Arkas! Sa. 8 siitun 3 tel 

Bir giin zarftnda sergiyi 16,251 ki,i gezdi, izdihama 
mani olmak i~in tedbirler abndt 

Ba§vekil ismet inonii, ki:imiir sergisinin ag1lma ti:ireninde nutuk soylerken 

Ankara 25 (Telefonla) - _ Ankara Tehaciim baz1 zamanlarda o derece -
Beyn~lmilel Komiir sergisi yalmz bu - yi bulmu~tur ki sergi idaresi baz1 dev
giin 16,251 ki§i tarafmdan gezildi. Bu relerde kap1da bilet sat~§ml kesme~e 
miktar kapidaki gi§ede kesilmi§ clan mecbur olmu§tur. Tehacume kar§I brr 
duhuli e biletlerinin saytstdtr. r Arkas' sa. 6 sfltun 4 te] 

y 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

s·~·;ikla§ Giine§i, G. Saray 
da O~oku magliib etti 

Gazetemizin tertib ettigi giire' miisabakalartna da 
diin Kastmpa' kuliibiinde devam edildi 

............................................................ 
Eden'in Briikselde 
yapacag1 temaslar 
Bel~ika, Almanyantn ve· 

recegi teminab kabul 
etmiyecekmi~ 

Londra 25 (A ~ -~~ 

A) - Hariciye 
N azm Eden in na
§iri efkan addedilen 
Yorkshire Post ga
zetesi Nazmn Briik
sele yapacag1 se -
yahat esnasmda bil -
hassa beynelmilel 
iktlsadi meseleler-
le ve Bel~ikanm 
miistakbel stati.isildngiZtere Hariciye 

me§gul oiacagm1 Nazm Eden 

bildirmektedir. Bu gazete bir Bel~ika 
membamdan ald1gJ habere istinaden Bel -

[Arkast sa. 8 siltun 3 tel 
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Avusturya siyasi 
bloklar istemiyor 

Almanya ile italya Tuna 
meselelerinde de miiste-, 
rek hareket edecekler 
Viyana 25 (A.A.) - cSiyasi blok

lar istemiyoruz~, Pelitiche Kerres 
Pondanz gazetesine beyanatta bu
lunan Ba~vekil 9u~nig, Avustur -
ya harici siyasetinin esasm1 bu soz
lerle tarif etmi§tir. Ba§vekil, Avustur
yamn istiklalinin esas1 clan Roma pro -
tokollarma kuvvetle bagh bulundugunu 
ilave ederek 11 temmuz tarihli Avus -1 l!goslavy b' .. 1 I '1 a§rn amn 1r gun ta ya 1 e an-

~an1na:limu~adder_se b~ behemehal Fran- • • 
,Y ua I ve ldares1le m1 olmak laz1mdlr? · 

.,os avya k d' k d d' . ?• sahib b· en 1 mu a deratma ken 1s1 • 

[Arkast sa. 8 siltun 3 tel 

Abdiilhak Hamid y lr memleket degil midir? 
Dii.nkii Be~ikta§ - Giine~ maQmdan bir enstantane: 

da hughosla~yanm ftalya ile anla§masln- Oiin Istanbul ve lzmirde milli klime 
er an .. .. k I b d d letler I g~ u~uncii bir devlet veya dev· ma~Iarma, Kas1mpa§a u ii lin e e ga-

a eyhme bir tertib yoksa, ki yoktur. zetemiz tarafmdan tertib edilmi§ olan bii-

YUNUS NADI yiik giire§ musabakalanna devam edilmi§· 

[Arkas, Sa. 8 .sii.tun 1 del tir., 

!stanbulda Be~ikta§ Gune~i 2 • 1, lz
mirde de Galatasaray O~oku 4 - 2 yen· 
mi§tir. F utbol ma~larmm tafsil ahm 6 nc1, 
giire§ miisabakalanmn tafsilattm da Z nci 
sahi{e~izde bulacaksmtz1 

ismai1 Mi.i§tak Mayakonun Ankara 
Halkevinde verdigi konferans 

3 iincii sa hi femizcl e 

Leh .. Rumen dostlugu 
daha ziyade s1kla§b 

Lehistan Hariciye Nazm 

Beck 

zasmdaki memleketlerin mlitekabil va .. 
ziyetlerinin 1slah ve tarsini hususunu ye • 
niden gozden ge~irmege amade bulun .. 
maktad1r. 

Lehistanla Romanyamn Sovyet Rus
ya ile oian miinasebetlerine gelince bu 
hususlar da uzun bir tetkike tabi tutu! -
mu§tur. 

Beck'in Rus dostlugu siyasetinin teh-
[Arkast sa. 4 siltun 4 tel 
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<;ocuk bayraminin 
•• •• •• •• •• 
u~uncu gunu 

-------------------
Kii~iikl,~r diin de ,ehrin muhtelif yerlerinde eglen
diler, Giilhane parktnda giizel bir miisamere verildi 
l. 

Diinkii Qocuk bayrammda verilen milsamerelerden biri 

.. ~ocuk b~yrammm diinkii iic;iincu gii - tl. istanbul 48 inci mektebin kii~iikleri 
~u e zengm programlar i~inde ge~mi§ - mar§lar soyliiyor, rondlar yap1yor, zey
tlr. bek ve daha bir~ok milli danslar oynu -

~ocuk Esirgeme kurumu Eminonii yor ve c;ok muvaffak oluyorlard1. Y almz 
nahtye ~ubesi diin Gi.i1han~ parkmda bir saat 17 de ba~hyan yagmur kli~iiklerin 
miisamere hamlami§h. On kuru§ duhu- ne§esini ka~Irmi§ ve program yanm kal-
liye ile girilen park fevkalade kaiabahk- m1§t1r. [ATJcast Sa. 'l stltun 1 de] 



2 CUMHURiYET 

(..__e-=--e_h_-_r_v_e_M_e_m_l_eket Haberleri ) 
Soy adlar1 i~in Y alan ihbar yiiziin- Ka~ak katiller hala 

Tarihl tefrika : 100 Yazan: M. Turhan Tan 
cTer«"iime ve ikti~as edilemezl 

yeni bir tamim den ~1kan hadise ele ge~irilemedi 
•• Padisah askerin gonliinii aviiyor! SoyadtalmJyanlaryaktn- Olen bir adam oldiiriildii Abdullahla Tevfiginnasii 

' ' · da takib edilmege diye ihbar edildi ka~bklart da kat'i sur.ette 
Vezire ve Defterdara kiZgtn olan ocakblar1 baslanacaklar Diin §ehrimizde Biiyiik Karadeniz o· belli degil 

' telinde bir oliim vak'as! olmu§ ve bu 0 -
kendisine minnettar etmek i~in yeni~eriJere Ve Dahiliye Vekaleti vilayetlere gonder- liimden sonra akla gelmiyecek kadar ka· 

d digi bir tamimde her Tiirkiin oz admdan n§Ik meseleler c;Ikmi§hr. 
sipahiJere elli!?er a)bn dag1tbr I ba§ka soy ad1 da almaga ve ta§1maga Karacabey orman memurlanndan A-

Hiinkar, dii§iincesinin bu noktasmda Ina fmat vermemi~ti. Ayagmm tozile o 
gozlerini kapar, Hurremini tema~aya da- i§e temas etmek istemiyordu. Hatta, or
lard!. Onun yarican dedigi bu giizel du biiyiiklerine yiiziinii gostermek ve or
mahluk, §U haya!i tema§a masmda da duya iltifat etmek ic;in biiyiik bir divan 
sihirini hissettirir ve geceleri dag1tan se - kurdurdugu vakit te <<giiniin biiyiik me · 
her l§lgl gibi kocasmm kafasmdaki kara selesi» halini aim!§ alan Vezir - Def -
miilahazalan. silip siipiiriirdii. Siileyman, terdar kavgasmdan haberi yokmu§ gibi 
sevgili kansmdaki bu hassiyete de hay - davrand1, Ibrahim Pa§aya «Tebriz fa -
rand1 ve onu, her yaraYl bir lahzada iyi tihi» s1fatile hi!' at giydirirken lskender 
eden efsanevi nil§idarulara benzetiyor, <;elebiye de - uzun bir yiiriiyii§ masmda 
ic;in ic;in kutluyordu. askeri iyi beslediginden dolay1 - mmah 

Hayraniyetle kan§Ik §iikran duygu - bir kaftan ihsan etti. 
lanm Hurreme bildirmegi de ihmal et - Hiinkar, kendi dii§iincelerine gore 
mezdi. Hem en her giin on a mektub yo!- hareket ediyordu. lbrahimin T ebrizi 
luyor ve adama mektublanna gazeller de yagma ettirmemek yiiziinden Y enic;eri -
ilave ediyordu. ~iirler, evvelki seferler s1- Jeri ve Sipahileri kizdirdigml, Defterda
rasmda yaz1hp gonderilenler gibi hep rm da askere bah§i§ dagitJlmasma - Ha
a§Ikaneydi ve ekseriya §U §ekildeydi: zineyi korumak bahanesile - ma gos -

Ell saba benden varup yarin aeru aivamn termiyerek o k1zgmhg1 koriikledigini bi -
op liyordu. Ondan otiirii ilk yap1lacak i§ler 

Hakipayine yuzun surer gtbi damanm op masma askerin gonliinii avlamak mad -
A~k meydanmda top it, oynasun dilber, 

sertn desini koymu§tu. Vezire ve Defterdara 
F~rsat elverdik!(e mahji ziilfilnii.n !(evkanm k1rgm olan ocakhlarm kendisine minnet

op tar kalmalanm istiyordu. Bu sebeble, ge· 
Goz karasm halledip vazdtm nigare na- ne 0 divan giinii, Hazine sand1kJanm ar-

mesin >< 

Okuduk!(a buse cer eyle lebi handanm lip hrd1, Y enic;erilere ve Slipabilere elli§er 
Taht~ ac (l) ii.stiinde hdli san Habef Sul- altm dagitt!rdJ. 

tamdtr 
Ka§lan tu!Jrasm~ gordiin, hemen ii.nvanin ~imdi orduyu liizumsuz yere yorgun-

- op Juga sevkedenleri cezalandJrmak mas1 
ttabei ulya yiiziidiir, ortiisii ziilfU styah • gelmi§ti. Lakin bunda acele etmek dog -
Ey Muhibb!/ Perdeyi ke~tet riihi rah~an~; ru degildi, iyi bir inceleme yaplp hakiki 

sue; sahibini meydana c;1karmak icab edi
yordu. Goriinii§e bak1hrsa en biiyiik suc;
lu ibrahimdi. Hiinkar, bu hakikate ka -
naat getirmi§ olmakla beraber vezirini se
fer masmda cezaland1rmak istemedigin
den ikinci derecedeki suc;lulan ara§ltn -
yordu ve bu i§i de teenni ile, ihtiyatla ya
p!yotdu. 

Giirelden zill/U. Leylasm goniil sevdaya dil$
mii~tiir 

Olup Mecnun gibi 11eyda yiiriir, sahraya 
dii§mii$tiiT 

Giiniilden bir nejes gitmez lebi hamras' 
dildarm 

Hl!men ol rinde benzer kim meyi hamraya 
dil$mil~tiir 

Gel ey servf h'famamm goziim y~ma rah
meyle 

Ki merdiimzadedir aher goriirsiin paye 
d~mil$tiir 

Aceb bilsem gulf ra'na ne yiizden benzemi~ 
'* l) Jrt.. "' .t..a.. 1 yO.re 

,..,18.ayaszz an terketm~, lwmM 10Ttt;l}4 {i.it§· 
mil~tiir 

•ll"11mn¢n Padi~ah. oldum · seraser · ciimle U§· 
~aka 

HiimaY' ziilfi dilberden ba$tma sdye dii§
mil$tiiT. 

Fa kat bu a§k dii§iinceleri, bu §lir eg
lenceleri ona hakikati unutturmuyordu 
ve kurak topraklarm bo§ubo~un!J. kanla, 
§ehid kanile suland!gml s1k stk ha!!rlay!p 
iiziiliiyordu. Nitekim biitiin T ebriz hal
kml yollara dokerek kendisini kar§Ilama
&a ~lkan lbrahime de iiziintiisunii soyle· 
di: 

- Bunlar, dedi, kuru gosteri§ler. 
Yirmi Yll once babam da buraya geldi. 
Hem senin gibi elini, kolunu salbyarak 
degil, ba§ verip ba§ alarak geldi. ~u o· 
niime dizdigin halk tarafmdan kar§Ilan
d!, han) hanl alki§Iandi. Lakin ne ka • 
zand1? .. Hie;! .. Bir giin gQc; borusunu ot• 
tiirdii, orduyu online kahp lstanbul yo • 
lunu tuttu, T ebrizi gene sahiblerine b1 • 
rakh. Bizim de yapacagimiz bu. Oc; giin, 
be§ giin §U tarumar olmu§ iilkenin konu· 
gu olacag1z, jionra kos kos yurdumuza 
donecegiz. • 

V e sert sert vezirinin yiiziine baka -
rak ilave etti: 

- Viyanadan dondiigiimiiz gibi I 
Bununla beraber sitemini ileri gotiir -

medi, Avcanda kurulan otagma girer 
girmez giileryiiz takmd1, fbrahimi yam
ba§ma oturtup uzun uzun soyletti, Bag· 
dad iizerine yap1lacak hareketin plamm 

T ebrizde veya oraya yakm bir yerde 
m-:ydan harbi yap!lamiyacagi, Safevi 
oglu tahmasb'la - nekadar ugra§Jlusa 

u~rWISJ~ .~ temas . e~ilip ~ava§~ g!~i~ile -
miyecegl anla§Ilarak Bagdada yurumek 
kararla~mca ilk harb pl.~nmm degi§tiril -
mesindeki isabetsizlik biitiin fecaatile 
meydana ~1kll ve suc;lulara bir§ey yap -
mamak zarureti daha kuvvetle hissolun· 
du. 

Ciinkii T ebriz - Bagdad yolu, Di • 
yarbekir - Musul - Bagdad yoluna na • 
zaran c;ok sarpt1, mevsimin ilerlemi§ ol
mast sebebile 0 sarphk on kat ziyadele§· 
mi§ti. Daglarda, c;amurlu ovalarda top • 
Jar, ikidebir ~ukurlara gomiiliiyor. uc;u -
rumlara yuvarlamyor ve bu yiizden or
dunun yiiriimesi giic;le§iyordu. Yiik hay
vanlan hirer hirer degil, onar onar, yir • 
mi§er yirmi§er oliip gittiginden aguhkla
nn ta§mmas1 da giin ba§ma derece de • 
rece imkansizla§Iyordu. 

Sultan Siileyman, kendine mahsus a
girba§hhkla uzun bir miiddet bu giic;liik· 
lere, bu s1kmtilara tahammiil gosterdi. 
Lakin bir bogazdan gec;ilirken denk denk 
ag1rhgm u~urumlara yuvarlandigml, yiiz 
top arabasmm yakllmasma ve toplann 
topraga gomiilmek suretile terkolunma • 
sma mecburiyet has1l oldugunu goriince 
dayanamad1, ibrahimi yanma c;ag1rdl: 

- Gordiin mii, dedi, T ebrize gitme
nin sonunu?.. Sana bu kan kim teklif et-
ti? 

- Defterdar kulun? 

- Y a sen in akbn neredeydi? 
(Arkas~ var) 

mecbur bulundugu cihetle soyleni§te, ya- li hem kalb hastahgml tedavi ettirmek ve 
Zl§ta ve imzada buna riayet edilmesi la- hem de gezmek maksadile mezunen ~eh
Zlm geldigini bildirmi§tir. Baz1 muhabe- rimize gelmi§tir. Y anmda kans1 ve iki de 
relerde, birc;ok yaz1 metinlerinde hala soy kiic;iik c;ocugu bulunan Ali Biiyiik Ka • 
ad1 kullamlmadigl goriilmii§tiir. Bu ka- radeniz oteline inmi§ ve otele indikten 
nun! icaba bilhassa resml muamele ve bir saat sonra birdenbire iizerine bir fe -
muhaberelerde ehemmiyetle riayet edil- nahk gelerek olmii§tiir. 
mesi emredilmi§tir. Hemen c;agmlan iki doktor Alinin 

Digr taraftan 1stanbul Vilayeti henliz kalb sektesinden oldiigiinii bildirmi§ler, 
soy ad1 almaml§ olanlan s1k1 bir surette biraz sonra gelen zab1ta doktoru da ayni 
takibe karar vermi§tir. lstanbul ni.ifus i- §ekilde rapor vermi§tir. 
dareleri heniiz soy adlannm kayidlerini Tam bu mada Galata polis merke . 
ikmal edememi§lerdir. Bu muamele kisa zine bir miiracaat vaki olmu§tur. Mii. • 
bir zamandC:. ikmal edilecek, miiteaktben racaati yapan ahc;t Osman oglu Alidir. 
soy ad1 almaml§ olanlann isimleri kiitiik- Ali merkeze nefes nefese girmi§ ve §Un
lerden c;IIcanlarak polis vas!tasile taki - Ian soylemi§tir: 
batta bulunulacak ve bunlara Vilayel «- Ko§un, Biiyiik Karadeniz otelin
makam1 tarafmdan hirer soy ad1 verile- de bir adamm haya!t tehlikededir. Otele 
cektir. Ayni zamanda bunlar hakkmda biraz evvel inen bu adam1 otel sahibi 
Vilayet idare heyeti kararile para cezas1 Hiisnii ve adamlan oldiireceklerdir.» 
kesilecektir. Para cezas1 vermiyenler Hemen birkac; polis Biiyiik Karadeniz 
hakkmda hapis karar1 verilecektir. oteline ko§uyorlar ve filhakika otele yeni 

inen bir adamm biraz evvel oldiigiinii 
MOT EF ERR/ K deh§etle ogreniyorlar. 

t Bu tiiyler iirpertici hadise kar§Ismda 
stanhul iizerinde tenezziihler zabJta derhal Miiddeiumumiligi haber _ 
Diin ogleden sonra Devlet Havayol - dar ediyor ve nobetc;i Miiddeiumumi 

lan idaresinin bir tenezzuh tayyaresi Hikmet vak'a yerine gidiyor. 
halka mahsus uc;u~lar yapm1~tlr. Muhte- Hadise c;ok kan§Ikllr. Miiddeiumumi 
lif postalarla yirmi be~e yakm merak • etrafh tahkikat yap1yor. Doktorlar kalb 
hy1 istanbul, Beyoglu, Bogazic;i, Ada -
larla Y ·1k.. .. · d d 1 t t sektesinden oldii diyorlar. T an1yanlar e§l oy uzerm e o a~ 1ran ay-
yareye ayni zamanda Ankara _ !stan _ (bu adamm esasen kalb hastahg1 var -
bul seferini yapan pasta tayyaresi de re- d1r) diyorlar. Karls! (kalbi agnd1 ve 
fakat etmekte idi. kolumda oldii) diyor. Cesedin iizerinde 

Halka mahsus olan bu u<;u§lar dun e
peyce alaka toplaml§trr. Musaid hava -
larda tekrar edi!ecek olan bu uc;u§lara 
i§tirak etmek istiyenleri Devlet Hava
yollarmm bir otobiisii Ye~ilkoye mec -
canen ta§tmaktadlr. 

Mersin V alisi doniiyor 
Ankarada Dahiliye Vekaletile temas

ta bulunarak §Chrimize gelmi§ olan 
Mersin Valisi Riikneddin Nasuhi bugi.in 
Mersine gidecektir. 

Karadenizdeki serseri mayin 
imha edildi 

Ge~enlerde Trabzon a~1klarmda goru
len serseri mayin evvelki gun Karade -
nizin Anadolu k1smmda Sansu mevki
inde kumlara saph bir halde bulunmu~ 
ve alakadarlar tarafmdan imha edil -
mi§tir. 

Bahk hakktnda malumat 
isteniyor 

ikbsad Vekaleti vilayetlere gonderdi
gi bir tamimde bahkc;ll1k ve bal!k sana
yii hakkmda mufassal malumat istemi§
tir. Bu malfunat arasmda tutulan babk
larm cinsi, ihrac ve istihlak edi!enlerin 
miktan ve o civarda konserve fabrikas1 
bulunup bulunmad1gma aiddir. 

~ayani imtisal bir hareket 
Haber ald1g1mlZa gore, Adana Milli 

Mensucat Fabrikast Limited §irketi 
stajyer olarak yeti;?tirdigi iki Turk gen
cini iplikc;ilik ve dokumacthk ihtlsas1 
yapmak uzere Fransaya gondermi§tir. 

Bu hareketin diger fabrikalar i~in de 
bir niimunei imtisal o!masm1 temenni e
deriz. ....... 

hic;bir ba§ka eser goremiyen Miiddeiu -
mumi kalb sektesinden oldiigiine kanaal 
getiriyor ve bu defa ihban yapan ah~t 
Aliyi isticvab ediyor. 

Ali §Un!an soyliiyor: 
«- Bana bunu otelin sahibi Hiisnii· 

niin eski ortagl sayledi ve (git karakola 
haber ver) dedi.» 

Halbuki, Hiisniiniin ortag1 Ismail de 
.. I x........ . IO"Y -e \.1\,YVJ ~ 'f ~ ,. • I 

«- Vak1a ben Aliye boyle bir ha -
btr ~rtlim amma. ~ldiirecekler . dt:n1e ..; 
dim, olmii§ dedim.» 

h bu §ekilde kan§Ikhktan kurtuluyor. 
Miiddeiumumi bunun iizerine Ali i!e 

lsmaili ciiriim tasnii su~ile mahkemeye 
vermi§ ve cesedi de Morga gondermi§ -
tir. 

Ali ve lsmailin diin gee; vakit duru§ -
malar! yapilml§ ve duru§ma tahkikatm 
ikmaline kalm!§l!r. 

SACLIK I$LERI 
Tiirk Di§ Tahihleri cemiyeti· 

nin faaliyeti 
Ka~ak suretile ~ah§an diplomastz ve 

miisaadesiz evlerinde hasta kabul ede
rek di~ hekimligi yapan bazt kalfalarm 
meslegin §eref ve haysiyetini ve ayni 
zamanda s1hhati umumiyeyi haleldar e
den kanunsuz faaliyetlerile yakmdan a
lakadar olmaga ba§hyan cemiyet mii -
durli.igu, kaymakamhklarla beraber o
larak faaliyete gegmi§tir. Bu meyanda 
Beyoglu ve istanbul taraflarmda r;ah§an 
sekiz, on ki§iye ciirmii me~hud yaptrra· 
rak Adliyeye verdirmi§lerdir. ...... 
Karahiik miihendislerinden 

hiri Londraya gitti 
Karabiikte c;ah§an tngiliz miitehassis

lardan Karniski ile bir miihendis arka
da§l dun §ehrimize gelmi§ler ve ak§am
ki trenle Londraya hareket etmi§lerdir. 

Veznedar Hiisniiniin katili Abdullah 
ve Hatayh T evfik tevkifaneden kac;ah 
be§ giin oldugu halde el'an bulunama -
m~lard1r. Hatta Abdullah ve T evfigin 
nas1l kac;llklan bile daha kat'i §ekilde 
tesbit edilememi§tir. 

fki katilin nasi! kac;!!klan meselesile 
bir taraftan Miiddeiumumi muavinlerin -
den. Sabri me§gul olurken diger taraftan 
da Istanbul zab1tasi §ehrin altmt iistiine 
getirerek kendilerini aramaktad1r. Em -
niyet ikinci §ube miidiirii N ecati diin pa
zar olmasma ragmen Emniyet miidiir • 
liigiine gelmi§ ve miitemadiyen direktifler 
vererek katillerin yakalanmast i§ile biz • 
zat me§gul olmu§tur. 
~u anda biitiin §ehir tam manasile bir 

kordon altmdad1r. V e iki kac;agm sak • 
lanmalan miimkiin goriilen ve §iiphe e -
dilen her yer goz hapsine almmi§tJr. Za· 
b1ta gerek Abdullah, gerek T evfigin §e· 
hirde olduklan kanaatindedir. Fakat is
tanbuldan uzakla§malan ihtimaline bina· 
en Emniyet Umum Mi.idiirliigii biitiin 
memlekete dikkat edilmesi. emrini ver • 
mi§tir. Istanbul Vila yeti J andarma ku -
mandanhg1 da §ehrin dl§lni taramakta • 
d1r. 

Abdullah s.on senelerin en az1h ve 
kurnaz katillerinden biri olarak tamn • 
ml§llr. Bu adam veznedar Hiisniiyii ol
diiriirken biiyiik bir sogukkanhhk goster
mi§, giinlerce zab1tay1 pe§inde ko§turarak 
yakalanmaml§, veznedarm oliisiinii ken
di elile gostermi§ ve Miiddeiumumi ida
rom! isterken goziinii bile kirpmami§tJ. 

Hatayh T evfik te Suriyenin en az1h 
katillerindendir. Y apt1g1 cinayetten son
ra hududu gec;erek Suriye ve F rans1z za· 
bttasml atlatml§, sonra da Tiirk jandar
masml ugra§hrml§hr. Bu iki §eririn ya • 
kalanmasma selameti umumiye namma 
biiyiik bir ehemmiyet verilmektedir. 

Diin pazar olmasma ragmen tevkifa -
neye bir tek ki~i yakla§tmlmaml§ ve tah· 
kikata devam edilmi§tir. · 
dl~n~ 1\f.l\hei~ h~i~~~ tJ\x . 
rulmaktadtr: 

' ~fl ;nJt(itJniar Mi lkesh ~ bu-
na nas1! imkan buldular? 

2 - Onlar kestiyse testereyi ve de -
mirin kesilmesi ic;in laz1m olan yag1 ne
reden tedarik ettiler} 

3 - Parmakhgm kesildigi nas1l du
yulmad!? 

4 - Demir parmakhgm dar deligin
den bilhassa geni§ omuzlu olan Abdul -
lah nas1l c;Ikabildi ~ 

5 - On kadem a~1khg1 nastl atla • 
d1lar ~ 

7 - Bu atlayl§l nobetc;i kulelerinde 
bulunan jandarmalar nic;in gormedi? 

8 - ;lu vaziyette kap1dan c;tkml§ ol
malan ihtimalleri. .• 

9 - Tevkifane dahilind~ ve haricin
de ·bulunduguna §iiphe edilmiyen elleri 
kimlerdir} 

Biitiin bunlann cevablan aydmlahl • 
maga c;ah§Ilmaktadir. 

DENIZ 1$LERI 

Denizyollar1 memurlarinm 
protestosu dogru degil 

Di.in, bir ak§am gazetesinden naklen 
Devlet Denizyollan memurlarmm tic -
retlerinin indiri!mesi yiizunden idareyi 
protesto etmi~ olduklanm yazml§tlk. 
Salahiyettar bir zattan ogrendigimize 
gore boyle bir protesto hadisesi cereyan 
etmemi~tir. 

dinledi. Biraz sonra da ona sofra kur - _(_1_) _B_u_r-ad_a_k_i_a_c_, -f!-1 di~i demektlr ve ke
durtarak sakilik ettirdi, saz c;aldirth, ko§- lime arabcadtr (Hal) de eben~ demek ol-

lzmir ser gisine haz1r hk 
izmir (Hususi) - Kiiltiirparkta baz1 

miiesseseler tarafmdan yaptmlacak olan 
eglence tesisah, muayyen miiddetle inti -
fadan sonra belediyeye kalacakllr. Bun
lardan, §ehir namma istifade olunacak • 
hr. 

Miirettibler cemiyetinin diinkii toplanbs1 
ma okuttu, iyi bir yorgunluk c;Ikard1. duguna gore §air, sevgilislnin beyaz yii-

B "'t"' b h h b I ziindek! ben!, f11 d!~lnden taht iizerlnde o-u ~n u ma rem musa a e stra a -d 1 k turan Habe§ Padi§ahma benzetml~ oluyor. 
nn a s ender <;elebiden soz ac;Ilmasl· M. T. T. 

Konservatuar Koro heyetinin konseri 

Konservatuar orkestra ve koro he -\ hazrrlamaktad1r. 
yeti, yarm ak~am Frans1z tiyatrosunda Programda Haydn'·in mevsimler isim
profesor Muhiddin Sa~alun idaresinde li orp.toriosundan, Schubert'in, Brahm
bir konser vereceklerdlr. • . s'rn cserlerinden sec;ilmi§ guzel parc;a-

Musiki alemi tarafmdan alaka 1le bek- lar vard1r. 
lenen bu konserin muvaffak olmasl i«;in Aynca milli bestekarlanm1zdan Ce -
buyiik bir itina gosterilmektedir. mal Re~id, Adnan ve Mesud Cemilin de 

Giizide san'atkar Muhiddin Sadak koro ic;in armonize ettikleri baz1 halk 
yorulmak bilmiyen bir gayretle gerek turkiileri dinletilecektir. 
orkestray1 ve gerek ba~tan a§ag1 kendi Resmimiz, Konservatuar koro heyeti
talebeleri tarafmdan te§ekkiil eden ko- ni muallimleri Muhiddin Sadakm ida
ro heyetini aylardanberi bu konser ic;in resinde c;ab~1rken gostermektedir. / 

Briiksel enternasyonal fuannda birin -
ciligi kazanan Viyanah doktor Rozenfeld 
idaresindeki 9 bayandan miirekkeb bir 
orkestra sergi kazinosu i~in angaje edil -
mi§tir. 

