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Kanaat Kitabevi tarafl.ndan ne§redil· 
ekte olan ANKARA KtJTfjBHANESi !l'i . . 

SUtin 15 mci saylSlm t~kil eden bu 
t Ebedi :;iefimizm bti.tiin hayatlm an
ll', Gayet nefis resimlerl(! ve itinah 

r §ekilde baSilnu§tlr. 
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KIRK YIL 
BUyUk edib Ha lid Ziya 
U$akhgilin be, cidlik 

nefis bir eseridir. 

Her Kitabc1da bulunur 

ispanyada vaziyet 
r-anko ordularz diin Reus ve 
1 arragona 'yz i~gal eltiler 
kdenize in en Franko kuvvetleri 
iilliyetli miktarda ganaim alddar 

'i'iil"'m·u·d·araai·a·rda..... As keri me h a til ha yrette 
~U_nsan) m mevkii 

kdern silah faikiyeti mut· 
q galibiyet amili degildir. , ... 
ll'flde ve sonunda harbi in· 

edecek olan en miihim 
kllvvet ha/a insandrr ve 

ordulardrr. -
ennin terakkileri nisbetinde barb 
'Ve tahrib vas1talan da o kadar 

-I b ilerilemi§ ve ~ogalmi~tlr ~i .. ~~n~ 
,_- akarak modern bir harb1 gozonune 

~~tin adeta gozleri karanyor. Bilhas· 
. okten ate§ ve oliim yagdiran tayyare

ne\'1' SUr' at Ve deh§eti gonii.Jlere IStirab, fj. 
tre iirkeklik veriyor. Filo halinde bir 

r1t h" l b~ Ucum eden bu oJiim kulangiC an• 
~iidafaah miidafaaslZ kalabahklar 

:ttne btrakacaklan binler ve binlerce 
1 

bornba hakikaten yak1p y1kan bir 
!nani belad1r. F akat her millete gore 

&elince c;ekilecek· olari harb bu tiir· 
ic;inden tC;Iktlamaz. bir mu~ 

a haline gelmi§ midir? Yani mo· 
~ &il~ itibarile nisbeten. daha az 
tehhez milletler behemehal mag· 

mahkiim mudurlar? Mesele· 
r.,iJ'A ~~nkanhhkla tetkik ederek bu sualin 

11 
1 cevabm1 vermek laz1mdtr. 

3 t 'J"'L ki e :evab: HayJr, ~odern . ~~ lllil 

?}' l'eh mutlaka galib1yet am•h de· 
ya. Onunde ve sonunda harbi in· 

~ecek olan en miihim kuvvet 
ltl&andtr ve ordulard1r. 

(SSid ~dern silahtan bilkiilliye mahrum 
a! v . I • k 
~k aZiyetlerden ve rasge e.I?san · ~a-
~ndan hahsetmiyoruz. Bm dige· 

