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•di. o .. nan •: ordu. ona onu sahil• ç•karaea • yat • 
~ ıa Yd&unden buıUne kadar ve ,.yıl teknenin ne puıulao• 
ı.,"" .,., ·~ menalub;, dhan ta· dilıgUndU. ne de par1kett1i vard" . 
liU, ...,,d.,, ;,"'.~' uzun bir zafer Bundan bati"'• o zaman kend;ı;ne 

'• •lduğu" 'b?nu gelecek ne· çok oamimi .. bıkikô bir iıtihba· ~ gı ı anlatacaktır. ratın sahibi arkadaıı "gitme Ke· 

ı_ .\ttr· • "' k ""'1 Urk re.. . . mal. ı.auracoklar.. ihtanna arı.: 
t da ı:r.. Jımının Türk çoc.uk· ••Mı"llet batıyor. duramam gidece-

tnçı · • ,..orrnek . ~l 1&iıı ~ ııtediği vasıflar g~ irn •• cevabını verdi. 

1!ka •aglam d.. ·· 't, n, ı:rü • uruıt, mert. ... .. • 
tr • zcı ve .. ... ... 

olrnaaıd guzcl san'atlan ır. tıte 0 ıürwdilr ki Atatürk, tarih· 

. tPor v • • • te öhniyen ve ebediyen ö!miyecek 

ı>rt~~ . ..:d~;;•~ct, _Türk milleti· olan yeni bir dev;r açb ve bu de· ~•ii b' . b'.r •elence•• pek virle bütün dUnıJaya alm aç•k, a· 
1'1.-.:cb .. ,,· ır ııtır. Türk milleti yakU diındik duran ve bütün dün· 

.:'<tü ~~ 1 bil • ~ 
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il ile '• bir ıportmen yaca aev&ile tandan bir Türk diln· 
~ tt't~apar ve herkes bilir yası yarattı. Onu bugün yapt· 

ı ı vık"t ~ ···--""·-· 1 en iyi yapar. ~ maktadır ve yaıatacaktır da ... 

;:ı~Yfll>~ıl4!!!n~to .. ~r;en;i~oo;n:u:t:ukltı=n~6~ıncı;MJ:Y~ıftJm;•:z.&ı:;ow;ytJC4;;k.!t;;nt.: .1 

t',,.~cı C rç ağaçları 
:ı11red lar: " lnglltere tmparatorluj/ıınu e,,,,e en kurtarmalı için ICBP ederse ce
,.,~:~ kadar harbe gldeıiz • ., diyorlar 
~;:---:::_ASIM US <Y..,.. ı .eı aoy/adal 

q,.k - A ,., l "' t k . rap aost ugunu a vıge 

l ij k için Kahirede 
~ r - Arap muhade-
~,~,~·~emiyeti kuruldu 

il ••artı ne,rettıll bir ldlllpU ,.01•• ı111or : 
:•111 7 Q ve ticari IJmiller Surillenin menfa• 

~"""" . rktye men'aattne bağlBlllaktadır,, 
,'"fi •'h '"t~r l 4 • da 1 4 ..... •pPo l:lhe ~ !2 niaan 931 Lübnan'ın oıy~t 8 ~.annı .. ve 'IQ,. Ze&i "1 "" ldg g!lzetesi ,.
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Dün 1 aksim ve Fener statlarında 
on binlerce segirci önünde çok 

parlak bir şeki~de yapıldı 
.. VJall o ~fi uuııada dedl kl l - Şimdiye r lNıdıiı bOJll\E 

6nem1e yUrlltlllen bayram, mllll tarlbtmti.de, i y ndıtı geoit 
ve mllblm hakkı ne mlltenaslp bir hızla hamle alıyor.,. 

(
................... ....-

19 'lloysa ~ 08 

l ldmon bayn1m• dtitl, yurtlu" 
\ 1'er tarafa..ao biiyiik bir hqt· 
f OClfl ve camalakla kııtlottdL Btı 
\ arada. ,e1lrimiaie, role.tim 08 

i F. Baltfe atadpmJan""6 gMı{· 
\ ıer idrhOfl fŞnliklm yaptslGr. 
i BurOdalci re.timler (iiattt) 

\ Beyoğlu HalltiWi aporcula""'" 
İ Tak..'irıı Cıı'"briydt cibitle3' 6· = . . \ nünden gcçmeıennı ve (yon-
l do) tibfdeYe ~k aerpmekn'i· 
= :. "' göattriyor. · J yapılan ,enlik ~ törtwa'lm'e 
\ CJi4 ycızııantna.ı 7 inci SGyt/a. · , 

l "'azda4ır. \.......--~ı ................................. ., -
Büyük devletlerle, ltalga ve Bulgaristanla olan 
münasebatımızda tutulacak hatlı hareket hakkında 

RomanYB ile Tiirktye 
",., ~ii ı dikloı ··~ beyanat. baf· Bu ceıniyet diyor •:. .. , 
,_;.,;,, •k • A t bır yazı nqret "Arah milleti, bugunku re"!e-ı,;"""" l{lllıir "'° d,..tıu • • . • ttikJerinden fazla .. Iım 

""- et ce ?de bır .. ı7<••• tak· nmn zan~• • 8 lik ve mantıi• ').~re" ?tı.iyet · Tı.trk - Arob bir fikri sıyasıye rn b" k·"t 
) 

1 
U k ~ • kuruld - .. e ınünevver " u • ~· • t .._ e töyı., ugunu ha. sahih muınt8Z v d · diki hü 

l ~ıllırı'k ,.Arab dooı~~ktedir: leclir. Bir tarafta• h: ~:..lıı ma· ~~~~·bk:~~:/!bi~~~t:· ~::: .. ·~::'..i. Po;~~~1a;:ıi Türk-lngiliz noktainazarlar1 da biribirine çok yakın ı.' t kiı.;b Bu <cm~nct cemiyeti yaptıkları ifsacla

1

t uı<İn dir Suriyeli· Bilkref· 19 (A.Al - Siyui Rom••\ tedilmek hosusunda mutabık kalın·ı p.bede edilmiftlr· uamafib kongre blç ~·· l ~ı. ~· l'ürkJYc~in nqret· kalma" müıkü J<Y •;k.,;da bu fe· mahafihccle ııöylendlğine göre, kral m•şur. , bir an- bek-11dlr. laılllı 
g,,"'k •)ııııı.,dı~ sami~;"n Arabla· terin k .. ki_n. zekasl ..;k .. ini yırtacak Karol ile TUrkiY• Hariciye vekili Rii3-I .. o;ğer taraftan zanncdild•ğme göre mahaf lbnde beyan olwıdutuna gllte. A.~);-: Arab .._h ..ı·ı" kardeş- .. d pcrde9ın• ve f dana çıkacaktır: tU Ar arasında yapılan konUIDlalar· Türk•Y• , .• Romanya bUyUk devletler· ılmdlye kadar yapılaa kon--1ar "'lıı.~'~ L. muhad 'mektedir. ve hakikat m•Y I I f,rmeni ko- da Bulgaristan hPkkrnda, bu mcmie- le ve binaenaleyh İtalya ile olan miı· hakdd mu.aııere -blyetlncle olma· ....._~lu~ aiyaatnetdacemiyeti Lübnanlı palitikabcı ar ~yade Arab ketle doatane mUn ... bat idame ed'1· nasdreUerlnde bizzat bu devletler ar.. mrotJr. Ancalı umumi olaralı nokt&ln&-

mutabık kald · 

~ •r aleyh' a mlannı, mitecilerinin Ata ""'so. , Sil. 1) mek fakat iki taraflı muahedeler ak. ,.odak! mUnasebat tavazzuh etmedlit- zat teatileri yapılın""1'· 
AA •ı rar vcnniglerdir. öğrenlldlğlne göre, TUrlıiye BqvekUi· m~e;t:q~v:&~l~e~----~(~~~u~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ ~~~~~·~~aetm~~~ ~-W~~~-~•du - TORK VE INGILIZ NOKTAiNAZAR· e ngUis devlet adamları arumdald 

·- - 1 ı LARI ÇOK l' AJ'1N müzakereler aona ermiıtir. Londra ıl· 
Londra, 19 (A.A.) - Türkiye bU- yaai mahafiU bu mUzakerelere büyük 

yük elçiliğinde verilen ziyafette Tilr- bir ehemmiyet vennektedir. 
kiye Bafveklli lamet ln5nU •le fngiliz BAŞVEKiL POLONYA HARiCiYE 

T 

Hariciye nazırı Eden arasında yapı. NAZIRI tLE GöRUŞTU 

'S:• an f s ı• ı aA t 
1 

ya r 
1 
n o kuyu n uz lan ~o•Uf".'alara dair ııı.nan malilın•· ~".'ndra. 10 (A.A.) - Türkiye Bat. """'- ta gore, Türk ve tn.il" nokta• ııuar· vek•b ismet lnönU, Polonya luıriciye 

tarı araaında mühim bir yakmllk mil- (Boreu: s .. ~ Bi. 1) 
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Altıncı Corç ağaçları 
Kanadalılar: '' lngiltere imparatorluğunu 
tehlikeden kurtarmak için icap ederse ce
henneme kadar harbe gideı iz. ,, diyorlar 
<:::!, eçen hafta Kral altıncı 
~ Corc için Londrada taç 

giyme töreni yapılırken 
lngiltere, imparatorluğu çevre -
sine giren muhtelif Dominyonlarda 
(Avustralyada, Yeni Zeland'da, Ka
naclacla, Cenubi Afrikacla) ağaçlar 
dikildi. Bu mayıs ağaçlan altıncı 
Corcun tahta çıkışını hatırlatacak 
ve tarihi hadisenin canlı timsalini 
teşkil edecektir. 

Fakat lngiliz Dominyonlarının 
d.iktikleri bu ağaçların ba§ka bir ma
nası daha vardır: 

Bu ağaçlar büyüdükçe, dal bu
dak verdikçe Britanya adaları ile 
birlikte Dominyonlann vücude ge. 
tirdikleri imparatorluğun büyümesi
ni ve kuvvetlenmesini, geni§ bir 
adalet ve sulh hareketi İçinde bütün 
aünyayı dallan arasına alması da 
murad ediliyor(. . 

Dikilen mayıs ağaçlannm bu 
manasını Cenubi Afrilca Başvekili 
General Smuts, Captovn'da söyle
diği bir nutukla çok açık olarak izah 
etmiştir:· 

- T arilite ilk defa olarak Büyük 
Britanya1 ile Dominyonları dünya • 
nın beş kıtasına dağılmı§ olan; gene 
Clünyanm dörtte bir toprağını ve 
beşte bir nüfusunu toplayan müsta
kil devletlerden bir tek imparatorluk 
vücude getirmiştir. Bu müstakil dev. 
Jetler cemiyeti belki bir gün bütün 
milletlerin kardeşlik cemiyetine esas 
olacaktır. Herhalde İngiltere impa· 
ratorluğu sulhu kurtarmağa muvaf· 
fak olamazsa dünyanın hüriyetin • 
den iimidsizliğe düşmek laznndır.u 

vafık bir karar alacağını ümid etti
recek mahiyettedir. Nitekim Kana
da hükumetinin organi olan "Mon
treal Star,. gazetesi son günlerde 

"Eğer zaruret hasıl olursa bizim 
neşrett~ği bir makal-=de şöyle de-
miştir: • 
Avrupada harbetmiyeceğimizi ~n· · 

. netmek abmaklıktır. Eğe; Milletler 
Cemiyeti idaresizliği ile ltalyanın 
Mısıra hücum etmesine sebeb oh.ır
sa Afrikacla harbederiz. f-/attfı im
paratorluğu tehlikeden kurtarmak 
İçin icabederse vuruşmak üzere Ce• 
henneme bile gideriz.,, 

Diğer Domiyonların da bu mü
him bahiste ne düşündüklerini an. 
lamak için ~ok zaman beklemeğe 
hacet kalmµ-acaktır. 

. ASIM J..fS 

Tevfik Nevzadın mezarı 
Saltanat istibdadına karşı savaş e • 

denlerden İzmirli Tevfik Nevzat, Bah. 
ri paşanın valiliği zamanında Adana 
zindanın~a ölmü~, meşrutiy~pe bera : 
her, İttihat ve Terakki tarafından ken • 
disine orada bir mezar: yaptırılmıştı. 

Bu mezar zamanla bozularak kay
bolur hale geldiğinden öğretmen Bay 
Hakkı Mahmut Soykalın teşebbüsü ile 
rahmetli11in kemikleri, geçen ay oranın 
Karşıyaka mezarlığından yeni mezarlr
ğa götürülmüş, bu münasebetle de bir 
tören yapılrnıtşır. Mezarına ç_elenk ko -
narak Ali Hadi Okan, kimyager 14us -
tafa Rifat, öğretmen Hakkr Soykal ta -
rafın'dan söylenmiş hitabelerle merhu • 
mun hayatı, eseri ve hatrraSJ, canlandı -
rılrnııtır. 

Törende çekilmiş fotoğraflar merhu
mun en yakın arkadaşı Halit Ziya U -
§aklıgile de görlderilıniştir. 

GIJNLJN AKiJ'LER.İ p . " 

Claude F'arrere Tİirklyeyl Dünya gazetecilik sergisi mc~ ;çın yeı~on açımı ııa~ 
cınlamış mı? açıhyor dasında tasvir ed.len tsa • 

mıyoruz.M 

Şanghayda, Fuh Tan tlniversitesi -
nin _gazeteciJik ~ubesi tarafından önü -
müzdeki temmuz ayında bir milletler -
arası gazetecilik sergisi açılacaktır. 

Bu sergi, tlniversitenin tertip ettiği 
ilrjnci sergidir. Bundan evvel yapılan 

ilk sergi büyük bir rağbet görmil§ ve 
düny~nm birç6k memleketleri iştirak 
etmişti.• 

~·Mayıs 
• ".ULUS" da Nurettin Artam yazı • 

• I yor. 
yemende, Fizanda ve Galiçyaı:la o -

le11 çocukları oi~in ıağlıyan anaların göz 
ya'şını bahar yağmuru yerine emen A -
radolu topraklarında baharların gerçe
ği o gün başlamıştır. 

Şim~eklerin yanş etmeye ~ıkan at -
la:-rn sırtıni:}a, bulutlarla dalgaları yen· 

Günlerin· peşinden: 

Bekar .. kızları evlen
dirrTiek çaresi 

Kop~nhag'da bir yeni sigort~ şirketi kurulmuştur.· Bu şirketin / 
makaadr kızları evlenemiyerek bek.ar k~lmak- tehlikesine karsı 
sigorta etmektir. Şart şudur: · Genç kızlar her ay şirkete küçük 
bir prim vereceklerdir; şirket de bu kızlar için. mutlaka bir eş 
bulacak ve evlendirecektir. En fena ihtimal olarak kendilerine mü
nasıb bir koca bulunamadığı takdirde kırk ya§ına geldikleri zaman 
mühim bir nakdi. tazminat alacaklardır. 

l"rın•n destanlarını okUY 
. 1C 

kendilerir.ıjen önce geJ..ınll 
·ıı d ::n sonra gelecek fanileri 

işleri yapmı~lardır. .. f"': 
Halbuki o gün, TürlıUll• 

yanın en büyük kahrımın• ııiı' 
dalgaları g"bi milletinin ~~ 
de pusulası bozuk ve pa~ 
bir tekne isinde yenerek çJll 
mı tı. Türk dağlarında a f 
üzerinden birer damla yaŞUll 
blhar yağmuru, o gün bUg ~ 
ve iimit sedeflerin ·n içinde 

mez birer inci oluyor. ııiJtO 

Çöküyor, mahvoluyor de a 
tan o gün Samsunda on&ı~ıiif 
t11tunmuştu: "hasta .. dır. ıııı 
len bir millet o gün, onun 1'llldJ. 
güzel ellerine sarılarak pl rıJll 
hin geniş ve sonsuz sayfa~a el~ 
niz: onun kaydettiği ınu~il ~ 
birisi 19 mayıs beligatinı ta 

lngmz kralı ıakl' 
ma halle•l"~yısıc 

İngiltere karlının taç gı bit 
ne iştirak cdemiyen f alt it •ııt 
bir mektup yazarak bu ıne•nd'° 
gözü ile görememiş o~rna;'c,ı, lı' 
teessürlerini bildirmiıtır• .,.., 
tu~n yazılışı noktastnd~n :..~ 
tehassis olmuştur ki fakır : .. de 

·ı· i e""' ~ lesine giderek bu tngı ıı ., al il" 
• . ~r 

etmeğe karar vermı§tır. acİ'-

rcti gayriresmi surette yap • 
·.,,,etı da krallığa mahsus maı;; 

yaaıktır. 

J ıuncı Y cnitaç giyen kra a 1~ ·r ııa hareketi ile fakir tngı u: r 
·ı .. 1·· •. l ş olacaktı , yısı e gon unu a mı 

Görülüyçr k( bu _iş: esasında mali 'bir teşeböüs olmakla beraber 
hakikaten mahirane tertib edilmiştir: Genç kızları evlendirmek 
maddi ~enfaati icabından olduğuna göre sigorta §irketi canla, başla 
bun~ galtşacaktrr. Şayed bunda muvaffak olamazsa kızın şirketten 

1 tılacağı tazminat bir. ,menfaat ~z.divacı yapmasına · hizmet edece~~ir. 
J Bunun için bu ~~rlü sigorta usulünün yakın bir zamanda dıger 
r memleketlerde. tatbi~ eqildiği görülürse hayret etmemek lazımdır. 

•• 
Taç giyme tor 

nin masrafı 
. , . . . . · ·'Hasan Kumçayı 

Generalin llu sözleri üzerinde 
Ciurmağa değer ehemmiyettedir. Şu 
itib~rla ki bu zat ırkça bir lngiliz 
değildir. Halis bir Boerdir. Hatta 
siyasi hayilta cemt.M Afrika harbin-. 
de lngiliz askerlerine silah atmakla 
başlamıştır. Onun için bu eski ln
giliz düşmanının bugün lngiliz im· 
par::ıtorluğunun en sadık bir tebeası 
olması Jngiltere imparatorluğunun 
ruhunda vukua gelen büyük bir de
ğişikliğin eseridir. Generalin bütün 
yurddaşları da kendisi gibi dü§ÜD· 
aüklerine hiç şüphe yoktur. 

tcltü~k'ii• s·amsuna· 

işte lngilterede toplanan impa
ratorluk konferansı General Smuts
un o kadar a§k ve hararetle bahset
tiği dünya sulhünü kurtarmak için 
tedbir aramakla me§guldür. 

f ngiltere Büyük B~itanyanın ve 
imparatorluğun prestijini vasfını 
muhafaza etmek icin büyük bir si
lahlanma progra~ma başlamıştır. 
Fakat girişilen bu muazzam işte mu
vaffak olabilmek için Dominyonla. 
nn yardım etmesi, daha· doğrusu 
el birliğile bu programı başarmak 
için harekete geçmesi lazım geliyor. 
:4caba Dominyonlar böyle bir hare
ketin ve yardımın İcab ettiği feda. 
karlığı göze alacaklar mıdır? lm. 
paratorluk konferansında İngiltere. 
hükumetinin anlamak istediği şey 
budu~ • 

Herkes biliyor ki bir buçuk yıl
Clanberi arsıulusal siyaset sahasında 
doğrudan doğruya Jngilterenin en 
hayati menfaatlerine dokunan hadi
seler oldu. Sulhun tehlikeye düşe
ceğinden korkuldu. Bütün bu ha
diselerin bir harb tehlikesine kadar 

gitmemesi için en çok fedakarlık eden 
devlet lngiltere olmuştur. Buna se
beb olmak üzere de Jngilterenin 
harbe hazır olmadığı söylenmi§tir. 
Nihayet biiyük siltthlnnma progra- · 
mmın başlamış olması da bu türlü 
hadiselerin biribirini takib edib git
mesinden ileri gelmiştir. 