Bu y1l fuarda tertib edilecek muhtelif 
eglenceler, futbol. giire§. tenis miisabaka
lan, at yan§lan miinasebetile lzmire faz
la kalabahk gelecegi dii~iiniilmii§ ve otel 
ve pansiyonlardan ba§ka baz1 ailelerin 
miisaid evlerinden istifade olunmas1, bu
nun i~in de aileler nezdinde te§ebbiiste bu
lunulmasl kararla§hnlml§hr. 

Damadmdan edindigi ~ocugu 
dii§iirmii§ 

Malkara (Hususi} - Buraya tabi 
Balh koyiinde dere boyunda bir c;ocuk o· 
liisii bulunmu§, yap1lan tahkikat netice ~ 
sinde bunun Kiic;iikhlZlr kiiyiinden Mus -
tafa klZI 45 ya§lannda dul Hanifeye aid 
oldugu anla§Ilmi§hT. 

Sorguya c;ekilen Hanife damadile gay
rime§ru miinasebet neticesinde hamile kal
digmi ve yolda sanclSI tutunca vaz't ham
ledip iisttarafm1 dii§iinmeden ~ekilip git -
tigini itiraf etmi§tir. 

Diinkii igtlmada hai1!1r bulunan miirettibler 

Dun Eminonii Halkevinde toplanan 
Turk Miirettibler cemiyeti, nizamname
nin tadil ve Is!ah1 ve cemiyetin butun 
matbaa i§c;ilerini bir araya tophyarak 
cMatbaa i~c;iler Cemiyeth ne ~evrilme
sini bir«;ok munaka~alardan sonra kabul 
etmi§tir. 

Nizamnamede tadil ve xslah ic;in yeni 
bir idare heycti sc~ilmi§tir. Bu idare 
heyeti nizamnamede tadilat yaphktan 

sonra biitun matbaa i§c;ilerini davet e
derek her §Ubeden azast bulunan bir i
dare heyeti sec;ecektir. 

Bugunku toplanhda sec;ilen idare he
yeti §U kimselerderi miitekkebdir: 

Hamid (Ar;1k Soz), A. Mehmad, izzet 
(Ak§am), Saim (!nhisarlar), Selim 
(Cumhuriyet), Strrt (Devlet), Haf1z Ce
mal, A. Munir, Kiic;uk Ahmed, Siireyya 
(inhisarlar), Cenani (Son Telgraf). 
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Siyasi " icmal 
Berlin - Roma mihveri 

ve Avusturya 

V enedikte, italya ve Avustur)'~ 
Ba§vekilleri arasmda cereY~!. 
eden gorii§meler, beklendlg1 

vec;hile, Avusturyanm, Berlin - Ro1t13 

siyasi mihverine kat'i surette tabi olac3' 
g1 neticesine varml~hr. fki memleketin 
mukadderahm elinde bulunduran JVI. 
Mussolini ile Dr. ~u§nig, Venedikten ~!' 
rimadan evvel, ne§rolunan resmi tebhS' 
de dahi, bu hakikat teyid edilmi§tir. Bii• 
tiin bu miizakereler ve neticeleri munl3! 
zaman Macaristana bildirilmi§ oldugun• 
dan ve Macar hiikumeti de hir;bir itirat.' 
da bulunmadlgmdan bu devlet dahi, es· 
ki temayiilii ve karan iizere, AvusturY3 

ile birlikte, Alman - ltalyan siyesi bir ' 
ligi grupuna saglam olarak baglanml§ ka' 
hyor. 

Her iki Ba§vekil, Tuna havzasmd3 

diledikleri umumi te§kilatm Almanyaslt 
tasavvur ve tahakkukuna imkan olmadJ• 
gm1 aynca tesbit etmi§lerdir. ltalyanin• 
Almanya ile yaphg1 anla§ma gibi, Yu ' 
goslavya ile de akdettigi muahedenin. 
Orta Avrupa devletlerinin menfaatleri 1 

ne uygun olduktan ba§ka umumi sulhull 
tahkimine de yanyacagm1 mii§ahede et• 
mi§lerdir. 

V enedik miizakerelerine dair, f ta)ya 
hiikumetinin na§iri efkan gazeteler tara• 
fmdan verilen miitemmim malumata gore 
biitiin gorii~melerde, hakim ve esas me"' 
zu, Almanyanm Orta Avrupadaki va • 
ziyeti olmu§tur. 

Avusturyadaki milli sosyalist harekt' 
linin, Alman tahrikinden ziyade, Avus • 
turyamn ic;inden gelme bir hareket o!dtl"' 
gu ve Avusturyaltlarm katolik mezhebi • 
ne salik olmalan, iki Alman memleke 1 

tinin onlerindeki muazzam meseleler kat• 
§!Smda duyduklan tesaniide tesir edemi• 
yecegi tesbit edilmi§tir. 

Gene italyan gazetelerinin ne§retti~ 
tafsilata gore, Avusturyadaki milli sos • 
yalistler, yaklnda, Avusturya hiikume ' 
tine ve bu kabinenin dayand1g1 te~kilata 
i§tirak edeceklerdir. Y ani nazileri hiikU' 
metten ve memleketin siyaseti lizerinde 
nafiz te§kilattan uzak tutmak maksadile 
Avusturyada katolik papas partisinin "U• 
cude getirdigi diktatorliik, nihayet asJ 
gayesini terke ltalyanm tavsiyesi ve hat• 
.ta> i~rtio\iterine' mecbur olmuyt\.tt. · •• 1 

1talya, Orta Avrupada bir · derecr: 
Fransa ~ ingiltere tarafmda.' da ho~ 
goriilen hiikim bir vaziyet sahibi bulUJl' 
dugu zaman. Avusturyamn ergec; AI 1 

manya ile birle§mesine yol ac;acak olall• 
nazilerin bu memlekette hiikumet mes ' 
uliyetine ortak olmalarma §iddetle mu • 
halifti. Katolik papas partisi bu muhale: 
fete dayanarak Avusturyamn istiklah 
davasile diktatorliik kormu§tu. ltalya, 
politika ve sevkulcey§ cihetinden faali .'I ' 
yetinin stklet merkezini Akdenize nakl 
ve gayretini de yeni imparatorlugunll 
saglamla§!lrmaga hasrettikten sonra 01" 
ta Avrupadaki mevkiini Almanyaya bl' 
rakmi§hr. 

Avusturyadaki katolik papaz dikta ~ 
torliigii, ltalya tarafmdan birakildigln1 

hissettigi zaman, <;ekoslovakya ile an 1 

la§maga temayiil etmi§ti. CekoslovakY! 
dahi bunu fiTSat bilerek AvusturyayJ blf 
Orta Avrupa federasyonu fikrine c;ek ' 
mege ve bu suretle Tuna havzastnl AI ' 
manyaya kar§J biisbiitlin kapataoak ~ 
italyanm arkasm1 a~1kta b1rakacak b1f 

plam tahakkuk ettirmege ~ah§ml§tl. <;e' 
koslovaky.a Ba§vekili, gec;enlerde Viya• 
naya gelerek yapt1g1 miizakerelerde bel' 
bu gayeyi giitmii§tiir. 

~imdi M. Mussolini tekrar miidahale 
ederek Avusturyanm yalruz kendisine 
merbutiyetini saglamla§l!rmakla kalma ' 
YIP bu devleti Berlin - Roma po!itik3 

mihverini beraberce kurdugu Almanys' 
ya dahi iyice yakmla§hrml§hr. <;ekos!o• 
vakyanm yapllg1 te~ebbiislerin bu suret' 
le akim kalmas1 Almanyada biiyii~ 
memnuniyetle kar§IIand!. Berlin - Rom' 
mihverinin Orta Avrupada biitiin ku'l ~ 
vet ve tesirini gostermesinin temin edil ' 
digine hiikmolundu. ingiliz matbuatt ds' 
hi bu neticeyi teyid etmekte ve Avustu!' 
yanm. Almanyaya iltihakt ihtimalintll 
c;ok kuvvet buldugunu kaydetmektedir. 

Avusturyanm <;ekoslovakya ile bir • 
likte hareket etmemege kat'i karar "er' 
mesi en ziyade Macaristana derin Jlefet 
aldirmi§tlr. <;iinkii, bu devlet, biisbiitiill 
tecrid edilmi§ bir vaziyete dii§mekten ~oi 
korkuyordu. Hulasa Venedik miilaka11 

Orta Avrupada dahi Berlin • Ront• 
mihverini saglamla§tirml§tlr. 
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CUMHlJaiYET 3 

lhtilalci kuvvetler 
Bilbao'ya yakla§Iyorlar 

General Franco hiikumeti ingiltereyi 
• 

Yeniden siddetle 
' 

protesto ett1 
Biskaya cephesi 25 (A.A.) _ Ha ., talyamn Napolide ai1es~n.e gonderd~g~ 

vas A)'ansrnJ h b' . G Betto mektubda «merak etmeymiZ, her~ey IYl .. n mu a m eorges • . k b 
dun F rancist'leri 'k' k 1 sa at 16 da j gidiyor» denmekte Jse de me ~~ un nere-
Eilorio'ya girdik~;i~i voe u;~;a be§ kilo • den yazdd1gt bildirilmemekt;du. M~k • 
rn~tro mesafede bulunan Durango'yu I tubun zarft iistiinde Fran co nun _e_h~~e 
rmtralyoz ate§i altmda bulundurmakta o1- bulunan ltalyan znhhlarmdan bmsmm 

duklanm haber vermektedir. miihrii vardir. • • . 
Asiler, diin gece de ileri hareketlerine ~adrtdde yenr rdare h -

devam etmi§ler ve Barriozabal ve Santa Madnd 25 (A.~) - Halk cep e 
Mananzaro tepelerini i§gal eylemi§lerdir. sinin murahhaslan ogelden s~nrarvtr~d 

T epelere kar~1 tevcih edilmi§ olan ta • listler~en R_a~a.el _de Ia P~ata Y_l a n 
arruzlar hita · ld • dan hali • Beledrye reJSI mtthab etmi§Ierdtr. 
h rna ermi§ o ugun · M' · • 

azrrda B1'Jb • d • · kte olan Dahili harbin devam etmesJ raJa mn ao ya o_gru mme • A • 1 k · 
Yol, F rancist'lerin ileri hareketlerini ko - askeri ve miilki yegane amir o ~~a d.IP k: 
1ayla§hracakhr. kasma mani o1mu§tur. B_unun l~m IT I 

T 
0 

• .. k · hii- normal kaideye avdetle b1r beled1ye me_c-
1.• Ps;u kuvvetlen, dun !abah va h 1. . t · · k r verilmi•tir Bu mechs 
r;umet '1 · .1 . . b b d t lSI es1sme ara , · • 

~ S:1 enn mevz1 enm om ar Iman e • M d ·d yaletJ'nin alelade idari servisleri 
lnege ba 1 a n e . 

§ ami§hr. halinde faaliyette bulunacak olan esk1 

9 Mo~dracan' dan gel en bir kuvvet, saat komiserlikleri idare edecektir. Miaja as
da brr taarruz icra ve saat 1 0 da Cam- keri vazifelerini muhafaza etmektedir. 

Panzar 'd' . . I . . k h .. F g.e~.~ 1m I§ga etrnl§hr. .. • Bundan sonra yalmz mer ez cep esmm 
.1 ~anmt 1er, bunu miiteak1b hukumet • yii.ksek kumandasile me§gul olacakl;r. 

c;~-=~~n mevzilerine taarruz etmi§ler ve Jhtilalcilerin bir _orotestosu 
gogu.~ gogiise yap1lan s;etin miicadeleler_e St. Jean de Lutz 25 (A.A.) -Fran-
Ve hu__kumets;ilerin §iddetli mukavem~tlen- co hiikumeti ingiliz gemilerinin Bilbao 
ne ragm b '1 · · I 1 mi§I er • 1 b 'I b d' en u mevz1 en l§ga ey e ablukasmr zorlama an miinase et1 e u 

lt. gemilere ingiliz harb sefinelerinin refakat 
Bunu muteakrb saat 16 da Mosdragon etmelerini lngiltere hiikumeti nezdinde 

~e \ramayona kollannm iltisak etmeleri siddetle protesto etmi§tir. 
Uze~ne Ellorio da i§gal edilmi~tir. Bu h~- -$imal ce_ohesinde alznan esirler 
rekat esnasmda hiikumet~iler, ufak bir Vitoria 25 (A.A.) - Havas Ajans1 
rnukavemet bile gosterememi§ler ve peri· muhabirinin bildirdigine gore, Biscaye 
§an bir halde ricat etmi§lerdir. cephesindeki hareketleri esnasmda nasyo· 
lhtilalcilerin eline diifen Yunan nalistler fevkalade miihim miktarda harb 

va...,uru levazJml ele gec;irmi§lerdir. Oyle ki £l-

Atina 25 (Hususi) - . A_kd~nizd~ goveyta'da muazzam bir silah ve miihim
kayboldugu zannedilen Poh 1smmdek1 mat deposu bulmu§lardrr. Esirler grup 
Yunan vapurunun ispanyada millicilere halinde teslim olmaktadJr. Tek bir nok: 
aid bir lirnanda zaptedilmi§ oldugu anla- tada 500 esir sayiimistlr. _11k defadu kr 
~llrn1 hr. Bu va urun tayfasmdan bir 1 - bir p;iinde bu kadar c;ok em altnmi§hr. 

§ _ .. ~'""'"""""""""'""""'""IIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIflllfllffllfiiJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUu•m""""""'"""""'" 

Sovyet Biiyiik El~isi I ingiliz Krahn1n ta~ 
Ankarada dost~a 

u~urlandt g----
istasyonda Atatiirkiin 
Yaverile bir~ok vekil· 
ler haztr bulundular 

• • • g1yme meras1mt 
tehlikede mi? 

• 
Bir kanun yiiziinden lngi· 
liz meb'uslartntn grev ya· 
pacaklart haber veriliyor 

A - 5 Londra 25 (A.A.) - Sunday Referee 
' R nkara 25 (Telefonla) - ~v~et gazetesinin yazdJgma gore, M.ali_Y~ Ba-

d usya Buyiik Els;isi olup memleketrmrz- kam milli mlidafaa vergisi proJesmi kal
_en aynlacag1 cihetle ve•lanamesini Rei- dirmad1g·1 veya, hi~ degilse tadil etmedi-

Sicllrnh A ,# · 1 K h ur tatiirke takd1m etmi§ o an a- gi takdirde meb'uslar Avam Kamara -
:ad an Y olda§ bu ak§am ekspresle Anka- smda bir i§gal grevi yapacaklar ve tac; 
at: aynJml§hr. giyme merasimine mani o1acaklardlr. 

Ya
"serasy_onda Reisicumhur namma ba§· Bu vergi layihasl onlimlizdeki s~hya _A-
• b b M h vam Karamasmda gorli~Ulecektlr. L1 -

IIA •• d .... In a§J CeJal ve Kalemi a sus l' 'h IV1U Utu s· 1 1 .. .. berallerle i~~j rneb'uslarm bU ayl anm 
n lireyya, Ba§vekil smet nonu kabulline muhalefet etmesi ve icabmda 
N:~n~ Kalemi Mahsus Miidiirii Vedidle ta~ giyme merasiminin blitlin devarnl 
bah~l~Ye Vekili Dr. T evfik Rii§tii Aras, mliddetince toplantl halinde kalmalan 
ri ~-~t: Yekili ve Parti Genel Sekrete· beklcnmektedir. 
tac:o~lru Kaya, Adliye Vekili ,Siikrii Sa- Franstz Halk cephesi 
hs dg u, Maarif Vekili Saffet Ankan, lk- ? 
rn:tik Vekili. ~elal Bayar, biitii.n kordip!o· parcaJantyor mu • 
Ve ~' HaricJye Vekaleti yiiksek erkam Le Havre 25 (A.A.) - Havre ~e1e~iyc 

1'\.arah b d I b k . . L Meyer tarafmdan venlen Jza-
S0"''•t a_~m.. ir~ok_ . §a. hsi . o~t a_n sa I re1s1 eon . . 

·:~.. B k El - b t hat neticesinde radikal sosyahst parti-te .. h uyu · ~Jsmi sam1m1 IT sure • h 1k 
•e a 1 sinin icra komitesi bundan sonra a 
~ taret e te§yi etmi§lerdir. - karar 
1'\.arah . H . cephesile te~riki mesai etmemege 

tiyt V k~~m aynlmas1 dolayisJie ar~.- vermi§tir. • • 
gec:e He 1.h. Dr. Tevfik Rii§tii Aras. du~ Meclisin bugiinkii t~bmai 
Yaf arlciye Ko§kiinde miikellef bn zi· Ankara 25 (Telefonla) - Meclis ya-

et vermi b · f b" .. S v M h Yet el l"' § ve u ztya ette utun o - rm saat 15 te top1anacak, Orma~. u a-
Haric~1 lgJ •'rkam, Vekillerden bazrlarl ve faza Umum kumandanhgl te§kth hak -
bu!un lYe Yekaleti yiiksek erkam ham kmdaki kanun layihasile avclhk ~ak_ -

111u~lardlr. kmda kanun projesi, Trabzo~ ?tobus _I§· 
Mont k f letmPsi ve Deniz hastan. el.ermm ~-a~~.: reux on erans1 h 1 goru"u rab hakkmdaki diger 1ayl a ar -; -

1\.1 tnuvakkaten durdu lecektir. k 
heYet?ntreux 25 (A.A.) _ Fran~Iz lstanbuldan ktz ka~tran a -
gitrn ~ rnurahhasasJ reisi Detessin Pame tor mahkum oldu 

ege luzu .. .. b k h • Akt.. Papanm rek m p;ormu§ ve u a §am a- Atina 25 (Husus1) - or . .". 

HAdiseter aras1nda 

i stanbulun bahart 
~ iin sabah lstanbulda bahar 
1.6:=!1 vardt, ogleden sonra yok ol-

du. Acaba diinyam.n nere
sinde koskoca bir mevsim, kendine 
has renklerile, riizgarlarile, kokulari
le bir §ehre bir anda girer, zerrelere 
kadar yerle~ir, aylarca kalacakmt~ gi
bi teessiis eder de, sonra, gene bir 
anda derlenip toplanarak biitiin un
surlarile beraber kaybolup gider? 
Hi~bir s1tmah ve sinirli kadmm riiya
st, 1stanbulun bahan kadar u~uk, be
lirsiz ve ge~id degildir. Bir bakarsi· 
ntz, her taraf onunla doludur: En 
karanhk ve kirli evin cammda, en 
basta adamm balo§mda, en soluk 
tugla par~asmda onun partlbst gorii· 
niir; biitiin dallardan onun ye~ili ve 
ne~esi sarkar; en pis caddelerimizden 
onun kokulart ve riizgarlart muzaffer 
bir ordu gibi ge~er ; pencerelere ve 
sokaklara ko§arstmz. Sonra, gene, 
bir de bakarstmz ki mevsim, lo§m en 
hoyrat amna donmii§tiir. y e§illikler 
bile koyu kur§uni bir pthtl altmda ka
rararak paslamr. 
~ok yaktmm olan bir ~air: 

Ktztltoprakta oldum, musadif nevbahara 

Demi§ti. Oyledir: istanbulda ba
hara nerede, ne zaman tesadiif edece
gimzi kestiremezsiniz. Baht i~idir: 
Ona bazan, sabah sabah, Mahmudpa
§a yokU§Unda, bazan ogleye dogru 
kopriibll§mda, bazan da ak~amiistii 
Sahpazarmda rasgelirsiniz. 0~ dort 
ad1m atbmz m1, ka.ybolur. Bazan ar
kasmdan bile bakamazsmtz, hemen 
sert bir riizgar, yiiziiniize kahn bir 
toz bulutu yapi§tmr. 

Yaz1 hayattm1zm her bahannda 
bahara dair yazdar yazml§Izdtr ve 
c;ogu onun yalanc1hgma dairdir. Bir 
defa da onun takvimlerdeki ve bahar 
kasidelerindeki vastflarma sad1k kal
digtnt gormedik; goriirsek bu bir ta
rih olacak. ileride, biiyiik zelzeleden 
bahseder gibi diyecegiz ki: « Yirmi 
ii~ s-ene evvel bir baha.r gelmi~ti. Hi!< 
hatmmdan ~1kmaz. Nekadar uzun 
siirdii: Tam ii~ giin hava bozmadt ve 
Istanbul hayretler ic;inde kaldt.» 

PEYAMJ SAFA 

istanbul banliyo 
hatt1ndaki tenzilat 
Akay ve ~irketi Hay· 
riyeyi tela~a dii~iirdii 
Sirkeciden Floryaya kadar olan ban

liyo hattmda yapdan tarife iicreti Akay 
ve ;;irketi Hayriye idarelerini dii§iin • 
diirmege ba§lamJ§tlr. Bilhassa deniz ban
yosu yapmak mecburiyetinde olanlann 
bu sene tercihan bu semti intihab ede -
ceklerinde §iiphe edilmemektedir. Her 
iki idare de §imdilik bilet iicretlerini in • 
dirmege liizum gormemi§lerdir. Eger bu 
seneki vaziyet buna liizum gosterecek o
lursa gerek ;;irketi Hayriye gerekse A
kay bu vaziyet kar§Jsmda yeni tedbirler 
ittihaz etmek mecburiyetinde kalacaklar
dJr. 

Bilhassa Bogazi~i halk1 banyo ic;in 
denizhamamlan bulunmamasmdan mii§· 
tekidir. ;;irketi Hayriye Pa§abahc;ede bir 
plaj viicude getirmegi dii§i.inmii§se de 
simdilik maddeten buna imkan goriilme· 
digi anla§Ilml§hr. Sayfiye mevsimi yak • 
la§maktadH. Halkm bu sene daha fazla 
sayfiye mahallerinden hangisini tercih e· 
decegi malum degildir. F akat herbal de 
Florya plajlanna fazla akm olacag1 tab
min ediliyor. ....:.:.:..::..::..:_ ____ _ 
Abidin Daverin radyoda 

verdigi konferans 
Gazetemizin N e§riyat miidurii. Abidin 

Daver tarafmdan diin ak~am Istanbul 
radyosunda «25 nisan, Atatiirkiin lstan
bulu ilk kurtardrg1 giin» iin y1ldoniimii 
miinasebetile bir konferans verilmi§tir. 

Biiyiik bir alaka ile dinlenen konferans· 
ta Abidin Daver, <;anakkalede ingiliz ve 
F ransJZ kuvvetlerinin ne §ekilde karaya 
c;Jkhklanm ve orada Tiirkiin Biiyiik 
KurtancisJmn s;elik azmi kar§JSmda nasrl 
peri§an olduklanm krsa, fakat veciz bir 
ifade ile anlatmi~tlr. 

=Abdi.ilhak Hi mid= 1 HEM ~Mf~~ 
Biiyiik §air muhakkak ki .. Za-fe-rd-ir-ba-yi_m_za-fe ... r! 

bahtiyar olarak Oldii 
«<;iinkii o, vatantntn hem halastnt, hem de 

Halaskartnt gorerek gozlerini kapadn> 

(is1nail Mii~tak Mayakonun bir konferansz) 
(Biiyiik ~air Abdiilhak Hamid i~in, I bi mezan da mec;huliyettedir. Nam1k 

Ankara Halkevinde ha:z:rrlanan ihti- Kemal, millette timid ettigi feyzi gor • 
falde, gii:z:ide muharrir arkada~rmr:z: /s- meden, Sengi Kabrinin mahzun sahr -
mail Mii~tak Mayakon tarafrndan, ~ok lanm kendi elile yazarak, bu diinyadan 

.. l ve kuvvetli bir konferans veril- c;ekildi. Hamid ise vatamn hem halasJ-
gu:z:e h d 1' k' .. · t'r. Sairin ~ahsiyetini tahlil eden 111, em e Haas anm gorerek ve te -
mr~ r • " .. d k .. 1 · · k d B bu konferansr aynen ne~rediyoru:z:.) rennu~ e ere ~oz.er.ml apa I. ·• 3-

1851 senesi §Ubatmm be~inde, karh y~rdekl mez:r, Zmclrhkuyu s1r~1an. ,,_ 
ve f1rtmah bir gecenin sabah1, Bogazi- ki toprak yJgmml k1skansa yen vard1r. 

. 1 d t t . b' T" k Arkada§lar cinin b1r ya 1sm a, er em1z 1r ur . . ' • . . . .. .. 
~oyundan di.inyaya gel en Abdlilhak Ha- B~f ~~t~fakldeb H1 amdld kl~m sozk sdoylem;k 

• • .. .. . vaz1 esm1 a u e er en ne a ar ag1r 
mid nuram mahrek1 ustunde da1ma b' "k lt · d'"' · b-1 · d "1 

.. ' • • • A A 1r yu a ma g1r 1g1m1 1 m1yor eg1 -
yukselen blr Y1ldlz gJbJ, 86 Y11 afakl ede- dim. Yalmz beni Hamide baghyan 30 
bimizi aydmlathktan sonra gec;en hafta, l'k b t · h' · f'k · . • . . sene 1 ra 1 a1 1Ss1ye ve 1 nye ve ve-
arkasmda as1rlara ve nes1llere kaf1 b1r 1. · t' ed b' · h · t' 

b k k .. d.. k d' t 1mme 1 e 1rnm uzuru manev1ye me 
miras1 edeb 1ra ara son u, en 1 a- k k b ht' 1 - d k' b 'f · 

d 1.b b d 'tt· f . 'd' Gl rna a 1yar 1g1 1r 1, u vaz1 ey1 
bl.rl·le czel en ge 1 e e e 01 1 an1 1 1 · . • .,. ' ' kabu1e sa1k o1mu~tur. Yoksa: c<;tktlm 
layemut oldu. semavata hak - berscr - indim sema -

Bizler ~imdi burada, bu laik mabe - vatla beraber» diyen Hamidi bir hita
din kubbesi altmda, onun ayinini yap - benin zemin ve zamanma s1gd1rmak be
mak ic;in toplanm1~ bu1unuyoruz ve nim kanm degildir. Bu hareket, hence 
Cumhuriyet rejiminin milli kiiltlir n_a - klyameti, c;erc;evelemege kalk1~mak ka
mma kurdugu 67 mabedde, §U dak1ka bilinden bir iddia olurdu. Maamafih .j. 

onun ad1 ayni dua ve sena ile am1mak- tiraf etmeliyim ki ben kendimi Hamid 
tad1r. mevzuu lizerinde eri zengin, en kolay 

Ger;en hafta, istanbulda, kara topraga ve en isabetli siiz siiyliyecek1erin biri 
tevdi ettigimiz Abdii1hak Hamid, haki- sanmakta idim. Daha mekteb slralarm
katte, Mac;kadaki evinin ta~ ve tahta • da iken hecelemege ba§lad1g1m Hamidin 
dan yap1lm1§ odasm1 b1rakarak mlinev - mcktcbinde otuz sene ~ah~tlm. Onun e
ver Ti.irklliglin sevgi ve sayg1dan orlil- debi ve hissi hayatlTia daima yakm, hem 
mii~ gonllindeki iiz yerine gitmi~tir. Ar- c;ok yakm ya§ad1m. San'atmm tekamlil
hk Hamidi ziyaret ic;in onun ne be~igi- lerine ta yamba§mdan §ahid oldum. 0-
ni sa1hyan Bebek k1y11arma, ne ilham- nu en c;ok gormli§, en ~ok dinlemi~ olan
lanna klirsii istigrak olan <;amhca te - lann biriyim. Yazd1klanmn miisvedde
pelcrine, hatta ne de kemiklerini sakh- sini, hatta baz1 kere yazacaklarmm ka
yan Zincirlikuyu slrtlanna gitmege ih- navec;esini herkesten evvel bana okur -
tiyac yoktur. 0, §imdi bizim is;imizde _ du. Haf1zam onun say1s1z bedialarile, 
dir; bir haftadanberi her irfanh goniil hayalim onun binbir hatlrasile zengin-

dir. Hamidi mehasin ve muhasenatmda onun mezan, ve her TUrk mlinevveri 
onun tiirbedandlr. oldugu kadar noksan ve garabetlerinde 

de tamd1m. Yiizlinlin kibar ve manidar 
inkJ1ab c;ocuklan bliyiik Hamide gos- takalliisleri M1a goziimlin onlinde, sesi-

terdik1eri yliksek nimet~inashk1a bi - nin davudi ihtizazlan hala kulaklanm
hakkm ovlinebilirler. Nas1l ki bu taze dad1r. Boyle olmakla beraber §U dakika 
neslin feyizli cevherini takdir etmi§ o- haflzam ve hatlram donmu§ gibidir. 
lan Hamid de onu her zaman gurur ve Hamidin bir edebiyat dersine ba§h· 
sitayi§le anar, dururdu. Nazirsiz bir ~e- ba§ma mevzu olabilecek ve bir klitiib
fin devri saadetinde inkllabm mes'ud hanelik tahlil eserlerine materyel ve
giinlerini idrak edebildigi ic;in kendini 
bahtiyar sayan Hamid en samimi ka -
dir§inashg1 gene bu ink1labda gordli; o-
nun tabutu arkasmda, gene, ihtiyar, es
ki yeni, iki nesil ayni vaz'1 hiirmetlc 
ylirlidli, ayni hissi hicranla h1c;kJrd1. Bu 
manzara, milletimizin yalmz necib de
gil, ayni zamanda edib oldugunun da 
bir delilidir. 