lllsbetle modern sllahi az milletleri 
bulunduruyoruz.. Be§ bin tay~ 

. 1>lan bir milletle be~ yiiz tayyareh 
dletin cidalinde galebe mutlaka be~ 

~~~Yareli tarafm degildir. Anlatmak 
1&1rniz budur y oksa aded itibarile 

· faikiyeti va;iyetleri evvelden tayin 
olurdu. Halbuki nihai vaziyetleri 

Ve evveJki giin ·oldugu gibi bugiin de 
lb·/a Yalmz ve yalmz ordular tayin 
rnttrler. Buna gore butiin terakkilere 

en harb i§lerinde degi§mi~ buyiik bir 
Yoktur d k I 
~il~h eme o ur. . : p Ineselesi nihayet para mesele~I

' t· aras1 <;ok olan millet mutlaka gahb 
l))~ It) Lt iJ 

S"' qay1r, ibiitiin fenni terakk ere 
~ .. en! harbi ordulann kahramanhk ka~ 

Jete 'l k d ~ .. n e milletlerin mukavemet u -
fi ldare ve intac edebilir. Umumi 

tnisalinde ve ondanberi olan terak· 
kaffesinde hep lbu hakikati miia~

etrnekteyiz. En ileri biiyiik milletle-
.n .Qeh§etli silahlanna kar§I miidafaa 
~~z \:anakkalede eksik top ve tiifek~ 
1 ~ 1n tnermileri bile say1h denilecek 

{ a~dt. Tiirkiin zekasile kabramanh· 
r ar b' dah aya gelince orada demirden 1~ 
el . a kuvvetli mukavemet kalelen 

~e rnkl§ oldu, ve bu sayededir ki galebe 
l·l· ald1. 1 ~~< uk y!ld1r i>ir tecri.ibe tahtasi ha· 
t 35·suruklenip giden 1spanyada lbirinci 

Ir rnevkii i§ga] eden kuvvetin ordu
goriiyoruz. ~in - J apon , nu-

t hakiki i§ ordulann hareketle-
trn e~ellj ediyor. Habe§istan misalini 

I .. ege hacet bile yok ri.inkii orada 
~1 .. • '.r 

~tlak ~~rrneg~ gidenlere k.ar§l adma or• 
h 'Ve Unab1lecek kiimeler yoktu. Ze~ 
' hYaktci gazler oniinde iptidai bir 

arta Puslayi §a§uarak peri§an ol~ 

haYet .. k 1 i ,. muna a§a mevzuu olan mese e 
bitalan daha c;ok olan bakiki or

hak'k~ Vasitalar babmmdan azc;ok fa-
~ 1 1 ordular arasmdaki c;arpi~ala-

YUNUS NADI 
~ka3& sa. :1. .s,!ftu?; ~ d~ 

l 

ve Tarragona 
Barselonda 

Reus'un i,gali iizerine 
heyecana 

Dun lik ma~larrna ii~ stadyomda da devam edilmi§tir. Be§ikta§ Vefayi 4; 0, 
Fenerbah~e lstanbulsporu 8 • 1, Beykoz T opkapzyt 7 • 0 magli'ib etmi§ler, Galatasa• 
ray da Hilalle berabere kalmr§hr. · Lik ma~larmm tafsilatr altrncr sahifededir. Yuka· 
rzdaki resim Be§ikta§- Beykoz ma~mdan heyecanlr bir enstantanedir. 
Ulllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllltllllll 

~emberlayn Londrada Y e§ilay Cemiyetinin 

Franko tayyareleri tarafmdaii bombardunan edilen 
Barselonun havadan ahnm1~ resmi 

Basvekil, 
' 

1,5 saat 

Pariste 

kald1 

Roma miizakerelerinde 
italya sukutu hayale 

ugramt' 
Sarragossa 15 (a .a.)- Tortoza rom~ olmak uz.ere 1200 kiiom~tre 

takasmda y ague ordusu, Ebre nehrinin viis' a tin de toprak zaptetmi~ ~~ Barso -

sol uhilinde 25 kilometre derinliginde ............. ~~;,~~~~ .. ~~: .. ~ .. ~~;.~~ .. ~ .. :~.] .. 

Londra, 15 (Hususi) - Roma'clan 
donmekte olan Ba~vekil <;emberlayn bu 
giin Londraya vast! olmu~. ............................... K.ii.~ig ....... ~.;~eles_! · · 

V asfi Ra§id hidisede 
bildikle.rini anlabyor 

kar§llanmlstlr . 
Parisien geferken 

Paris, 15 (a.a.) - Romadan don· 
mekte alan <;emberlayn, s~at 8,10 da 
Parrse muvasalat etmi~ ve garda lngiliz 
bi.iyiik ekisi taranndan kar~1lanm1~hr. 
<;emberlayn'm treni saat 9,46 da hare· 
ket etmi~tir. Bir saat 46 dakikahk tevak-

[Arkasz sa. 3 siitun 3 de] 

Ekrem Konig kendine aid oldugunu zannettigi 
riyat irin mahkemeye miiracaat etmek istemi' ne' ~ . • 

···························································· 
Efganistan1n Moskova 

el~isi fehrimizde 
T ayyare ka~akc;1hg1 hadisesi etrafmda 

istanbul Miiddeiumumiligi. tarafmda~ 
maliimatlarma miiracaat edile~ gazet~cl~ 
lerin ifadeleri Ankara C~huny~t Mu~
deiumumiligince yann tetbk edllecekur. 
y enid en sorulmasi icab eden noktalar ~ 
I lmadJgi bu tetkiklerden sonra anla ~ 
ulp 

0
kt Bu sahtekarhk tahkikati dola • 

§I aca 1r. b h' 
. 1 k' bir hadise yeniden a 1s mev· 

y1S1 e es I d k 
I tu Hadise Son Posta a <;I an z.uu o mu§ · . . . . . 

b. I ve resim dolay!Slle Jkl gazetecmm 
1r yaz A h' 

b
. . A v dig~ eri husus1 rna 1yette ve 
m resmJ e d 'k' . 

b . . I' t bulda dig~ eri Ankara a 1 I IS • 
1r1 s an • k' h'k' 
. b t'b' tutulmasidiT. Bu es I I a-

hcva a a 1 1 d 
d . tafsilat veren bazi gazete er e 

ye b' air k t Vasfi Ra§idin o siTala.r-
me us ve avu a b' l 
da hadiseye kan§arak 1stanbull.a .Ir .~e .. e~ 
fon muhaveresi yapml§ oldugu Ilenks~:ui· 

1 • t alma uz.e-

Efganistamn Mos- "" 
kova biiyiik elc;ili
gine tayin edilen 
eski Ankara buyiik 
el~isi Sultan Ah
med Han, yeni va· 
zifesine gitmek i.ize~ 

re diin sabahki ek~ 
presle ~ehrimize gel
mi~tir. 

·········· ·················································· 
KENDI KENDIMIZI TENKID 

Beyhude gayret 
Ankara radyosu, ne§riyattm ilan igin 

tilrkgeden ba§ka ilg lisan daha ku.Uam
yor: ingilizce, franstzca, almanca. 

mii§tiir. Bu hususta rna uma .. n 5 tel Vasfi Ra~id 
[Arkast. Sa. 9 sutu 111111111111111111111111111111111111 un•nuu•u•u•uu•umummnuum•nnenm 

FiH;ti~"'""A;·abian Londra 

.13iz bu. 'bol lisan ge,§idinin sebebini 
bir tilrlil anltyamtyoruz. Maksad yal
mz bu. dilleri bilenlere derd anlatmak 
olmasa gerek. <;ilnkil bu. takdirde me
sera yalmz ginceden anltyanlart ihmal 
etmi§ oluruz. Ve bu mantl.kla yilrilrsek 
radyomuz sa.dece ne§riyatmt ilan etme
ge vakit bulabilir. Y eryilzilnde mev
cud lisanlar o kadar r;ok ve miitenevvi
dir .. 

konfer ns1na girecek mi 
Fitistin Eski 

giindenberi 

Miiftisinin riyasetinde dort 
miihim miizakereler oluyor 

'/Ill 

Halbuki bugiin, radyolar ~gin, hemen 
hemen beynelmilel bir lisan teessils et
mi§tir denebilir. Oyle ki biraz meraklt 
ve biraz dikkatli iseniz radyonuzda 

l herhangi bi1' memleket istasyonunu 
bulabilir ve ne soylendigini. kabatas
lak da olsa, kavrarstntz. Bir ra.dyo 
spikerinin lUgatr;esi ~gt yukan §U 

kelimelerden milrekkeb deqil midir? 
Radyo, istasyon, konser, konferans, 
gramofon, monolog, tiyatro, piyes, or
kestra, piya.no, ilah.. ilah ... Ve biltiin 
bunlar zaten beynelmilel kelimelerdir. 

Mesela Ankara radyosunun spikeri 
bir giin diyordu ki: 

- $imdi Berlin filarmonik orkestra
stntn ~aldt§'t, Bethofen'in bitmem ka
t;tnct senfonisini dinliyeceksiniz.. . 

. F'l.i,stin 1\'lii.ftisi Elhac Hii.seyin bir konferans verirken , ) 
Eski 1 .(Y flZlSl 9, unc~ aahll!!de . 

Ve zavalh bu. ciimleyi il~ lisana ter
ciime edip soyliyecegim diye bO§ yere 
yoruluyor, ve bilhassa bo§ yere vakit 
kaybediyordu. · 

senelik toplonbs1 
intihab· neticesinde Dr. Fahreddin Kerim Gokay 

gene cemiyetin 'reisligine · se~ildi 

Ye§ilay kongresinde bulunanlar 

Y e~ilay Gender Birliginin senelik kon~ olan gene kuvvetin sag lam lrade v~ secl
gresi, diin sabah 9,30 da, Eminonii Hal- yeli olmas1 ic;i~ her tiirlii uyu~urucu al .. 
kevi salonlarmda in'ikad etmi§tir. Kongre· kol ve z.ehirlerden uzak kalmas1 lazimd1r. 
ye tam 9,30 da hep bir aglzdan soylenen Binaenaleyh cemiyet dogU§U~dan beri bu 
ve hi.irmetle dir.lenen fstiklal mar§ile ba§· iilkii etrafmda c;ah*tnl§ ve memnuniyeti . 
lanm1~, muteak1ben Doktor F ahreddin mucib verimkr elde etmi~tir. Bugiin 
Kerim Gokay, kiirsuye gelerek ezci.imlc muhtelif vesilelerle memleketi~;~ her tara
§Un!an s<>ylemi§tir z fmda bulunan genclenmizin c;ah§malari, 

«- Bir memleketin gencligi, o mem· buna bir niimune olmu§tur. Y e§ilay, biJ .. 
leketin en biiyiik kuvveti oldugundan Ata~ hassa gencleri etrannda toplamak ister. 
tiirk, en biiyiik emanetini Turk gencligi- 0 gender ki heniiz hayata . aulmadan 
ne b1rakmt§tlr. Bunu muhafaz.a edecek . [Arkasl sa. 5 siltun 3 tel 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIlllllltiiiiiiiiiiiii1111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIII; .. . .. 

Universite talebesiniil . . 

Avrupa se.yahati 
Kostence yolu iizerinden Berline gide.cek olan kirk 
ki,ilik kafile diin ogleden sonra hareket etti 

~ 

Basarabya vapurunda 

Somestr tatili miinasebetile 1st anbul Vniversitesirre mensub krrk 
ki~ilik bir kalile, diin ogleden sonra Basarabya vapurile fehrimiz• 
den ayrrlmtfllr. Talebe kalilesi evvela Kostenceye, oradan da Ber
line ugrayacak, doniifle biitiin Balkan memleketlerinde tetkikatta 
bulunacaktu. Kalileye D~ent Hilzl .Veldet 1rycuet etmektedir. 
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TARil-tDE' 13UYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

Tefrlka No. 66 Nakleden: ABIDIN DAV£R 

Deniz de Osmanl1 Tiirkleri 
Karamanblari Makedonyaya ve 

c 3ehir ve 
balta ile Hasmtnt 

yaraltyan kahveci 

~ehirde 24 saat zarf1nda 
4 yaralama vak'asi oldu YddJrlm, 

Bulgarian 
esash bir 

nakil ve Karamana 
yerle,me siyaseti 

is kin 
takibine 

ederek Son yirmi dort saat zarfmda ~ehirde 
dort tane agtr yaralama vak'asi olmu~ -

ba,Iadi tur: 

Yudmm, Anadoludan tekrar Trak- nuel'in iimidsiz daveti iizerine Mare•al Samatyada 27 nurnarah evde oturan 
yay a dondii. Macar Krah kart1. Bunun B · ' Emine ile dostu F ethi, misafirleri bulu -

..- ouCJcaut (Busiko) Bizansm imdadma A b f '11 
iizerine Y1ldmm, Tiirkiyeye kar§t alevh- ko§tu.» nan ra sma1 e ayni yerde ikamet e-
t.ar bir siyaset takib

1
'ne ba•layan B1'zans B d k 1 den Ziihal ktzi LUtfiye ralo i~erlerk.en a-• eyaz1 , te rar stanhula gelerek 139i 1 

lmparatorile koz·unu payla«magva karar d h · h ra annda kavga ~tknu~. ve neticede Fethi, -. e §e n mu asara etti; fakart almad1; 

n
v,.rdi. ratakadan a!amya. B1"zans 1·dar•.•·.·- B 1..~ k d b' Lutfiyeyi ba~mdan, Arab lsmaili de yu··-~ '<' , ... '·' a • ..,.e ap1sm a tr mahkeme, iki mescid, d 

:c·t J/ lgh yerleri vurdu. Istanbul k.alesinin 700 ev ve diikkandan miit~ekkil olan ziin en bl~akla yaralami§tlr. Yarahlar, 
!/ cephesini kapatt:t. Donanma da ls- Tiirk kolonisinin yeniden tanzimi, 6000 hastaneye kaldmlmt§, s~lu yakalanJDI§• 

I I &ulanna ~eldi. Y1ldimn: §imdi ki§ilik Okmeydant -gami:z:onunun jpkas1 tu. 

I 
· t)luhisan o vakit ise «Alcrah~ar» ya- 1 ld 10 000 :to Kocamustafapa§ada Demiiciosman .,. ~art anna yt a , duka altm1 zam- k 

~ Ciizelcehisar» denilen hleyi i§te bu molunarak Bizans heyulasl gene ayakta so a&lnda 90 nurnarah evde oturan Ka • 
s.. ..ta yaphrmt¥Jr. Bu kale bitince, iar- btraklldt. <:iinkii 1397 ytlmm toplarile ztm, evlerine misafir gelen Mihal ktzl 
'151na bir flisar daha yaparalk Istanbul fstanbulun kara cephesini dii§iirmek Vasoyu alc§am g~ vakit evine gotiiriir -
Bogazm1 en dar yerinden ke.smegi, ronra mumk·· d -·1d· A d y d' ken kar§Jlanna iki ki~ ~Uoru§, aralannda 

t 
un egt 1. yvansaray an e 1- .. th. b' k b 

stanl>ulu alma&! kararla§tlrml§tl. Fakat kuleye kadar uzanan deniz cephesini ku- m~ ~ IT avga a~la~t§!Ir. Bu arada 
Karamanoglu Ali Bey, Osmanhlann ~atmak laztmdt. 10 Venedik ve 5 Cene· ~az1m h1~akl~ alb y~nnden yaralanmt~, 
Avrupadaki me~liyetinden istifade et· viz lkadirgasile takviye edilmi~ olan Bi- ~r~r eden canh T ah1r yakalanmi§tlr. Di
mek i~in harekeote g~mi,ti. Karamanog- zans donanmasi birdenbire iistiinliik ka- gen ar~aktadu. Y arah Cerrahpaa§ 
lu A.n.karaya taarruz etmi~ Timullta~ Pa- zanmt~ oldugundan karargah bu kuvveti has!anesm~ kaldt~lmJ§~r. . .. .. 
§ayr maglUb ve esir ederek Bursa kaptla- yenerek deniz cephesmi abluka edemiye- T aksunde btr kofteCJ dukkamnda 
nna dayanmifb. Yild1mn, •lstanlmlu al- cegini anlam1¥J. I] garsonlu~ Y~~an Mustaf~ Ok,. bir~a~ se
magt, ba~ka zamana bualcarak Osmanh Bizans !mparatorunun yarchm isteme- nedenb~n ~nhkte ya~ad1g1 ~ enha Jle lca
devletinin Avrupada ilerilemesine mani si iizerine 1399 oda iki zn:ihh kadi.J.&a, 4 ym vahdest ~ atmay1, evvelki gece arala
olan bu cephe gerisi mese)esini halletmek kadirga ve birka<; gemiden miirekkeb bir nn~a ~lkan hJTV kavgada T arlaba§mda 
ve Karamanoglunun ortadan kaldmp A- F ransiZ filosu, 600 tiifek<;i, 800 ok~u ve Y aghane sokagmda 31 numarah evinde 
nadoluda Tii11k birligini kurmak kararml 1200 piyadeden miirekkeb bir lcara kuv- bt~akla yaralami§tlr. Yaralamaya sebeb 
verdi. Bu esnada, Galata hlesile Kagtd· vetile Cenova'dan yola c;tkt1. Bu filo. <;a- ail~ ge~im.siz.ligidir. . . 
hane deresi arasmdaki sahaya yerlestirilen nal&ale Bogazmda Sanca Beyin 17 ka- Rami ct~annda bu fabnkada ~ah§ -
6000 ki~ilik Tiirk kuvveti Bizans 1mpa· y1gmdan yaman bir darbe yiyerek Boza· ~a~~a olan ?mer isminde 30 ya§lannda 
ratorunu ve lstanbulu uslu ollurrnaga mec- daya ka~ti. Venedik ve Ceneviz gemileri bmsi, evvelk1 gece, sa rho~ olduktan sonra 
bur edecekti. de geldikten ve Franstzlarla birle~tikten Haynmn kahvesine girmi§ ve kiifiir sa -

1393 te Anadoluda ba,hyan lharekat sonra Ha~h filo, tekrar Bogaza girdi. vunnaga bal§a~t§tlr. Hayn buna mani 
1ki sene kadar rsiirdii. T ekeliogtundan An- Sanca Bey muharebe ede ede lzmit iis· olmak istemi§, Orner de bilak.is kiifiir
talya kalesi almdt. Konya, Kayseri, Si- siine ~ekildi. Ha~hlar, Marmara ktytla- lerini artirmi~hr. 
vas ve Kastamonu havalisi O&manh iil- nndaki Tiirk kasabalanm yagma ederek Geceyansi biitiin kahve mii§terileri 
kesine ilhak edildi. Karaman devleti or- biitiin kl§ 1stanbulda yatnlar. Chateau- kahveden ~ekildikten sonra Hayn ile 6-
tadan kaldmldt. Ytldmm, Karamanhlan morand ($atomoran) m gemileri Hali~- mer yaln1z kalmi~lar ve aralarmdaki kav
Makedonyaya ve Bulgarian Karamana de muhafiZhk ettiler. Ertesi ytl Karade- ga da tekrar alevlemni§tir. Bu mada 
nakil ve iskan ederek Rumelide esash hir nize ~tkara'k Riva (Irva) kalesini aldtlar· Hayn, eline g~irdigi bir balta ile Omeri 
yerle~me siyaseti takibine ba§lad!. Padi- sa da sevkedilen 8000 ki§ilik tkuvvet kar· ba~mdan ve omuzlanndan yarahyarak 
~ah, 1396 ba§mda, tekrar Karadeniz Bo- §Ismda maB:fub oldular. 1400 y1lmda !s- kahveden u:z:ak bir yere goturiip btrakml§· 
gazma geldigi zaman Samsundan Mersi- tanbulu btraktp K1bnsa gittiler. 2]. ~~_r. Bu esnada oglunun geciktigini goren 
ne kadar ~ekilen bir hattm bu tarafmda, Bu sJTalarcla Ytldmm Timurlengin fa- Omerin annesi kendisini aramaga ~tkm1~, 
yani garbmda, Candarlroghma lmaktlan aliyetlerini takib ile ~e~ul oldugu i~in onu yolun bir kenarmda kanlar ic;inde 
Sinob, Cenevizlilerin idaresinde Karade- bu Hac;h akmma pel: ohemmi.;·""t verme· goriince keyfiyetten jandannayt haberdar 
ni1.de Amasra ve A'kdenizde Foc;a, Ra- dl. SihOb kc11esittd~l::J (aridar og]u K<Ni- etmi~tir. Hayn yakalanmt~tlr.' Omerill 
doslulann elinde fzmit ve «Halikarnas .. riim. Timurlengt> kac;.mt§, !kale Osman·· ~1hhi vaziyeti agtrdir. Y a~amasmdan ii • 
Bodrum» kalelerinden ba~ka ylibanc:r ~ 1l'ftttl1arator!c~una ilhalc ~d~lmi~ti. 140-f j mid kesilmi~tir. · 
Iinde arazi ve kale \almaml§b. de vuku bularak Y1ldmmm maglUhiye- ____ ..;.._. _________ _ 

Bu arada 1390 da Alvrupa, Tiirldere ti ve esaretile neticelenen Ankara mey· MAL/YEDE 
lcarqt karadan ve denizden yeni bir Hac;- dan mtd1arebesi, Osmanh devletil'.~n 
hlar seferi haztrlaml,b. Ha~h donanma, par~lanmasm1 mucib oldugu gi,i 1'iirk 
Franstz, Venedilc ve Ktbns filolanndan denizciliginin inki§afiDI yanm aSIT geri bt

Defterdar gidiyor 

mureklceb olup F ranSlZ Amirali (Jean raktl. 
de Vienner) Jan dO Viyen'in bmanda- Ankara meydan muharebesinden ~n
smda idi. Donamnada birc;ok nakliye ge- ra, Tiirk filosu Anadoludan ka~an ~eh
misinden ba,ka 44 tane biiyiik iharb ge- zade Siileymanla Veziriazam Ali Pa§&· 
misi vard1. yr, Padi~ahm hazinesini ve haremini, 40 

Tiirk Amirali Sarica Bey, 'nee fi. bin ki§ilik Rumeli askerlerini ve Strp ftr· 
losile bu ~k kuvvetli Ha~h donanmasi· kasm1 Marmara sahillerinden Gelibolu· 
m, yormaktan ve gedktirmekten ba~h ya g~irdi. Bunlan takib eden Timurun 
bir ~ey yapamad1. Ha~hlar her iki bo- torunu Mehmed, 30,000 askerile Mar
gazdan ge<;erek Karadenize ~l~blar. Ge- mara ~1y1lanna geldigi zaman, orada te"k 
libolu kalesile Anadoluhisarmdaki top- kaytk bulamadt. Deniz Albay Ertugrul 
lann menzili pelt az oldugundan Hach- bu nakil meselesi hak'kmda diyor ki: <<Bi
larm gec;mesine mani olamami§lard!. Ka- zans lmparatoru daha evvelce, Timura 
radaki Hac;b ordusunu idare eden Macar arz1 tebaiyet etmi~ ve Beyaztdtn lstan· 
Krait Zigi:z:round da Niyboluda T unadan hula yerle~tirdigi Tiirkleri kovmu§ ise de, 
gelecek olan Hac;h filosunu bekliyordu. muharebenin kat'! neticesinden sonra, Ti
'Az su ~eken 'gemilerden se<;ilen bu filo murlenk, T atarlann Avrupaya ge~meleri 
nihayet geldi amma Osmanh ordusunun ic;in gemiler haztrlanmasmt emredince 
1396 ik.incite1rininde muitte~em Niybolu panige tutu!mu~, Papadan, Venediklilcr· 
zaferini kazanmasma mani olamadt. !tal- den imdad istemi~tir. «Siileyman Celebi 
ya Krah Batar do Savua ile l>ir ~ok ~0- bir k1s1m kuvvetle Bursaya ~elerek lstan· 
valyelerin maltul veva esir dii,mkleri bu bul Bogazmdan Rumeliye g~ti. Ktrk bin 
muharebeden ronra Macar Krait ile Ra· ki§ilik biiyiik k1stm dabi Tatar takibi o
dos §Ovalyelerinin §efi T unadaki Mocen;. niinde. kolaybkla Celibolu cibetine ge~i
go'nun gemisine lkendilerini dar attp can· rildi. Bu h.ususta evvela Cenevizliler, son· 
lanm kurtardtlar. ra Venedikliler yardtm ettiler. Timurun 

Bir Franstz deniz miiverrrhi, de Ia Rumeliye ge<;mesinden korktuklanndan 
Ronciere ~yle diyor: «1slamiyetin dur· Osmanh kuvvetlerinin Rumeli cihetini 
m1yan ileri!emeleri kar$1Stnda htristiyao· miidafaa edecek bir 'hale gelmesine c;ah-
hgm vaziyeti ~ok endi§eli oldu. Mii~terek s1vorlard1.>> CArkaS1 var> 

bir tehlike olmamakla beraber Avrupamn 11 Denlzde Tiirklye: All Haydar Alpagot. 
sikmttsl (taas~ubu deseydi daha dogru 21 Bu ha~kat hakkmda. deniz a.Jbay Er-

1 d ) H I f I h H 
tugrulun cAkdeniz Haklmlyetl ve Ttirkler, 

o ur u a~ 1 se er erini i ya etti. uisti- adll eserlnde verdi~! tafs!lat biraz ba.llka 
yan seferleri kii!;uk pa'ketlerle (yani kmm tiirlti ve §U ~ek!ldedir: 
kiSlm) yaptldt. Hi<;bir fikri takib yoktu. cAvrupadan istanbulun imdadm.> 6 ge
Onun icin neticesiz kaldl. «Afrika ordu- ml lie Mare~al Boslko •J nammda b!r fr-enk geld!. Bu adam Niybolu.da eslr olup 
5U"» denilen ve Amiral Jan do Viyen ile fidyel neca.tla kurtulanlardan ldl. Bozca
Diik Lui do Burbon'un k.umandalannda- a.dada bir~ok Venedlk ve ceneviz gemileri 

Bosiko'ya lltlhak ettller. Qanakk.alede 17 
ki 1500 mliharib Marsilyada Centurion osmanh gem!slnl bozdular kl Osmanltla
d'Otramare'nin idaresindeki Ceneviz filo· rm ilk d-eniz muharebesl budur. Osmanh
suna bindirildi. Bunlar, T unus a~Iklarm. larm mtitebakl deniz kuvvetleri istanbul 

d 
Bo~azmm K.araden!z mahreclnln ~arkmda. 

an g~erek Afrika burnu civarmdaki El Irva deresl munsabma lltlca ettiler Bos!ko 
Mehdiye kalesine hiicum ettilerse de ala- ve miittef!kleri oraya da ta.arruzla Osman
madilar. Fa kat mahsurlar, Cenevizlilere II gem!lerinl yakttlar. istanbul de::1iz ci -

h 
hetlnden da!ma yard1m gertiyordu Denize 

a rae vermegi kabul ettiler. ( 1390). Mklm olmadikc;a istanbulun zapt1 pek 
<<Arablardan sonra, ba$ka bir mii•lii- mU.,kiil goriiltiyordu. Bosiko b!Hi.hare ve

man millet, Tiirkler sahneye ~lkmi~b; nedlkl!Jer tarafmdan K1brL'l valls! tayln o-

T 
lunarak Sur!ye sahillerlne tecaviizlerde 

una boyu ovalarmda tlmistiyanlarm bir bulunmUI}tur., 
maglubiyetini bir hezimet takib etti. Fran- • l Bu adamm Ism! Bosiko de~ll Mare§al 
s1:z: asilzadeleri Niyboluda Tiirk ordusu (Boucicaut) Busiko'dur. Marsilyamn gar-

f d ld 
bmda Aiguesmortes (Egmort) limanmdan 

tara m an ezi iler. Amiral Jan do Vi- 1200 goniillti ile yola Ctknn11 olan bu adam 
yen bu son muharebede Sent Viyerj'in bir miiddet Ttirklyede esaret hayah ya~a~ 
bayragmt sallaiken maktul dii~tii. (1396) di~mdan Tiirklyeyi ta,md1~m1 ve kolayca 

«Hezimeti miiteakl._ fmparator Ma- muzaffer ola.cagmi soyliyerek bu seferln 
•D ba§Jna ge~m~tl. A. D. 

istanbul Defterdan Sevk~t, Vilayetin 
mali i§leri haklonda Maliye VekaletUe 
temas etmek i.izere bugiin Ankaraya gi
decektir. 

Memurlar §Ubat maa§larini 
bet giin sonra m1 alacaklar? 

Subat ayrnm birinci giinii Kurban 
bayramma tesadiif etmektedir. Devair
le resmi miiessesat, cuma, cumartesi ve 
pazar giinleri de tatil bulunmakta -
dtr. $u suretle memurlar alh giinliik 
bir tatil yapm1~ olacaklard1r. Yalmz 
bayramm birinci giinii ikindkanunun 
otuz birine musadif oldugundan me -
murlar her ayrn birinci giinii pe§inen 
verilmekte olan maa~lanm tatil dolayr
sile ancak be§ giin sonra alabilecekler·
dir. Kanunen maa§m bir veya iki giin 
evvel verilmesine imkan olmamakla be
raber avans suretile para vermek imka
m olup olmadtgl ara§tmlmaktadir. 

850 bin liPahk dava 
Hiikumetin eski $eker §irketinden is

tedigi 850,000 lira i!fin aA<Ilan dava, M a
li yen in lehine bir safhaya girmi§tir. Ti
caret mahkemesi bugiinlerde kararm1 
verecektir. 

SEHIR ISI~I-:RI 

Nuarat hakkmdaki tahkikat 
evrak1 

Belediye Fen heyeti makine §Ubesi 
miidiirii Nusrata i§ten el ~ektirildigini 
ve hakkmda Belediye miifetti~lerince 

tahkikat yapllmakta oldugunu yazmi~
hk. Belediye mlifetti§lerinin yaptlklan 
tahkikata gore, Nusrat, garaj i§lerinde 
bir tak1m yolsuz harekette bulunmak 
ve yap1lmas1 Iaz1m gelen baZI vezaifi 
ihmal etmek suc;Iarile itham edilm~tir. 

Belediye mi.ifetti§lerinin Nusrat aley
hinde yaptlklan tahkikat evrakl ikmal 
edilmi§, Vilayet idare heyetine gonde
rilmi§tir. Vilayet idare heyeti bug!..in
lerde tahkikat ~vrakm1 tetkik ederek 
Nusratm liizum veya men'i muhakeme
sine karar verecektir. -·-Su~ iistiinde yakalanan 

yankeaiciler 
$ehzadeba§mda Ferah sinemas1 oniin

de Esad isminde birinin cebinden 15 li
rasmi c;alan iki yankesici gene, yakala
narak Adliyeye verilmi§tir. Hirs1zlarm 
muhakemelerine diin nobefA;i asliye 
dordiincii eeza mahkemesinde bakllml§, 
Mustafa ve Rasim ismindeki yankesici
ler 45 giin hapse mahktlm edilmi§tir. 
Mustafanm cebinde 15 lira, Rasimin ce
binde de Esadm ciizdam bulunmU§tur. 

Memleket Haberleri 
Halk1n ---- Ankaz1n kalkmas1 Dortler 

Eski§ehirde yol derdi 
Eski~ehirdeki okuyuculanm1zm 

birinden aldtglmlz bir mektubda 
deniliyor ki: 

uzaytp gidecek mi? (E5) u aym on ~e 
(g) Mosyo Mussolini 

Y anan Adliye saraymtn 
molozlart hila duruyor 

Eski Adiye saraymm ankaztm satm a· 
Ian miiteahhid Hikmet Ostiindag. bu an· 
kazdan i~ne yarayanlarm alml§, iist tara
hm te~kil eden molozlan mahallinde bt
rakmt~h . 

Miiteahhidle Milli Emlak idaresi 
arasmda bu husmta cereyan eden uzun 
muhaberelerden sonra Hikmet Ostiin
dag aleyhinde Milli Emlak idaresince fu
zulen i~gal davas1 a~I!mt§, Hikmet Os
tiindag 24,000 liraya mahkum olmu~
tur. Ancak kendisinin mukayyed veya 
gayrimukayyed irad veya emvali mevcud 
olmadtgmdan bu paranm tahsiline imHn 
hast! olamamaktadtr. 

Molozlar, heniiz yerindedir. Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Ktrdar, bu i§in saf
halan hakkmda alakadarlardan malu-
mat istemi~tir. 

tefiki ] aponya ile 
sefirlerine lngiliz Ba§vekili ile. 
rii§tiigiinii uzun uzadtya bildirdif 

Pe~tede de bu ii~ milttef?kin 
riciye N ezaretini ziyaret ederek · 
tan devletini merkezi . 1 
nan Komiinist Entemasyonalit 
miicadele nam1 altmdaki ittifakl 
resmen davet etmi~lerdir. 

N am Csaky hu daveti k-"' 
ve Macaristanm Japon. Alrnan: 
ittifakma girmege ham bulundul 
dirmi~tir. O~ler ittifakmm . 
k1 ~ekline girmesi ic;in metni 
zulanmakta bulunan muahede d 
de imzalanacaknr. Bu muahe 
zasmt miiteabb mumaileyh 
cek ve Almanya ile M 
da daha st'lo bir i~birligini 
tedbirleri gorii§ecektir. 

Macaris-tan daha birkalf 
Man~uryanm Cinden ayn bir 
devlet oldugunu tamm~ttl. 

«Ekonomik inki~afile ehemmiyeti 
giinden giine artan Eski~hirin uzun 
zamandanberi halledilmemi~ bir 
derdi vardrr: Y oll.. Sivrihisar, 
Emirdag, Seyidgazi, Bozoyiik gi -
bi ziraat mmtakalanmn pazan olan 
Eski~ehirde yo! demek, iul.yat de -
mek, mai~et demek, refah demek
tir. Mesela Sivrihisar - Eski~ehir 
§OSesinden, Mahmudiye, Cifteler, 
Emirdag, Gokyiizii, Kaymaz ~;ev -
relerinin biitiin istihsalab nakledilir. 
Bu ~oseden giinde vasati be~ yiiz 
araba ge~tigi gibi Ankaradan Bur· 
saya giden otomobil ve otobiisler de 
ayni yolu takibe mecburdurlar. Fa· 
kat buna ragmen Tiirkiyemizin en 
bozuk, en harab, en bakuns1z kal
rru~ §Osesi de gene bu §Osedir. Bir 
ytlda De§ bin vagon miktannda bug· 
day, arpa ve diger hububat ihrac 
eden Eski&ehirde, yolsuzluk. yiiziin
den koyliiler biiyiik s1kmblara ug
ramakta, elli kilometrelik bir .~ru:sa· 
feyi ~mur, kar, ftrhna, seylab ve 
bozuk kopriiler yiiziinden ancak iki 
giinde alabilmekte, lorlarda, ko -
naklarda beklemek zoruna dii~mek· 
tedirler. Y1llardanberi vilayet mer
kezinin miilhak.atla iltisak1 normal 
~Craitle temin edilememi~. ~imdiye 
kadar her kazaya ancak birka~; ki
lo.~ru:trelik yol yapllabilmi§tir. Y az 
giinlerinde yola 1;1kmak demek, bir 
toz deryasma gomiilmek ve ki$ giin· 
lerinde sefer yapmak demek bir ~a
mur goliine batmak demektir. Y eni 
valimiz de gelir gelmez bu miihim 
derdi sezmi~ ve parmagmi iizerine 
basmi§Sa da, me.vs1m yiiziinden he
niiz faaliyete ge<;ememi§tir. 

MOTEFERR/K ponya, Almanya ve ftalya ile . 
di. Y ann da Milletler CemiyeU 
dan ~ekilecektir. fspanyadak1 

hiikumetini daha evvel tantrn1f 
dilerin faaliyet ve hukukunu 

K1zday Istanbul miimessilli
ginin be§ senelik hizmeti 

K1zllay istanbul miimessilligi be§ se
~e zarfmda 19437 aza kaydebni§, 39485 
lira toplam1~, 150 defa halo, dansh c;ay 
ve miisamere vermi§, 3000 ~ocugu sun
net ettirmi~, 1255 c;ocuga elbise tevzi 
etini§tir. Aynca 1325 hasta hastanelere 
gonderilmi§, 11546 hasta tedavi ettiril
mi~, mekteblerde fakir ~ocuklara ye -
mek tevzi olunmU§tur. 

Doktorlara mahaua rozet 
istanbul doktorlan bir rozet yapbr -

maga karar vermi§lerdir. Miiteaddid 
firmalar tarafmdan Etibba Odasma ro
zet niimuneleri gi:inderilmi§tir. 

Bu niimunelerden sec;ilecekler S1hhat 
ve i~timai Muavenet Vekaietine gonde
rilecektir. Vekalet, bu niimuneleri tet
kik edecek ve en muvaf1klm sec;ecektir. 
Vekaletin muvaf1k gorecegi rozet nil -
munesi i.izerinde derhal sipari§ verile -
cektir. 

Bu rozetleri Etibba Odasma kay1dh 
doktorlar ta§tyabilecektir. 

Gayrimiibadil bonolari 
tstanbulda ve diger ~ehirlerdeki gay

rimiibadillerin ellerindeki bonolar, 
makbuz mukabilinde toplanarak Def -
terdarhklar vas1tasile Maliye Vekale • 
tine gonderilmi~tir. 

Mal1,ye Vekaleti, Gayrimi,ibadillere 
verilecek olan %5 faizli Hazine tahvil
lerini tedrici bir surette Defterdarhk -
lara tevzi etmektedir. 

Defterdarhklar, bu tahvilleri peyder
pey Gayrimiibadillere vereceklerdir. 

Y edikulede lastik ayakkabt 
fabrikas1 kurulacak 

Kunduractlar Yedikulede ii~ yiiz bin 
lira sarfile biiyiik bir lastik ayakkab1 
fabrikas1 tesisine karar vermi§lerdir. 

Fabrika biiyiik bir anonim ~irketi ha
ADL/Y EDE linde faaliyete gec;ecektir. Fabrikamn 

hissedarlanm yalmz kundurac1lar te§ -

Demir hatlarla Tiirkiyenin en 
uzak ~hirlerine bile bagh bulunan 
Eski§ehir, kara yollanmn bozuklu
gu yiiziinden kendi miilhakatile sa
lim bir irtibat temin edememi!}tir. 
Y ani bir Eski§ehirli ~in Diyarba • 
kua, S1vasa, Vana gitmek burnu -
nun dibindeki Cifteler nahiyesine 
gitmekten daha kolay ve daha az 
zahmetlidir. Tiirkiyenin zahir~ at;n· 
barlarmdan biri olan bu zengin sa
ha,da, kara miinakalatl tanzim vc; 
1slah edilmezse, miistahsillerixni1.in . 
biitiin gayretleri, l>iitiin azim ve 
cehdleri semeresi:z: kalacaktu. Hal
buki Hususi 1darenin ge~en ylllar
dan tasarruf edilmi~ iki yiiz bin li
raya yakm bir paras! bulundugunu 
i§itiyoruz. Bu iki yiiz bin ]ira Dahi
liye Vekaletinin de izni almarak 
yol i&lerine tahsis edilse, biz eminiz 
ki, Eski~ehirin ikhsadi manzarasi 
birdenbire degi~ecektir.» 

Dort aya mahkii.m olan kil edecek ve bu te§kilata biiyiik ser -
gomlek hlrSIZI mayeli kunduracllar da i§tirak edecek-

lerdir. Ayni zamanda memleketteki 
_ Aksarayda Bizim Yiincii tuhafiye rna- kunduractlar da bu fabrika ile i§birligi 
gazasmdan gomlek ~almak su~ile yaka- yapacaklardtr. 
lanan KaZimm muhakemesine, diin as- •' •'-
liye dordiincii cezada bakilm~tir. Gom- Bir motor karaya oturdu 
lekc;i Hiisnii, Kazunm gomlek almak Rize limamna bagll 17 tonluk Orner 
n:.aksadile diikkamna girdigini, birc;ok reisin idaresindeki Beyaz Marti motorii, 
g.':~l:klere bakhktan sonra ~1k1p git - aym on iit;iinde izmitten yiiklii olarak 
tlgmi, sonradan gomlekler arasmda ek- gelirken havanm §iddetinden dolayr 
sik bulundugunu gorerek polise miira- Dancanm Ta§ limamnda karaya otur -
caat ettigini anlatrni§hr. Kaz1m, 4 ~y mu§tur. insanca zayiat yoktur. 
hapse mahkum edilmi§tir. • • • '-

DEMIRYOLLARINDA Adanada muz1r hayvanlarla 

Diy;;bakir - Ci:zre hatbnda miicadele 
Adana (Hususi) - Mezruata ve bah-

ray fer§iyah tahkikab !;elere zarar veren yabani domuzlarla 
Diyarbaklr - Cizre hattmm 106 nc1 miicadele, ehemmiyetle devam etmek

kilometresile 131 inci kilometresi ara - tedir. Ayni zamanda bu miicadele, tarla 
smdaki altmc1 k1stm in§aat ve ray fer- farelerine de te§mil olunmu§ ve iyi ne
§iyati ic;in 1,800,000 lira tahsisat veri!- ticeler almmi§hr. Gec;en ilkkanun a
mi§tir. Bu k1S1mlarda in§aata ba§laml- yrnda, yabani domuzlarla yap1lan mii
mi§br. cadelede 450 ba!l domuz 6ldiiriilmii§tiir. 

~ehidlikleri imar Cemi~et~~~ diinkii toplanbsi) 

()~· 

0 

.. _ $ehidlikleri imar Cemiyetinin 1938 senesi heyeti umumiye i~timai diin 
ogleden .. sonra 14 te, ~z:tin.iinii _ Halkevinde yapilmi§br. Miizakerelere 'ba§la: 
m~dan once yurd ve 1shklal ugrunda topraga dii§en kahraman §ehidlerimizi 
mmnetle anmak ve Ebedi $ef Biiyiik Atanm hahrasml yad .etmek maksadile 
ii~ dakika ayakta siikut edilmi§tir. Resmimiz toplantlda bulWianlarx gos
termektedir.: 

l_eti iizerinde herhangi suretle 
lam1yaca·k bir hale gelmeleri 
etmi§ti. Macaristan her suretle 
harici siyasetini iki biiyiik 1 
many a ile ftalyanm politi~8 1f 
durmu~tur. Macaristamn BerhD 'J 
Tokyo m~hverine tabi olacagl ~1. 
bekleniyordu. F a'kat bun dan Y" 
evveline kadar halkt Macar oltt! . . ... 
men Macaristan Kralhgmtn b1t' 
Ian Riitenyanm <;eko-SlovakY'' 
dt!it zaman Lehistan tarahndall 
pe~ke~ c;ekilmesi ve buna Aifll' 
§iddetle miimanaat gootermesi 
nn zihninde le§evvU~ 
yiizden Macaristan harici 
reddiide dii:,m\4 idi. 

Ancak !talya Hariciye 
Ciano Pe~teyi ziyaret ederek 
na her tiirlii milll emellerine .' 
manya ile ftalyanm miizaherell 

bilecegine Macaristanm devlel 
m iknaa muvaffak olduktan 
caristan §imdi Karpat Okrayn•~ 
Ian eski yeri iizerinde 1srar 
ge~mi§tir. 

Macaristan Orta AvnrpanJO 
nm tam gobegindedir. 
Balkanlann yolu iizerindedir. 
tan bitaraf kalmak ya'hud 
tifak etmek suretile Almanyalllf 
yamn oniinde biiyiik bir 'hail ,·t 
bilirdi. Macaristamn ii~ biiyijk, 
let ile ittifak eylemesinin siyast 
di ve bahusus sevkiilceysi on 
hiiyiik ehemmiyeti vard1r. t 

Macaristamn yakm ve uz.ak 
rma ornek tutulmasi ve 
daha biiyiimesi Berlinde '"'e 
bekleniyor. Diger taraftan (. 
giinleri de artik sayiltdir. Gellt ~ 
l}w I:JUraya hakim oldli'k.tan ~ 
lspanyay1 hii.kmii altma alflll$ 
1bundan sonra ilk i~ Alman • 
talyan • Macar ittifalona 
hr. Diinya politikasmdaki 
daki muvazene biiyiik bir 
ramak iizeredir. 1 • l 

Muharrem Fe~ 
- - k' 

K1rklareli Memle~ 1 

haatanesi "re 
~ ' 

K1rklarcli (Hususi) - Bit~~ 
larla meydana getirilmi§ olaf!~ 
hastanesi memlekete biiyiile 0 
i!:!ler gormektedir. Hastane. 5~ 
d1r. Mevcud malzeme ile bif 1 
hklar bu yuvada tedavi olu!l~1 
mz rontgenle te§his ve tedavl)t ~ 
tiren hastahklar riintgenin l!lf. 11 

111 
mayr§l yiiziinden yap1lamafl19 ~ 1 

Bu k1ymetli sthhat yu"lfaSl~ 1 

her giin hastalara a~1k buhlfl J 
tad1r. Ayaktan tedavi edilJllc, 
muayeneye gelenlerin say1st 
vasati 20 - 25 ten a§a~ du~f1'1~. 
938 yllmda hastanemizde aY'9 V: lld 
olunan ve ufak ameliyat ysP ~ ate 
retile re~etesi veri! en basta 8 

ti 1 a 
dir. Hastaneye yatmlmak stlrt e 
vi ~ile.~lerin aded~ 1194 tilt·~ 'bi 

B1r rontgen makinesi "e 0 s£ 
doktorla bu kiymetli miiesSe ~ 
edilirse her nevi hastahklllr e 
mizde ted a vi olunacag1 ve 111 I! . 
sthha£ i§lerine tam manasilC ~ 1 
rilecegi a§ikar bir hakikatti!~ tlten 
nin temini i§ine tcvessiil o~l~ele 

Cumhuri1 
Niishast 5 kurust111' 

Abone ~eraitl: { ~~ye 
Senellk UOO f(t• 
Alb aybk 750 • 
Ue ayhk 400 • 
Bir a:yhk 150 • 



Amerika nicin siiAhlamyor? 
Hariciye Miiste§art 
unun sebeblerini anlatt1 

Macar Hariciye 

Naz1r1 Berline gitti 

Bu seyahate biiyiik 
ehemmiyet veriliyor 
Budape§te 15 ( a.a.) - Csacy bugiin 

ogleden sonra resmi ziyaret ic;in Berline 
hareket ediyor. 

Hitler ~ Bek ve Cemberlayn • Musso

Alllerikanin, haklartna riayet edibnesi i~in milli 
iidafaasini kuvvetlendirmesi laz1m gelmektedir» 

lini miilakatlanndan sonra vuku bulmas1 
lerdi. Alman donanmasmm ~efi olan Von enternasyonal baktmdan bu ziyarete hu
Holzendorf o zaman Kayzer' e ~oyle susi bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
soylemi~ti: . . . Csaky Berlin e. orta Avrupa meseleleri 

_ Bir tek Amenkalmm btle karaya ve bilhassa son zamanlarda Macar ~ Al
ayak basmiyacagma dair majestelerine man miinasebetlerini kan§hrmi§ olan Uk
bir asker stfatile soz veriyorum. rayna meselesi hakkmda Leh, italyan ve 

Johnson · 1 · k johnson soziine devamla demi~tir ki: ingiliz noktai nazarlarma tamamen vabf 
annin . • rnutenz enn taarruz no ta • k h kl 
a .. datma kuvvet~e daha yiiksek ve- «- Bu siizler Ameri an a anm bulunarak hareket etmektedir. 

'!ak lllus~vi olan devletlerle c;arpi§mtya • Almanyanm hie:; nazan itibara almamt~ Hariciye Nazm Csaky, Berline ha -
~kt §ektl!erde intihab ettiklerini ispat et- oldugunu gosterir. Ciinkii o zam.an A • reketinden once, Macar ajansmm bir 

en s.o?ra Amerika haklartna riayet merika hafif telakki edilmekteydt.» muharririne a§agtdaki beyanatta bulun • 
Illes, tr · ·11· d f k 1 Hatt·b, Amerikamn hakiki miidafaa mu<tur . . ... m IDI 1 mii a aamn uvvet en· • 
idd · laztm geldigini soylemi~tir. Ha- vaziyetinin heni.iz bir~ok vatanda~lar ic;i~ «- Macaristan, Alman • Macar 

d . talanm Biiyi.ik Harbdeki vaziye· bir str te§kil ettigini, fakat biiti.in ecneb1 dostluguna ehemmiyet vermektedir ki bu 
jtlll \'taklr ~i~diye kadar ne~redilmemi~ olan hiikfunet merkezlerince malum oldugu • hareket yalmz realist bir politika olmak-

hnt ~ Istmad ettirmi~tir. Bu evrak me • nu kaydettikten sonra demi~tir ki: Ia kalmamakta, ayni zamanda Macar N· a Amerikanm miidahalesi iizeri • «- Bugiinkii vazifemiz muhtemel milletinin i~inden gel en hissiyata da uy-
tndenburg ve Ludendorf tarafm • di.i§manlartmizm haklanmtza tecaviiz et· gun bulunmaktadir. Umumi Harbde ve 

it\' d~rrneyan edilen miitalealan havi meden evvel dii~i.indiirecek kudrette mii- ondan sonraki devrede, Macar milleti ve 
~ estka bulunmaktadir. dafaa vasttalan in§a etmektir. Bu sa • onun §efi Naib Horty en mii~kiil, anlarda 

u &eneraller 0 zaman Amerika ta • yede dii~manlanrmz muhtemel bir boz • dahi Almanyamn yanmda bulunmu~tur. 
yap1]acak miidahalenin ehem· guna ugramaktansa belki bu fikirlerin • hte biiyiik Alman milletinin, Macaris • 

oldugu kanaatini izhar etmi~ • den tamamile vazgec:;erler.» tandaki dostluga sad1k kalmak diye tav· 
.............................. ,,,,,,,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111""""""""""'.................... ..... sif edilebilecek olan bu kuvveti bu sa • 

Fransan1n hava Miistemlekelerin iue!y~;:!.r ~~:a~~:t:~di~f~:~a~ab~ ~:k: 
k d k • • dir ve muhabbet Miinih'te ve ondan 

UVveti artJyor yeni en ta SIMI oonrak.i tarihlerde k1ymetli neticelerini 
r vermi~ ve Macaristan da mihver devlet-

~ a\'a Nazirl, gazeteci"lere HI"tler • Beck miilakati leri tarafmdan etnik prensipin ba~anl -
mast lehinde sarfedilen miihim gayretle-

bl\ihim izahat verdi hakkinda verilen tafsilat rin neticesinden hissesini alml§tlr. Halen 
}:l . _ Macaristan tarihinin bu fash kapanm:~-

ans 15 (a.a.) _ Hava Nazm Londra 15 (a.a.) - Salahiyettar ttr. Ve §imdi ii~iincii Rayh'in Hariciye 
Lachambre, diin ak§am matbuat mahfiller gec;en hafta Hitler'le Beck a- Nazm sifatile bir dostu tekrar gorebile -

:"''l'~ssiller;· . '" F ranstz hava endiistrisi • rasmda yapilan miilakata dair veri len cegimden dolaYJ bahtiyanm.» 
lensiki ve askeri makinist ve pilotla- tafsilata biiyiik bir ehemmiyet atfet • Macaristanda vatanda,lrk hukuku 
Yeti§tirilmesi hakkmda dikkate ~ayan mektedirler. Mi.ilakat esnasmda hemen Budape§te 15 (a.a.) - Etnik pren • 

vermi~tir. Bu malumata naza· miinhas!lan Hitler'in miistemleke proie· sip iizerine miiessese Noel projesine zeyl 
llod serj halinde in~aat i~in ]aztm olan lerinden bahsedilmi~tir. Sunday Dis - olarak, bir Macar meb'usu yeni bir ka • 

ern alat ve edevat fabrikalannm te- patch gazetesine gore Hitler bi.iyiik hir nun layihasmm haztrlanmakta oldugunu 
clair mukaveleler, on he§ haziran· kismt lngilterenin zararma olarak miis • bildirmektedir. Bu projeye gore, miihim 

n/n be~ eylul 1938 tarihine kadar temlekelerin yeniden taksimi l<;;m bir idar! mevkiler yalmz T urani Macarlara, 
Jtn edilmi~tir. Bu veni alat ve ede • plan hazulamaktadir. Soylendigine gore yani ecdadt 896 senesinden evvel Ma -

k1Yrneti tayyare fabrikalarmm mil· «daha biiyiik bir Ukrayna» ihdasm1 da caristana gelmi§ olanlara verilecektir. ~u 
il~ll b· . · itibaren k1rk mily~n • ihtiva eden Almanyanm ~arki Avrupaya tedbirin siyasi, adli, idari ve hatta dini 

tr tni!yar sekiz yi.iz kirk alh milyon dogru geni§leme proiesine itiraz etmemek mevkilere §ami! olacagi bildirilmektedir. 
l3 <;Jkrni§hr. §artile Polonyanm yeni miistemleke tak- Diger Macar vatanda§lanna yiizde on bir 