Fakat lngiltcre Avrupada bir 
harb çıkbğı takdirde kendisine te
veccüh edecek vazifeyi o kadar ağır 
ve müşkül buluyor ki mutlaka Do
minyonların böyle tehlikeli bir va
ziyette yardımına zaruret görüyor. 
imparatorluk konferansı bu zarure
te cevab verecektir. 

Şimdiki halde umumi vaziyet 
f ngiltercnin Dominyonlardan mu • 

götüren .. 
Bandırma vapllru kapt~nı anlatıyor. 

19 Mayıs 1919, · garib bir tesa
düfle üç l 9 u yanyana getiren gün, 
Türk milletinin kalbinde unutulmaz 
bir tarih olarak daima nakşedilmiş 
kalacaktır. 

19 Mayıs 1919 günü, büyük 
ve şerefli bir "milletin, baş~nda bulu
nanların hataları yiizünden, asırlar
danberi daima makus gitmekte inad 
eden taliini değiştirecek, Türke ken· 
di biiyüklüğüne layik yeni bir mu -
kadderat yaratacak olan üstadam, 
tarihi ve heybetli misyonuna başla
mak iizere Samsunda karaya iniyor· 

~ .. . 
du. 

Y okııul bırakılmış mazlum mil· 
Jetin sayısız harblar ve yoksuzluk -
lardan artakalmış herşey gibi, küçük 
ve fersude bir tekne, Bandırma ge· 
mis.i, bu büyük ve şanlı yolculuğu 
koynunda barındırarak, dünya de
ğer hamulesile, güqlerce Xaradeni
zin. kendi boyundan aşkın· dalgala
rile çarpışmıştı. 

Artık herşeyin kaybcrdildiğine 
inanıldığı bir sırada, milletinin c;ısa
let ve cesaretinden kuvvet alara!< 
bütün dünyayı hayrete ·düşurecek 
muazzam bir tasavvu·ru dimağında 
taşıyan büyük adamla, onun şerefli 
seyahatine vasıta olan bu küçi.ik ge· 
mi ne aşikar bir tezaddı. Fakat da
ha nice mücadele yıllan türli.i tezad
larla dolu geçc.cek, ve bu tezadla
rm içinden kurtuluş gi.in~i . doğa -
caktı. · • 

Yedi mil sürati ve ufacık .tek:pe· 
.sile Karadenizin aalgalarile boy 'öl· 
çüşen bu gemi, adeta, kurtarıcmİn, 
memleketin mütevazi imkanlarile . 
giriştiği büyüK. ve >etin mücadeleyi 
sembolize ediyordu, denilebilir. 

Bu küçük gemi, erişebileceği 
en büyük şerefe kavuşarak, bir mil
let yaratacak ve bir vatan kurtara-

,, 
r 
t , 

Kaptan lsnıail T/QJckı Duruso'nwı 1919 
scnclerlndt çı1.:rrwf bir resm~ 

purile Atatürkü lstanbuldan alıp 
Samsuna götürdüğümüz seferde ge
rek hareketimizden evvel, gerekse 
yolda şahidi olduğum ahvalden ha· 
tınma gele11leri aşağıy~ ya~~m: 

Hareketimizden bır gun evvel 
Pasa beni İdareden Harbiyede dai
resine çağırtmıştı. Gittim ve kabul 
buyuruldum. Sureti hareketimize 
dair bir takım istizahta bulundular. 
Lazım gelen cevablan verdim, Er
tesi gün öğle üzeri - h~r~ket edilece
ğini ve olveçhiJe gemının hazır bu
lundurulmasını emir buyurdular. 
Filhakika o gün zevalde _gemiyi t~
rif ettiler. ,Kontrol heyetı geldi. He· 
men hareket edebileceğimizi !!Öylc
diler. Derhal hareket ettik. Boğaz
dan çıkarken miithiş bir fırtınanın 
icrayj hükmetmekte ol_duğunu gör
dük. Ne lçadar şiddctlı fırtına olur· 
sa olsun yolumuza devama karar 
vermiştik. Böylece >:olunıuz& de: 
vam ettik. Maiyetlerındeki zevatr 
bittabi deniz tutuyor ve herkes birer 
birer kamaralarına yatıyordu. Ma
mafih Paşa kıç_ taraftaki köşkte bir 
köşeye dayanmış 0 turrnakta ve 
kendileriride fıtri bir haslet olan ha
rikulbeşer ~~ta~~ti ka1biyelerinin 
asarı olarak bılatutur Ve daimi bir 
tefekkür içeris~n~e bulunmakta İdi· 
ler. Son süratımız olan yedi mit ile 
Karadenizin biaman dalgaları ara . 
smda yuvarlana yuvarlana f ne bolu 
ve Sinoba uğrayarak bin türlü müq. 
külat içerisinde l>ir gün şafak vak~i 
Samsuna vardık. Paşa bu iskeleye 
<jıktılaı:. o~dan Ş~nra vukua gelen 
halatı bittabı kendıleri daha iyi hi -
lirler. 19 seneden şpnra o mesud 

· tııeferimizi bu Kadar hatırlıyabildim. 
' f'nşayı Samsuna götüren sabık 

Bandırma Vapuru süvarisi: 
İsmail Hakla Durusu 

OofC Kral altıtıoı 
tli 

1ngilterede yapılan 100 ço~ 
töreni evvelkilere nisbetl~iO 
ya mal olmuştur. TöreJl 

rılJ ~..) para (52,S00,000) ~ra11 yerle _,,,, 
Sokaklarda kiraya verıle Jı (1' "'"~ 
nan ücretin yck!inu anc;tıfl ç~~J,-, 
franktır. Bu para masra _,. l 

·11~ geriye kalan (45) :mı udlr· rJ.~ 
frank karşılıksız kalnı~ i6 ~ 
Corc için yapılan t~ç gı;:7z6) 1'' ~ 
şinci Corcunkine nııbe~ ti' ~-_.., 

ııbC .,,,.. 
yedinci Edvardınkine 11 

1
.,e 1'1 I 

yon, kral V iktoryanın!ctır· ~fiil; 
(38) mltyon frank faı ~t'6r'°-.'r 

·yırıe ':.JI 
Görülüyor ki taç gı d J',, 

·ae _..,, I 
neler ge~tikçe daha zıY . '~% 

bel71 
olmaktadır. Bunun se fi>" f 
dikçe ücretlerin ve etY'ııoJ"# il' 
masır.dan , elektrik ve ~# 
tı gibi şe'y1er ilavesi icaP e r§l,V 
ri gelmektedir. t ter', 

·ye 
Sözün kısası mede~1

1~ yor. Fakat her terakkl 
yol açıyor! 
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• •h\f elerde bir nevi 
~lı şerbet satıhyor 

Boşanma hikimin takdirine mı, 

6111Y1akta, gemlgl dtuarda - Blı lncl 
Odadan aegredllen agun • 7 ark 

~ gibi eaen ri1%J ı 

yoksa evlenenlerin 
ihtiyarına mı bırakılmalı? .. 
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t,.'b flıtğe,.1.: 
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b r.ıı l:Je.,.. 
ır14k oğlu 

r • •-~ 
"Evlenme lıarılıo-
canın muvaf alı alı 
ile olduğu gibi bo-
111nma da tara/ların 
hf!rhan11ı blı lalnln 
iatrğl /ıa//ndB b//IJ 
lılll/et gapılmalıdır,, 

• "~o,anma lılllfel•lz 
ve aıaıı af•ız olun
ca belılJr ltalaıagı 
tercih edenler de 
bilglllı bir gelııJn 

teıltll etmez,, 
... , , ••saıa .-ıMk si,, mn • 

nu .....,_ .. ·~ " ı.-w'ıMeJ • 
...... • itiıiitan fttim1 aullllıwbsll .. 

~1' 1tttkMr-u14run ~ Boy JIU3t• 
/tJ Hflyri Tcıta.raaı 

fGlıDI katatı vermesini bu.na bailamıı
tır. 

--===~• *.._ __ __. 
''Bazı keı eler evle
nl'n çl/lerln heı blı I 
agı ı blı muhit 11e 

garadılış ladıı. Aile 
geçlmalzllkleri bu-

radan doğar!,, 

• "Evlenmenin eğlen-
mek vega biri diğe
rinin sıı lından ge
çinmek demek ol
madığını feıtlere 

mutlak suretle ill
relmek lllzımdır I,, 

nat ve iddJa baau da alrrıbı ve ahbabı 
konu komfllru phft ikame auretile ia • 
bata mecburiyet evlenme ceurctini 1u • 
nyor. beWrhit tercihe ıebep oluyor. Oiı.,.~· leii. 

~ "bwttiı. 
' • ~k Hayrullah efendi, oğullan AbJül/ralı Naulıi ve "A.bJ;;/ • 

etıile,.. • hale Hômitl'le birlikte. (H!mid on bir yıımda) 

lıiiftae .... edeb Wi)°Ük ....... · 
.. ~ 'Diia lllaılhPe • oeuttu · 
iumuz .,_.U ~- B. 
Mw.w. ffaJTi Ta ....... .. .....ı. tt· 

Bu dereceyi bekJ~ek yır ve a;:yı • 
rı brJI aile mlhremıyet ve buauaiyet • 
lerJnJ alenl)"Cte d6kmek bilmem ki cc • 
miyete ne fayda verir ki bu kayıtlı bi
kimfn hillaniln• bopnmayı bıflamılr 
dofru olsun? 

BeWrlılr ıittikçe artmakta, evbJe • 

rin de bopnlrak bekirbiı iJtıbak et • 
mektt olm111 hu fCyden evvel devletin 
zararınadır. Çünkü bir devletin kudret 
ve ailfQu ıiy11iıi efradının adedi nu • 
fuau ile ölçülür. Bekirhk teksiri nlifu • 
11 manidir. Mesele eau ftibariJe devlet 
kurumuna taaUük eder. BckArlardı 

-~·ı- L-ı!-!t.:.. ' -.L...;---.!..:.!-! ...._ __ ...... ~ go~:Y7:!illıtı.h E/cnd.i del Viyanada JkeD bu tehirde Devleti 
te..~~ tkfı ll.38re "~ N,kıcı Aliyenin 1efiri olduğunu biliyor ilem 

6f.. ~i ilı~""'paya JJidip de kendiaiııin mülUmanlan mfll&Jra
~~Pu ~ tea~t ede· ta kabul etmecJjğinf haber verdiklerin. 

.. tualan .a,.ı..ı,tir: &uen evlenecek kadın ve erkek 

~· ~ bu ~ tmcu- den lefarethaneYe citmedim: onun 

BOfUUD& bahtla• citebilınelr için ev· kendfnf yekdfferfne befendinneJr için 
veli evlemnehfn ne oldulunun tlbHli kusur ~ k6aurunu biuiyıt ve ruhiyı • 
icap eder. 'Evlenme. Jnan tuarnıf ve İa· tının makUa Jaaunlınıu cizler, tatlı aöı-

muktezayı hilkat ve kanunu tıbiat icı· 
bı cinıt milnlaebete muhtaç .• Bu bir em• 
rf tabiidir. Bu ihtiyaç ve ıztırar dolayı • 
ıile cinli münaıebette bulunacak be • 
kir Jrıdm bunu cizlemeye ve gizhce ic
rayı hlll devım ettirilen telakki teh • 
clidinden 11klamaya mecbur olur. Bu 
ıuti milnaaebetin meydana çıkm11ın1 
bathc• sebep kadının cebe kıfmı11dır. 
.Kadın bu ıuretle cebe kalınca giaJi fii
Jinfn canlı deJiJi olacak çocufu diltilr • 
meye mecbur olur. Bu yilıden zayi o • 
Jan nilfuıun adedi, korkunç bir yekıln 
tefkil eder. Kadın. çocuğu dUtilrürkm 
baıan kendiıi de tebhkeye ıırer, hat • 
tJ cnor. 

~· ~ fı.mdiye ka. taralmdan dahi i8tifllar vaki olmadı. 
~il/~ Frengilt.anda yatmak maddeli bf. 

Gflt 4.~ eWJa,..-ı.me mr zim memleketimizin usulü gibi defil
~. ~i~k ::U,4mid tora- dir. İptida haneleri Jclrgir olduğun
~~ ~ faao. edfL dan bizim evlerimiz bJgi her. vakit ya-
,__.-~ bu doatlan.n· "'r ..... ı. ..... ı ..... 1ı- O'Ol'!A ,..".., rTl'lak cık 

~._r t~'loilc eaeı" oa.1- mak korku.o olmadıtmau ef)'a1f 
~ ha.ıs ederek kty- beytiye]eri mükellel, yatakları yerJL 
ı~ rla~, &yoğ. dir. Yani bmm yataklanmıs rfbJ at
~ Ue dJ.~!. 'kon/tmıM §am '9erlJip aabeh kaldlnlmu. 

tican decildir. Sırf hlul Ye ruhidir. tn- lerle aevdiricJ nazarlarla bfribirlerini inan 
unJer yaraclıbt itibarile ayni hia vr ruh· du1nayı. bndırmıya çılıprlır. Bunlı
ta bulunmachkJanndan iki kifi arasında rın her biri ayrı bir muhit :ayn bir ya • 
arbdatbfr mun müddet devam ettir • ra;hlıf ayrı bir biı ve ruhtadırlar. Bu 
mek bile mUmldJn olamuken bUtün ,,rı- ıekilde evlendikten sonrı birlikte yıp • 
manı bir anıda ıeçfnnck mecburiyetini mık mecburiyeti icabı bütün hiı ve te • 
t.h-il ~~ok •Ja bir arkadqblc o • lllclrileri meydanı vurur. tıte aile ihd • 
lan evlilikte t.rellanıı 11ı..r ve iuhf u- laf ve nizaJin buradan dopr. 8u çll • 
Jap.mamuhJdan, solr vakidir. Bunun tin hiuiyat ve ıblülyatı blribirine uy • 
lçüdir ki bopnma aaa ve uıulü kabul .ıua ıubur etmnJ artılr talihin bir JQ • 

• edilmiJtir. tuf ve ibanıdır. ri-:_~iftir. &ıy 
' - -.-rn.~ .;;,,.-: ,___ Viyanada her kahvehanede guete 

~·~ne IR.JTI. .ı •-.. - ı.er;,.i bi::c tevdi ve biJardo vardır. Çıeriainde kahve, 
• -__., o "'~krden çay iJe birlikte mOaJdrat dahi l&bJır. 

Bir nevi gazlı ,erbet dahi vardır. Bm 

Aile ihtilAOın h!ui ve ruhi anlatı • 
mamazhktan i!otar. Jtier muhit ve an
ını rıbrt.ai manetiyafne o çiftler ma • 
lik l~r fhtUAfm bOyilmeden 18rune • 
ıf muhtemeL .• Akli halde mfinıbta ar
tar. nizaa kadar çıkar. 

Bu teMdüfe raıtlamıyınlar arısın • 
da an)qarname.rbJr devam ettifi tak • 
dinle geçhnmlfji çelrihnez tiıddetli bir 
hale kadir beklemek için çekUecek azıp 

dondurmayı ziyade llm!Jlfın cihetle 
bu dilkklnlara gidip ebttiya uan8' 
ağ~ kavunu, fe{talı, kestane, p.m t• 
tığı, portakal dondurmaları &tmhm. 

Vfyaıwım meflıur tiyatroeunda l
Jemio etrafmı setine: ile zeyabat oyu
nu oynanacağmdan malıauqn_ uimet 
olundu. Devleti A.lfyef Osmaniye •fL 
retine mabswl birinci tabaka bir oda· 
dan (loca olacak) temqaya nı~ 

olduk. 

(Sonu 9 URCU aayı/etla) 

Bir aiJ• eamialrada nizı NfliJtter • 
di nü bUdln efradı aile rnüttenfr olur. 
Nihayet lı8ricr abeder. 'Hıyafyetf Ja • 
rır, candan doft annolunan arı ko • 
ca bidbirJerfnin aman11ı: dilfmanı ke • 
ailir; yekdfferi aJeyhine 'harekete &e • 
çer. Xaaunu Medinfnln J 34 Oncü ınad
deafndeld llGlrtlm "milıte~k h.yıtın 
çekilmn bir 11.ıe plmesfnl mucip ola
cak derecede tf4detH bir l~lfrlilr,. 
beklenmraiaf taydetllllt. lllldmla bo • 

ve r.atırap eza ve cezayı ne lüzum var? 
',EyJenıne hilr ve re9it bdııı. erkelin 

ihtı)'trf arbdatlık teliainden ibaret ol
ınallftl mebni arbdafbiı boıın ahval· 
de ıUrilld ft patırdıya müal lrtJmı • 
dan iltiyen tarıf bopnmatrt. Hrbeıt ol
ınaar cemiyet ve fert fçia en hayırbar ol
dullllll bnlim. AbYaJ ve teniti bur • 
rı O.ere ve bopıunaıun ıUçJUiU kWfet 
ve inarafı n yar ve ıfyar b'flllDda, 
tamdık Yt tu11D1dılr inaanlar muva • 
ct11esiad• mahkemelerde aJenJyet hı • 
Unde ,,.Uferf aleyhinde lr6tWOkler ia-

!Jrtaokullar"! !al!!! nifin_ muvajfa}: !_iti_"!_'}/".!~ 

ilkokul ço uğu orta tah ile 
göre hazırı nmıyor mu? .. 

()rtaokulda talz'reoia ........ , .. verimli C>ltmk jçiJI en 90D metod- / nti talebenin ae\riyeeine söre , .. ,ın 
........... 7 ... al iare münaQat eder. Sonra ilkokul· eder. bu euretle milvazene tentin 

olamam•lllllll tahlile ~ hualm- Jarda ewa ile yümıden tema. ebnek eder. f alcat ortada her muaHim 
çocuju -r y oba ......... • miiphMI metocl takıô etmek ,ibi.. plir kendi denini İlter ve talebeye 
mıyor mu ......... ,........... • ~tnıen 1"mclla b.tlca eene be,m- keadı deninclea iyi yetifmeei için 
len çocuk . dan RDe IOftun& bdar taM,.,.ini birço'; külfetler tahmil eder. ilk· 
yor mu7 ........... ili..... yalunclUI tanır: onun bütün hare. okuf.°111r ayni zamanda halle olcuJJa. 

Bir taraftan çocuiun siyaı. dıfer tı • 
raftan çocuk fıbrika11 olan lııdınrn ve
fatı cemiyeti azim sarara sokar. Çocu • 
iu diltilrmcylp vryı dllf üremeyıp do • 
ğurdulU da olur. Falcat bu çocufu ce • 
rniyet içcr11inde yaııtmaya yıne te1'1rlrii 
banr mani olur. 