Hamide, saghgmda lay1k oldugu tev
kir ve tekrimi gostermi~ olan kadir§i -
nas inklla b Tlirkiyesi onun ollimlinli 
milli matem sayd1. Dev1et muesseseleri
nin resmi a1akasl millet ziimrelerinin 
§ahsi rab1tasile ele1e vererek blitlin 
Tlirklligli temsil eden bir kafile, temiz 
ve riyas1z bir etek gibi, onun mubarek 
na§lm son meskcnine gotlirdli. Ankara
da Biiyiik Millet Meclisi, onun aziz ha
hrasuu ayakta dindarane bir vecd ve 
slikutl; sclaml;d1. Bu ~uurlu tezahlirler 
heyeti ic;timaiyemizin ahlaki ve medcni 
tekamliliine bir ~arettir. 

En Biiyiik Tiirk, Bliylikler Biiyligii 
cAtatiirk., dehas1 kadar e~siz olan fazi
let ve necabetinin bir nlimunci kema -
lini de Hamidin bu son yolculugunda 
gosterdi. Hamidi seleflerinin hayatla -
rmda ugrad1k1an maddi ve manevi ih
male dli§mii§ gormege biiylik vicdam 
kail olm1yan Alim ve Faz1l Onderimiz, 
civanmerd ve alicenab bir alaka ile o
nun oliimiinii de tevkir etti. Ve her fa
ziletli i§te o1dugu gibi edeb ve irfana 
hiirmet hususunda da millete rchbcr ol
du. Hamidin o kadar a§kla sevdigi ve o 
kadar heyecanla terenniim ettigi Tiirk 
vatamm kurtaran el, onun her dcfasm
da sonsuz bir bahtiyarhk duyarak op -
tiigii biiylik e1, nankor muhitlerce can 
veren eazimi eslafm akibetinden Hami
di de kurtarml§h. Nisyan i<;inde olen ~i
nasiye, husran ic;inde topraga giren Na
mlk Kemale nisbet1e, Hamid, son ka -
filei edebin bu son yolcusu, muhakkak 
ki, bahtiyar o1dii. ~inasinin hahrasl gi-

rebilecek olan hayah edebisi iizerinde 
fazla durmJyacagJm. Buna ne zeminin 
tahammiilii vard1r, ne de zamamn mii -
saadesi ... 

Bin bir delil ve §ahidile iddia ve is
pat olunabilir ki, Hamid, edebiyatlmlz
da ba§hba§ma bir devrin yalmz alem -
dan dcgil, hatta sahibidir. Onun faslla
slz ve piiriizsiiz i§liyen dehaYJ san'atl 
bize iiy1e bedialar btrakm1~br ki, yarl· 
mn tekamiil merhaleleri ne olursa ol -
sun, edebiyat1m1z medeniyetimizle elele 
vcrerek nas1l bir sima ve istikamet a
hrsa alsm, miistakbel nesiller bunlan 
okumaktan hic;bir zaman mlistagni kala
miyacakhr. Hamidin her eserinde ayn 
bir vasf1, ayn bir tekamiillinlin damgas1 
vard1r. Ancak hi~ ~liphe yok ki bunlarm 
en yiiksegi cMakber• le cE~bero dir. 
cMakber. le cE§ber• edebiyatm mah ol
mu~ iki 1ayemut eserdir. Makber bu -
gliniin oldugu kadar yarmm da 1stlrab 
ayin1crinde en hl~kmkh bir mersiye gi
bi okunacak, cE~ber• de bugliniin ol -
dugu kadar yanmn ~ocuklan da ha -
miyet ve hamaset ne§idelerinin en can
hsmt bulacakbr . 

Ve unutmamak Iaz1mdJr ki, Hamid, 
Makberi yazd1g1 zaman yirmi be§ ya~m
da bir gcncdi. Bir mezar ve matemin il-
hammdan dogan Makberdeki derinlik 
hala ba§Jmln dondiirliyor. Bu, bizim ac-
zimizden ziyade Hamidin kemaline i~a
rettir. 

Hayat ve san'atm her cephesini te -
rennlim etmi§, his ve tefekkiirlin her 
sahasmda ayni sa1ahiyetle gezinmi§ o
lan biiylik iistad, yarat!Cl Uslubile na
zim ve nesirde kemal mertebesine var
ml~tl. Cenab ~ahabeddinin ~ok dogru 
bir gorli~le soyledigi gibi: 

cMakberin mukaddemesi edebiyatl 
mensuremizde, metni de edebiyatl man-

9F iirk siivarileri, birinci defa ola
U rak Romada beynelmilel bir 

miisabakaya i§tirak ediyorlar. 
llk giinkii miisabakada ~ok iyi bir netice 
aldilar. Yiizba§l Cevad Giirkan 80 mii
sabik arasmda, parkuru hi~ hatas1z biti
ren dort siivariden biri ve zaman hesabile 
yaprlan tasnifte dordiincii oldu. 

Cumhuriyetin, diinkii saymnda bu 
miijdeye «binicilerirnizin ilk zaferi» ba§h· 
gmm konulmast, tamamen yerindedir. 

Diyeceksiniz ki c!Ordiinciiliik te zafer 
1dir sanki7 

Nitekim, diin sabah, tramvayda, ar~ 
kamda oturan tammad1g1m iki zat §oyle 
konu§uyorlardi: 

- B1zim siivariler Romada ilk zafer
lerini kazanmi§lar. 

- Buak camm, gazeteci palavras1. 
Yiizba§l Cevad Giirkan dordiincii olmu§; 
«Cumhuriyet» te buna zafer diyor. 

- 80 miisab1k arasmda dordiinciiliik 
az muvaffakiyet mi? 

- Muvaffakiyet amma zafer degil! 
Dayanamad1m; dondiim arkamdaki 

zata dedim ki: 

- Zaferdir bay1m zafer l Madem ki 
Cumhuriyet kariisin1z. Yann «Hem Nah
na Hem M1hma» siitununda bu dordiin
ciiliigiin neden zafer oldugunu size anla
tmm, lutfen okuyunuz. 

- Peki, okurum. 

Bu dordiinciiliik ~u sebeblerden dolayi 
zaferdir: 

1 - Miisabahya Alman~, Avus• 
turya, Amerika, F ransa, 1ngiltere, 1svi~
re, ltalya ekipleri girmi§tir. Bunlardan 
- digerlerini bilmiyorum amma - Alman, 
Ftanstz ve ltalyan ekipleri, her zaman 
birincilikler kazanan cidden miikemmel 
atlar ve hakikaten miikemmel binicilerden 
mii.rekkebdir. Binaenaleyh, bunlar arasm· 
da alelade bir dordiinciiliik bile almak 
pek biiyiik bir muvaffakiyettir. 

2 - Kaldt ki 80 miikemmel ve mii· 
cerreb ahn girdigi bu yan§ta, yiizba§l Ce· 
vad Giirkamn, beynelmi!el miisabakalara 
yeni giren « Y!ldJZ» isimli hayvanile al
dJgl dordiinciiliik tamamile birincilikle 
miisavidir. 

Ath mani miisabakalannda iki esas 
vard1r: Birincisi manileri devirmeden 
ve hi<; hata yapmadan parkuru, yani mii· 
sabaka}'l bitirmek; ikincisi, bu hatastz ya
TI§I en siiratli yapmak. 

Yuzba§t Cevad Giirkan 80 me§hur sii
vari i<;inde parkuru h~ hatas1z bitiren 
yalmz dort tanecik athdan biridir. Diger 
76 siivari azs;ok hatalar yapmi§lardJr. 
Hepsi birincilik dere<:esini almi} olan bu 
dort siivari arasmda, birinci, ikinci, ilah .. 
tasnifi, parkuru hatas1z yaparken goste

rilen siirate, yani ahn siiratine baghd1r ve 
bu da saniyeler, saliselerle olc;iiliir. Bura
da siiva rinin yapabilecegi hic;bir §ey yok· 

tur. At nekadar iyi ve nekadar h!Zh olur
sa parkuru o kadar <;abuk yapar. Demek 
ki Cevad Giirkanm dordiincii olmas1 
«Y1ldJv> isimli hayvamnm diger rakible
rinden belki bir saniye, belki be~ salise 

farkla ko§masmdan ileri gelmi§tir. Haki-
k .... '- ise « Yrld1z» ve binicisi 76 hayva - , 
nm kazanamadiglm §anh bir muvaffaki
yetle kazanmi§lardJr. 80 at ve athdan 

yalmz 4 tanesinin muvaffak olmast ve di
gerlerinin hatalar yapmas1 da miisabaka
nm nekadar zorlu oldugunu gostermesi 
itibarile aynca dikkate ahnmaga deger. 

;;imdi, soranm, 76 miikemmel hayvant 
g~erek dort birinciden biri olmak zafer 
degil de nedir? 

. Hayvan k1ymetinin ve talihin biiyiik 
ba rol oynadlgl bu ath mani miisabaka
lannda binicilerimizin, daima boyle hM; 
hatas1z ko§malanm ve hep boyle birinci
\er arasma girmelerini temenni ederiz. 

zumemizde bir karni cedidin mebdei • 
dir .• 

Hamidi dinliyelim: 

bub~/trni§tir. Frans1z delegelerinin gay- istanbu1dan kac;1rarak b~raya g;hrdlgl 
Vakk 1 dolayrsile konferans mesaisi mu· Musevi Matmazel Ernrstmo Sor un bu: 

'lten d d devam etmekte olan muhakemes1 /"' urmmtur. ra a . , 'd 
~eneral Go"ri·ng Romaya hitam bu1mu!?tur. Ernestma nm. re~l 

v u 1m lUI 1r _e ©\ @ o If\) 

. cEn ~iizel, en bi.iyiik, en dogru §iir, 
b~r ~aktkati miithi§enin tazyiki altmda 
h1~b1r §ey soyliyememektir. Makber ise 
hitabet o1uyor. insan baz1 kere hattr1 -
na gelen bir hayali tamyamaz, o kadar 
glizcldir; Zihninde uc;an bir fikre yeti
§emez, o kadar yiiksektir. Ka1binde do
la§an bir hissi bu1amaz o kadar derin
dir. Bu acizle bir feryad kopanr, yahud 
pek karanhk bir §ey sayler, yahud hi~
bir ~ey soyliyemez de kalemini ayagmm 
altma ahp ezer. Makber, Makber degil, 
bir tlirhe, tiirbe degil bir magbet, mag
bet degil bir klirt'. klire degil bir fezayi 
biintiha olmahyd1. Halbuki bir Makber 
bile degil ... Makber nuru ilahinin indi
gi, fikri insaninin c;Jk<>mad1g1 bir min
ber, bir mah§er olma!Iyd1.• 

l amasl aktoriin de evli ve Jkl c;ocuk 
N hareket etti ~a~ibi bulunmasJ dolay1sile mahke~e 

Na2: apoli 25 (A.A.) - Alman Hava glyaben Papay! on ay hapse mahkum 

Na"lti1.,C.eneral Goring bu gece saat 3 te etmistir. d 
,..o 1 d h 1 Frans1z Hava Naz1r1 a 

l'ln Ro en areket etmi§tir. Genera ~a~ 
ile .. rnaya varacak ve orada Mussohn1 Londraya gidiyor 

'1.>-~Ori.hec<'ktir. Londra 25 (A.A.) - Fransa Hava Ba-
~Ont c· AI l . 'l kanl Cot c;ar§amba giinii buraya gelerek 

Ian~. .. ~.an e ~lSI e I Milletler Cemiyeti ve su1h .. 1e~ine .tertib 
R goru§tU olunan bliyiik mitingde muh1m b1r nu-

1(011~~~ 25 (A.A.) - Hariciye Nazm tuk soyliyecektir. 
derha! Alano Ye~.e~_ik'ten .~oner donme~ Yunanistanda teberrular 
Ve rn" lman Buyuk Ek1sJ fon Hassel; Atina 25 (A.A.) - Mihalinos seyrlise-
ta f'l ... ~:ea_k,_ben Macar ve Yugoslavya or- fain §irketi Tayyare cemiyetine 500 bin 
Tn\il'k enm bl,ul rderrk kendilerile uzun drahmi hediye etmi§tir. Diger teberru-

a ·atlarda bulunmu§tur. Jar y1gm halinde devam etmektedir. 

...------.. 
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Makberin mukaddemesinden, gel~i
cri.izel aldJg"rm bu parc;anm fikri kada• "' ' iis1ubu da bir miiceddide delalet eder. 

(Sonu yan~) 



4 CUMHURiYET 

KU~Uk F 1 ] Modern ticaret 
hikaye lflDCI ar R klA k 
~======== 81 .b 'd e am yapma _ asco 1 anez en = 

ni~in laz1mdu-? 

Leh- Rumen dostlugu 
daha ziyade s1kla§h 

Agustosun, ValansiyayJ, bogucu bir 
s1cak i~inde erittigi giinlerden birindeydi. 
FmncJlar, ardma kadar ac;1k duran pen
cerelerin oniinde olduklan halde, fmn
dan <;1kan ate§le, d1§andan gelen ate§in 
arasmda, terden bitab bir halde idiler. 

piiriiyorlard1. <;op~iiler, siipiirgelerinden 
f1~k1ran tozlarla etrah dumana bogmaga 
ba§lami§lardi. Gozlerinden hala uyku 
c:kan zaptiyeler; zerzevat yiiklerile erken
den yo! a ~1kan pazarc1 esnah; sa bah du

asma kiliseye ko§an ihtiyar kadmlar, Va-

Ticarette, reklannn bii- Polonya Cumhur Reisile Romanya Krah 
yiik k•.ym~t ve ehem- yalonda yekdie-erlerini ziyaret edecekler 

miyeb vard1r 
Arama, fmnm kapag1 a~Ildikc;a, alevle
rin I§lgi adaleli viicudleri aydmlahyor, 
duvarda dev gibi golgeler k•m•ldamyor -
du. Gece hay[i ilerilemi§, fakat SICak 
giindiizkii §iddetini kat'iyyen kaybetme
mi§ti. 

0 giin, fmmn patronu da dahil oldugu 
halde biitiin arkada§lanm yildirml§ olan 
hamurkar T ono, belki de s1cagm tesirile, 
her zamankinden daha azgm, daha mii
nasebetsizdi. Biitiin arkada§lannm en a
cizi. en sessizi, en ciiiZI oldugu i<;in her
kesin itip kakligi, en ag1r §akalarla tar
takladJgi Menut, o giin T ono' nun ad eta 
sinirine dokunmaga ba§laml§h. Havanm 
ag1rhg1 esasen biiti.in sinirlere gerginlik 

vermi§, c;eneler asabi bir takallusla k1SII
ml§II. Yumruklar, hamur teknesinin i~,:inde 
dii§ffian kafast ezercesine §iddetle i§liyor
du. T ono, bir arabk yerinde dogruldu, 
kendi halinde, sessiz sadas1z hamurunu 
yugurmakla me§gu[ Menut'ye bakt1 ve 
ortaya haykud1: 

- Menut bel Dun ni§anhm gordiim; 
yamnda gene bir delikanh vard1. Ne ge -
ni§ yiirekli §eysin yahu!... 

Hamurkarlarm hep birden athklan 
kahkaha, lak1rdmm arkasmi i§ittirmedi. 
F akat, T ono'nun devam etmesine zaten 
imkan yoktu. Menut, aylardanberi i~,:inde 

bir ::.. . n gayz1 arllk zaptedernemi§, T ono
ya agu bir cevab vermekle beraber, tek
nedeki hamurdan kopard1g1 iri bir parc;a
YI zay1f kollanmn tophyabildigi biitiin 
kuvvetle ona dogru firlatml§h. 

T ono, sadmenin §iddetile sersemliyen 
kafasmdan, bu yapi§kan takkeyi arkada§· 

lanmn yardimile ve bin mli§kiilatla <;Ika
nr ~·karrnaz. Menut'niin iizerine ahlmak 
istedi; fa kat mani oldular. 

0 esnada, gliriiltiiyii i§iten patronun 
ic;eri girmesi iizerine ortahk siit liman ol
du ve herkes, gene i§ine koyuldu. T ono
ya, birdenbire bir siikunet gelmi§ti. San
ki biraz evvel Menut'niin iistiine ahlmak 
istiyen o degilmi§ gibi, biiyiik bir soguk
kanhhkla hamurunu yuguruyordu. hini 
herkesten evvel bitirip ~Ikti. Y anm saat 
sonra da, Menut, akada§lannm endi§eli 
baki§larile te§yi edilerek fmndan aynl -
di. 

~ehir uykudan uyamyordu. Giine§in 
ilk I§Iklan diikkan kepenklerini kiZlllan -
dmyor; bekc;iler evlerine doniiyor; so -
kaklarda, pazar yerine giden, sepetleri 
kollannda koylii kadmlan. goriiliiyordu. 

Menut, evinin kapisina geldigi zaman, 
kendi kendinden c;ok memnundu. Niha -
yet, merd bir adam oldugunu ispat etmi§, 
Tono'nun kafasma hamuru fulatmak su
retile arkada§larmm kendi hakkmda e
dindikleri fikrin yanh§hgml ispat etmi§, 
kimsenin yan bakmaga cesaret edemedi
gi o ahl!iksJza meydan okumu§, haddini 
bildirrni~ti. 

Anahtan kilide sokarken, arkasmdan 

lans'ta Tono kabaday1sile Menut'niin) .. 
rahat rahat birbirini bogzalamasma mii - ~umer ~ank, ken-
said bir ko§e birakmiyacak kadar sokak- d! ,tabnkalan vc 
Ian dolduruyorlardi. Y crl! M allar Pa-

zarlan rcklam vc 0 esnada, yanlanndan bir araba ge<;-
ti. Menu!, arabaciya seslendi: vitrin tanzimi i§lerilc 

- Dur arabacJ! me§gul olmak iizere 
Almanyadan bir mii· 

Ve seslenmekle beraber, arabamn ka- tehasszs getirmi§tir. 
p!smJ ac;h, elile T ono'ya i§aret etti. T ono Max Alexander is
biraz tereddiid ettikten sonra arabaya minde alan bu mu
girdi, arkasmdan Menut de girdi ve ara- tehasszs, ticarette rek-
baCiya: lamm kzymeti ve c-

- Hastaneye I hemmiyeti hakkmda Reklcim miltehassts1 
Emirini verdi. gazetemize, araszra Max Alexander 
$imdi, perdeleri, i<;eriden sJkl s1k1 ka- yaztlar yazacaktzr. 

pahlan araba, veri! en adrese dogru, Me- T acirlerimize, ve fabrikatorlanmrza bu 
nut'ni.in tenbihi mucibince, ag1r ag1r iler- yazrlan okumalanm tavsiye ederiz: 
liyordu. insanlar §ahsiyetlerinin kudretile, mal-

Arabaci, ic;eriden, birbirini gidikhyan lar ise halk arasmda ihraz etmi§ olduklan 
iki ki§inin <;Ikardigi seslere benzer bir§ey- §ohret ve kalitelerinin miimeyyiz hassa
ler i§itiyordu. Sabah sabah, k1smetin, sile kendilerine bir mevki temin ederler. 
kaq1sma <;Jkardigi bu miinasebetsiz mii§- 1nsanm karakteri, ic;inde yeti§tigi muhit
terilere, i<;inden kiifi.irler savuruyor, kim- le, say ve istidadmm derecesine gore mu
bilir nerede sabahladiktan sonra, ic;kinin ayyen bir §ekil ahr. hi cins bir mal mey

dana getirmek, ancak ham maddelerin 
verdigi mestane samimiyetle, belki de eski 
bir kafadan hastanede yoklamaga giden 

bu ayya§lan arabasma ald1gma nadim 

oluyordu. Sabah karanh~, piyasa eder gi

bi aheste aheste adimlarla, hem de cehen-

nemin bucagmdaki hastaneye gidilir miy
di? Herkesin i§ine gliciine gidecegi, yagh 
mii§terilerin han! hari! araba aradigi sa -

atte, §U mi.inasebetsiz herifleri kar§Isma 
<;Ikanp kJsmetine mani olan kor §eytana 
ne demeliydi? Bunlar yeti§miyormu§ gi
bi, bir de, kimbiJir hangi pis i<;kilerle dolu 
midelerinin muhteviyahm arabaya bo§alt

maga kalkarlarsa, i§te o zaman hali du
mandi ... 

Araba, ayni aheste gidi§le yola devam 
ediyordu. Bu perdeleri s1k1 siki kapah a
rabayi gorenler, onun, muayyen bir hede-

fe gitmedigini gosteren aheste revi§ine ba
k•p bilgi~,: bilgi~,: giiliimsiiyorlar, ic;eride, 

yabanc1 gozlerden gizli kalmak istiyen bir 
c;iftin mevcudiyetini tahayyiil ediyorlardi. 

Araba hastanenin kapiSl oniinde dur-

dugu zaman, arabaci yerinden indi ve 
beygirini ok§tyarak sarho§lann arabadan 
t;Ikmasml bekledi. Fa kat, onlarm inmege 
niyeti olmadigim goriince, kapiyi kendisi 
a~,:maga mecbur oldu ve bir feryad kopa
rarak geriledi. 

Arabamn ic;inde kan govdeyi goti.irii -
yordu. Mii§terilerden biri yerde upuzun 
yatJyordu. Oteki, elinde b1c;agt oldugu 
halde, sapsan c;ehresile onun iistiine uzan
ffii§h. 

Hastane hademeleri ko§U§tular ve dir
seklerine kadar kana bulanarak, mezba
ha arabasi bo§altir gibi, bu lime lime 
et yiginml bo§altlllar. 

c;;eviren: 
HAMDI VAROCLU 

hiisnii suretle intihabma ve imalatta aza
ml dikkate baghd1r. T abiat, insanlara dil 
verdigi gibi, mallara da reklami bir vasi
ta olarak vermi§tir. insan, diledigini ve 
kendisine dogru goriinen fikri soyler. -Ma
alesef ekseriya aksi de vakidir.- Haddi 
zatmda cans1z bir§ey olan mal ise, kendi
sini anlatacak bir dile malik olmadigm
dan, bir yard1mcmm kanadlan altma il
tica eder. Bu da reklamdu. 

Rekl.imda esas: Hakikati soylemektir. 
lnsanlar hakikate muhalif §eylerden u
mumiyetle ho§lanmad.klarmdan, arzulan
miZI tatmin edecek mahiyette olm1yan 
mallann miibalaga ile methedilmesi lama
men aksi bir tesir yapar. Sitayi§lerimizle 
laban tabana z1d bulunan mallar hakkm
da hi<;bir kelime agza almamak daha iyi 
bir harekettir. Baz1 itirazlar hilafma di
yebiliriz ki; sadakat mii§terilerle tema
s•m•zda oldugu kadar ba§ka hi~bir mua
melede tezahiir edemez. F akat mii§teri 
ancak reklamda gosterilen evsaf1, kar~ISI
~a. <;Ikanlan maida bulduk~a merbutiye
hm muhafaza eder. Reklamlarda miiba
lagadan daima i~,:tinab etmeli ve ideali
mizde ya~JYan mallar ic;in degi[, hakikatte 
elimizde bulunan mal ic;in propaganda 
yapmahdir. Mii§teri, kendisine reklamlar
la tavsiye edilen maim tam asbm magaza
da bulduk~a kazamlmi~ ve bu metaa kar
§I sadakatini muhafaza ediyor demektir. 

Reklam, yalmz yeni bir cinsi piyasaya 
arzetmek i<;in degil, ayni zamanda hal
km dimagma daiml propagandalarla mal
lan ve firmay1 ha.kketmek noktai naza
rmdan da lazimdir. Buna binaen ilanla
rumz gayet sarih olmah ve yalmz muay
yen bir kalite i~in reklam yapmakla ikti
fa etmeyip, ayni zamanda kalitenin bir 

biri seslendi. Dondii, T ono. Sokagm ko - -----• 
~esinde onu bekliyordu. Yiiriidii, kar§I BUG UN 

mefh~ haline gelebilmesini temin i<;in 
buna b1r de marka verilmelidir. Bu yaptl
madik~a fabrikator kendi eseri olarak i-

\ ~al ettigi muayyen bir markaya degil, bi
lumum emtiaya propaganda yapm1~ olur. 
1§te bu sebebden dolay1 propagandas1 
yap1lan bir kalite te§hir edildigi yerde fi
atlarla mii§terilerin enzan dikkatine ar
zedilmesi ve kabil oldugu kadar ilanlar
da da fiatlara yer aynlmahd1r. Aksi 
takdirde mal reklamlarla halka tamtJi
mi§ olursa, ilandan beklenen as1! menfaa
ti_ ay~~ emtiayi fiatlarile te§hir eden diger 
b1r muessese elde edecektir. Rakib firma
mn te~hir edecegi fiat, belki de daha 

kar§Jya bir miiddet, dovii§e hamlanan iki 
horoz gibi baki§hlar. Sonra T ono sordu: 

- BI<;agm yanmda m1? 
B1~ak m1 ~ Menut, her dakika dovi.i§~ 

hazir kabadayilardan olmadigl i.;in, iize
rinde silah la§ImazdJ. Fa kat, evde, baba
smdan kalma bir eski b1c;ak vard1. Ko§
tu, evden b1c;agi ald1; bu tela§a bir mana 
veremiyen annesine bir yalan uydurdu; 
tekrar Tono'nun yanma geldi. 

Sokaklarda faaliyet arhyordu. Evlerin 
kap1lan ac;Ihyor; hizmet<;iler e~ikleri sii-

MiLL i Sinemada 
l( R A L 

EGLENiYOR 
ve 

Selahaddini Eyyubi 
Son giinlerden istifade ediniz. 

Ilaveten: Biiyiik ~airimiz AbdUl
hak Hamidin cenaze merasimi 
biitiin tafsilatile gosterilmektedir. 
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Dunyanm en ath sesine sahib olan ve New- York Operas1 Primadonnas1 

GLADYS SWARTHOUT 
ve JAN KiEPURA 

elveri§li olacag1 i<;in, mii§teri aradtgmJ 
ayni maim propagandasim yapan firma
dan degil, fiatlarla vitrinini tezyin eden 
rakibden alacakur. 

Diinyanm her yerinde §ohret kazan
ffii§ biiyiik ticarethanelerin gec;irmi§ oldu
gu tecriibeler, bize reklam masrafmm rna· 
h pahali!a§hrmayJp, bilakis siiriimiin art
hgmJ ve yiiksek siiriim dolayisile umu
mi masrafm azaldigmi gostermektedir. 

Giinli.ik ah§veri§in iyi oldugunu ileri 
siirerek reklama ihtiyac olmadigmi iddia 
etmek abestir. Daha mahirane hareket 
eden bir rakib tarafmdan giiniin birinde 
golgede birakJlacagmi dii§iinerek, elde e
dilmi~ olan muvaffakiyetle iktifa etme -
melidir. 

Bul:{iin ~ehrin sahdaman mesabesinde 

Bu aksam , SAKARY A sineinasinda 

iZDE iSY N 
JAK LONDON'un eserinden • Oyn•yanlar : 

JEAN MURAT ve Danimarka giizeli WiNNA WiNFREiD ve 
Goriilmemi~ kudrette hailevi herkes~e tamnm1~ bir eser. 

Andre Berley 

Bir Sovyet gazetesine gore Beck'in Biikre~ 

seyahati miistakbel bir Alman - Sovyet harbinin 
cereyan edecegi mintakalarla alakadarm•~ 

[Ba~tara)'1 1 fncl $ahttesel 
likelerini irae etmege sarfi gayret etmi§ 
oldugu tahmin edilmektedir. 

Nihayet Lehistan ve Romanya erH -
mharbiyeleri arasmdaki te§riki mesal 
kadrosunun geni§letilmesi de mevzuu 
bahsedilmi§ ve iki memleket zimamdar· 
lar1 arasmdaki §ahsi temaslann artmlma
sma karar verilmi§tir. 

1ki memleket arasmda turizm hakkm
da da bir itilafname viicude getirilmi§ ve 
ticari bir itilafnamenin temelleri alllml§
lir. 

Beck, bu ak§am V ar§ovaya done -
cektir. 
Beck Romanya Kralrmn ne:zdinde 

Biikre§ 25 (A.A.) - Kral Polonya 
Hariciye Nazm Beck'i evvela hususi o
larak kabul ettikten sonra kendisini tek
rar Ba§bakan T ataresco ve Hariciye 
Bakam Antonesco ile birlikte kabul ey
lemi§tir. Programda kat'iyyen mevcud 
olmtyan bu ikinci kabule biiyiik bir e -
hemmiyet atfedilmektedir. SOylendigine 
gore Beck biitiin siyasi meseleleri izah 
etmi§ ve neticede Romanyanm biitiin 
kom§ularile ve bu meyanda ltalya ile iyi 
miinasebetler tesis etmek yolundaki ar
zusu tebariiz eylemi§tir. 