· ~ndan sonra fabrika heyeti umumi • siminde bir hukuku olacakttr. pay aynlacaktir. 

i~letilmesine ve yeni «proto tip» Bu gazete ~oyle devam ediyor: Bu proje kabul edildigi takdirde, Ma-
tanrnasma ba§lanmt&tir. 1938 senesi dtalyaya da miistemlekeler verile • caristanda ii<;; simf vatanda§ bulunacak • 
~llda harb tayyareleri in§aatt ayda cektir. Bununla beraber Beck hi~bir ta· ttr: 

,...en 80 e ~ 1km1§ttr. T ayyarelerin cin- ahhiid altma girmemi§ ve bu meselenin 1 - fdare mevkiinde bulunan T urani 
· ll~de Yi.iz nispetinde 1slah edilmi§tir. ilkbahann ba~lang1cmda yeni bir mii - Macarlar, 

on . §irndi c;1kanlan biitiin tayyareler lakat esnasmda mevzuu bahsedilmesine 2 - Ecdad1 896 y1lmdan sonra Ma -
~ D~~stenrdir. karar verilmi§tir. Almanyanm teklifi Po- caristana gelmi§ olanlar, yani ikinci smtf 

It :~er cihetten 1937, de 380. ~ar~a • lonyayt mii§kiil bir vaziyette buakm1~ • vatanda~lar, 
Jg

3
a
9
ret olan talim tayyarelennm ade· t1r. Almanyanm Ukrayna hakkmdaki 3 - Yahudiler, yani iic;iincii stmf va-

da I 000 e ~tkanlmt§tir. plam Polonyayi korkutmaktadtr. lki ci- tandal&ar. 
a Fransadan istikraz hetten bu devlet lngiitere aleyhinde bir Macaristanda tevkil edilen 

kd d
• siyaset takib etmek istememektedir. Po- Yahudiler 

llQ~ a e JYOr )onya bir miistemleke devleti olmak iste· 
re§ 15 (Hususi) - Romanyanm el mekte ise de deniza~m yerlerde arazi sa-

<;1.· si eski Ba§vekil Ta taresko, 
g hibi olmas1 ancak uzak bir istikba Ide 

.,... U~denberi burada bulunmak - k k A 

.c-ansten Biikre§e c;agmlan Tata- miimkiindiir. Halbu i ~ar i vrupa me-
Itral ve Hariciye N az1rile gorii~- selesi acil menfaatlerini tehdid etmo::kte· 
· Soylendigine gore, Rumen hii- dir. Diger cihetten Almanyamn bir ve
F'r~nsadan biiyiik bir istikraz ya iki seneden evvelv~iiste~leke .mesele-

§ uzeredir. sinden bahsetmiyecegme da1r Hitler ta-
Belt~nig'in akibeti me~hui rafmdan <;emberlayn'e verilmi~ olan soz 

·~In 1.? (a.a.) -Havas bildiriyor: I heniiz inuteberdir.» .. 
, !kuk:.~solye . .5u§nig'in akibeti heni.iz Bu gazete netice olarak ~oyle demek-

te, keur .. Y1~a~adan gelen ~aberlere tedir: 
nd1s1 hala Metropol otehnde hu· «Hitler bu sene de ge~en sene kullan-

ve bu b§ ba§hyacagi evvelc~ digt tabiyenin aynini tatbik etmek ~asav
hJt h alan davasi hakkmda heni.iz vurundadir. Mumaileyh gene &arb Av-
ltr'a~Jrhk goriilmemektedir. rupada geni~lemek mese~ile miistemleke 

l:}re hududunda kanh meselesi hakkmda muvaZJ taleblerde bu-

fi bir hadise lunacaktir.» '\ 

aleh 1.5 (a.a.) - Tiirkiye hud'Jdu r KISA HABERLER ./ 

k 
Hori Berkamber koyiinde \... NE 15 _ Bir takm isvi~tre kimya 

te ab t ·· •· d b. h.d. k ~- BER · d Ve b ~. ~~zu.~ .~n u. a ISe Cl - miistahzaratmm .Pol~nya ... ithalt~ e :di= 
t e~ kt~I olmu~lur. Bukac:; yarah lmmakta olan gumruk resimlennm ~ d 

};'. rilmesi !~tin isvir;re ile Polonya arasm ~~ 
~'i\nsad k• ··I 'I • mektubtar teatisi federal mecl!.'llfC tasv 

ll. 1 mu tec1 er1n edilmi~tir. . 1 'k * FRANKFURT 15 - Zepelm ba onu 
l!'i mi tarl Ren mmtakasmda s~klz saatllk l>i~ u?.u~ 

,13 (a.a.) - Miilteciler komite • yaptiktan sonra tissulharekesine donmu~ 
ri on net:. Fransanm biiyiik bir ih- t .. 

d ay~t etmeden miiltecileri ka - u~ v~VA 15 - 1\Kiinakalat NazJr mu-
li' evarn d ini cBolkovskb Romaya harek"t et -

ransad e emiyecegini soylemi~tir a~ tlr Orada italya ve Polonya siv1l tay
teba a hali haz1rda 3,200,000 ec • m~ :1.kleri mfunessilleri . arasmd~ blr 

as1 2 yarect 1 
il' ve 00,000 miilteci bulun - k ferans akdedllecektlr. 

., ave etmi§tir. on VAt;;i:NGTON 15 - Ruzvelt taratmdan 
".I h * t dilmili olan Brezllya Haricly'! Na-

ts h· rse irde zeb:eie dave eo aldo Aranha• nm §Ubatta buraya 
i sse tr 15 (a.a.) - Bugiin saat Zlf)l ·~~wt>eklenmektedlr. Haric!ye Nezarcti 

&er ·k· ge me ta Ruzvelt'le Vargos arasmda te-
l 

.,.e J 1 saniye devam eden ve bu husu.s 1 ~retml§-&e en d . ati edilen telgraflarm metnin ne 
~ele orta erece kuvvette b1r 

- ...... ·.,,"· . Hasar yoktur. tir* LONDRA 15- l§t;l partislnin !era l'o-

l,li.SI'zlere veri'Ien mitesi bir halk cephesi te§klll hakkt~~a~: 
:.: J i ii" muhalife kar§l 17 r.eyle re e 

t h pro ey " 
'hinot a sisat i tlr l ·' ., on 15 ( m ~ BALE 15 _ F-ederal meclisl i§C;iler n 
i§Sizler . . a.a.) - Meb'usan mec- * . 1 mart 1940 tan itlbarer. 15 

ltab~ln 72? ~ilyon dolarhk bir asgan yMt~~ eden projeyl tasdlk etml§tlr. 
R 1 etm1§br. Bu tahsisat Re- oJ~a~~ 15 - polonya seflri cW!enlava. 

~ilYon duzvelt'in istedigi miktardan mugo.szowskit diin .. H.~riciye Nazlll Kont 
olar azd1r, cC!ano, ile gt)r~m~tur. 

Budape!ite 15 (Hususi) - Yahudilere 
kar~1 Budape~tede takibat ba~Jami~br. 
HiikClmetin emrile 38 banker ve borsa 
acentas1 Yahudi polis tarafmdan tevkif 
edilm i~tir. Tevkif edilen Yahudiler Ma
car paras1 iizerinde spekiilasyon yap -
makla itham cdiliyorlar. 

~emberlayn Londrada 
(Ba$taraft 1 inct saht/ede> 

kuf e~nasmda Ba§vckil Paristeki !ngiliz 
bi.iyiik ekisile gorii§mii§tiir. 

ltalyanlar sukutu hayale 
ugramt~lar 

Roma, 15 (a .a.) - lngiliz tavassu
tunu iimid eden ltalyan mehafili, suku
tu hayale ugrami§lard1r. italyan mehafi
linden edinilen inttba budur. Buna mu
kabil ingiliz mehafili, evvelki giine na
zaran daha az bedbindir. Akdeniz vazi
yetinin mii· takbel inki~afi hususunda mii
said umidler beslenmektedir. M uswlini
nin kulland!gl sulh di\i, lngiliz devlet a
damlan i.izerinde iyi bir tesir buakm1~hr. 
Bilhas~a ltalya ve lngilterenin mi.i~terek 
sulh siyaseti l<' kib etmek azimlerini be
y an eden resmi tebligin son f1krasi c;ok 
manah g-oruliiyor. 
Berlin kat'i bir ihtiraz gosteriyor 

Berlin, 15 (a.a.) - Salahiyettar A!
man mehafili, Roma miilakatlan netice
sinde ne§redilen mmi teblig hakkmda 
kat'i bir ihtiraz gostermekte devam edi
yor. Sabah gazeteleri de, resmi tebligi 
nesretmekle rktifa ediyor ve bu hususta 
hi~bir miitalea yi.iriitmi.iyor. 

Halilaks Cenevrede 
Cenevre, 15 (a. a.) - Lord Halifaks 

diin ak§am buraya gelmi§ ve Butle tara
fmdan kar~1lanmi~tlr. Lord bundan son
ra Bonnet ile gori.iserek mumaileyhe Ro
mada fngilizlerle ftalyanlar arastnda ya
ptlmi~ olan gori.i~meler hakkmda malu

mat verecektir. 

YAZAN: 
RESAD NURf 

Para: 

Soguk bir ki§ gi.iniinde Boludan Ada -
pazarma iniyordum. 

Hendeke yakla§hgumz mada §0for 
birdenbire makineyi durdurdu: 

- Y andik, dedi. 
.5oforle yolcunun gorii§leri hemen daima 

aynd1r. Bir viraj doniiliirken, uc;urum ke
nannda dik bir baytra hrmamhrken yahud 
c;agiltih bir dereden ge~ilirken yolcu t~la§ 
gosterir; <<Aman evlad yava§ .• Dikkat» 
yolunda teknik k1ymeti zaytf nasihatlere 
kalkar; hie; degilse kendi kendisile konu
§Uyor gibi «Yahu ... Bu dere bataga ben
ziyor» nev'inden mi.ilahazalar sayler. 

Sofor ekseriya cevaba tenezziil etmez, 
yahud i§itmemezlikten gelir. Y almz hare
ketsiz profilinde, dimdik kar§Jya bakan 
goziinde c;ocuklugunuzla egleniyora ben
ziyen bir giiliimseme sezersiniz ... 

Hakikaten mania o kadar kolayhkla 
a~Ihr ki biraz sonra siz de ona hak verir 
ve tela§tmzdan utamiSJmz. 

Bazan da buna mukabil yeni ye~rmi§ 
c;aytrlar arasmda uzamp giden diiz ve gii· 
ne§li bir kara yolu kar§Ismda; gelip gee; en 
arabalann birinden dii§mii~ bir eski ~uva
la benziyen uydurma bir c;amur parc;ast o
ni.inde onun birdenbire durup dii§iindi.i -
gii, mii§terisine verdigi ehemmiyet dercce
sinde yurnu~at!lmt§ kelimelerle kiifiir etti
gi gori.iliir. 

Acemi yolcu bu li.izumsuz korkakhga 
hayret eder, yahud ktzar. 

ilk zamanlar ben de oyleydim. Fakat 
bir c;uval p~n;asmdan farkt yok gibi gorii
nen uydurma bataklara bir c;ok defalar 
saplandtktan, ye§il c;imenler ve yepyeni 
kopriilerin bir~ok cilvelerine ugrad1ktan 
sonra ¥>fiirden tarafa ge~mi§imdir. 0-
nun korktugu §eyden, sebebini anlama
dan ben de .korkarun, Bunun ic;in Bolu • 
dan Adapazanna dondiigiim o giinde de 
§Oforiin «yandik» dedigini ori.ince birden
bire i~im burkuldu; gayriihtiyari saatime 
veya puslu bir hava i<;;inde yava~ yava~ 
inmege ba§hyan giine§e bakhm. 

*** 
K()prii biz.im atlama §ampiyonlanmt· 

zm bir si<;rayt§ta a§abilecekleri boyda bir 
oyuncakt!. Bunun neresinden korktugu· 
muzu anbyamtyordum. 

- Ne durduk? diye sordum. 
- N ereye gidecegiz ~ Kopriiyii tamir 

ediyorlar. 
- Caddeden tarlaya iniverelim. 
- ineriz amma batacag1z, diye kor-

kuyorum. 
T arlada gerc;i biraz kar ve hafif bir c;a

mur tabakas1 goriiliiyordu amma bu h"-ki
katen gozde biiyi.itiilecek bir§ey degildi. 

- Y ok camm itikadmt bozma, diye 
§aka ettim, denizi gec;tikten sonra canavar 
gibi makinemizle c;ayda bogulacak degi
liz ya ... 

iki dakika sonra tabii gene §Oforiin 
dedigi oluyor ve bizim canavar makine 
<;amurun i~inde bir iki c;upmdtktan sonra 
karaya vurmu§ bir balina le§i gibi kaskah 
kesiliyordu. 

**¥ 
Mavi poturlu, aksakalh bir koylii u

zakta 1bir kayanm iistiine oturmu§, halimi
zi seyrediyordu. 

So for seslendi: 

Milli miidafaalarda 
LBa$makaleden devaml 

nn neticesi ne olabilecegine dairdir. i§te 
burada fenni vas1talardan ziyade ordula
nn nazara almmast !aZJm gelecegini ve 
gene buraua neticenin msan kiitlelerinde
ki kudret ve kabiliyete tabi olacagmi an
latmak istiyoruz. Mali kudretin kifayet· 
sizligmden ileri gelen vas1ta ve malzeme 
azhgi asia davanm kaybedilmesi manastni 
haiz degil~ir. Bu diinyada bu davamn 
aksini ispat eden milletler <;Ikmi§tlr ve da
ha da, daima da <;Ikacaktir. 

Aded itibarile az, malzeme itibarile 
noksan da olsa maddi ve manevi kudret
leri bak1mmdan manevra kabiliyetini ha
iz hakiki ordulardan bahsediyoruz. Boy
le ordular bilkiilliye maglub olduklan 
yerlerde bile harb iizennde mi.iessir ol
mak liyakatini gosterirler. Umumi Harb
de Belc;ika ve S1rbistan bu davamn §i.iphe 
gotiirmez delillerini verdiler. Belc;ika si
lindi siipri.ildii amma ilk be§ on giiuliik 
mukavemetine miicadelede sonuna kadnr 
1sranm ilave ederek Biiyiik Harbin neti
cesinden kendisine hahn say1hr §ere£ pay1 
<;Ikard!. S1rbistan ordusu ise bir kahra
manhk timsali halinde adeta kendi go
liinden tekrar hayat bulan esatiri mahluk 
gibi bir§ey oldu. 

F enni vas1talar bolluguna kar§l milli 
ferdlerinin meziyetlerine en biiyiik payeyi 
verdigimiz ordular, modern vasitalardan 
bilkiilliye mahrum degildirler. Y almz on
lara nisbeten az miktarda maliktirler, Fa· 

•• 

- Hadi baba .. Mandalart al, gel.. 
Koylii cevab vermedigi gibi yerinden 

de kJm!ldanmadt ... 
- Hadi dedik baba ... Eline dii§tiik ... 

N e istersen zor sikt verecegiz .. 
lhtiyar gene bir§ey soylemeden ye -

rinden kalkt1; arkadaki bir tepeye dogru 
ag1r ag1r yiiriimege ba§ladt. 

- Nereye gidiyor? dedim. 
- Mandalan getirmege ... 
- Giiriiniirlerde koy filan yok ..• 
- Mandalar tepenin ardmda sakltd1r .. 

.5imdi ~tkar .. 
Hakikaten tiyatroda aktorlerin kulis 

aralanndan oteberi e§ya ~tkarmalan gibi 
birka~ dakika sonra ortaya iki boyundu
ruklu manda <;Iktt. 

.5o for ban a §U izahatt verdi: 
- Ah ne ~ankh bezirgand1r onlar ... 

Makinelerin yolun neresinde batacaklan
m bilirler ... Mandalanm bir yere sakla
YIP kapana ktstlmamizt gozetlerler. Artlk 
ne tutturabilirlerse insaflannadir. 

Koyliiniin tath bir <;;ehresi vard1. Fa kat 
selam vermiyor, yuzumuze bakmtyor, 
kendini oldugundan daha aksi bir adam 
gostermek ic;in ka§lanm <;;atarak manda
larile htrla§Iyordu. 

Bir pazarl!k ve §antaj hamhg1 sezerek 
korkmaga ba§ladim. ihtiyar be§ altt lira 
diye dayamrsa i§imiz i§ti. Geceyi tarlada 
g~irmektense istedigi haract zor sik1 ve
recektir. 

$ofor: - Hadi baba, dedi .. Uyuma .. 
T ak §U zincirleri, gece oluyor. 

Koyliiniin dudagmda gaddar hir gi.i • 
liimseme <belirdi. Onun istedigi de zaten 
bu degil miydi ~ 

Soforiin aksi laktrdtlanmn harac mik
tannt artlrmasmdan korkarak araya gir • 
dim: 

- Hadi babactgim.. Biraz davran .. 
0 benimle anla§manm §Qfiirle anla, -

maktan daha kolay olacagtni sezmi~ti. 
Dargm yiiziinii biisbiitiin sarkttarak: 

- Bak efendi, sana soyleyim, dedi, 
makineyi c;tkarmz amma sonra kavga et· 
miyelim ... Ben bu adamt tammam ... Pa

rayt senden almm. • 
Ben me~hur masalm peynirli kargasile 

konu§an tilkiden daha tath: 
- Kavga edecek 'bir§ey yok baba .. 

Anla§ITIZ, dedim. 

0 pazarhgt kesmeden i§e ba§lamak iste
miyordu. Fa kat zihninde kararla§hrd1g1 
miktan da soylemege birdenbire cesarct 
edemiyerek geveliyordu. 

- Peki baba .. Ne istiyorsan soyle ..• 
- Filfaki <;Ikannz makineyi evvel 

allah sayesinde aroma yinni be§ kuru§unu 
almm. 

Kendimi tutam1yarak giilmege ba~la
dim. 0 §antajmda zaf gostermemege az
metmiz bir c;ehre ile beni azarladt: 

- Giilecek ne var? .. Ak§ama kadar 
~unun §Urasmda soguktan anam aglad1 ... 
hine gelirse ... 

Efendi Anadolu.. Bo~una yorulma. 
Sen ahlaksJZIJga karar verdigin zaman da 
beceremiyeceksin. 

Re~ad Nuri GtlNTEKIN --------
• J Bundan evvelkl yaztlar 29, 31 blrlnci

kanun ve 7, 10, 13 iklncikanun tarlhli sa
yJlanmizda ~1km1~t1r . 

( insan) 1n mevkii 
kat bu az malzemeyi nasil kullanacak
lanm, onlardan kendi aleyhlerine gelen 
c;ok miktarlara kar§t nas1l korunacaklanm 
bilirler. En nazik noktalanna kar§1 en 
kuvvetli tedafiii tedbirlerini almi§Iardir. 
!cabmda dii§manm en can alacak nokta
sma hiicum etmesini bilirler ve bunu mi.i

kemmeliyetle ba§anrlar. Umumi Harbde 
Tiirk donanmasi neydi? Amma s1rast ge
lince bir (Muaveneti Milliye) torpido~u 
gitti, bir dii§man mhliSim bahrdt geldi. 
Dermec;atma vasitalarla Canakkaleyi ~e
c;ilmez bir cehennem haline sokan Tiirk 
ordusudur. 

Hulasa hic;bir millet ic;in vasita azhgi 
asia ve kat'a yeis sebebi degildir. Elverir 
ki ordu, nisbeten az da olsa, modern tec;· 
hizatla donahlmi§ olsun, ve bilhassa talim 
ve terbiyesi itibarile manevra kabiliyetini 

azami mikyasta haiz bulunsun. Bunun alt 
tarafi insanlarm i~idir. F erdi ve i<;timai 
kahramanhk cevherlerinin milli miidafaa
larda daima birinci mevkii haiz olmasi 
§arh bugi.ine kadar kendi kuvvet ve kiy
metinden hie; bir~ey kaybetmemi§tir. Y a
nn da kaybedecek degildir. 

Di.inya ahvalinin kari§Ik gittigi ve rnil
letlerin teslihatt etrafmda c;ok mubala
galar yapildJgt ~u siralarda bu hakikatle
rin boylece bilinmesini faydastz gormedik 
ve onlan en 'kat'i kanaatlerimizle burada 
tespit ve ifade etmegi liizumsuz sayma-
dtk, YUNUS NADI 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Karar 

U Justa <;1kan ~ir .yazt, biz} tekrar 
Beden T erb1yes1 Umum1 Mii· 
diirliigiiniin son yanh§ karann· 

dan bahse mecbur ediyor. Arkada§IIDIZ 
Nasuhi Baydar, bu kararm dogru oldu
gunu iddia ediyor. Ona gore, «Gazete
miz almi§ oldugu yanlt§ adiml geri alma· 
mak» inadile hareket etmektedir. Bu, bir 
vehimdir. Gazetemiz, yanh§tnl her zaman 
kabul ve tashih eder; eder amma hatamiZ 
bize ispat edilmek §artile. Arkada§IIDIZm 
yaziS! ise hie; bir§ey ispat etmiyor. 

Muharrir, bizim basmakalemizle Ak
a§m gazetesinin «Dikkatler» siitununda 
<;tkan bir yazly1 kar§tla§tJTarak sozde bizi 
ilzam ve iskat etmek istemi§tir. Ak§am re
fikimizin yaZISI, sahada rna<;; yap1hrken 
miiste~en kiifiirler savuran, «Vur! Kirl» 
diye bagtran seyircilere kar§t orada bulu
nan zabtta memurlarmm, bunlan i§ittik
leri halde, lakayd kalmalanndan §ika ~ 
yettir. Ak§am «Zahtta memurlarmm mii· 
dahale etmeleri i~in bu ahval kafidir· ille 
bir arbede <;tkmasmi beklemek lazim' ge!
mez>> diyor. 

N asuhi Baydar, i§te «Seyircilerin ta~
kmhg1 ve zab1ta memurlannm kay1ds1z ~ 
hgl» gibi Beden Terbiyesi Umumi Mii
diirliigiiniin son kararile hic;bir alakas1 ol
~Iyan bir bahsi altp Cumhuriyet'in tenki
dme kar§I cevab ve deli! olarak kullam -
yor; «Biz bee! en terbiyesini, sporu ve on
lara miilhak hareketleri milli terbiyenin 
bCI§ltca unwrlamclan saytyoruz; fakat bu 
h~reketleri 'hCI§tbo§ 0e mes'ul olmryanlar 
elme brrakmak istemiyoruz.» diyor. Bir 
kJSJm spor seyircileri kiifiirbaz ve ball 
zabtta memurlan bu kiifiirler kar§tsmda 
kayidsiz ise bunlann, Beden T erbiyesi 
Umumi Miidiirliigile de, son kararile de 
h~~.bi.r alak~s1 ~oktur. Bunlar «spor seyir
ctsmm terb1yesJ» ve «zabttanm vazife§i• 

nashgt» meseleleridir. 0 kiifiirler ve bu 
kaYJdsJzltk, lise ve Oniversite talebesi 
spor kuliiblerine devam etseler de, etme
seler de vaki olan ve olacak olan c;irkin 
§eylerdir ki Beden T erbiyesinin son karan 
bunlar i.izerinde miiessir olamaz. Bu ter
b~yesizl~gin oniine g~mek ic;in ba§ka ted
btrler lazundu ve bu tedhirler, beden ter
biyesi kanununa nazaran, urnumi miidi.ir· 
liigi.in vazifeleri arasmda mevcud bile de
gildir. 

Y ann, hatta bugiin iki mekteb tak1m1 
veya bir mekteb tak1mile herhangi bir 
semt kuliibii rna~ yaparlarken de o kiifiir· 
Jeri i§itmege mahkfunuz. Eger, zab1taya 
~ok s1k1 emirler verilmezse polislerin de 
bu kiifiirleri i§itmemezlige geldiklerini 
gormege de mahkumuz. 

Bed en T erbiyesi Umurni Miidiirliigii, 
eger talebeyi, mac;larda seyircilerden 
boyle kotii sozler i§itmemesi i~in kuliib -
Jerden uzakla§tlrdise, bu tedbir kafi de

gildir; tal eben in ne seyirci, ne miisabik o
larak stadyomlara asia ayak basmamasi, 
yani mekteblilerle sporun arasma bir Cin 
seddi c;ekilmesi laZlmdtr. 

Nhusi Baydar, «Spor hareketlerini ba· 
~tbo§ ve mes'ul olmtyanlarrn eline btrak· 
mak istemiyoruz» diyor. Bu mes'ul olm1· 
yanlar kimler? Kuliibler mi ~ Kuliibler. 
Halk Partisinin e<:zasmdan olduklan ic;in 
mes'uliyetleri vardtr ve asia ba~tbo§ va· 
ziyette degildirler. Hepsinin ba§mda ve 
idare heyetlerinde Partinin ve memleke· 
tin tanmm1~, muhterem insanlan, hatta 
meb'uslanmiz, Vekillerimiz vardtr. Me .. 
sel.i muhterem Hariciye Vekilimiz Fe ., 
nerbahc;e kuliibiiniin fahrl degil, fili reisi
dir. Bi.itiin bu zatlar spor a§kile, kuliii> 
sevgisile, memlekete hizmet emelile fah
riyen ve biiyiik gayretle ~ah§Iyorlar. Os
telik ceblerinden para da veriyorlar . .5im
diki vaziyeti, bilmiyorum amma, N asuhi 
Baydar arkada§uniz da bir zaman F ener• 
bahc;e kuliibiini.in bu ~e§id idarecilerin
dendi. Simdi, biitiin bu muhterem zevatm 
idaresi ic;in, «ba§rbo§ ve mes' uliyetsiz» mi 
diyecegiz? Eger, oyle ise bu ba§lhO§ ve 
mes'uliyetsiz idare ve vaziyet, yeni beden 
terbiyesi kanunile de devam edip· gide
cektir. Ciinkii umumi miidi.irli.igiin alela
cele verdigi bir kararla yikmak istedigi 
kuliibler, beden terbiyesi kanununa gore, 
bu miidiirliigiin en kuvvetli spor vasttala • 
nd1r. 

F aka.t, her zaman s<>yledigimiz gibi, 
meselemn en miihim taraf1, ruhu, kuliible
re tal.ebenin girememesinde degildir; ta
lebenm sporsuz kalmasmdad1r. Umurni 
rr.iidi.irliik, daha liselerde, yiiksek mek • 
teblerde ve iiniversitede hic;bir te~kilat ya
pllmadan talebeyi kuliiblere gondermemek 
karanm vermek suretile Turk gencliii;ini 
as1l spor yapacag1 ya§ta, sporsuz buak ., 
IDI§hr. Ve bu hal, mekteblerle iiniversite· 
de, kuliiblerdeki kadar olsun te§kilat ya
pilmadigt ve faaliyet gosterilmedigi mi.id
detc;e devam edip gidecektir. 

Kararm yanh§ ve acele oldugunu yann 
ayn bir yazt ile bir daha ispat edecegim. 



Deniz kenartnda 

7 mart 
Odam denize naz1r, fakat ben denize 

bu kadar uzaktan bakmam. Esasen o -
damda yalmz geceleri bulunuyorum. 0 
saatte, denize miitea1lik olarak gordii -
giim manzara fenerden, fenerin de ara
sua f1~k1ran aydmhgmdan ibaret. Carib 
bir tesaduf, fenerin, penceremden giren 
I§I!bm, dosdoKt-u benim yatag1ma akset
tiriyor. Hem de riyazl bir isabetle. San
ki, I§Igi idare eden fenerci: 

- AI sana! diyor, mademki ben 
uyumuyorum, sen de uyuma I 

Mersi. Uyudugum yok zaten. SJrt1m1 
fenere ceviriyorum, i<;imden hbaran of
kenin ~iddetile, o fenrci mi.inasebetsizi -

Eugene Heltai'den 

9 mart 

F otografta rotu, 
Gec;en ak§am eve di:indiigfun zaman, 

klZlmm gi:izlerinden, mutadm i:ilc;iisiinii 
!l§an bir sevinc panlt1s1 D§ktnyordu. . 

Kar yagd1~ giin, mektebin bah~esin
Acaba ~Ikip gitsem mi? de hocalarile beraber c;ekilmi§ bir re-
Omriimde bu kadar berbad yer gor- sim gosterdi. On, on be~ kadar kendi 

medim. Diinyada nekadar sevi~en <;ift gibi kahkahalanm zaptedemiyen yara
varsa burada m1 toplanmi§? Sabah ge- mazm karlar it;:inde c;ekilmi§, ki.ime ha
zintisinde, kadmlar, kocalanmn kollan- linde bir grup fotografi. 
na nasi! da as1hyorlar! Hele Budape~te- Aralarmda be§er kuru§ toplaytp, ic; -
ye bir doneyim, beni yazhga buraya lerinden birine aid kii<;iik bir makineye 
gonderen mendeburun glrtlagmi sikaca _ bir filim alrni§lar; sekiz poz bitinciye 

b kadar, ben seni, sen beni diye diye, el-
glm. Bazan ic;imden bir arzu ka anyor. bet bir tanesi muvaffak olur, demi~ler. 
T abancami <;ekeyim, ~u esnada, martJ!a- Bu, bir alay c;ocuk<;a mevzulardan bir 
ra nazi! nazi! ekmek dogramakla me·gul tanesine de hocalarmm i§tirakini temin 
oda kom~um ~ifti yere serivereyim, di - cdince, i§ bu sefer ehemmiyet kesbet -
yorum. Fa kat, hele dur bakahm. El~~t mi§. 
ben de bir maceraya tesadiif ederim. U- 4X6,5 boyunda kii<;iik bir filim, on 
mid cihandan da biiyi.ik! Bu gece, tek- be§, yirmi lira klymetinde basit bir ma
rar, fransiZca bir roman okudum. Onda kine· fakat cehrelere muntazam bir is-

ne: da, gene, kocasmi aldatan bir kadm var. tika~ette akseden ikindi giine~ile be-
- Yak yakabitdigin kadar i sutim- h N raber, etraftaki karl arm da husule ge-Bir heykeltra~la aldatiyor. A ! e o-

dan ba~ka bir yerimi aydmlatamazsm! tirdig"i umumi aydmhk bollugu ic;inde, 
!urdu, ben de heykeltra~ olsayd1m ve o 

Diye cevab veriyorum. Fakat, ~afak cocuklann hirer ne~'e ve kahkaha de -
kadm •imdi bur ada bulunsaydt! · sokiinciye kadar goziimii k1rpmaga im - ' meti gibi, i<;inden !lydmlanan masum 

Hn yok. Bazan, elektrik diigmesini <;e· Sekerci diikkanma gittim. Birkac; sene c;ehreleri tam bir netlik arzetmis. Bu-
viriyorum, ampuliin tatb, beyaz 1 ~1g1 ic;i- evvel, ~ker kutulanmn arkasmdaki ka- nu da parlak kajhd uzerine 13X18 bo
mi ferahlatiyor. Okuyorum. Fransrzca sada kizii sa~h bir k!Zin oturdugu akh • yunda bir agrandisman yapmca. Atol-

K 1 ma gelmi§ti. Camh kap!YJ a<;bm. Heye- yelerde <;1kanlan rotu~lu ve kartonlu 
a!}k romanlanm okuyorum. oca anm k k • kocaman fotolrraflardan hi'" de geri kal-can ic;indeydim. Beni, ya as1 as en rna- "' " 
aldatan kadmlann hikayeleri. Nekadar dalya ~eridile siislii, beyaz sakalh, muh- mtyacak ktymette bir eser meydana 
rengin tasvirler; . ne kuvvetli a~klar... terem bir ~htiyar kar§Iladi. Sa§lonhkla, gelmi~! 
Demir sobay1 ~avulluyorum, rom am fir- sekiz kadeh konyak i<;mi§im; diikkandan Yirmi bes sene evvelki bir hatiram 
lahp atiyorum. Soba, inim inim inliyor. canlandt.. Mektebden sehadetnamelE"ri-

Ctkarken, haz-in bir sesle: 3 b d Biti~ik odada, birisi, s!<;nyarak uyamyor. mizi aldtgtrniZ gUn, 24X 0 oyun a 
- Allah a tsmarladik, san•m giizel I h 1 · h .. t"lu·· mu incecik bolmeden en hafif sesi i~itmek • plakla c;ah~n. se pa I, stya or u , -

kabil. Macarca konu~uyCYrlar: dedim. azzam bir fotograf makinesinin kar~1 -
Bereket versin, macarca s<>yledim de smda, s1raya dizilmi~tik. ihtiyatE!n iki 

- N e o gliriiltii? d C k1 b u",. defa tekrar edJ'lmek suretile resmi-ihtiyar anlama 1. ece, gene aya Ita • ,. 
- Hi~. Ian akhma geldi. Ne korkunc manza • mizi almak i~in, otuz ki~ilik grup i~inde 
Sonra, ftsii!Jlar, giilii~meler oluyor. d d d I k hepimizin "ehre ve beden vaziyetlerimi-raydt o I HaYJr, kori or a ay m 1 yan- " 

BalaYI seyahati yapan yeni evliler bun- d!gl miiddetc;e otele avdet etmiyecegim. zi ayn ayn istif EJ<Ien fotografci, yarim 
lar. Yava.ra kalk1yorum, giyiniyorum, saatten fazla ugra~nn~ ve bizi de ugra~-

"" Otelin oniinde a~ag1 yukan dola§tlm. t t 
PlaJ· a iniyorum. Otelin kaptctst zenci tirmi~tt. On be~ gun sonra elimize u u~-

Nihayet, elektrigi sondiirdiiler. Neye k · · · Tom, CIIdirdtgima hiikmediyor... turulan kocaman bir artonun l<;ensm-
8 mart yarar? Biitiin oda kaptlanmn oniinde iki de ise kendimizi begenerek miisahede 

c;ift kundura bulundugunu, karanhkta edebil:nek ic;in, rotll!itan yan silik bir 
Galiba Tom hakh. Bu otele gelirken bile goriiyor, i~itiyor, hissediyordum. hale gel en simalarimlZl bir hayli tered

hir;:bir ~eyim yoktu. Sapsaglam bir adam- Biitiin kapilann onunde, b~nimki miis - di.idle kar§tlamt~tlk. 
dim. Fa kat ertesi ak~amdan itibaren, tesna 1 Tabiati halile tespit edebilmek ve 
ir;:imde garib bir iiziintii ba~lad1. L>nce, 10 mart ondaki gi.izelligi veya dokiimanter kiy-
nobet geliyor zannettim. Fakat nobet de- Evl~nsem mi acaba? meti oldugu ,~tibi yazabilmek icin, fo -
gildi !>u. Sonra, c;ah~maga ah~Ik oldu • Acele etmiyelim. tograf teknigi o zamandanberi ne 
gum icin, bu hali i~siz:lige hamlettim. 0- Oda kom~ularunla tani~tim. Maksa • kadar sadele§mi~ ve kolayla§rni§ bulu -
turd urn; altmi§, yetmi~ tane kartpo~tal dim gene kadmt mutlaka ba§tan ~Ikar • nuvor! 
uazdim. Oturdug~um apartrmanm kapJ.- Fakat bu nimete mukabil de bir dE"Ifir 
J makt1. Kocasi balaymdan usanm1~ go • k B d .. cJsma bile kart gonderdim. Maalesef, kiilfet ortaya <;1 mt~br: u erece su-

riini.iyordu. Kansma, delice k.ur yap • huletle bize hizmet eden bu ki.iciik ma
iiziintiimii bu da gec;irmedi. Bit!l !, bu mama aldm~ etmedi, fazla ehemmiyet "kine erin verece~i mah~ulil hiisnu mu-
birteviye i§ beni oyle . ~ileden ~Ikard! ki, vermedi. Maalesef, madam, ~airane i$ • hafaza etmek. onlar1, c;i:7.ik, s1ynk ve 
oniimdeki kartpostallara, aleyhimde Jerden anlamtyordu. F ransada, en kibar' yahut ioosiilfit bulas1ih ltibi kazalardan, 
zemmiikadih davasma sebeb olabilecek tabakaya mensub kadmlann bile koca- cok dikkatli bir surette, korurn:~k ~Rrt-
hakaretamiz sozler yazmaga h~§lad1m... lanm aldattJklanm nekadar soyledimse t1r. N. G. 

0 mada ogle yemegi <;ant c;aJd1. lc;in de, heykeJtra§I nekadar misaJ getir • c 0 ' 
ir;:in bir karar verdim. Sarho§ olacakt:m. dimse de nafilel hin astl fena taraf1, h- .._ _ ____ O_L_~M~----:..J 
Baz1 ahvalde bu en miikemmel ilacd1r. dmm ho$uma bile gitmemesiydi. Fakat Vefat - Merhum Uski.ib Valisi Ha-
Hele uyku ic;in, birebirdir. Yemekte, ye- meyus olmad1m. fiz P!l§amn damad1, istanbul maliyesi 
ni evliler kar~1ma tesadiif ettiler. Pek II marf tahakkuk memurlarmdan ihsanm, Sii-
alelade ve pek de s1hhatli insanlar. Ka- Hepsi nafile. mer Bank Nazilli fabrikas1 memurla-
dm, memnun ve mes'ud bir tavula taba- rmdan Adnanm ve Ankara !smet Pa§a 
g~Jna baklyor ... CI'z!J' gJ'z)i diclerimi <TICif- Ak§amlan, gene 0 kunduralar.. Klz Enstitlisii ogretmenlerinden Behiye 

• ... Ciidiracagim. Kocalar benimle alay Onalm babast, 28 inci tlimen komutan-
dattJm. Evet amma, neden ~ Bu adam- ediyorlar gibi geliyor. bgmdan emekH kurmay albay Hafiz 
lar bana ne fenahk ettiler ki'? Nic;in on· 12 mart Re~id Ercan dii<;ar oldugu hastahktan 
lardan nefret ediyorum'? Acaba sahiden lblisane bir ilham geldi. kurtulam1yarak vefat etmistir. Cenazesi 
deli miyim'? Sehrin en zarif ayakkab1 yapan kun- bugiin saat 12 de Beyaz1d Belediye so -

Etraf1ma baktyorum. Carib §eyl Sim- duraciSlm buldum. Bir ~ift minik kadm kak 18 No. h hanesinden kaldmlarak 
diye kadar dikkat etmemi,tim. Yemekte, iskarpini satm ald1m ve kap1mm online Beyaz1d camiinde namaz1 kllmd1ktan 
herkes ~ift. Az.c;ok gene c;iftler. yahud koydum. sonra Edirnekap1daki 11ehidlige defne -
kan kocalar. Kimisi, bir kadm ve bir er- Bu gece bir kral gibi uyudum. dilecektir. Allah kederli ailesine sabn 
kekten ibaret, basit c;iftler. Kimisi de, iki J 6 mart cemil ihsan etsin* * * 
erkek, bir kadmdan miirekkeb. 'X ani Oda kom•ulanm aittiler. Odalanna d M 

• ., Oiiim - ~ehrimiz tiiccarlarm an u-

Sinema tarihinden bir yaprak daha 

Bir oliim ve bir icad 
On iki 
panay1r 
bukadar 

taraf1ndan bir 
sesli filmin 

sene evvel bazdar1 
eglencesi telakki olunan 
miikemmelle,ecegi akla gelir miydi? 

1926 senesi sonlarmda sessiz filim 
imalati gerek hay ali ve gerek san' atka
rane k1ymet itibarile kemal mertebesine 
eri~mi~tir. Paramount §irketi Erick von 
Stroheim' a «Zifaf mar~I» m ~evirtiyor, 
Cecile B. De Mille' e «1samn hay at!» m 
viicude getirtiyordu. 

Billie Dove, Richard Barthelmesse, 
Collen Moore «First National» kum
panyasmm en parlak yild1zlanm le§kil e
diyor, Adolphe Menjou «F rakh adam>> 
da oyunuyor, Eddie Cantor heniiz §Ohret 
kazanmaga ba§hyordu. «Birle§ik artist -
ler» §irketinde Fred N iblo, Norma Tal • 
madge ile birlikte «La Dame aux Ca
melias>> y1 ~eviriyor, M. G. M. stiidyola
nnda ise Rene Adore ~dk has~a olmasma 
ragroen « Y e~il §apka» y1 viicude getiri -
yor, King Vidor me§hur «Hicran» filmi
ni idare, ediyor, Lubitsch de Nonna 
Sheare ve Ramon Novarro'ya <<Eski 
Heidelberg>> i temsil ettiriyordu. 

Universal'in o anda iftihar ettigi san
atkarlanndan bugiin hemen hic;birisini 
belki de ha!irhyamiyacaksmiz. Y almz 
Norman Kerry ve Lausa Laplante isim
leri size bir§eyler soyliyebilir. 

«Warner» biraderler stiidyolarmda 
Dolores Costello, Monte Blue gibi bugiin 
ancak ikinci derecede hirer mevki l§gal 
eden artistler, sesli filim meydana c;tkar 
c;1kmaz sahne vaziligini terketmi§ olan bir 
tak1m rejisorler tarafmdan muhtelif kor -
delalarda idare olunuyorlardt. 

1927 senesiniri giri§i diinya sinemact -
hgmdaki bu harikulade inki§afa ragmen 
stiidyolardaki faaliyeti birdenbire dur • 
dutmadise bile derin sarsmtJlar husule 
getirdi. (:i.inkii Amerikada sesli filmin ilk 
tecriibeleri yapilmi§ ve biitiin filim amil
leri sessiz kordela ~evirmekte devam et· 
mekle s~i filim imaline bal§amak tered
dlidler? arasmda c1rpmmaga koyulmu, -
lardr. Fa kat ekseriyet sesli filmin ciddi 
bir§ey olduguna inanmryor, bunun halkm 
merak ve tecessiisii zail olduktan sonra 
ortadan kaybolup gidecegini zannediyor, 
onu bir panayu eglencesi telakki etmek 
hat a ve gafletine dii§iiyordu. Y almz, o 
devirde i§leri hie; de iyi gitmiyen Warner 
biraberler, kendilerini zarardan kurtar -
mak ihtimali mevcud olan boyle bir te
§ebbiisii takdirle alkl§lami§lar, hemen 
sesli filim yapmak ic;in kat'i te§ebbiislere 
giri§mi§lerdi. V aziyet onlann tahminle -
rinde yamlmad1klanm gosterdi. Sessiz fi
lim artJk olmii§tii. On iki sene zarfmda 
sesli filim bugiinkii miitekamil vaziyetine 
geldi. Fa kat eger ,on iki sene sonra gene 
bu siitunlarda sinema tarihinden bir yap
rak daha yazmak nasib olursa ii<;i.inci.i 
buudlu filimler ve yahud beyaz perdede
ki diger herhangi yeni bir terakki safhas1 

12 sene evvelki me~hur yddizlardan 
Collen Moore 

kar§ismda sesli filme de ayni §ekilde hir 
mezar ta§I dikrnek mecburiyetinde kalmi· 
yacak mtytz? Medeniyet bu ... Y eniyi do
gururken, eskiyi y1k1p mahvediyor, lakin 
ba§ka turlii be§eriyetin ilerilemesinin J.ll'l

kam var mt? 

: ~Bia: ukl satnrDa t 
* M. C. M. §irketi «Broadway se

renadl>> ile «Garb §arkiSI» ismindeki fi
limleri l;evirtmege ba§larru§hr. «Broad • 
way serenadt>> mn ba§rolleri Jeanette 
Mac Donald, Levs Ayres, Frank Mor
gan, !an Hunter oymyacaklardi.I'; «Garb 
~arklSl» nm kahramanlan ise Nelson 
Eddy ]Je Virginia Bruce' dur. Onlara 
Lionel Barrymore. Edward Arnold, 
Ruy Kibbe, Victor Mac Laglen refa • 
kat edeceklerdir. * Jean Kiepura Fransada bir §arkt 
turnesine ~1km1§t!T. Pazlir gi.inii Paris o
perasmda teganni etmi§ ve kans1 Martha 
Eggerth de onun partoneri olm~tur. 
Birkac giine kadar artist zevcesile bir!ik
te Amerikaya hareket edecektir. San'at
kar orada da turneye c;1kacak, New
York ve Metropolitan operalannda tem
siller verecektir. 1939 maytsmda tekr ar 
A vrupaya donecek ve P.ariste Martha 
Eggerth ile birlikte <<A~k cifti» isminde 
bir filim <;evirecektir. Bunu miiteak1b 
sonbaharda da diger bir filim cevirmesi 
muhtemeldir. Bunun ismi de <<lhtilal 
§arkiSl» olacakbr. «!htilll ~arktsD> mev
zuunu san'atkarm mensub oldugu Leh 
milletinin tarihinden alacakt1r. 

* Rene Clair «Paris • Paris I» is -
minde bir filim cevirmege haZ!Tianmak
tadir. 

SUREYYA 

( Bu aksamki P~ .._ _ _;_..;_;,..._ _____ . --:ro-<1 al, 
Tiirklye Radyodl!\1ZY0n dir. 

DALOA UZUNLUCU gr,.~o 1 1639 m. 183 cSo ne 
T. a. Q. 19,74 m. 15195 ~cSo )ir 
T. A. P. 31,70 m. .. ~46S I) :ii~e 

12,30 miizlk {oda muz1gi • p 1 ajan.s, meteorolojl haberleri,fur1tAinl 
(giizel eserler - Pl) - 13,3{) 'fii!JO g1 
Pl - 18,30 program - 18,35 f~ ir 
{incesaz - Bestenigar. Seba. 11 
konu§ma (doktorun saati) ;5 <l· 
miizigi (klA.sik program) - 20, • e 
meteoroloji haberleri, zir~tgD • :n 
at) _ 20,45 miizlk {oda m~. o; o! 
nu:(!!'lla - 21.20 miizik {kur;Ul> s~ 
~ef: Necib ~km) - 22,20 5~a5 ez. 
tahvllat, kamblyo - nulrud bO! • i 
2.2,35 miiz!k (b!r soUst ve da05ar d 
23,45 son ajans haberlerl ve Y a 

17,~5 
18,30 
21,15 

22,05 
ner'ln), 

23,20 Londra (343 - 877): 
§an konser!. 

23,45 Londra. (National): 
§an kon.serl. 

Oda musikileri 
20.35 Sofya: lreethoven'in eS~ 
21.25 BiikN!9: .Muhtell! P6J:· 
23,05 Paris (P. T. T.): 

konser1 . 
.lt4 50 Londra. (Na.tlonaD: seY' n~IJk, 

' Jar. li olsun» 
Halil mu•ikiler ve Teai~ · 

16,()5 Loll!dra (N a tiona!) : pJfS: 
kisi. ~ 

17,35 Paris (Radio): Piyan° 
19,25 Lomira (National): 
20,20 Briiksel I: Keman 
.20,50 Briiksel I: Piyano 
22,05 italya (I 1nc1 grup 304 • 

man musikisl. 
23,05 Budapellte I; Haflr 
23,20 Biikre:r Hafif musiJtl. ~ 1. 24.05 Paris {P. T. TJ: Ha!i! ~ 1k ve 

Operetler 
1 

21,35 italya. {ill iincii grup ' 1 

Ne 'ell Floran.sa. ~ 

NOBET~iECZAN 
Bu gece ~hrimfzln muhtellf. 

d-ekl nobetc;l eczaneler llunlardll'• 
istanbul clheti: 
Eminoniinde <Belllr Kemal j 

Cevad), Alemdar<la (SlTn RaS!Jll ' 
plda (Bel.kis), Kii~illtpa.zarda ..-~ .... on,., .. 
lflsl.). Fatihte (Emi!yadi), 
Be:}er), Bak1rkoyde {Istanbul) e 

lreyo~lu cihetl: ) 
ist!klAI caddesinde {Matko'liQ ~ .. 

de {Vingopulo), Oalatada (Yic;eP 
.simde {Kemal Rebill), t;JL$11de d' de 
Ha.sko)lde {Barbud), Kasimpa§B 
sl!), Be!l!kt!U;ita (Vi din) ~at~ 

Kad1koy Yelde~irmenfnde 
kooarda CMerk€2:), Sanyerde 
beUadada <Balk.) eczaneleri. 

aile. Tek olan hir ben varm~1m. bir yalmz delikanh ta~md1. Carib ~Y· rad Han Karde~ler Biirhan Murad Han- II 
Sarho~ olamadim. lnsan, satho, olmak Bendeki alametleri aynen onda da mli- oglu, Sltki Murad Hanoglu ve Rag~b 3 In oz a~ arl 

istedikc;e ~kiye tahammiilii artl)'or. Ba • ~ahede ediyorum. Tam~tJk. Bu ak~am, Murad Hanoglunun babalan Trabzon 
§Im yeis verec.ek derecede bo,, merdive- aynlacagimiz suada, nazik bir tebes - e~rafmdan Bay Hayreddin M_urad ~a~~ · 
ni brmandun. Odam. koridorun bir ucun- siimle bana: oglu vefat etmi§tir. Cenazes1 bugunku 1 

dayd1. Bu aydmhk koridordan gec;er • - Dmid edcrim ki .... dedi, yann be- pazartesi saat 1 de Kadikoy Bahariye 

ken, her kapmm oniinde, iki c;ift kundu- ni madama prezante edersiniz. caddesi Siireyya sinemasi kar!ilsmda 
62 ··===~~~·m;d:i~y~e~k~a~d~:a;r~~~O~r!i:l~m~e~m;i~~.~~Ji~r~m;u;va~l~fa~k~i~ye~t~lll~d~e;v:am:.:ed~i~y~or~ . .:;:::: 

ra gordiim. Zarif, narin kadm iskarpin- Bunu soylerken, kap1mm oniinde du- numarall hanesinden kaldmlarak istim- 1 
I 1 · · k k k _ ..I 1 ran kad1n 1'skarpinlerine dog~ru, hased ve botla Sirkeciye getirilecek, cenaze na- Yar1n ak~am 21 de : FRANSIZ t iyatrosunda leri, sag am yap! 1, lTl er e uooura ari- mazt ikindide Beyaztd camiinde ktlm- "Y 

na sokulmu~lardi. arzu ile dolu bir nazar fulatti!bm gar - dJktan sonra Edirnekapidaki aile Biiyiik H b • K onseri 

Hai~~~~~~~~~·A :k~ili~r~~~~~n~m~a~d:cl;n;~:i:l&:e:k:t:~~· ;M:e~~;~~r~a:h~;;v~i~v~o~lo~n~~~t~;~U~~;e~r;m;;a~:n:;l:n~~;~~~~~==~--~~---~;~ bini! HAMDI VAROGLU ;et eyliye. 

tiu uma gu ... . m.· r•de ELHAMRA SI:J~d= ANN ABELL A 
oiinden itibaren _. WiLLIAM POWELL 

,~--• Be~ikta~ !? E N Sinemas1 

KONTES VALEVSKA 
GREfA GARBO - CHARLES BOYER 

TUrk~e soziU 

$aheserler t;ahasarl bugUn batplad1. I Gene • • GUzel ,,, ve sevlmll blr <:lft ylld•z ... 

Herkesin agzmda dola~an bir isim .... 

LI DA BAAROVA 
MEG LEMONNIER ve JEAN PIERRE AU MONT 

TALi YILDIZI Gayet h lssT, mUessir ve heyecanh 

A~ KlAN DAHA KUVVETLi 
Frans1zca s tizi U fllmlnde. Bu per,embe ak!Jam• 

,l•-5• l~ci ~yu~u~fa!•~laoa~,~~~:!~~~~~ "._ .. =-•••••Yiilielirlilelirilln•e•v•ve•l•d•e•n-al•d•tr•I•lm•a•s•I•r•i•ca•o•lu•n•u•r•. ____ _. 

Hakikt genchk filmini ya.ratt, Jar. Bu <;ar~amba ak§aml 

Siimer Sinemastnda 

BARONES ve U~A 
( Frn s1zca S6ziU ) 

~ar,amba ak,am• M E L E K' 
Numarala biletler bugiinden aldmlabilir. 

Be,ikta, 

A$ KIN 
Filminin son giinleri yakla~tyor. F1rsatl ka~1rmaym1Z· , 

Seanslar : 1,30 .. 4 - 6,45 - 9 dadtr, Fiatlarda zam yoktur. Telefofl• 

18 KAnunusam Qar§amba gunu ak~am• TURAN 

Ses kra liQesi Hamiyet YOceses 
ve ar kada,lar• 

Cemal Sahlr ve DumbUIIU ismall birlikte 
iki oyun birden. 13irinci oyun (Azab) 1 perde 

Cicl • B lc i komedi 3 perde 
••••• TafsiUit el iUinlar1ndad1r. --



VE TERBIYE: 

ideale dogru 

d'· Yaz1mda kan koca arasmdaki 
0! v' UzenJigin ~ocukJar iizerindeki tcr• 

l t .. 
...!!'~· esznnden bahsetmi§tim. Dirlik dii· 
(W<I!In llli.isp t t . . d . . l'k d e esm yamn a gc~Imsiz 1 • 

tl e ce~fi tesirleri oldugu inkar olu· 
· . e~~izligin sebebleri vardu. 

""'-~',...'
4 

•• -' elbirligile izaleye ~ah§mak Ia· 
~unk" i U onlar endirekt olarak gene 
Un terbiyesinde hirer ami! demektir. 
ol zk; nobranhk, inad. «benim so· 

su.n» iddias1 gibi psikolojik sebeb-

. 11Yade ekonomik scbeblerin mii
. Yer tuttugunu itiraf etmelidir. 

kan koca kavgalanmn ~ogu pa· 
Yiiziinden oluyor. Bunun muay· 
hududu yoktur. As!l paras!Zhk 

"~' 1'"~'- masrafa yetmemesi demek· 
i~in Ya geliri arthrmak, ya mas

aktan ba§ka ~re olur mu? Ce· 
ve kavga buna bir ~are degildir 

VUrahm. Ailenin i~timai seviyesine, 