Çiinkil bu ıekılde çocuk dofuranı. 
yani bakla tıbUainİ kulJuıana nahak 
yere taan edilerek '"fıh ff • HYllb ka • 
babatlia çocufa dl .. piç .. vaalı kondu • 

rulacatmdan bfsare 1r.mn canındaa vı 
kanından baad olan cJJer puClin1 te • 

~"'"" _ ....,. R ketleriJe ınetıul olur. Aileaile de ridır ve umumi kültür veren okul· 
lere Ye fikir ~ir ••Mir temu ederek onların vaziyetini de Jardir. ilkokullarda bil,ilerin tefer· tJçild Atlhktt1 bopnma da~"' 
meaele ... . !!' .... ...... yakından tel&it ettiji için talebe rüatlM sirilmez. bGktW.#1 ~kın.e kıapm 
da ,...,.,,,.." ........ u..-a1. Jdiltilr öjretme huauıunda takib edeceği Ortaokullarda iae ucu Onivenı· 
DUfbr. Sis buı1ID llllllY-" .... yolu kanamır olur. teye dayanan bir taJı.iJ beflaftllCI l&klrf tehdit ve zulmüne kuıı so~k or· 

~ ~ ,.. Oitaokuldıi öiretmen bunu yap. nrdır. Burada Misinin teferriiatr• =· duvar dibine bırılrmayı muıtar 
ıün fatanbul ~~ ~ o- inak için iinUn &ulamaz. Bilhwa na sirilir ve her ayn IMlsi için bbi· 
pan ve kqmedi IJir .. lı/ . ,...,,,, .._ taleb-i bJehebk " tUbe adedleri Jiyet i1tenir, bu bbiJiyetlere hitab Bir 1111 lraJbini tlfJyın bu kadın ço
lan B. RüftüDÜll,.. iDi çok olui okullarda ..... IOnu seldi· ecfilir. Her lenf moteJlf biJ,iJerde cufana ba ~· terlrederken bile onu 
la iktifa ecfiJOl'UI: .,...n ır V>Jt ii _.. ta)e&eeini tamnu)"ao öiret• aynı derecede b&iliyet pteremez. 11rar, IU'Dlallr, kollan titre~rek diı • 
METODLARl>A A ı ~ R.. .. men vaidır. Bu vaziyet b1flllQda talebe ,.,km leri lretiJerelr aıb aılra ve yUıilndrn ıtS-

Kültür yardifektöru B. iiftü Oijer ı.,ka hir cihet de tuclur: bir hale _.Jir ve orta birinci armfta .allnden de ıon bir an• buleli 
diyor ki: . .,. bir flkokulluda .mıf uıulü takı"h e- kendi.ini topla'81118Z. Bidnci ar- koyarak ıaıyaılan ıçeriıinde aynin' 

··- Benim bJıaatilll~ or- dilir. Öjrttmen okuttuiu her der. nıllarda blanlar, diier ımıflan na· ı Tabiatın hWnnUne inaanlann lrCStü aöı 
defa ilkokul okutma ınet t8tbİ • an ~. ae ~ Y\i!' ~ zaru eberiftti tetkil eder. aeiylcmeye ne hılclcı vardır? 
taokul okutma m~ hata- ~ Wlir vriii denin yüku. (Sonu 9 UMll '°'1/.Ja) 
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'Ftirk - Arap dostluğunu takviye 
\ için Kahiretle 

Türk - Arap muhade
net cemiyeti kuruldu 

(tJstgGtıı ı incide) 

ıörünmeleri ve Arablan içeri~ ve 
dqarıda Türkler aleyhine tahrı~ e .. t· 
meleri çok §ayam dikkat ve atıkar 
bir iğfaldir. Halkın ga~e~in~ isti· 
nad ettirilmek istenen hıÇbır sıyaset 

· aala hakiki olamaz ve hiçbir vakit 
uzun yqayamaz. 

Türkiye devletinin harici aiya. 
ıeti, cihan sulhünün iatifdaf ettiii 
eserlerle sabittir. Türkler, kendile· 
rinden aynlan milletlerin mukadde· 
ratını kendilerine bıraktıklarını Lo
zanda, Cenevrede fırsat diiftükçe 
her yerde ilan etmitlerdir. Hiçbir 
vakit mandayı tannnamıılatdır .. 
Türkiye hükumetinin, hudud.ları 
haricinde hiç kimsenin toprağında 

gözü yoktur. Türk~~e bütün k~m
§Ularile ıulh ve mu~le?1et dai.re· 
sinde ya§amakta, hatta bırçoklarıle 
müttefik bulunmaktadır. Türkler 
her davalarını aulhen halletınekte • 
dirler Türklerin büyük devletler a· 
raııındaki nüfuz ve kudreti ve bey· 
nelmilel meaelelerdeki sulhpervera
ne teşebbüı ve teairleri cihanm mer
gubu olmakta, uzak, yak~n, bü~k 
küçük her devlet, her mıllet T urk 
dostluğuna ehemmiyet ve k~et 
vermekte ve Türkiyenin kuvvetıne, 
dostluğuna güvenmektedir. Tür • 
kiye de bu dostluğunu ve dostluk. 
tan mfüevellid vefakarlığını, feda. 
karlığını dostlarından, hususile kom. 
,ularmdan C!İrgememektedir. Kar§t· 
lıklı hisler, Türkiye - Iran, Tür
kiye - Irak kardeşliğini doğurmU§· 
tur. Irak fotiklalini ve istiklalden 
sonıı\?d muvaffokiyetini bu dostluk
l!!l teyirl etmİ§tir. Irak da bir Arab 
devletidir. 

Arablnrın istiklal ve istikbalini 
bu kadıır candan arzu eden ve Arab 
ikhai ve istiklalini' kendi ikbal ve İs· 
tikli)i ile hemahenk gören Türkiye· 
nin, Suriye istiklaline ,ltasım oldu· 
ğunu düşi.inmek yanlı~ bir hareket· 
tir. Türklerde böyle bir his ve te· 
mayül yoktur ve hiçbir yerde ~Y· 
1~ bir hissin maddi ve manevi ızıne 
tesadüf olunamr.z. Bu muhayyel 
husumet ancak bazı ta§kın Suriyeli 
politikacıların malul hayallerinde!1 
doğmuş bir mugalatadan bafka hır 
ıey değildir. 

Suriye, Lübnanın ayrılmasile 
parc:alanclıkt-an ve Hatay içiflerinde 
ayrıldıktan sonra dahi birçok unaur
lar ve mezheblerden mütcıekkil bir 
camiadır. Şimalde Kürdler, Erme
niler, Arab unsuruna adedçe faik 
bir vaziyettedirler. Bu münevver 
\'e çalıtkan kütleyi Zur livaarnın 
nim meskun aıilctlerile, Sammır ve 
~nze haymeniıinlerile idare koya} 
deiildir. 

Hatay huc:ludlarından Cizreye 
kadar ıerid ıibi uzanan ve 800 ki· 
lometrelik ıimendifer hattı Türki· 
yenin tasarrufu altındadır. Bu yo. 
)un cenubunda pek çok Türk, Türk· 
men ve Kurd köyleri vardır. Hudu· 
®n cenub kısmında uayiıin muha
fazası meauliyetini Türkiye taahhüc:I 
ve tek~ffül etmit tir. 

Türkiye, her itibarla Suriyenin 
en yakın, en 19likab ve en kuvvet· 
li komtuıudur. Suriyeyi ıulayan, 
Halebe can 'Ve hayat veren F rat, ve 
Ha&ur aıdan hep Türkiyec:len çıkar. 
Jıkenderun limanında Türkiyenin 
hakkı tanınmr§tır. 

l!kcnderun limanında Türkiye 
ticareti için yer ayrılmaaı, lakende
run limanının derhal Türkiye Cum
huriyeti tarafından bütün techizatı 
haiz bir liman haline konmumı 
icab ettirecektir. Hatta Türkiyede 
bu yolda hazırlıklar bile başlaml§· 
hr. lakenderun, ikmal edilen ve 
edilmekte olan Serki Türkiye fimen· 
difer ,ebekeainin müntehaaı olacak· 
tır. lıkcnderun limanı Şarki ve Ce
nu'bl Türkiyenin, lrakın. vasati ve 
garbi franrn Hatta Afıanın ve tebi
atile Cezirenin tabii bir limanı ola· 

} cak, halk bundan çok istifade ede
cektir. 

lakenderun limanından Türkiye. 
ye bir yer ayrılmamı§ ol!aydı, bu 
tetkilit ve hinterlanttan mahrum 
bulunacak, yalnız avannm ve Ha. 
lehin limanı olarak kalacaktı. Hal
buki Haleb bugün dahi r.ski revnak 
ve ticaretini kaybetmiş bulunuyor .. 

Eakidenberi en yükaek ticari fi
kirleri bütün Şarkta malum olan 
Halebmerin, Amimi ruhlarında bu 
sevinç, her tehdide rağmen ~ili ol
matadır. Suriyenin Avrupa ıle en 
yakın ve en teri münasebet ve mu
vualumı temin eden kara yollan 
ve c:lemiryollan Türkiyeclen ge-er. 

Bütün bu cojrafi, iktıaadi ve 
ticari amiller Suriyenin menfaatini 
Türkiye menfaatine bağlamakta
dır. iki taraf halkının ekseriyetinin 
dini hisleri ve asırlarca beraber ya
ıamanın Yerdiği ahlak ve his birliği 
bir demiryolu hattından ibaret olan 
siyasi bir hududun ayrramı?•acağı 
kadar kuvvetlidir. Bu hakıkatler 
ve zaruretler, Türk husumet ve 
aleyhdarlığını kendilerine mesned 
yapan bu~ünkü Suriye zimamda~la· 
rının zaten bildikleri ve fakat yan
lıı bir Bİya~anm zebunu olarak gör
memezlikten ve bilmemezlikten gel· 
dikleri doğru yolu ergeç kendilerine 
kabul ettirecektir. 

Bugün Halebte, Hama, Humus
ta, hususile Şamda ve Berutta böy
le düşünen Arab münevverleri pek 
coktur. Fakat T a§nak komitecile· 
;inin tesiri altında kalan birtakım 
~rafm Filistinden çekindikleri için 
içlerinden kan ağladıkları halde ha
kikati söylemekten ictinab ediyor • 
lar.. Bıçak kemiğe dayanınca Su
riyelilerin hiç birşeyden çekinmiye· 
rek hakikati olduğu gibi söy]iyecek· 
lerine ve memleketlerinin menfaati 
uğrunda hayatlarını feda edecekleri· 
ne tarihte binlerce misal vardır. Asıl 
Haleb zaferleri tarihte §U veya bu 
kumandanın adına izafe olunur. 
Halbuki o zaferlerin hakiki kahra
manları Suriyelilerdir. Bugün mev· 
hum Türk dütmanhğrna kar§ı bile· 
nen bıçaklar yarın hakiki Arab dü§· 
manlarına tevcih olunacaktır. Yalnız 
bu kıh~Jar, ilk hamlelerinde karşı· 
larrnda havale edilecek ne bir göğüs, 
ne bir kafa bulacaklardtr. Çünkü 
onlar kaçacak yerlerini kendi elle· 
rile Suriyeden ayırdıkları Liibnan 
dağlarında ıimdiden ayrrım~lardır. 
Yabancı miUetlerin keşitleri manas
tırlarında onları bekliyorlar.,. 

Romanya ile 
Türkiye 

(Ü3fyflııı ı inc-id~) 

nazırı B. ieck Ue iki memleketi ala • 
kadar eden meseleler uzerinde bir gö
rüımede bulunmuttur. 

PARtSTE 

Paris, 19 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Delboı, bucün ölltden ıonr~ Fransanın 
Anları b:.iyük elçisi B. Ponsot'yu lubul 
etmittir. 

F••h•n• ve Herek• 
fabrikaları 

F~aha.ne ve 1-lereke mens~at fab
rikaları Türkiye yünlü dokuma \'e yün 

ipliii fabrikaları anonim §irketine dev
redilmi11tf. Tasfiye edilecek olan ıres
hane nıenaucat TUrk anonim şirketı 
için müdür Ba.y Mithat Recai Öğde\• 
tayin edilmittir. Tufiye memuru bir 
aene birinci Vakıf hanmdalci dairesin
de bu itle metıul bulunacaktır. 

) ESERLE" 
Sıhhıy• mecmuası 

Sıhhiye mecmuasının 84 numaralı 
Hytsr bir çolc faydalı yazılarla intişar 
etmiıtir. Tavsiye crderiz. 

HATAY 
Anayasa ve stato pro

jeleri hazırlandı 
Cenevre, 19 (Hususi) - Melalainl 

bitiren Hatay memelesi eksperlet ko. 
mitesi ayın 24 ünde toplanacak Mil. 
letler Cemiyeti konseyine takdim edil
mek Uzere mu!~sal bir rapor ba.Jır· 
lamııtır. Raporda. komey tarafından 
halledilmek lbere Haaıı ve Suriye ile 
Tilrkiye arasmda bitaraf bir mmtaka 
tesisi işi açık bırakılmıştır. • 
PROJELERDE NELER VAR 7. 

Cenevre, 19 (A.A.) - "Journal deı 
Nıtionı,, Hatay meselesini tetkik eden 
mütehassıslar kornitesinin meuııını 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

••Komite Milletler cemiyeti lionttyi· 
nin geçen 27 klnunusa~i tarihli kara
rında zikredilen prensiplere uygun ola· 
rak !Hatayın ıtatüıü ve ana yasaaı pro
jelerini hazırlamııtır. Statü pıojeal JU 
fasılları ihtiva etmektedir: Umumi ah
kam, irtibat, harici i,ıer, vatandatlılc 
sıfatı, Milletler cemiyeti konseyinin U· 

mumi kontrolü, Hatayın, askerlikten 
tecridi, Türkiye ve Fransanın ttttiki 
meaaiıi, Millt'tler cemiyeti konaqinin 
karar ve tavsiyelcrj, ckalliyttltr, cüm
rük idaresi, eka1lf yetlerin idaresi, faken 
derun limanı, poıta ve tel milnablatı 
meriycte girme tarihi. 

Ana yasa projesine ıelinct, bu da JU 
noktaları ihtiva tyJemektedir: Umumi 
ahkam.kuvvetlerinin tcgkili, tegri kuvve 
ti, icra kuvveti,a~liyc kuvveti, hukuku 
esatiye,bir de bunlara ıdil meıcle&inin ve 
tahd:di hududun ilavesi lazım&clmtk· 
tedir. Burada dönen §ayia1ara ıörc Mc 
ncmencioeıu Hatayda Türk diliniı mü· 
tcfcvvik bir lisan olması Milletler cc. 
miyeti kararının muktezasından olduğu 

nu ileri sürerek Türk ve Arap lisanları a· 
rasında gayri tabii bir müsavat tesisini 
reddetmiştir. M cs~le konseyin 'l7 ki· 
nunusani tarihli kararının tehiri mahi
yetinde olarak bu defa konsey tarafın· 
dan halledilmek laıımgclmcktedir. 

300 'lıarp gemisi bu 
gün lngili~ ~ralınır:ı 
önünde geçıt resmı 

yapıyor 

Portsmouth, 19 (A.A.) - Kral 
yarın Spithead'de öğleden şonra yir· 
mi senedenberi görülmedik muaz • 
zam deniz geçit resmini seyrede
cektir. Geçit resmine 145 İngiliz 
harb gemisi ile 16 ecnebi harb ge· 
misi ve keza birçok büyük yolcu 

·ı . 1 vapurları, balıkçı g~mı.~rı: yat ar 
ve diğer muavin gemıler ıgtırak ede
cektir. Bu suretle resmi geçitte bu
lunacak gemilerin adedi 300 den 
fazla olacaktır. 

En büyük ecnebi harb gemiai Ar· 
jantinin 28,000 tonilatoluk Mereno 
zırhlısı ve en küçük ecnebi harb ge· 
misi de Estonyanın 600 tonluk 
Kalev denizaltı gemisidir. 

Resmi programda Almanların 
Graf Speec kruvazörü, resmi geçide 
İ§tİrak ~ecek olan en modem ve 
en enteresan harb gemisi olarak tav· 
sif olunmaktad1r. 

ltalyan kralı 
Peştede 

Bir Yugoslav - Macar •'1· 
ıa,meaı mı yaplla cak ? 

Budapeşte, 19 ( A.A.) - ltal· 
yan hükümdarları saat 10,30 da 
hususi trenle buraya gelmiılerclir. 
Naib 1-lorthy, hi.ikumdarları iataa • 
yonda karşılamı~tır. 

Paris, 19 (A.h..) - ftalyan Kra· 
lrnın Budapef;te serahatini mevzuu 
bahseden Nouvelle gl'lzetcsi diyor 
ki: 

"halyan hariciye nazırı Kont 
Ciano, İtalyan - Yugoslav anla§· 
masını itmam edecek olon Yugos • 
lav - Macar anlatmasını tahcııkRuk 
ettirmek projesinden vaz g~çmİ§ 
değildir. Söylediği nutukta es~tn 
buna temas etmişti. Buııün de ikti· 
dar mevkiinde bulunan Macar dev· 
let adamb.rmı da bu hus\18ta aüven· 
ınektedir. Diier taraftan b~ hare
k<"te . Jmanyanın da yardım ettiii 
anla§ılı1·or. Fakat bu hareket Ytı· 
goslavya naibi Prens Pavl nezdinde 

ıtaııaya ali"mulne masa• •ellen llf, 'JI 
pzetealnden Obaerver dl~ ld • 

Dünya sulhunun 
• • • • 

mını ıçın 
lngitterenin Almanya ile 

laşması lazımdır. 
" lnglffere, artık mllletter cemiyeti ••••ın• 

yor. Milletler cemlrettnı tahkim edeH"" 
hakikatlerl de oldulu gibi görelllll• " 

ltaıya BG§Vekiliftilt mnrile ltalytıya 
yalnc= üç l,.,UU gGZ'-teainin aok1'lma. 
aına m.Uaaede edf'ldt.ği nıalümdur. [)i. 

~ ga::e~ Mpai /ta.l.114 a~AIM 
pdıldran için lta.l.'!JG AMdldltlrı ~ 
giTWM'ıctn ~. •taaade 8• 
tlilM iç ,..ı«ltm ,.._,. a6 "Obelr
ver,, cMr W, ~yen yıalnu it~ 
""' •lfl; .... •mıonda ... ,,,... ta. 
,..,,..,.,.,. ..,.,. da ,..,..,,.,._ 

.Dtl1wa ~ lngiıterenı. ltfllyG ve 

... ....... Gr tqrGi ~ tarrıf
,.,. "111Rtndf4dar. 

B_, ,_,,. .....,... •illMler Cs 

"""'' ............. ltaıya •11· 
... .,,.. ,..,,.,. ......... da ate, 
~ V• "8tioede ~ ted
Mrierill lfJltolMa. Htfr etmediğini g6. 
,...,.. •• .tna.ıt ..,.,., ,. nmn11dn 

••ltrfrle ~ tMtonalı bir -'K
reffe 1MIWa ffdeıWfti. 

Jb1 ,.,,..,. bafJeom m.akaJeım-ini 
..... ı. L. a.nM ilitnU bsyMlmilel 
............ ,..., nuılwJrrfri. 

dir. ltalyı.lda olduğll 1"1<kır Alm.tınya. 
da da y:ızıl4n şevkle ok-unnv.ıkta ve 
.Al11t4n NMlyo istasyonları tarafından 
ook"it vakit bütün Almanca 'konı~n 
dünya.ya. "M-,railmt!ktodir. 

J. L. Ga.roin1in "Obscrver,, ga::ctc. 
sinin aon sayım.nd.a çı1o:ln 1>tı lngilc= • 
Alnı.an a.nli,m08tnı t~ eden a.r.ığt· 
d4ki yazısı, Mül.etkr Cemlyetillin çü. 
rü.~ oo.::ı~tte oldıığuna da i~aret et. 
mc"i bakımından bazı notları ihtiva 
ctmel~t6dir. Mühim kısımlarım tercü-
me ed.iyoru::: 

"Sfer l!&VP.miz sulhu mnh11fııvı1 •t. 
mek ve gelecek iki üı; sene içinde es-
khıinden daha müthi§ bir harb feli... 
ketinin önüne geçmek ise, bir diğer 
yol aramalı ''e onu vaktinde bulmalı
yız. 