Keza iki memleketin devlet reisleri a
rasmda ziyaretler teatisi meselesi de go
rii§i.ilmii§ti.ir. Evvla Polonya Cumhurre· 
isi Biikre§e gelecek ve Kral Karol da on
dan sonra Var§ovaya gidecektir. Diger 
taraftan Polonya erkamharbiye reisi de 
Biikre§e giderek Polonya - Romanya it
tifakmm askeri cephesini yeniden Ro • 
manya erkamharbiyesile tetkik eyliye -
cektir. 

Biikre§ 25 (A.A.) - Tasrih olundu
g Jna gore, Krahn T a tnresco ve Antones
co da dahil oldugu halde Beck ile yaph
gi miilakat esnasmda Milletler Cemiye -
tile olan miinasebat ta miizakere edilmi§
tir. Beck Milletler Cemiyeti paktmm ten
siki liizumuna dair miitaleada bulunmu§
tur. Romanyamn noktai nazan ise bu hu
susta hi~ degi§memi§tir. Malum 01ldugu 
iizere Romanya Kii<;iik Antant ve Bal -
kan Antanh miittefiklerile hamfikir ola
rak Milletler Cemiyeti paktmm ancak bu 
paktm tesirini takviye edecek mahiyette 
tadilah kabul etmektedir. 

Beck'in temaslarz 
Biikre§ 25 (A.A.) - Polonya Ha-

Bir §enaat niimunesi 

bir yerde bulunan magaza, yarm ticaret 
merkezinin ba§ka bir yere nakli dolayi -
sile tamamen soniik bir halde kalabilir ve 
boylece mii§terilerinin biiyiik bir kismim 
hybetmek tehlikesine dii§er. F akat dai
mi reklamlarla halka kendini unutturma
ml§ firmalan, mii§teriler uzun yollan a§a
rak aray1p bulurlar. 

Bir reklamm temelta§Inl «ruh» te§kil 
eder. 

Bir senelik reklam tahsisatm1, mu§teri
miz bulunmtyan yerlerde sarfetmek te 
maksada pek aykm bir hareket olur. Mii
lahazah bir surette i~e giri§mek, reklam· 

[an ciroya, teslimat imkanlarma ve halkm 
ahvali ruhiyesine gore yapmak propa -
gandanm en birinci §arhdu. Ancak bu §art 
nazan dikkate almdiktan sonra, gerek 
reklam yapan firma ve gerekse miistehlik 
reklamdan beklenen azami menfaatleri te
min edebilir. 

MAX ALEXANDER 

riciye N azm Beck Antonesco ile yeni 
bir miilakatta bulunduktan sonra Fransa
nm Biikre§ el~,:isini kabul ederek kendisile 
c;ok uzun bir konu§ma yapmi§IIT. 
Bir Sovyet gazetesinin ithamlart 

Moskova 25 (A.A.) - Polonya 
Hariciye Nazm Beck'in Biikre§ ziyare
tini mevzuu bahseden lzvestiya gazetesi, 
diyor ki: 

«Lehistan Hariciye N azm, hedefi bi
tarafhk zevahiri altmda kollektif emniyet 
sistemini ve Milletler Cemiyetini y1kmak 
olan beynelmilel fikirlerin bir nakiki ol
mU§IUr. Bundan da gaye fa§ist miitearnz
lann cezas1z kalmasm1 siyaseten hazir -
lamakhr.» 

lzvestiya Alman fa§istliginin Kii.;iik 
itilafm bozulmasnda bilhassa alakadar 
oldugunu kadettikten sonra Beck'in Bel
grad! ziyareti esnasmda kar~1hkh yard1m 
paktlarmm ve kollektif emniyetin kotiilii
giinii Yugoslavya zimamdarlanna gos -
termege c;ah§tigim ve bunu da Yugoslav
ya ile Kii<;iik Antant arasmdaki rab1ta -
Ian hie; degilse zayiflatmak ic;in yaphgmi 
ehemmiyetle tebariiz ettirerek diyor ki: 

<<,Simdi Beck ayni maksadlarla Biik· 
re§e gitmi§tir. Ecnebi matbuat Beck'in 
Biikre§teki ikametinden istifade ederek 
bir blok te§kili projesinin miizakeresini te
mine c;ah§acagml yazmaktad1r. Bu bloka 
esas olan askeri ve sevkulcenl hedef hi~ 
te muglak bir§ey degildir. Bu hedef AI -
man fa§istlerigile bittabi prensip itibarile 
Balhk denizinden Karadenize kadar o
lan biitiin hududu temin etmektir. T a ki 
Almanya Sovyet Rusyaya kar§I harbet -
sin. Filhakika bugiin Almanya ile Sov -
yetler Birligi arasmda mii~terek bir hu -
dud mevcud degildir. Alman fa~istligi 
Ukraynayt Donetz ve Ural havzalarmi 
istedigini a~,:•kc;.a soyliiyor. Binaenaleyh 
Beck fa§ist Almanya ile kat'i bir anla§ -
rna halinde bulundugu miiddet<;e gerek 
kollektif emniyet sisterninin gerek bir sulh 
amili olarak Milletler Cemiyetinin muanzi 
olarak kalacakhr. Beck, Romaya da gi
derek ltalyan-Yugoslav anla§masimn mii
§abih bir ftalyan - Rumen anla§masi ak
di yolunda ltalyan diplomasisine yardim
da bulunmak istiyecektir. Bittabi, Beck, 
biitiin bu faaliyetleri arasmda Polonya 
mn <;ekoslovakya iizerindeki emellerini 
de ihmal etmemektedir.» 

Boluda feci bir oliim 
Bolu (Hususi) - ,Sehrimizde dikkat

sizlik neticesinde oliimle neticelenen bir 

vak· a herkesi miiteessir etmi§tir. Muhtar 

ismail ile kans1 evlerinin bahc;esinde c;ar

dak kurmak iizere kaz1k c;.akmakla me§ -

gullerken Halil oglu Hasan da bunlara 

yard1ma gelmi§tir. Hasan, muhtann tut

tugu kazigi c;akarken, tokmagm ba§I sa -

pmdan f1rhyarak muhtann ba§ma §iddet

Ie ~arpmi§ ve zavalhnm derhal oli.imiine 

sebeb olmu§tur. 

lzmire hava postalar1 
lzmir (Hususi} - May1s ay1 i.;inde 

lzmir • Istanbul - Ankara hava postala

nmn i§lemege ba§lamasi beklenmektedir. 

!stasyon. Cuma ovasmda kurulacak ve o 

tadhe kadar yeti§emezse, in§aatm hitami

na kadar ba§ka yerlerden istifade edile -

cektir. 

Frans1zca dersleri 
Diplomali ve pratik metoda malik bir 

Frans1z bayam k1sa zamanda mukem · 
mel surette franstzca ogretmektedir 
Muracaat i<;in gazetede (0.) riimuzuna 
vaz1Imak IAZ1md1r 

KONSERVATUAR 
KORO KONSERi 

Orkestra refakatile 
Solist Nimet Vahid 
~ef Muhiddin Sadak 

27 Nisan Sah saat 2 I de I 
FRANSIZ Tlyatrosunda 

·--------------~ ... 
T~ 

N Kucuk Lord 
A~ ve iiAveten 

A Hergiin ilk seansta 

N ~ Prenses T urandot 

26 Nisan 1937 

·RADYO 
( Bu aksamki program) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiitik musikilli - 12,50 bava

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyat1 - 14,00 
son - 17,00 Inkilab dersleri. Unlversiteden 
naklen. Mahmuod Esad Bozkurt tarafmdan· 
18,30 plakla dans muslkisi - 19,00 gocult 
Esirgeme Kurumu namma konferans: pr. 
Fahreddin Kerim - 19,30 Afrika av1 hatrra
lan. S. Sal!haddin Cihano~lu - 20,00 Rifat 
ve arkada§lan tarafmdan Tiirk musiklsi 
ve halk §arkilan - 20,30 6mer Riza tara • 
!mdan arabca siiylev - 20,45 Sa!lye ve ar
kada~lan tarafmdan Tiil'k musikisi ve hallt 
§arktlan: Saat ayan - 21,15 l;iehir Tiyat
rosu dram kLSmi (Tais) - 22,15 AJarts ve 
Borsa haberleri ve ertesi gliniin progra ' 
m1 - 22,30 plakla sololar, opera ve operet 
par<;alan - 23 ,00 son. 

viYANA: 
18,30 §ARKILAR - 18,50 PiYANO MU • 

siKisi - 19,15 tiyatrolar - 19,40 1ng1!1zce 
ders, haberler, yeni hayat ve saire - 21 .05 
BUYUK KONSER - 22,05 ORKESTRA 
KONSERi - 23,15 haberler, hava ve saire -
23,25 kltablara dair - 23,35 MUSiKi - 24 
dans plaklan - 24,35 haberler. 

BERLIN: 
18,05 §ARKILAR - 18,25 roportaj - 19,05 

gramofon - 19,35 OPERET: iMPARATO • 
RiQE KATER:iNA - 20,05 kari~Ik yaym " 
20,20 PiYANO KONSERi- 20 ,45 giiniin akis· 
Jeri, haberler - 21,15 §AN VE ORKESTRA 
KONSF.Ri - 22 ,05 ORKESTRA KONSERI• 
23.05 spor, haberler - 23,35 GECE MUSi • 
Kisi. 

PE§TE: 
18,05 KORO KONSER:i: - 19,10 konferans· 

19,35 PiYANO KONSERi - 20,15 konferans· 
20,45 §AN KONSERi - 21 ,20 konu§ma • 
21,35 QiNGENE ORKESTRASI - 22,35 ha -
berler - 22,55 OPERA ORKESTRASI-23,20 
hava, almanca haberler, konferans - 24,25 
CAZBAND TAKIMI - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 EGLENCELi KONSER - 20,05 kon• 

ferans - 20,25 gramofon, konferarts - 21,15 
MUSiKi - 22,05 kltablar ve mecmualar -
22,10 !?AN KONSERi - 22,35 haberler, spar 
ve saire - 22,50 GECE KONSERi - 23,50 
frartslzca ve almanca haberler - 24 .son 
haberler. 

LONDRA: 
18,05 ~oculklarm zamam - 19,05 ORKES -

TRA KONSERi - 19,45 Org konseri - 20,05 
haberler, hava ve salre - 20,35 viYOLON • 
SEL KONSERi - 21,05 OPERA YAYINI .. 
22,45 PiYANO KONSERi - 23,05 hava, ha • 
berler, spor, konu§ma ve saire - 23,30 DANS 
ORKESTRASI - ~.35 haberler ve saire -
24,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.J: 
18,55 gramofon - 19,05 PiYANO KONSE· 

Ri - 19,20 ~ARKILAR - 19,35 haberler .. 
20,05 piyano kon.serl - 20,20 gramofon, ha
va, haberler - 21,05 PiYANO VE KEMAN 
KONSERi - 21,35 plyes - 23,35 haber!er, 
gramofon. 

ROMA: 
18,20 KARI~IK KONSER - 19 edebl yaylll 

ve saire - 22,05 ORKESTRA VE !}AN KON· 
SERi - 23,05 kltablara dair - 23,15 KARI -
§IK YAYIN - 24,05 hava, haberler - 24,20 
DANS MUS:iKiSi. 

(...__Y_EN_i _E_SE_RL_E_R _) 
Atala - Rene 

Chateaubrland'm me~hur eserlerlnden 
Atala - Rene Rag1b R1fk1 tarafmdan temlZ 
blr !lsanla tiirk~,;emize terciime edilm~tii · 
Biitiin okuyuculanrmza tavsiye ederiz. 

Ar 
Ar, 15 mayis sayLSmi Tiirk san'atlm ve 

bilhassa Tiirk heykeltra§ll~ml !;Ok yak1n· 
dan alakadar eden blr mevzu addettl(:l 
cAbldeler meselesi» ne hasredecektir. 

Bu say1da fikir ve san'at adamlanmiZlU 
bu mevzu etrafmdakl dii~iinceleri bi!has· 
sa yer a!acagmdan, a§agidaki umumi lmale 
en tazla 120 kelimelik bir cevab verme!t 
J(itfunda bulunmamzi saygtlarrmiZla ric~ 
eder ve bu rlcamiZ kabul buyruldugu tak -
dlrde cevabmizi en ge!f 5 may1sa kadar 
mecmuamiZa gondermenlzi dlleriz. 

1 - Yaban.c1 san'atkarlarm Tiirkiyede 
abl>de yapmalarma taraftar mtsmiZ? Taraf· 
tarsamz hang! sebeblerden dolayt, degnse 
ne gibl mahzurlar tasavvur ediyorsunuz. 

2 - Tiirk heykeltra§lan hakkmda kana· 
atinlz nedlr? 

~ATALCADA 
~ans Ktrtasiye Deposu 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, klrtasiye, ~azete 
ve mecmualarm, Tayyare Piyango 

biletlerl tevzi veridir. 

Osmanh Bankas1 
i LAN 

%5 faizli, 1918 tarihli istikraz1 Dahili 
Tahvilatt bamillerine 

1 mayiS 1937 vadeli ve 39 No. h kupon 
bedelinin, 1 may1s 1937 tarihinden ba~
]Iyarak, Osmanh Bankasmm Galata ve 
Ankara idarelerile vilayet merkezlerin
deki biitiin ~ubeleri gi§elerinde tediye 
edilecegi ilan olunur. Beheri 20 TUrk 
lira itibari ktymetindeki birlik tahvil 
kuponuna kaqt kag1d para olarak 50 
kuru§ verilecektir. 

Osmanh Bankas1 
i LAN 

Osmanh Bankasmm Galata, Yen!carni 
ve Beyoglu daireleri, Bahar BayraJl'll 
miinasebetile 1 may1s 1937 tarihinde ka• 
pall bulunacakhr. 

¢ 

Simeonaki M. Mihailidu 
Vefat etmi§ oldugundan cenaze rne· 

rasimi 26 nisan 1937 pazartesi giinii sa• 
at 15 te Beyoglu Panayia kilisesinde iC' 
ra olunacag1 teessiirle ilan olunur. 

Osktidar Hale sinemas1 
BUTUN GUZELLER! SEVERIM 

JAN K1EPURA 
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3arki Akdenizde Fran sa 

Italyantn Akdenilde 
oynad1g1 miihim rol 

Kamal Atatiirkiin yeni Tiirkiyesi, cografi vaziye
tinin ve siyasi kalkJnmasJnJn kendisine verdigi 
rol hakk1ndan mahrum olmak taraftar1 degildir 

Y azan : General .W eygand 
-6-

~yni miilahaza, torpitolarla denizalh lardaki diplomatik mesaisi ve ltalya ile 
gemtleri i~in miikemmel bir stgmak olan olan miinasebatt buna delildir. 
Mesina ile, Adriyatik denizinde, fakat Tiirkiyenin lzmitte ve 1zmirde, bliylik 

b
Otlrante kanahna ancak elli mil mesafede gemileri ia§e edebilecek kabiliyette, kuv-
u Unan Brendt'z' 'b' 'k' · d .. 1 vetli miidafaa vesaitine malik ikinci dere-h k 1 gt 1 1 met erece m er d 
a kmda da variddir. Bunlarm her ikisi cede iki iissii vardtr. F akat, §arki Ak e~ 

~e halihamda bir inki§af devresinde bu- nizde, kendi i§tiraki olmadan bu kadar 
unuyorlar; buna mukabil Venedik ve fazla faaliyette bulunulmasma meydan 

Pola, daha 1'rer'd ld kl · · .. "k vermemek hususundaki endi§esi, Bogazla-. ,. 1 e o u an 1~m, sonu 1 
Vazlyettedirler. rm tekrar askerile§tirilmesi ve skenderun 

ltalya, Oniki adaya sahib olmamn meseleleri etrafmda 1936 senesinde cere· 
kendisi i~in bir zaruret oldugunda tsrar yan eden iki miizakereyi hamlamast §ek· 
e~~igi zaman bir ihtiyat ve basiret eseri Iinde tezahlir etmi§tir. 
gosterm' ld B Montreux Konferanst, Turkiyeye Bo· 

I I§ o u. ugiin onun semeresm1 1 
top Uyor z· L d d k gwazlart tahkim hakkmt vermi§tir. sken-. · na, eros a asm a i iisslini.i 
sent• mt'kyast b" "t k h derun meselesi de, uzun miizakerelerden k • a uyu me te, orayt rna ru-
at Ye mi.ihimmat baktmmdan ~ok miihim sonra bir anla rna ile nihayet bulrnu§tur. 

ve aitle te~hiz etmekte, ayni zamanda, Fa kat, bu anla§manm, astl meseleyi halle 
0:ttnevkide, kuvvetli bir deniz cephesi kii.fi gelmiyecegini dii~iinmekten kendimi-
Vucude getirmektedir. zi alamtyoruz. Bu mesele, muhtelif sebeb-

Alrn d b 1 lerle muallakta kalacakttr. Bu sebebler anyanm a Akdenizde ir ro oy-
na~aga te ebbii edebilecegini gozonline arasmda, ezciimle Nusaybin'in §imalin-
gettrrnek I" d V 'h b .. b' deki mmtakada, Kurd dag~ lannda zengin ,., .

1 
azttn tr. e m ayet ugun tr 

amkt daha vard1r ki, Akdeniz bahsinde, petrol madenleri mevcud oldugunun ta-
:c;lt t.a .btrak1lamaz. Bu da fspanya hadi· hakkuk etmi~ olmast vardtr ki, o sebeble-
e kldtr. Ve bi.itiin bunlardan sonra da rin en biiyiiklerinden biridir. 
§~r 1 Akdeniz sahildan alan memleketle· Fransanrn farktaki istikbali 
~n \'aziyetini de hesaba katmak icab e· F ransanm, amlardanberi §arki Akde-

er. nizde oynad1g1 biiylik rolii hat1rlatt1ktan, 
Mora Yanmadasmm te kil ettigi ii<; bu- oteki devletlerin orada bugiinkii faali -

I'IJ.Il 'karki Akdeni~in ortasma dogru uza- yetlerinden bahsettikten sonra, Fransa· 
nka· • adalardan ve adac1klardan mlite- nm, Akdenizde, Rizerte'in ~arkmda hie;
~ ktl bir silsile ile Giridle birle~mekte ve bir deniz iissiine sahib olmad1gmt soyle
'f llnan topraklann1, bu suretle garb mek icab eder. 
I rablusu sahillerine 200 mil kadar yak- Frans1z efkan umumiyesinin, deniz a I· 

~.krrnaktadtt. Bu. bizi alakadar eden bii- n menfaatlerine taalluk eden i Jerde bu 
;u tniinakale yolu iizerinde Yunanis- derece lakayd davram 1 hakikaten ~ava· 
'ha~tn ne kadar miihim bir rol oynamast m eseftir. Halbuki, bu menafi c;ok bi.iyiik-
1 htn t· · M d I k . '(a t oldugunu go tenr. tlir. esela Afrika aki rniistem e em1z, 
d Unanistan, Ege denizinde, Salamin- Habe~istanda cereyan eden her hadise
b~' lniihim miidafaa tertibattm haiz ve ye kar~t bizi alakaya sevkettnelidir. Bun
t:Y~k gemileri ia§e edecek kabiliyette bir dan iki sene evvel yapttgtmtz anla,ma mu-

11\Irat ussune sahib bulunmaktadtr. eibince ftalyaya terlcettigitniz ~yleriri kty-
. F' akat, bilhassa, adalannda ve ~ahille- metini kafi derecede ol~mi.i~mi.iyiiz? So

rtnde, 1imdilik te~kilatt olmtyan,lakin harb malide, Perim'in kar 1 mda terkettigimi:r 
"ukuunda si.iratle tec;hizi mi.imkiin olan arazi parc;astnln ve <;ad yolile Kame· 
~k c;ok limanlart vardtr. Bunlar arasm· run yolunu ac;an, Tibesti methalindeki 
1 a, l-tarbi Umumide miittefik donanma· Asuzda Odzan dagmm ehemmiyetini id-

] ~~1 tarafmdan kullamlan adalan ayabi· rak etrni§rniyiz) Bu tavizlerin yerinde ya· 
Irtz. 
1 p1lm1~ oldugunu inkar edecek clegiliz. An· 

k ngiltere ile Yunanistan arasmdaki SJ· cak, dostlugu bizim i~in hem ktymetli 
.. ~I~Unasebetler, bir harb zuhurunda, ln- hem elzem olan lta!ya ile, daha devamlt 
"

1 12 de · k b d I b · ~0• ntz uwetlerinin u a a arm lr· olmas1 her itibarla §ayam temenni bir 
akf:nda~. istifade edecekleri ihtimalini mukarenetin temini i<:;in bu fedakarltkla· 
haf'l' &edhnr. MISirda ve bazt Yunan me· rm yap1lm1s olmasma sevinmekle beraber, tin e d d . 1 .. , 
Yun · everan e en §ayta ara gore, bunlann ifade ettigi kl}'meti de bilmek ve 
ri he ahtsta~, lngilizlere, intihab edecekle- unutmamak laztmdlt demek istiyoruz. 
zn~) .. r. ang1 bir a dada bir i.is viicude getir

<=tJ tekl'f M ! lnde bile bulunmu§tut. 
IStr btr . 'kl AI d . . . 1 giliz k •. tstt a evresme gmyor. n· 

has1t as e~1 l§gali, kana! mmtakasma miin
ltt, B~e ""0,000 neferden ibaret kalacak
'kiilce lr 'VllSit ordusu ihdas edilecek, sev
!thi!i~~ Yol~an yaptlacakttr. Kanalm garb 
d~tn k/ Clddi bir kuvvet hamltgt var 

I( It, 

taft ~~a! Atatiirki.in yeni Ti.itkiyesi, cog· 
•&.z1 • • l~lldi . Yettnm ve siyasi kalkmmas1mn 

I stne v rd'•· I h k o tnak e 1g1 ro ak mdan mahrum 
llun t k~[.aftar1 degildir. Balkan bloku

e, 1 tndeki faalivet hissesi. Balkan· 

Bursada et fiatlar1 
Bursa (Husust) - Burada koyun eti

nin kilosu 55 kuru§a c;Ikmi~hr. Ge~en se
ne 40 tan 45 e, sonra 50 ye ftrhyan ko
yun etinin son zamanlarda 55 kuru§a 
c;"lkmasr halkm et yemesini mii~kiille§ -
tirmi§tir. Kasablara sorulunca; bu yiik
selmeyi Belediyenin mezbahaya koy -
dugu resmin a~trhgma atfediyorlar. Be
lediye ise resmin bu kadar ag1r olmadi
gmi soyliiyor; fakat koyun etinin se· 
bebsiz yere 55 kuru§a satilmasma da 
mani olmuyor. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 58 

ANLAR • 
I 

San'ata dair 

<;ocuk ve resim 
lkiz dogmu§ iki insan yavrusu, yapt -

§tk karde§ler. Tabiat, onlarm birbirinden 
aynlmasma hi~bir zaman izin vermemi§, 
Resim, c;ocugun ne§' esi ve diinyaya a~t
lan goziiniin ilk mahsuliidlir. 

<;;ocugunuz var mt) Duvarlanmz bir 
kitabe halinde bu hilkat kadar eski dost· 
)ugun veciz hikayelerini size pek glizel 
anlatacakttr. <;;unkii bir kii~iik tebe§ir ile 
tarihin alnma mukadderatmm ilk ~izgi
si c;izilmi§tir. 

<;;ocuk ve resim, insantn bu iki bi.iyiik 
eseri, birbirini besliyerek bi.iyiirler. <;;o • 
cuk resmi yapan ressamlan miizeye bt • 
rakarak c;ocuga donelim. Eline ne ge~ 
tiyse kur~un kalem, tebe~ir, hatta boyan 
mt§ bir kibrit ~opii. Onu bir ordegin lis -
tline egilrni§ buluruz. <;;ocuk ilk inttbala
nm elile ve dilile anlatmak isterken size 
hie; gormediginiz ve tammadtgmtz alem • 
lerin acaib mahlukahm c;izer. Her c;ocuk, 
insanda ressam olacakmt§ vehmini veren 
bir istidadd1r. Bunlar, ~ocugun ressam 
olmak i~in degil insan olmak ic;in sevki 
tabiisinin mahsullidlir. Gi.in ge~tik~e bu 
izlerin daha ziyade netle§tigini, vlizuh 
kesbettigini ve ~ocugun adamla§ttgmt go· 
riiriiz. Adam, c;ocukla resimden yugurul
mu§ bir hamurdur. 

Resim, defterinin kenanna yapl§hrdtgt 
~tkartma menek§eden, yedigi ~ikolata ka
gltlarma kadar onun klic;iiclik hayatma 
girmi§ bir miirebbi ve c;ocuk, bliyiiklerden 
ziyade resmin hamisidir. 

Son terbiye sistemlerinde resme verilen 
ehemmiyetin glinden giine artmas1 yer 
yiiziindeki ressamlann aded1ni ~ogalt -
mak ic;in degil, adamlarm niifusunu art
hrmak i~indir. 

Resimlerile, bebeklerile ba§ba§a bir 
c;ocuk aleminden i~eri girebilsek, mutlak 
yeni bir kutup ke§finden daha miihim bt 
kazanc1m1z olurdu. 

Resim c;ocugun o kadar laztmt gayri 
miifarikidir ki bugiin arttk mekteblerde 
resimsiz kitab yasak edilmi~tir. 

<;;ocuk, diinyay1 anlamak ic;in hie; dur
madan resim yapan kiic;iiciik bir san' at
kar, san' atkar ise resmi ken dine oyun • 
cak eden kocaman bir bebektir. 

ELIF NACI 

izdiva~ merasimi 
DUn ~hrimize gel en Daily T elgraph 

gazetesi, Windsor Di.ikiiniin ikamet et
mekte oldugu St. W alfang' dan aldtgt §U 

telgraft ne§retmektedir: 
Diin resmen haberdar edildigime gore, 

Windsor Diikiini.in izdivac tarihi kat'! o
larak heni.iz tesbit edilmi~ degildir. Buna 
sebeb evlenme tarihinin tac giyme mera
simile ayni zamanda tesadiif etmemesi 
hususundaki arzudur. 

Windsor Diikiini.in balaymt, Carint • 
hia'da gec;irecegine bir delil olmak iizere 
orada iic; ay mliddetle bir villa kiralam1~ 
oldugu zikrolunmaktad1r. Diik 1 hati • 
randa Carinthia'da kain Wasserleon· 
burg' a gidecegi i«;in evlenme tarihinin de 
ugiinlere tesadiH edecegi zannedilmek

tedir. St. Walfgang' dan ne vakit hareket 
edecegi de kat'i olarak malum degildir. 
Buradaki ikametgahmm konturatosu 27 
nisanda sona eriyor. Di.ikiin planlanm de
gi~tirmesine sebeb olarak elyevm Londra
da mali rnesaile dair cereyan etmekte olan 
muzakereler ileri si.iriilmektedir. 

da... Bakm gene sinirleniyorum. Biz ne
den battJk? Avrupa sivilizasyonuna uy• 
sayd1k bu mhl,Iar buraya gelir miydi? 
hte ben bunu anlatamfyorum da kuduru· 
yorum. Haks1z rntytm, kuzum Allahtnlll 
severseniz? .. 