Veya muktesid olmasma gore ihti· 

arasmda biiyiik farklar gorii· 
k ilminde sozii g~en loi d' airain 

d anunu) iKiye a~ak ya~Iyabilece· 
<lr .. 

'I' Ucret verilmesine taraftardu. 
11~ ve amele grevleri bundan do· 
Slrndi boyle bir i§IC;inin ihtiyae !is

h Yaln1z mevsimlere, giinlere 
ttta giiniin muhtelif saatlerine go· 
';t Ve elbise degi~tirmeyi liUumlu 
11llernah, tiyatrolu, <ltomobilli ve 
Daltolu ihtiyae Iisteleri vard1r. Her 

P•ras1zhk meseleleri ~1karabilir. 
tare olmak Uzere fazla cah§arak ge• 

miimkiin olursa ne ili I 
olamazsa ihtiyac listesini irada. 

ve bu yiizden bo~una. iizii· 
-· .. rnen~ ... L- daha ala bir hareket olur. 

l'nasraf1 irada uydurmak da kafi 
~an koea ba~a§a verip aile biit· 

b~e lhtiyac listesini tanzim ederken 

lr horcumuz olan ekonominin de 
~lkarmah ve kara giinleri hesaba 

t h • Zaten onlar dii§iinseler 
a at ve saadetleri ~in her piiriizlii 

sinirlenmeden, sinirlenmeye va· 
hallederler. Devletlerin yap

aralannda antant yaparak har· 
almak, kavgaya tutu,maktan 

haYirJ• oldugunu tecriibe onlara 
Iki tarafm da hiisnii niyet· 

Yana§mas1 ideale dogru yiirii· 
ktir. Ceki§rneler zail olmahdu 

ile od k~r~l b~~clanmlll huzuru 
bUy" eyebllelim. Once onlara bak

rtlllek, SlhhatJerini korumak, 
S 0 duklan ~yleri tedarik etmek 
~nra ~ocuklann kafalan da bes

Ye~~t:r .. O~Iarm tahsillerini dii~iin· 
~1P 1lende faydah birer unsur 

temin etmelc odevindeyiz. En 
tocugun ahlakm1, temayiilahnt 

b' tutmak, kuvvetli bir seciye, 
It irade ile nefsine hakim olma· 
etmektir. Fa kat bu ideale dog· 

Yalmz bunu istemekle olmaz. 
!!elince onu her ana baba ister. 
olan ise binde bir bile degildir. 

farkmda olm1yarak analann1 

hallunm 

Yazan: ALl KAMJ AKYtJZ 

babalarmt taklid ederler. 0 halde bizim 
onJara iyi bir ornek oJmarnlZ ne kadar Ja• 
z1rndlr I Kzz c;ocuklan analarmdan gor· 
diikleri §Cfkat ve ihtimami, aynile bebek
lerine gosterirler. Onlan emzirir, uyutur, 
soyar, giydirir, hatta canh imi~ gibi, on
larla konu~urlar. Kendisi ann_esini nas1l 
seviyorsa bebeginin de kendisini oyle sev
di&ine kanidir. Anas1 veya anahg1 tara· 
fmdan bir teviye horlanan ~ocuk da i<;ie· 
ne i~lene olmezse bu hale ah~ml~. yiiregi 
kahla~mi~hr. Bugiin bebegine. yarm ar· 
kada~ma, daha sonra biitiin insanlara 
kar$1 hoyrat, ha~in, ters olur. Onda bu 
karakteri kim yarahyor? Biz mi, tabiat 
m1? Yalmz tabiata yiiklenmiyelim. Biraz 

da biz. Hatta daha ziyade biz. Cocugun 
ahlak ve seciyesi goreneklerle teessiis ve 
inki§af eder. 0. anas1m babasm1 .. bilhas
sa anasm1 sevmekle batkalannl da sev· 
mege ah~acakt1r. Ogiist Kont'wt dedigi 
gibi kadm be~erle insaniyet arasmda bir 
mu ta vassittJr. 

!deale dogru yuriimesini bilen normal 
bir ailede ~ocuga ornek olacak iyi bir 
muhit te§Ckkiil eder. Fakat bu da kifi de· 
gi)dir. lyi bir muhitte yeti~iyor diye ~o
cugu kendi haline buakmak ve pedago· 
jik miitahedelerden uzak tutmak dogru 

olmaz. Bu mii~hedelere ehemmiyet ve· 
ren ana baba. gorceklerdir ki iyi bir mu
hit i~inde yeti~mekte olmalarma ragmen 
~ocuklan iizerinde stk s1k otoritelerini kul' 

lanmak mecburiyetinde kalacaklardu. 
Biitiin muvaffakiyetleri bu otoriteye bag· 
hchr. Zaten kendileri de cemiyetin mane· 
vi bir otoritesi altmdad1rlar. l~timai mu· 
hitin, an'ane ve adetlerile yerle§Cn bu 0• 

toritesini hangimiz hice sayarsak derhal o 
muhitin tenkidine, muahazesine carpJ)mz. 
Normal kimselerde ve ailelerde bu t~nkid 
ve muahaze hatlra gelmed~n itler yolun· 
da gider. <;iinkii iyiye, dogruya, idenle 
dogru gidilmeye ahtllmi~hr. 

t~timai muhitin otoritesi, eski tabirile 
ahlaki miieyyidelerin amlarm dogurdugu 
tecriibelerle birle~n irade kuvvetlerinin 

bir muhasalas1<hr. Tarihe kok salan bu 
(butiin) iin ufak bir pa~ast demek olan 
aile otoritcsi de, frensiz kalmamak ~ar· 

tile, aile biiyiiklerine dii~er. Evet, frensiz 
kalmamak §&rtile I <;iinku a~1k hakstzhk
lar ~ocuklarm da goziinden ka~maz. A· 
~1k haks1zhklar ve biiyi.iklere yakJ~Jya
cak densizlikler .. Ana baha ve c;ocuklar. 
kaynana, goriimee, daha kimler varsa 
sofra ba~mda topland!klan vakit net'eli 
bir samimiyet hava.s1 ic;inde giile konuea 

yemek yemenin hazim ve s1hhatle ne ka· 
dar alakast oldugunu bilmek icin doktor 
olmaya liizum yoktur. Sonra, hele sofra 
ba§mda · sinirlerin bo§anmast, klZlP. sofra· 
dan kalkmalar. yahud yemege dar1hp 
gelmemeler. biiyiiklere ~erleyip ofkesini 

kii~iiklerden !malar, huysuzluklar, h1r· 
~mhklar, ba§ agnlan. catkilar, asprinler, 
piramidonlar filanlar ... Bunlarm da haz· 
rna ve s1hhate ne fena tesir ettigini bil· 
miyen.. hatta, belki de reeriibe etmiyen 

yok gibidir. 
Cocuklanmiz1 ideale dogru goturmek 

i~in once kendimiz 0 yolun yolcusu ol-

mahyJZ. 
Ali Kami AKYtJZ 

S1vasta Aktam K1z San' at 
okulu a~dd1 

Sivas (Hususi) - Biiyiik emekler sar
file yapilan Aqam Ktz San'at ~~ulu ~ 
nun agilma wreni yapll~§hr. Toren~e 
Valimiz Nazmi Tokerle btr~ok daveth-
ler haztr bulunmu§tur. Torene <lk~lun 
geni§ bir salonunda Maarif miidiiril Ce
mal Giiltekinin wylevile b~lanmJ~tlr. 
Okulun §imdilik 150 talebesi vardlr. Bu 
miktann daha yiikselecegi de ~m.ul_ ~ 
maktad1r. S1vas kadmlarmm yem blr l§ 

ve <;ah~a yuvasma kavu§tuklarmdan 
dolaYJ. <;ok sevinc duymakta olduklau 
muhakkaktJr. 

mekteb 

CUMHURlYET 

Tarsusta yap1 koo

peratifi kuruluyor 

Kooperatife 'imdiden 79 
ortak kaydoldu 

Altmi~Indan sonra! 
Tarsus (Hususi) - Profeoor Yansen'e 

yaptmlmakta olan ~ehir planma uya -
cak §ekilde, kasabam1zda yiiz evlik bir 
mahalle kurulmas1 fikri iizerinde i§le
nilmekte idi. Bu tetkikler son zamanda 
miispet bir safhaya girmi§ say1labilir. 
Yiiz ortakh bir yap1 kooperatifi kurul
masl kararla§mJ§br. Kurulacak yap! 
kooperatifine 79 uzman kaydolunm~ ~ 
tur. Yap1lan evler, Ankarada bah~eli 
evler kooperatifinin kurdugu evlerin, 
muhitimizin hususiyetleri gozoniine a
lmarak tadili suretile ve birkac; tip iize
rinden olacakt1r. 

Bu te§ebbiisi.in tahakkuku takdirinde, 
Tarsusumuzun en muhim bir ihtiyact 
kar§llanrnl§ ve kasabam1z modern tesi
sath yepyeni bir mahalle kazanrn1~ o
lacakhr. 

Bir cinayet 
Burada bir adam, kavga neticesinae 

ii~ ki§i tarafmqan dort yerinden b19ak
la a~r surette yaraland1. Hadise §Udur: 
Ye~il rnahallesinde oturan Salih Ya

plCJ ile ayni mahalleden Arab Hanna
nm aralan otedenberi ac;1ktJr. Arab 
Harnza ge<;en giin aqam ustu Salih Ya
plcmm evine giderek <lDU dt§aTl !ra#lr· 
mt§, Salih sokaAa <;Jkml§ ve bir mud
det konu§tuktan sonra aralannda gii -
riiltii kopm~. Gi.iriiltiiyii i§iten Salihin 
babas1 !brahim, karde§i Hasan ve da • 
madlan Mehmed Mdiseye karl§rnl§lar 
ve Arab HamzaYJ. dort yerinden bt<;akla 
ag1rca yaralad1ktan sonra ka<;nu§lard1r. 

Giiriiltii ve feryad i.izerine vak'a ma
halline zabtta yeti~mi§ ve yarah Arab 
Hamzamn ifadesi almdtktan sonra der
hal Mersin Memleket hastanesine gon
derilmi§tir. Ka~an dart ki§i, stkl bir ta
kib neticesinde iizerleri kanh bir halde 
yakalanmi§lar ve Adliyeye teslim edil· 
mi§lerdir. _ ___: ____ _ 

Y e,ilay cemiyetinin 

senelik toplantisl 

Sima! memleketlerinde insanlarm ya
§ama tamm tetkik etrni§ olanlar btlirler 
ki fsv~te, Norv~te, Danimarkada, 
Finlandiyada cimnastik kadm ve erkek 
biitiin halk i~in bir ibadet mahiyetinde
dir ve herkes bu saghk dinine can ve go
niilden baghd1r, evlerde, mekteblerde, 
miiesseselerde, fabrikalarda, ~ehirlerde 
oldugu gibi koylerde de biiyiik kii<;iik ye
disinden yetmi§ine, hayu dogru degil, 
dogumdan oliime kadar hergiin viicudii
nii i§letmegi dini bir vazife bilir ve onu 
hi~ ihmal etmezler. 

Kopenhag'da, lstokholm'da, Helsing
for§'da, Oslo'da her semtin cim.ustik 
salonlan vardzr. Sabahtan ak§arna ka • 
dar muayyen saatlerde ~ocuklar, gene • 
ler, orta ya~hlar, ve ya~hlar bu salonla'ra 
akm akm dolarlar, bir mua.llimin \tu • 
mandasmda viicudlerini i§letirler, du§ • 
lanm yaparlar ve ~lklP giderler. 

Ak§am iizerleri saat 17 den 19 a ka
dar ekseriya her seans 25 dakika devam 
etmek iizere ya§lan altmi§l ge~mi~ olan· 
lara tahsis edilmi~tir. <;ok defa gidip bu 
gene ihtiyarlarm idmanlanm seyrettim 
ve onlarm azim. sebat ve irade kudret-

(Ba$tara!t 1 fnd 3rJht/ede) lerine hayran oldum. 

boyle bir mefkure etrafmda ~ah~ma zev- Baz1lan k1r sa~h. fakat ekserisi slit 
kini bizzat idrak etmit bulunuyorlar. Bun- gibi beyaz sa~h. gene yiiriiyii§lii bu alt· 
dan dolayz ana Y e§ilay, genderi kendi m1ohk, yelmi§lik babacanlann gayret ve 
kendilerine idare ettiriyor. Bu s.uretle sas· iimidle dolu c;ehrelerinde hareketin ver· 
lam ira deli, kuvvetli yumruklu ve bu digi ne§' e ayanbeyan okunuyor. Bas ve 
yumrugu ile her rurlii fenahk y!lanlarml e· bariton seslerin . <lkuduklan ne§ideler, 
zebilecek kalitede gencler yetittiriyor. El- mar I.ar cimnastik salonuna bir mabed 
bette bu ideal gene. gayesine ula§aeaktu. halini veriyor. 
Ye~lay, kurulu§unda i,tih:u ile kar~1lan· Kopcnhag'da bu yaoh adamlan bir 
m1~h. Mustehziler, hiirriyete teeaviiz edil- giin gidip seyrettim. Zemini parke, her 
digini ileri siirmii§ler<li. Biz, hiirriyete te- taraf1 aydmhk bir salonda dizildiler. 
caviiz degil, ilim ve fen ile alkolizme kar· Hi~birinde ihtiyarhktan eser yoktu. Bii· 
§1 miieadele ettik. Arblk memlek~t'te Y e• yiik bir ciddiyetle biraz ~1kmt1h olan ka· 
tilay mesaisi, bir memleket ve vatan me· rmlarmt mayonun iistiinden ugu~turdu
saisi olarak kabul edilmi§tir. Bu bususta Jar. Kollanm, bacaklanm, govdelerini 
biiyiiklerden de tetvik sesleri duymakla bir ahenk ve intizamla her yana i§lettiler. 
bahtiyanz.» Arkaiistii yere yatlp ~h§tllar. Bir~ok 

Fahreddin Kerim Gokayin alkltlarla nefes ekzersizleri yaphlar. Sonra dersten 
kar§Ila~n bu s<>zlerinden eonra umumi ~Jkan mektebli c;ocuklar gibi giilii~erek 
katibin raporu okwtdu. Rapor, bir sene· §akala~arak dut dairesine g~tiler. 
lik mesaiden bahsediyor. Ve §U ciimle ile Onlarl miiteak1b ya,h kadmlar, bii • 
bitiyordu: yiikanneler salonu doldurdular. Hepsi de 

«- Turk genei I !kind vazifen alkol kemal YA§lnt ~oktan ge~mit insanlar: fa· 

1 k kat bunlann da ne yuriiyii§lerinde, ne 
ve uyu•turucu maddelerden kurtu ma 

• hareketlerinde ihtiyarhktan eser yok l 
olacakt1r.» 01 duklanndan en az on ya~ daha gene 

Bundan sonra azalar, cemiyetin daha g(:)riiniiyorlard1. Hic;birinin suh kambur· 
verimli ~ah~mas1m temin hususunda ba· la§maml§, hepsi de dipdiri I Danimarkah 
Zl tekliflerde bulundular. Bu arada tak- profes<ir (Knutsun) dan ogrendigime 
vim ve afi§ i~i de gorii~ldii. MiiteakJben gore bu salonlara orta halli memurlar, 
yeni idare heyeti s~imine ge~ildi. Doktor magaza miistahdemleri, mekteb mual • 
F ahreddin Kerim Gokay, daimi reis ol- limleri ve miitekaidler devam edermi~. 
mak ijzere yeni idare heyeti ~u zevattan Ciinkii bu salonlar her keseye elveri~li 
te§ekkiil etti: imiJ. V akit ve hali yerinde zenginler 

Fehmi. Suphi, Meliha. 0!1han, Ab· (Zander) miiesseselerine giderlermi1. 
dullah Mahmud, Gavsi, Kemal, Enver, Y almz muhakkak olan bir$ey varsa 
Musta,fa, Ayten. Mukiib. Necmi, lhsan. §imal memleketlerinde yediginj ogiitmek, 

Y e~lay mensublan, kongre miinaseb: hareketi ~evmek··~ .her ya.~ta v~cudiinii. .i~
tile Rei~icumhur lsmet tnoniine, Mechs l~tmek, Cimnashgl genchkte b1r g1da, Jh
Reisi Abdiilhalik Rendaya. Ba§vekil Ce· byarhkta bir deva gibi kullanmak bir iti· 
lal Bayara, Dahiliye Vekili Doktor Re- yad halini a!rnJ§. 
fik Saydama. Ciimriik. ve tnhisarlar ~ e-- • Biz de ya~h ba~h kimseler ~ok kere ge· 
kili Ranaya, Maarif Vekili Hasan Ali hp benden ak1l dam~ular. (Bu ya~h 
Yiicele, S1hhat ve l9timai Muavenet Ve· ba~h dediklerim daha heniiz altm1~1 bul

Yazan: 
Selim Sun 

Ben spora 
ba~hyabilir miyim? 
derler. 

Ben de cevab ve
nnm. 

- Once kendinizi 
bir tabibe giiielce 
muayene ettirip vii
cuduniizde hareke -
te mini olacak bir 
anza bulunmadigl
nl ogreniniz ve son• 
ra spora degil, cim
nastige ba~laym1z. 

)'ani viicudiiniiziin 
hareket g1dasmJ tedricen ve ihtiyac nis • 
petinde veriniz! derim. 

N as1l her ya~ta yiiziimiizii ytkamaga 
mecbursak, viicudiimiizii de her ya§ta 
hergiin bir sistem dahilinde i§letmege ve 
uzviyetin hareket g1dasm1 vermege mec
buruz. 

Y a~hhkta kanm deveram ag~rla~tr, 
damarlar uzviyete liizumu kadar g1da 
gotiiremez bir hale gelir. Kalb adalesi 
yorulur, fazla §iddete, devamh saye 
tahammiilii azahr. Bir cocuga veya 
bir delikanhya kamn deveranm1 tesri i<;in 
ta vsiye ettigimiz §iddetli ve yorucu ek· 
zersizleri ya§lanrni§ bir kimseye yapllr· 
maktan sabnmz. Fa kat altmJ§mdan ~on
ra adalelerini yormadan, uzviyeti biiyiik 
sarsmblara ugratmadan yap1lan miinfeil 
(passif) ve haraki (actif) cimnastikler 
vard1r. Bu ( deveram dem ekzersizleri) 
kalbi yormadan adaleleri itletir ve ek • 
seriya (passif) mahiyette olan masajlar· 
Ia batlar. 

Altrru§mdan sonra en ~ok korkulacak 
~Y biiyiik cehd sar£101 icab ettiren §id
detli hareketlerdir. Mesela birden ko§ • 
mak, yiiksek bir yerden atlamak. ag1r 
bir§eyi bir hamlede kald1rmak, 1k1narak 
bir§eyi ~ekmek veya dayanmak. Hulasa 
kamn iht1kamm, nefesin inkJtaiDJ mucib 
olan miimarese bu ya~ i~in tehlikeli • 
dir. 

$ehirlerd( ya§tyan ve ya~lan kemali 
bulmu olanlar, koylliler gibi temiz bava 
ile cigerlerini hergiin y1kamak fml!llm 
bulmadtklarmdan onlara en cok laz1m o· 
lan nefes cimnastiklcridir. Yani cigerler 
vas1tasil~ kana bol oksijen vermek. Bu • 
nun i~in de cigerlerin ve cildin teneffilsii· 
nii temin etmek icab eder. 

Nefes cimnastiklerinde biri aktif digeri 
pasif olmak iizere iki prose de var.:l1r. 
Aktif olanda kollan yandan yuka.n kal
duarak gogiis kafesini iyice acarak ci • 
gerlere tedricen bol hava sevketmek ve 
gene yava1 yava§ kollanm Uidirirken bu 
havayt ~zkarrnak. Bu hareketleri hafif 
yorgunluk doyas1ya kadar vezin ve a -
henkle tekrarlamahd1r. 

Pasif nefes cimnastikleri bir yardlrn
Cl tabibin veya bir miitehassJs muallimin, 
cimnastik yapamn kollanru tutup idete· 
rek yapttrd1ih hareketlerdir ki bunlara 
lsve~te hasta cimnastikleri ad1 verilir. 

Cildin teneffiisiinii temin eden cimnas
tikler pijama iizerinden yap1lan masajlar 
ve k<llonyah su ile Islat!lml~ yumu~ak bir 
hamam kesesile cild iizerine yap1lacak 
friksiyonlard1r. 

Bilhassa ihtiyarhkta cigerlerin ve cil
din tuvaleti ~ok mii.himdir. 

Cigerlerin en biiyUk diitmanl tUtiin • 
diir. lnsam tedricen zehirliyen bu gi.di ve 
sinsi dii§mandan ihtiyarlar sakmmaiidJr
lar. 

Altm1~1 a~anlar hareketin hayat ve a· 
taletin oliim oldugunu bilmeli ve kendi· 
ni rehavete kaptJrrnaktan sakmmahd1r • 
lar. Viicu8iine bakmasmt bilenler alt • 
mt~mdan sonra da ihtiyarlamazlar, ya~ 
la.mrlar fakat ~okmezler. 1htiyarlar var
dir, fa kat ihtiyarbk yoktur 1 

Selim Strrr T ARC AN kiline tazim telgraflan ~ekilmesine karar mami$ olanlard1r l) verdikten sonra toplantl sona ermi§tir. c _____ _;, ________ ..;_ _____________ _ 
ticaret 

Bursa vilayetinde bulunan 
madenler 

Bursa (Husust) - tnegoHin Hamza • 
bey koyii rnuallimi S1tln Ozdogan, koy 
civannda bir maden bulmu§, bu maden

. den bir niimune alarak kaymakamhk 

( liusust ) _· Ka serinin :Biiriingoz koyii haHn on bin .. lira s~:~e
dersaneu kargir brr ilk mekteb binasl yaptirmt§br. Go~derdlgJm 

himmetile yapilan mekteb binasmt gostermektedir. 

vas1tasile vilayete gondermi§tir. Vila • 
ye~e bu maden ni.imunesi Ankara Ma
den Tetkik ve Arama Enstiti.isiine gon
derlimi§tir. 

Son zamanlarda vilayetin muhtelif 
noktalarmda goze <;arpan bu maden a
rama i§tiyakt hemen her tarafa sirayet 
etmi§ gibidir. Bilhassa Orhaneli hava
lisinde koyluler s1k s1k maden ararnak· 
tad1rlar. 

Orhaneli civanndaki <;atak krom ma
deni kl§ dolay1sile faaliyetini tatil et -
mi§tir. Tiirk Anonim ~irketine aid krom 
madeni son altt ay zarfmda 10 bin ton 
krom <;Ikararak sevketmi§tir. 

Galatasaray Ticaret ve Bankac1hk §Ubesi 38-39 y1h mezunlan diin mektebin 
konferans salonunda bir konser vermi~ler ve ~ok muvaffak olmu§lard1r. 
Resmirniz orkestra heyetini gostermektedir. 

5 

D UYDUNUZMU? 
l;ifte felaket 

Alelade bir za· 
b1ta vak' as1 amma, 
felaketin iistiiste gel
digine iyi bir mi
sal. Pariste Diibua 
isminde bir adam
eaibzi, korn§usunun 
kopegi Jsirrni~. A
damca~z. yiiregin
de kuduz korkusu, bacagmda di~ yerleri, 
kafasmda ofke, solugu kom~usunun evin
de alllll~. Sikayet miinaka§aya, miinaka
§a kavgaya donmu§, kavga dogii~le bite· 
cekken, zavalh Diibua'nm arahk bir 
kapzya ili~en gozleri, orada kendi kan
smJ gormez mi? 

Bu sefer, Diibua'cJk, nefes nefese ka
rakola ko~mu~. hali anlatmi§. Simdi iki 

korn§U, iki ba~h bir davayJ, mahkemede 
halletmege ugra§Jyorlar. Uzun soze ne 
hacet. Diibua, hakime: 

- Kom§wnun kopegi beni kaptt; 
kendisi de kanm1 kaptl. 

Diye iki kelime ile davasmt anlatsa, 
i§i <;abucak halleder sanmm. 

. t' Dolu 
{(J • Ce~enlerde Si • 

~ 111:! i ~ mall Afrikada bir .0 I! 1~ ·f'Q kasaba.ya dolu yag· 
/ ' " ml§. Doludan ev -
.. , vel, misli goriilme· 

0 ~ • r-i L mi, derecede miit-
"" ~ \ '<..... h hi~ bir kamag et· 
~ _ 'a,J raf1 siipiirmii~. Her 
~ 

zaman. her yerde 
ola~an bir i§. T abiat, maalesef ok~arken 
devuen, y1kamak isterken bogan, hzzmJ 

alamaz, giieiinii zaptedemez bir kuvvet. 
Fa kat, bu seferki dolu, miijdecisi ka

SJrgayJ solda. stfu buakm1~. Cokten do • 

k~len .. dol~ tanelerinin herbiri oyle bii
yukmu§ k1, tenis topu, bunlann yanmda 
ZIPZIP ufakltgmda kal1yormu§. Keene 
karpuz iriliginde buz pa~alan. 

«Gokten ta~ yagsa ... » dedikleri olsa 
olsa hu olacak. 

B1~kla kovalama! 
Sarho, oldugunu iddia 

eden Laz Mahmud, 
diin beraet etti 

Evvelki gece 24,15 te Beyogluncla 
Arabac1 sokagmda bi~akla bir kovalama 
olmu§. F evzi isminde birisini kama ile 

tehdid eden Uz Mahmud yakalanarak 
Adliyeye verilmi§tir. Diin, nobet~i asliye 
dordilncii ceza mahkemesinde cereyan e· 

den muhakeme esnasmda suc;lu Mahmud, 
kendi~i b.ilmiyecek derece sarho§ oldugu· 
nu, h1c; bir§ey hatJrlamadJgmi, mezkur iki 

bt~aiim da kendisine aid olmadlg!Dl soy • 
lemittir. Bunun iizerine §&hid olarak ciin· 
lenen ~ehidmuhtar mahallesi bek~isi A· 

ziz, vak'ay1 nasi! gordiigiini.i anlatmi§, 
Mahmud buna itiraz ederek (yalan soy
li.iyor) demi§tir. Reis, (Peki bu yalan 

soyliiyor, timdi ~aglraeaglmlz polis me• 
muru da mJ yalan soyliyecek?) diyerek 
Emniyet ikinci 1ube komiser muavinlerin• 
den Zihniyi ~ag1rhp dinlemittir. Zihni, 
Mahmudun elinde b1~akla F evziyi takib 
ettigini gonnedigini, lakin iizerinden km 

ic;inde bir kama <;lkardJgtnl soylemi~tir. 
Heyeti hakime, Mahmuda isnad edilen 
suc;u varid gonnemi~. mumaileyhin ruh -

satstz bu;ak tatldlg!Ddan dolay1 ii~ giin 
hapsine karar vermittir. B1~aklar musa -
dere edilmi§tir. 

Bir Leh generalinin kemik· 
leri Pariaten V ar§ovaya 

nakledildi 
Var§ova 15 (a.a.) - Napolyonun or -

dusunda general olarak hizmet etmi§ 
'Clan Polonyah biiyuk vatanperver G~ 
neral cTyszkiewitez. in Paristeki cPere 
Laehaise• mezarh~mdan ~1kanlan ve 
Polonyaya. getirilen kernikleri merasim
le gomiilm~tiir. 

Ordu rahibi b&§piskopos eGan. Ma
re~al cSmigley Rydz. in ve hukumetin 
miimessilleri haZlr oldugu dini bir ayin 
icra etm~tir. 

Tyszkiewiez'in ahfad1 onun kemikle
rini Fransadan Polonyaya getirrnek su
retil~ miiteveffamn cesedinin Polonya 
topraklanna ancak Polonya tam istik • 
!aline sahib olduktan sonra gomiilmesi 
suretindeki son arzusunu yerine getir
mi§ oluyorlar. -···-<;ek komUnistleri 

Prag 15 (a.a.) - <;eko-Slovak siyasi 
mehafilinden bildirildigine nazaran, 
Prag hiikO.meti, Moskova hiikumetine 
rniiracaat ederek, Sovyetler Birliginin 
<;ek komi.inistlerini ne §erait altmda 
Rusyaya kabul edebilecegini sormu~tur. 

Sovyet hiikfuneti, bu babda bir karar 
vermek ilzere mevzuubahs komunistle
rin mufassal bir listesini istemi~tir. 



•• un n lik ma~lar1 yap1la 
Be~ikta~ V efay1 4- 0, F enerbah~e Istanbulsporu 8 -1, 

Beykoz T opkap1y1 7 - 0 magiUb ettiler 
Lik ma<;larma diin guzel bir havada ii<; j mas! neticesi 28 inci dakika E§ref ~iin-j 

stadyomda da devam edilmi§tir. Ta - cii say1y1 yapti. 
kimlar eksik kadrolarla oynamaga mec- T amamile ambale olan Vefa 31 inci 
bur olduklanndan musab,akalar t;ok zevk- dakikada ,Sereften giizel bir pas alan mer-
siz olmu~tur. kez muhacimleri vas1tasile dordiincii go-

Seref stad1nda : Iii yedi. . . . . . ·. 
• Oyun son,a kadar Be§Ikta§m bmbmm 

Be§ikta§: 4 • V efa: 0 tak1b eden hiicumlarile ge~mi'§ ve neti
cede 4 - 0 V efamn maglubiyetile bitmi§· 
tir. Haftanm en miihim rna"! Be~ikta§ -

V efa tak1mlan arasmda Sere£ stadmda 
oynanmi~hr. Talumlar sahaya ~u §ekil- Taksim stadJnda : 
de ~Ikhlar: 

Be~ikta§: Mehmed Ali _ Taci, Hiis- Galatasaray: 1 • Hilal: 1 
nii - Biilend, F eyzi, Sevket- Hayati, R1d- Taksim stadyomunda Galatasarayla, 
van, Bedi1, Seref, E§ref. Hila! arasmdaki m,a~. Sazi T ezcamn ida-

Vefa: Azat - Saim, V aihid - Sefer. resin de yapiid1. T ak1mlar §U §ek1lde sa
Lutfi, Nam1k • Adnan. Abdu§, Si.ikrii. haya ~Iknlar. 
Mehmed, Goro. Galatasaray: Osman - Lutfi, Adnan -

Oyuna Vefamn hiicumile ba§landJ. Musa, Bedii, Ekrem - Necdet, Siiley
Be§ikta§ miidafaasma gelmeden kesilen man, Cemil, Bodori, Mehmed. 
bu hiicumu, Be§ikta§m hiicumu ta'kib et- Hila!: Murad - Akif, Muammer -
ti. Oyun, bir miiddet kar§Ihkh hiicum- Mustafa, Zeynel, Salim - Lutfi. Ha!Ck1, 
larla devam ettikten sonra V efanln akm- Riistem, Haluk, Ibrahim. 
!an tehlikeli bir §ekil almaga ba~ladJ. Oyuna Calatasaray ba§ladi ve ilk bir 

Sol actiktan ortalanan topu bek Abdu§ hiic.umda biiyiik bir fiTSat ka~1rdi. Gala
miikemmel bir §ekilde vole ~iitle Be§ik- tasaraym hiicumundan kurtulan Hilalin 
tas kalesine att1 ise de Mehmed Alinin soldan yapt1g1 bir hiicumu korner ile ni
ha-rikulade bir si<;rayi§I topun kornere git- hayetlendi. 
mesine sebeb olclu. Sagdan ctekilen kor- Sagdan <;ekilen korneri Hila! merkez 
ner bo§a gitti. mu1lacimi Hakk1 giizel bir kafa vuru§ile 

iki tarafm zaman zaman yaptJg1 hii- ii.<;iincii dakikada gole c;evirdi. 
cumlara ragmen oyun miisavi bir §ekil- Galatasaray bu say1dan sonra oyuna 
de devam ederken, Vefa gene soldan hakim oldu. 
giizel b,ir ini§ yaptl. Kale oniinde topu ya- Fa kat kan~Ik ve SI1kl§I1k oyn,ayan Ga
kalayan sagi<;. topu Mehmed Alinin eli- latasaray say1 ~Ikarmak imkamm bula-
ne attl. m1yordu. 

Yefa merkez muavininin tutuk oyunu Takimda ilk defa merkez muhacim 
tak1m iizerinde !biiyiik bir aksa.kh&a se- oynayan Cemil, ~ahs1 oyunu yuzi.inden 
beb oluyordu. Hiicum hattmm biribiri iistiiste fiTSat ka~myor, digc:r mutl1acimle
iizerine yapt1g1 hiicumlardan birinde Be- rin isteksiz oyunlan ibiribirlerini bozmak
siktas miidafi1 tooa yumruk vurdugu ic;in tan ba~ka bir i§e yaramJYordu. 
penalti olclu. F akat Vefahlar bunu di§a- Bir arahk bu t;emberden kurtulan Hi-
n att1lar. Ial, sagdan y,aptig1 bir hiicumla merkez 

V efanm bu tdhlikeli hucumlari, Be- muhacimleri vasitasile giizel bir fmat ya
~ikta §I mi.idafaa oyununa mecbur ettiy- kalad1ysa da kaleci Osman biiyiik bir 
se de Hiisnii ve Mehmed Alinin giizel maharetle bu tehlikeyi atlatti. 
oyunu sayesinde devre s1f1r stnra bitti. Kolayhkla hiicum f1rsah bulan Gala-

lkinci clevre ta~aray biitiin hatlarile Hilal kalesine ine-
ikinci devreye ha.kim bir ~kilde ba§- rek beraberlik saylSI ic;in ic; s1k,an hucum

]1yan Vefa, biraz sonra bu Mkimiyeti Be- lanna ba~lad1. Kontrolsuz.. §'i.itsiiz., isa
§ikta~a verdi. bet~iz bir oyunla ~1rpman Galatasaray 

Ofsayd vaziyetinde topu yakalayan ~iicum hatti 44 iincii dakik,ada Necde
Be~ikta§ merkez muhacimi yedinci daki- tin attJgi penalt1 ile beraberligi temin et· 
kada hafif bir §iitle ilk golii tak1mma ka- ti. Devre 1 - 1 berabere bitti. 
zandud1. Bu say1dan sonra lhemen hiicu- lkinci clevre 
rna ge~en Vefahlar sagdan bir korner lkinci devreye bu mii~kiil vaziyetten 
kazand1lar. Hiisnii miikemmel bir kafa kurtulmak ic;in ~dk h1zh ba§hyan Galata
vuru§ile bu tehlikeyi atlattl. · saray ilk dakikalarda gene bir hrsat ka-

Yava§ yava§ hiicumlari biiyiiten Be- c;ud1. Biraz sonra Hila! miidafaasmdan 
§ikta~ 23 iincii dakikada Hayati vas1ta- kurtulan top bo§ buak1lrn1§ olan Gala
sile ikinci sayiyi yaptl. Bu ~ay1da-n evvel tasaray mi.idafaasma kadar geldi. Osma
Hayati hendbol yaptl, fakat bu mac;ta nm yerinde bir miidahalesile Hila! ikinci 
nedense hie; ko§mayan hakem Tank pek bir fmat ka<;ud1. Bu teh1ikeyi atlatan Ga
bariz olan bu hatayi gormedi. latasaray hem hiicuma g~rni§, hem de 

iki say1dan sonra olduk<;a rahat bir ne- Cemili geri alarak Adnani ve Musay1 hii
fes alan Be§ikta§, biribiri iizerine hi.icum cum hattma, Lutfiyi muavin hattma al-
yapmaga ba§lad1. rnl~l. 

V efa kalecisinin topu, yumnikla Be- Soli<; Bodorinin sakatlanmasi dolayisi-
~ ikta~ muhacimlerinin oniine kadar vur- le yap1lan bu degi§iklik Calatasaray hii· 

- """"' viKt BAUM • ~eviuo• HAMDI VAROOLU l 
~0~ ~0::,~~~. ~ftaaa J 

Frank, yab~1kh oglile iftihar eden ve 
kadm bahsinde bile birinci smif bir terbi
ye gormesini istiyen annesini dii~iinerek 
gii!Umsedi. 

Sen nehrine bakti. iki kiic;iik kay1k gec;i
yordu. Gokyiizii, bir an evvel uzakla$mak 

, i<;in sabuSIZlamr gibi goriinen beyaz bu-

• !utlarla kapbyd1. Kar~l sahildeki agac;lar
da tek 'tiik yapraklar kalmi$ti. Ve biitiin 
bu manzarada biraz hiiziin vard1. 

Birden bire, ic;inde, ihtiyarlami~. lii
zumsuz bir hale gelmi$ olmaktan miite
vellid bir iiziintii duydu. Ak&am yemegi

ne kadar, diinya yiiziinde, yapa_!<ak bir 
i~i yoktu. Viicudiinii fazla yoran her in
san gibi, o da i$sizlige, yalmzhga taham
miil edemiyordu. 

Yiiregine hiiziin veren Sen nehrinden 
uzakla~ti. bir taksi c;agiTdi ve otele gitti. 

Otelci Madamla biraz gorii§tii. Bu 
kadm, ihtiyar ve aklllll uslu bir papagam 
" '1~·nvordu . Havat hakbnda ivi maluma· 

ti vard1. Davis, kap!Cl ile biraz c;ene c;al
di; bir iki yere telefon etti. «Boeuf sur le 
toit» lokantasmda kendisine bir masa aytrt 
t1; bir roviiden bilet istedi; F arer ve ka
nsile birlikte g~irecegi geceyi dii&iinerek 

derin derin i<;ini c;ekti. Odasma c;Ikh, gitgi
de artan endi~sini izaleye c;ah~t1. Soyun
du, soguk bir du& yapti, sigara ve kon

yak ic;ti. Y atagma uzand1. N a file. Oziin
tiisii devam ediyordu. 

Bu iiziintii, Berlinde, Parise hareket 
edecegi zaman ba~lam1~ ve son iki giin 
zarfmda miitemadiyen artmi~tJ. Frank. 

bu iiziintiiye, bu zihni me~galesine a&k 
ad1 vermek istemiyordu. Hayatmda, ufak 
tefek alakalan c;ok fazla oldugu ic;in a~ka 
inanmiyordu. 

Cozlerini kapadt ve uyurnaga c;ah~h. 
lmkam yok. Uyku yerine, hayale daldi. 

Bu iiziintiiyii giderebilecek bir c;ok ~y
ler, giizel, miiteaddid, eglenceli ~yler is· 
tivordu. Ve bu hiilvalarmda, bu arzula· 

cum hattma biraz can vermi§se de tama
mile miidafaaya <;ekilen Hila] kalesi a· 
d1m atilmaz bir hal alrni§h. Y ava§ yava~ 
biiyiik bir tazyik altmda kalan Hila!, va
kit g~irmek ve zaman kazanmak i!;in to· 
pu dJ§an atlyor, bu arada N ecdet ve Si.i
leym,amn zoraki oyunu iis-tiiste f1rsatlann 
ka~masma sebeb oluyordu. OylUl bu su
retle 1 - 1 berabere bitmi~tir. 

Vefahlar Be§ikta§ kalesi oniinde 

Fenerbah~e stad1nda: 
Beykoz: 7 - T opkap1: 0 

Beyko~'Ia, Topkap1 arasmdaki musa

baka Kadrkoy stadmda yapild!. T,alebele

rin oynamamas1 yiiziinden T opkap1hlar 

sahaya on ki§i ile c;1kimaga meCbur kal
dtlar. T aktmlar sahaya ~u ~kilde dizil-

Hilal - Galatasaray ma~;mdan bir enstantane 
( 

Lik ma~lar1nda puvan vaziyeti 
Takimlar Oyun Galib Berabere Maglub Atbgt Yedigi Puvan 
Be1;;ikta1;; 13 10 3 
Fenerbah<;e 13 10 2 
Galatasaray 13 9 3 
Beykoz 13 6 3 
Vefa 13 6 3 
Hila I 13 3 2 
?tileymaniye 13 2 3 
Ist. Spor 13 2 2 
Topkap1 13 3 

rmda, Evelin daima mevcudu. Uyuma
yordu. Her an gozlerini a<;Jyor, sigara
smdan bir nefes c;ekiyor, onlerindeki kii
c;iici.ik balkonlarla, F rans1z tam, yiik~ 
sek iki pencereyi, kar~Idaki arduvaz da
ml, yagmur borusunun iistline konan gii· 
vercinleri goriiyor, sokaktan gec;en oto
mobillerin kornalanm i$itiyordu. Gozle
rini kapadJ ve Evelin'le beraber, talebe
ligi zamanmda oturdugu Sevres sokagm
daki acaib eve gitti. 

N e de olsa, galiba bir pare; a kestirmi~
ti. Uyand1g1 zaman giine$ kaybolmu$tU. 

Sakaklan ate$ gibi yamyordu. Bir miid
det, yathg1 yerde, hemen hic;bir $ey dii· 
~iinmeden kaldl. Sonra, gece dolah1 i.istii· 
ne biTaktJgi kiic;i.ik ceb defterini, anahtar
lanm ve ciizdamm ald1. Bir telefon nu
marasl arad1. Yerinden kalkmadan tele
fonu ald1, Berlin Oliva 03784, Madam 
Evelin Drost adresini istedi. Miistacel 

demeyi de unutmad1. 
!~inde bir sevinc v,ard1. Fa kat <<rna· 

naSIZ §ey» diye dii~Uniiyordu. T elefonun 
!;almasim, uzand1g1 yerde bekledi. Bir
denbire, yiireginin !;arptigmJ hissetti. Cii
liimsedi. Hayret i~indeydi. 

Berlini bulmak, Londrada Pearl'i bul· 
mak ka~ar kolay olmadi. Maamafih, bir 

53 13 36 
1 52 10 35 
1 36 13 34 
4 41 25 28 
4 23 23 28 
8 20 42 21 
8 12 35 20 
9 19 40 19 

10 14 47 19 

<;ok zil sesinden, birc;ok ~agirmalardan, 
Paristeki santralc! matmazelle Berlinde· 
ki santralc1 matmazel arasmda teati e
dilen sinirli rSozlerden sonra, telefonda, 
mendebur bir ihizmetc;i sesi h1rladi ve bir
denbire Evelin'in ses.i i§itildi: 

-Frank? 
Evelin? 
Evet, benim. 
Yalmz m1sm~ 

Hay1r ... l§ey, evet. 
Beni dinle sevgilim. Senin buraya 

gelmen laz1rn. Elzem. Y apyalniZlrn, her 
dakik.a seni dii§iiniiyorum... Art1k sa b
rim kalmadt. 

sukut. 
- (:i<;ekleri aldm m1? 
- Evet, te§ekki.ir ederim. 
- Beni se-Viyor musun, Eve lin~ 

Bi.r ~ilkut. 
- Evet, Fran'k. 
- 0 halde geleceksin. Derhal gele-

ceksin. Berlinde, biribirimizi goremedik. 

Burada bulu~mak ne narikulade tbir ~ey 
olacak. Gelecek misin ~ 

- Nasi! olur, dii§iin bir kere ... 
- Bundan 1kolay bir ~y yok. Saat 

I 0,45 te Sarlotenburg' dan trene binersin, 
ertesi gi.in 17,30 da Paristesin. Ben 

, j bu mukavemet yav,a§ yavat 
ba~lad1. Fikretin kornerden 
ile ba§hyan bu say1y1 sJrasile • 
ban ve gene Fikretin dordiin'd 

j diler. 
Beykoz: Kandili - Bahadu, Halid -

Mehmed, Mustaf,a, Calib - T urhan, Sa
deddin, Sahah, Said, Kaz1m. 

T opkap1: Abdiilkadir - Hristo, Saba
haddin - Ali, Kamil, Hamid - Y unus, 
Ziya, Salahaddin, Sadtk. 

Oyuna Beykozlulann hi.icumile ba§ -
l,and1. Daha ilk dakikalarda ha.kim bir 
vaziyet alan Beykozlular, T opkapi kale
si oniinde toplandilar. hi tam3'mile mii· 
dafaaya doken T opkrup1 sagdan ve sol
clan biribiri iizerine hiicumlar yapan Bey
koz kar§Ismda 'biiyiik bir zorlukla tutu· 
nuyordu. 

Bidayette ilk golii <;-~karan Beykozlular 
hiicum iiS>tiine hiic.um yaparak ilk devre· 
de dort say1 birden yapt1lar. 

Devre 4 - 0 Beykoz lehine ibrtti. 
fkinci devre biraz daha canh oynaya· 

rak daha fazla go! yememege c;ah§an 
T opkap1 bir miiddet mukavemetten son
ra ii~ gol daha yiy.erek ma<;I 7 - 0 'kay
betti. 

· F enerbah~e: 8 - 1. Spor: 1 
Ciiniin son musabakas1 F enerbah!;e ile 

fstanbulspor arasmda yap1ld1. 
T alumlar sahaya §U kadro ile <;JktJlar: 
F enerbah~e: Hiisameddin - Lebib. Fa

Zil - Re§ad, Ayte11, Ali RJZa • Fikret, 
Esad, Y a§ar, Saban, Semih. 

lstanbulspor: Ali - Ali, lsmail - Nejad, 
Or han, Tank - lhsan, Hasan, Salahad
din, Samih, Biirhan. 

Oyuna pek durgun bir ~ekilde ba§hyan 
F enerbahc;eliler bir miiddet hayli zorluk 
~ektiler. Oyun F enerlilerin tam bir haki
miyeti altmda olmasma ragmen 1s.tan
buls-por biiyiik bir mukavemet gosteriyor
du. Yirmi be§ dakika kadar devam eden 

garda beklerim. Harikulade IJir giin ge<;i
ririz. Ertesi giin seni tayyareye bindiririm, 
evine donersin. Gel. Bu imkam bulmaga 
c;ah§mal1sm. Sen 'bu ihtiyac1 hissetmiyor 
musun~ 

Telefonda bir ses var. Frank, Evelin 
<~hayiT>> dedigi takdirde, Pariste ge<;irece
gi giinlerin tarnamen zehir olacagmi dii
~iindi.i. Dilinin iizerinde, sukutu hayalin 
tadSIZhgmi §irndiden hissediyordu. 

Alelacele ilave etti: 

- Eger sen beni c;agusan, diinyanm 
obiir ucunda olsam gelirim. 

Bir iki saniye siiren bir sii'kut oldu. 
Santral memuru: 

- Konu§uyor musunuz? diye sordu. 
Evelin'in cevab1 araya kan~t1. 

- Evet. Celiyorum. 
Davis, avazi <;Ikt1g1 kadar hay'kirdi: 
- Dinle, Evelin, beni dinle. Gara ge

lecegim. Olur ki beni orada goremezsen, 
Bu!'hon saray1 meydanmdaki Burgonya 
oteline gidersin. Anhyor musun? Kanm 
oldugunu s<>ylersin ... hitiyor musun? Bir 
yere yaz da unutmayasm ... 

T elefondaki ses: 
- Allaha Ismarladik, dedi. 
Frank, telefona gene ibir$eyler hayk•r

dJ. Fa kat telefon memuru: 

kiib etti. 
Devre bu suretle 4 - 0 f 

bitti. 
lkinci devre F enei'bab<;eiiler 

dini gene Fikretin ve SabanlJI 
lerle sekize kadar ~Ikardilar. 

Oyunun sonlanna dogru 
si civarmd,a iyi bir pasla~ma 
bulspor, sol a~1klannm 
yegane say1lanm yaptJlar. 

F edere olm1yan 
arasmda 

T aksim stad1 taranndan 
federe olmiyan tak1mlar 
lar !;Ok hararetli olmu~tur. 

Birinci musabaka Pera ile 
k1mian arasmda . yap1ldi ve 
Pera takimi kazand1. d 

-5i§li ile Galataspor arasttl 
1 

1kinci ma<;I 4 - 1 Si§li taloml 

lkinci kiime 
-5eref stadmda yap1lan )kinci 

lannda Bogazi~i. Ortakoyii 4 ' 
etmi§ti'T. Fener Y1lmaz da 
YI 2 - 1 yenrni§tir. Ey\ilb de 
Jeri 3 - 2 maglub etrni§tir. ~ 

Diinkii k1r kotu• 
Istanbul Atletizm Ajanh~ 

tertib edilon istanbul k1r 
li ile T uglaharmanlari a 
metrelik yolda yap!lmJ§tJr. 
k1mim s~me mahiyetinde 
musabakada Galatasauydan ~ 
20,51 dakikada birinci, De • .11 

Hilseyin ikinci, Be§ikta§tan W 

cii olmu~tur. !kinci kategorilet 
musabaka 3000 metre idl. 

Neticede Pera 
11.52.1 dakikada birinci, 
Hi.iseyin fu<iinci.i olmu~lardiT· 

Ankarada lik 
Ankara, 15 (Husust) -

nna hugiin devam edilmi§, 
Galatasaray kat§Ila§mi~tlr. 
lar ilk devre 3, irkinci devre de 
parak 5 - 0 galib gelrni§lerdir· 

Bahkesir ~ehir ku 
kongresi 

Bahkesir, 16 (Husu.si) ./ 
Sehir kuliibii dun yi)bk 
ffil§, c;ali§rna, hesab ve bii~e 
tevsik edildikten sonra yeni 
s~ilmi§tir. 

Galatasarayh 
~ocugu o]dii 

Eski sporculanmiZdan 
Nihadm oglu As1m difteriden 
yarak diin vefat etmi§tir. 

Cenazesi bugiin ogleden 
dortte Mecidiye koyiindeki 
dmlarak asrl mezarhga 

Kederli ailesine arzi 

- Kestiler, haberini 
Frank, derin bir nefes aldJ. 

vincle dolu gogsiinde, on 
pete ~almaga ba§ladi. Suvare 

inci diigmeler takt1. Ishk 
rer' e, kac; ken tal isterse o 
satabilecegine birdenbire inanll' 

m1~h. 

Evelin, geliyordu. Deiil~k ~ .. 
heniiz her istedigini yapabihY'0 n 

<;artamba: I'" at 

Evelin'in sabah prografl11 • 

Y ataktan ~a at yedide kalkac~~· 
cerenin oniinde beden hare 

cak; soguk bir d~tan sonra 

kahvaltJ masa~ma oturup rt 
te kahvalt1 edecek. Bundan $<'

0il" ·-k 
rile me~ul olacak, evi tllll~ f ' in 
sonra, hava nasi! olursa ols\111' 

beraber gezmege t;Ikaca'k. 
Halbuki, her sabah, vaziyel 1 

du: Daha uykudayken, uy~nrtl 
kuyor ve ayni zamanda, u1ktJ: , 
de hafifledigini, odanm dah~ll' 
gm1 hissediyordu. Ba§I yo '_;hi 

inamlmJYacak kadar irile§Illi~ gr 
du. ,, 

<Arkasr fla 



MEKTUBLARI: San-Fransiskoda 

garib bir macera 

Marsilyada biiyiik 

bir aile facias1 

7 

=,( SeyiCin adas• sakinleri )= 
eni F rans1z Komiseri 
uriyede nas1l kar§dandi iki gene, banknot bast- <;ddtran bir gene, meflu'r 

Ian matbaaya girdiler, karde~ile karisini agtr 

T arihi F eda r esli gittik~e 
inkuaz . buluyor 

sokaklartnt ~1nlatan «Suriye avaze: 
olamaz! » 

salonda yakalanddar surette yaraladt 
alimlerden Dr. 
pek az Feda 

~pittel: «Kam temiz 
tniistemlekecilerin oyuncag1 

y .- Byruet, 10 ikincikanun-

1 
em Komiser Puaux geldi. Bindigi 

~Yare, MISlrdan lie; saat teahhurla ha
tketdettigi ic;in buraya muvaslat saati de 
t a ar 'k .. 

1 •ar gec1 ffit§tl. Bununla beraber, tay-
k e meydamnda, ekserisi miistemleke 

' ~r er ve memurlanndan ve umumiyetle 
tk~s~zla_rla Liibnanh merakhlardan mii-
12. e h1r kalabahk kendisini kar§llamak 
h.ere saatlerce beklemekten hali kalma-

..d Kar~daylcilar arasmda Suriyeyi temsil 
va~ r:·enl h1c; kimse yoktu. Suriye hiikumeti, 

. ~ ern eket 'd I k .. . . gil% e yem en miistem e e re)Imim 
Y "":.tiendirmek vazifesile gelen bu Fran 

drnum~ssilini kar§Ilamak iizere Beyruta 
.J., ak &Itmegi liizumsuz sayml§ ve yerin-

0 fe¢"-n Imiidamaml§tlr. -5am hiikumeti bu 
ta1 ~1 Verirken onun yamba§mda da Su-
e Iler F d .. · I h' .. • ransa ve man a re)JIDI a ey m-

!a nurnayi§ler Yapmakla me§gul oldu. 
. ~ ~· Haleb, Horns Hama iki giin diik • 
f n kim kapad1, S~riye bayraklanm ac;

~0 aklara dokiildii ve «istiklall 1stik • 
hi>~ diye bagmp dola§h. Bilhassa mek-

. ··~a 1 
er, genclik biiyiik niimayi§ler ya~-

ku)il •
1 

r. ~arnda, §imdi hiikiirnetle elele venp 
t~~saya kat§! cephe alan doktor $eh· 

te~ r tr ."~ taraftarlan bu niimayi§lere ha-
51~d IItke I§hrak ettikleri ic;in istiklal hareketi 

ara D UVVetli bir tezahiir mahiyetini almi§· 
''le B~ok doktor Abdurrahman ~hbender, bi~ 
1 

!11' t k efa niimayi~ilere hitab ederek ate§h 
ve lk Ia: soy)edi ve bu nutuklarla k1~1§~n 

b i bi!hassa genclik, «kahrolsun mh • 
·Y ani Manda- Kahrolsufl miistem-

8.reiirni I» diye yana yana bagJrdi. 
Ir arahk Suriyeden gelen haberler, 

~ehbender ve taraftarlanndan ba
kabineye gireceklerinden ve bu 

e·· bir mill! birlik hi.ikumeti te§kil edi-
llh~:~den bahsettiler. F akat, muhale:et 
d; 1• bu ~ayialan tekzib etmek~e. ge?J~-

1
. ~ehbender taraftarlan «Bmm I~m 

see h"kA h' u umete girmek, makam ve mev-
sa lbj olmak meselesi degildir. Biz va-

... AI hiirriyet ve istiklalini istiyoruz. 
j,P', .. nsu2: da olsa, miidafaa edebiliriz !» 