En iyi zaman 13imdidir. Harpten 
kurtulmak çareleri araştırdtiımız za. 
man görüyoruz ki, dünya sulh una 
doğru giden bir tek emin yol vardu·. 
Başka yol yoktur. Dünya meseleleri· 
nin sikin bir kafa ile halline medar 
olacak o pratik anahtar da fngilizle· 
rin Alm1J1larla anle~maaıdır. Eğer 
mutlak i•Ytmizin ıulh olduğunu id. 
dia ediyorsak. bunun yerini tutaca.k 
daha iyi bir tedbir yoktur. Diğer hal 
ııuretleri. hatta bir iki 1ıene ewe1iııe 

kadtı.r dikenli meseleleri neticelendir· 
meğe kafi gibi görünmü~tü. Halbuki 
bugün, o hal suretlerinden hı~birinin 
işe yaramıyaca_iJnr ıöriiyoruz. Za
man -geç.iyor. Dlğer bir yolu tecrübe 
etmeliyiz. .... 

MUte,·effa kral be~Jnci Corc'un jki 
sene tV\'tl y,ııpılan jübile merasim:n
denberi hldi*rin bir nevı ihtilalı 
olmııetur. Çetin tecrilbenin terbiyesı 
altmda p1ümkün olan ve mümkün ot
ınıyan teY1erl ayırde\.meğe se\'kedil. 
dik. Zem tedbirleri tatbike kalkış. 
malda }Iabe' buhr~nını Cenevre pren. 
aipltrile yatııtırmaıı denedik. Ve ıör
dilk ki, Cenevre. buıünkü a.ıa.Jmt1 a,. 
zaları ile. öyle bir İ§ ba1aracak kuv. 
''ette defildir. Neticede, hi~bir usıı. 
!Un muvaffak olamıyacağı bir tama
miyetle, Habe§ imparatorluğu harab 
oldu. Mmetıer Cemiyetinin otoriteBi 
ht'.>auldu. Vt Akdeniz Hind yolunwı es
ki tnıniyeti mumıtJib oldu. ..... 

Bu pyet b&liz bir dertti. Hiç ea· 

pek 0 kadar muva.ffak olamıyor. 
Roma - Berlın mihveri böyle 

bir anlatmada Pari. - Londra ha· 
r~ketine kartı bir ensel görnıekt~dir. 
Acaba Macaristan kendisine yapılan 
tctcilerc ka_P1.l•rak Almanya ve A. 
vqıtur)'• gıbı tek komtuıu Küc;ük 
Antant devletl~rile ara!ındaki uçu• 
rumu daha ziyade derinleıtirecek 
midir?. 

Bütün 1'puya Y 
yapmak Umldlle RUJ~ 
dakl thWllcl koınUDllUP" 
maye etınel1 doJayııUe 
lt&lya. tapuya iti- k 
Rusyanın himayesi oım-:, 
ya ve İtalya ula mUdab 
lerdf. Hattl. bugij.n bUtUD 
vam edegelmekte olan 
le vUcud bulma.zdı. 

Sulh ufrwıda. delll fll 
yanın Bol3evik diırtatari J 
ğu kadar. Almanya ve 
müniıt aleyhtarı dikt' 
çahşmalıdırlar. . 

Memleketlerin dahili~ 
rlne bakmıyarak bu pr~ 
&ai u.aulUnü, benüa P 

olsa, kabul etmemiz ı.,,.tıilfJI 
t'"'r--~ •• '1"fı:7', .,.,. _._,.-•• 

ateşe verecek bir yaAIJll 
mekten kurtarmak için_., 
dur. Ayni tarz muJsak ceof! 
yük çevrede ve daha 
i§ler için dahi kullanı 

•İ )"atıyor: ,Jtil. 
az t&yyerenin J% 

bir init yıptıldarı0.• el 
inanmıyot. Bunı ~ 
le prenıipinin asık bit 
zuubılıistir. 



Taşınması yasak olmıyan silahla. 
rm alım ve satımı hakkındaki nızaın· 
namenin bazı maddeleri değigtirilerek 

lt 1ıı111mu, 1 il' _,..:ı • GUI i 0 mzgan Sl Q ar ''e •ıı ng ızceuen çevıren: vır 1ıııı11t111tılfllllltt11ııııı
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~ık !'dıı ? Ne var? diye sordum. Keskin 
ltı11da gördüğümüz tiJgler Ilı pertici al&ka.darlara bildirilmiştir. 

~ ~~ bir manzara idi .•. 
esrar . 

k 
engız bir evdi: l ölmÜ'll müydü? 

( f atına · d' 
2 ı k 1 k hu en.erin· ın ık. Harvest e- Ben bu suallere ıap 1 

a ara • ıaş • 
.. ,ııe!dik. ~~akt~. Basık tavanl! kın ve mütereddit bir vaziyette durmuı· 
~llliiIU Iraz ıleride bir iki ba- tum. Fakat Harvest ideta Mç hayret 
&..."Oa! b:oı:,ııu. ..,,; göste;,,,iyo;du. Sanki, bu·merdi -
;;:"' bir rafa ilerledi. vende böyle bir ıeyle ırarıd3;acağm• 
.... 'iottıu. ınerııivendi ve yukarı daha evvelden biliyonn•i da her baıa-

ba b kt bckliyormuı gibi bir hali vardı. 

Buna göre silih satıcıları ellerin~e 
mevcud silihlann nev'i, cinsi ve çap
larını her sayıfası noterce tasdikH 
bir def tere yazacaklardır. Alım ve sa· 
tım vukuunda da günil günilne bu def· 
tere kayıtlarını yapacaklar ve her 
sattıkları silahın cinsini. çapını, nu· 
marasmı silah satın almağa mahsus 
izin kağıdının hanelerine isaret' ede· 

~'-., u nıerd' ma a . ıı.ı~ · •venden nereye çı- Şindi, acad•ğuu bulmuş b~r ~dam ceklerdir. 
Silah satanlar bunları yaptıktan 

ı,,,'l.ıtcn l! vuiyetinde, gayet sak••· medm u" • 

ılıı 'Yan b' arvest burasını yakın • rinc eğilmiş, bakıyor.du: 
b~:akın~ adam gibi hareket cdi· Sol eli ile merdivenin du~arına tu • 
.. ~'l"ln bir n, hem ide çok yakm _ tunmuş. şağ eli il• de elektr'.k fenerini 

sonra her yedi günde bir defa cetvel 
hazırhyıı.rak mahalli zabıta amirine 

vaziyeti bildireceklerdir. 
Cephane satanlar da satışlarını no. 

terin tasdikinden geçmiş deftere kay· 

detmiş bulunacaklardır. 
Bu yeni nizamname, bugünden itı-

baren tatbik mevkiine girmiş bulun· 

m
0

aktadır. 

---~~r~lık adam gibi. tutuyordu. Keskin bcya:ı: ı§ıgın altın • 
• titd~etdivene ayağ• hiç ak - da, cesedin yüıü sapsan görünüyordu. 

'ı.~tlc irı.' Elektrik fenerini, bana Gözleri yarı açıktı ..• 
"'tld' • ;ıın, ark _ Ben hali bayıın olmasından tüphc 

· l&i ÖnUn" .~ya dogru tutuyor-}'~tdu ... lıue gormcdiği halde, iter ediyordum. Sot1dunı: .. . bi .q rhald b _. A' caba ötmüt nı. u? dedım. Sakın 
.. rçoıc defa . ~ u merdiven -~t' ınmış çıkmış ola • baygın olmasın?... • <t,·k Harveıt eğildi, yerde serili yatan•- l.UmUlk bedeller! 

.. ~ \~~-·~ ile arkadan bana •ı•k da mm göğsünü dinledi. Sonra; Belediye tarafından yapılan istim-
ı. ~· lSı hızlı hızlı yukarı .-

1
• - ÖlmÜ!ı dedi',. .. .. .. ·· }" k bed 11 • . d' k d taks"tl ;"'ioı d • _ ölmill ,.u, oldurulmuı mu? a e en ı•m •Y• a ar • e. ~lıtllı c artık a k _ Bo·· le .,,..renciz bir evde, böyle re bağlanarak ödeniyordu. Verilen hu lı. ııtı. ya 1arım mr:rdivcn- Y karara göre bundan sonra i~timlıik 

""'1 da • ı· b' -crdivcndc ölü bulunan bir a· ., gız ı ır •·· . .. .. muamelesi biter bı"tmez bedelleri tama 
'Çıtı ' "tağ1 d herhalde cccble olmuı olmasın • 'ıı }'ordum Yukarı, onun kadar ça- damın. de öldürülmÜ§ olmasına ihti • men ödenecektir . 

ı ıı çok d"" mal verilir. TabeUI yazanlar hakkında 
d
'. ~t "~ • an :ı:ıya 

: ll~ ilt'kat onemeçli bir mcr · _ Peki. öldürüldüğünü kabul ede • 
G. hıılti b' ettim: Tahtalar yeni l' Bu adam kiınrnit acaba ve niçin bir karar 
,u, ınanın gerek d d ım ... 
&'" Cer ek · • ' ışarı an öldürülmÜ§ ? .. 

k°'tcri"or ıçı eski bir yapı oldu- .. · d 1 ,~~ ı du 
0 

Harvcst. ccse:iin uzenn en at ayıp 
bıı llrtı ir· · halde, bu merdi- d .• t\'· ;zinde · geçerken cevap ver 

1 
:. • • • • • • ~ıı- lt\ birt k yenı yapılmıştı. Bu - Burasını sonra ogrenırız. Şımdıkı 

lL t~ ala a ırn haydutların yuva- v ı ~ bıı rrıet ldeğil . d., halde hiç bir ıcy bilmiyorum. a nız. 
düf· mıy ı. bildiğim bir §CY var~ 0.~.a ~u kı, b~, 

\\ ~t il }'ava uncclerdc, Harvcst'in gizli merdiveninden gırdıgı~ı~ _bu cvın 
tı,.liarvcııt !o Yavaş çıkarken, bir - asıl mcrdvcnindcn artık clımızı kolu • 
~ rnuzuma yıkılacak gi- muzu sallaya sallaya inebiliriz. 
·~·frı llltrd' Harvcst bunları söylerken. cesedin 

Belediye tabela yazanların ehliyet
nameye sahih bulunmaları mecbµri
yetini koyacaktır. Bunun için belediye 
zabıtası talimatnamesine bir madde 
ili.ve edilecektir. Tabelalardaki boz·ık 
ifadeler düzeltilecektir. 

[Poll• haberlerij 

Nöbet yüzünden 
kaoga 1l11tıı ~v:ndcn aşağı inen birisi üzerinden atıamı~ ve bir iki sıçrayışta 

l 'il •cndel !r.'u pışmış gıul a ı r..d • benden epey uzaklaşmıştı. Ben, uzaıc • 
~ ~t·~lldclcrn::.•ııti. la§mış olan ıırğın kafi ı:lcrcccdc aydın • .. 

tf' uzcrinc ben de ldur . !atmadığı cesedin üzerinden. basmadan 

ı.. ~.~ •ld•? Ne atlaınafa çahJ"kcn o büsbütün uzak -

Edirnekapıda oturan 14 yaşların.da 
amele İbrahim çalJşıtığı fırında ame. 
le Osmanla nöbet meselesinden kavga 
etmişler; lbrahim Osmanı bıçakla sol 
kolundan yaralamıştır. 

.:!fit C•t, d var? diye sordum. taştı. Oıı ftncrj~rur durmaz, elindeki c - Nihayet ona yctişti~im zaman. söy· 

~..;.!"'"'•ı•~-ki vaziyetinden al _ !ediği bu sözlerin anlamad•ğ•m mana-
:r \i tıık sxnı sordum: t rflctt• altında g" d" - .. .. _ Ne demek istiyorsun? dedim." Sen 
ıt ıc:i b· or ugumuz B' b. lıı ~lll ır manzara idi: hep böyle yapıyorsun zaten:. . ın ır 

t lı\a. it ' l'l'lerdi · .. k··ıatla bardan kaçtık: zchırh nch -
~ lı. adar b venın yukarısından mu§ u · d b. • ''B ~a }'alcı,..._d oylu boyunca uzan - . crtik "0 zaman bır en ırc. a • 

' "- .. ı rı gd.? 
11
."rn ıdcdin. Hem de geldiğimiz 

~"- ()il b an başına k d 1 ra onc ,. . ~ ~l?ı a.ııarnak a ar o an . . .. kül yollardan geçerek gırme-
& ~ ı:ıı~ll olrrıu kadar tutuyordu. gıbı. o nıu§ 
'il "a.~·\lğı~ anı§ veya son derece ağır mizi teklif cdiyorddund. ·~· . b lma lı" .. ,}'ttt aşılıyordu ç·· k"' d.. ''Ne ise. senin e ıgın u şhc~ -~ l -
t t tl} en h' . un u, uş d"'f karcırnıza ba§ka acısc er 
l~ ;; tri ba ıç kendini alamamı"- dı • Tcsa u :ı • bö' 1 b' b' ı-. .. }'l sa ::.• • . d" de yınc y c ın ır 
4lıı \• e kaı- rrıaklardan aşağı sar- k rdı şırn 1 

• • tındı'? k·". l§tı,.. çı a . l irdiğimiz bu evı:lcn, gayet mückülat a g · · .. lil 

S 
ırn .. ,d :ı idcccğimızı soy yorsun. 

0~ Ürmü!ltü? bcst çıkıp g · d'k' :s ser d 'c;in buradan gır ı . .... 
ac.ıık "0 hal c.ını. çıkıntı dü~ bir yere 
~ Merdiven crı duva,rın içinde du • 

'~ Gok Servisimiz gelmiştik. Burası, veya arka tarafı din· 
~ ~ loruınuz rup dinlc~~ek ;ıırnıŞ bir yer olacaktı! 
"'l ~ buçuktazı Puarteat &1lnler1 lcmek - ıçın y (Ar7;a.sı 'Var) 
~ l~~eatı:ıde Yirmiye kaılar P" 
~'~ti 19 ak' Cumartesi günleri 

l . ..J '0~)\ı 1klncı dadar LA.len Tayyare 
fl''J '-. ~'buıcıııllrıtxı~ alre Uç numarada 

YEŞiL CE~lahğın· 
Tefrikamız Y~ konaınamıttır. 

ELi KESiLDi - Cibalide Taşçılru
da Ermis Konserve fabrikasında ~aiı
§an Ömer oğlu Bayram sol elini ma
kineye kaptırmıştır. Bu kaptırma ne
ticesinde eli kesilmiş olduğundan has.. 
tahaneye kaldırılmıştır. 

YANLIŞLIK - Üsküdarda Yıldrz 
otelinde 4 numarada oturan Demiroğ
lu Ahmedin 23 Uncil ilkokul inşaatm· 
da demir kesmek için kaldırdığı alet 
amele HUseyinln alnına tesadUf ede· 
rek yaralanmasına scbeb olmuştur. 

DELi MIYD/r .. - Balatta oturan 
25 yaşlannda ReŞad isminde biri di!
lilik alaiml göstererek tabancasına 
sarılmış ve havaya silah atmağa baş
lamı§tır. Etraftan yeUı::ıcnler Reşadı 
yakalamı§lar; Reşad müşahede altına 

alınmıştır. 
iSTiF MAKINFJS/ DVŞTV - Be· 

şiktaşta tütUn deposunda çahean 1s· 
tinyeli SUleyman oğlu Osmanm ayağı
na istif makinelerinden biri dilşerek 
yaralanmasına sebeb olmuştur. te._~ 1ı._ t<ıer, Yedi kupon rouka-

~ )eQs t&ııkları d 
~lıtı laııeaını oktorumuz da bu 

'~~~ 12 ,cıınıarte::rtkUrtp kendisine 
llrtt ~ .\ka • aa.ıı, per;ıembe 

~ ~ canı~r:yda, Millet cad-

dan dolayı bugun 

•~lt:i:za:r~e:d:er~İ~Z·~ ... ~ı::~~::~::;••ı----:----------------~--~~---AK.ŞAM BlR PALTO VE PARDE.50 

MüDDElllMIJ~ON . DA \t ASI 
~ tocuk) llr§llIDdakl mu-

)\~· d~ dolc:ınıza bakacaktır. 
~~ cıoıcetııırıetinerl:rnnız da oku
~ ~Pı ı 1oııırrıuı F azır bulunmak. 

11~ ~~tfltıaı <:add abretUn Dlşmen 
~ ~~dutlıttlıııerı eııl.nde 127 numa• 
~~ l'\ltııy rtbt d':t_t 1' ile 20 ar~ 
~O,. OJı 'ttı ~Udi or Necati Pak· 

.,~ il ~Clıl "e C\ıına Ye caddesi 1-2 
it ''le t 'l'ttnııın tUnlert ayn\ nat

~~I ~ ~da\1lerını dlglerlne bakacal-· 
'-.~ P aıı:1da Beşı::•caklardn-. 
' ltıllhtaç l'tıtnatııııd !I tramvay c 

~~h.~lltıet Oltu:Yucu~ eUnnctçt Emt 
~ ~ .\~~Cekttr. arunı:ı:ın c:ocuk 

~"ı tı'llı:rı y l>ert 
,~ ~lıtt arada eu ev E:czanesı ya. 

~, --~ 'tıJtk~llz l<u:nctçl ve sıhhat 
>tı...,,' btıtııcı Yotııarı be UN doktorunun 
ıı.~ tle e ve al..- herin! yedi k 

l'\ t0cuk vuneıe l u-

. . ınuıni•i }iıknıct O· Tcpcbaıında oturan Koço ile kansı 
İstanbul rnüddc~U • c ınüteallik it • Margaritanın evlerine girerek, erkeğin 

natİn. tstanbul adhycıı:uıunınak ve di· paltosunu, kadının pardcııüsünU aıır • 
ter hakkında j:ı;abatt~dl'yc Vekileti ta- maktan Eyübün rncvkufc~; mantoyu 
rcktif atmak üzere. ~ ~ık:lı&ını, dünkü Niıantapndaki evinde bulundurmaktan 
rafından Ankaraya çagı telefon haberi Musa Karaçallının serbest olarak duruş. 
sayıda Ankaradan atının malarına. dördüncü eczada dün devanı 
olarak yazmıştık· d vct üzerine, dün olundu. 

Hikmet onat; bu a doğru yola Musanın sorgusu yapılarak chlivu • 
akşamki trenle Anıtara~a r ınüddtt ka· kuf ve şahit dinlenildi. Ve duruımanın 

o ada ne ka a 
1
,· k devamı, tahkikatın tckmillenmcıine bı· 

çıkmııtır. r . d kalıtının "(ır aç 
lacağı belli dcğılse c. rakıldı. 

. ırnaktadır. 
gün sürcccğı sanı -::::::::::::::::::.:....------------, 

/ık 

-·. - .. 
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sorguları sıkı 
altında dün 

bir nezaret 

qapıldı 

Katil oo firari Alxlııll.ah ııc Tovf i7• 

istanb~l t~.v~.ifhancsindcn kaçışları ·ı 
nın ı ı incı ıunu Adanada yakalanan 
katil ıuçlulan OrkUplü Abdullahla An· 

takyah Tevfik, dün saat 14 de tevkif • 
haneden adliyeye getirilmişlerdir. 