'-:"~============== y azan: p eyami Safa ==r~ Orhan cevab vermedi; Samiye Hantm 
tni~.l3en size kabul etmiyecegini soyle- tashih edilebilirdi. Orhan bunu merak onun bir tasvibini kazanmak istiyormu~ 

etti ve boyle bir tecriibeye giri~mek istedi. gibi yi.iziine bakarak daha hararetle de -
k - Can, i t B . I' d b Herseyden evvel onun l'ltt'fatlanndan ba- vam etti: adar 

1
. 5 erse... emm e 1m en u 

Satn~e lr. ztlar~na m<~kabele etmek laz1mdt. Fa kat - Neymi§? Bi.iti.in kabahatimiz ecne-
hulutu ly~ ~antr~un ylizi.inden bir ofke vesile bulamad1. Bu f1rsat1 ele g~irmek bilerle gorii~mek... Senelerdenberi koyde 
di hln ge~t1 ve lela! kaptdan ~tktt. Ve- i<;;in uyamk durmaga karar vererek dedi dedikodu, byamet... lnsan ecnebilerle 

..._ J~ngesi ba~tnl salltyor: ki: konu~tu diye nic;in kotii olsun? Medeni 
du. U htnzu da onun avukatt 1 diyot· _ Ali Haydar Beyin terciimelerini insanlar ... Bir kere bir gaf yaphklanm 

Sa . hi<;; okumad1m. Acaba Loti'nin terci.ime· gormedim. Onba§tlan bile «savoir vivre» 
lattrn 11\ty~ Hamm kendisini kudurtmas1 sini nerede ne~redecek) bilirler, en fakirine, en klic;iigi.ine kadar 
naie. t en hallere kar§l bile tepeden ttr· Samiye Hamm o giinkii miinaka~ad~n: hep «comme il faut» adamlar ... Loti ki
han adar lni.isamaha ne~rediyordu. Or- i~inde hic;bir Fena tesir saklamtyormU§ glbt tablmn ba§tnda soyliiyor, yiiksek ki.iltiir 
hund onun vi.icudiindeki taravetin bile ru- cevab verdi: bizim haremlerimizden ic;eriye girdikc;e 
lad1. a ~s:n riizgarlara baglt oldugunu an- _ Ciizel terciime eder. Ktvrak bir ka- kederimiz arhyor. Ciinkii eski kadmlar 
;; k' tntrlerinin u"stu" d b' leml' vard1r. N ere de ne•redecek, bilmiyo· gibi degiliz, biraz okuyoruz, anlt ... ·oruz, ,.u \' n en gec;en 1r so- ' J 

safst2: eya steak dalgast, bu kadmt en in- rum. ~ok iyi etti Loti'nin kitabma ba§la- biisbiitiin ic;imiz ya.myor. Degil mi? 
Ve ll\e ~lrttctltklara veya en derin ~efkat makla. Bence en iyi eseri degildir, L?ti- Bu sefer Samiye He.mm Orhamn yli· 
taf1n/ •rnetlere atabilirdi. y akmlan te.· nin bu. Fakat bizim hayahmtzdtr ba~tan- ziinden gozlerini ay1rm1yarak onu cevab 
:rnevsi~l db· ~ncak tabiatini idare eden ba§a. lnsan bu geri kal~lmtzt dii§i.iniirse vermege mecbur etmek istemi~ti. Orban, 
bilir h er thnmelt a.rtile mazur gori.ile- kudurur maazallah. Baksamza o polise... en alc;ak perdeden ba~hyarak, agu agtr 
zer 'se atta sevilebilirdi. Or han bunu se- Likor ic;ti diye Vediayt karakollarda sii· yiikselen bir sesle dedi ki: 
Y&btn~~kz. i~inde on a kar§l yiikselen riindi.irecekti. Gel de «vah§i l bar bar>> di- - Hammefendi l Turk kadmma ta • 
B~lki h 1 duvarlanndan biri y1k11dt. ye bar bar bagtrmal Nastl diyordu Ve·j alluk eden bahiste hakliSimzl Fakat zan· 
i~tirnaj ~·k~u1' aid a.mnda Samiye Hammm dia~ «Likor» diyordu degil mi~ Likorl nedtyorum ki bu bahsi, tamamile ayn bir 

1 tr erindeki bozukluldar da biraz Daha ismini soylemesini bilmiyor, sonra siyasi meseleye kan§bnyorsunuz. Avru-

Dost Yugoslavyadan 

Seyahat inflbalan 
....... 

Y azan: Abidin Daver 

Bel grad 
surlar1 

kales in in 
aras1nda 

Tarihin her devrinde kanh muharebelere 
sahne olan kale 'imdi, tarih, tabiat ve 

san'at giizelliklerile doludur 

Kalenin sedlerinin birinden Sava !imam ve Kral Aleksandr koprusuniin goriiniiJil 
[Resmln solunda agaclarm arasmda kale duvarlarmdan biri giirUnUyorl 

Belgradda Siivari mektebinden ve Ha
va limanile Tayyare alayt karargahmdan 
sonra, eski Belgrad kalesini, Asker! Mli
zeyi ve Askeri Cografya Enstitiislinii 
gezdim. Yiizba§t T odorovi~. gene ban a 
tefakat ediyordu. 

Eski Belgrad kalesine ve etrafma ay
nen tiirk~e olarak <<Kalemeydan» di • 
yorlar. <;;ok geni§ bir sahayt i§gal eden 
eski kale ve civarmdan ne giizel istifa • 
de etrni§ler. Oturdugumuz Srpski Krali 
otelinin onlinde uzanan biiyiik park, As
keri Mlize, Askeri Cografya Enstitiisii, 
Ruzcia kilisesi, miiteaddid abideler, hay
vanat bahc;esi, kaldmlmak iizere alan as
keri barakalar, diger baz1 binalar, hep bu 
«Kalemeydan» denilen sahaya sokul • 
ffiU§tUT. 

Bu sahayt bir tarafmdan Tuna, bir 
'tarafmdan Sava sarml§ttr. lki biiyiik ne
hir, Belgrad kalesinin eteklerini opti.ik -
ten sonra, onun huzurunda birbirlerile 
arrna§dola§ oluyorlar. 

Biirc ve barulan, hala dimdik duran 
bu asirdide Tlirk kalesinin yiiksek bir 
yerinde durursamz, tarih, tabiat, san' at, 
guzellik gozlerinize dolar. 

Kalemeydanmm Savaya bakan kts • 
rnma atalanmtz «Fikirbaym» ismini ver
rni§ler. Bu §airane isim hala tiirkc;e ola • 
rak muhafaza ediliyor. Belgrad kalesi, 
ilkonce Romahlar tarafmdan in a edil • 
mi~; fa kat, sonra o kadar sahib ve ~ekil 
degi~tirmi§ ki imdi bir Roma kalesi de
gil; halis muhlis bir Turk kalesidir. Ka
na dian, tahta i.izerine demir par<:;alart 
kaplanarak ztrhlanmi§ kap1larmm ta~lart 
iistiinde Arab harflerile tiirkc;e isimler ve 
tarihler goriirsiiniiz. Duvarlar, tamamile 
bizim eski kalelerirni1deki gibi ta§ ve yas
sl tugla ile yapiimi§ttr. Bugiinkli §eklini 
18 inci asrm ba~langtcmda alrnt~ ol.an 
kalenin i~inde «Ramen Kuyusu» denilen 
bir kuyu var ki vaktile Sava nehrinden 
su almak ic;in k z1lmt~ttr. Nehrin seviye· 
sinden a§ag1ya inen bu kuyu, 70 metro 
derinligindedir. Minare merdiveni gibi 
done done inen 400 basamakh bir mer-

paltlar buraya medeniyet getirmege gel
mediler, hammefendi l Bilakis, bizim iler
lememize mani olmak, bizi esir etmek ic;in 
geldiler. Bakmtz iste, polisimiz onlann 
idaresinde iken kadmlanrniZa daha c;ok 
istiLdad yap1byor. Burada softale.rla elele 
verecekler. A.vrupanm miistemleke ida
releri, her girdikleri memlekette, ileri fi
kirli adamlan i§ ba mdan uzakla§ttnr ve 
yerine cahilleri, gerileri koyarlar. Maksad 
terakkiye mani olmakttr. Emin olunuz, 
burada bir FranSIZ veya lngiliz idaresi 
yerle§sin, en mutaass1b §eyhiilislamlardan 
daha :liyade izin kapanmantza c;ah~ace.k
tlr. Ancak burada krunuvusta zihniyetini 
hakim ktlmak artile bize hakim olacakla
nnt bilirler. Baktn, memleketin biitiin hiir 
fikirli adamlanm Maltaya siirdiiler. 

- Onlar da aroma neler yapmad1lar l 
- Yapmak haklanydt, fakat hie; bir~ey 

yapmadtlar. l~lerinde siyasi davaya hie; 
kan~mtyBn, bir ko§eye c;ekilip oturanlar 
da vardt ki geceyanst evleri bast!dl ve 
kendileri de kollanndan tutulup goturi.il
dii. 

Bahri maksadt sezilmiyen, titrek bir 
sesle: 

- Abla ... Abla ... dedi. 
Samiye Hamm &efkatle sordu: 
- Ne var yavrum? 
Bahr~ oni.ine bakt1. Dudaldannt pek az 

divenle kuyunun ic;ine iniliyor. ~imdiki 
kuyu, ismi hala «Ramen Kuyusu» olma
sma ragmen, 18 inci amda, Tiirkler ta· 
rafmdan, aglebi ihtimal, eski kuyunun 
bulundugu yerde kaztlml§ttr. 

Babil Melikesi Semiramis'in eskiden 
<<Hadaiki muallaka» dedigimiz asth bah
c;elerine benzeyen bu kat kat kalenin 
sedleri iistiinde, ne giizel bahc;eler yap· 
rnl§lar. Biitiin duvarlara sarrna§tklar sar
dmlmt§, bi.itiin dlizliiklere ~ok giizel 
renkli laleler ve ba~ka c;ic;ekler dikilmi~. 
N adide agaclar ve bunlann arasmda 
F ransiZlann «Aghyan Sogiid» dedikleri 
dallan a~agtya dogru sarkm1 soglidler, 
amlarca kanh muharebelere sahne alan 
bu kale bedenlerini, §imdi, bir §iir ve a§k 
yuvas1 haline sokmu§.' Ak§amiistii giine§, 
iki hasretli gibi birbirinin kucagma atJ -
Ian Tuna ve Sava'nm bulamk nefti su • 
lannt yald1zlarken agaclann dibinde de 
Tuna ile Sava gibi birbirlerine sanlan 
gene <:;iftler goriirsiiniiz. 

gimdi, bu 1hk bahar giiniinde, ku§la
nn clVIIhstnl dinliyerek omuz omza sa· 
adetlerinin zevkini sliren esmer ve san • 
§tn ba§lann sevi§tikleri yerlerde, asular· 
ca ne kafalar dii§mii§tU. Ilk defa 1284 te 
Sublarm payitahtt alan ve <<ak hisar» 
manasma gelen Belgrad, Miladdan ev
vel 4 iineii asrm ortasmda Romahlar ta· 
rafmdan Singidunum ismile burada ku
rulmu , cografi mevkiinin ehemmiyeti 
yiiziinden tatihin her asnnda, durmadan 
kanh miicadelelere, c;etin muharebelere 
sahne olmu~tur. 

tki nehrin birle tigi bu mevki, c;ok 
miihim bir sevkulcey§ noktas1 oldugu 
ve iki ktytdan birbirine gec;mek ic;in ~ok 
k1ymetli bir serkoprii mevzii te§kil ettigi 
ic;in her millet, her imparatorluk, Bel -
garada hakim olmak istemi§tir. 9 uncu 
asra kadar Romahlar, Keltler Atilla'mn 
kumandasmda Hunlar, Gotlar, Avar • 
lar, 9 uncu astrdanberi de Slovenler, Bi
zanshlar, Macarlar, Strblar ve nihayet 

ABIDIN DAVER 
[Arkast Sa. 8 siitun 1 del 

a~arak, yutkunur gibi, kapah ve s1k1§tk bir 
sesle cevab verdi: 
' - Orhan Beyi iyi dinle. <;;ok dogru 
soyliiyor. 

Samiye Hamm bir miidafaa gerginli • 
gile dogruldu: 

- Ben de ecnebilerin kucagma atlla
ltm demiyorum ki ... 

Bahri dudaklanntn ucunda eriyen bit 
nefes halinde mmldandt: 

- Ya o Frans1z bayragt, abla '? .. Ko
yi.i o kudurttu. 

Bird nbire omuzlan dii~en Samiye 
Hamm, dili dola~arak cevab verdi: 

- Ben fena maksadla ashrmad1m ki 
onu... 0 glin geleceklerdi bize, F ranstz 
davetlilerimiz... kay1kla geleceklerdi ... 
bir .... nas1l derler ... bir cemile olsun diye 
ashrd1m, birkac; glin kalrnl§ ... 

Bahrinin alnma biiyiik bir ciddiyet ya
pl_tt: 

- Sus, abla! diyordu. 

Sofradan kalklllar. V edia bahsi degi§· 
tirm ek i<;in : 

- Y enge, dedi, Orhan Bey vadetti
ler. Cemilin tiirkc;esine biraz bakacaklar ... 
Cok sevindim ben buna ... F akat cumarte
si gi.inii ak amt, yahud pazar giinii gelebi· 
lirler mi acaba '? 

<Arkast Vat) 

I 

Kad1nlara sayg1 
(E5} ayam da, bayt da tamyordum. 
(g} Bayan, irfan ordumuzun emekh 

onba§tlanndan, ba§ogretmenler
den biri. ~imdiye kadar, en azmdan, iki 
bin c;ocuga kanad verrni§ ve onlan bilgi 
diyanna, olgunluk alemine dogru uc;ur-
IDU§. Bay, serbest meslek mensublann
dan. Belki bah~esi var, orada ~ic;ekler ye
ti~tirmektedir. Lakin cemiyetin malt ola'n 
te btr saks1ya bir avuc su vermi§ midir, 
v nnemi§ midir, mec;hul. 

!§te ic;timai vaziyetleri bu §ekilde alan 
o bayanla bay, bilg_~.em ne mevzuu lizeri
ne, miinaka§a ediyorlatdt. Bay birden 
celallendt: 

- Sen, dedi, elinin hamurile erkek i§i
ne kan§rna. 

Bayantn cevab1 zarif oldu: 
- Siz, eteginizin c;amurile, t1rnagm1 • 

zm kirile her i§e kan§ttktan sonra biz, 
kendi i lerimizde ni~in susahm) 

Benim dikkatimi bir baym bir bayana 
«sen» diye hi tab etmesi ~ekti. Y oksa ka· 
dmm erkekle, erkegin kadmla mlinaka§a· 
ya giri§rnesi ve miinaka§ada iki taraftan 
birinin miikabereye sapmas1, muanedeye 
dii§rnesi olagan §eylerdendir. Olmtyan, 
olmamas1 laztm gelen cihet bir baym bir 
bayana umuml yerlerde ve umumun mu
vacehesinde sen diye bagtrrnast, hamurlu 
elden bahseylemesi ve erkegi kadmdan 
iistiin tutan kaba zihniyete kaptlmastdtr. 

Kaba zihniyet dedim. Evet, kaba ve 
murdar bir zihniyet ki Tiirk dimagma 
ezeldenberi yabanc1ydt, buglin de yaban
ctdn. F akat Turk olm1yanlann ugursuz 
telkinlerile, zehirli propagandalarile bir 
ka~ astr aramtzda ya§adt, analanmtz, klz· 
karr' - -1 "rimiz, e§lerimiz alan kadmlarm 
~erefini ktrdl, gururunu incitti, hayatm1 
sarstt. 

Kadmt erkekten a§agt tutan zihniyet
ten bahsediyorum. Bu murdar kanaati ta· 
~tyanlar, kadmlar ic;in «sac;t uzun, akh 
ktsa bir tarife»deyip gec;irdi. Gene on· 
Jar kadmlann <qeytan tuzag1» oldugunu 
soyleyip haklarmda biitiin erkeklerin nef
retini tahrike ~ah§lrlardt. Gene onlar 
yanlt§, manastz ve sakat hiikiimleri tezyif 
ic;in «hlikmlinnisa» tabirini kullamrlard1. 
Gene onlar herhangi fasid bir dli§iinceyi 
anlattrken <<itaatiinnisvan» soziinii geve
lerlerdi. 

0 kaba zihniyetin yarathgl kelimeler, 
tsttlahlar, tabirler, lugatler, vecizeler, 
hir degil, bindir. Re'ylinnisa, keydiinnisa 
gibileri bizim de dilimize g~mi§ ve ka
dmlarm dii iincesizligini, ayni zamanda 
hileseverliklerini gostermek ic;in asularca 
kullanml§hr. 

Fa kat inblab Tiirkiyesi, biitiin bir ce· 
halet, dalalet. belahet di.inyastm kokiin· 
den sokiip atarken .k.adtnl erkekten a§agt 
gormek ve zelil tammak zihniyetini, o 
murdar akideyi de tarumar etti, ortadan 
kald1rd1. 0 sebeble bir baym bir bayana 
«sen» diye bag1rmast, hamurlu elden 
bahsetmesi bize hortlamak gibi geliyor ve 
kulagtrniZ o seste karanhga gomlilii bir 
zihniyetin ulumast gibi bir§ey seziyor. 

Dikkat ve ~ok dikkat etmek gerek. 

·~· 
F1kram1 bitirirken hatmma edebi bir 

hikaye geldi. Vaktile Arab §airlerinden 
biri i.ic; dort giizel kadma rasgelir, irticali 
surette «kadmlar bizim i~in halkolunmu§ 
bir taktm ~eytanlardtr. ;lerlerinden Alla-
ha s1gmmz» mealinde bir beyit okur. 
Meger kadmlardan biri de airmi~. Soz 
ebesi erkegin gevezeligini duyar duymat 
-manzum olarak· ~u cevabt verir: «Ka
dmlar, erkeklerin agtr kokusunu gider
mek ic;in yarattlmt§ giizel kokulu ~ic;ek
lerdir. Siz, onlan kokhyabilmek l<:;tn 
her eye ve her§eye katlamrs1mz.» 

Dogru degil mi ki?.. 

M. TURHAN TAN 

Deniz iizerinde ailah ~ekme 
Diin, Samatya a~1klarmda deniz iize

rinde bir silah c;ekme ve hakaret hadise
Sl olmu~tur. Bu hadisenin ~ikayett;ileri 
iki trniversite talebesidir. Suc;lu vaziye
tinde bulunan da yanmda bayan bulu -
nan bir diger gencdir. 

Bu gene yanmdaki bayanla sandalla 
gezerken Universiteli genclerin sandal
la yakmlanndan gec;melerine sinirlen -
mi§ ve kendilerine hakaret etmi~tir. i~ 
biraz buyiiyiinee gene, kendisine devlet 
tarafmdan verilen tabaneayi Universi
teli genclere tevcih etmi§tir. ti'niversi -
teli gencler bir hadise t;lkmamast it;in o· 
radan uzakla§mi~ ve polise §ikayet et • 
mi§lerdir. 

9ikayet olunan adam dun ak~am 

ge~ vakit Miiddeiumumilige verilmi§ -
tir. 
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Diinkii milli kUme ma~lar1 
Be~ikta~ Giine~i, Galatasaray 

Ankarada KOmiir sergisi 
biiyiik bir ragbet kazand1 

da O~oku magliib etti 
Mill! kiime ma~lanna diin de lstan • 

bulda ve izmirde devam edilmi§tir. ls • 
tanbulda yap1lan ma~ta Be§ikta§ Giine§i 
2-1, izmirde de Galatasaray O~oku 4-2 
maglub etmi§lerdir. 

Be§ikta§: 2 • Giine§: 1 
Be§ikta§la Giine§ tak1mlan diin ;>ere£ 

stadyomunda mil!i kiime i~in kar§Ila§tl • 
lar. Dort binden fazla bir seyirci kiitlesi 
oniinde oynanan bu oyunu F enerbah~elj 
Said Salahaddin idare etti. T ak1mlar 
ma~a §U kadrolarla i§tirak ettiler: 

Be§ikta§: Mehmed Ali • Hiisnii, Fa· 
ruk • Rifat, Enver, F uad • Maryus, Rid
van, Hakh, ~eref, E§ref. 

Cline§: Cihad • F aruk, Re§ad • Da • 
ni§, R1za, lsmail • Refii, N ecdet, Sa • 
lahaddin, Rebii, ibrahim. 

Oyunun birinci devresi tamamile Gii· 

' I d1g1 bir firSattan istifade edemedi. O'c;ok 
miidafaasma bilhassa bu fiTSatm kac;m
h§mdan ikinci goliin yapildJgi 25 inci da
kikaya kadar C<Ok i§ dii§tii. Bir arahk Ali 
ile F uad pasla§arak kalelerini tehlikeden 
uzakla~l!rmak isterlerken araya Ha§im 
girdi ve topu kaparak bir §Ut !fekti. Ha
kem, §iitiin kaleci tarafmdan kalenin i
<;inden <;evrildigini farkederek Galatasa
ray lehine go! karan verdi. Bu go! Oc;ok
lular iizerine aksi tesir yap!I ve oyunun 
cereyan tam degi§ir gibi §imdi hiicum et
mek s1rasJ lzmirlilere ge<;~ bulunuyordu 

lzmirlilerin golleri 

ne§lilerin lehine bir seyir takib etti. Be • Be$ikta§ _ Giine§ m~mdan bir intzba 
§ikta§hlar mukabil akm te§ebbiislerinde 

32 nci dakikada O<;oklularm sagdan 
bir ini§i s1rasmda Saidin ortaladigi topa 
Basri yeti§ip bir plase vuru§ yaparak ta
kimma bir go! kazand1rd1. 0<; dakika son
ra bu sefer soldan inki§af eden bir O<;ok 
hiicumunda Sacid ~ekilen §iitii iyi bloke 
edemedi. Said bundan istifade ederek ta
kimmm ikinci ve beraberlik saylS!m yap
maga muvaffak oldu. Oyun 2 • 2 hera
here vaziyette devam ederken haftaym 
oldu. 

daima miiptedi saga~1klanm kullanmak 
hatasmda bulunduklanndan hie; muvaf • 
fak olamadilar. 

Be,iktafrn birinci golii 
Devrenin bitmesine on dakika kala si· 

yah beyazhlar Hakki ile Envere yer 
degi§tirttiler. Bu degi§iklik miidafaaya 
yard1m gayesine matufken Giine§ aley • 
hine c;ekilen bir korner E§refin plase vu· 
ru§ile gol oldu ve Be§ikta§hlar I • 0 galib 
vaziyete gec;tiler. 

Giinefin tlOlii 
Siyah Beyazhlann at!!klan goliin ii • 

zerinden heniiz bir dakika ge<;memi§ti. 
Merkezden inki§af eden bir Giine§ ak1 • 
mnda Salahaddin rakib kalenin c;ok ya • 
kmmda yakaladigi topu iyi kulland1 ve 
tak1mmm beraberlik saylSim yap!I. Biraz 
sonra devre I - 1 berabere vaziyetinde 
nihayet buld" 

lkinci Clevre 
lkinci devreye ba§lamrken Giine§ten 

Salahaddinin belinden muztarib ve ko§a· 
m1yacak bir vaziyette oldugu goriilii • 
yordu. Bu oyuncuyu Refii ile degi§ -
tirdiler. 

had da kan§mak istedi fakat topu ala • 
mad1. .?eref te bir kolaym1 bulup hafif 
bir vuru~la takimma ikinci sayiYI kazan
dird! ve oyun pek az bir zaman sonra 
2-1 Be§ikta§hlarm lehine neticelendi. 
Ma~ nisbeten sakin bir hava i<;inde, a· 

deta heyecansiz bir §ekilde cereyan etti. 
iki takunda da fevkalade temayiiz eden 
oyuncular goriilmiiyordu. Said Salahad
dinin idaresi iyi degildi. Bilhassa bir<;ok 
giizel akmlan ofsayd diye kestigi gibi of· 
sayd olan birc;ok vaziyetleri de gormedi. 
Nitekim Giine§in golii ofsayddi; fakat 
bir dakika evvel de Giine§in ofsayd olm1· 
yan ve bir kaza olmadik!fa galle netice
lenecegi muhakkak bulunan bir hiicu • 
munu ofsayd diye kesmi~ti. 

Bu ma~ta, Be§ikta§I, muvaffak eden 
nefes ve enerji iistiinliigiidiir. Birinci dev
rede iyi ve hakim oymyan Giine§ tak1m1 
bilhassa muhacim ve muavinleri, ikinci 
devrede sanki bir ahmhk barutu varmi§ 
gibi kesildi ve kendini tamamile rakibinin 
hakimiyetine teslim etti. 

lkinci haltaym 
1kinci devrenin ilk dakikalannda 0~

oklular neticesiz kalan akmlar yapl!lar. 
Bu arada Sacid Lutfinin sebebiyet ver· 
digi frikik ah~Im c;ok miikemmel bir plon
jonla kurtard1. 

Oyunun bitmesine bir ~eyrek kala F u
ad ceza ~izgisi i<;inde topu elile durdur
du. Hakemin verdigi penaltiyi Re~ad go
le tahvil ederek tak1m1m 3 • 2 galib va
ziyete getirdi. Bu golden be§ dakika 
sonra da Siileyman, sol a~1gm ortalad1· 
g1 topu iyi bir §ekilde kullanarak Galata
saraym dordiincii goliinii atmaga muvaf
fak oldu. O<;oklular rakiblerine kar~1 
soldan hiicum etmekle mukabele etmek 
istediler; fakat San-KumlZlhlann .miida,
faasJ, bir giin evvelki oyundaki fena te
sirleri unutturmak istermi§c;esine miikem· 
mel bir anla§ma ile buna imkan vermedi 
ve oyun 4 - 2 misafirlerimizin blibiyeti
le neticelendi. 

Galatasarayltlara ta, atanlar 
Adliyeye verildiler 

lki tak1mm hirer devrede tesis ettikleri 
hakimiyetler arasmda fark vard1. Giine§· 
liler fazla yorulmadan, at1lmadan, s1c; -
ramadan, daha ziyade pasla§ma ile, da
ha ziyade top kO§turarak oynarlarken 
Be§ikta§hlann hakimiyetlerinde sarfettik· 
leri enerjinin biiyiik hissesi bulunuyordu. 
Siyah beyazhlann tesis ettikleri hakimi • 
yet daha tehlikeli bir haldeydi, c;iinkii ii~ 
orta muhacimin kale oniinde ahlganhgi 
hiicumlann miiessir bir §ekilde intacma 
sebebiyet veriyordu. Giine§ miidafaas! 
has1m hiicum hathmn miitemadi akmla -
rtru durmadan, dinlenmeden savu§turur • 
ken oyunun sonu yakla§II. Bu arada, mii
dafi Hiisnii de hiicum hattma iltihak et
mi§ti. Be§ikta§ hiicum iistiine hiicum ya· 
~Iyordu. Herkeste mac;m I · I beraber· 
hkle neticelenecegi kanaati has1l olurken 
son dakikada Giine§li Re§adm bir hatas1 
takimim maglub vaziyete dii§iirdii. 

Galatasaray: 4 • O~ok: 2 
lzmir 25 (Hususl muhabirirp.izden, te· 

lefonla) - Galatasaray tak1m1 bugiin i
kinci ma!fini O<;ok tak1mma kar§I oynad1 
ve 4 • 2 kazand1. Sahadaki seyirci adedi 
diine nisbetle <;ok daha fazla idi. Diinkii 
hakem Adnan Akm, hastahgm1 one siire· 
rek bu map idare edemiyecegini bildirdi
ginden iki tarafm muvafakatile eski K. 
S. K. h ve Harbiyeli Niyazi hakem dur
du. T ak1mlar ma~a §U tertiblerle i§tirak 
ettiler. 

V alimiz F azh Giile<; diinkii ma<;tan 
sonra Galatasarayhlann bindikleri otohii· 

Ankara Komiir sergisinin a~tlma toreninden muhtelil inttbalar 

Be,iktaftn ikinci galibiyet golii 
Mac;m son dakikasi oynamrken siyah 

be~azh.I.ar soldan bir akm yaphlar. E§· 
refm ~ksek bir ortalaYI§IDdan gelen to· 
pun h1r kere yerde sic;ramasmi bekliyen 
Re§ad, Be§ikta§m diger muhacimlerine 
ko§up yeti§mek fma!Jm verdi. Kale o • 
niinde has1l alan karga§ahga kaleci Ci • 

Galatasaray: Sacid • Lutfi, Re§ad • 
Nuri, Salim, Ekrem • Danyal, Ha§im, 
Biilend, Siileyman, Necdet. 

O<;ok: Sulhi • F uad, Ali • Mazhar, 
Adil, Enver • Namik, ~iikrii, Basri, Sa· 
id, Saim. 

Ilk goller 
Oyuna ba§lamr ha§lanmaz Galatasa

rayhlar Biilend vas1tasile birinci gollerini 
kazand1lar. lik akmda yap1lan bu golde 
top hi<;bir O<;oklu oyuncuya degmeden 
kaleye girmi§ti. Daha ilk dakikada ya
p!lan bu go) Oc;oklularm maneviyatlan· 
m adamak1lh kirmi§, Galatasarayhlar i
c;in de yeni bir enerji kaynagi olmu§tU. 
Dakikalar ilerledik!fe San-KirmiZihlarm 
bir giin evveline nisbetle ~ok daha iyi oy
nadlklan goriiliiyordu. 17 nci dakikada 
N ecdet ~ok miisaid bir vaziyette yakala-

se ta§ atan birkac; miinasebetsizin derhal [Ba~tarata 1 tnct sahttede] 
buldurularak tecziyeleri i~in Adliyeye tedbir olmak iizere cumartesi ve pazar 

giinleri almacak yevmiyelerin 25 kuru§a 
emir verilmi§tir. <;Ikanlmas1 takarriir etti. Duhuliyeler 
Galatasaray atletleri Bursa- de dahil olmak iizere serginin ki:imiir 

da maglub oldular gazetesi ve bro§iiriiniin biitiin varidah 
Bursa 25 (Telefonla) - Galatasa • Ulusal Ekonomi ve Artlrma Kurumuna 

ray atletlerile Bursa Acarspor atletleri verilecektir. 
arasmda yap1lan miisabakalar bu sabah Ki:imiir sergisini bugi.i.n ziyaret eden
sana ermi§tir. Bugiin yap1lan miisabaka • ler arasmda Romanya ve Iran biiyiik el
lann neticeleri §unlardu: c;ileri de vardxr. Romany a el<risi Dene-

200 metro: Nazmi (Bursa) birinci, mork ziyareti miinasebetile inhbalanm 
Alaeddin (Bursa) ikinci, derece: 24,8. ban a §U ciimlelerle hulasa etti: 

tevakkuf ettikleri bir yer de Atatiirk 
paviyonudur. Miinir Hayri tarafmdan 
cidden biiyii.k bir muvaffakiyetle yapll
ffil§ olan bu ri:iliyefin kii<rlik i:irnekleri -
nin altm, giimii§ ve bronz madalya ha
linde teksiri ve firmalara mii.kafat ola -
rak tevzii kararla§tmlmi§hr. Ayni san
atkarm yaptigx inoni.i ri:ilyefi de bii -
yiik bir alaka ve takdir uyand1rm1§hr. 