) ~ kabineye girmek fikirlerinin kendile-

a!l 1 en Uzak oldugunu ilan ettiler. 

De~ *** 
A l' Di~er taraftan $am hiikumeti de Ko· 

er I Iserl . I d B n &eh§ini c;ok fena kar§I a 1. aFe· 
Dahiliye Nazmnm, muhtelif vesile-

,# x.: Yap!Jklan beyanat, hiikumetin Pu-
I( ft Ya_ kar§J sarih bir miidafaa ve protes-

Va2:1y . 1 . 
S eh a dJgmJ gostenr. 

«u· ' s· . TJye birdir, parc;alanamaz; unye 
Ve isti!::.al ister; Suriye, miistem

olamaz, miistemlekecilerin oyuncagi 
!)) 

~atn_ sokaklan, iki giindenberi, hep bu 
Ile ~mhyor. Puaux'nun F ransadan 

Le Temps gazetesine verdigi 
at, Yeni Komiserin Suriyede manda 

';!Zatmak programile geldigini sa
s~rette gosterdiginden hiikumet adam
§td_detle bu beyanat aleyhine tevec· 
ettder. Sadullah Cabiri, irad ettigi 

e! bir nutukta bu beyanatJ nazik keli-
erJe, fakat kat'i surette protesto etti. 

ise, kapmnm oniinde Suriye is
ab lehinde niimayi§ler yapan gendere 
~ ederken §UnJan soy)edi: 
es~J Suriye, kendisini parc;alama ga -
)j:de Yap1lacak olan her te§Cbbiise kar§I, 

e bulunan btitiin vasttalarla mukave· 
edecektir. Ben, kendi hesab1ma, §Unu 

ki, bugiinkii vaziyet ic;inde 
olabilecek herhangi bir ~ahsi-

Dr. Abdurrahman ~ehbender 

yet lehine mevkiimi derhal t~rke~ip •. mii
tevazt bir vatanda§ gibi vaZtfemt tfaya 

hazmm!» 
Genclik arasmda derin bir tesir yapan 

bu sozler biiyiik bir heyecanla kar§Jlan -

dt: 
- Y a§aSm Mardam! Y a§asm .'?eh

benderl Y a§asm milli birlik I Kahrolsun 
miistemlekeciler I» 

Avazeleri yiikseldi. 
Hulasa, ~am Puaux'yu ~ok fena ~art

Jar i~inde kar§Ihyor. Bundan dolayJdJr ki 
bir iki giin sonra Puaux'nun buraya gel • 
mesi miinasebetile nagehani bir galeyanla 
gencligin ve halkm ayaklanmas1 ihtimali
ne kar§I F ransa askeri idaresi §imdiden 
tedbirler almaga ba§laml§, Suriyenin 
muhtelif merkezlerindeki i§gal kuvvetleri
ni takviye ediyor. Bu arada Liibnanda 
bulunan kuvvetlerden baZJlan almarak 
;lama gonderilmi§tir. Y eni Komiser ora
ya gittigi zaman c;ok s1k1 asker! tedbirler 

almmi§ bulunacakllr. 

*** Komisere gelince, Beyruta giileryiiz-
le ~Ikll. Radyo ile evvela Liibnanhlara. 
sonra da Suriyelilere hitaben hirer nutuk 
soyledi. Liibnanhlara soyledi8i nutuk, 
Fransanm Liibnam FranS!Zla§mi§ telakki 
ettigini gosteriyor. Suriyelilere tevcih e_~ti-
81 hitabede ise onlara kar§l yurnu§ak soz
ler soylemege, kendilerini teskine c;ah§~Jgl 
goriili.iyor. «Fransa, iizerine aldtg1 vaztfe
yi sonuna kadar ifa edecek ~e ?~ m~nda 
memleketlerinin kendi kend1lenm 1dare 
eder hale gelmelerini temin edecektir.» 
tarzmda hulasa edilebilen bu hitabe, Su
riyeliler arasmda iyiden ziyade. ~ena ~ir 
tesir yapt1. Suriyeye «giiniin bmnde>> IS· 
tiklal verilecegini temin ic;in soylenilen bu 
sozler, bu istiklalin «hu yakmlarda». ve
rilmiyecegini ilan etmekten ba~ka btr§ey 
ifade etmiyor, demektir. Bunu g~ren ~u
riyeliler, yeni gel en ~ ranstz s1yasetme 
kar§t ate§ piiskiirmektedJr. . 

Onlar ate§ piiskiire dursun, Kom1ser 
ilk icraata ba~lamt§ biledir. Uzik1yyede 

S"l yman Miir§id etrafmda toplanan 
u e k .. 

iftirak hareketini takvi~e etme u~ere 
tedbirler almdt. Bu tedbuler §Und~n Ih~
rettir: F ransJzlar tarafmdan. te§VJk edJ-

1. .. 1 diyen siyasi ve adt §akavet ha-
IP mu ema M" 'd' f 

reketleri yapan Siileyman u~r§I m aa-
liyetile asayi§in bozulmu§. oldug~nb~ b~h~-
e eden manda hiikumetJ, asken H tt a n . 

SELMA ve GOLGESi 
T ..... .-............... y azan : Server Bedi _ efrika : 26 -

H" .. hiingiir aglamaga ba~ladJ: N ~ana bir §iir okur musunu~? dedi. H~~~rsusuyor, bir elile onun elini ok-
dl! ahrn i.istiiste, bir, iic;, he§ ~nr oku-
''' Selrnamn gozlerinden iri damlalar §uyordu. . . k · 
'' 1 ~or d k' k' Selma ehm c;e tJ: 

. tebes .. "e dudaklarmm etrafm a t sa m _ y a hep, ya hie; ... dedi. 

li:~rnii !s~altJyordu. .. Mmlh halinde ilave etti: 
ltind rn, ~in erden sonra, yorgamn us· _ Hep beraber, herkese kaqt hera-

at ken ~elrnanm elini arayacak oldu; fa-
ad k b. k k ber... Yahud... hi<; 

San Fransiskoda banknot bas1lan 
matbaa, en s1kl muhafaza altmda bu -
lundurulan bir yerdir. Buna ragmen, 
son zamanda geceleyin iki delikanhmn 
buraya sokulabilmesi, polis te§kilatmt 
bir hayli §a§lrtnu§hr. 
~imdiye kadar bu matbaa, adeta bir 

kale say1hyordu; mii.saadesiz girmek 
te§ebbiisiinde bulunacaklara kar§t all
nan tertibat ctimlesinden olmak tizere, 
kap1larda elektrikle derhal harekete ge
len ziller, miiteaddid bekr;iler varken, 
bu iki delikanh, acaba nastl oldu da ta 
ir;eriye sokulabildiler? Hem de sessiz, 
sadasJZ! 

15 - 16 ya§larmda olan Povl Fransisle 
Vilyem Galager, s1rf tecessii.s saikasile 
bu i§e giri§mi§lerdir. Karanhk binanm 
cephesine tutunarak bir pencere per -
vazma kadar <;1kabilen iki gene, par -
makhklan kesmi§ler ve cam1 ihtiyatla 
zorhyarak, biiyiik bir sal'Ona ayak bas
mi§lardJr. Bu salonda, banknot kahbt o
lan <;inko kahblar bulunuyordu. Kimse
siz olduklan anla§Jlan iki gene, belki de 
sonradan i§lerine yanyacagma htikme -
derek bu parlak kahblardan birini go -
tiirmegi kararla~hrmt§lar ve yere in • 
dikleri zaman almak iizere pencereden 
dt§anya atm1~lard1r. Lakin, oraya girin
ciye kadar her nas1lsa i~lemiyen elek -
trikli ziller, at1lan kahbm isabetile ha -
rekete gelerek, diirt bir tara£1 <;m r;m 
ottii.rmii~tiir. Bunun iizerine de bekr;iler 
salona ko~mU§lar, her iki genci yakala
mt§lardJr. 

Amerikada bu hadise hayli dedikodu 
uyandlrmt§hr; banknot bas1lan resm1 
matbaamn daha iyi muhafazaya ihtiya
ct bulundugu noktasmdan, ba§ka c;are • 
ler aranmaktad1r. 

Bursa Ticaret sarayt acJl~._ 
Bursa (Hususl) - $ehrimizde yeni 

yaptmlan Ticaret saray1 ile Koza bor
sasJ muamele salonu binalarmm ar;1lma 
torenleri yap1ld1. Bursanm ticaret haya
tma dair soylenen nutka Vali ~efik 

Sayer cevab verdi. Miiteakiben yeni ve 
m·odern ticaret sara}'l gezildi. Burada 
fabrikatorlann ve tiiccarlarm toplantl
lar yapmalarma mahsus salonlar, Tica
ret Odas1 meclisi ic;in miizakere salonu 
gibi miiteaddid salonlar bulunmaktad1r. 

Yeni Ticaret Odas1 heyeti, aralarm -
dan fabrikator Kaz1m Akunu reis s~
mi!ilerdir. istanbul Ticaret Odas1 tetkik 
biirosu raoortiirliii:!iine tavin edilmis o
lan Oda ba~katibi Cemalin yerine Ve
kfilet yeni bir ba~katib tayin etmemi§ -
tir. Bu vazifeyi Borsa komiseri Miimtaz 
~ukrti Egilmez vekaleten ve ilaveten 
yapmaga memur edilmilitir. Eski Tica
ret Odas1 reisi Riistti Egeli, ticar1 te -
maslarda bulunmak iizere Ratay 
Suriyeye Ritmilitir. 

marifetile Lazibyyeyi i§gal ve hiikumet 
i~lerini kendi eline ald1. Suriyenin bura ~ 
daki muhafiZI -valisi- bu bali §iddetli SU
rette protesto etti. F akat, F ransamn pro
testoya filan bakhg1 yoktur. Ekalliyetleri 
himaye ve asayi§i muhafazadan ibaret o

lan klasik bahaneyi ileri siirerek !?amm 
niifuzunu Lazik1yyeden atmaya ve orada 
Suriyeden ayn bir varhk viicude getirip 
bunu kendine baglamaga karar vermi§· 
tir. Bu usulle Suriyeyi parc;ahyacak ve 
$am nasyonalistlerini, tedrid bir surette 
gene bir k1s1m Suriyeliler vasJtasile muha
sara altma ahp bogacakttr. Plan budur. 
Sam nasyonalistleri bu vaziyeti pek giizel 
~nhyorlar ve ona mukabele etmek ic;in 
biitiin kuvvetlerile c;ah§Jyorlar. Acaba 
muvaffak olabilecekler mi? 

T. C. 

da buti.in azab1, ~ikayeti ve arzularile kor
kulan arasmdaki miicadele, zirvesinde 
ba§clondiiriicii, korkunc, fakat nefis bir uz
let bulunan bu yiikseklige tlrmamrken his
settigi me§akkatler yiiziinden degil miy
di? Bu cephesile Selma ilahi bir kadm
dJ. Halim bir an bunlan dii~iindii. Onun 
yiiziine bakt1. Gozgoze geldiler. 

ll 
lnm viicudii biiyii IT or u ve-

ef Daha alc;ak sesle: 
"o d~et~areketile biizi.iliiyor, ell:ri k~- _ Sizin de son vapurunuz varsa he-
'lU · iiziinde bir red buru§Ug'l. go- d d. b k da sa-

Halim titredi. San'atkar muhayyile
sinde yepyeni duygular, i§tiyaklar alev a
hyordu. Selmamn yiiziine hayretle baka
rak ona dogru y~va§ yava~ egildi. Goz!e· 
ri biribirinden aynlmJyordu. ~air. hayret
ten kiSI! mi§ ~esile: 

- Selma I dedi, sen ... sen ... gi.izel 
oldugun kadar da biiyiiksiin. $imdi seni 
anhyorum . "'t'·t_P kayboldu. Halim hemen elini c;ek- men gidiniz! e I, en... ar§Im : ... 

. ,, '1 · diinyanm unutulmasmJ tstJyo-
·nu' aya~a kalkacaktJ, Selma bir ko- atm ve ... 

c;~kard ]' · rum I ve onun e m1 tuttu: · h 
- C" Halim onun sevgi idealini mu .. te§em, 

·~k}·· Ucenmeyiniz, dedi, §iirlerinize te- insanlardan nefretini yiiksek, mudafaa· 

Kad:n titreyerek ic;ini c;ekti ve yorgana 
iyire biiziildii. Gozleri alabildigine ac;Il
mt§tl: 

G~en hafta Marsilyada olan bir aile 
faciasmda, bir kadmla bir erkek olmii§, 
bir kadm da ag1r yarah olarak hastane
ye kaldmlmt~tlr. Fransada son giinler
de en <;ok alaka ile kar§1lanan facia, 
budur. 

Marsilyada Cennet sokagt denilen bir 
sokak vardtr. 1890 senesinde dogan Ksa
viye del 1nnosenti isimli aslen !span -
yol bir Frans1z, bu sokaktaki evde, ken
disinden 10 ya§ kii<;iik kans1 Siizanla 
beraber ya§Iyor. Koca, meflucdur, Gah
§amiyor, onun yerine kans1 bir sinema
da program dag1tmakla az bir para ka
zamyor. Diger taraftan Ksavinye'nin 
bekar karde§i Jean del lnnosenti, bir 
pansiyon idare etmektc, hayli para eli
ne gec;mcktedir. 0 derecede ki, bu para 
kendisine bol bol yettigi gibi maflu<; 
karde§inc de bir miktar verebiliyor. 
Her iki karde§, tam manasile anla§Iyor. 

Derken, zamanla pansiyon kazan<; ge
tirmemege ba§hyor. Bekar karde§, ta
mdiklarma i§lerin kotii gittiginden ba
hisle, s1zlamyor. Bir yandan da ba&ka 
bir derd; gozleri zafa ugruyor, biisbii -
tiin gorememekten korkuyor. Dii~iince 
ile <;okiiyor, ne yapacagm1 §a§JITnl§ klv
ramyor. Tam bu devrede de, evli karde
§in kom~mlarmdan biri, Ksaviyenin e
vinden <;Ighklar i§itiyor. Ko~uyor, ka -
ptyt a<;Iyor, i~eriye bakar bakmaz irki
liyor, kactyor. Ksaviyenin kansile kar
de§i, yerde. boyunlan kan iGerisinde, 
yahyorlar; Ksaviyenin de girtlagl yan 
kesilmi§, bununla beraber o heniiz Ya§I
yor. 

Agtr yaralmm hastanede gii<;liikle ve
rebildigi ifadeye gore, Jean, pansiyondan 
zarar etmesinin yams1ra, gozlerindeki ra 
hats1zhgm artmasmdan ve aynca mefluc 
karde§ile kansmm kendisine muhtac 
olduklanm akla getirmesinden miite -
essir, <;Ildmyor. <;:1ldmnca da karde§ini 
uyurken bt<;akhyor, karde~inin kans1, 
kocasm1 kurtarmaga gelince. arada bir 
bogu§madlr baljgosteriyor. Kadm oliim 
derecesinde yaralamyor, amma, bogu§
mada, kadm bilegini itince elindeki bt
r;agm bogazma rasgelmesile bekar kar
de§ de oliiyor. 

Agtr yarah meflucun ya§Iyabilecegi 
r;ok §iipheli goriilmekte ve kanh vak'a 
ciic;iizlii facia~ diye uzun uzad1ya yaZil
maktad!r. 
~ ........................................................ ~ 
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iki ztd renk, beyaz ve siyah bir ara
ya getirilerek yap1lrn1§ §lk bir elbise 
iizerinde bir ktirk YJgrnmm ~ok giizel 
kullamlmasma. mtikemmel bir ntimune. 

Sing a I vard1r, nesil 
kavmile t'amamen kart~mi~br » diyor 

(Feda'lann garib adet ve ananeleri 

i~ orma.nda ta§ iistiinde uyku ! 

Seylan adas1, yeryii.zii.nde ismi en r;ok I tarzda otururlanru§; kom~ulan Hindli
tanman adalardan biridir. Bu adamn leri sadece giyim ku§amda taklide ya
t~rihr;esinde ne vard1r ve §imdi _orada na§an Fedalar, ayakta durmak suretile 
k1mler nas1l ya§arlar? Hazreti Isamn yorguQluk ahyor, bu suada bir ayak • 
dogu§undan 543 sene evvel, Hiiktimdar lanm, bir bacaklanm diz klsmma da
Fijaya, a§agt Hindistandan bu adaya yamak suretile tek ayak tizeri duru • 
gec;ince, ordulan orada adamn dogma yorlarmt§; bununla beraber, bu vazi • 
bii.yiime yerlileri olan Fedalarla kar§l - yette iken uzun bir degnek, kendileri _ 
Ia§ml§tl. Htiklimdarm ordular1, bun - ne istinad noktaSJ te§kil ve temin et -
lardan bir k1smile <;atl§mi§, kendilerini mektedir! 
piisktirtrnii§tii.. Fakat, piiski.irtiilenler ic; Feda erkekleri, haziran ve temmuz 
ormanlara, orada ya§tyan Fedalarm ya- aylarmda kuliibelerinden uzakla§lp, ict 
nma st~mnca, onlan daha fazla takib- ormanlarm en i<; klsrmlarma kadar so
den vazgec;ip, i<; ormanlar<lakileri rahat kulurlar; bundan maksadlan da, agac 
bJrakrnJ§tl. Fedalar, orada gittik<;e azal- kovugu kovanlardan yaban anlannm 
mt§b. Yeni zamanla da bunlardan geri bahm a§trmakbr. Yaban ans1 bah, ye -
kalanlar, ya ic; ormanlardan <;1karak mesine doyama<l1klan §ey olan Feda -
medenile§mekte, as1l hiiviyetlerini de - !arm erkekleri, bunu kanlarma hedi:v·e 
gi.'?tirmek suretile kaybetmekte, yahut cdebilmek hususunda tlirlti tehlikelere 
da as1rlardanberi, nesilden nesle stglmp maruzdurlar; \iinkti, bal aradiklar1 her 
kaldtklan yerde, en iptidai bir ya§a - hangi bir a{rac kovuguna soktuklart el
YJ§la bitip tiikenmektedirler. Fedalar lerini, yaban anlan soksa haydi nevse; 
ir;in •avc1 bir kavim, ink1raz halinde~ halbuki en zehirli y1lanlar da sokabilir! 
deniliyor; anlahlanlara gore, •Fcdalar, Sonra. ormanda ta~ ii.stiinde uyuklachk
feda edilen bir kavimdih demek de, Jan zaman da, bu gibi ttirlti tehlikeli>ri 
kabil! hesaba katm1~ bulunmalan laz1m g<:>lir. 

Tanmml§ alimlerden Kolombolu Dr. Fedalarm koruvucu mabudlan, bal -
$pittel, pek r;ok sened~nberi Seylan c1ktandir; kcndi ~llerile yaphklan m~
adasmm i<; ormanlarmda ke§if ve tctkik budlan, pirin~ tarlalan ortaSJna, otur
seyahatine <;tkml§ bulunuyordu; ora - mu!i ve yatm1~ vaziyetlerde verle~tirir
daki' mii~ahede ve maceralanm muhte- er;. inanis1arn1a gore, mabudun varh~'1 
)j£ kitab]ar]a anJatan bU aJim, en SOn a- ikiye OOJUniir; bir var]l~ UyuTkPn, (\. 
ra§tirma netice>lerini de yeni basht!:hgJ teiH varllg1 uvan•ktlr ve a:vni yercleo'av-
bir kitabda ortaya kovmustur. Bu en ni "mabudu iki tiirlii. temsilden m'lk'd 
yeni kitabma gore, Seylan adasmda da, iste> budur' Balc1ktan mabud ficriir
§imdi .kam tamamile temiz kalmi~• ](>rinin tarhdaki nirinc1eri kurttan dP
pek az Feda vardtr; bunlar zamanla me- iiilse bile. kustan korumaga yarad1klan 
lezle§mi§lerdir. Bilhassa orman mmta- ~iiph(>Si7.; fi"iirler. korkuluktan farksn
kalarma gitgide daha ziyade gircn Sin- d1r ve ku~lara kar§J, hele biraz riiz~ar 
gal kavmi ile kanlan kan~ml§hr. Di - esti mi az, cok klmil<lamp tam mana -
ger taraftan ok ve yaY! k1smen b1rak- sile korkuluk rolii. oynarlar! 
mt~lar, bH~ak, balta ve tiifekle avlanma- Hind ukmdan nesli ink1raz bulmakla 
ga ba!ilamtslardlr. Bunlar, ormanda av- olan kavim, Feda kavmi, ba§ka kahba 
lanmaga gelen Avrupahlara yol gos - en ~abuk girebilen kavimlerden biridir. 
termek suretile de para kazanmaktad1r- Bu kavim. birkac; kabileye aynhr, her 
lar; ancak Gektikleri zahmete, gaster - kabilede adet ve ya§aYI§ itibarile a§ag1 
dikleri gayrete kaT§l alabildikleri pa - yukart birbirine benzer. Dini merasim, 
ramn miktan, gayet azdu. <;:ok defa da. r;ok iptidai, pek basittir. A§k ve alaka 
kendilerinde mevcud olmtyan, lakin itibarile dillere destan olan maceralan 
Avrupaltlarca ktymeti pek hafif baz1 yoksa da, bu bahiste lakayd degiller, 
yiyecek, giyecek ~eyleri, bii.yiik bir ka- bilakis canh ve hararetlidirler. Seylan 
zane saymaktadJrlar. adasmm i<; ormanlarmda ken<li gorii~ 

Zamanla avciltkla gecinmegi ikinci ve dti~ii.nii~lerine uygun sevi§en ~iftle
plana buakarak, c;iftr;ilige ahlianlar da re, s1k s1k raslamr ve bu adanm tabii! 
mevcuddur; bu arada bilhassa pirin<; zi- manzarlan <la ekzotik dekorlardan ho~· 
raati yaptyorlar. Sonra giyim, ku~am lanan Avrupa ve Amerikahlan oralara 
hususunda da kom§ulanm taklide te - cezbedecek kadar hususiyetlidir. Dola
mayiil giistermekte, bundan ba!?ka YI- ytsile Seylan adasmda nesilleri tiiken -
kanma~ itiyad edinmektedirler. Eski mekte olan Fedalarm her hangi bir mu .. 
zamanlarda Fedalar ir;in y1kanmak de- hayyel sevgi mevzulu filmin kahra -
nUen liey, katlamlm1yan bir ktilfetmi§! manlan olarak ugra§hnlmalanna, ya -

Dr. ~pitter'in tespit ettigine gore, bu km bir ihtimal nazarile balohyor; Feda-
Fedalarm istirahat pozlan, kendilerine !ann yaklnda yerlerinde yeller esecegt 
mahsus bir tarzdaymt§; hatta en ya§h - tahmin olundugundan, hie; de~se bu 
Jar bile, dinlenmek ihtiyacmi duyunca, suretle sinemada ebedile§tirilmi§ ola -
ne bagda~ kurarlarm1~. ne de ba~ka caklar! 

ni§leten muhtt§em bir bah manzarasmm 
bulutlar arasmdan biitiin renk piiskiirii~
leri var. Senin kapah ve derin hayat:n, 
senin giizel muamman, ~imdi bu fezay1 
dolduran pembe ve parlak bulutlar hal:n
de aydmlamyor ve i~ime ba~ka bir aleme 
aid manalar bo~alttyor. Seni anlarken ka
inatm smmt anhyor gibiyim. Diinyanm 
biitiin budalalan seni hortlak, seni deli, se
ni cani, seni isterik, seni ziippe, ~eni ro
mantik, seni ~Jmank bir kurtizan zanne
deceklerdir. Sen in onlardan nefretini de 
anl!yorum. Ne kadar hakkm varm1~. 

Halim yorularak durdu. Derin bir ne
fes ahrken ba~1 doniiyordu. Goziiniin o
niinde her renkten kiVIlcJmlar uc;u~uyor
du. N e giizel ~eyler bunlar ... Ve Selma
nm ba~J ~oriiniip kayboluyordu. Halim 
mmldand1: 

ladt, galib.a biraz c;Jrpmcb, ba§mda tarif 
edilmez bir sersemlikle dogruldu. Selm-'
YI goriip goriip ka}'1bediyordu. Agzmda 
bir kuruluk, yapi§kanhk vard1. Cam bir 
§ey istiyordu. Dilini damagma birka<t ke
re yapl§tmp c;ekti. Selmanm sesini duyu
yordu: 

- Kalk, Halim, dolabda bir §i§e var, 
getir onu ... A<tJiacaksm. 

··in b·~ ~-derim. Siz.in her geli§iniz benim dogvru sozlerini giizel buluyordu. 
( •n/Yuk bir teselli. Fa kat hep birhirinize smt ' . d" tulma· 

• . Yor,u,., B" kl' "b S n Kar§Jsmda saatm ve unyanm un~ '!AI 

- Anhyor musun? diye sordu. 
- Anhyorum, Selma. Nic;in agladi-

gmJ ve kJVTand1gmt §imdi anhyorum. Sen 
biiyiik a§k istiyorsun ve bunu eri§ilmez 
yiiksekliklerde anyorsun. Oraya c;1kmaya 
kimsenin cesareti yok. Y an yola kadGr 
geliyorlar ve ayaklanmn ucunda k 'lyula
§an uc;urumu -g(iriince korkup geriye do
niiyorlar. Kendilerini adi insan cemiye-

tinin kuvvetli parmaklarmdan ve alaka
lanndan bir tiirli.i c;ekip kurtaramtyorlar. 
Oraya c;1kmak zor, Selma, zor ... Benim 
i~in de zor ... Her §eyi inkar edecek ka
dar sevmek, bir tek ~eyi, ondan ha§ka hie; 
bir §eyi sevmiyecek kadar sevmek ve 
kalbini bOliinmcltten kurtararak yalmz 
kendi vahdetine ve bir tek mevzuuna ka
VU§turan yekpare ihtiras i~inde sevmek, 
zor ... Fakat hakkm var, ne kadar dogru 
soyliiyorsun, ne kadar giizel sCiyliiyorsun, 
sevmek bu, ya§amak bu ... Ve bunu i~ 
adamlan, fikir ad:1mhn, cemiyete <-id 

beylik ideal adamlan anlayamazlar. Ef
latun diye bir adam gelmi§, o da buna 
benzer §eyler saylemi~. fakat 0 da bu ka
dar ileri gidememi~. Dii§iiniiyorum, in
sanlar bu kadar yiiksek sevgi zirveleri
ne pkmak i~in biribirlerile yan§ etselerdi 
§imdi sonsuz a§k dagmm eteklerinde bi
ribirlerile bogu§urlar mJYdi? Selma, go
ziimi.in oniinde SQnSUZ ufuklar ac;tyorsun. 

Orada yeni alemlerin turund ve ye§il 
panltilanm farkediyorum. Ba§ka bir diin
yamn murad ve saadet renkleri, ucu !U· 

ha uzanan ve i~imi yeni bir stcakhkla 
dolduran alevleri boyayorlar. Bak ... ye
min ederim ... bu ufuk senin gozlerinin 
ic;indedir. Orada enginleri alabildigine ge-

- Ruya m1 goriiyorum? Nerede
yim? Gozi.imiin oniinde uc;an bu parlak 
renkli kiVllcimlar nedir? Viicudiim yer
den kesildi mi? Beni nereye goti.iri.iyor
sun, Selma? Diinyadan aynhyor mu
yuz? <;ok uzaklara mt gidiyoruz? 

Halim silkindi ve kalktJ. Selmanm i§a· 
ret etti~i dolaba yiiriidu, §i§eyi buldu ve 
yanmdaki kadehlerden ikisini alarak gel
di. N e vard1 bu §i§enin ic;inde? Bilmiyor
du. Fa kat Selma ile bera\,er, bir kadt:!l 
ic;ti. N efis bir §eydi. Tam canmm iste
digi ~ey buydu galiba. T ath ve diriltici h!r 
likor. Fa kat lezzetini hangi yemi~e bo•c
lu oldugunu if>a etmiyordu. Birer kad,.h 
daha ic;tiler. Halim tamamile kend;re 
geldi. Y atagm kenanna oturdu. Bir ~ii
yii aleminde imi~ gibi etrafma hayrp' ' .• 
baktyordu. Sonra gozleri Selmanm r 
leri iistiinde durdu. Y a rabbi! Bu kad1n, 
bu ilahi kadm §imdi ne giizel giiliim•ii
vordu! Halim onun bu .giilii§iinii hi<; 11:r~~ 
~emi~ti. Yiiziiniin ifadeleri arasmda bil• 
ne hazineler saklamJ§! 

' elveda Nz. IT zev I tecru eB. . o - smi isteyen bir kadmda yanm biT I a lC 
'"l.t b . evzad da oyle yaptt. u son d b ka ne 
•k r. ahanesi kafi. Ben goniil eglendir- biiyiikliigiinden ve guru run an a~ 
1 

!stern· y kl v olabilirdi? Boyle bir kadm, kendt c;Jkt~-
•
.. 'tl k lYorum. atag1mm sica 1gmJ d d tJ manabi-

ar I g~l yu''tkseklig~ e ba§t onm_e en r d v 

'•. N ~an ardan hlktJ.m. Cok degil on- )ecek ,·kinci bir insan, bu e~ bulama Jgt 
• ,

0 
evzadla dort. Fa kat hepsinden ig- b k t 
rum N . · · biiyiik yalmzlann ve iiyii mus a· 

--.,,, · evzaddan bile. Bana onu 1c;m d N dm 
acaktt. riblerin adanm duyuyor u. evza 

Ba§I Selmanm gogsiiniin iistiine dii§· 
tii. Sa~;larmm arasmda onun parmaklan 
dola§Jyordu. Sigaranm tesirile Halim 
kendini bir an kaybetti. Galtba biraz ag-

?elma onun elini tutuyordu: 
~ArTcaSt NT) 
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EDIRNE MEKTUBLARI: . 

Edirnede ev buhrai~ 1 

giin ge~tik~e arbyor 
imar faaliyeti hergiin bi~ par~a daha artan 
bu giizel ~hirde, mesken buhrnlnl onlemek 

i~in de tedbirler abnmabd1r 

Giizel Edi:rneden umumt bir goriinii~ 

Edime (H 4

) - Ecfunede mes ~ da ha§hca rolii oymyacakhr. Bunun i~;in 
ken buhram pmden gijne artma.ktadu. hah!la gelen tedbirler arasmda devletin 
,Sehir pliJu bittiji ve asfalt yol Edimeye l:.unnaga karar verdigi ve paralarmt dahi 
dayand!gt giin bu buhrantn hir kat daha bankaya yatJrd1g1 1nhisarlar, Kumandan
artacagl §iiphesizdir. {Ajnkii asfalt yolun hk, P.osta 'Ve telgraf, Ziraat ve i§ Banka
Edimcden ge;:mesi ~ en az <laha ilci ~ larile hususl muhasebesinin biiyiik ve mo· 
yiiz cvin y1k1hnast zaruYi goriilmektedir. dem turist otelinin in§aSJ ve bunlarla bir-

Bunu.n i~in habra gelen bam tedbirler• likte hususi binalar in§aSl i~;in de bir 
Ie Edimenin bugiinkii 'Ve yandki vaziyeti (yap1 kooperatifi) nin faaliyete ge~iril • 
iizerinde biraz dunnal:. faydadatn hali de- mesi en yerinde bir hareket olur. 
gildir. Bunlardan ha§ka varidat temini mak-

T arihte parlak devirler ger,;irtni~ ve sadile memlekette yer yer apartlman, o ~ 
sonra. muhtelif sebehler ytiziinden gerile- tel, sinema .. gibi binalar in§a eden Evkaf 
mi§ §ehirler ~oktur. Bununla beraber bu Umum miidiirliigiiniin ve Hava Kuru • 
gerileyjJ ve ~kii~er bir miiddet devam mumuzun burada da bu kabil binalar 
ettii.ten sonra ayni §ehirlerin eskisinden kurduklan takdirde her yerden ziyade 
daha parlak v.e daha canlr bir vaziyete faydalanacaklannr ve boylelikle Edirne
geidilderine de s1k s1k tesadiif edilmek • nin zaruri alan imarmda milli bir vazife 
tedir. f§te Edirne bu §ehirlerden biridir. ifa etmi§ olacaklanm da gozoniinde bu • 

<;il 

Leke 

Etgenlik 

Sivilce 

Buru§ukluk 

Porsiikliik 

Ihtiycirhk 

<;irkinlik 

izale 

eder. 

Beyaz bir 
~eh 

Latf bir 

Parlak bir 
Te~ 

Gergin bit 
Vii 

Cazibeli 
Gencl 

Giizel 

Billiir 
GerdCI 

Temin 
edet 

Yiizlerce y1llrk Tiirk medeniyetini si- lundurmak lazund1r. Garba yakml18"1, U
nesinde ya§atan ve ge9Tmedigi musibet mumi Miifetti§lige merkez olu§u, turizme 
ve felaketler kalm1yan Ed.irnede yakm en elveri§li bir §ehir olmast dolay1sile E • 
tarihimizde ya~d~ ac1 ve felak.etli y1l • dirnede bu hareketi yaratmak zaruridir. 
lann tesirile ticari, ikusadi ve i~timai bir Biiyiik Harb sonunda Avrupada ve 
gerileyi§le bugiinkii vaziyete dii§lllii§ ve hatta kom§u Balkan memJeketlerinde yl· 
ancak birka~ senedenberidir ki biraz ken- k1lan §Chirlerin imarmda ve niifus arthkc;a 
dini toplamaga ba§laml§hr. Ve fakat ge- ba§gosteren mesken buhranmm kar§llan
rileyi§in tesirlerinden kurtularak ilerleme masmda -devletin onciiliigii ba§ta gelmek 
cazibesine tutulmu§ bir durum arzeden §artile- yap1 kooperatiflerin biiyiik rolii oy 
Edirnenin bugiiukii halinde dinamik bir nam1§la·rd1r. Ankara yap1 koopratifinin 
hareket yaratabilmek ~in ba§ta hummah 171 evlik eseri bizde bunun en yeni ve en 
bir belediye faaliyetile §ehrin kolayhkla canlJ bir ornegidir. Bunun ic;indir ki Lo
imarma yanyabilecek pratik tedbirlerin zan konferansmm askeri ahkam1 ilga edi
almmasma §iddetle ihtiyac vardu. lerek buramn da gayriaskeri mmtakahk-

HASAN Y agh ve yagsJz ac1 badem, yagsJz kar ve yanm yagh gece ve giindilz kremleri ~illeri ve 
izale eder. lhtiyarlar• gencle,tirir, gencleri gUzelle~tirir. 

slvilceleri ve lekeleri 

HASAN lsmine ve markas1na dlkkat. HASAN DEPOSU 

Gerc;i bir §ehrin imarr, o §ehrin iktrsadi tan c;1khg1 ve turizmin devlet tarafrndan 
hareketlerine uygun ve muvazi olarak yii- ele almd1gt bu mada Edirnenin, degi§ti
riimesile kabildir. Fa kat imar hareketle- rilmege ~ok miisaid olan baymd1rhk ~;eh
ri'lin, ~ok defa, ticari ve ikl!sadi hareket- resi iizerinde nekadar durulsa yeridir. 
!ere takaddiim ettigi ve bu sahalardaki Hayatlanm buraya baglaml§ serbest 
ilerileme ve geli§melerin temininde amil meslek erba,hmdan ve yerli halktan bir 
oldugu da goriilmektedir. ~;ok yurdda§lar yurdumuzun kopmaz ve 

Edirnenin bugiinld.i §eraiti bunu icab aynlmaz bir par~as1 olan gi.izel Edirnede 
ettirmektedir. Ve imar sahasmda yap1la- devletin onciiliigu ile ba§hyacak imar ha
cak kuvvetli hamleler, uzun seneler geri- reketlerinde gosterilecek kolayhklan sa • 
leyi~in ve y1kth§m aciSlm . c;ekmi§ 1:>u ~irin bmrzhkla bekemektedirlr .. 
Turk beldesinin her sahada canlanmasm- Kaclri Oiuz 

GONON BULMACASI {ij'CumhuriyetJI] 
• 2 ft c II R 'f " 9 to 11 

1 ,. IHcalDk s ltli ~ lYI lfl) lYI 
: ,. Y alvaclrlarm bir fikciyeti 
81 I I• I YalvaQtan aldl~lmlz blr mektubda de • 
4 ,. ., ., I iilliyor k1: 

cYalvaQ, Ak§ehlr ana §osesl fena halde 
I • bozuktur. Bu yilzden kaza halkl :lhtlyacla-

ti • ., nm zorlukla. temln etmektedlr. Yolcu ve 
hayvanlar zahmet gormekle b!lha.ssa oto-,,, • I I• moblller giinlerce yollarda bata.kl1klar iQ!n-

- - - -

Ba~, Di~, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, k1nkbk ve biitiin agnlanmz1 derhal keser~ 
- - lcabtnda gUnde 3 ka,e ahnabilir. - -

Karamiirsel icra memurlu~dan: 
Kanuni neticeleri ve tafsi1At1 mahal-

linde usulune gore Han edilen Kara • 
murselde HusnU Balin mutasarnf oldu
gu, haziran 338 tarih ve 10 No. da ka
ytdh .ve Alay Beye olan borcundan do
layt paraya ~evrilmesine karar verilen 
§arkan Hact o~lu Hac1 Mustafa zeytin -
li~i, garben Osman oglu Yunus zeytin
li~i, §imalen yol, cenuben Hac1 !zzet 
zeytinli~ile mahdud ve dart doniim i~e
rislnde 38 eded zeytin agac1, 67 aded 
muhtelif meyva a~aclan bulunan ve 400 
lira muliammen bedelli bu yer Kara -
miirsel icra daireslnde 13 §Ubat 939 pa
zartesi giinu saat 10 da satllacaktll'. 

Zonguldak asliye hukuk Mkimli~-
den: 938/759 

sw. • ,. 
:ll.l·~ !:1·1 II~ 

de m~terlslle beraber bekliyor. Bu b.u -
Arthrma bedeli muliammen klyme -

tin yiizde yetmi§ be§ini bulmad1g1 t~k
dirde artbrma 15 glin uzat1lacak ve 28 

n ~ubat 939 salt giinii ayni saatte en r,;ok 
artttrana ihale edilecektir. 

susta al~kadarla.rm naza.r1 dlkkat!nl eel-
betmenlz! rica. ederiz.:. 

<;ocuk Esirgeme Kurumunu 
annelere ogiidleri 

Z'Onguldak Orman idaresi tarafmdan, 
muddeaaleyh Zonguldakta 284 Sa)'lll 
Ta~kesen oca~nda For o~lu Alferd ve 
§erikleri Hiiseyin, Salim, !brahim, ts -
mail, Huseyin varisleri namma kartsl 
Meryem aleyhlerine, devlet ormamn • 
dan izinsiz agac kestiklerinden idare • 
nin hukuku ~ahsiyesi olan 2283 lira 97 
kuru§un tazminat olarak masarlfi mu • 
hakeme ve iicreti vekaletle birlikte tan
sili davas1 ikame edilmekle, mliddea • 
aleyhlerden yukanda ad1 yaz1h Alferdln 
yeri m~hul oldugu namma gonderilen 
tebligatm bilatebli~ geri verilmesinden 
anla§1lm1~ ve vaki talebe binean mu • 
maileyh hakkmda ilanen tebligat ifa -
sma ve muhakemenin 26/1/939 per~em
be saat 10 a talikma karar verilmi§ ol -
dugundan, muayyen giinde Zonguldak 
asliye hukuk mahkemesine gelmesi ve
ya bir vekil gondermesi ve davaya kar
§1 iddia ve miidafaalanm bildirmesi, ak
si takdirde hakkmda g1yab karan ve -
rilecegini miibeyyin dava arzuliali ve 
davetiye teblig makamma kaim olmak 
iizere keyfiyet ilan olunur. 

Soldan .sala: 
1 - Blr yerde 1srarla duran (lki kell -

me). 2 - Onaran (lki kelime), nota. 3 -
Vereslye detll. bir Rum Ism!. 4- Uzuvlan-
m1zdan, Musamn c;1kt1ih dag. 5 - Ters ~-
virin Yunanlsta.nda bir yer olur, 9oga.lmak. 
6 - Ters Qevirlp nlhayet!ne blr cb getlrln 
tat11 olur. blr halltal!.k. 7 - Topun kaleye 
girl~!. me$hur blr opera. 8 - Qifter, asker. 
9 - A!ma.nyadaki tek f1rka. blr emir. 10 -
Hane, arkada§m tersl, ehem.miyet. 11 -
Blr cins takunye, ~1k. 

Yukar~da.n a~ag1ya: 
1 - Muhafazall yerleriien blrine dahll 

olan (lk! kelime). 2 - Arzu.su saylll!Z. hay-
van taklbin!n ter.sl. 3 - Uzuvlarmuzdan, 
blr ot. 4 - B!r 1rk mensuQlar1 (cern!), go-
ziinde blr ~e§ld rahatlnzl!.k olan. 5 - Clld, 
hisseden. 6 - Bir edatm tersl, atl1. 7 -
Qelik kol (!k! kellme), hul~sa. 8- Genl§-
llg!ne ve uzunJuguna (iki ke!ime). 9 - Yl-
kanma yerl. arz. 10 - B!r emr!n tersl, lslm-
ler (cemD. 11 - Bir yemek. §eref. 
Evvel1d bulmacanm baiJedilmis sekll 
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Qocu~un ilk do~u~u giinden bir ya§ma 
kadar Qocuga nasll bakllaca~Jnl 12 k!tab-
da vc ayr1ca ma.ma.la.rm nelerden ve nas1l 
lhzar ed!leceg!n!, c;ocugun besleme usulle-
rini o~reten (Annelere 6giid) adh kltab-
Ulr yeniden ba.stJrllmr~tir. 

Giirbiiz evlad yetl~tirmek ic;ln biitiin a-
!Ieier! llgilendiren, l)lmd!ye kadar onbln-
Ierce tevzi edilen bu kita.blar meccanen ida-
g!tllmaktadir. 

Ankarada «;ocuk Eslrgeme kurumu s-e-
nel merkezi b3.$kanhgmdan mektubla is-
teyiniz. 

( ASKERLIK I~LERI ) 
~ubeye da vet 

Beyoglu Askerlik flub€sinden: 
1 - Beyoglu Yerll Askerlik llUbeslnde 

kay1d.li ve muvazzafllk hlzmet!ni yapmak 
iizere heniiz askere sevked!lmemi§ Islam 
saglam p!yade erattan 316 - ~33 (dah!l) 
dof::umlu cezall eratla 316 - 330 (dahl!) do-
~mlu olup normal vazlyette olan erat 
celb ve sevkedU~cektlr. 

2 - Bu eratm o~~ubede toplanma giinii 
21 ik!ncikanun 939 cumartesl saat 9 dad1r. 

3 - Bu erattan nakdi bedel verecekler!n 
bedellerl en ge9 20 iklncikanun 939 ak§a-
mma kadar kabUl edilecektir. 
4- Bu milkellefler!n cezaya Qarpmama-

!an 1Qln yu1tar1da yaz!..11 giin ve saatte hii-
viyet ciizd.anlarile §ubeye miiracaatler11Ian 
olunur. -

Ayd1nda 
Siileyman Gezer - Osman 

Sezginer 
C~mhuriyet gazetesi ve biitlln gazete 
kttab ve mecmualarm satr§ yeridir. 

Bore 90 lirad1r. 
Artt1rm1ya i.§tirak edenler §artnameyi 

aynen kabul etmi§ sa)'lll'rlar. Arttuma 
ilan tarihlnden ba§lar. Pey siirmek veya 
fazla tafsilat almak istiyenlerin 939/335 
No. h dosyaya muracaatleri. 

SA YIN BAY ANLARIMIZA BiLDiRi~ 
Gostcrilen biiyiik ragbet yiiziinden piyasada mevcudu kalmtyan 

• 
I FEM L 

8 lik ve 12 li ambalajlarla FEMtL BAOLARI yeniden piy'asaya yeti§
tirilmi§tir. Her eczane ve biiyiik ticarethanelerde aray1mz. 

Umumi Satl§ Deposu : istanbul Bah~ekap1 t~ Bankas1 arkas1 Rahvanctlar 
sokak 5 No. CAN LABORATUARL 

Tiirkiye Cumhuriyeti Naf1a 
Elektrik i,Ieri Umum 

Vekaleti istanbul 
Miidiirliigiinden : 

1-

2-

3-

4-
5-

EKSiLTME iLANI 
Muhammen bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tevettiirde 5500 
aded ampul kapah zarf usulile satm almacaktlr. 
Eksiltme 7/2/939 tarihinde sah giinu saat 15 te idarenin Tunel ba
~mda Mejro han binasmiQ. altmc1 katmda toplanacak Arttlrma, Ek
siltme Komisyonunda yapliacakhr. 
Bu i~e aid §artnameler idarenin Levaz1m Miidiirliigunden parastz ola
rak tedarik edilebilir. 
Muvakkat teminatl ( 206.25) iki yiiz altl lira yirmi be~ kuru~tur. 
Teklif mektublarmm 2490 numarah kanun ahkamma uygun olarak 
ve eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyon Reisligine verilrni§ bu-

lunmas, laztmcbr. ( 289 } 

<;iinkii her §eyden 
evvel Sabah, ogle, 

ve ak§9m her 
yemekten sonra 

RADYOUN 
kullanarak di§leri
nin saglamb8'Jnl ve 

goz kama§bran 
parlakhginl kazand1 

1 - Ar,;1k arttrrm1ya konulan : 
Dakik gJ.r, \rlr ve nebati yaglar Tiirk anonim §irketinin Hazine~r · 

58881 lira vergi borclarmm odenmemesind.en dolayl ipotekli bulun~ ~ 
ve Sezar $a~ati biraderlere aid u~ kattan ibaret, ~emin kaill degirmell• v ......._ 
katl dakikin taksimatl, uc;iincu katl elek dairesi ve garb cihetinde 111.e 
ve teferriiat dairesi, §imalil).de pamuk presesi magazas1 ve ambar, ' . 
miktar avlu, uc; ah1r ve fevkani dort odah ev, tahtani iki yaz;thalle~ -....... 
bane, iplik, makine, ~eltik, c;tr~tr, teneke, sabunhane, buzhaneyi vc J'll ~tr 
k1smm1 havi fabrikanm tamam1. Makine alat ve edevatile birlikte ~.,r ......_ 
sili Emval kanunu hiikiimlerine tevfikan ( miistecir dakik c;u~1r fabt1 IJ' 
icar mukavelaneme ve zeyli hiikiimlerine ve §eraite g(ire lear haklO ti ......._) 
mahfuz kalmak §artile) satl~a ~lkaruml!jtll'. t 

2 - Muhammen bedeli : 266046 liradl.l'. 
3 - Bu i§e aid evrak : Satl§ ve arttuma kaimesi ve teferr{iatl·1 
4 - Muzayede : 16/1/9~9 tarihind.en 6/2/939 tarihine kadar Jf 

muddetle devam edecektir. Ihalei evveliyesi 6/2/939 tarihine tesadil 
pazartesi giinu saat 14 te i~el Vilayeti idare Heyeti tarafmdan 

5 - Artt1rm1ya girebilmek i~in % 7,5 nisbetinde ve arttlrrna, 1 l 
ihale kanunu hiikmiine tevfikan teminat verilmesi lazundrr. -tt ).e ~()a 

6 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin i~el tdare Pe 
ve Defterdarhgma miiracaatleri ilan olunur. ......._ 

Harb Akademisi K. SatJnalma Komisyonur'0 t;' 
cl 

Harb Akad.emisi K. Hesab ve Muamele memur namzedleri ibtiY"80~ 
yevmiye ihtiyaca ~ore 2000 kilo birinci nevi buruk daghc veya ~~~tl 
almacakhr. tsteklilerm 17 ikincikanun sah giinu saat 9 da Be~iktllS)ttt 
Malmudurliigune yatmlm1§ olan 84 lira pey ak~esi makbuzile bitl1 

d1zda Harb Akademisi Satmalma Komisyonuna muracaatleri. 

Tiirk Hava Kurumu inegol ~n n 
Kurban Bayrammda ~ubemiz mmtakastnda toplanacak tahminell 9 l I) 

koyun, ( 400) ke§i., ( 75) s1g1r derisile ( 600 ) barsak at;lk artttrrns.Y" i~ le k 
mu~tur. Fiat &:!ger goriiliirse 25/1/939 ~ar§amba giinii saat 16 dS. 
yaptlacakttr. isteklilerin ihale giinii §ubeye ve §artnameyi gorrnelC ( 
de Kurumun istanbul ~ubesine miiracaatleri. 



n ·Tarihten · .... .-.· ...... -· ............ 
yapraklar 

CUMHURIYET 

Filistin Arablart 

Londra konferan

s1na gidecek mi? 

Franko ordusu diin 

Reus ve Tarrago • 

nay1 i'gal ettiler 

• 
ADLiYEDE VE 
=MAHKEMELERDE 

Ba~ getirene bah§i§ 
Cil ara Murad Pasan1n can1 s1kdmaga ba,IamJ,tJ; 

d'• . • 

Beyrut 15 (a.a.) - Di:irt giindenbe· 
ri Miiftinin makarn olan «Cuniye» de 
biiyiik Miifti ile biiyiik Arab komitesi • 
nin azas1 ve «.Seysel» adalanna nefye • 
dilmi§ken ge<;ende serbest btrablan ze • 
vat arasmda iki miihim mesele hakkmda 
miihim miizakereler cereyan etrnektedir. 
Bu iki mesele $Udur: 

<Ba~tara!t 1 fncf saht/ede> 
na • Valansiya yolunu iki yiiz; kilcmet
relik bir kiSim iizerinde kesmi~tir. Bu ke
silen yolun bir noktas1 Valansiya' dan 
k1rk kilometre ve diger noktas1 da T arra
gone'den 35 kilometre mesafededir. 
Simdi Tarragone'e ~arktan ve cenubdan 
hiicum edilmektedir. 

Kanuna soven Hilmi reis 

Su~lu, kitabdakine degil, 
kantinMustafaya sOvmii§ 

u,ntan taraf1 tamamile dagdd1g1 halde kes1k 
• . , ha,Iarm bir tiirlii arkas1 abnmayordu 

Te~ - . 
1649 s • d An . ' i' 1 enestn e adoluyu asay1~S!Z· 

l li\Slp k · 
ar b' avuruyor: Istanbul halk1 ve 

b"lt r}' d'J!e 'bundan miiteessir oluyordu. 
\fk a I§ah heniiz sekiz ya~mda bir ~o

• ful tu. Devlet idaresi agalann ellerinde 
Cll, ~n~!ordu. Biiyiikanne Kosem Sultan-

tnd \·'§ahm annesi T urhan Sultan ara-
101 ~ 1 rekabet (kedi • kopek) kavga • 
ad p a ge~mi§ti. Sadnazam Kara Mu -
rtal }§a .~asgele hiikiimler ve kararlarla 

I '~ 1
g1 husbiitiin deh§ete veriyor · 1m • arator ~ ' C I B lugu sarsmakta devam ediyordu. 

Ia u Slrada Anadoluda iki me§hur a· 
=a~ ba§ kald,rmini: Giircii N ebi ve 

ltctoglu 
C" ... 

1 urcii Nebi, Vezir Giircii Mehmed 
ad &nlll akrabasmdand1. Dordiindi Mu-

y:~1ff :.~manmda daga <;1km1§, daha sonra 
II' ire 1 erek otuz bin kuru$ mukabilinde 

ltd'V<>Yvodahk al -.11~tr. Fakat ~ok ge~ • 
luzeb,Dordiincii Mehmed tahta <;1kmca 
•p • In kuru§ daha istediler. Giirciiniin 
i'Vaes, atn: paray1 vermedigi gibi Nigde 

tina .. 0 . b k &Ith. rada gene 1syan ayra-
aldird!. Dstelik yanmdakileri ~e>

maksadile • 
- B . en Sipahilerin haklanm almak 
D ay~kland1m. 

ed, s· h' y . . k r da · 1Pa 1 ve enH;en avgas1 o 
Und' son derecede azml$ bulunuyordu. 
I y' s.adnazam olan Kara Murad Pa
i ~DI<;eri ocaibndan yeti~mi~ oldugu 

'

Ptd on! an tutuyor; Sipahileri ihmal edi
u. 

1\atircloiHu zaten Afyon taraflannda 

.. ?araca kesmi~ti. Civardaki bir -
tn tnuhun ve biiyiik kasaba ve ~ehir\er· 
by' oralarm hiikiimdarJ imi$ gibi, vergi 

ordu C" .. N b' · kl d v · urcu e mm aya an tgmi 
. hemen ona adamlar gonderdi. 

. de ayni maksad ugrunda pala 

l lla. tl soyletti. Pek kolay ve c;abuk e ~I at. c·· 
~ u~~ii Nebi i§i biiyiittli. lstanbul iize· 

Yuru ~ k d' B . . ~ h mege arar ver 1. unun 11;1n 

kli er§eyden evvel bir mektub yazd1 ve 
~r/1 ~ 1n1 aC<1kc;a bildirdi. Bunda ~oyle 

ltYord . 
tf:J u. 

hamdUJillah biz de miis!iimanlanz 
l:lad' 

I I~ahtn haremi hassmdan <;Ikmi~Iz. 
~a. 

b .'rr: ve katil Mehmed Pa§a nahak 
hz1 k1rup hususa bunca 118m.~~ h~-

ll k asda hizmet etmi§ celeb yigitlen· 
~Un ~nun iizre etmeklerin istedikl e • 

1 d anlarma giriip katleyledi ve hak· 
.tv~ ~ Vacib-Ul-katillerdir deyu fetva· 

eri]di. 