Kaçı§ davaSJndan dolayı birinci sor· 

ıu hakimi Rahmi tarafından sorguya 

çekilen rne~k.u.nar, .. ·~~ı. mu~afaza ter • 
tibatilc ıetırilıp goturülmiltlcrdir. 

1hınal ıöıtcrcrck bu kaçııa fıraat 
vermekten tevkifhane mcnıuplanndan 
üçü hakkındaki tahkikat da tamamlan • 
dıktan 1onra, dava, durıiıma safhasına 
geçecektir. Bunun da çok gccikmiyccc· 

ği sanılıyor. 

TERFlAN BiR TAYIN 
tstanbul rnliddciumumiliği muavin • 

terinden Kamil Günas: terfian Sultan • 
ahnıct üçüncü ıulh ecza hakycri ha • 

kimliğine tayin edilmiştir. Bu sabahtan 
itibaren duruşmalara başlıyaca1'tır. 

Jşeretler: --yeni bir dünyanın 

Vazifemiz bir eski dünyadan 
yeni dünyaya geçı~ektir. ~u. geçiş 
tabiatle olan munasebetımızden, 
dünyayı göriişümüze kadar herşey· 
de olacaktır. Yeni bir hayatın hudu· 
dunu çizmek. yeni hayatın yeni in· 
sanını halketmek, yeni hayatın ye· 
ni dekorunu yapmak hep bizim işi· 

miz. y 8pacağımız i ler sayıların hav· 
salasına sı~mıyacak kadar çoktur. 
Onun için sayamayız. Fakat kura· 
ca~ırnlZ dünyanın hcndescsini ha • 
zırhyoruz. Onu biliyoruz. Bunun 
irin ruhun ve maddenin mühendis
l~rini harekete geçiriyoruz. ,,. ,,. . 

Bu yeni diinyanm kurulu!lunda 
kullanacağımız malzemeyi de iyi 

tanıyoruz: 
Halk. 
Bu yeni diinyanm hendesesi 

halk içindir. 
Madde halkındır ve halk içindir. 
Halk diye mistik bir fondan. 

müphem bir varlıktan, müşevveş, 
muvazaalı bir tekilde bahsetmiyo • 
ruz. Halkın ne olduğu. ne olma· 
sı lazım geldiğini takc\ir ediyoruz. 

Halk dediğimiz zaman etile. ka· 
nile, fikrile yaııyan bir kiitlcyi an· 
byoruz. Bu kütleden çok zaman· 
dır bahsedilir, fakat ona bir zaman• 
)ar sadece bir egzotizm ihtiyacının 
ifadesi dendi. Bir göniil eğlencesi. 
bir politika oyunu sanıldı. 

O, ne egzotizmin Hadesi sayıla· 
rak bir dünya halkedilir, ne de bir 
politika oyunu ile yepyeni bir alem 

yaratılır. Halkın maddesini ve ruhunu ba 
yeni yapılrf, yeni kuruluı davasına 
uygun bir hale koymak lazımdır. . .. .. 

BALIKÇI AZlZl YARALAMAK· 
TAN SUÇLU CELAL 

AGIRCEZADA 
tlskUdar hapisanesindcld mahkum • 

Jardan biri: bir müddet evvel baıka bir 
mahkfimu yaratamı§tı. Balıkçı . Adzi 

k t 
ile yaralamaktan suçlu Cclalın du-

as d d'" ruşmasına. fstanbul ağır cezasın a un 

sabah batlanılmıştır. 
Davacı Aziz, sonradan Bursa ha -

pisanesinc naklcdildlğindcn , davacı ye -
rinde yoktu. Kendisi, hastanede alınan 
jfa:lesinde. Celalin ziyaret odasında kcn 
disini bıçakla sırtından ve göğsünden 
yaraladığını söylemiştir. . 

Celal, bu Azi:ı:in alacak meselesın • 
den değil, bir mektup meselesinden tah 
rikc kalkışuğını, fakat kendisinin oldırış 
etmediğini ıöyliycrek, onu yaraladığı • 

nı inkar etmiştir. . 
Gardiyan Aziz. şahit olarak dınle • 

nilmiş, ıcıuru§manın devamı, başka şa • 

hitlcrc kalmıştır. 

ruhu halkediliyor 
Sadrl Ertem 

Bu şiar yeni Türkiycnin, kuru· 
\acak dünyanın malzemesi içinde 
nüfusunun yüzde 87 si topra~l~ 
uğraşan halkı hakim, ve iş snhıbı 
kılmak, yani bu yeni dünyanın tc· 

melini atmaktır. 
Bina bu temele dayanacaktır. 

* "" "' Halkı yeni d\inyanm ınalzcme~i 
olarak kullanırken onun mnddesı, 
elindeki istihsal \'nsıtnlırn kndar ko· 

f d 
bir ınnlzeme olarak kullan· 

ttSIOI a k k 'I . 
mak. onu işin içine so mn:' ıdcrı 
hayatın ihtiyacını onun ngzın an 

dinlernek 7.aruridir. 
Bugi.in pt&nlar çiziliyor, yeni ho· 

yatın tf'mellcri atılıyor... . 
Ve yeni dünyaya gore, yenı ru· 

hu arıyoruz. 
Maddenin kımıldandığı, köyün 

ve şehrin yeni hayat için ncf~~. al· 
dığı zamanda insan malz~mesı u~e: 
rinde de çalı~mak vazifesı kendını 
hissettiriyor. 

Ruhlara yeni yeni ihtiyn· ~ar ve· 
recek, yeni insanın m~ne~ı~atını 
halkedecek ruh mühendıslf'nnı ha· 
rekete geçirmek artık bugiinün ön 
vazifesi arasına girmittir. 

Devlet bir taraftan yeni di.inyo· 
nın materyelini hazırlarken beri ta· 
raftan da yeni ruhları halkedecck 
edibleri vazife başına da\'et etti. 
Sanat Türk inkılabında normal hiz· 

metini buluyor. 
Halkın alışkın olduğu mevzuları 

en değerli sanat adamlarına yazdıra· 
rak halka göndermek i ini Şiikrii 
Kaya bir devlet ve inkı\üb vRzifesi 
olarak üstüne almıştır. 

Yurdun her köşesinde mühen· 
disler Mfal şo eler, raylar dö.,iİ · 
yorlaı, köprüler, beton şehirler, 

"'-~ llacak larnıın r rnıze en eh. 
~ )ltdt lır. BUnnet nmt'I!• 

"~ ltıtı..... ltnııı ~~--t doktor ı~. ~ tderke~ dlşçt ve eün· 
~dl KURUN'un 

Halkın maddesini kurtarmak İs· modern k öy evleri kuruyorlarsa ar· 
tiyoruz. Bunun için "hnlkı topra· tık sanatkarlar da yeni bir iç :ılem 