Sergi ile birlikte Ankarada ki:imiir 
§enlikleri de ba§lamaktad1r. Oniimiizde-
ki hafta bir ki:imiir bayram1 yapllacak, 
aynca ki:imiir kupas1 mac;lan tertib olu
nacak, bir de halo verilecektir. 

Uzun atlama: Ramazan (Bursa) birin· c- Sergi bir harikadir. ilk giin kafi 
ci, Polad (G. S.) ikinci, derece: 5,98 derecede doyamad1gxm ic;in bir daha 
<<yeni Bur~~ r~koru». Disk atma: Etem geldim. Bu artistik kompozisyonlan ya- Ankara mektebleri yarmdan itibaren 
(~. S.) hum~1•. d~rece 36,70, Sabahad: panlan gi:irmek en biiyiik emelimdir.• grup halinde sergiyi gezeceklerdir. 
dm (Bursa) Ikmci, derece: 36,3 <<yem. H lk f 1 1 .k d ld v • iran biiyiik elf'isi Zahir Han da ser -
Bursa rekoru». Yiiksek atlama: Polad a m en az a a a a ar o . ugu pav.l- " 
(G S ) b

. . . R (B ) .k. yonlar arasmda M. T. A., Eh Bank, I§ giyi gezdikten sonra intlbalanm bana 
. . mnc1, amazan ursa 1 m-

ci, derece: 1,80, Balkan bayrak ko§usu Bankas1, Soma ki:imiir madeni, Tiirk Ti- §U §ekilde hulasa etti: 
Bursa takimi birinci, Galatasaray ikinci, caret Bankasr ve Silis paviyonlan ba§ta c- Gi:iriiyorum ki Tiirkiyede terakki 
derece: 3,44,3. gelmektedir, Biitiin paviyonlar Tiirk hamleleri her sahada birbirinden iis -

Neticede Bursa 50 puvan, Galatasa • san'atkarlarm eserleridir. tiindiir. Bu sergi harikuladedir. Ekse -
ray ise 47 puvan almi§l!r. Sergiyi gezenlerin, i:iniinde en fazla lans Celal Bayarla beraber Zonguldak-

,,..----------------------------., inip ara§l!rahm. A<;Ik bir yer var ml, yok 

I Ko•• c.e • d • • 1 mu? Anlanz. 
niz. 0 halde hm1z ya uc;mu§tur, ya ara
mizdadu. Degil mi? 

var. Bu !eke benim kamm degildir. (:iin
kii dikkat et. Hi~bir s1ynk yoktur. Demek 
ki haydud elini bir yere c;arpm!§, yahud 
benimle bogu§urken s!yirmi§. Oradan a
kan kan bogaz1ma siiriilmii§ ... 

y min erlnln esrarl I - Hayir, ona da liizum yok. Ciinkii 

- Zabala roman•: 105 ---------· ben boyle bir iz bulamJyacagimiZa da ka· 

- Evet, oras1 muhakkak, kap1dan 
kimse c;IkmadJ. hte pancur da, cam da 
a~1k. Cam~n .ki~Il.di.g!ni iyi biliyoruz. ;;an· 
gutlyi hepimiz I§Ithk. Bunu kimse de kir
mad!. Demek ki hus12 k1rd1. Hem de 
ka~mak i<;in kud1. 

N uri, sa kin bir sesle: 
- Hatta, pancuru benimle miicadele 

eden haydudun a<;l!gma da eminim, go
ziimle gormii~ gibi bi!iyorum. 

1htiyar, hayret ve emniyetle: 
- 0 hal de? dedi. 
Sonra pencerenin oniinde duran bir 

gozliigii ve bir takma biyigi eline alarak: 
- Bakm1z, dedi, bunlar kimin? Mu

hakak hirSlZlndir. Y a dii§iirmii§, ya ahp 
saVU§lllU§ olacak. 

F erdi, lakirdiya kan§acakh. F akat 
Nuri onu susturarak ihtiyara dondii: 

- Efendi hazretleri, dedi, size kemali 
kat'iyetle §Unu tekrar edeyim: Benim bo
gazla§tlgun adam bu odadan d1§an adun 
atmad1. 

...__,._..:..,_ __ - _- _ Aman, o kadar 1srar etmeyiniz. 

Ba§ka ka<;acagi yer yok. Buradan kac;· 
!Igma aid birc;ok deliller var. Belki bah
<;ede ayak izlerini de bulacagiz. 

- Olabilir .. Bah<;ede ayak izlerini 
bulabiliriz. F akat .buradaki izleri ka~; • 
mad1gm1 gosteriyor. Bir kere bu pencere 
ile bah<;e arasmdaki yiikseklik ii<; metro
dan fazlad1r. Bunu athyacak babayigit 
varsa bile bu bizim yakmdan tamdJgJmJZ 
Samoilof olamaz. Sonra boyle bir atla· 
ma, ac;1k olan §U pencereden hi<;bir ses 
~1kannaz m1?... Boyle bir ses i§ittiniz 
mi~ 

- 0 halde §U gozliik, §U takma b1 -
Yik nedir? Neden cam kmlmi§, pancur 
a<;IlmJ~tu ~ 

- Bize oradan ka~;l!gmJ zannettir • 
mek i<;in ..• 

1htiyar, yava§ yava§ sinirlendigini gos· 
teren bir hareketle: 

- Buna ne liizum var a goziim? An
hyamiyorum. Bu herif pencereden ka<;· 
mad1 da uc;tu mu? Haydi diyelim ki biz 
aldand1k, kap1dan firladi, gitti. A§ag1ya 

nnm. 
-Allah, allah ... Sizce hus1z binanm 

i<;inde mi sakhd1r? 0 hal de her tarafi a· 
rayahm. Elbet buluruz. 

N uri, miistehzi bir giilii~le ba§mi sal
lad!: 

- Tahir Efendi, dedi, beni oldiir • 
mek istiyen haydudun ne tarafa gittigini 
biliyorum. Onun i<;in bir tarafa saklan • 
mad1gmdan da eminim. Siz kapmm d1 • 
~mdaydm1z. Ben ic;inde ve tam yamba
~mdaydim. Hem pencerenin hafif I§Igmi 
giizetliyordum; hem yere egilerek ve a • 
yag1m1 uzatarak kap1y1 kontrol ediyor • 
dum. Ne pencereden kimse atlad1, ne 
kapidan kimse ge~ti. Hulasa beni bog • 
mak istiyen adam odadan hi~bir tarafa 
gitmedi. 

lhtiyar, hayret ve merakla Nurinin 
yiiziine baktJ. Sonra F erdiye dondii, §iip
helerin bu ikisinden biri iizerinde toplan
d!gmi gostermek istiyordu. Titrek bir ses
le: 

- Kenan Bey, dedi, sozlerinizde pek 
kat'iyet var. Demek ki hakikaten eminsi-

Nuri, hie; cevab vennedi ve Ferdiye 
donerek: 

- Vak1a sana elektriklerin neden yan
madigmi sormak abes olur. Ciinkii hem 
hakiki elektrikc;i degilsin; hem de elektrik 
cereyam tam haydudun baskm verecegi 
mada kesildi. Fa kat bun a ne mana verir
sin iistad? ..• 

F erdi, omuzlanm silkti: 
- Ben, pek sand1gm gibi elektrik i§le

rinin yabanciSI da degilim. Cereyamn ne
reden kesildigini biliyorum. Y anm saat 
evvel bir kontakt yap1ldi. Sebeh budur. 
Fakat ne yapacaksak yapahm. Bir an ev
vel herifi elde edelim. Degil mi Kenan 
Bey? Madem ki onun kac;mad1gma emin· 
sin. Belki nerede bulunabilecegini de bili
yorsun. Arasak daha iyi degil mi? 

Nuri, gene cevab vermedi. Masanm 
iistiindeki §amdam tekrar alarak aynaya 
yakla§l!. Bogazmi muayene etti. Orada 
bir taklm izler vard1. 

- Bak iistad; dedi. Biraz evvelki 
miicadelede herif §iddetle girtlagJma sanl
mi§h. Maksad1 beni bogmakh. Eli derime 
o derece saplanmi~h ki biitiin parmaklan
nm izi hala duruyor. Bir de kan lekesi 

Ferdi ve Avni ile Tahir Efendi konso
lun kenanna ko§U§tular. Nurinin boynu
na dikkatle bak!Ilar. Tahir Efendi: 

- Dogru, dedi. Bir kan lekesi var. 
Nuri devam ediyordu: 

- ~u parmak izi ve kan lekesi hHsJ
zm kim oldugunu bize gostermege en kuv
vetli deli! te§kil edecektir. 

Bu soz odadakileri hem merak, hem 
hayret ic;inde susarak birbirine bakmaga 
sevketti. 

Avni, ihtiyar lalaya hi tab ederek: 
- Beyefendi, adeta muhakkak gibi 

soyliiyor. Demek haydud evin ic;inde. 
Amma oyleyse neden vakit gec;iriyoruz, 
ne bekliyoruz? Anlam1yorum. 

lhtiyarm oksiiriigii tutmU§!U. Bir miid
det bir§ey soyliyemedi ve herkes onun 
oksiiriigii ge<;mesini bekledi. Neden sonra 
Ferdi: 

- Haydi, seni bekliyoruz! ... dedi. 
N uri, silah1 elinde oldugu hal de: 
- Daha bekliyecegiz, dedi. Bu ada

dan hic;birimizin kimildamasi muvaf1k de-

ta idim. Orada da kiimiir sahasmda Tiir• 
kiin biiyiik hamlelerine hayran olmu§• 
tum. Sergiyi meydana getirenleri can• 
dan tebrik ederim. Atatiirk Tiirkiyesin· 
.deki biitiin muvaffakiyetleri ve gen~ 
inki§afx kendi memleketimizin muvaf· 
fakiyeti imi.§ gibi heyecan ve iftiharla 
takib ediyorum.,. 

lzmir vapurunda bir hirs1zhk 
izmir vapurunun si.ivarisi Aziz Kap

tanm ba§mdan bir h1rstzhk vak'asx g~· 
mi§tir. 

izmir vapuru Galata nhtimmdan tam 
hareket edecegi s1rada kamarasma gi· 
ren Aziz Kaptan iki ceket, bir yelek ve 
pardesiisiini.in yerinde olmadrg1m gor· 
mii§tiir. Aziz Kaptan o zaman kamara• 
ya gelirken bir adamm tela§la uzakl~· 
bgm1 gi:irdiigiinii hahrlami§ ve .derhal 
giiverteye f1rhyarak merdivenlerin ka· 
pablmas1 emrini vermi§tir. Bu vaziyet• 
te ic;eride kalan h1rs1z da kolayhkla ya• 
kalanmi§hr. 

Hlrsir; Yedikulede oturan seyyar elek• 
trik~i Fuadd1r. 

gildir. Bir miiddet sonra her§eyin anla§l' 
lacagm1 zannederim. Y eter ki biz demin• 
ki sahneyi canlandumaga daima haZIT bu• 
Iunahm. Ciinkii... Buradan ayr1lacak o• 
lursak baz1 delailin kaybolacagi muhak• 
kak!!r. 

F erdi, bir kanapeye gomiilerek: 

- Pekala, dedi. Sabaha kadar bek· 
!emege hazmm !.. 

- Hay1r, o kadar beklemege liizut1l 
kalmiyacak. Samyorum ki Samoilof. 
kendisi kar§Imiza gelip teslim olacak. 
Y ahud, neredeyse bir bek!fi yoldan ge• 
<;ecektir. Onun vasJtasile merkezden bir 
iki memur istetiriz. Polise i§i terkeder. 
biz ~ekiliriz. 

Tahir Efendi hayretle: 

- T uhaf §ey!. Siz memur degil t11i• 
siniz? 

<Arkast "ar> 

Haca Re,it ve 
bir miras 

Bltmek Uzere olan • KZS~e 
minderl ,. roman1m1z1n zeyli 

birka~ gUne kadar 
bafihyacakbr. 

I 
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Ankara ve lstanbulda 23 Nisan bayram1 

Ankarada 23 n1~on bayr!'mrnr hut 1ulamak irin Ulus meydanrnda to planan muazzam kalabalrk 

Ankarada 23 Ntsan merasimine i§tirak eden ismetpaga K1-z 

Enstttiisil talebesi, meydanda nutuk soyltyen gene bir mek· 

tebli ve (;'ocu~ bayrammdan diger muhtelif intt"ha1ar 

<;ocuk bayraminin •• •• •• 
u~uncu gunu •• •• 

I< [Ba§tara/l 1 fnd sahttese] 

1 
urnkap1da da c;ocuklar ic;in paras1z 

at Ikann 1 . ~~ 
l ca ar, salmcaklar ve sa1r eg en-

ce er haz.I l d d y , r anrnt§h. <;ocuklar bura a a 
agrnur Y - - . l d' 
B k 

agiOciya kadar eglenml§ er Jr. 
a Irkoyd k' b k .. b k f e 1 giir liz c;ocu musa a -

as! evk ]• 
ka a ade giizel olmu§, bu miisaba -

Ya 2- 7 d k' ... '1 . 
rn. . Ya§ arasm a 1 mmtmml er gir-

l§br. 

Anneler B' 1·-· · T k · D w I k t.> 1.. n 1gmm a s1m agci 1 
~u ub" 
tal, K~~de .. haznladigi miisamer~ye ~a:· 
Ma k 1koy, Bakukoy, Fahh, ,S1§h. 

c a v d·~ 
len ilk e Iger muhtelif semtlerden ge-

rnekteb talebelerinden be§ yiize 

yakm kii~iik yavru i§tiTak etmi§tir. Slislii 

ve Tengarenk elbiselerile Dagc1hk Kulli

bii salonlanm bir c;i~ek bahc;esine c;eviren 

klic;iikler sahnede gosterdikleri milli oyun· 

!aria danslardan sonra gene kendi arala

nnda biT giirbiiz c;ocuk miisabakas1 ter • 

tib etmi§lerdir. 

Yiizlerce §en ve sJbhatli yavru arasm

da yap1lan bu miisabaka kiic;iik ve bliyiik 

davetliler arasmda derin bir alaka uyan

diTmJstlr. Miisabakadan sonra Anneler 

BiTliii tarafmdan birinci, ikinci ve lic;iin

ciiye muhtelif hediyeler dagJblmi§tlT. 

T oplant1da ayni zamanda zengin ikrami

yeli b!r de piyango tertib edilmi§tir. Bu 

pivangonun has1lah <;ocuk Esirgeme Ku

Tumuna verilmi§tiT. 

T oplantlya nihayet vermeden evvel 

~ehir bandosunun craldigi muhtelif dans 

havalan kiic;iiciik ~iftlerin ne§ 'esine ne§' e 
katml§ ve siyah satenden yapiimi§ frakh 
kavalyeler gene klic;liciik e§leTile dans 
etmi§lerdir. 

!stanbul 59 uncu ilkokul talebeleri de 

dlin istanbul Erkek Lisesi temsil salonun
da c;ok muvaffak bir miisameTe veTmi§ler 
ve davetlileTin takdirini kazanmi§lardu. 

Diin lstanbulda yaprlan t;ocuk bay rammdan muhtelil inltbalar 
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Diin Kaszmpa~a kuliibiinde 
yapzlan giire~ miisabakalarz 
T ertib ettigimiz biiyiik giire' miisabakalar1. 

oniimiizdeki hafta neticelenecek 
Gazetemiz tarafmdan tertib edilen ve 

ge~en pazar glinii Galatasaray kullibli 
lokalinde merasimle ba§lanan bliylik gli
re§ mlisabakalanmn ikin~i turnuvas1 da, 
dlin, gene Giire§ F ederasyonunun neza • 
ret ve murakabesi altmda Kas!mpa§a ku
liibii salonunda yapllml§hr. 

Bu mi.inasebetle zarif bir §ekilde dona
tilmi§ olan bliyiik salon mlisabaka saatin
den bir hayli evvel, milli sporumuza a§lk 
se~me bir seyirci ki.itlesile hmcahmc dol • 
mu§tU. 

1 
Dlin salonda yer bulamadiklan i~in biT 

c;oklan, bilafas1la tam alh saat devam e· 
den miisabakalan, zerre kadar yorgunluk 
eseri gostermeden ve gittik~e artan bir 
merak ve heyecanla ayakta takib etmi§ • 
lerdir ki, bu da halkimlzm giire§e kaT§! 
besledigi sevginin derecesini gosterir. 

Muayyen saatte tarhlan biten gliTe§c;i
l~T· sa~t o nikide, c;alman yliTiiyli§ havas1· 
na ayak uyduTarak halkm co§kun alkl§la
n arasmda kuliib kuli.ib salona gelmi§ler, 
ve muntazaman minderin etTafma dizil • 
mi§leTdi. 

Bu vaziyette ~alman !stiklal maT§! ta
zimle dinlendikten sonTa, Kas!mpa§a ku
llibli mliessislerinden Kadri ~en, kuli.ibi.i 
namma bir nutuk soylemi§tiT. 

«- Bugi.in spor biTligimiz giire~ salo
nuna lutfen gel en saym Glire§ F ederas • 
yonu ba§kam Ahmed F etgeri ile c;ah§kan 
arkada§larma ve bu toplulugu yaratan 
Cumhuriyet gazetesine minnet ve §iikran
lanmiZI sunanz.» sozJerile ba§hyan ve 
Kas1mpa§a kuliibliniin ~ok mli§kiil §erait 
ic;inde, fakat y1lmadan ~ah§hgml, hatta 
giire§ minderlerini memnuniyetle blitiin 
heveskar gencligin emrine a:made kildigi· 
m, bu faaliyetinin elbette takdire ve ala· 
kaya degeri oldugunu anlatan bu nutka 
Glire§ F ederasyonu reisi de; Kas!mpa§a 
kullibliniin kendi muhitinde, cidden ~ok 
samimi ve verimli biT §ekilde ~ah§arak bir 
hayli iimidli elemanlar yeti§tirdignini, bu 
sebeble her tlirlii yard1ma lay1k oldugu • 
nu ve bu tarzda c;ab§makta devamlanm 
temenni eyledigini si:iyledikten sonra mli
sabakalan tertib eden gazetemize ve ha
Zir bulunanlara te§ekkiir etti. 

Bi:iylece mi.isabakalara ba§land!. 
Ge~en hafta miisabakaya i§tirak eden 

56 glire§~iden 4 li elimine olduklan, 4 ii
niin de mazereti ~Jkt!gi i~in buglinkli mii
sabakalaTa 48 sporcu i§tirak ediyordu. 

56 kilonun ikinci devresi ge~en hafta 
yapilmi§tl. 

Bu sebeble bugi.in miisabakalara 61 ki
lonun ikinci devresile ba§lamyordu. 

61 kiloda 
!smail Ali (Giine§) Hasan Abdullaha 

(Cline§) tu§la, Hliseyin ~aban (Ka • 
simpa§a) Hamc10gluna {Giine§) gelme· 
d::inden hlikmen, Basri {Kasimpa§a) 
Vahab Akmc1ya (Beykoz) tu§la, Kamil 
Y alman (Cline§) Campeke (Galatasa· 
ray) hiikmen galib. 

66 kiloda 
Hikmet (Kas~mpa§a) T unckola (Bey 

koz) hiikmen, Yahya Orner (Giine§) 
Duruka (Beykoz) tu§la, Kuloglu (Ka
simpa§a) Halil Hasana (Gi.ine§) hi.ik • 
men, E§ref {Kasimpa§a) F eridun Ak • 
glinere (Cline§) tu§la, Rasim Asian 
(Kasimpa§a) Hliseyin Ula§a hi.ikmen 
galib: 

72 kilona 
Ahmed Zeki (Cline§) Soytiirke (Bey 

koz) tu§la, Ali T a§ (Giine§ Mehmed A
liye (Cline§) tu~la, KandemiT (Kaslm· 
pa§a) Y asefe (Kastmpa§a) tu§la, Ismail 

Diinkii h.eyecanlt giire§lerden b!ri 

Vahab ( Giine§) Mehmed Halile ( Gi.i- ( Gi.ine§) kahir bir farkla hi.ikmen, J1 aik 
ne§) tu§la, Osman (Galatasaray) ibTa • Emin (Galatasaray) Ozdege (Beykoz) 
hime (Giine§) hiikmen galib. tu§la galib gelmi§lerdir. 

79 kiloda 87 kilo ve ag1rlar gelecek haftaki fina-
Faik Emin (Galatasaray) Rezzaka le kalmi§laTdJT. 

(Kaslmpa§a) tusla, Halil (Beykoz) A- Dlinkli giiTe§lerde, ekseTiyetle Kas1m • 
postola (Kasimpa§a) tu~la galib. pa§a giire§c;ilerinin ~ok iyi c;ah§ml§ olduk-

87 kiloda lan ilk nazarda ~oze ~arp1yordu. 
Faruk (Beykoz) ismaile (Kas1mpa- Ge(;en hafta yazdiiD.m1z gibi, 56 kilo-

§a) tu§la galib. nun Hasan T ahsini gene pek miikemmel-
Be§ dakika istirahatten sonra, i.i~lincii di, rakibi Hamdi de tJpk1 ge~en seneki 

devreye ba§lanmi~hr. Bunda da: Hasan T ahsindi. 
56 kiloda 61 kiloda Hiiseyin Saban da kendi 

Hasan T ahsin ( Giine§) Hamdiye s1kletinde nadir tesadiif edilebilecek bir 
(Kasimpa§a) tu§la, <;arlis (Cline§) Fet- kuvvet sahibi oldugunu gostermi§tir. 
hiye (Kaslffipa~a) tu§la, Biiyiik Akkan 66 kiloda Asian da iyidir, fakat acele
(Kasimpa§a) lsmaile (Giine§) tu§la, yi birakmasl ve bilhassa bir paT~a yut1l • 

mas1 laz!ffidiT. 
Ahmed Y eneT (Kasimpa§a) CeMal Ka-

72 kilodaki Kandemirin istidad ve mile (Cline§) tu§la galib. 
kuvveti de nazan dikkati celbediyoTdu. 

61 kiloda Dlin 66 kiloda cyefle F eridun arasm-
Hliseyin Abdullah (Giine§) Mlimta· daki mlisabaka, kendin~ fazla glivenip te 

za (Beykoz) tu§la, Ali Haydar (Gii - biran icrin guruTlanan glire§c;inin dii§ece· 
ne§) Akmc1ya (Beykoz) tu§la, Kamil gi ak1beti gostermesi itibarile dikkate §a· 
Y alman (Giine§) Hiisayin ~abana (Ka- yand1. 
slmpa§a) hiikmen, Basri (Kaslffipa§a) Bir kelime ile, dlin de, glie§enlerin he-
Campeke (Galtasaray) tu§la gaiib. men hemen hepsi, orada ham bulunan 

66 kiloda gi.ire§ iistadlanmn dedikleri gibi (~ak1 gi-
Yahya (Giine§) Hikmete (Kas1mpa· bi gender .. ) diler ve kendilerine kaT§! 

§a) tu§la, T unckol (Beykoz) Abdul • besledigimiz iimidleri, itimadlan bir kere 
lah Hamide (Gi.ine0 tu§la, Kuloglu daha takviye ettiler. 
(Kasimpa§a) E§Tefe {Kasimpa§a) -kolu Gelecek haltaki mii.sabaka 
sakatlanaTak miisabakaya devam edeme- Gelecek hafta, biiyiik giire§ miisabaka· 
diginden- hiikmen, Asian {Kasimpa§a) mJZin i.i~iincii turnuvas1, Cline§ kuliibii • 
Halil Hasana (Cline§) tu§la, Feridun nlin Kumkap1daki §ubesinin salonunda, 
Akgiiner (Giine§) Hiiseyin Ula§a tu§la. ve hava iyi oldugu takdirde bah<;ede, a(;Ik 

72 kiloda havada yapilacakhr. 
Salamon (Kaslffipa§a) ismail Vaha • Tartma gene saat 10 dan 11 e kadar· 

ba {Giine§) hiikmen, Ali Ta, (Cline§) d1r ve bir kilo 'toleTans bakidir. 
Ahmed Zekiye ( Giine§) T u§la, Kan • . Miisabakalara saat tam 12 de ba§la· 
demiT (Kasimpa§a) Soytlirke (Beykoz) nacak, icab ederse miisabiklar ayni giin· 
ittifakla hiikmen, Mehmed Halil (Gii • de ii~ dort mUsabaka yapacaklaT, fakat 
ne§) Osman a {Galatasaray) tu§la. mutlak surette, agir sikletler de dahil ol-

79 kiloda mak lizere biillin neticeler 0 giin almmJ§ 
Hasib Aliye olacaktir. 

Dii.nku giire§lerden ba~ka btr intzba 



I 

Dost Yugoslavyadan 
Seyahat inbhalan 

[B Cl§taratt 5 tnci sah.if ede 1 
1521 de Osmanhlar, daha sonra Avus
turyahlar Belgrad kalesi ic;in kan dok -
mu§lerdir. Butiin bu muharebelerde, 
§imdi seyyahlarm ve Belgrad halkmm 

rahat rahat dola§hgi yerlerde binlerle ve 
binlerle kelle uc;mu§tur. 1688 de kale, 
Avusturyahlann, Macarlann ve nihayet 
gene Turklerin eline gec;mi~. sonra, 
19 uncu amda, Osmanh saltanatma 
kar~1 isyan eden koylulerin sergerdesi ve 
bugunkii Kral hanedanmm muessisi alan 
Kara Y orgi, kanh muharebelerden son

ra, kaleye girmi§tir. 0 zamanlar «Kal' ai
zir», «Kal' aibala» diye ikiye aynlan Bel-

grad kalesinin ic;inde ve di§mda cereyan 
eden maceralar, miicadeleler uzun bir 

tarihtir. Padi§ah, nihayet bu isyam bas
tum!§, fakat bir miiddet sonra ikinci bir 

isyan c;1karak Prens Milo~ Belgrad ka
lesini, bir daha zaptetmi§tir; fakat bu 
defa harben degil, yava§ yava§ ve bile 
ile... Prens, vaidler, tehdidler, hediye
lerle padi§ahtan ve pa§alardan imtiyaz
lar koparmamn yolunu bilmi§ ve niha -

yet 1830 da Sultan Mahmuddan Su -
bistan Beyliginin istiklalini almaga ve 
kendisini S1rb Prensi ilan ettirmege mu
vaffak olmu§tur. 

F akat, beylik Osmanh saltanatmm 
metbuu <>ldugu ic;in kale gene Osmanh 

askerlerinin i§galinde kalm!§tl. 1862 ma

YISlnda Belgrad ahalisile Osmanh asker

Jeri arasmda, bir c;e§me ba~mda, anla§t • 

Ian su almak yiiziinden, kanh bir kavga 
<;IkmJ§ ve bu musademenin, ilk kurbam 
gene bir bakkal c;tragJ olmu§tur. Simdi, 
bu kavgantn oldugu yerde, testisi kml -

IDI§ bir c;ocugu gosteren tunc bir heykel 
vard1r. 0 zaman Belgrad kumandam o
lan Osmanh pa§aSJ, kale toplarile be§ 
saat BelgradJ bombard1man ettirmi§, 

bunun iizerine lstanbuldaki «Diiveli Mu
azzama Sefirleri Konferanst» kalenin, 
dart ay zarfmda, Osmanh askerleri ta -
rafmdan tahliyesine karar vermi§tir. Bu 

karara ragmen, ancak be§ sene sonrad1r 
ki Osmanh saltanah, Belgrad kalesini, 
biiyiik merasimle Prens Mi§el' e teslim 
etmi§tir. 

Nihayet 1878 de Berlin muahedena
mesile Belgrad, miistakil Subistanm pa
yitahtt olmu§tur. Umumi Harb, 29 tem
muz 1914 te, Avusturya - Macar batar

yalan tarafmdan Belgrad kalesinin topa 
t~tulmasile ba§laml§hr. 0 sene te§rinisa
mde Avusturyahlar B elgrada girmi§ler; 

sokaklarda vuku bulan kanh muharebe
ler, Avusturya ordusuna I 0,000 ki§iye 
mal olmu§tur. F akat, ayni sen en in ka -
nunuevvelinde S1rb ordusu, Avusturya -
II!an maglub ederek Belgrad1 geri al -
IDJ§hr. Nihayet, 1915 te, F eld Mare~al 
fon Makenzen'in kumandasmdaki bu • 

yuk taarruzda Belgrad kalesi ve §ehri 
tekrar Alman ve Avusturyahlann eline 

du§mii§tiir. Kalede, bu son bombard! • 
mamn hattrasmJ ta§Jyan rahnelerden ve 
en ag1r top mermilerinden baz1lan, hala, 
duruyor. 