~~~d··i kitabdan ve 11e makule ciirme 
• 1 Up 'I . . H.l. 
~t be n: mesele ile ven mi§hr. . a .a 

.!an Itsiin ve ne sebeb ile katlllen· 
\fz.erlerine nama:z: kdd1rmayup ka· 
tutulan diller gibi katlolunup Ia • 
arabalar ile deryaya doktiiler ve 

~e ~e katlimize ne mesele ile hiikmet· 
lst r llllah I .Ser'ullah!. .. » 

anbulda Y eni~eri ve Sipahi eleba • 
.. ~in b Sadnazam, $eyhiilislam ve vezir
~ifktllblunduklan biiyiik bir mecliste bu 
f1~nku h 0~undu. Kimse ses ~Ikarmach; 

};' ak ak,kati yaz1yordu. 
at Y · · ~ K C k k emc;en agas1 ara avu~ o-

iiVU.klu ba~m1 kaldud1, Sipahilere 

Ye; I b~I. ve kiirklii atlas kaftanm ge· 
<:h: n er1n1 dalgalanduarak elini kal • 

........ s· 
Ded' IZ asilerle birliksiniz I 

f Sil:lah'l 
P - y1 er cevab verdiler: 

1Jl A~al emin ederiz ki degiliz. 
,.e< tnan y ~a onlara kefalet ettiler. 0 

........_ B. ~nu;eri agas1 sordu: 
tni' . IZttnle Oeraber asi[er uzerine gi· 

stz) 

IJ' • :: ~lbht gideriz. . 
llt) . aide haydi (Ezengemid • Iz-
s. e Ridi s· IJ:lah .1 n. 1z de ardmtzdan vannz. 

t hakJ~ ~~ b.u~u kabul etmediler ve ga
......._ 1::.' lr lhrazda bulundular: 

Rer Ciircii N ebi bize boyun eg· 
«onun[ b' l'k . d 'f . B. a 1r 1 smjz !» eyu 1 tlra 

a birlikz ~lla .Yeni~eri kannda~!t.n -
0 l. g1denz. 

arnan y · .1 ........_ Si d . en.I<;en ere soruldu: 
........_ A Z. ah1 g1dermisiz? 