ı.ım: ğm değil, toprağı halkın esiri yap- halketmek için ilBhi kudretlerini snrf 

~~~~~d:•:r:•:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~is:t:iy:o:ru:Z:·:··~~~~~~~~~e:tm~e:k~i:m:k:~:n:ın~a ~hibtirle~ 
R d 

o Müsabaka Kuponu 
3 Y -81-

tane IP''tU ,.o rmek 



Cavad Abbas 
Gürer'in nutku 

Anlcara, 19 ( A.A.) - Gençlik ve 
Spor baymm, mJ#nasef>etile bugün 
atCJdda yapılan §enliklere ba-§lanırken 
Bolu mebusu Cevad Abba.! Gürer §u 

nutku ltöylemi§tir: 

On sekiz yıldanberi, bize, uırlardır 
tarihin kaydetmediği, zengin, saadetli 
günler yaratan, ve dünya. milletleri 
aruında, bize en şerefli millet yeri ka 
zandıra.ıı. o büyük kurtarıcı ve yaratı. 
er aziz Atatilrk'U derin tazimlerimle 
selamlar, sevgili yurttaşlarımın Yilk
aek katlarına. saygılarımı sunarım. 

Yüksek duvarlarla çevrilen sarayı. 
m vatan bile~ benliklerini unutan kö. 
lelerile, vicdan ve bllgilerini riya, te
basbus ve yalana feda eden yakınlan
nı millet za.nııeden Osman oğuila.rırun 
l!lônuncusu, on sekiz yıl evvel Türke 
TUrklUğe giydirilmek istenen kapkara 
esaret kaftanının en bUyilk Yardnncı
ıı, yardakçısı ve parçalanmakta olan 
sevgili yurdun merinde koyu bir iha. 
net devi keeilinf§ti. 'Dil§manlar, asır
larca cehalet ve keyfi idareler başına, 
getirilen bendegin veya kafasızlar yü
zünden, çökegelmekte olan Osmanlı 
devlet ve e&miumm bütün ınesuıı~ 
tiıii T.ilrke yükletmek istiYorlardr. 

DUtman orduları, ölüm karanlrkla
n yaratan bir lc!bus gibi, güz.el vata. 
tanm her köte ve bucağnu tutmuşlar, 
millet ve memleketi felce uğratmtş
lardı. TUrk halkma hakaret başlıca 
zevkli vazif elerdi. 

Bu itgal ordularına, arkalannı dayı. 
yan ve tarihin bize apaydın gösterdiği 
geldikleri yerleri unutmuş ve taşıdık
lan kanlannm kaynağını aramamış 
olan anasır, Türkün aleyhine yürütü
lüyordu. 

TUrk camiası içinde Türk görünen 
fakat aslen TUrk olmıyanlarla, bazı 
safdiller, manda dilenciliğini Türke 
bir neeat ,.,ıu olarak g&teriJOrlardı. 
Bu ıırralardıı. d~vlet idaresinin başına 
~eni~ ise. lter zamankinden da. 
ha fena yaradılışlı in~lar, vatan ve 
milletle hiçbir alakalan kalmamıış 
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" ~ 'kçlik \;ayramr dün 
'Po • t unlukla kutlandı .. 
i\,}' tcnl'kl~rlıklan devam e
·•ııı J ı en b. 1 ıaff n~ b'· .: ın erce seyirci· 

19 rnayıs gençlik bayramı 
. . 

mayıs bayramının gençlik için ifade 
ettiği manayı ve gençliğin vatani 
vazifelerini ıaydı. 

Sık sık alkıılanan bu söylevler· 
den sonra geçit resmine baılanarak 
kız talebeler, sonra erkek talebeler, 
bayrama iştirak eden spor klüpleri, • 
kürekçiler büyük bir intizamla geç· 
tikten sonra Atatürk büstiine çe· 
lenkler koyarak merasime nihayet 

Q .akiYetl uyuk bir intizam ve 
'"'"•it e Yapıldı. rlhimizde .ıayuıdıiı ııı:nit ve nıühim ı..'•I~ ~·yüksek mcktcblcr hakla ile nıüten .. ib bır hızla hami• 
. i<lc .: e şehir bandosu ol· alıy Ç kü artık onun uıl ve verdiler. 

Büste konan çelenkler arasında ı._""1cıı ı;ı 8,50 de T epcbaşr uil 
0~~ ru1ıunıusda ve kafa· 

;""doıu d'.~kct ettiler. Taş· ıammzda ıayık olcJuiu aÇıklık ve ~•ktebgcr kız ve erkek li- berraklıkla yerini ve ....-ı ahnıt 
•ttilc talebeleri ile bun· bulunııYot· Bundan tanı 18 y.I ön· , .,..dil Jıtıı~· ce Türk ulusunun ve Türk yur_du· •r.~ ~olı,j KALABALIK nun var~ ölünı •• yolduk.ugur· ~ , ( 

bilhassa ayyıldızh Beykoz orta mek· 
tebinin hazırlamıf olduğu çelenk gÖ· 
ze çarpmakta idi. 

Beykoz orta mektebi talebeleri 
geçit resminden ıonra, kiralamı§ ol· 
duklar:ı 71 numaralı vapurla Adayı 
gezrneğe gitmi§lerdir. 

ıloı-"' •tadı suzluiU çölıe.'.1"~ .,-bulddaupn~ j _ -ta.ı, ~uı b 
1
saat sekizde tama· ordulan _.1..tııın .nın btan n ay· :'IQeaı u unuy d B ~~·- •- ·· 19 ile _'• •tad .. .~r ?· cyoğ· nlan Atatürk de dört ıun aonra Sı,.ı Yutiin onu bınlercc sc· -yuta s.nıauııa aY~. ~·- ~e-i~:•oıda b:~.~alc gclmiıti. dakir ve tefkatli v•. y.~ıl ıozlen de ''~• tadyo tc ~? harckiitı ver· demir elini Türk nıi!lelm• '?'!tarak 

. 'k tdu. T r •!>atı yapılmıı on• varlık ve hayal zanırelm! ~·?'· 
~ ı;.ı••an ho ak~~m iil>idcsi ile kmruflır· l)dtanlarnıı hepımızm 

A.;bi de p::~orlcrdcn maada bildiğimiz yoklukla varhk aa.vatmda 
fil ıca gc · yoya '"ermekte Atatürkün ... i üatün ıelmıt, Ata· 

So;t~"İ dcçı\ resmi ile şenlik· türkün kuvveti zafer kazanm1'br. 'ıı. .3Q da a ınıyordu. lıte Atatürkün dimaiı ve idareıi k•· 

ıı..;'tııları il uçak talebesi, ka· dar Jıalikulide kalnııt ?~ ~u be-
'lad •orıra ke sahaya girdiler. deni kuvvetini Türk ınilleünın spor ı. }'o- ız ve k k 1 1 ·· k t k &' '<lıa""Un arka er c ta ebe- hayranıma ıenı•' ö<n• utma . 

1

•to, da Y•rler" ~apısından gc• tan daha ..U ve nıünUIDİ düıünüle 
'itti b lllektebl'I ını aldılar. bilir ıni? 
'• >~· l•kild ı er ve spor tcşck- Şimdi ku~ız ba~, ~u O, .~ •c bcİ/erlcrini aldıktan etsiz ve örnekaı< ahenk ve ııuzellık· ııta tulldağ 1dıye reisi Muhid- ten ve bu suretle Türk milletinin 
· tıı " ' stanb 1 de d "' 'lk ·ı i>d "•ne I u merkez tarihin• yeni n son OIUfUD ı ~UJ ·.e bulunra Osman Tufan, sesi olan vatan ufuklarında ebedi -

\lUr·· an m b ) 1 19 b' • l•ld;ı"' tncktcb e ~· ~r • ~·· yen çınlayacak o an mayısm ı· 
'°il . er. M . mudurlcrı aa· ze illıanı ettiiİ nı- kuvvetli bir 

çelenkler merasimle konularak Tak
, simdeki şenliğe nihayet verildi. Ta· 

l&iim~_.d: }ebeler bando muzika ile istiklal 
caddesinden geçerek dağıldılar. 

Dün Taksim stadında ve Cum· 
huriyet abidesinde yapılan merasim 
§imdiye kadar yapılan merasimler· 
den çok daha idareli ve muntazam 

olmu§tur. 

fENER STADINDA 

- Gençlik bayramı Kadıköyünde 
fener stadında da büyük bir in ti • 
z.am ve mükemmeliyetle yapıldı. 
Buradaki merasimde bulunmak üze· 
re gelen seyirciler çok erkenden sa· 
haya do)muf, saat 9,5 de de bütün 
mektebliler yerlerini işgal etmiş bu· 

BEYOCLU HALKEVI GENÇLE
RlNlN PARLAK TEZAHÜRA Ti 

Dün Beyoğlu Halkevinin gençlik 
ve spor bayramına İf tiraki ter
tib edildiği güzellik ve intizam 
içinde çok muvaffakiyetli olmuıtur. 

Halkevi binasında önde ıehir 
bandosu olduğu halde 150 kız ve 
100 erkekten müreıkeb genç kafi· 
lenin yürüyÜ§Ü bütün halkın takdi· 

rini uyandırmıftır. 
Hele T aksirn abidesinde istiklal 

' marşından sonra abidenin, gençler 
tarafından coşkun bir çiçek yağmu· 
ru altında bırakılması, heyecanın en 
tatlısını yaıatmıştır. 

Taksim stadında bayrak selam· 
)anmasını mi.iteakib müzikle yapılan 
jimnastik hareketleri ve estetik 
danslar iftiharla seyredilmeğe layık 
§eylerdi. 

ttj t {~ctind ~hıddin Üstündağ spor sevgisidir· ' ıİ tıı etti : uran bütün mck- Hayatın en dojlrıı tezahürü ,.ğ. l\ı· 'Ytaın •: !anılık ve doirU!ukla ifade ve izah 
'f}ı.tı, ınız kutlu olsun! olunabilir. Türk vatam bunu biz-

' Di}'e a&ıleın~~!a: den haklı olarak bekliyor. 

Beyo':flu llall;rııi .~p0rcıılarının yap • 
tığı ~eçit resmi ve bcdrn lwrcl.:ı•tleri. 

lerin harekatını uzaktan seyredenler 

alkı§la iktifa etrrıeden: 

lunuyorlardı. 
Kadıköy kaymakamı B. Ihsan 

askeri ve mülki zevatla sahaya gele: 
rek mekteblileri tefti§ etti. Mekteb. 

Beyoğlu Halkevi baıkanı B. Ek· 
rem Tur'un irticalen söylediği 19 
mayısın manasını anlatan enerjik 
nutku, gençleri tetci etmek bakı • 
mından özlü idi ve halk kendisini Sord .. r . d ' • u M Bu yolda eiıfınıyen emeğimiz 

'~v: gUr elktehliler hep bir bütün kuvvetlerin ve güzelliklerin. 
~ ~go) sese: rk °""•l' ·•• ııenıbolü olan Atatü tür. 

h . 'Rını v d Türk ıenci örneğe sadık kal ve 
Q.\~b er i1er. _ .. ı.. l b ı "-A ona la,. ... o ... "'•dıı K MERASiMi Y atum Atatürk ••• Y apam Türle 

il sonra b ıençliği .. .}.:~~Yı do!d ayrak çekildi. Muhiddin Ostündağdan sonra 
~ ır ağ d uran yüzlerce kız muallim mektebi talebesinden 

de ile,. B an İstikliil martı· Bayan Muzaffer çok atcıli bir Şöy. 
'tllçl~~Çtnağa ba jsnada sahanın lev verdi. 
~ltt ~e. sıhh § ayan tayyare· Ll "&k1<İtıy0,1ani°,' ve kültüre aid YAŞASIN TORK GENÇ CI 'ılı 1~e r ?'arıın.ı." Nutuklardan ıonra kız talcbclc· 

~·?~. ttıi M h. n •onra vali ve rin jimnastik harckôtma boJlandı. ~)e 1'°Ptıı •~t •~din Üstündağ Yüzlerce kız. Bayan Mübeccelin 
8clcrck •oı •hrdlu cf öyp m <Ok muvaffakiyetli idaresi ile claki· 

V 4.l.Jılı §U nutku söyledi : kalarca alkı9landı. Verilen kuman· 
~~ iN SÖYLEVi da en küçük bir yanlıpız yerine ge-

~' r, ba l tiriliyordu. ı,~ ·~ten Y. ar... Kız talebeden aonra B: H.ômidin 
ıı.,~ııı;ı.ı.,;;;!ık bayramının Is- idaresi ile erkek talebclcrın ıımnas· 
......... l'-fıclıiı 1 ~'Y,orwn. Şimdi· tiklerin• boJlandı. ~k mu~tazam 
\, "" !,. buyuk önemle yü- bir boY sıraoı yapılmıt .. oldu~undan 
~~ 

1 

!:::_bu yıl milli la· · bir çeıid elbisclı çclık vucudlu genç· 

~~ ,~nh 18 ıene evvel ilk \nan bugünkü nesle .düıer. Bir milleti~ 
""- ile il er ırün daha art n aziz .. nnayesı ve en kıymctlı 
Y ~ de,;ııı erlemekle ııen· j1' c rlıii1 nüfusudur. Bu kadar doğ• 

ili '\~~la •ıtnektedir: •t •· va f kat acı bir hakikatte bir mille· 
;,,k, turkilnrıın. r~, d~ıünebilcccklcri fclikctlcrin en 
~ ~l\Ut flluvaffvc onun devr·n· b.. btı~ ügwü nüfus kıtlığına uğraması • 
" \> t\ e ak ı ın u· uy 
dit t be" il Çok Yaı;>~cısı ismet in- dır. .. · ~endi'" sevdıgi b . d' V r olsun Turk anaları. N l!ı e ' enım•c ı· a 1 • . . "ki l,,ı e Ilı ser, Türk gençliği- Nüfus barckctk ~n v~ıstatıstı ek· 

· Utlu . . d gösteriyor ı, ya n ve uza 
" !it sııe, ey T" k brı. ebö. l bir felaket mukadder de· 
'~tı l I' ail ur genç· ıze Y e l d k' ili 1 i~· e ç --ıd· fakat unutmama ı ır ı, 
't 

1 
ken.ı?°"iunu h gı ır. h k"~nda. medeni faali-

~ '\~•ijıti,,,: ıeltline :e er rei.im ınsan ar• ..::netler münasebatında 
li~~~tl.itk t ~~ ister. e gayesıne ydettde. vek yeri olmakla beraber ka· 
ti ~ ~·· CJırn· . a e ın ço . hak" 1 ~~ "t~tınck iat~~~.Türk çocuk· lite haın kütleye c1auna ım o. 

'tvt tı, ıır ·~· dür" ıgı vasıflar gene muştur. b'ld' .... • 'h t~tı t <>l:U~cl v ust, merd ra~ Bugüne kadar ı ıhgımızk . ~ıl an ~ ıt ·•ıa d e .. • ;:. • .h. k )"teli insanın am ut eye 
l'.. btjjfl'\ia~ ıt. i~ukze]. s~natları tarı ı. a ı .. . '"lj,,~~ İ•t net rn-·ulr daılesıle Ata· hakim olduğunu goste~ıyo~. 1 

•

1 

. " e d '""'c e e old _ . A .. k.. direktıflen, smet ~ c t ugu tatur un ed f" • 1 . ~iitlc t, arn b· gı- 1 .. .. .. alışma h e ı, emır en 
~~ •• • ır mutabakat nonunun ç atufıur. Kamutay 

~~iri.._'. bi~!~iinin f••il ti' . bu gayeye 
111 

b '" "' k mürevvici 
."it ~ L.-..IJı \'e h - e ı, cı • bu ülkünün en uyu ·b"d' D ı.iL ·~y er sabada d'kk 1. d ·rni mürakı ı ır. ev· ı.,~"""!'ltr;..:111 •daıu, ~~v- ı atı ve 

81 
• t Halk Partisinin 

~ Ilı y....,. •• C olmuı -· !etin ve CumburıY• l ·· 1 · ı ı.ı· )al.&:' 'Pnııy ... _~~.yet hü- teşekkülleri faal v~ .mesu 'fu)yee di~ı ıt~,,:_ter ~".'l\lr -.gı h b k ıcın vazı e en • •. --rıh. tUtl" • ıç ır feda- bu gayeye varma ./ u··nu··nu··n ·~ ,., u • . . • . 19 .,,.yıs g ~· -.ı· •e ı. lltıhaal rılmıılcrdır. . .. ilerin• hasre· ~ ~1~eıı CYliYctin sahalarında spor ve gençlık go>t•.ı , .ı., l' fo> ~ınhur" arttırılmasmı dilmesinin ınanası bu Tu~:..ı. aıilleti· '~ 
1
lt otık 1Yct T ·· k' Spo har ket UT,. ~·· ~h. t l'ıet ada k ur ıycsi r ve e . ' ""lence ve pek l~l\::q~llı' ede l. o ulda k • • ~~ bıt es Qj ... ıl il n o ura ' ış· !11? ~o~ ... ~ev~·. tır' Türk ınilleti, 

t tfıl.~tle•~ Otll\al' a olsun Tü k ıyı bildigı bır ıt. . -en -erd· 
' ~rı..._"ncği ı ve fizik 'k.'lt~. bil b spoıu-· ... r~_ . ··14t nt , illet dl u u- muharebeyi e ır bilir ki icab 
d,,';'\l çlii; .. zuu 0 u ve pliinlı lijji ile yapar ve~ ~~~~_°!'Ur~ ~1Ynıc~:j"lfhr. ettiği vakit onu. en ~yı ~afmda :~ t• ".na} .. t·ı h• sayın ve Bugün Türkıyenın er .. .. u·· ....... .. e k l 9 -ayı• gunun 

• l'•t' ·:11n ctrn kr milletten milyonlarca Tür •·· ·· • "' 1'ti c t di 1 n spOr gos 
rlllck, · e · r. Onu kutlularken çocuk arını ak fakat 

· · · özleri yaprar ' 

- Bravo!. .. 
- Yatasın Türk gençliği t... 
Diye bağırıYorlardı. 

GEÇiT RESMi NASIL OLDU? 

Jimnastik harekatından sonra 
geçit reırnine ba§landı. Vali ve 
belediye reisi üıtündağ, G~neral Os· 
man Tufan ve diğer askeri ve mül· 
ki zevat balkonda yerlerini almı§· 
lardı. 

Geçide uçak talebesi batlad1. 
Bundan sonra Üniversite tal!beleri, 
Kız öğretrnen okulu, letanbul kız· 
lisesi, Şi§li Terakki lisesi, Bakırköy, 
kız ortaokulu, İnönü ort .. ıokulu, 
Nişantaş kız ortaokulu, Sül .. vma • 
niye kız ortaoku.lu, . Boğaziçi l!se
si, GalatasaraY lıscsı, İstanbul, ls· 
tiklal, Işık. Kabataş, Şi§li Terakki. 
Yüce Ülkü, Okullar güneıi liseleri, 

göğüsleri emniyetle ve iftiharla ka· 
bararak, kızlarının ve oğuUarının 
sağlamlıklarını. gürbüzlüklerini, gÜ· 
zelliklerini ve güzel ritmik hareket· 
}erini, bilhassa ııhhatlerini ve ne
şelerini görmekle sevineceklerdir. 

Kendi çocuklannda kendilerinin 
ve dedelerinin bu ananelerinin da· 
ha kuvvetli ve daha canlı yaıadığını 
ve ilerlediğini görerek öğünecekler· 
dir. Onlar, kara ve denizde spor· 
!arın çeşidlerini ve güçlerini bilir • 
)er ve yaparlardı. Siz bunlara spor· 
)arın en :zevklisini ve en lüzumlu
sunu da ilave edeceksiniz: Hava 

sporu. 19 rrıayıs bayramı, bu itibarla, 
yalnız siz değil, bütün Türk mil· 
Jetinin, kendi kuvvetine, kendi 
benliğine. kendi davasına inanışı
nın ve böylelikle tarihe yeniden do
ğuşunun bayramıdır. 

Türk geııçleri, 
Şimdi hikayesi size bir masal 

olan Sevr muahedesi, Türk çocuk
ların• sporu ve izciliği menediyordu. 
Zayıf, haıtalıkb, dayanıksız. bi· 
naenaleyh haysiyetsiz ve şerefsiz o
larak yeti,en gençlikle Türk nesli 
körletilınek, kurutulmak isteniyor· 

clu. Bu en aziz hayat membaı kendi 
kendine kuruyup tıidecekti. Türk· 
lüğe kartı yapbİJ binbir cinayetten 
sarfınazar Türk gençliği ve Türk 
milleti aleyhinde bu itkenceli idam 
kararım kabul ve imz&lıyan bir re
jimin kendini de, tahtını da, bili· 
fetini de, saltanatını da çi~emek 
ve devinnek her millet için bir borç 

oturdu 

liler: 
- Nasılsınız?. 
Sualine birer asker sıibi ve çelik 

bir sesle: 
- Sağalt .. 
Diye mukabelede bulundular. 
Bu esnada genç izciler seyirci • 

lere renkli vecizeler dağıtmakta, ay. 
rıca sahaya serpmekte idiler. 

T eftiıten sonra Kadıköy )c,ayma· 
kamı kürsiiye gelerek bir söylev 
verdi. B. Ihsan 19 mayıs gününün 
ehemmiyetini tebarüz ettirerek bu
günün spar ve gençlik bayramı ol· 
masının kıymetini anlattı . Türk rnil
)etinin yepyeni varlık, yepyeni bir 
devletin temellerini atan Atatürkün 
göz. kamattırıcı savaşa 19 mayıs gü· 
nü başladığını söyledi. 

B. ihsandan sonra erkek öğret· 
men okulundan Hüsnü yüksek ses· 
le "Çelik ~ollu ve dinç dimağlr kar· 
de~ler .... dıye söylevine başladı. 19 

takdirle alkııladı. 
Gençler. gene ayni intizam için· 

de yürüyüıle Ev'e dönmüılerdif. 
Gece saat dokuzdan itibaren Evin 

spor salonunda diğer spor tezahüra· 
tı yapılmı§tır. 

ŞEHREMINlNDE . 
19 mayıs gençlik ve spor bay· 

ra~ı Halkevi çevresinde çok güzel 
tcsıd edilmiıtir. Tarn saat 1.S de 
T opkapı spor klübü önünde topla· 
nan okullar, Halkevi sporculan ile 
beraber sahaya giderek orada hazır· 
lanan programa göre, ıpar kolu 
baş~anı ~ithat, gençlerden Bahri, 
Salahad~ın ıöz söylemiıler, ondan 
sonra. dıger numaralar yapılmrttır. 
. Bılhassa Halkevinin piramitçile· 

n yaptıkları muhtelif numaralarla 
fevkalade alkışlanmıılardır. 

Dünya kuruldu kurulab istikli· 
tiyle ve haysiyetiyle yaf1yan Türk 
miUeti bu borcunu ödedi, he.ablan· 
nı ıördü ve defterleri dürdü. 

f 
tir. 

}devcudiyetinin ve ls tlklıilinin ye- ' 
gine temeli budur. Bu temel, senin , en 
kıymetli hazinendir. lstikbalde dahi. 

Türk Gençleri, 
Sağlam ve kuvvetli bir milletin 

çocuklarısınız. Sinirlerinizde ve da
marlarınızda ananızdan ve babanız
dan kalma kötü hiçbir miras yok
tur. Biribirinizden farksız, sınıfsız, 
imtiyazsız, iltimas.sız hepiniz ayn 
sevgi ve ıefkat içinde, ayni hukuk 
ve fırsata sahib olarak bu fatanın 
ve milletin sinesinde yetişeceksiniz. 

iftihar edeceğiniz en büyük sıfa
tınız, asil Türk milletinin ç.ocuğu ol· 
maktır. Hayatta güveneceğiniz. en 
kuvvetli istinadınızsa kendı çalış • 
kanlık. kendi faziletiniz olacaktır. 
Bu millet size güveniyor ve sizin 
için çalışıyor. 

Bu millet sizinle ve siz it bıışına 
geçtikten sonra elbette daha sağlam. 
daha mesud ' 'e daha sayın olacak· 
tır. Atatürk ün büyük ve ebedi nut-
ku şöyle biter: 

"Efendiler, bu beyanatımla, milli 

hayatı h itam bulmuş farz.edilen büy\H.. 
bir milletin. istiklali nasıl kazandığını 