Belgradm biitiin tarihi kanh muca -
deleler ic;inde gec;ti~ini a~latan bir Yu -
goslav bro§oru, bu §ehrin topu topu iki 

d_ef~~ ~p.ey uzunca bir sukunet devresi ge
prdJgmJ yaz1yor ve diyor ki: « 1521 deki 

Turk istilasmdan sonra, iki am miiddet
le v~ 1830 dan itibaren de S1rbistan Os
man 1 saltanahna tabi bir beylik ve mus-

takil kralhk olarak ya§ad1g1 miiddetc;e 
yani 1830 Ia 1914 arasmda Belgrad ra
hat ya§aiDJ§hr. Bu arada yalmz 1867 de 

bir defa Osmanhlar tarafmdan bombar
diman edilmi§tir.» 

Belgrad kalesinin esas planlan, Vi -
yanada bulunarak kopya edilmi§ ve kale 
~imdi bu planlar dairesinde tamir edil -
mekte bulunmu§tur. Belgrad kalesinin 
tahkimatl amlarca miiddet, istihkam fen
ninin terakkilerine tevfikan, daima de -

gi§mi§ oldugu ic;in, Tiirk elile yapilml§ 
'eski hisarlann yanmda me§hur F rans1z 

kalecisi Vauban'm talebesi alan Nicolas 

Dauxate de Marez isminde bir lsvic;reli 
muhendisin yapbrdJgJ binnisbe yeni tah
kimat ta vard1r. Bunlar, toprak altmda 

yap1lml§ kahn duvarh kazematlar -
du. Kalede barok iislubunda yaptl -

IDI§ bir klSlm vard1r ki bunun muhendisi 
feci bir ak1bete ugramt§tJT. Bu kuman

dan, bir harbde, Ni§'i Turklere teslim et
tigi i~in, Avusturya divamharbi tarafm

dan oliime mahkum edilmi§ ve kellesi 
balta ile kesilmi§tir. 

Belgrad kalesinin 2400 senelik tari · 
hini degil, Osmanh idaresindeki be§ a -
mhk mazisini bile hulasa halinde bir ma
kaleye sJgdtrmanm imkam yoktur. Y a -

ZJmJ bitirmeden evvel Kalemeydam de
nilen sahada nazan dikkati celbeden bir 
iki yerden daha bahsedeyim. 

Burada Sainte Petka denilen bir c;e§
menin yamnda, §ehri miidafaa ic;in olen 
askerlerin ~ kemiklerini muhafaza ic;in bii
yiik bir makber yapml§lar. 

Kalemaydanmm en yuksek nokta -
smda vaktile biiyiik ve giizel bir cami 

varmJ§. 0 camiyi, sonra ytkmi§lar, §imdi 
orada yalmz Mora Fatihi Damad Ali 

Pa§a ile «Sublann Anas1» diye hiirmet
le amlan Kara Mustafa Pa§amn turbesi 
var. Tiirbe kapah ve pencere carnian 

k1smen boyahyd1. T1rmamp pencerenin 
iistiinden baktlk. ic;eride kaz1lmi§ mezar· 
lar gordiim. 1802 de Y enic;erilerin 
bogduklan bu Kara Mustafa Pa§aya 
«S1rblann AnasJ» unvam, Strblara kar
§1 gosterdigi adalet ve muhabbetten do -

laYJ verilmi§. Gene ayni Kara Mustafa 
Pa§anm kale dahilindeki evini de tamir 

ederek muhafaza etm§iler. Kara Musta

fa Pa§a da Kara Yorgi gibi masonmu§; 
kimbilir, belkide Turkler arasmda ilk 
mason. 

Gene Kale meydamnm, T unaya na -
m en yuksek yerinde, 1915 te Alman 
ve Avusturya ordulan tarafmdan Bel -
gradm zapbm miiteak1b lmparator Vil
helm'in etraf1 seyrettigi bir yer var ki 

Almanlar, hemen orada mermerden bir 

balk on yapml§lar. F akat bu mermer bal
kan da, §imdi sab1k Hayser gibi c;ok -
mege ba§lamJ§. 

Hulasa, Belgrad kalesi, Belgradm 
bugun tarih ve tabiat itibarile en giizel. 

en enteresan yeri haline getirilmi~tlr ve 
bu maksadla hala da ~ah§Ilmaktadn. Es

ki bir kaleyi ve civanm, bu kadar iyi bir 

surette muhafazaya, tamire ve tanzime 
muvaffak olan dostlanmtZI tebrik etme· 
mek kabil degildir ve darlSI, lstanbulun 

Y edikule sur! an, Rumelihisan. hatta bir 
dereceye kadar Culhane park1 gibi tari
hi yerlerinin ba§ma I 

ABIDiN DAVER 

Yugosla vya seyahatinin ltaricdeki telakkileri 
b d d 1 1 Ba~makaleden aevam I lavya seyahati bilhassa bu bak1mdan en 

un a~- ? ay~ kimsenin Y ugoslavyaya 
kar§J soyhyebJ!eceg~i tek k 1. I kat'! hakikatlerin tesbit ve ilanma vesile 
B . . e 1me o amaz. k -1 · I k I u ves1le J!e dostumuz R b te§ I etm1~. o rna itibari e c;ok k1ymetli 

. usyamn az1 1 Ulk lh I manas1z Pans telgraflad y I o mu§tur. :isii su o an Balkan An-
da~ ~~~k_a bizim aleyh~;ize ~~05 ;av~~k tantJ kendi c;evresindeki muayyen vazife
edJidigtm ve bu tahrikleri R d sine en kuvvetli bir sadakatle baghd1r. 
d I k 

n usya a az 
a o sa abul yiizii bulab'ld'~· · fl Bunun haricinde biz yalmz Milletler Ce-

1 ·· d''k H I 1 1g1m ese er- . . . k 
e gor u . a buki bizim d tl ~ mJyeti m1sa mm te§vik ettigi sulh gayesi-

R .. os ugumuz 

U
usyaca

11
mucerreb olmak laz1m geliidi. ni temin eden tertiblere kabul yiizii gos-

zun r _ar. zarfmda Sovyetlerin bizim terir ve muzaheret ederiz. Sulh dairesini 
hareket enmtzden begenmedikleri oldu. tevsi eden anla§ma ve guzel ya§ama im-

b~ ak~t bza~an1 .1ka bbu hareketlerimizde hie; kanlarma kap1lar daima ac;1ktu. Bu ba-
IT 1sa ets1z 1 ulunmad1g~ 1 R d k d B Ik A . usyaca a 1m an a an ntantmda asla inhisar-

bs~bJt f~ldRu, ve ko db_e~enmedigi yollara c1 bir zihniyet yoktur. Buna mukabil 
mne 1s usya en lSI girdi Eg~e · b . r 0 1§• uyiik devletlerden herhangi birinin elin-

lerde dostumuz Rusyaya bizim a k 
yardJmlanmJz olabilmi~se bunlardan z~:- de alet olacak bir vaziyeti ne Balkan 
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Eden'in Briikselde 
..., 

yapacag1 temaslar ----
Bel~ika, Almanyan1n ve-

recegi teminab kabul 
etmiyecekmi~ 

[Ba~taraft 1 tnct sahttedeJ 

c;ika hiikumetinin Milletler Cemiyetine 
sad1k kalacagmi, Bel~ikanm tamamiyeti 
mulkiyesi hakkmda Almanyanm verece
gi teminah kabul etmiyecegini yazmakta
du. Boyle bir teminat1 kabul etmek _Mil -
letler Cemiyetinin hakimiyetini tamma
mak olacakttr. 

Berlinde memnuniyetsizlik 
Berlin 25 (A.A.) - Fransa ile ln

gilterenin Belcikaya muteallik olan nota-
51, siyasi mehafili memnun etmem1~tu. 
Bu mehafil, ingiltere ile Fransamn Bel
c;ikamn bitarafhgm1 tamm1~ olmalanm ve 
Belc;ikamn, Frans!Z - Sovyet muahede
namesi yiiziinden tahaddiis edecek bii 
muharebede F ransaya yard1m etmege 
mecbur olmamasm1 memnuniyetle kar§Jla
makta ise de Milletler Cemiyeti mukave
lenamesinin 16 net maddesinin Belc;ika· 
ya tahmil etmekte oldugu taahhudlerin 
ipka edilmi~ olmasmdan dolay1 memnuni
yetsizlik gostermekte ve hic;bir zaman Mil
letler Cemiyetinin bu maddeyi sarih 
ve kat'i surette tarif ve tefsir etmemi§ 
oldugunu ilave eylemektedirler. Nihayet 
bu mehafil, ingiltre ile F ransanm Belc;i
kanm tamamiyetinin ihlal edilemiyecegi 
prensipini tammakla iktifa edecek yerde 
bu ademi ihlali miidafaa etmegi taahhud 
eylediklerinden dolay1 bilhassa memnuni
yetsizlik gostermektedirler. 

Luxembourg'un vaziyeti 
~uxembourg 25 (A.A.) - Luxem

bourg matbuat cemiyetinin ecnebi gazete
cilere verdigi bir ziyafette nutuk soyliyen 
Ba§vekil Besch Luxembourg'un bitarafh
gmi ilan ettikten sonra demi~tir ki: 
«- Lokarno paktmm feshinden sonra 

has1l olan yeni vaziyet iizerine Luxem -
bourg harici emniyetinin garantilerini ye
ni bir garb pakti c;en;evesi ic;inde tarsine 
c;alt§maktadJr. Luxembourg yeni paktm 
bitarafltgJmizla Milletler Cemiyeti paktl 
vecibeleri arasmda bir telif sureti bulma
sim arzu eder. Bu yolda bir nota Lokarno 
PaktmJ imza etmi§ alan devletlere veri!-
mi§tir.» 

Eden Briikselde 
Briiksel 25 (A.A.) - ingiltere Hari

ciye N azm Eden yamnda bay am oldugu 
~Ide bu ak§am tayyare ile Bruksele gel
mi§tir. -···--A vusturya siyasi 

bloklar istemiyor 
[Ba$taraft 1 tnct sahttedel 

turya - Alman itilafma da sad1k kaldt
gmi ve bu itillfm Alman halkmm he -
yeti umumiyesinin menfaatlerine uygun 
oldugunu tebariiz ettirmi§tir. 

Pe~tede akisler 
Budapc§te 25 (A.A.) - Venedikte 

Mussolini ile Schuschnigg arasmda ya
ptlan miilakata dair siyasi mehafilde 
mevcud kanaate gore, Roma protokolu
nu imzahyan devletlerin te§riki mesaisi 
ve Alman - A vusturya anla§masmm tar 
sini Avrupa sulhu i<;in ehemmiyeti git
gide artan bir esas olmaktad1r. Alman
ya He italya, Tuna meselelerinde mii§
tereken hareket edeceklerdir. 

Almanya, italya, Avusturya ve Ma
caristanm te§riki mesaisi Tuna havza -
smda kurucu eserin mihveri olacaktlr. 

Pe§ter Lloyd gazetesi <;ekoslovakya
mn mcrkezi Avrupa ve bilhassa Avus
turya siyasetine yeni bir ve<;he vermek 
hususundaki manevralanmn kat'iyyen 
akim 'kalmt§ oldugunu mii§ahede etmek
tedir. 

Budape§te 25 (A.A.) - Avusturya 
Ba§vekili Schuschnigg'in Giornale d'ita
lia gazetesinin ne§riya tim tekzib eder 
mahiyetteki beyanahm gazeteler ay -
nen iktibas etmekle beraber her hangi 
bir tefsirde bulunmaktan c;ekiniyorlar. 
Siyasi mehafilde Avusturyamn bu ne§
riyata kar§I gosterdigi hassasiyet mem
nuniyetle kar§tlanmt§br. Maamafih Gi
ornale d'italia'nm bu makalesi miinha -
s1ran bir yanh§ tefsirden dogmu§ ola -
bilecegi giic;liikle kabul ediliyor. 

Kralct Magyarcag gazetesi diyor ki: 
cMussolini asia italyada te~kiline mii

saade edemiy~cegi bir temerkiiz kabine
sinin Viyanada te§kilini Schuschnigg'e 
tavsiye etmek istemi§tir. Avusturyanm 
nazik vaziyetini pekala anhyoruz ve a
nun gerek endi§elerini, gerekse iimidle
rini biz de payla§tyoruz Yalmz §Una ka
niiz ki Macaristan da tipk1 Avusturya 
gibi nasyonal sosyalistlige dii§miyecek

Dost lrak Hariciye Naztn IBCumhurivetlll 
b .. A k k IFilaDk sUditiYIIl'\llY 

u gun n a, a y a v ar a ca Liileburgaroa ~~~:~h~~~ caddesi 6 nu• 

lra~un, Hatay meselesi i~in Suriye ile aramiZda 
tavassutta bulunacag1 bildiriliyor 
[Ba.,~a~af~ ~ tnct_ ~~h-ttese I I maktadular. Bu yaz1lann mevzuunu gu

sayJ Hataym tam JstJklah dahJ!ISlm teba- ya Tiirk hududunu ge~en Suriyeli ve 
riiz ettirecek tarzda tanzim edecektir. Ermeni c;eteleri te§kil etmektedir. Caze-

Muzakereler dostane bir hava ic;indt" telerin bu mevzuu kurcalamalan ve An
cereyan etmekte ve projelerin vakit ve kara Buyuk Millet Meclisinde bu hadi
zamanile hamlanabilecegi Milletler Ce - senin §iddetli hiicumlara vesile olm~J Su
miyeti mehafilinde kuvvetle tahmin edil- riye heyetinin donmekte oldugu bir mada 
mektedir. oynanan bir rolden ba~ka bir~ey degildri. 
lrak Hariciye Naztrile Kont de Diger taraftan Tiirkiye Dahiliye Ve-

Martel arastnda bir itilcilname kili ve Halk Partisi Gene! Sekreteri 
imzalandt Siikrii Kayamn ve kendisini takiben Em-

Sam 25 (A.A.) - Fransa Yiiksek niyeti Umumiye Direktoriinun Tiirkiye -
Komiserile lrak Hariciye Nazm arasm· nin cenub hududlarmda yapllklan seya
da bu sabah hir Suriye - Irak iyi kom • hatlerde de bariz tehdid §e!llmesi mevcud
§Uluk itilafnamesi imza edilmi§tir. Bu iti- dur.» 
lafname ile hudud ve Bedevilerin mu · Makale sahibi burada «Cumhuriyet» 
hacereti meseleleri halledilmi§ bulunu • Ba~muharririnin makalesinden baz1 par
yor. Yiiksek Komiser de Martel bun - c;alar naklettikten sonra yaztsJm §U §ekil-
dan sonra lrak Hariciye N azm N aci de bitirmektedir: 
yulasilin §erefine bir ziyafet vermi§tir. «Biz Suriyeliler boyle c;etelerin mev -

Turk hududunda Franstz cudiyetine kani bulunmuyoruz. Biz is -
manevralart kenderun meselesini tehdidle degil Turk-

Sam 25 (Hususi) - Sam gazeteleri- lerle sevgi ve anla§ma ile halledilmesini 
nin yazd1klanna gore F rans1z askeri k1t- can ve gonulden temenni ederiz. Biz 
alan tarafmdan Tiirkiye hududu boyun· Turkiyenin kuvvetli oldugunu ve pek iyi 
ca yap1lmakta alan manevralar, Tiirki • «hesab odiyebilecegini» de biliriz amma, 
yeden gelecek herhangi bir tecaviizden zaytf olmakla beraber hic;bir zaman da 
korkuludgu ic;in yapJlmaylp, mf hudud zelilane boyun egmeyiz. 
iizerinde bu tedbirlere alelusul liizum ol • Biz Suriyeliler hurriyetimiz ic;in vak -
du~undan yapilmakta imi§. tile Tiirklerle harbettigimiz gibi Fran -
Hasan Cebbare gene Cenevreye s1zlarla da c;arpJ~tik. Zaylf olmakla be · 

gitti raber memleketmizin bir kan§Inl alacak 

Antakya 25 (Hususi) _ Sancak ana• kuvvetler oniinde merdane durmaga ve a
yasa ve nizamnamesini hamlamakta alan k1betin ister galibiyet, ister maglubiyet o
hususi komisyonda Fransiz heyetine hii • lacagm1 dii§unmeden yalntz vatammtZJ 
kumet namma mahalli malumat vermek miidafaa ugrunda §eref ve haysiyetimizi 
iizere memur edilen Sancak Maliye mu· korumak ic;in cammiZl feda eylemege mu

durii Hasan Cebbare diin T rablus§am heyyaytz. 
yolile tekrar Cenevreye gitmi§tir. Tiirkiyenin yapacagt bir§ey varsa o 

da davas1m Avrupa efkan umumiyesi oSuriye Dahiliye Nazmmn 
niinde hak ve mantJk dairesinde elinde 

beyanah 
bulunan makul mesnedlere dayanarak 

Sam 23 (Hususl) - Dahiliye Na 
zm Sadullah, iskenderun meselesi hak~ kazanmaga baksm. T ecaviizu du~iinecek 

yerde zaylf kom§usunu ok§asm. J aponya-
kmda F rans1z zimamdarlarile gorii~mek 1 

nm ve talyamn yaptJklarma bakmasm.» 
iizere gittigi Fransadan avdeti miinase • Kont De Martel lrak Krait ile de 
betile Le Jour gazetesine beyanatta bu · 
lunmu§ ve ezciimle, Suriyenin, Tiirkiye gorufmUf 
ile, her iki tarafm menafiini miiemmen $am 22 (Hususl muhabirimizden) -
bir anla§ma akdine amade oldugunu, Cec;enlerde Bagdada gitmi~ alan Suriye 
Tiirkiye ile dostane miinasebat idame et- . Fevkalade Komiseri Kant de Martel do
megi bilhassa arzu ettigini soylemi§tir. nii~iinde ~u beyanatta bulunmu§tur: 
Nazu, Suriye vahdeti meselesini ortaya «- lraka gidi§im Suriye ve Lubnan 
c;1karan son Cebelidiiruz hadiselerinden miinasebetlerinin lrakla tesbit edilmesi 
bahsederken Cebelidiiruzda iftirak ta . ic;indir. Orada hiikumet erkanile gorii§tii
raftarlarmm mevcudiyetini tekzib etmi~- gum gibi Kral Caziyiilevvelle de gorii~ -

tir. 

Vatanilerin yeni bir manevra11 
Haleb 23 (Hususi) - Cec;en hafta 

Cumhuriyet gazetesinin Ba§muharriri 
Yunus N adinin yazml§ oldugu bir maka
leyi Eleyyam gazeetsi aynen terciime et
mi§ti. Bu makaleye bir cevab olmak iize-
e birkac; giin evvel ayni gazetede N asuh 

Babil imzasile bir makale inti§ar etmi§tir. 
Bu makalenin en §ayam dikkat taraflan
m aynen bildiriyorum: 

«Son giinlerde Turk gazeteleri Suriye 
ve Fran sa aleyhinde §iddetli yaZJlar yaz-

Y akalanan sahtekar 
Emniyet ikinci ~ube memurlan sah

te bonolar tanzim ederek bir dtikkln -
dan kendine memur stisii vermek su • 
retile rii~vet alan bir eski polis memu
runu ci.irmti me~hud halinde yakala • 
m1~tlr. 

Bu adam eski polis memurlarmdan 
Murtazadtr. Murtaza, Galatada kundu
raci Yorgiye giderek kendisinin gene 
memuriyete girdigini, baz1 cezalanm 
affettirebilecegini soylemi~ ve elinde 
dort hazine bonosu bulundugunu, bun
Ian kendisine verecegini, buna muka
bil de 500 lira istedigini soylemi§tir. 

Yorgi bonolara bakmca onlarm sah -
te oldugunu gormii~, Murtazaya ertesi 
giin gelmesini soylemi§tir. Fakat Mur
taza gidince polise ihbar etmegi de ih
mal etmemi~tir. 

Murtaza, cumartesi giinii ak~am1 Yor
ginin diikklnma gitmi§, bonolar1 ver -
mi§, paray1 istemi~tir. Yorgi fazla pa -
ras1 olmadtgmdan §imdilik 20 lira vere
cegini soyliyerek zab1taca numaras1 a
lmmt§ iki on lirahg1 Murtazaya vermi§
tir. Murtaza paralart ahp cebine koyun
ca diikkanm i<;inde ve dt§mda gizlen -
mi§ olan memurlar meydana c;1karak 
kendisini ciirmii me§hud halinde yaka
lami§lardtr. 

tum.» 
Bundan ba§ka Cebeli Diiruz kuman -

dam, Diralzor, ve Ebu Kemal istihbarat 
zabitleri ve General Jaco arkaarkaya 
Musula gitmi§lerdir. Bu seyahatlerin se
bebi malum degildir. 

Suriyede tevkifler 
$am 23 (Hususi) - Halebden bil

dirildigine gore, yabanc1 bir devlet he · 
sabma Suriye aleyhine propaganda yap
makla maznun on iki ki§i tevkif edilmi§· 
tir. Mahalli yiiksek ~ahsiyetlerden birc;o· 
gunun bu i§te methaldar olduklan zanne
diliyor. 

Almanya i~inde otomobil 
yollar1 

Berlin 25 (A.A.) - Almanya ic;inde 
otomobil yollan yapllmak iizere §imen
diferler idaresi tarafmdan 100 :n-Hyon 
markhk istikraz akdedilecegi resmen 
teyid olunmaktadtr. 

Viyanada tevkif edilen para 
kacrakcrdar1 

Viyana 25 (A.A.) - Polis, aylardan -
beri, isvic;re <;ekoslovakya ve Boc;on -
yaya miihim miktarda para kac;trmt§ a
lan 19 para kac;akc;tstm tevkif etmi§tir. 

• • 

marada Semiha imzasile aldtgimiz mektub· 
da denillyor ki: cSenelerce siiriincemede 
kalmt§ b!r muameleyi ilk miiracaat!mde 
halleden ve hiikumetten alacagiml c;lkar· 
tan Konya Valis! Cerna! Bardak'"Iya alent 
te~?eldkiirlerlmln ibla(pm muhterem gazete· 
n!zden rica ederim.~ 

Bir tavzih 
Toros Talebe Yurdunda okuyan ta.lebe· 

den tir;iiriiin kablarm ka!ays1zhgmdan ze
h!rlend!klerlni aldigimiz bir mektuba at
fen yaztnl§tlk. 

Mezkur Yurd Miidiirliigiinden aldtgimiz 
bir mektubda miiessesen!n s1hhi kontrolii
nii yapan doktorun fenni mua.yenesi neti• 
ceslnde zehirlenen kimseye tesadiif edilmc
digl bildlrllmektedir. 

Sandah ~almtflar 
Has1r iskelestnde su kaytkCISl esnafmdan 

2643 numarali Ahmed imzaslle aldigmllZ 
mektubda denillyor ki: cElll sekiz ya§m
da bir !htiyanm. Ba~amda yedi niifuslu b!r 
a1le var. iskelemize zorba iki karde§ mu
sallat olmu§tU. :;>ikayet ettlk, bunlan bura
dan uzakla~?tirdtk . Fakat bunlar 24 mart• 
ta benim sandah aldilar. Nereye gotiirdtik
lerinl, ne yaptJklanm bllmiyorum. 

Alakadar makamlardan !klncl bir lyiiik 
rica edlyorum; benim sandal! bulup lade 
etsinler ... 

Akay idaresinden bir rica 
Biiyiikadada oturan karllerimizden M. 

All imzaslle aldigimiZ mektubda denlliyor 
ki: «23 nisanda tatbikma ba~?lanan yen! 
Adalar vapur tarifesinde ak~am iizerleri 
saat 6,30 dan sonra ilk kalkan vapur 
7,45 tedir. Halbukl biitiin ticarethaneler 
ka.imnen sa.at yedide kapanmaktadtr . Aka.Y 
idareslnden bu lki seferln tat!! saatlerlne 
gore de~!~t!rmes!n! rica. ederim.:. 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Hatlra, bir sorma edatl. 2 - Zaman 

zaman, yemek. 3 - Miik.emmel, kesme alet· 
Jerlnden biri. 4 - Arabca csonra~, hem elb!
se hem b!r kabile hem de killbik olmtyan 
erkek. 5 - Kag1da sarilmi§ e§ya, iskambil
de bir ka~1d. 6 - KISa zaman, bir cins haY
vamn erkegl. 7 - Mlra.s kalan e~yamn umu
mu. 8 - Garib, bir cins ~eytan. 9 - Arabls
tanda giyllen bir cins ba~llk. 10 - Kuru so
guk. aktOriin oynadi~I. 

Yukandan a§ag1ya: 
1 - Bir adam1 ba~mdan ve ayaklarmdan 

yakalama. 2 - Blr Vekllimtz!n soy adt, bir 
emir. 3 - Kotek, bir hastahk. 4 - Attlan 9e• 
yin hedefe vurmast, hem blr emir hem blr 
mevsim. 5 - Baz1 olen mahluklarm son c;t· 
kardtklari ses, tiifegin aksammdan b!r1. 
6 - Giizel san'at, biiyiik. 7 - Hind hiikiim
dan, erkek, lt!raz edatl. 8 - Uye, oltim za· 
mam. 9 - Kesme aletlerinden bir tane51, 
blr edat. 10 - Ziya, b!r ecnebi parast. 
Evvelki bulmacamn haiJedilmi!$ 15ekll 
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Istanbul Giimriik K umus
yonculan Birliginden: 

Senelik kongresi ekseriyet ha ~ 

ail olmadtgJndan ikinci i~timatn 

30/4/937 cuma giinii saat 17,30 da 
Birlik aalonunda yaptalcagl ilin 
:»lunur. 

lay1 hi~bir minnet hissi beslemedigimiz' Antantmdan, ne de bu Antantt te§kil 
a~Ik soyleriz. Ancak Tiirkiyenin dostu v~ edecek devletlerin herhangi birinden bek
miittefiki Yugoslavyayi da beraber alarak lemege de kimsenin hakkt yoktur. N e 
italyan siyasetine alet yapmaga gittigi suyuna gittigimiz samlan ltalyamn, ne 
gibi kaba si::izleri Sovyetler Rusyasmdan F ransanm, ne de Sovyetler Rusyasmm. -· • •- Londra otobiiacriilerinin grevi 
beklememege hakktmJZ vardu. Turkiye- !§te Turk Ba§bakam lsmet inoniiniin 25 Nisan Londra 25 (A A.) _ Nisamn otuzuncu 

tir ... ~~'"" " '""'" ''''""''"" " b"'''" doloro "m m;mlo <•'•••m•· 
yorsantz; i~leriniztn tyi gitrncsini nastl isle) ebilirsiniz! Unutrnayumkl 

nin Balkanlar haricinde herhangi bir dev- son Yugoslavya seyahati vaziyetin bu · h k [Ba~tarat1 1 tnct sahttese] giinii geceyansmdan sonra hi~bir oto -
letle herhangi bir avantiir s1yasetine gide- a ikat dairesinde tesbit ve ilamna ves1'le b 

d k
. b .. ·· 1 'It d · ) 1 t iis garajdan dt"an ~"tkanlmtyacak ve 

miyecegini hi~ olmazsa ostumuz Sov- te§ I} etmi§ olmak itibarile de pek fay- utun ng1 ere e meras1m e am mt§ tr. ,. ,.. 
yetler Cumhuriyeti takdir eder samrd!k. daiJ olmu~tur. Biiyiik devletler Balkan Saint Paul kilisesinde yaptlan bir ayin- nakliyat komitesi i§ miiddetinin giinde sinirleri yalt$11rlr, uykuyu g~tirir, zararSIZ, tesiri ho~ ve emniyetli bir itac; 
Eger biz geli§i giizel ittifak siyaseti yap- P:n~antmda tamamile miistakil, iradesine den sonra Celiboluda olen ingilizlerin yedi buc;uk saate indirilmesini temin et- olup stnirl~rinizin sukununb ~ok ktsa bir zamanda iad~ ve bu sayede sizl 
mak kabi)iyetinde bir millet oJsaydJk bu- hak1m ve su]h uJkiiJii bir manzume gar- aiJeleri ve tac giyme merasimi dolaytsilc mezse otuz bine yakm otobiis §Ofor ve a yeniden din~le$tirecek olan uykunuzu lemin eder. 

~ ·•1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JJ~~o~n~d!r!agdla_b2uwl~u~n!an~A~v~u~st~r~al~y~a~v!e_~~e~n~J ~~b~i~le~t~c;t~·s~i !g~rev illn edecektir. · · ·~-~~~ to ve 20 komp~n.,i havi ~~ 
·~ ~--~--~~--~~··~rd~<~et~n~n~elo~rd~<~rr~~~·,.~·~l<~••_'''-"~· ~--------~~--

birka~ gecelik uykusuzluk mi bu hale sokabtlir. 