· Ram1z1n · ·- · ld b' d I ~tder· gittlgi yo a IZ e e-
}) IZ, 
adi~ahta 

t1n bir] n gelen ferman iki s101f as-
e§mel . . . d' d c·· .. en01 tavs1ye e 1yor U. 

v ur~u Nebi ile etrafmdakilerin 
fetva daC!b oldugu hakkmda yaz1lan 

't <;Qg~ ~ orada haz1r bulunan ulema· 
enic;e . arafmdan imza olundu. 

(: nn 1 rtves· h'l d h 1 <:mit .. lpa ' er en bir k1smi e· 
n k1y1y e Ronderildi. Bunlar gemiler· 

kar~'la:t ltkl!klan zaman Kattrc!OF;lu 
· 1 ar. !stanbulun haydud ilan 

Yazan: K. K. 

ettigi bu adam onlara silah c;ekmiyor~u: 
- Siz bizim kanJ:!dMlanmlZSlZ I S1ze 

bir adavetimiz yoktur. 
Diyordu, 
!ki taraf sarma~dola~ oldular. 
Kumanda mevkiinde olan T <~vukc;u 

Pa~a bu beklenmi~en hal den .. ~a~1rd1, 
hemen geri ka~n. lstanbulda tela~ arttl. 
Tavuk~u P<1§anm yerine Haydaragaza
de gonderildi. T emmuzun ilk giinlerinde 
dort bin Sipahi ve alti bin Y enic;eriden 
ibaret bir kuvvet daha Anadolu yakasl· 
na ge<;ti. Bunlar, ba~larmda Sadnazam 
Kara Murad P<1§a bulundugu halde 
Bulgurlu civanna siperler kazdilar. H1z· 
Ia ilerliyen Giircii Nebiyi silahla kar§I· 

lamaga hamland1lar. 
fstanbulda hemen hemen hic; asker 

kalmamJ§Il. Bu f1rsah kac;Irmiyan baz1 

zorbalar eksik olmad1. 
Asilerle Yenic;eri ve Sipahiler <;arpl§• 

makta tereddiid ediyorlard1. Sekiz ya~m
daki padi§aha 6 temmuzda yazdmlm1~ 
olan bir emir de deniliyordu ki: 

«Siz ki Sipah kullarJmsiz, lala!!fa ita· 
at eyliyerek asilerle cenk edesiz. ~di bir 
adam Sipahi yazarak memlekehme as
ker c;ekmi§, benim miilkiimde ne alakasl 
ola. Elbet hakkmdan gelesiz.>> 

Giircii Nebi ~imdi daha Mag1dan ko· 
nu§uyor; ,Seyhiilislatnm yalmz azlini, bir 
de kendisi ve adamlan ic;in Sancak bey
likleri, Tiirkmen agahg1 istiyordu. 

Kara Murad Pa§a bunu kabule ha -
mlamrken bir sancak beyi kar§l tarafa 

ge<;ti. 
Harbe karar verildi. 
Kara Murad Pa~a. kumandasmdaki 

askerin asilere kar~1 hiicumlanm sertle~
tirmek i<;in pek bayag1 bir usul kulland1: 
Getirecekleri her ba$ i~in bah§i§ vermek. 

KatlrciOglu. yamnda dart yiiz ki$i ol· 
dugu halde, Sadr1azamm pi~tarlarm1 fe· 
n.a halde bo:z:du; l>a~hc.a. ~bit ve pa§a· 
lardan birka~1 bile oldiiriildii. Bununla 
beraber daha fazla iierliyemedi. 

Y eni~eriler hemen harb meydanma ve 
civara yaYJldi!ar. Cok g~eden herbiri 
ellerinde hirer kesik ba§ ve kanh kd1clar 
oldugu halde doniiyorlar: Sadnaz.amm 
c;adm online gelerk ba§lan oraya koyu -
yorlar: bah~i§leri ahyorlardJ. 

Asiler dagilmi§lardi, eleba§Jlann her
biri hirer tarafa dogruldular. Fakat ge· 
len kesik ba§lann sonu yoktu. Sadnazam 
~admnm onii §imdiden biiyiicek bir yigin 
olmu~tu. ParayJ veren adam da kesele· 
rin dibi yakla~tlkc;a tela§ ediyor: manah 
manah Kara Murad Pa§aya bak1yordu. 

Dogrusu Kara Murad Pa~amn da ca
m sikilmaga ba~lami~tl. Bu kadar ba1m 
kesilebilmesi i~in kar~t tarafm uzun ve 
zorlu bir sava~ yapm1~ olmas1 laztmdl, 
Hele ~imdi hepsi dagildi.gl halde ba~lar 
bir tiirlii bitmiyordu. 

Bir arahk ayaklarmm dibine atilan bir 
ba§ onun goziinii ~ekti. E&ilerek dikkatle 
baktt; ka~lan <_:abld1 ve gozleri biiyiidii. 
Sonra birdenbire dogruldu; m~thi! b.ir 
sesle, yumrugunu s1karak, Yem~;enlerm 
.. tu"ne dogvru yiiriidii ve hayk1rd1: 
us b b' . K _ Bre kahpe ogullan, u 1z1m a-

simm ba~1dtr! 
Onu tammt~tl, kendi levendlerindendi. 
Digerlerine de baki!mca c;;ogunun 

S dnazam tarafmdaki askerlerden ol • 
d~klan anla,Ildt. Hemen bagirdiiar: 

- Arhk bah~j~ yok! 
Ancak o zaman kesik ba§lann ard! 

kesildi. K. K. 

Balkan bisiklet kongresi 
toplandt 

Sofya 15 (a.a.) _ Balkan bisik!~t 
birliklerinin kongresi diin burada Dah1h-

N azmnm bir nutk1le a<;Jlmi§tlT. 
ye I . . 

Kongre, Balkan devlet reis enne ta~lffi 
telgraflan gonderilmesine karar vermJ§ • 

tir. 
Kongre, bisiklet sporunun tamimJ ve 

her sene §ampiyonluk miis~bakalan o~ga-
. edilmesi maksadile btr Balkan an • 

r~:~asl tesisi meselesini tetkik etmekte -

dtr.K pazartesi giinii mesaisini bi -ongre, 

tirecektir. k '1 
Bulgaristanda eski Ba§Ve 1 

<;ankof taraftarlart 
mahkemede 

S f 15 (Hususi) - Belediye int.i -
hab~a~~da hiikumet ve rej~ aley~n·~ 
be annameletr dagttan eskl ~a~v. ~~ 
,.. y kofun taraftarlarmdan on bir ki~l -
~i:n muhakemesine Sofyada ba~lanmi~-
tir. 

1 - Filistin Arablannin Londra kon· 
feransma i~tirak etmeleri laztm m1dn? 
De gil midir? 

2 - Konferansa i~tirak halinde mu
rahhas heyet kimlerden miirekkeb ola -
caklir? 

Mii§kiilat yiiksek komitenin Filistin i,
lerinin mutedil Arablann plam dahilinde 
mlizakere etmek istememesinden dog -
mu~tUJ'. Mutedil Arablann ha§mda, A • 

rab davasma hiyanet etmekle itham ve 
konferans haricinde kalmas1 arzu edilen 
F ahri N asha~ibi bulunmaktad1r. 

!ki cihetten Londra konferansma i§ -
tirak etmek istiyenler ~oktur. Bunlann 
siyasi ve mezhebi temayiilleri birbirine 
uymad1g1 ~in aralannda Londraya gi • 
decek olanlan se<;mek olduk<;a giic;tiir. 

Bu ciimleden olarak umumi heyetin 
iki huistiyandan birini se~esi laz1m 
gelmektedir. Bunlardan biri Liibnana il
tica eden Latin ITkmdan «Arfred Rok», 

digeri protestan «F uad Saba» d1r, Bu 
zatm Sene! adalanna nefyedilmi~ ol • 
mas1 kendisine Filistin Arablar1m tern • 
sil etmesi ic;;in fazla bir hak verml!kte • 
dir. 

Yiiksek komite kat'! bir karar verme· 
den evvel, aglebi ihtimal yann !ngilte
reye gitmek iizere buradan ge<;ecek olan 
Irak Ba~vekili Nuri Pa~a Saidin miita • 

leasm1 soracaktu. Neticenin halen Ka • 
hirede toplanml~ olan Arab memleketle
rinin murahhaslanna bildirilmesi laz1m 
geldiginden bu hurustaki karann bir an 
evvel ittihaz edilmesi icab etmektedir. 

Dun gece iki kolordu T arragone iize
rine yiiriiyordu. Bu kolordulardan birisi 
General Solchaca kumandasmda olup 
Valla'mn i~alinden sonra Lerida- Tar~ 
ragone yolu istikametinde ve T arragone
iin ~arkmda bu ~ehirden 30 kilometre 
mesafede bulunmaktadtr. Diger kolordu, 
bir taraftan Madrid • Tarragone yolu 
boyunca ve diger taraftan da sahil bo
yunca ilerlemektedir. Dii~man kuvvetle
rinden bir kusuu arasmda irtibat kesilmi~ 
bulunuyor. Bilhassa Ebre'nin sol sahilin
de alt! bin kadar hiikumet<;i kuvvetin 
mahsur bir halde kald1g1 zannediliyor. 

Umumi karargahm tebligi 
Burgos 15 (a.a.) - Franko umumi 

karargahmm bir tebliginde, Kata!onya 
cephesinde nasyonalistlerin parlak bir 
zafer kazand1gln1, dii~mamn umumi ricat 
halinde bulundugunu ve bir~ok koylerin 
zaptedildigini ve bu suretle sahilin Ebre 
munsabmdan Ametla'ya kadar nasyo • 
nalistlerin eline g~mi~ bulundugu bildi
rilmektedir. 

Gene bu tebliRde, 1500 esir ve birc;ok 
harb levazJmi ele ge~irilmi~ oldugu ha -
ber veriliyor. 

Barselon'da halk heyecan i~inde 

Muhakemenin tahkikat safhas1 geni,Ietilecek 
ve Rumelikavag1nda Kanun la.li:abile andan bir 
Mustafa olup olmad1gi resmen tespit edilecek 

Beklenilmedik bir noktadan entere -
sanla~an, ve hi~ degilse yalmz bir nok
tasl iizerinde durulabilecek olan da -
valar ~a vard1r. 

!§te, istanbul Ag1rce>za mahkemesin
de goriilen bir dava! Kanuna sovmek 
mevzulu ... Muhakeme edi!en Hilmi Reis 
isminde biris!dir. Tutulan zab1t, ahnsn 
ifadeler v.s. ile Rumelikavagmda bir 
kahvede, oglunun bir mcseleden dolavt 
mahkemeye verilmesine k1zan H1l;,.i 
reisin uluorta kanuna sovdiigii esasm
dan ta Ag1rcezaya kadar gelen bu da -
vamn sona yakm §ahid dinlenilme saf
hasmda, bahkc;1 Halil, soyle diyor: 

- Hilmi Rcisin o meseleden dolayt 
kahvcde hiddetle sovdii.gii do~u; kanu
na si:ivdii~ii de dogru; amma bu kanun, 
kitabda yaz1h olan kanun dc~il .. Bu ka
nun, bir adamd1r Kanun Mustafa adh 
biri! 

Reis Refik, §ahidin evvelce alman 
ifadesini gozden gec;iriyor ve kendisine 
sadecc ckanuna Sovdih §Cklinde bir ifa
desi bulundugunu si:iyliverek, bu nok -
taYJ. ara~tmyor; o zaman bahkc;1 Halil, 
~oyle cevab veriyor: 

- K:nakolda hc>na sorm11nan bir §e>y

Ier yaZip r;izmi~ler ora~'nJ da iiyle yaz
mtslar an]aqtJan ... ReTiim okuYuo yaz -
mam yok ki, ben imza ntmastm hiJe bil
mem! 

- Ya bu adaki im7!\? nu sen in yazm 
dE'i'ril mi? Yaklas da bnk! 

bir Mustafamn mevcud olup olmadJgmt 
i:igrenmeliyiz! $ahid bOyle bir adam ta
myor m1ym1§? 

Reis, bu suali tekrarhyor; §ahid: 
- Evet, diyor, boyle bir adam mev • 

cuddur. Orada onu herkes bOyle tamr. 
Zaten Hilmi Reis, 9ocugunun mahkeme
ye .verilmesini bu adamdan bilerek, bu 
i§e o sebeb oldu diye kendisine kiZgm. 
dt. Dedigim gibi, kahvede biz ag orer -
ken i~eriye girince de ... 

- cOrada, herkesin boyle tamd1g1 
bir adama savdii· diyorsun sen peki, 
c;ekil! 

Ahmed, Osman v.s. daha ba~?ka bazt 
9ahidler de dinlenilcrek, muhakeme • 
n!n tahkikat safhas1 geni§letilecek; 
Hllmi Reis, kanuna m1 sovdii, yoksa 
Kanun Mustafa denilen biri var da ona, 
mt?. Kat'i neticeye kadar miiphem ka.t 
lacak bir nokta! 

Han- Otel farkz 
Bac:ka bir clava; bu, Sultanahmed 

ik!nd sulh ceza mahkemesinde ... Mev -
zuu basit; Tahtakalcde Tanburac1 ham 
odaba~!Sl Malatyah Dursun, han 1c;m 
pazar ruhsativesi almamu~ ... Burada §\.l 

nokta i.izerinde duru11; han, otel say11Ir 
mi, sav1Imaz mt ve pazar giinleri i~ler 
mi. islemez mi? 

Dursun, kendine gore bir miidafaa 
haztrlam1~; dili di:indii"'ii kadar anlab - • 
yor; anlatmal!a ~ab~wor: 

Y ahudiler g~en ay konferansa i~tirak 
etmege taraftar goriinmemekteydiler. 
Bununla beraber bu menfi taTZI harekct
lerinde Israr etmiyecekleri zannedilmek • 
tedir. 

Barselon 15 (a. a.) - F rankist'lerin 
ileri hareketi ~ehrin c;ehresini de&i1 tirmi~
tir. Silah altma almanlann sokaklardan 
ge~esi vaziyetin vahametini hatnlat -
maktad1r. Kadmlar ve c;ocuklar k1~la ka
pllarmda toplanarak silah altma alman
lara veda etrnektedirler. Caddelere ge -
rilen geni§ kurdelalar halk1 mukavemete 
davet etmektedir. Duvarlar afi~lerle do
!udur. 0, yakla~maga. ba l(rna~a hacet gor -

bir meden. ba~ml salhyor! H iikiimet~iler karmakart~tk 
halde ricat ediyorlar 

- Han denilen yerde pazarlar1 c1t 
voktur; handa nazarlan Gahsmaz, din
lenir herkes .. Hele anarbmandan, ev
den ne farkt vard1r hanm? Onlar gibi 
han da avhkla kiraya V('rilir! 

lrak Ba,vekili $am'da 

Sam 15 (a.a.) - Irak Ba~vekili' 
Nuri Pa~a Said saat 16 da tayyare ile 
Ammandan buraya gelmi4tir. Muma • 
ileyh Suriye hiikumetinin misafiri cia • 
cakt1r. 

Amman Jelegeleri Londratla 
Londra 15 (a.a.) -Amman dele • 

geleri, Filistin konferansma i~tirak et • 
mek iizere dUn Londraya gelmi$lerdir. 

Suriye ve Filistin hududlaranda 
tayyare karargahlarz 

Kudiis (Hususi) - lngiliz aske· 
ri miihendislerinin nezareti altmda ola • 
rak, Maveraii~~eria, Suriye ve Filistin 
hududlarmda tayyare karargahlan mey· 
dana getirilmege ba~lanmJ~br. Tayyare 
iislerinden ba:z:1lan asfalt yollarla Am • 
mana baglanacaktiT. 

Amerika Y ahuailerinin bir 
toplanllll 

Va§illlgton, 15 (a.a.) - Orta Avru· 
pa Y ahudi miiltecilerinin Filistinde yer
le§tirilmesi imkamm tetkik etmek i<;in A
merikanm 44 devletinden gelen 1500 
Y ,ahudi oniinde s()yled18i nutukta, «Uni
ted Palestine Appeal» m ba~kam Dr. 
Abba Hillel Silver, Amerika Yahudile
rinin Alman Y ahudilerinin muhacereti-

ni kolayla~tlrmak i<;in Alman mallarm1 
satm almak teklifini kabul etmiyecekle
rini, zira bunun diger milletleri de ayni 
suretle harekete sevkedecegini kaydettik
ten soma demi~tir ki: 

«- Filistinde ancak 1 00,000 Y ahu
di bulunabilir. Y ahudi liderleri Avrupa
ya a~lk<;a s()ylemelidir ki, alh milyon 

Yahudinin tahliyesi imkans1z haldedir. 
Zira bunlan almak i<;in hamlanmi§ bir 
memleket veya koloni yoktur ve muha
ceret miimkiin olsa bile icab eden para 

mevcud degildir. Yahudiler Orta Av • 
rupada kalmah ve bu mesele de biitiin 
A vrupa ekalliyetleri meselelerile birlik

te halledilmelidir.» ----·-·-----Holandada Alman 
aleyhtarhg1 

Lahey 15 (a.a.) -Lahey ve Amster
damda Alman konsoloshanelerine kar§I 
yap1ldigl iddia edilen tecaviizler hak • 
kmda hiikumet9e giri§ilmi~ olan tahki· 
kahn ilk neticesi hakkmda Rolanda mat 
buat bi.irosunun bir tebN1inde Lahey -
de Alman elc;iligine kar~1 yap1lan te • 
cavi.izlin biti§ik binadan vuku buldugu 
ve atllan ~eyin bir kur§undan ziyade bir 
ta~ olmas1 muhtemel bulundugu ve esa
sen epey zamand1r bu mahallede sapan
la birc;ok camlarm kmlm1~ oldugundan 
§ikayet edilegeldigi bildirilmektedir. 

Amsterdamda da taarruza ugnyan 
Alman konsoloshanesi binas1 olmaytp 
kan<;Ilann husus1 evidir. 

Sarragossa 15 (a.a.) - Milliyetper· 
verier Lerida • Baruelon yolu tepclerile 
Akdeniz arasmda Gayda nehrine var • 
ffil§lardir. Bundan R us'un cenub bol • 

gesi haricdir. Burada da dii~man mu~ -
kiil bir vaziyette bulunmaktad1r. 

Katalonya'mn cenub bolgesinde, dii~
man, milliyetperverlerin oniinde Akde -
nize dogru yiiriimeleri esnasmdaki gibi, 
karmakan~Ik bir halde ~ekilmektedir. 

J,gal edilen yeni kasabalar 
Bilbao 15 (a.a.) - Katalonya cep· 

hesinden bildirildigine gore General 
Yage kumandasmdaki ordu Reus so • 
kaklarma girmi~tir. Sehir ic;inde muha ~ 
rebeler yapilmaktadJr, Diger taraftan 
General Moskardo Anglezola'YJ i~gal 
etmi~ ve diger askeri kollar Figyezoza • 
ya girmi~lerdir. General San§ez kuman· 
dasmdaki Nadar hrkast Taragon'u i~ • 
gal etmi§tir. Diger askeri kollar Tara • 
gon'dan 10 kilometre ~arkta sahile var • 
mi§lar ve Gay a nehrini T amarit civa • 
rmda g~mi§lerdir. 
lgtinam eJilen gemiler ve harb 

malzeme1i 
Bilbao 15 {a.a.) - Nadar firkas1 • 

mn fevkalade seri yiiriiyii§ii ve Tara • 
gon'un i§gali neticesi olarak Fran kist 
kuvvetler ~ok miihim ganaim elde etm;~. 
lerdir. Muhtelif hamulelerle dolu olarak 
limanda bekliyen cumhuriyetc;i fspanyol 
gemileri tamamile ele ge<_:irilmi~lerdir. 
Sehre giren Frankist kuvvetler ahali ta
rafmdan biiyiik meserretle kabul edil • 
mi§lerdir. 

T aragon, ehemmiyet itibarile Kat a • 
lonyamn ikinci ~ehridir. Ahalisi 350 bin 
ki i kadar tahmin olunmaktad1r. 

Askeri mehalili hayrete 
dii,iiren zaler 

Bilbao 15 ( a.a.) - Askeri mahfil • 
l~r, Taragon'un ve Reus'iin pu kadar 
suratle sukutu kar~tsmda hayret goster -
mektedirler. Bu suretle §arki §imali cep· 
hesinin en biiyiik k1smt ytkilmJ~ oluyor. 

Reus T aragon' dan kii<;iik olmakl a 
beraber biitiin harb sanayii merkezi ol -
dugu i<;in i~gali digeri derecesinde ehem
miyetli addedilmektedir. __ ........... ,_ 
Londrada i§sizlerin yapbg1 

niimayi§ 
Londra 15 (a.a.) - Miiltecilere tahsis 

edilmi§ olan cBaldvin• sermayesi men
faatine tiyatro ve sinemalarda iane top
lanmasmi protesto etmek uzere ak~am 
cPikadilly, de bir fa~ist grupu niimayi~ 
yapmi§tlr. Niimayi9<;iler halkm tiyat -
rodal) 91ktigt saatte bir alay te§kil ede
rek meydam birka11 kere dola~mt§lar ve 
!ngilterede zaruret ve i&sizlik varken 
ecnebilere nic;in para verildigini soran 
risaleler dag1trm~lard1r. Bir~ok arbe -
deler <;Ikml§, oradan g~enlerden bi.ri 
?aralanmi§hr. Sekiz ki~i tevkif edilmi~
tir. 

- Biliyorum, o irnza benimnir, amma .. 
fste o kadar bilirim atmas1m! 

Gtili.imscme1er ... Sahidin iki ifad('sini 
telifle vazi~cte vi.izuh veri~ yollu ara§
ttrmalar ... Aca ha Hilmi Reis, sahiden 
kanuna si:ivdi.i de, ::;ahid ifadesini ~ay -
dmsla Hilmi Reisin muhatabm1 etli, 
canlr bir mahluk, bir adam yap1yor, bu 
surctle onu kanuna si:ivmek maddesine 
gore ceza yemekten kurtarmaga m1 u#
ra~Iyor, yoksa dedigi dogru da, evvelce 
ona atfen yanh§ bir ifade mi yazllml§? 
Her iki vaziyet arasmda neticeye mii -
essir oyle mi.ihim bir fark var ki! 

$ahid, musn: 
- 0 ifadey! bana okumadan imza -

latblar; oraya yaz1lan, eksiktir! 
Yoksa buradaki mi fazla? Mahkeme

de Miiddeiumumiligi temsil eden mua
vin Feridun, bu noktadan bir sual ileri 
siiri.iyor: 

c- Kanuna de~il, Kanun Mustafaya 
sovdii· demekle i§ hallcdilm~ olmuyor: 
orada cKanun .. slfatile, lakabile amlan 

Bu miidafaaya kar§l hfikim Salahad
din: 

- Han, dedi fakiranc bir ote1dir; 
eski' tertib bir otel... Handa gun, gee 
h~sabile tek tek oda da kiralamr. Han, 
pazarlar ic;in de ~lek say1hr. Demek 
sen buna ragmen pazar ruhsatiyesi al
madm? 

- Musaade edin, hence laz1m dt>gil
dir, olmasa da olur. amma ben ihtiya • 
ten alm1~bm ruhsatiye! 

- 0 halde ne diye sozi.i uzahyorsun 
da ruhsatiyeni gostermiyorsun? Ver, 
bakaYJm! 

Zabtt 3/7/~38 ve ruhsatiye 30/7/938 
tarihli .. 0 h 3, 0 s1z 3 ten 27 giin sonrasi
na delalet ~ttigine gore, bu ruhsatiye, 
memurlar geldigi zaman daha almma -
mi§IDl§; bu itibarla da bu davada i~e 
yaramad1 ve netice, 5 lira ceza ... 

M. SELtM 

Konig meselesi 
(Ba$tara.J: 1 fnct sahffed.e> 

re V asfi Ra§idi gordiim, bana §unlan 
soyledi: 

«- T arihini unuttum, yalmz vaktin 
bir ak~am iizeri oldugunu hallrltyorum. 
Ekrem Konig bana geldi, tasrih edeyim. 
Meb'us Vasfi Ra§ide degil, avukat Vas
fi Ra§ide geldi. Elinde Son Posta gaze
tesinin bir niishas1 vard1, Bu niishadaki 
hikayenin kendisini tahkir i<;in yaz1lm1§ 
oldugundan emin bulundugunu soyliiyor
du, vekaletini almakhgtml ve bir dava 
c.c;makhgtmt istiyordu.» 

Vasfi Ra§id istitraden §Unlan ilave et
ti: 

«- Bir avukat yaz1hanesi bir klinik
ten farkh degildir. Klinige cismi yaralar, 
bereler, irinlerle ve biitiin emrazla malul 
adamlar gelebilir. Avukat yaz1hanesine 
de ya ba§tm, ya hiirriyetini, yahud ikisin
den de k1ymetli olan haysiyetini kurtar -
mak i<;in gelirler. Klinige gelen nastl bir 
basta ise ceza i~lerinde avukat yanma ge
len de oylece hastadtr. Doktor kim olur
sa olsun hastasma ha~in davranamaz. A
vukatm da vazifesi budur. Y almz bir 
nokta var. Doktor nas1l hastasmm emrile 
hareket etmezse avukat da miiekkilinin 
aleti degildir. Davay1 alabilmekligim ic;in 
evvela o davanm hakimi olmahy1m.» 

Vasfi Ra~id bu istitraddan sonra !OZ· 
lerine ~oyle devam etti: 

«- Gazetedeki yaz!YI okudum. Mii
ekkilimin lehine hiikiim veremedim. (Pa
rasile degil mi) denemez. Ben davay1 a· 
<;abilmek i<;in kanaat getirmeliyim. Ak
hmda kald1gma gore Ekrem Konige, ya
zmm kendisi ic;in yazt!dtgmdan neden 
§iiphelendigini sordum: 

- Havuz • Yavuz i§ine kan§mi§ a· 
damdan bahsolunuyor. Bir de resim var. 
Resim beni:n resmimdir, dedi. 

Ekrem Konige Havuz i~ine kendisin· 
den ba§kalannln ismi de kan§ml§ oldugu• 
nu, bunun clava a<;maga kafi gelemiyece-
gini soyledim. 

- Sen davay1 a<; ben fotograh bulut, 
gosteririm, dedi. 

- A<;amam, dedim. 

A<;amazdtm. <;iinkii bu davaya hem 
inanm1yordum, hem de kendilerile dost 
oldugum adamlara kartl dava kabul et· 
mek istemiyordum. 

Binaenaleyh hem hasta miiekkili 
teski!l etmek, hem de tanJdtklanmla go • 
rii§mek i<;in telefon ettim. Arkada§lartma 
telefon etmek hakk1m degil midir? 0 da· 
kikada telefonu a~n avukat V asfi Ra
§id de degildi. Hasma kar~1 bir~y soyle· 
mek hakktm degildir. Onlarla mahkeme
de konu§urdum. Telefon eden meb'us 
Vasfi Ra§id de degildi. Sadece bir tam· 
d1g1ma hitab ediyordum. Ve telefon mu· 
haveresi mumda yammda miiekkilim de 
vard1. Kendilerine sordum: «Boyle bir 
yaz1 <;Ikh. Bunda kasdedilen birisi var 
m1d1r? 

Hayu, dediler. Ve resmin kat'iyyen 
Ekrem Konigin fotograf1 olmadigmi ve 
bir F rans1z mecmuasmdan ikttbas edildi· 
gini soylediler. hi ki telefon etmi§im. Bu 
suitefehhiimlin zail olmasma yardtm etti . 
Ekrem Konig yammdan aynld1. Davasi· 
m kabul etmedigimden dolay1 biraz diliir 
olmu§ gibiydi. 

hte benim bu hadisedeki roliim bun· 
dan ibarettir. 

Bu hadisenin daha sonralanna aid ha· 
Zl tafsilah ben de bugiinlerde gazetelerde 
okudum. 0 giinden sonra Ekrem Konigi 
de, Ekrem U§akhgili de, merhum T ahiri. 
de gordiim. Hi~ birisi aralanndaki bu su·· 
itefehhiimiin miiteak1b safhalan hakkmda 
bana bir tek kelime si:iylemediler.» 



10 CUMHlJRI"£ET ... w ·- r 

BASURA ~ARE SiNiR ve YUREK CARPINTISINA ROMATiZMAYI 

HEDENSA NEVROL CEMAL PiMANOL 
dtt. AmeliyatsiZ memeleri sondiiriir, mabveder- emsalsiz ilacdtt. Hiddet, merak, korku ve teessiirden 
kam, agr1y1 derbal keser. Biitiin diinyada ~obret bayilanlara, hafakana, biitiin sinir buhranlarma 20 dam-

ge~;irir. Siyatik, bel, diz ve kal~a agrtlarm1, arka
ya giren sancdan ge'<irir, viicudii klzdttll'; sogu

gun cigerlere ge~;mesine mani olur. bulmu§; milyonlarca basurluyu kurtarmt~hr. last hayat verir. Kullanmtya~, sevmiyen yoktur. 

izmir Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - 1dare ihtiyac1 i~in telefon hututunun im~asma aid muhtelif levaz1m 

ac;1k eksiltmiye ~1kanlm1§tlr. 
2 - Muhammen bedeli 769 yed.i yiiz altml§ dokuz liradrr. 
Muvakkat teminatl 57,68 elli yedi lira altml§ sekiz kuru~ olup eksiltmesi 

18 kanunusani 1939 ~ar!iamba giinii saat 16 da izmirde Telefon Miidlirliigli 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yapllacaktlr. 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Kumkap1 orta okulu bakkaliyesi muhammen senelik ( 270 ) lir~ iizerin

den ve senelik kiras1 pe§in verilmek §artile yirmi ay miiddetle ve ac;1k 
arthrma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin hiisnii hal sahibi olduklarma 
ve t;rahkumiyet ve sari hastahklan bulunmad1gma dair zab1ta, adliye ve 
S1hh1yeden alacaklan resimli vesikalarla ve % 7,5 teminat makbuzlarile 
23/1/93!J pazartesi giinii saat 14 te Milll Emlak Miidiirliigiinde toplanan 
Komisyona miiracaatleri. c M. ,. ( 108 ) 

M. RASiM FABRiKASI MiJSTECiRi 

SALiH BOSN A 
TARSUS 

fstihlak vergisi kanunundaki tadilat ve tenzilat dolaytSUe 
5/8/1938 tarihinden itibaren sab~ fiatlarumz : 

Seyhan Tip H 75 s/m 38 metroluk &30 
Horozlu , VI 75 , 38 , 610 
$apk'ah , VI 85 , 38 , 670 
1 - Sat!§ pe~in bedelledir ve fabrikada teslimdir. 
2 - Bir balyadan a~ag1 sat~lar i~in yiizde 2 zam yap1hr. . 
3 - Sif masraflarile balya ambalaj bedelleri mii~teriye aiddit· 

fstanbul Sultanhamam, Kendros han No. 3 
3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile ka

nuni vesaikle> mezkUr giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 
4 - ~artnameler hergiin !zmir Telefon Miidlirlligii ile istanbul Telefon 

Miidlirliigu I~evazrm Amirliginde goriilebilir. ( 8626 ) 
~~let Demiryollari i~Ietme U. Miidiirliigiinden: II· . 
~ zm1r M iidiirliigiinden: 

iLKBAHAR MEVSiMiNE MAHSUS YENi GELECEK MALLAR 
i<;iN YERLERE iHTiYACIMIZ OLDU(l.UNDAN 

15 Sonkanundan 15 Subata kadar 
' 

Bir ay miiddetle stoklanm1zm biiyiik bir k1smm1 her yerden 
miisaid §artlar ve mutedil fiatlarla elden pkanyoruz 

Biitiin dairelerde mevsim sonunun ftrsatlanm bulacakstmz. 

BAKER Magazalar1nda 
Bir mevsim son_u f1rsati: 1stenen fiat ic;in en miikemmel cinstir. 

Devlet Hava Y ollar1 Umum Miidiirliigiinden: 
iki otobiis, iki traktor, iki silindir, iki bic;me makinesi ve trrm1k, bir 

·aded pulluk almacak. 
1 - A~ag1da aded ve cinslerile muhammen bedelleri yaz1h vas1ta ve 

levaz1ro kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Otobiislerin eksiltmesi 28/1/939 cumartesi giinli saat 11 de, diger

lerinin eksiltmesi ayni giinde ve saat 12 de Umum Miidlirliik binasmda 
yapilacaktir. 

3 - Muvakkat teminat iki otobiis ic;in 863 lira, digerleri ic;in 1365 Iira
dlr. Nakden verilecek teminatm Ziraat Bankasmdaki 3667 numarah idare 
hesabma yatmlmas1 laz1mdlr. 

4 - Taliblerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektublan ve 
~?artnamede yaz1li vesikalarile birlikte miiracaatleri laz1mdlr. Postada ola
cak teahhiirler nazan itibara almmaz. 