ve ilim ve fennin en son esaslarına 
rnüstenid milli ve asri bir devleti nasıl 
kurduğunu ifadeye çalıştım . 

"Bugün vuıl olduğumuz net.! ce, a-
sırlardanberi çekılen mılU musibetlerin 
intibaı ve bu aziz vatanın her köşesi 
ni sulıyan kanların bedelidir. 

Bu neticeyı Türk gençliğine ema-

net ediyorum. 
EY Türk gençliği: Birinci vazifen, 

Türk istiklalini, TUrk cUınhuriyetinl 
ilelebed mubaf az& ve mUdaf aa etmek-

seni, bu hazinenden. mahrum etmek ıa
tiyecek, dahili ,.e harici. bethahlarm 
0Jacakt1r. Bir gUn istiklil Ye cUmhuri
yetl müdafaa mecburiyetine dUşeNW!n 
" azifeye atılmak için, içinde bulunaea .. 
ğm vaziyetin imkan ve şeraitini dil 
şUnmlyeceksin. Bu irnkin ve oerait 
çok r.amüsaid bir mahiyette ter.ahilr 
edebilir. 1atiklil ve cUmhuriyetine kas
tedecek dUşmanlar, bUtün dUnyada 
emsali görülmemiş bir galibiyetin mu .. 
mesaili olabilirler. 

Cebren ve h ile ile uiı vatanm bil 
tün kaleleri zaptedilmiı. bUtün terN • 
nelerine cirilmiş, bütUn ordulan dalı • 
tılmıf, ve memleketin her kötcıi bilfiil 
itı•I edUmit olabilir. Biltdn bu ıerıit· 
ten daha elim ve daha vahim olmak U 
zere, memleketin dahilinde, iktidara u
hip olanlar caflet ve dalilet ve batti hi
yanet içinde bulunabilirler. Hıttl bu ile• 
tidar uhipleri ııhıl menfaatlerinı, müı• 
tevlilerin ıiyasi emelleriyle tevhit ede
bılirler. Millet fakru zaruret içinde hı• 
rap ve bitap düımüt olabilir. 

Ey TUrk istikbalinin evladı, iıtı:, bu 

a~~al ~e. ıerait ~çinde dahi, vazifen., 
Turk ııtıklal ve cümhuriyetini kurtar • 
maktadır. Muhtaç oldu un kudret. da• 
marla rındaki asil ~anda, mevcuttur.,. 

Yurttaşla r. ' 
.. ~üyü~ ~eflcrin adına 19 mayıs eli• 

nunU hepınıze kutlar. ve busün yurdun 

h: r .. tarafında hazırlanan töreni açar "' 
butun Turk milletini ve onun ıayın mi
safirlerini sonsuz aayıılarla ve at•ıi • 

lcrle ıellmlınm., 
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Rüzgar kesilmek bilmiyordu. Kollar kopa~ak ~lıJ_a_7 
yorgundu ve neredeyse gemi kendı kendıne 

sürüklenip gidecekti .. 
Mehmet reis buralara büyük bir 

donanma ile açılacakları zaman deniz-ve 
kıyılara alışkın bulunmak için her tarafı 
dikkatle gözden geçiriyordu. 

Poyraz çoktan fırtına olmuştu. 
Mehmet reisin b:.itün korkusu Mi -

dilli kıyılarına düşmekti ve bunun· önü
ne geçmek için hiçbirşeyi esirgemiyor -
du. İbrahim ve Selahattin beyler bile 
nöbetle kürek başına geçiyorlar, fırtı -
nayı ve denizi yenmeye çabalıyorlardı. 
Öğleden sonra bir dalgadan diğerine 

atlayan geminin ortasında bir satırdı 
oldu ve büyük direği denize yuvar -
!anmaktan güçlükle kurtardılar. 

Küreklerden birisi kırıldı. 

Midilli kalesinin uzağından geçmiş -
)erdi. Vera körfezinin ağzında ve şi ~ 
maldeki kayalıklar önünde deniz büs -
b:.itün kudur~yordu. Dalgalar kıyıya 
çarptıkça beş altı adım boyu yüksek -
liğe kadar köpük kaldrrıyc::du. 

Tekne iyiden iyiye sarsılıyordu. 
;' 

Rüzgar kesilmek bilmiyordu. Kollar 
kopacak kadar yorgundu ve neredeyse 
gemi kendi kendine sürüklenip gide -
cekti. 

Mehmet reis sancak tarafındaki kör 
feze baktı. Onun şimal kıyılarındaki 

sular azgın değildi, Çünkü rüzgar tut
muyordu. 

- İbrahim bey buraya gireceğiz .. E-. 
ğer yolumuza devam edersek fırtına bi· 
zi engine atacak. Zaten bitkin bir hal 
deyiz. Kırılan direği yapmak gerek. 

- Girelim. 
Dümen sapını iskeleye atınca gc -

minin pruvası sancağa döndü ve kör -
feze doğruldu . Bu dönüş.: de epeyce zor 
du ve dümende bir çatırdı oldu. Fakat 
kırrlmaoı. Yalnız çatladı. 

viniyorlardı. Demek ki fırtına geçin~e~ 1 
ye kadar bural;irda r~hat rahat. bekh -
yeceklerdi. Belki kırılan . direği yap -
mak ta mümkün olacaktı. · 

Fırtmarun yaptığı zararlaqn -tami -
rine başlandı. 

Bu iş akşama kadar sürdü :ve rüzgar 
bir saat içinde kesildi. 

Deniz durgunlaştı. 

Gökyüzü açılmamıştı, fakat bulut -
lar gri bir renk almışlardı. 

Mehmet reis Selahattin beyle iki ar
kadaşını bir sandala bindirdi. Etrafın 
ke;fine göndel'di. Bulunduktan yerde 
eı.nsızm b:.icuma uğramaktan çekiniyor
du. 

Selahattin bey şu haberi getirdi: 
- Biraz sonra kumsal başlıyor ber

taraf yemyeşil .. Yüksek duvarların or
tasında küçük bir konak var pencere -
lerihden birkaçı aydınlıktı. Kumsalda 
iki sandal karaya çekilmiş olarak duru
yor. Daha ileride birkaç kulübe gö -
rülüyor, birkaç'ta kayık direği .• 

- Güzel bir konak mı bu.? 
- Evet .. 
- Kimler var acaba? 
- Herhalde .zengin kimselerdir ... 
- Belki Midilli prensinin yazlık köş 

küdür •• 
Bunu Mehmet reis söylemişti. İb -

rahim beyin gözleri parladı. · 
- Eğer prens oradaysa onu esir et

mek güç olmıyacaktır. Ne dersin Sela -
hattin? .... 

- Bu, go~zel bir fikirdir. 
Gece yarısından so_:ıra~bul~tlar dağıl-

dı ve ay çıktı .• 
Sabaha kal'Jl 'tbrah~m ·oey: · !!•1"" 

- Hele bir daha görelim şurayı! .. 
Dedi. Selahattin ile beraber gitmek 

istedi fakat Mehmet reis kabul etmedi. 
Umur beyin genç ve sevgili kardeşini 
kendisine verilqıiş bir emanet sayıyor

İlerledikçe deniz .duruluyordu. 
Kıyılarda sazlıklar başlamıştı. 

Görünürde hiçbir gemi, hatta köy du. 
yoktu. 

Mehmet reisle arkadaılan buna se -
Selahattinin de gitmesine karar ve

rildi. Yalnız, her ihtimale karşı bu 

sefer yanına sekiz "ki§i alacaktı: Bu ka
dar kişiyi taşıyacak sandal olmaaığı 

için de en yakın yerden karaya çıkacak 
lardı .. 

Selahattin karaya çıktı ve bir g'ün 
önce gördüğü köşke doğru yürüdü. 
Gün iyice ağarmıştı ve güneş zeytin 
ağaçlarının kaplamıJ ~lduğu sırtların 
arkasından çıkmak üzereydi. 

Midilli kasabasiie kalesi işte o te-. 
pelerin ardında bulunuyordu. Burası 

gittikçe geni liyen ve Vera körfezinin 
şimal tarafını kaplayan bit yarıma -
danın karaya birleştiği dar yerdi . • 

Se11ihattin bey mini mini bir tepeyi 
aştı. Onun arkası küçı:ik bir dere ve 
kumsaldı. Öyle ki iki tarp.ftan uzayan 
iki dilim ortasında kalmıştı. En küçük 
bir hava dalzası bile yoktu. Selahattin 
bey içini çekti ve mırıldandı: 

- Ne güzel bir kavis!.. 
İndiler ve karşıki yamacı da geçerek 

en yüksek noktada durdular. 
Köşk görünüyord1,1. · 

Pencerelerindtn biri açıldı. .Bt-yaz 
gecelik · içinde ·uzun saçları oll'luzlarrna 
dökülmüş olan genç bir kadın görün· 
C:.J, havaya ve denize baktı. Yanma biı 
kız daha geldi. O da arkadaşı gibi yap
tı ve sevinçle öirkaç kelime konuştu -
lar. 

Selahattin bey durdu· ve gözetleme· 
ğe başladı. ' 

Görünürde bir erkek yoktu. · 
Beş, on yirmi dakika ~eçti. 

Sela)ıatJin bey sa.1:?ıı:s3zlanıyor_!31;1 . B!f 
sıra.oa yüksek duvarın ötesindekı bil -

-yü~·bir kapı ~çıl&~· .YaŞJıca!'~I' nbft=. 
le mızraklı iki asker göründü.. Sonra 
uzun beyaz ve işlemeli elbise giymiş 

olan bir genç kız çıktr.. Arkasından üç 
kız ve orta yaşlı iki kadınla ih~iyarca 

bir kadrn yürüyordu. Orta yaşlı ve ih 
tiyar kadınların kollarında birer boh
ça vardı .• 

(Arkası var) • 

o 
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SA Ti LJK ve KIRALIK 
1 - Kısıklıda Küç:ikçamlıça cadduin. 

de Boğaza lstanbİ.ıla ve denize na· 
zır f~vkalade havadar ve içinde 
iÇmr kuyu suyunu, müteaddit 
me}'.va ağaçlanru ve çamlan havi 
bir ~öşk fiem kiralık ve hem satı • 
h~tır arzu ede!11er Vakıt propa· 
ganda servisine müracaatları. 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kısı~lıda Kilçükçam1ıca caddesin

d~ büyük üÇ adayı bahçeyi havi 
btr köşk hem kiralık ve hem satı
tılıktır. 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguocu~ta Gazhane adile anı· 

lan etrafı duvarlı ve müteaddit 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa 
eh~en fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 
4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya

kın Bekir sokağında 10 numaralı 
9 odalı bahçeli ve aynca çamaşır· 
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha-

1 . vi kagir hane satdıktır. 
SATILIK KA.GIR HANE l 
5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kap·h d?rt l 
katlı apartıman tertibine elverişli 

ve hali hazırda dahi müfrez dairele
ri havi kagir hane çok ucuz satı -

hktır. 

SATILIK HANE ARANIYOR 
6 - Kadıköy\inde Moda caddesi Baha

riye Rızapaşa taraflannda yeni ya
pı ev veya apartımanı olup da sat
m ~: istiyenlcr en. son fiyatlarile 
bizz!lt. 

SATILIK SECCADE~ER ARANI • 
YOR 
7 - Az ve temiz ~ullanılmış Isparta 

2.70x 4 boyunda halı ile Acem ve 
· Isparta seccadesi olan1ar bizzat. 

l.Ş ARIYOR 
.!3 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi ·- me.iunu tktısad Vekaletinden çark 

çı şehadetnamesini haiz ve maliye 
hizmetlerinde bulnmuş bir genç 
çarkçılık ve mubasiblik anyor isti· 
yenlerin. 

DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 
• 9 - Singcr veya Navman markalı az 

ICullanrlmış e1 veya ayak dikiş ma
kinesi olup da satmak istiyenle -
rin. 

SATILIK KAGiR iKi EV 
:10 - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 

kat1ı beşer .. odalı bahçe terkos ve 
elel<triği' vahi iki ev çok acel~ sa
tılıktır almak iııtiyenl~rin. · 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
1 ı - Maltepe ile Bostancı arasındaki 

Küçükyalı istasyonu · ittis'!Jinde ı 7 
parça mÜfr~z arsa tamamı 20.000 
arım fiatlar uyguİıd~r. 

12 - Arnavurköyü ile 
Vezir köşkü sokağ 
biri ilç ve diğeri da.t 
hamam suyunu havi 
cele satılıktır. Talip 

iŞ ARIYOR 
13 - Altm•ş yaşında d~ 

kapıcıhk bekçilik a 
rin servisimize ınür 

SATILIK KOÇUK AP 
14 - Arnavutköyle Bebli' 

sokak içinde ve içinde 
bulunan iki daireli 9 ,_ 
lı hamamı havi apa 
tır. Son fiyat 5000 
lilerin servisim"ze rrıil 

TERCÜME iŞLERi vı 
1 S - Fransızça, Almanca. 

Türkçeye ve Türkçedtt' 
lara tercümeler ve bU 
rine dersler kabul 
edenlerin servisimize 
ları. 

SATILIK KAGiR KONAIC 
16 - Nişantaşında birinci 

beş odalı Marmara. 
lamur, Yıldız ve Mec:f 
kadar nezareti fevk 
partıman tarzında 
vagazı tcrkos, elektrik 
vasi bahçeyi havi kaık 
tuan ı 7000 liraya satı 
olanların servisimize 

SATILIK AHŞAP HANI 
17 - Maçkada aktar soka 

lı ve bahçeyi havi 
2500 liraya acele satı 
.olanların servisimize 

MUHASiP 
18 - Bir müessesenin nı 

dare etmekte olan ~ 
nin müsait zamanları 
lik aramaktadır. A~ 

servisimize müracaatları .• 
LİSAN DERSLERi 

talip olanların servi 
caatları. V. l 1.5 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bo 

olan sahada 3 - 4 

mazbut ııatılık bir ev 
mak isteyenlerin 80~ 
dair izahatlarile serv 
caatları. 

Bunları almak veya 
terin Ankara caddes!nde 
dunda V AKIT PropağaP 
müracaatları. 

TARLADIR Mühim kolayhkl 
- Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 

Jarı olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererel<k 

veya b:zzat geıere 
temas etmelidirler 

VAK iT PROPAGAN 
SERVİS~· 

Okuyucularımru hizmet olmak Ü· 

zere aıağıdaki hususfarda l<endilerine 
•tazım olacak kolaylıkları kendileri gibi 
duşı:.inüp halledecek, i~lerini görecek • 
tir: 

l - Mobilya, eşya vesaire s~tm,ak ve

ya almak lstiyenler, 

• 2 - KAtip, muhasip, hizmet5i, aşçı, işçi 
, istiyenler ;.te bu hizmetlere talip olan

lar. 

3 - Kiralılc, sattlık ev, apartıman. dük· 
kan, mağua arayanlar. Kiralamak, 'ki· 

~ raya ' vermek. Almak veya 45a~mak is • 
· tiyenleı'. · 

vermek veya almak istiyen-

!etmek istiyenler. 1' 
6 - Radyo almak satf11' 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme cttirı:ntlc 
ler yapmak istiyenJer bil 
kolaylıkla ve emniyetle t 
bilmeleri için (VAKlf i 
DA SERVlSlJ nde bil U 
olmaJC üzere aynca bir 11 

tirmiştir. 'f1 
Müracaatlarda hiçbir Jca 
maz. 

Vakit PropağarıP 
Vakit Yurdu Anka,. ..ı 

Posta kutusu 46 'f ~ 
Telaıraf: PropafaP 
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bmit, (Husuıi) - bmitte battan· 
bqa esrar dolu çok feci bir cinayet i§ • 
lenmiıtir. ? Ortada yalna kuru bir in· 
un kafası ve kuru insan kemiklerin • 

den baıka hiçbir ıey yoktur. 
VAK'A NASIL DUYULDU? 

Memleket hastanesi arkasındaki Bek 
ridcre mcvkiirde eski taıocaklannın 
önünden ceçcn Niyul isminde 13 ya • 
tmda bir çocuk fena bir koku duymuı 
ve kokunun yakındı bulunan eski su 
mahıeniD:ien ıetdiiinl ı&rerek o unla 
doiru ilerlemiıtir. Mabı:enin batına ge
lince hayret ve dehtet içinde etleri dö • 
kÜlmÜ§ bir insan kafası ile Jcarıılatmıf-
tır. 

. FACtA HABER vıtRtLtYOR 

Hayrullah Efendinin Avrupa 
· seyal1atnamesi 

(Ba§Uıro/ı 3 üncü Mtyıfoda) 

Viyanayı çok sevdim. Osmanlılar 
tarafmdan iki defa muhasara olun
mu,tur. Sultan SUleyma.nm çadır kU· 
rup jkamet ettiği mevki ile Kara :Mus
tafa Pap.nın - Muradı sa.Us de\'Tmde • 
derwıu şehirde at ilstünde elinde kı· 
hç, başmda kavuk, arkasında dar bir 
libaa ile g{ıya kılıcmı birisinln arka· 
ama darP eder gibi tunçtan dökülmüş 
ta&Virl bir hanenin köşe tarafında el-
yevm mevcuttur ... 

Belediye niza.matı, parklar. eğlence 
yerleri ile A vusturyanm ve Almanya· 
nm mülki ve ukcrf teşkilat.J hakkın
da uz;un uzadıya ma.llımat veriyor. 

§eylerin birisi dahı tUtUncU ve çubuk· 
çu dükkCı.nlarının hariçlcrindc Türk \'e 
Osmanlı tasvirlerinin bulunmpıdll'. 
Meııeli eoka.kta dilkkanlar eraaınrla 
bir dükkanın önUnde inND büyUklüjtl 
cesametinde bir TUrk resmi görUldilk
te anlaşılır ki o dükkan tUtüncU dük· 
kanıdır. Peştede dahı ôyledir. Bu re
sim'er e~killi ınuhlelıfc üzeredir. Şöy
le ki bir Arrtb kôlc elinde bir çubuk, 
yahud ccsamclll sarıklı bir ağa resim 

teridir. 
Viya.nada Padişahı Osmanyanın ta.a 

\"İrlerJ dahi ı;örUlmüştUr. Şedid bora 
e21Uği \•a.kit Türklerin akıncı ukerle
rinln birdenbire berlrihatlf gibi geldik. 
Jcrinden kinaye olarak Türk gibi esU 
derler. Hila etfali umacı geliyor dı
ye korkuttuktan mif;illü TUrk geliyor 
deyip korkuturlar: clyevm mevcut-

tur ... 
- Yarın küçilk Abd.liJMk Hamidirı . 

Amııpada geçirdiği günlere aid T:mm. 

Hayrullah Efendinin birinci yolcu
luğu 0smanlı imparatorluğu hudutla· 
n dahilindedir; Köstence yolundan 
trenle Viyanaya yaptığı seyahat ikin· 
ci yolcuhığudur. uçUncU yolculuğu b· 
tanbuldan Akdeniıden Triyesteye, O· 

radan gene Viyana yadır; bu UçUncU 
seyahatten bahsederken vapur Uc- - ------------

retleri ve pasaport muamelesi hakkın· l iJ 
da ıza.hat veriyor. yolda gördüğü şe· Ahş veriş 
hirterden Triyeetcden. Vencdikten, ts. 
trazburgda.n. Vortemburgdan. Baden. 
den bahsediyor. Viyanadan bahseder
ken arada ~nları eöylUyor: 

••Viyanan\n flOkaklannda pek çok 
fesli \'e sarıklı Osmanlı tUccarlan gö
ruınyor. ButıJar Rwn. Bulgar, Yahudi 
ve MUşlllm&ndırlar. Viyanada Müslü· 
manların nazarı dikkatini celbedecek 

neci, 

Dün piyasaya S08 ton bulday. 13 

ton arpa. 13 ton mısır, 16 ton fasulye, 
61 ton nohut, ıs ton un, 53 ton bulgur, 

28 ton beyaz peynir, 17 ton tiftik, 4 ton 
kagar peyniri ıehniı. ihracat yapılma • 
mrştır. . 

· Yurnupk buğday 6,10 - 6,22,S, ıert 

... •iırd ve ıztirap ve hicap v enme .. k . lı.. lltaUr ':,! .. Bir yerde barına mı - gençlere bu hususta talim h~e ?rbn~ h~öı· 
~ .. .t._ ' ~baht .1 l'd' Evlenmek be ımı ır ıı • "'ıı . milyonlarca fer- ten me ı ır. , ı....q,.<tınıycte hhal olunama • ıin tatmini de demek deği~dir. :Evlilik, 

...... ~ Y•-bcıeriyetin haricinde hhsi ve nefsi duyıuların b1r. kı~rnından 
'"11,til:yalnız kalarak serseri feragat etmek; hürriyet ve hıssı ~~rb.~s-

· Kota kota, ıehre i clen çocuk. ha • 
· diseyi haber verirvermcı derbal müddei· 
ummi Hamdi Toto, bükCimet doktoru, 
kısmı adıt reiıi ve polis vak•a yerine 

erkek cesedidir. Fakat kime ait; 
nereli: ve nasıl öldürülmüttür.? 

TAHKfKAT BAŞLIYOR 
tı:ınitin her :zaman uyanık poliıi gc· 

cc ve gündü.r: hummalı bir faaliyet için
de bu esrarcnıiı cinayetin faillerini- ya
kala mık için birkaç koldin gimdi hare

kete geçmi~ bulunuyor. 

buğday 6,10 - 6.20, arpa çuvallı 4,10 
_ 4,35. çavdar 4.17 ,S - 4,22,5, mısır 
ıan 4,37; tiftik 110: yapak Anadolu 53 
_ 57, yapak Trakya 67, beyaz peynir 

ıs - 26.22. susam 45 - 48, Beıir 36 ~ 
41 kurugtan satılmı9tır. 

DIŞ FiYATLAR: Bugday Liver • 
pul 6,52. Şikago 6,14, Vinipek 6,29, 

arpı Anvers 4,96. mısır Londra 3.65, 
keten tohumu J,ondra 8 .04, fındık G, 

IM~t ık ona en kötü ef'alt ir- tisini ukyit eytcınek; maddi mutku • 
· ""11 e,ı r: cemiyet için bir teh • Utı iktiham eylemek; saflığı ha!taltğt 

°" "1ı er. 1ıte insanları bekar varlığı darlrit, gençliği ihtiyarlığı bir • 
~~r kılan bugünkü evlen· leıtirmelc dernek oldufunu halkı ta • 
~ ~•ul&" bUbassa ;lıtiyarl mim etmek liunıdır. Bu mefhumu ın • 

ıclmitlcrdir. 