Bromural -Knoll-

-
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MiDE ve BARSAKLARI kolayhkla ho§alhr. i N K I B A Z I ve ondan mi.itevellid ba§ agnlanm defeder. Son derece teksif edilmi§ bir tuz olup 
MOMASiL MOSTAHZARLARDAN DAHA CABUK, DAHA KO-AZON 

ME YVA T.U Z 
LAYve DAHA KAT'! tesir eder. Yemeklerden sonra ahnirSa HAZIMSIZLICI, M1DE EK~lLiK ve YANMALARINI giderir. MIDE ve BAR-u SAKLARI ALISTIRMAZ. Ag1zdaki kokuyu ve tats1zhg1 defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. Ki.i~iik §i§e ~lkmi§tlr, fakat biiyiik §i§esi 
ekonomiktir. Oeposu: Mazon ve Boton ecza deposu. Istanbul Y enipostane arka smda. No. 4 7 
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Akay i,Ietmesinden: 

HAYAT 

MI.IIKLOPEDI.tl 
Hayat Ansiklopedisi, gencligin fikir hazinesi, erkek ve kadmm c;abuk 

6grenme vas1tas1; talebenin en yeni maiumatla ternasm1 temin eden zengin 
bir ktiibhanedir. 

Mektebde iken derslerinf daha geni§ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 
talebe i~in bundan mi.ikemmel bir ki.iti.ibhane bulunamaz. 

Muallirn i~in, okutaca~ dersler hakkmda fazla bilgi toplarnak husu
sunda bundan daha kolay bir vastta bulunarilaz. 

Mektebden c;1kbktan sonra da hayatta hergiin kar§Ila§bgJmtz yen! 
rhesel€leri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam birc;ok kitab 
kan~hrmak ve yaz1 okurnaktan kurtar1r. 

Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zaruri e§yasmdan biridir. 
Radyonuz olmJYabilir, telefonunuz olm1yabilir, fakat sizi rnazi, hal ve is
tikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en bi.iyiik bir 
ihtiyacm1 tatmin edememi;i demektir. 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
Bi.itiin cildleri c;tkrnt§hr. 
On cildin fiab 30 lirad1r. 
Elimizde mahdud miktarda tarn tak1rn vard1r. Bu taktmlar bittikten 

sonra Hayat Ansiklopedisini tekrar basmak miimkiin degildir. Binaen
aleyh Hayat Ansiklopedisinl tedarik !~in bugiinkii ftrsattan istifade ediniz 
ve ~imdiden bir taktm alm1z. 

Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha basllabilmesl uzun zarnana 
baghd1r. 

Birinci 

isehir 
Sm1f Tornac1 Aran1yor 

Tayyare . Fab~ikaslt- .: ~8 . . . 
·' Direktorliiiiinden: .. 

A~ag1daki ~artlar1 haiz rniisabaka imtihanile birinci smtf 8 tornact ustaSJ 
almacakbr. . 

I - Ya$1 otuz be~l ge«;miyecek. 
2 - Ecnebi kadmla evil bulunmwacak. 
3 - imtihan 17 may1s 1937 pazartesi giinii Eski~ehir Tayyare fabrika • 

Slnda yap!lacakbr. 
4 - !rntihan neticesine ~ore 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
5 - Askerli-'tini bitirmi$ bulunacak. 
6 - Bilfunum rnasraf herkesin ~ahsma aid olacakbr. 
7 - Sanayi mektebi mezunlar1 tercihen ahn1r. 

... Not: Askeri fabrikalardan istifa suretile avrtlmamasJ ~artbr. (2194) 

~ ..... i•n•h•i.~a .. r.•~.~ ... '.J'" .. '·'~ .... ~.n.ii•~•il.·~.•·.·;·a•ii•"•d,.e.n ....... l 
~ I. - Niirnunesi mucibince 2000 aded biiyi.ik 100 aded ki.i~i.ik si.ipiirge pa· 
arhkla satm ahnacakhr. 

t II. - Pazarhk 27 /IV /937 tarihine rashyan sah giini.i sa at 14 te Kabata§· 
a Levazim ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktlr. 

tn III - fsteklilerin pazarbk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 
e Paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2067) 

~ 

ist I.- 16/IV /937 tarihinde a~1k eksiltme · usulile sa tm almacag1 ilan edilip 
ad Elkhsi c;;IkmadJ)'i;mdan dolay1 ihalesi yaptlam1yan 2 ton yuk ta&tyabilecek bir 
~ ed kamyonete aid ~artname degi~tirilerek yeniden a<;lk eksiltmiye konul-
U~tur. 

II - Satm almacak kamyonetin muhammen bedeli 2900 lirad1r. 
III - Muvakkat teminat 217.50 liradtr. 

1: t IV - Eksiltme 6/V /937 tarihine rashyan per~embe giini.i saat 14 t17 Ka
a e.~ta Levaztm ve Mubayaat ~?Ubesindeki ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

" " - Muaddel ~artnameler paraslZ olarak hergi.in sozii ~e«;en ~ubeden ai Planile liizumu olan izahat tnhisarlar Umum Miidi.irli.i~ii Sat!~ ~ubesinden 
lllabilir. 

'-'e iii - 1steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 gii-
1\J. nrr..e paralarile birlikte eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatte ad1 ge<;en 

~tn Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2235) 

Cib· I. - Tiitiin denklerinin 
ca1:nc:e ve muhtelif eb'adda 

"'br. 

fiiN/IIIII 

ambalajmda kullamlmak iizere ~artnamesi mu-
100,000 aded beyaz ~ul pazarhkla satm alma • 

hat II. - Pazarhk 5/V/1937 tarihine rashyan <;ar~amba J:(iinii saat 15 te Ka· 
ara Levaztrn ve Mubayaat !iUbesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakbr. 
III. - Sartnarneler parasJZ olarak hergiin sozi.i ge<;en ~ubeden almabilir. 

bll il. - tsteklilerin pazarhk i«;in tayin edilen giin ve saatte yi.izde yedi 
~~l.J.k giivenme paralarile birlikte ad1 ge,;en Komisyona gelrneleri ilan olu-

. (2279) 
~ 

~a ! - Muhtelif volt ve arnperde 4815 aded ampul pazarhkla satm all· 
Cakttr. 

ta fi - Pazarhk 4/V /937 tarihine rashyan sah gi.ini.i saat 15 te Kabata~
evazlm ve Mubayaat Subesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktrr. 

bu III - tsteklilerin pazarhk iqin tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi 
0:~Uk giivenme paralarile birlikte ad1 ger;en Komisyona gelmeleri ilan 
~ (2280) 

l<aracabey Haras1 Direktorliigiinden: 
t1- \'uksek Ziraat Vekaleti vekili Muhlis Erkmen ve Siit<;iili.ik Enstitiisii Sefi 
iic:~re~ Rii~tii tarafmdan ne~redilen Siit<;iili.ik admdaki k1ymetli eser posta 
ltty et1 allc1ya aid olmak ve bedell pe~inen gonderilmek i.izere c125· kuru~ 
ist llletie rniiessesernizde sablmaktad1r. Arzu edenlerin yazile rni.iessesemizden 
~ri ilan olunur. (2161) 

E:rzincan Beledivesinden: 
du·. ~elediyemizin blr dahiliye doktorile rniistakil bir baytara ihtiyac1 var. 
eaatie e~rt Yiiz sekizer lira iicret verilecektir. Taliblerin Belediyernize mi.ira
la~ u~1 e tayinleri it;;in mensub olduklan Vekaletlere istida ile ba§ vurma • 

an olunur, (2191) 

Biiyiikada iskelesindeki 2, 3. 4. 5, 6, 8, 9, 11 numarah diikkanlar 
Moda iskele kazinosu. 
Yalova kaphcalan tuhafiye diikkam 
Yalova kaphcalan UGkarde§ler kazinosu 
Yukanda yaz1h mahallerden Bi.iyiikada iskelesindeki diikka~lar, Moda 

iskele kazinosu, Yalova kaphcalan tuhafiye diikkam bir sene, U~karde~ • 
ler kazinosu da bir sezon iGin arttlrma usulile kiraya verilecektir. 

Arttlrma 29/4/937 per~embe giini.i saat 15 te Akay i~Ietmesi ~efler En
ciimeninde yapllacaktlr. 

!steklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin yiizde yedi bu~ugu 
nisbetindeki pey akc;elerile Sefler Enciimenine gelmeleri. 

:;;artnameleri gormek ve rnalumat almak istiyenleri.n de hergi.in !dare 
Levaz1m biiliimi.ine rni.iracaatleri. (2268) 

. 
Oevlet Demiryollar1 lfletme Umum Miidiirliigiinden 
Eski~ehir istasyon rneydanile ambar binas1 arkasmda 882 M2 karolaj 3300 

M2 parke ve 232 Mt. bordiir i~i karolajm metre murabbat 296, parkenin metre 
murabbat 350 ve bordi.iriin metre tulii 150 kuru~tan ceman 14508 lira 72 ku· 
ru~ muhammen bedelle yeni ~artnamesine gore 3/5/1937 pazartesi giinii saat 
15 te Haydarpa~ada gar binas1 dahilinde i§letme Komisyonunca kapah zarf 
usulile eksiltmiye <;lkanlmJ~tlr. 

Eksiltmiye girmek istiyenler yiizde yedi bu~uk muvakkat teminat tutar1 
clan 1088 lira 15 kuru~ teminatla 2490 numarah kanunla rnuayyen ve 7/5/ 
1936 tarih ve 3297 numarah Resm] Gazetede ilan edilen vesikalarla birlikte 
yukanda yaz1h miinakasa giini.inde saat 14 te kadar teklif mektublanm Ko
misyon Reisligine vermeleri Iaztmdtr. 

. Bu i~e aid ~artnameler ve istenilen izahat Haydarpa~ada Birinci l§letme 
Yol Ba§mi.ifetti~ligi tarafmdan paras1z olarak verilecektir. (2128) -Devlet Demiryollarmm Haydarpa~a limam dahilinde eski nhhm bi~.asm-
da 4 numarah yazthane ayhg1 1000 kuru!11a ve 4 numarah amba:dan m~frez 
iki yazthaneden biri 2615 kuru~ digeri 800 kuru~la a~1k arthrma tie ve hman 
binasmda 23 numarah oda 1355 ve 25 numarah oda 1600, 25 • 26 numarah 
odalar ~~200 kuru~ ve ii<; bolmeden mi.irekkeb 11 numarah daire 2650 kuru§ 
ayhk muhammen bedelle pazarhk suretile bir sene mi.iddetle kiraya ve;ri ~ 
leceklerdir. Arthrmalar1 ve pazar1Ik 6/5/937 de saat 15 te Haydarpa~a I~ -
letmc Mi.idi.irli.igi.inde yapJlacaktJr. 

Taliblerin yevmi mezkilr ve saatte muhammen kira bedelinin % 7,5 nis
betindeki muvakkat teminat ak<;esi ve gereken kanuni vesaikle beraber mez
kur gi.in ve saatte miiracaatleri ilan olunur. (2252) 

Bahkesir Naf1a Direktorliigiinden: 
15/4/1937 tarihinde kapah zarf usulile ihale edilmek i.izere eksiltmiye 

konulan Bahkesir Vilayet merkezinde 15969 lira 25 kuru!? bedeli ke~ifli Ma· 
liye binas1 in~aatma istekli <:Ikmadtgmdan 29/4/1937 tarihine rashyan per· 
~embe gi.inii saat 15 te evvelce miikerreren ilan edilen ~erait dahilinde pa
zarhk suretile yapttnlacagmdan taliblerin yukanda yazll1 giin ve saatte Ba
hkesirde Vilayet Konagmda rniife§ekkil Komisyona mi.iracaatleri ilan olu· 

(2233) nur. _______________________________________________________________ ___ 

T ekirdagi Belediye Reisliginden: 
Kapab zarf usulile eksiltmeye konulup evvelce ilan olu?~n Tekird~gi §eh· 

rinin rneskun ve gayrimeskun tahminen, . 320 hekta.rh~. ~en~un 5_075 hra ~u
hamtnen bedelli halibaz1r baritasm1n tanZlrn ve ters1m1 1~1?-e 1stekh ~l~:Uadtgm
cU!n.bu.,i$ za/3/1037 tflrihi\ld!::n 30!4/J~37,..tfl.r~hine musad1f curna gunu saat 16 
bu<;ui(a kadar Tekirdagt Belediye.Enciimeninde pazarhkla yapt~nla~aktlr. . 

Evvelki ilanatlmtz dairesinde isteklilerin o giine kadar Tek1rdag1 Beledwe 
~eisligmE> miiracaat etmeleri ilan olunur. (1806) 

TAR1H· 

Y ALAN SOYLEMEZ 
Vak'alan, oldugu gibi miita
lea edebilmek i~in, iizerinden 
biraz zaman ge~melidir. Bu
nun gibi bir giizellik miistah
zarmm degerini anlamak i~in 
onun icad1 iizerinden en a§ag1 
birka~ yll gec;mi§ bulunmah
dlr. 

KREM PERTEV 

•Dr. HAZIM PEKiN ] 

I Dermatolog, Venerolog 
Beyoglu, lngiliz Setareti 

karstSl 26 
, ........ ~~~--... 

TiFOBiL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastahk arma tu· 
tulmamak i~in ag1zdan alman tifo 
hablandu Hi~ rabats1zhk vermez 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr 

• • 
Havayollar1 Devlet Isletme ldaresinden: 
1 - Ankara - tstanbul arasmda: 

A - Cumartesi giini.i hari~ haftanm diger giinlerinde: 
· Kalk1~ Van~ 

S. D. S. D. 

Ankara dan 
!stanbuldan 

B - Cumartesi giinleri: 

10 00 
15 00 

Ankaradan 14 30 

C - Fazartesi giinleri: 
istanbuldan 7 00 

2 - 9ehir gezinti u<;u~Ian cihtiyarh : 
Ankarada - 18/4/937 

11 50 istanbula 
16 50 Ankaraya gi.inliik se· 

ferlerirniz vardtr. 

16 20 istanbula gi.inliik bir se
ferirniz vard.tr. Curnarte
si giini.i istanbuldan An
karaya avdet seferirniz 
yoktur. 

8 50 Ankaraya ilave seferi
miz vardtr. 

1stanbulda - 25/4/937 den itibaren ba§hyacakt.tr. 
S. D. S. D. 

Ankarada 15 30 : 16 30 

Ye§ilkoyde - 15 00 16 00 

Acentalanm1zdan gezinti UGU~U bileti 
Jor.u~leri idare otobiisile paras!Z yap1l.tr. 

devarn eder. tdare otobi.isii acen
ta binasl oniinden saat 15 te hare .. 
ket eder. 
devarn eder. !dare otobiisi.i acen· 
ta binasJ oniinden saat 14 te hare-
ket eder. • 

alanlarm meydanlar1m1Za gidi§ ve 

Ankara Acentarntz- Bankalar caddesi P. T. T. bioasmda Tel. No. 3682 
istanbul AcentamiZ - Karakoy P. T. T. binasmda Tel. 41137 

c933a (2123) 

0 

Di.in ortaya atllan bir giizel
lik mi.istahzan olmadt~ i~in 
hakkmdakl hiikum c;oktan 
verilmi§tir. 0, cildin g1das1. .. 

Cildin hayatl. KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN Dr. A. K. KUTiEL 

Karakoy, Top~ular 33 

QiLLER ve LEKELER 

KANZUK 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

· Yumutaflr; mat ve cazib bir 
ten temin eder. 

lngiliz KANZUK eczanesi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

' TARLADlR 

'· :: 

·~ - ,, _ __... 

. ..-~ .. 
,q • , ·v,, .. 
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HASAN LEVANTALARI 
Yasemin, leylak, menek~e. §ipr, Karyoka, nergis, Fulyalar, Bahar ~i~eklerri, Ia Rumba Pompadur, dag ~i~eklari, Kukara~a, Nadya, Soar de Paris, Uile, Rev Dor, Kadmeli, 

Amber, Pupi, ~anel, Zamhak, Origan, Neroli kokularJ ~·kmi§br. Fiab 25 • 50 • 75 • 100 kuru§tur. Hasan Deposu : Istanbul, Ankara, Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ebir. 

YUzUnUzU ~irkinlestiren 

SiYAH KABARCIKLARI 
GIDERiNiZ; 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TE$EKKUL EDER? 

Cild, guddeleri vas1tasile cSebum~ 
tabir edilen bir nevi yag ifraz eder. He
men ekser kadmlarm muztarib olduk
lan cburun parlakhg1:> nm husuliine 
sebeb olur. Ya yiizii ~irkinle~tiren siyah 
kabarciklan kim tammaz? Bunu ezdi
ginizde cdemodex~ tabir edilen beya
n:ntrrak bir yag habbecigi ifraz eder. 
Eger yiiziiniize herhangi bir krem siir
seniz, guddelerin fethalan kapah ve 
·~ebum~ yag1 mahpus bulunmas1 base
bile mesamah geni§letir ve siyab ka
barciklar be§erenizde yer ahr. 

BU KABARCIKLARI 
NASIL GiDERMELi? 

Bu siyah kabarc1klara kar~I miicadele 
etmek i~in yiiziiniizii, be§ereyi tasfiye 
eden cSebum~ denilen yag1 eriten ve 
cDemodex~ denilen beyaz1mtirak yag 
habbecikleri imha eden GECE SiAMO
iSE KREMiNi kullammz. 

. ~ir defa temizlenmi§ clan yiiziiniiz, 
cildm serbest<;e teneffiisiine miisaid ki
lan G"ONDUZ SiAMOiSE KREMiNi 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandmlml§ ve pudraYI biitiin giin 
sabit tutar ve burun parlakhgm1 izale 
eder. 

Hemen bugiin tec:Ube yap1mz. 
CREME SIAMOiSE 

HER YERDE SATILIR. 

------------------------------------------------~------------------------------~--------------------------~--------------------------------

~.;{:-:§flf-~~i1§t} .. '-~!~:;_;,:?·.1-···:·~' 
¥• 

~·-· 

IHTIVARLIK 

Pe~inizden Geliyor • 

ONA KAR~I 

Hazarlakla oavranan1zl 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilani 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - istekli ~1kmam1~ clan Diyarbekir Niimune hastanesi paviyon imiia

ati .ayni ~artlarla yeniden eksiltmiye <;Ikanlml~tlr. 
Ke~if bedeli 111,634.03 lirad1r. 
2 - Eksiltme 5/5/937 ~ar~amba giinii saat 15 te Naf1a Vekaleti Yap1 1§

leri Umuin Miidiirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile 
yap1lacakt1r. 

3 - Eksiltme l2artnamesi ve buna miiteferri evrak 558 kuru~ bedel mu
kabilinde Yap1 i:jleri Umum Miidiirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in taliblerin 6631.70 lirahk muvakkat te
minat vermesi ve Naf1a Vekaletinden almm1~ ve en az yi.iz bin lirahk bir i~ 
yapm1~ oldugunu gosterir miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi laz1mdrr. 

5 - isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir sa
at evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisligine vermeleri muk
tazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c968• (2178) 

MESAHA FEN MEMURU ARANIYOR 

ERGANi BAKIRI 
TURK ANONiM SiRKETiNDEN: 

' Ergani madenindeki i~letme 1daremizde kullamlmak iizere bir mesaha 
fen memuruna ihtiyaclmlz vard1r. Bu hizmeti deruhte edecek zatm mesaha 
ve resim i~lerini bilmekle beraber icabmda in~aata nezaret edecek kabili· 
yette olmas1 da laz1rnd1r. istiyenler muhtasar terciimei hallerini ve taleb 
ettikleri iicret miktanm Ankarada Ulus meydamnda Koc; hanmdaki Mer
kezimize bir mektubla bildirmelidir. 

Kilis Belediye Reisliginden: 
1 - Buz fabrikas1 ve soguk hava deposu makine alat ve edevah ve bi· 

na inl?aah ve tesis ve tedariki kapah zarf usulile eksiltm1ye «;1kanlm1§trr. 
2 - Ke~if bedeli 9512 lira 82 kurulitur. 
3 - Muvakkat teminah 713 lira 46 kuru~tur. 
4 - Arzu edenler bu i§e aid plan ve ke§ifleri Kilis Belediyesinde go -

rebilirler. 
5 - Eksiltme ve ihale 3 may1s 937 pazartesi giinii saat 14 te Kilis Bele

diye Enciimeninde yapllacakhr. 
6 - Taliblerin ihale tarihine kadar teklif mektublanm ve teminat ak-

c;elerini yatirmalan ve Riyasete tevdi etmeleri ilan olunur. (2185) 

iF LAS SATI$1 
ikinci iflas memurlugundan : 

Bir miiflise aid olup Beyoglunda istiklal caddesinde Sakarya 
sinemast ( Eski Elhamra ) ittisalinde 254 numarah magazaya 
nakledilen 

Yiinlii, ipekli ve pamuklu muhtelif renk
lerde manifatura efiyas• ile kad1n ~antalar1 
perakende aurelile ve pazarhkla sab~Jtna alaeakhlar tarafmdan karar ve
rilmi§tir. Sah!J 26 nisan 1937 pazartesi giiniinden itibaren ba~Jhvaeak ve 
her giin sabah saat dokuzdan ak§am on dokuza kadar devam edecektir.l 
t\J a} almak isteyenlerin muayyen olan vakitlerde mezkur metazaya gel-

meleri flln elunur. 

CEHALET 
Kadinlari 

Ihtiyarlabr. 
r
1
2s yafmda, 

fakat; 
~ alldlnln "11-1 " 
Dewherlnl kuruturw. 

----·-· ... ......__ ...... 

Cildinizdeki Biocel cevherini u

yandmmz ve her ne ya~ta olsamz 

giizel ve gene bir ten temin edi

mz. 

Cildinizi teriitaze tutan bu kiy· 

metli Bioce) cevheridir. Fa kat, ke

derler ve dii~iinceler, Biocel'i ku

ruttuklan cihetle 1 0 kadmda 7 si 

mevcud ya§lanndan daha ya§h go

riiniirler. Cildinizi; gene hayvan

larda gizlenmi~ cild hiiceyratJ mer

kezinden istihsal edilmi§ taze ve saf 

Biocel ile besleyiniz. Bu ~ayam 
hayret cild unsuru tabii ihtiyat 

Biocelinizi uyanduacak ve - buru

§ukluklar, ~izgiler, siyah benler -

gibi ya~hhgm alametlerinden kendi 

kendine kurtaracak, hakiki ve de

vamh bir genclik temin edecektir. 

Biocel cevherini haiz yalmz bir 

cild unsuru vard1r. 0 da, pembe 

rengindeki T okalon kremidir. He
men bu ak§am yatmazdan evvel 

tatbik ediniz, sabah da beyaz ren

gindeki T okalon kremini kullam

mz. 72 ya§larmdaki kadmlarda bi

le buru§ukluklar zail olrnu§, 40 ya~
Ianndaki kadmlar ancak 25 ya§m· 

da goriinmii§ ve gene k1zlar ise hic;

bir vakit goremedikleri cazib bir gii· 

zellikte bir tene malik olrnu§ olurlar, 

siz de T okalon kremini kullammz. 

Binlerce kadmlar gibi memnun ka
lacaksmiz. 

SA<; 
BAKIMI 

Giizelligin 
en birinci tart1d1r. 

PETROL NiZAM 

··LIN III,. Komori lollro~otl 
temln, J•BI•nm•r• merr e'd1r 
VI h.r1k1tlnlr.1 gln$11k VlrfPj 

Y•lrnr&-1 

.1. ROUSSI!L de utthr.'l 

ISTANBUL : TOnal Meydanr Na. 12. 
12 Numerolu kattlogumuzu -
lotoylnlz, bedara gUndorlllr.' 

OPERAT(jR 

Dr. Cemil ~erif Baydur 
Cerrahi hastahklar ve sinir 

cerrahisi mfitehass1sJ 
Cagaloglu C. H. Partisi Merkezi 
kar~1smda Zorlu apartrman No. 16 
Pazardan maada hergiin saat 2 den 

6 va kadar hasta kabul eder. 
Telefon 23289 

Sahtl> ve Ba$mull.arrtrt: Yunu• Nad1 

umumt ne$rtyatt tdare eden Yan l11en 

lllidilril: Hikm•t Munil 

cumli.UN11~ matbeu%$l 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yiiksek Miihendis mektebi binasmm bulundugu arsa dahilinde yaptl· 
nlacak c214296» lira c7~ kuru~luk ke~if bedelli pansiyon binasl in~asi 
ve tesisah kapab zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

2 - Bu i~e aid ~?artname ve evrak :?Unlard1r: 
A - Eksiltme i;iartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni ~artlar. pan· 

siyon projesi taksiinah dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesi 
D - Plan ve projeler. 
istekliler bu ~artnameleri ve evrak1 c1h lira b'edel mukabilinde Mekteb 
idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7/5/937 tarihine musadif cuma giinii saat 15 te Giimii~?suyunda 
Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki Arttrrma ve Eksiltme Ko • 
rnisyonunda yapllacaktlr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin ·11965» lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan ba~ka a~ag1daki vesikalan haiz olup getirmesi laZJmdJr, 
A - Naf1a Vekaletinden almm1~ yap1 miiteahhidligi ehliyet vesikas1. 
B - ·50000» lirahk i~? yaphgma dair Naf1a Vekaletince tasdikli vesika. 
C ·- 937 yllma aid Ticnet Odas1 vesikas1. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah miihendis veya mimar olmasi 
veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda i§in yaprlacag1m ve in
~aat miiddetince i~in ba~?mda bulundurulacagm1 taahhiid etmesi lazimd1r. 

6 - Teklif mektublan yukanda ii~iincii maddede yaz1h saatten bir saat ev· 
veline kadar Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki Arthrma ve Ek· 
siltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde 'verilecektir. Posta He 
gonderilecek mektublarm nihayet ii~iincii maddede yaz1h saate kadar 
gelmi~? olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapat1lml~ bulunmas! 
~?arttJr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2143) 

Vatandas ! .. 
' 

Beynelmilel Komiir Sergisi 23 
nisan cuma giinii Ankarada a~ddt 
Sergiyi gormek hem senin hem 

yurdun i~in faidelidir. 

Kapab Zarf ilan1 

Hariciye V ekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Tahranda ve civarmdaki f;limranda yaptm· 

lacak yazhk ve k1~hk elc;ilik binalan, ke~if bedeli 223,753 lirad1r. 
2 - 12/4/1937 tarihinde yapllan miinakasaya talib zuhur etmediginden 

i~bu f'ksiltme 15 giin daha temdid edilmi~tir. 
Eksiltme 28/4/1937 tarihine musadif <;ar~amba giinii saat 15 te Hariciye 

Vekaletinde miite§ekkil Komisyon odasmda kapah zarf usulile yap1lacaktJr. 
3 - istekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymdrrhk i~?leri 

gene! §artnamesi, in§aata aid umumi ve hususi ~artnameler, ke§if cetveli, 
silsilei fiat cetveli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levaz1m Miidiirliigiinden te· 
darik edebi!irler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 15.000 lira muvakkat temina 
vermesi ve kanuna uygun miiteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve 150 bin li· 
rahk i~ yapm1~ olmas1 lazimd1r. 

isteklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yaz1h saatten bir saat 
veline kadar Hariciye Vekaleti Levaz1m Miidiirliigiine makbuz mukabilin ' 
de vermeleri laz1mdlr. Postada clan gecikmeler kabul edilmez. c962» (2179) 

Hayrabolu Uray 
Hayrabolu merkezinde ve baz1 koylerde arteziyen kuyulan 

br. Bu i~i iizerine almak istiyenlerin mufassal §eraiti havi teklif 
rm1 30 nisan 1937 giiniine kadar Hayrabolu Betlediyesine gondermeleri 
olunur. (2193) 

Eski,ehir Nafta Miidiirliigiinden: 
Sivrihisar - Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 kilometreleri 

smda 35665.34 lira keliif bedelli yeni ~ose ve imalat1 smaiye in~aatJ 
zarf usulile eksiltmesi istekli zuhur etmemesinden dolay1 17 I 4/1937 
den itibaren 15 giin miiddetle temdid edilmi~tir. Eksiltme kapah zarf 
lile olup 3 may1s 1937 pazartesi giinii saat on dortte Vilayet Daimi 
ninde yapllacaktir. 

Muvakkat teminat 2674.90 lirad1r. 
Bu i~e aid evrak: ~ose ve smai imalata aid hulasai ke~if, grafik, 

~artname ve eksiltme ~artnamelerile mukavele projeleri Ankara ve 
N af1a Miidiirliiklerinde, projeler, tafsilat ve hulasai ke§ifler, grafik, 
:jartname, eksiltme ve baymd1rhk i~leri gene! ~artnamesile mukavele 
leri Eski~ehir Naf1a Miidiirliiklerinde her zaman goriilebilir. 
gibi i~leri yapm1~ olduklarma dair N af1a Vekaletinden almmi§ 
vesikasile senesi ir;;inde Ticaret Odasmdan almm1~ mali kifayet vesikasm1 
No.h kanunun tarifi dahilinde teklif mektublarma eklemeleri ve teklif 
tublarmm 3/5/1937 tarihine musadif pazartesi giinii saat on iice kadar 
buz mukabilinde Daimi Enciimen Reisligine tevdi edilmesi Iazrmd1r. 
vaki olacak teahhur nazan itibara almmaz. 