Adedi Cinsi Muhammen bedeli 
11,500 Lira 2 Aded Otobiis 

2 " Traktor ) 
) 
) 
) 
) 

2 ,. Silindir. 
2 " ., Bic;me makinesi 18,200 
2 " T1rm1k 
1 ,. Pulluk 

5 - istiyenler ~artnameleri Devlet Hava Yollan Ankara ve istanbul 
accntalarmdan alabilirler. (246) (110) 

Vapurlar1n Kalku~ Giinii ve Saatleri 
16 ikincikanundan 23 ikincikanuna kadar 
kalkacak vapurlar1n isimleri, 

saatleri ve kalkacaklari ve 
kalkt' 

.. gun 
rihtimlari 

Karadeniz hattma 

Bartm hattma 

izmit hattma 

Mudanya hathna 

Banduma hattma 

Karabiga hathna 
imroz hattma 
Ayvahk hathna 

izmir siir'at hattma
Mersin hathna 

Telefonlar: 

Sah 12 de ( Tar1 ) . Peqembe 12 de ( Aksu ) , 
Pazar 16 da ( Ege) . Galata nhtlmmdan. 
Car~amba 18 de ( Antalya ) , Cumartesi 18 de 
( Konya) . Sirkeci r1htimmdan. 
Pazar, Sah ve Per§embe 9,30 da ( Ugur). Topha
ne nhhmmdan. 
Hergiin 9 da ( Marakaz ) vapuru sistemi vapur
lardan biri, Cumartesi aynca 13,30 da ( Trak ) . 
Tophane nhhmmdan. 
Pazartesi, <;ar§amba ve Cuma 8,15 te ( Trak) , 
aynca <;ar~amba ve Cumartesi 20 de ( tiJgen ) . 
Tophane nhhmmdan. 
Sah ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhbmmdan. 
Pazar 9 da ( Tayyar ) . Tophane nhtrmmdan. 
Car&amba 15 te ( Mersin), Cumartesi 15 te 
( Bartm) . Sirkeci nhhmmdan. 
Pazar 11 de ( izmir) . Galata nhtimmdan. 
Sah 10 da ( Anafarta ) , Cuma 10 da ( inonii ) . 
Sirkeci nhhmmdan. 
MERKEZ 

ACENTALAR 

Denizbank binas1 

Ankara Gan Kazino binas1 list katmdaki salonlarda yaphnlacak sert 
agacdan cilah lambri ve dograma i§leri vahidi fiat iizerinden kapah zarf 
usulile yeniden eksiltmiye konmu§tu_r. 
1 - Bu i~?lerin muhammen be&!li 7200 lirad1r. 
2 - !stekliler bu i~e aid §artname vesair evrak1 Devlet Demiryollan An

kara, Sirkeci veznelerinden 36 kuru~ mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26/1/939 tarihinde Peqembe giinii saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci• Ko
misyonunca yapilacakhr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin teklif mektublarile birlikte a§a
glda yaz1h teminat ve vesaiki aym giin saat 14 e kadar Komisyon Reis· 
ligine tevdi etmi~ olmalan lazrmdrr. 
A) 2490 say1li kanun ahkamma uygun 540 lirahk muvakkat teminat 
B) Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. c 66 " ( 182 ) 

~ 

Muhammen bedeli 335,000 lira olan yetmi~ yedi kalem muhtelif bak1r 
ve pirinc; ~alzeme 3/3/1939 cuma giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile 
Ankarada !dare binasmda satm almacakhr. 

Bu ifie girmek istiyenlerin 17150 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisligine vermeleri laz1md1r. 

~artnameler 1675 kuru§a Ankara ve Haydarpa[la veznelerinde satrl-

1 - idare ihtiyact ic;in muhtelif cins telefon kablolan kapall 
lile eksiltmeye c;Ikanlml§tll'. l)i 

2 - Muhammen bdeli (27,600) yirmi yedi bin alt1 yiiz lira, l'll 

teminatl (2070) iki bin yetmi~ lira olup eksiltmesi 1 §Ubat 1939 csf 
giinii saat 15 te izmir Telefon Miidiirliigii binasmda miite§ekkil satlP 
komisyonunda yap1lacakhr. , . e 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektub11 

ni: vesaiki muhtevi kapab zarflarm1 o giin saat 14 e kad.ar mezk(l! 
yona vereceklerdir. 1 

4 - ~artnameler her gun lzmir Telefon Miidiirliigii ile tstanb0
• 

fon Miidiirliigii Levaz1m amirliginden (1,38) bir lira otuz sekiz kll~~ 
mukabilinde verilecektir. ( 

~OKOLAKSiN-_., 
BiR ADEDi MULEYYiN - iKi ADEDt MtiSHiLDiB· 

··J( 
En muannid kab1zl~rda bile tesiri kat'1, lezzeti gayet latif rakipsiz rn° 

- miishil '<ikolatasuhr. 8 adedi 20 K. Eczanelerden ara)'!llJ$ 

maktadir. ( 238) KiiJtiir Bakanbg1ndan: 
Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 
1-

2-

3-

4-

5-

Mektebimize aid bulunan Bahk gemisinde yap1lacak tadilat ve tamirat 
kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuiiJ olup ke§if bedeli 9995 lira 
ve muvakkat teminatl 749 lira 62 kuru~tur. 
Eksiltme 23/1/939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 13 (on iic; ) 
te mektebde toplanacak Komisyonca yap1lacaktlr. 
Bunlara aid ke§ifname ve ~artnameleri gormek ve almak arzu eden
ler Mekteb Muhasebesine miiracaat etmelidirler. 
Eksiltmiye i§tirak edeceklerin 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii mad· 
delerindeki evsaf1 haiz ve Ticaret Od.asmm 1939 y1h belgesini hamil 
olrr.alar1 ve bu i~e benzer 10000 liraltk i§ yaptlklarma dair resmi veya 
muteber vesaiki komisyona ibraz etmeleri Iazimdll'. 
Muvakkat teminatm teslim yeri istanbul Yiiksek Mektebler Muhase
beciligidir. Ta1ibler, kapah zarflarm1 sozii gec;en kanunun tarifat1 dai
resinde ihzar ederek eksiltme saatinden bir saat evveli olan 12 ye 
kadar Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazimdrr. 

( 126) 
. 

izmir Telefon M iidiirliigiinden: 
.....,... 9/1/939 tarihinde ~alesi yap1lamayan ( 3,009.-) lira muhammen 

bed.elli on kalem muhtelif <;Iplak ve kapah telefon telleri 19/1/939 tarihine 
rashyan per§embe giinii saat 16 da ac;1k eksiltme suretile ihale edilecektir. 
ilk teminat ( 225,67) lirad1r. ~artnameier hergiin izmir Telefon Miidiirlii
gii ile istanbul Telefon Miidiirliigii Levazrm Amirliginden verilecektir. is
teklilerin mezkur giin ve saatte ilk teminat ve ka~uni vesaikle Komisyona 
miiracaatleri. ( 278 ) 

Sa~ Bak1m1 --
Giizelligin en birinci §aftl. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa~ dokiilmesini te

davi eden tesiri miicerreb bir ilac
dtr. 

Malatya Bez ve-iplik · 
Fabrikas1 T. A. ~irketinden: 

Sirketimiz Adana fabrikas1 mamul·ati 
KAPUT BEZLERi FiATLARI: 

ZENITH 
En eski ve halihaztrda en 
miitekamil ve diinyanm her 
tarafmda en fazla ar~Utan 

radyodur. Yalmz Beyoglun
da B A K E R Magazala~da 

satdmaktadtr, 

1 - 2259 sayth kanunun tatbikma dair olan talimatnamey_e b
kokullarm 4 iincii ve 5 inci smlflan i~in iki cildden miite§eltk!l 
bigat Bilgisl kitab1 yaz1lmas1 miisabakaya konulmu§tur, g)) 

2 - Miisabaka miiddeti 2/2/1939 dan ba§lamak ve 1/8/1.939 5 

ak§am1 bitmek iizere alb aychr. ..:it 
3 - Miisabakaya i§tirake karar verenler 1/5/1939 pazartesi J;b. 

~amma kadar bir dilek~e ile Kiiltiir Bakanhgma miiracaat ederelt ~ 1 
sabakaya girecekler defterine adlarmt yazduarak bir numara alaCJe 

4 - Milsabakada birinciligi kazanan kitab serisi iic; ytl sure 
larda okutulacak ve miiellifine her yd ic;in biner lira telif ha~~ 
cektir. !kinci ~1kan kitab serisini yazana bir defaya mahsus o]J!l8 · 2 
birincisinin miiellifine verilenin bir y!lhg1, iic_;iincii, dordiincii ve ~~ir 
kanlara da birer defaya mahsus olmak lizere dorder yiiz lira rou 
rilecektir. • # 

5 - Miisabakaya gireceklerin eserlerini iic_;er niisha olmak ut 
kine ile ve kag1dlarm yalmz hirer yiiziine yaz1lm1§ olarak Kultii! f 
hg1 Yaym Direktorliigiine makbuz mukabilinde vermeleri ve)'e ~ 
meleri laz1md1r. Kitaba konulacak resim, §ekil, grafikler ve sairefl 
larmm yalmz bu niishalardan birine ve yerlerine konulmu~ olar81> iii 
mas1 kafidir. Miisabakaya bas1lm1§ bir kitabla girenler de kitabJ.ll 
hasm1 verecek veya gondereceklerdir. 11 3 

6 - Miisabakaya girenlerce eser miisveddelerile birlikte, eset 
bul edildigi takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkl mukabilin~1~ 
tiirlii tasarmf hakkmdan vaz ge~erek Kiiltiir Bakanhgma lie.; Y"".• 4 
devre ic;in terkettiklerini ve kitabm o devre i~indeki her bas1h~~ 5 
tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altmda tayin' ~ 
diger bir zat tarafmdan yap1lacagm1 gosterir Noterlikten tasdild1 

ahhiid sened.i verilmesi de lazimchr. 
7 - Kitablarda bulunmas1 laz1m gelen pedagojik ve teimik: .~ 

gosteren !jartname ile Noterlige tasdik ettirilecek taahhiid sened\~ 6 
miilii Kiiltiir Bakanhg1 Yaym Direktorliigunden ahnabilir. Mektll1 
yenlerin bir kuru§luk bir posta pulunu da birlikte g6ndermeler 
d1r. (5298) _./: 

Tornac1 a IInacakttt 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigiinden: 

Kmkkalede istihdam edilmek iizere tornac1 almacakhr. 
girmek istiyenlerden istanbuldakilerin Zeytinburnu fabrikasma:.tii• 
kilerin tzmir Silah fabrikasma vesair yerdekilerin de Umum !» 

) Karakoy Kopriiba!!• 
Sirkeci Yolcu Salonu 

<12497 
42362 
22740 Cinsi Tip Eni Beher Be her 

TopM. Top Kr, 

T. iS BANKASI'~~ 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLA 2-

izmir Telefon Miidiirliigiinden: 
9/1/939 tarihinde ihalesi yap1lamayan ( 1,618.-) lira muhammen bedelli 

dort kalem manesman demir diregi 19/1/939 tarihine rashyan peqembe 
glimi saat 15 te a~1k eksiltme suretile ihale edilecektir. 

ilk teminat ( 121,35) liradrr. ~artnameler hergii~ !zmir Telefon Mii
diirl_iigii ile istanbul Telefon Miidiirliigii Levaz1m Amirliginden verilecek
tir. Isteklilerin mezkur giin ve saatte ilk teminat ve kanuni: vesaikle Komis
yona miiracaatleri. ( 277 ) . 

in~aat muhendisi allnacaktlr 
Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigiinden: 

Almacak in~aat miihendisinin her tiirlii statik hesablarda, betonarme 
ve mimaride miitehass1s olmas1 ~artbr. !steklilerin ~imdiye kadar ne gibi 

· i!?lerde ~ah!ihklanm gosterir vesikalarile Naf1a Vekaletinin ruhsatname
lerini birer istidaya baghyarak Umum Miidiirliige miiracaatleri liizumu ilan 
olunur. ( 173) 

I istanbul Belediyesi ilanlar1 I 
Dogrudan dogruya teblig 

Ka~ miikellefe aid edilemiyen tahrir netice-
Kazas1 Mahallesi tahrir neticelerinin l~rini ta§tyan kag1dm 

ilanen teblig edildigi aslld1g1 yer 
Eminonii Sandemir 20 Kantarc1lar camii kap1s1 

• Yavuzsinan 23 Demirta~ semt ocag1 
,. Hac1kadm 45 U ~mihraph camii 

" Hac1gryaseddin 1 Hocakadm camii 

" Demirta§ 4 Hocag1yaseddin camii 

Yukanda yaz1h kaza ve mahalleler ic;inde olup sahib~erinin adresleri 
iigre>nilmemi§ olan arazilere aid tahrir neticelerinin bugiin kazad.a mutad 
vas1talarla ilan edilmi§ ve ezciimle bu arazilere aid tahrir neticelerini ta
~ryan bir kag1dm hizalarmda yazrh yerlerde asilmi§ oldugu 2901 say1h arazi j 
tahrir kanununa gore haklarm1 kullanmalanm teminen bu mahall-at i~inde 
nrazileri olup da kendilerine ihbarname teblig edil~memi§ olanlara teblig 
olunur. ( 299 ) 

No. s. 
<;ift~i 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

20 top tan a~ag1 sipari~lere 

yiizde 2 zam yaptlll'. 

C:ioz Hekimi 
Dr. 1?iikrii Ertan 

Uaf!aloglu Nuruosmanlye cad. No. 6 
Tel. 22566 CDr Osman eerefec1ct1n 

Rn.,rt,mqm\ 

T1curetoanemiz esk1st gibi kurk 
mantolarm1 JO sene garanti ve 

ay vade He ketaletsiz ola:rak sat· 
maktadtr. Anadoludan ayni ~e
raitle sipati§ kabul etmekteyiz. 
Mahmudpa~a Kftrk<;ii han ic;eremde 

8 E y K 0 T~i~8~ : 

32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1 ~ubat, 1 Mayts, 26 Agustos, 1 Eylol 

1 ikincite§rin tarihlerinde ~ekilecektir. 

iKRAMiYELER • 
I -- -~ ---~---

1 lldet 2000 liraiik 2.000 
s " 1000 
s " soo 

16 " 250 
60 " 100 
65 " so 

250 " 25 

435 

Bankas1na para 
ayni zamanda 

" · s.ooo 

" 
4.000 

" 
4.000 

- 6.000 -" 
" 

4.750 

" 
6.250 

32.000 

yabrmakla, yalntz 
de 

lira 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 

-
i-



16 ikincikanun 1939 

Her sabah alacag1n1z bir tek KESK iN KA$E usutme, grip, nezleye 

• I 
SEK $ARABLARI D6MiSEK 

Ege bolgesinin em· 
san bulunm1yan ~e· 
kirdeksiz taze Uzilm 

den yap1lm•tt1r. 

TARi3 SARABI 
. . . 
I~lntz. 

TARiS SARABI 
S1hhat ve kudret verir. 

Sofranrzda dafma 

TARi3 3ARABI 
bulundurunuz. 

Sata, Magazas• : 

Beyoglu Istiklal caddesi No. 64 
( Parmakkapl Tramvay durag• ) 

nakkale Enciimeni Daimisinden: 
Ek 0 • Bo Karabiga yolu iizerinde beton arme 

SJltmeye konulan 1§: 
00 

1~8 - . 1. ke if bedeli 128SO lira 49 ku-
olarak yap1lacak olan kopruler ~n~aat938 ~ esinde bakiyesi 939 biit-
ru~ olup bedeli ihalenin 12300 lirasl sen • 

2 ~esinin tasdikinda tediye olunacaktrr. 
- Bu i~e aid §artnameler v~ evraklar §Unlardir: 

A. - E.ksiltme §artnameSl, 
B - Mukav,ele projesi, · 
C - Baymdrrhk i!lleri genel llartn.am.es!~ t dair fenni §artname, 
D - Tesviyei tiirabiye, §OSe ve kargir m§aa a 
E - Hususi §artname, . 0 

F K 'f t eli metra]· cetveli, fiat bordrosu, 
~- ..... ---

- ~~l ce v , 
9 - Malzeme grafigj. . r akkale Nafta Miidiirliigun'de 
Istiyenler bu §artnamelen ve evrakl -..an 
bedelsiz olarak gorebilirler. . .. .. t 15 te Vilayet 
!hale 30/1/939 tarihine musadif pazartesl gunu sa~. ·.- kr 00 

-~,~ :tnakammda toplanacak Daimi Enciimende yapilmak uzere teo ar mu-
yv, 4 nakasaya ~Ikanlm1~tlr. ~ 

5111~~ : Eksntme kapab zarf us_u~lle. ya~~~rcaoktirg66 lira 38 kuru§ muvakkat 
· ~ Eksiltmeye girebi_Imek 

0 
l<;ln 1~~e 00 

1 de;~n nihayet 8 gun evveline kadar 
iJdl te~inat vermelen veooihale gun~n klan e'hliyeti fenniye vesikasmi 

Yblayet maka~na 93m8ur~,caatleaoda ;~:aret Odasl vesikasml ibraz etme-
1 raz ctmelen ve yuma 1 
leri laz1mdrr. 00 atten bir saat evve-
'I'eklif mcktublarmm yukanda yaz1!1 .gun ':e :~e verilmesi Iaz1mdrr. 

}erl line kadar makbuz mukabilinde Daim:h En~~m t 14 e kadar gelmi§ 
Posta ile gonderilec~k mektublarm ·~I are ksa:ul edilmez. . (204) 

~alan lazimd.tr. Postada olan gee'-! me er a 

t ATATURK 
y azan : M. Turban Tan 

I<anaat kitabevi tarahndan ne~redilmekte .olan ANKARA 
l\'OTtJSHANES' · · ·0 15 inci say1stDJ te~kd eden bu eser 
£b I sensmt G t f simlerle 
'l tdi $efimizin biitiio hayatma aolabr.o aye ne 18 re 
e Itinah bir 1ekilde basdmt~br. 

Fiatt 50 kuru~tur. 

Defter darhg1ndan: 
1 k hiiktlmet konag1 

Eksiltmeye konulan i~F Egil (Piran) da yapl aca 
in~aabdi.I'. Bedeli ke§if (26176) lira 85 kuru§tur. 
Bu i~e aid evrak ~unlard1r: 
A.. - Eksiltme §artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Ek hususi ve fenni §artnameler, f ni §artnameleri, 
~ - Baymd1rllk ve yap1 i§leri gendel. ve. ~n bir lira otuz bir ku
.c.. - Bu evraklar Diyarbaklr Naf1a arresm en 

- ru~a ahnabilir. 00 •• t ( bir) de Diyarba-
Bu i~in ihalesi (30/1/939 pazartesi) gunu saa on 
i1r . Defterdarl!gmda yap!lacaktlr. r l k uvakkat teminat ver-

ksJltmeye girebilmek i~in (1963,26) tra : md 
~ek ve a~agtdaki vesikalan ibraz etmeb}t l~ztm a~~ muteahhidlik ve
~ - Naf1a Miidiirliigunden almrnl§ u t§e 
sikast 
B '9 'd T' t Od.asl vesikas1. - 38 malt yllma a1 1care ') glinii ihale sa-
'l'~liblerin teklif mektublannt (31/~/~~~ paz:~~~~ mukabili verme· 
atJnden bir saat evvel komisyon rmsligme m 
!e~~· ~osta gec~kmeleri kabul edi;me~ot ahhidlik vesikasi eksiltmeye 

Uncu maddemn (A) ftkras1~da~1 0:~. e k a aztlmak suretile ek
~~kartlmt§ olan herhangi i§ i~m tstedJgi .at;l ~ y el bir istida ile 
~;~tmenin yapliacagi giinden en az sekid z ~~tn nt~lvvecek ve bu zaman 
v llay t .. 1 N f M-· diirliigi.in en IS e k e e muracaat e a ta u 1 eksiltmeye giremiyece • 
arfmda vesika talebinde bulunmtyan arm (200) 

leri, 

Tiirki ye 

I<.IZILA y CEMiYETiNDEN: 
liasta 1 d kullan11mak iizere: 

helerimiz i~in diktirilecek basta aha arm a 

5.500 metre kuma~ 
( \' erlj veya b' 1 ) t·" ahnacakttr. Taliblerin niimuneyi g() ecne 1 ma 1 sa. ... ) 
Ita rdlll.ek Ve teklifte bulunmak iizere 24/1/939 sah giinii saat 00 (1:5... : 

ar \' . 1 t bul Deposu Direktor ugun 
ll) '· en1postane kar§1smda :Kmlay s an 

Uracaatler· 
l, 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden : II 
I - idaremizin Pa§abahc;e fabrikasmda mevcud 3000 aded miistamel 

galvaniz ve sa~ bidon 500 adedi derhal ve miitebakisi de en k1sa bir zaman
dol kald1nlmak §artile sattlacagmdan kapal1 zarf usulile arttll'miya konmu§tur. 

II - Muhammen bedeli beheri 2,50 lira hesabile 7500 lira ve % 15 
teminatl 1125 liradrr. 

III - Arttrrma 20/1/939 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Ka
bata~ta Levaztm ve Mubayaat :;;ubcsinde miite§ekkil Sat1~ Komisyonunda 
yapllacakhr. 

IV - Artttrma §artnameleri paraSIZ olarak hergiin sozii gec;en Komis
yond.an ahnabilecegi gibi bidonlar Pa§qbahc;e Fabrikasmda goriilebilir. 

V - Miihiirlii teklif mektubunu kanuni vesaikle % 15 giivenme parast 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapal! zarf
larm ihale giinii en gee; saat 15 e kadar yukanda adl gec;en Sat1~ Komis
yonu Ba§kanhgma makbuz mukabilinde verilmesi l-lz1mchr. ( 84) -I - :;;artnamesi mudbince 1150 kilo bergamud esans1 pazarhk usulile 

satm almacakhr. 
n - Eksiltme 19/1/939 tarihine rashyan per§embe giinii saat 14 te Ka

bata§ta Levazun ve Mubayaat :;;ubesindeki Alun Komisyonunda 
yapuacaktll'. 

III - ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~,;en ~beden almabilir. 
IV - !steklilerin pazarl!k ic;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 

paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. ( 46 ) -

Cinsi Miktan tartma Muham. %7,5 
kabiliyeti be deli teminat Sa at 

Baskiil ( Kollu ) 1 aded 300 Kg. hk 100 ) 
) 

" 
,. 1 ,. 500 ~ 110 

,. ( Otomatik) 1 " 300 ~ 700 ) 15 

" ( insan tartan ) 1 " 50 ) 

960 72 ) 
;;alter ( 2000 amperlik 

3 kutuplu) 
Amper metre (2000 

1 I> 500 37,50 16 

amperlik) 3 " 
I - idaremizin !zmir fabrikast i~in bir aded 300 kiloluk kollu bir aded 

500 kiJoluk kollu bir aded 300 kiloluk otomotik ve bir aded insan 
tartan baskiil ile Cibali fabrikas1 i~in 2000 amperlik 3 kutuplu §al· 
ter ve 2000 amperlik 3 aded amper metre §arlnameleri mucibince 
ayn ayn at,;Ik eksiltme usulile satm almacaktll'. 

n - Muhammen be&llerile muvakkat teminatlan hizalannda gosteril
mi§tir. 

III - Eksiltme 23/1/939 tarihine rashyan pazartesi giinii hizalarmda yaz1h 
saatlerde Kabata§ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindek.i Ahm Komis· 
yonunda yapllacaktir. . . 

IV - ~artnameler paraslZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubede~ almabihr. 
V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiatsu; fenni. tekltf v~ ~atalok

lan ihale gilniinden bir hafta evveline kadar !nlusarlar Tutun Fab
rikalar $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabuliinii mutazammm 
vesika almalan Hi.ztmd1r. 

VI - !stekliler eksiltme i~in tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 giiye:.:~e 
paralarile birlikte yukanda adt gec;en Komisyona gelmelen llan 
olunur. ( 30 ) 

Ko Ll Nos k~lla~t~tz.. Lez~e? ho~ d1~leri mc1 g1b1 par' 
andsePrik latan K 0 L I N 0 S U 

Dlf MACUNU dihayada milyonlarca 
zevat seve seve kul-

ili!lJ~~~~..--~!1!1111!1 .. 111!111~ lamrlar. Til pun muh-
teviyatl teksif edilmi~ oldugundan uzun muddetle ihtiyacJDIZl temin eder. 

Biiyiik tiipii 40, K ii~iik tiipil 22,5 kuru§ fur. 

Diyarbaktr Defterdarbg1ndan: 
1-

2-

3-

4-

5-

6-

Eksitlmeye konulan i§: <;mar (Akpmar) da yapllacak hiikfunet kona
g1 in§aatld.lr. Ke§if bcdeli 30212 lira 40 kuru§tur. 
Bu i§e aid evrak §Unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Ek hususi ve fenni §artnameler, 
D - Baymdrrhk ve yapt l§leri genel ve fennt §artnameleri, 
E - Buo evraklar Diyarbaklr Nafta dairesinden bir lira elli bir ku
ru§a almabilir. 
Bu i§in ihalesi (30/1/939 pazartesi) giinii saat (on blr) de Diyarbakll' 
Defterdarhgmda yapliacaktrr. 
Eksiltmeye girebilmek i~in (2265,95) lirabk muvakkat teminat ver
mek ve allagtdaki vesikalan ibraz etmek laz1mdrr. 
A - Nafta Miidiirliigiinden almm1§ miiteahhidlik vesikast, 
B - 938 mali yllma aid Ticaret Od.as1 vesikas1. 
Taliblerin teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel komis
yon reisligine makbuz mukabili verilmesi. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. 
4 iincii maddenin (A) f!krasmdaki miiteahhidlik vesikas1 eksiltmeye 
~Ikanlml§ olan hangi i§ i~in istedigi a~,;1kc;a yaz1lmak suretile ek
siltmenin yapuacagi giinden en az sekiz giin evvel bir istida ile 
Vilayete miiracaatle Naf1a Miidiirliigiinden istenilecek ve bu zaman 
zarfmda vesika talebinde bulunmtyanlann eksj.ltmeye giremiyecek
k~ ~» 

istanbul T elefon M iidiirliigiinden : 
1 - tdare ihtiyact iqin muhtelif eb'adda 16 kalem kurliunluk okara kab

losu ile 1 kalem denizalh kablosu kapal! zarfla eksiltmiye ~Ikarumt§tlr . 
2- Muhammen bdeli (146794.20) muvakkat teminah (8590) lira olup ek· 

siltmesi 6/2/939 pazartesi giinii saat ( 15 ) te Miidiirliik binasmdak.i Satmal
ma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapal! zarflanm o giin saat ( 14) e kadar mezkur Komis-
yona vereceklerd.i.r. . . 

00 

• 
0 

• 

4 - :;;artnamesi ( 367 ) kuru§ mukabilmde hergtpl Levazrm Amrrhgt-
mizden almabilir. ( 9253 ) 

Diyarbak1r Nafta Miidiirliigiinden: 
1-

2-

3-

4-

5-

6-

!Ian yanh~h~l yiiziinden tekrar kapah zarf usulile eksiltmeye konu
lan i§ 18776 lira ke~if bedelli Birinci Umumi Miifctti§lik dairesi ile 
Birinci Umumi Miifetti§lik ikametgah konat1 mobilyalan imalah 
Bu i~e aid evrak §unlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi ke~if ve ke~if hulasalan, 

- Muvakkat projesi, 
C - Ek hususi ve umumi ~artnameler, 
D - Baymdrrhk i§leri genel ve fenni ~artname~eri, 
E - Bu evrak Biyarbak1r Naf1a dairesinde ve Istanbul Naf1a Mii-

di.irlii~nde goriilebilir. 
Bu i!lin ihalesi 17/1/939 sah giinii saat 11 de Diyarbaklr Nafia da
iresinde yap1lacaktrr. 
Eksiltmeye girebilmek i~in 14()8,20 lira muvakkat teminat vermek 
v~ a~a~daki vesikalan ibraz etmek laz1mdtr: 
A - Nana Miidiirli.igi.inden almmts miiteahhidlik vesikas1, 
B - 939 malt ylima aid Ticaret Odast vesikaSl. 
Taliblerin teklif mektublarmt ihale saatinden bir saat evvel komis
yon reisligine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul 
edilmez. 
4 iincii madenin (A) f1krasmd.aki miiteahhidlik vesikas1 eksiltmeye 
~Ikarllml§ olan hangi i§ i<;in istedigi a~Ik<;a yaz1lmak suretile eksilt
menin yapdacaftl giinden en az sekiz giin evvel VilAyete bir istida 
ile Nafia Miidiirliigunden istenilecek ve bu zaman zarfmda vesika 
1alebincle bulunmlYanl .Utmeye girem.iyeceklerdir. (9515), 

11 

ve agnlara bireai1dir. SAL itt N :CA Ti 
Bah~ekapa 

... 

HANGIRENK 
SiZi MES'UO EDER ? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yiizu
n\ize lrorkun; bir makiyaj man
zarastnl verlr ve sizi oldu~ • 
nuzdan daha fazla ya§ll goste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihab etmenin yegline 
~aresi, yiiziinuzii.n bir tarafmda 
bir renk ve diAer tarafmda ba§
ka renk pudra tecrii.be etmek
tir. Bu teeri.ibeyi hemen bugiin, 
size paraSJz olarak veril~ek 

yeni ve cazib renklerdeki To -
kalon pudrasile yap1mz. Bu y~ 
nf cCild renklerit (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
blr makine vasJ.tasile kan§tml· 
mi§tir. Sihrami! b' !ij:a, tam ve 
kusursuz bir in~ikle renkleri 
rintihab eder. 

Tene gayet uygun bu yenJ 
puda sayesinde artlk makiyajll 
bir yiiz gi)riinmiyecektir. Taka
Ion pudraSl, imtiyazh blr usul 
dairesinde cKrema kopiigu" ile 

Bitlis Vila yeti 

=-PARASIZ~ 
Bu aihramiz yeni 
c:Pudra renkleri:t 
tecriibe edilebilir. 

k~tmlml§hr. Bu sayede pucl-. 
ranm saatlerce sabit kalmaSllll 
temin etti~i gibi pudranm en .. 
din yagll tabii ifrazatuu mas • 
setmesine ve bu suretle cildiU 
kur ....masma ve sertle§mesine ve 
binnetice bUI11§ukluklann zu .. 
huruna da mll.ni olur. Her vakit 
krema kopil~ile kan§ttnlmi!P 
me§hur Tokalon pudraSJm lrul· 
lanmtz ve birkac; gUn zarfmda 
teninizde yapaca~ cazib tekem
miilil goriiniiz, daima Irutulann 
Uzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
fn1nmb1rtd tMeddud ettiginiz
de lutfen lstanbulda 622 No. pos
ta kU i.tsu adresine (Tokalon 
pudraSJ 7) rumuzile vaki ola
cak talebde size memnuniyetle, 
muhtelif renklerde niimunelik 
altl ufak paket pudra gondere
cegiz. 

Tatvan Mal Miidiirlugiinden: 
1 - Bitlis vHlyeti dahilinde Tatvan kazasmda yaptlrnakta olan hiik -

met konag1 binasmm geri kalan (34031) li~ 63 kurU§a tekabiil ede 
lo.sm1 kapah zarf usulile yaptlln miinakasaya talib zuhur etmeme• 
sine binaen 1/1/939 tarihinden itibaren bir ay miiddetle pazarhk yo
lile ihalesine karar verilmi~tir. 

2 - lstekliler eksiltme ~artnamesini, muamele projesinl, genel ve ienn! 
§artnameyi, ke§if ccC.veli, fiat ve metraj cetvellerile projeyi Tatvan 
Mal Mtidiirliigtinde gorebilirler. 

3 - lstekliler pazarhga girebilmek i~in (5104) , lira (75) kuru~ kat't te .. 
minat vermesi ve bundan ba§ka Nafta Vekaletinden yap1 miiteah
hidligi ehliyet vesikas1 ve 938 yl11 Ticaret Odas1 vesikalarml ibraza 
mecburdur. 

4 - !kincikanunun 939 sonu bavram tatili olmasmdan pazarl!k 6/2/939 
pazartesi giinii saat 14 te Tatvan Mal Miidiirli.igiinde miite~ekkil he,. 
yetle vap1lacakhr. 

5 - !n~aat 1 haziran 939 da ballhyacakhr. Emanet in~aat komisyonu ta
rafmdan ahmp bodrum katmdan artacak tahminen (4000) lirahk ta§, 
kum, kire<; ve sair malzemeyi resmi fiatlan iizerinden kabule mcc
burc!ur. (261)' 

Tiirk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
DORDUNCU kc ide: 11 ~UBAT 939 dad1r. 

Biiyiik ikramiye 50.000 lirad1r. 
Bundan ba~ka: 150000, 120000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirnhlc iki aded rniikafat vnrdtr. 
Bu t!'rtibden bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyanp,onun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi§ olursunuz. 

izmir Telefon Miidiirliigiinden: 
1 - tdare ihtiyac1 icin muhtelif eb'adda yiiz aded tenkiyeli aga'l direk 

a~tk eksiltmiye ~Ikanlmu~bro 
2 - Muhammen bedeli 995 dokuz yiiz doksan be~ liradrr. 

·Muvakkat teminat 74,62 yetmi~ dort lira altm1~ iki kuru~ olup cksilt
mesi 18 kanunusani 1939 ~ar~amba giinii saat 10 da izmirde Telefon Mii
diirliigu binasmcaki Satmalma Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile ka
nuni vesaiklP mezkfuo giin ve osaatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - ~artnameler ~hergiin Izmir Telefon Miidiirliigii ile istanbul Telefon 
Miidiirliigii Levaztm Amirliginde gorulebilir. ( 8628) 

Zonguldak Belediyesinden : 
Beled.i.yemiz it{aiycsi i<;in almacak motopomp 27/l/939 tarihine musadif 

cuma giinii saat 16 da Zonguldak Belediye Daimi Enciimeni huzurunda 
ihalesi yap1lmak iizere ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. Muhammen bedeli 
( 1870 ) lirad1r. isteklilerin ~artnamesini almak ic;in Zonguldak Belediyesi 
Enciim11n kalemine ve ihaleye girmek i~in de 140 lira 25 kuru§luk muvak
kat tem.inatlarile Belediye Enci.imenine mtiracaatlcri ilan olunur 

0
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Hastahk, Oliim ve pislik 
getiren fareleri 

H~4JAN · 
.-.. ~···~ 

£ARE~ Z£HiR! 

HASAN FARE 
·zehiri ile OldUrUnUz. 

Macun ve bugday §eklinde olub bilyilk ve kii~Uk her nevi fare 
leu. SJ~anlan derhal oldUrUr. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugday neviJerini serpmelidir. Macun olanlartm yagh bir ek• 

mege ve her hangi bir g1daya sUrerek tarelerin bulundugu yerle• 
re koymahdtr. 

I Ufu 10 iki. 25 Bugd~y ve mae~n .. ikisi 30 Kr 
m•sh b1r arada buyuk • 

PASTiL 

Soguk alg1nhg11 nezle ve tenef• 
fUs yollarile ge~er hastahklar
dan korur, grip ve bogaz rahat
&lzhklarlnda, ses kasakhganda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

SiNGER 
Bayanlara mahsus elmasb ve pll'lantah S t N G E R saatlerlnin 

yeni modelleri gelmistir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradll'. 
- EMSALLERt GtBt ON BE~ SE!jE GARANTiLiDiR -

Ta§radaki muhterem miiflterilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni katalok ,E(onderilir. 

S t N G E R SAAT MA~AZALARI - istanbul Eminonii. Tel : 21964. 

Ayhk temizliklerirnizde candan 
gelen bir sevgi ile kullandtgtmtz 

ve Baglar1 
Balolarda bile en ince elbiselerimiz 
altmda sezilmez, her hareketimizi 
kolaylattlrtr, mikropsuz, temiz ve 

sthhi bir idealdir. 
Sthhatinin k1ymetini takdir eden 
her bayan umum diinya bayan

larmin tiikranla kullandiklart 

Femil ve Bag1n1 
Daima kullamrlar. 

CUMHURIYET 

o, 
oo 

01 
0 

K.RiPTON 

frat l~n ·•:-n b "i r I< a c; rn-i s ri -n i 

f e v k a • ·a~d e 1 $ ·• g • v 1 a o d e r 

KRiPTON gazile do(dU[.LJI!DU$ alan bu 

harikulc§de lamb-alari'n emsalsiz ~iyas• 

vard1r. 

TenviratiOIZI yenj TUNGSRAM KRiPTON 

tambalan kullanmak sUret.ile asrile$tiriniz,; 

BOURLA BiRADERLER 
ISTANBUL 

ANKARA- IZMIR 

ARLON 

Sahfb w BIJiflluh.tlrrfnl Yczmu Nculi 
Umuml n8frltlllt1 fdare ecr.ta Yllll ltl«t 

Mfl41Jrlh Hikmet Miinil Olpa 

193 f an r...; 
Modelini dinlemeden bS dada 

ka bir radyo almayanl~' 
6 Limbah Super 

Fiat. : Bakalit kutui&J 

T. L. 133 • .-
Ceviz kutulu 

lt, 0 

t 
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ta 
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T. L. 140. _, "~:;: 
Te~hir ve sab~ salonu: Galata KarakOypalas No.16 