Burada hük6ınct doktoru Hikmet 

Serdar iskeleti muayene etmit ve ka • 
fatasmın arka lıaınunda bir tutam kır -
la~ış saç ve ıiSiil• kemiklerinde de bi· 
raz et c8rmüştür. Ve liir kenarda da 
kırmıı:r yırtık bir ıömlek görülmü,ıUr. 
Bu tahminen 40 - 45 yaıtınnda bir 

Zabıta failleri bugün yarın ele ;c -

çirecektir. 
llı tutu:Yrılması hlkimin hlik· ]ayarak evlenen kaç. kişi o~~uğunu ıo • 

'binl ll'la11 !U fena neticeleri rarım?. (ierek muallimler ve gerek mu
trce vakayi ile sabittir. harrirler ~gerekse aile büyüklerinden 

. -

----~- ·uını- kitab tftftı- 1049 ,;_...ı.,ılıeri KüSük Lonl - fnıiliıcedon çevrilmit aile ......., 

1 

Hamburg 87.58. fındık ){ . 11amburg 
87.58 den mıı;ımcle cörmü~tür. 
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92 KUÇUK LORD 

1 Misis DiblH bu hüsuıta t•fıilit 'verınifti. Zatm bakkal 
~ Jraaının 'ba!ka haber alacak menbaı da nrdı. Cmrdat dedi 
1 koduya taaJtuk eden hiçbirfey yolrtı.i Jd bu kadın bilmesin . 
/ Bilhassa hmtfir6i Ceyn Şorts flttoda yclımrı hizmeti gör· 

ı 
düğü ve Lordun C>da hiametciai Tomas ile d~tluğu yerin· 
~- e_ olduğu için Lorda ait bu nevi lıavadia.i dakikası daki
kaaı)\a alırdı. Misis Diblea, dük.kana gelenlere .bu malu -
matına istinaden diyordu ki: 

1 - Lordun hali berbat, Mister Tomae, Ceyn•e bizzat 
' ,e&ylmii!. Lordun aj.ımda o kadar ağır lriHürler varmış • 

1ô tiniformah upklann bile tahanimUDeri ellerinden giöe
rek kafasma biT tepsi fırlatmak arzulUna dOtiiyodamuı . 

Rahip bitin bu tafsiJib ifitmifti. Etraf Ye cmtr .. Lor-
418 lraf§I berkettte 11efret uyandırchfı için aleyhin • 
4elri her llÖZÜ herkee ffYe .ne telı:rar ederdi. 

1kinci 1ebep belki de daha vahimdi. Şato cinnnda 
herkes bliyWr bir heyecanla bundan uhsecliyern. Lerdun 
küçük oilu bir Amerikah kızla cvJenclifi .iaman Lerdun ne 
kadar kızchtı herkese maJO.mdu. I>Qrinlrort aileei i'§inde 
yabancılann muhabbetini celbedebilen yecine adam olan 
biçare rence baba11 tarafından ne kadar zalismne mua -
mele edihtifinl, biçarenin yabaneı bir memlekette fakir 
·-.e zaruret içinde, babHı tarafından affedilmekanin öldü -
lünü de bilmeyen yoktu. Lcml oğlunun vefatından son
ra bütün husumetini retini Ye Torunu &erinde topladı. 

Jtier •ariıi olan iki büylilr otlu ö~di ne arayacak ne 
~ soracaktı. Şimdi Yarieini Amerilraclln ce)a,ederkcn 
1.ordun ~bir memnuniyet duymaııhfı Ye plecelr ~u -
ıun idi, ana, aUmin ~ Jelre ll1irecek Mr ~merikalı 
$'f)CUJr olöH:aiJm .Uaaettiii M ...... taraf~ ~I' " 

'1u 

........ _ 

'(Wt\ltl\ 

• "E'l !PW!ll t:>:>l!l!:N 'Q~lWl(d ueplDUllUJ U!!t!'!'IS'!!4\. lt~p 
-unınq .ı~A.J~.ıı.Aeq J!q ~puıS! 1!PO -uınılnmınun !u;s -

. : Pi !poQ ·ıp.ıı~ UI!q p.ıCYJ 

• .!P.,Q ... !<l!~ !lVlJ ll"!.P:>Ul?W p1dıı -

:t:5hAl?A l!.ıuos ·m• eqep wıpe .l!'l lf!JP~s 

·.ıo~!J;ı:uıg: 5dµtl! ~U!J:>J:>W5! d!A!A J:>J .. fai ııeı.ı 

- f!d wılfe:ı .ı!q Jai!P .,A dvdi .ıo•~oa ·.ı:>m:a§np ıı.!u Ji!:>d 
e.ıuos ,um::a:ıpre:aseq !S!li! uuepın:><>~ ·z.,m:>p:> lf!J$:ı uq 
-ur.q ı:s.ırıe~ wn.ıqau u:>pızeJ'e su!:>fH ·.ıu ueıol!AH4! :>J:>f 

-~fat ıppı.I ll"5 ~ u muıp'X 'l~~111 !1«>.,t 
·R UTilfll~ U!1J!9Cfalf n..ınıo J(nl!Ul(W UO)PU:JO) !H.Jy 'l.,~ 

-~• l(4>5 ı~eı11n:>0S ::ll! 1'1.1~ ·.ııpl!l).ıunıl9 Jfo6 !PUl!t -

·uau;A .,.,UJıllU unıu .ııq5'q ı.41u!11 ~2 

euılınaıuw W!.JP.AO.N • .11J>ıa.1PI Jl'l euaı ı-.ı •:ıua -
·.ııpwe,. l!q !A! •nısnwwu IU!~H -

~ .... Wf.10'1 ~-

•np.ıoAıftıt !!Z~ J... uq6 ""aiilw 
~!~ ·rtp.io.l!fa lfel~ !'4!~ •!1'9 ~ ~ 
JU . .ıaP,pU~ unrıfıpıınrq ım~ •sunfnpıo nfn:>e>5 5q U!"!5 

·' ıP.~ ·-q11m..-ı ~ up•Jf!te ~ !'l!IP~ n*'f 
11!.9U!3fff -np.ıo.A!JvtP· :rpe:ıpf!p r..fıpJ~!t ~A .J041Utlp ~a 

G1IO'J ~i)ll •• 

ı<C\OK LCRD ea 
Lor d h:ssiyatıru ı:izJi tuttuğunu zannediyor ve ne dü • 

ündüğünü anJamağa kimsenin cesaret _ eticcetine ihtimal 
vermiyordu. Fakat uşakları kendisini daima ırrJıpMde al -
tında bulundurdukları için halini anlıyorlar ve uşak 
odasında mUnabp ediyorlardı. Tomat Ceyn'e, aıçıya ve 
diğer h izmetçilere ckmi,U Jd: "Lotd hep Torununu dü • 
§Ünüyor ye Amerikada büyüyen bu çocufun ailesini re -
.zi1 edeceğini diifiinüyor. Cezaachr çe-kıin.. O adi Ameri • 
llada fakir mahallesinde büyüyen bir çocuk ellaettt adi, 
anız biJlCY olur." 

Mister Mordavnt §ato parlunın yübek •iaçlan altında 
jJcrlecliii sıra411 bu tüpbeli §GCUiun-ancak lııir Upın evvel 
ptoya~cdctitini t1iİfhüyor, çocupn Lonlun enditnini 
arttıracak bir JaaJde oım.ma ona kup dolna.ı ft bu talc • 
tirde Lordun )'ırtlCJ )tir :baf"mı telrline pdijiae WııWe

tini öniille ilk cckn adamdan pkaracaiıfta bire kup 33 
iltm.ı Gltlujuna haapbyontu ... ilk' ccJca adam" ~ !ÜP
hesiz biçare rahip olacaktı. Kimbilir Lor4un eJinda ne 
se:ı.ecekti. 

Bu düfüncelede kapıya yaklafbi• aırada kulaima bir 
çocuk c~lmed ve ~n bir çocuk 8eai ak8"inu ne ailııi bie
Jer duyduğunu anlatmü kabil cleiiWir. Çocuk tMyik bir 
~D İle dİJeNU ki 

- lki •yı birden, ciıVyor ınnunu iki •11 lıirclen 
yaptım? Oyun oldn. 

Lord her ftkitü koltuğunda oturuyORta. ~yatına 

eahsn iskemlede yeıinde idi. KoJNianu vanma. ~:_ 'tk 
·• ... çdiJmitti x~ am ~ ~ ..,.. · . . .. ~lmar· 
. hJmut. ..,..._ 6ine ,....npttL. Çecala ·; · Lord:.l 
'mtb. Gideri heJean w ......U,etle lohi . 
...... tôrar em,...: ' 

• 
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lstanbul Felediyesi ilanları 

OskUdar Tapu Sicil Muhafızlığından: 
341 ıeneıi eYkaf bütçe kanununun 4 üncü maddesi mucibince huıuıi idareye 

geçen yerlerden oldufundaıı !atanbul vali ve belediye reiıliğinin 25.4.937 ,unıe
meçli ve 1492 sayılı talebi ile IÖzü reçen idare adına tescili iıtenilen VıkUdarda 
Kı1ıkh nahiyesinde Çamlıca caddetinde eski 2 ve yeni 4 • 6 kapu No. Ju Necip 
B. mektebinin tapu sicillerinde kaydı bulunmadığından ıenetıiz ta.arrufattan ol-

duğu anlapJmJ!tır. 
Mahallinde tahkikat ve mesaha icra olunarak tapu komisyonundan karar ahn· 

mak ıuretile tescili yaP!lacak olan mezkQr mektebin 4 haziran 937 tarihe rastlı· 
yari cuma gün;i ketfe ve tahkikatı yapılacağından bu mektep ve müttemilitının 
tasarrufile allkadar bulunduklannı iddia edenler ellerindeki resmi veya muteber 
diğer vesikalarla ilan tarihinden tahkikat tarihine kadar 17 55/1208 muhabere 
numarosile muhafızhfmuZa ve tahkikat gününde mahallinde hazır bulunacak me-
mura müracaat etmeleri ilin olunur. (B.) (28iS) 

ÇEklER S 
623_ • vı Oskftdar Tapu lcll Muhalızhğından : 
o 7910 • U::: U~SO 341 ıeneai evkaf bütçe · kanunun dördüncü maddesi mucibince hususi idareye 

.... ~ 17 7570• e D-o•- 13 764(} ı ... ~ ili ..... .-.. ı 9743 geçen 'yerlerden oJdujundan bahiıle stanbul vali ve belediye reislifinin 7.5.937 :s , ~ • V~ 4 1830 günlemeçli ve l 494 sayılı yazı talebi ile sözü reçen idare adına teıcili iıtenilen 
~ tz 12 : =..Pfllte S 9968 Vsküdarda Hace Heanahatun mahallesinde Selman ağa sokağında eski 2 ve ye-
.,,. 8..i7BO ıos 02l ni 12 vergı' No. lu (Mihrimah) mektebinin tapu sicillerinde kaydı bulunmadığın-
~ ~ • • Beıgrao S4 51 d 
~'""-

1 
:.., • Yokobaıu 2 757ı; dan ıenetıiz tasarruf attan ol ufu anlaıılınııtır. 

22 702
--:_ • Moelra.a 2' 615 Mahallinde tahkikat ve mesaha icra olunarak tapu komisyonundan karar alın-
" • Stokholm s 1182 maJc suretile tescili yapılacak olan mezkQr mektebin 4 haziran 937 tarihe rut-

.l8-ıı· l 8:-H-A_M ___ _..:......:::.:_l/byan cuma günü ketif ve tahkikatı yapılacağından ıöz ıeliJi edilen bu mektep 
~-., 9 75 !'ram ve müıtemilituıın tasarrufile alikadar bulunduldanm iddia edenler ellerindeki 
'i 23 70 • Çtm.:: tS,9;i resmi veya muteber difer vesikaJan ile ilin tarihinden tahkikat tarihine kadar '!'.' l.,65 Oa.10a Del. 17 56/1209 muhabere No. ıile muhafu:bğımua ve tahkikat günr:inde ma.Jıallinde 
~-..._' 

8
9- ..,_ Del hazır bulunacak memura müracaat etmeleri ilin olunur. (B.) (2854) 

..... ~~ .- ... ,. .-
·- IJarlı 111. .,. - Şehir içinde etekle nakliyat yasaktır. Bu yasak Beyoğlu ve Eminönü bele-• S 9 
____ reı __ eı_oe _____ 

11
aiye Jubeleri çevresinde l Ağustos 1937 den itibaren ve difer mıntakalarda da 

-._,..,._ 1•r Tahviller 1 Şubat 1938 den itit;aren tatbik edilecektir. Bu husustaki Umumi meclis ka-
• • • o' 1 2015 ClektrD rarı apğıya yazılmııtır. ııan olunur. 

.-..~" ~ 19 90 FIKRA: '~it> ~ 75 = (Beyoğlu, Betiktaf. Eminönü, Fatih ıubei idariyeleri ıur dahilindeki mınta-
~ "~ 95 • A.udola t 40 - kalarmda ve Kadıköy ıubei i8ariyesinde Kurbağalıderenin garbinde cıeğin na-

....._"" il .- •Anadolu D 40,- kil vasıtası olarak lculJanıJması memnudur. (B.) (2851 
~" ·- An&Jolu m .. 

" Mümc-safl A 4.4 20 Ehliyetsiz kimalJerle ~ocuklann kayık ve aandal kullanmalan ve bunlara ki-
._.._ _______ ..J ra ile kayık ve sandal verilmesi yasaktır. Belediye zabitaaı talimatnamesinin bu 

husustaıd memnuiyeti mutuammın olarak değiıtirilen 204 üncü madesi •f&fıya 
--,..~ __ .,.. ____ yazılmıJtır. İlin olunur. 

Perıembe OUHA Madde: 204 
20 Mayı.s 2 ı Mayı.s (Herhangi bir maksatla olursa olsun umumt nakil va11tası olan sandal ve 
9 R. e.vve ı O R. evvel kayıkların içinde sandalcıaı bulunmadıkça ehliyetnameyi haiz olmıyanlari kira-

4 38 4 37 lanması memnudur. 
19,24 19 S!S Muayyen iıkelelerde yolcu tapmak iJıere kayık veya sandal kullanmak istl-
3,ıs 3,15 yenlerin 18 yaıını bitirmit olmaJan ~e, bilmeleri ve ehliy~t ve bedenJ kudret 

~!.'l: 1~.~ vesikasını liaız olmaları mecburidir. '"Bu ,eraiti haiz olmıyanlara ehliyet veaika-
19,2.J I9 25 sı verilemez. (B.) (2852) 
21,17 21.18 

2.JI 2.30 Tramvay dıt kapıJannı hareket halinde daima kapalı bulundurmağa vatman 
140 141 ve kondoktörlerin mecbur tutulduklarına dair ittihaz olunan belediye tenbihi 

::~~22-5-.ı.....;22;;.;;4.·..! ajClğıya yazılmıttır. İlin olunur. 
Belediye Tenbibi: 

C~c.n ...... ·v·· o- Tramvayların hareketleri eınaımda vatman ve kondoktörler taramvayların 
• • kap.ılarını kapalı bulundurmai~ mecburdurlar. (B.) (2853) 

:ı Karaafaç müe11esatı pay mahalli ahırlarında 31 mayıı 938 tarihine kadar 

' /ı birikecek sıiır gübreleri satılmak üzere açık arttırmaya konulmuı ise de beJJi 
~ Pl"ogramı ihale gününde giren bulunmadığından artırma 24.5.937 pazartesi gününe uza-

\.._' ~t,n. tılmıştır. Bu gübrelerin hepıine 300 lira bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi 

f1 - KURUN 20MAYIS1937 

Resimli hakiki bir vak'a 

GençveTaze 
Görünmenin • 

yenı ve 

Saat 6 da yorucu Saat ' 6,45 de bu 
bir meıguliyetten yeni ve sihrimiz 

ıonra, buruıuk ve "4 te bir" pudrayı 

yorgun bir yüz il kullandı. Bir mik-

vardı. na tisin iğneleri 

koJay 

Saat 7 
hayret 
genç ve 

usulü 

de 
bir 

pyanı 

tenle 
terütaze 

görünüyordu. 

Bu yeni pudranın 

ıon derece yapııma 

hauaaını veren f ev

kalide inceliği adeti 

cezbettiği gibi cild 
için ıon derece ya
pıtına hassasına ma· 
lik gayet ince bir 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuı. hatta butiln ıi
yah benler kaybolmut
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-pudradır ..... 

yüzünde pyrimer'idir. En sami-
mi dostlarınız itile ,ayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya· 
caJrtır. Dıprıda, yağmurda ve 
güne§te veya deniz banyosunda 
ve yahud teniı maçlannda, içeride 
sıcak salonda danıta daima cazib 
güzeUikte bir tene malik olabilir-
ıiniz. 

Bu pudra, ne ıudan, ne de ter• 
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

kil bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma-

' liktir. 

yüzde leke ve tabaka teşkil et· 

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz

de son derece yapııma hassasını 

veren ve fevkalide ince olan bu 

sihrimiz "4 te bir., pudrayı kul· 

tanınız. Ueticeıinden ıon derece 

memnun kalacaksınız. 

Binlerce T-obto11 '11111tft!Mshuff'n mtteS'Bts?fflit~ nı~ktttp1'1Uft· 
lann müıaJıedeleri kendiliğindr:n S"len en "'metli deliJJenJir: 

(Toka/on krem ı·c pudralarını kullanmaya ba~ladığın gün· 

Jenberi cildim kendi krem ve p11dr(lSlnı buldu) 
Beylerbey .... K. caJJeJi ..... Mu 

(Kremlerirıi=in bir haf ta :arfındn cildimde göstl'rmi~ oldu· 
ğu iyi tesirden miiteııellid memnunİJt>limi isim ve adresimle 
ilôn etmenizi rica ederim.) 

Bebek ... /b •. So ... No. 11 Ra ... 
l\f ektupların asılları dosyalarırınzdıı aklıdır. 

ZAYİ ŞAHADETNAME VE 
DİPLOMA ,, ~~~ 1>ı~~~TI~ levazım m:idürtüğün~e &örülebilir. İıtekJiler 22 lira 50 kuruttuk ~lk teminat 

4. ' il l!Uhteur Uı'k ınusJkJaJ. 12,t10 makbuz veya mektubıJe beraber yukarda yuıh pnde saat 14 de Daımr encü-
a.~·"· Plllk neırfyatı. H,00 d b lunınalıdırlar. (2845) '- '-t-.... ~~ mm e u 

;!'it .... 18 ... ŞJt.ty ATI· • l" lan 30 ' sah ' • l' ".to ·q~ 1>ıııkı · İtfaiye efradı içın uzumu o kalem kösele, çıvi. tiyan, ıp ık ve saire 
'-': ~ \> lıeıerı F.:~ d;ns musfkJıd. l9,30 açık ekıiltmeye ıwnuJmuı iıe de belli ihale (Ünilnde giren bulunmadıpndan 

Askeri lise şahadetnamem ile za. 
bit diplomamı zayi ettim. Bulan ad· 
reaİJDe gönderdiği takdirde memnun 

edilecektir. 
A)lık 

s .,ıık 
•• , .. k 

t'd1rlı 

KURUN 
.AJlONE TARiFESi 

Mrnllt'ket Me~luıı 

!(inde dıtındlı 
150 !711 

~:ıı-ı : ' lrk e Şetık taratından rt · .. .. h · l ~' lı-ı •da§ıan taratmdan TU eksiltme 24.5.937 paza e11 ıun.ıne uutılmııtır. BunJann epııne 371 lira 80 
~ 'rap~ •:kııarı. 20,30 Ömer Rı: kuruı fiat ·tahmin ol~~m&l!tur •. Şartnameleri levazım. nüırıuneleri ~e İtfaiye mü
~ ~llldarı Y~v. 20,4~ Safiye ve ar dürJ\iklerinde ıörülebıbr. İsteklıJer 2490 N. h 'kanunda yazılı vesıka ve 102 lira 
~ '""'t ~'::-t ayart). r: musJkisf ve halk 89 kuruıtuk ilk teminat makbu.ı veya mcktubile beraber yukarda yazılı günde 

~fiktq Akaretler numara 13 
Sa'lôhattin 

(V. No. 22087) 

400 150 
160 1400 

1400 noo 

~ ~llıı il .\J.na ve ::ti orhakeatra. saat 14 de Daimi encümende butunmahdırlar. (B.) (2847) 
e 0 J>rolh'a raa berlerf ve . 

Ptret J>a nu. 22,30 PIAkla sololar, . b 1 diye levazım. anbarında yantk tabanca, otomobil lbtikleri, ben-
rçaıarı, 23 00 Fatıhte e e • d ı .. · aon. . ·kJet arpa kırma makineli ve saıre hur a eıya aatı mak uzere 

zın deposu ırıotoıı ' · 45 k f · · 
--------- konulmuıtur. Bu eıyaJann hepsine 636 Jıra uruı ıat tabmın 

..... açık artırmaya. ile ••rtnımeai Jevuım mlldiirlüiüDde görülebilir. İstekliler 
......... olunmuttur Lısteı r ......................... : . ' Jule ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7.6.937 pazartesi 

: 47 hra 73 kurut . • .. d b l··---•-~-ıa (B.) (2844) 

C 
: .. .. t 14 de Daıını encumen e u ~ı r. 

l 
: gunJ saa 

1 K E on vaziyetini, belediye hudutJannı, belli batlı ibidatını bütün 
! İstanbulun en ı k "zere baıtınlan ve nefiı bir ciltle ciltlettirilen tehir reh· 
! teferrüatile ıöıterıne du la ak 2 50 lira a satılmaktadır. 
1 b · · · peralcen e 0 r ' Y f erının tane~ Jcmadıiı için toptan mübayaa edecek kütüphane sahiplerine ta-
i Fazla talıp çı 1 ası bu defa encümence kararlaıtırılınıt oldufundan iı· 
• ' 'k' 1' adan satı m '1" ! nesı ı ııer ır . . in muhasebeye müracaatları lüzumu ı •n olunur. ! tiyen kütt:.iphane sahıpJerın (B.) (2848) 

. i Hepsinin muhammen İlk T. 
• bedeli 
: 

:
:. • 'k k nıvonlanna demir 

Belediye temızlı a / 

! saç civata ve saire 1 köıe 
: ' · . 'k k ınyon arına : Belediye temızlı a. 659,98 49,50 

j bent çirah tahta: v~ aa.are onJarına alınacak muhtelif ~ki türlii malze.m~ a.~r~ ay-
! Belediye temızhk katnY Liıteaile .. rıııamelen levazım müdurlufunde 
• k nuJmuıtur. s- h' la da .. • 

Yazan: 

Refik Ahmed 

'f SEVENGIL 

'-..eni çıktı 
teri V 

ı:'-._tı ::CIT Kütüpaneıi 
kuru, 

707,91 53,09 

İ n açık ekıiltmeye o Jı kanunda yuılı vesika ve ıza nn ıosterılen 
..................... J görülebilir. İıtekliler 249o N.lc ubiJe beraber 29.5.937 cumarteıi ılinll saat 14 de 

................... ilk teminat makbuı: veya ıne t (B.) (2774) 

~~-~ I 4'ıı. 
aeıı .\. 'c;e,. berı 

')tfllıJc • .• 1. li. Alitan 
\> tiderıı hır l'oın 
~ere ta" . an. Sayfiyeye 

l{i 81Ye ederiz. 

Daimi encümende bulunınaJıdırlar •• ----

Miktarı 

litre 

38535 
283400 

Cinıi 
Bir litresinin mu
ııammen bedeli 

İlk teminatı 

17,50 768 lira 27 X. 
Gaz 22 4367 lira 40 K. 

BeftJln b . 
bedelleri yuıh bulunan enzın ve caz ay-

men · rne 3.6.937 Perşembe günü 

KIJRll'JV doktoru 
Necaettln Ata sagu., 

Tartte.tnden Balkanlar için ayda oıuur "'" 
ruı dtl;tııor. roeta blrllğlne g1rmlyen yer
lere ayda yetmlf tıcter kuruı r-aınmedillr 

rtırkhf'nln bl'r p<ı"la nwrkrdnde 
Ki Rll • abonf' ~azdır 

Her ıDn 16,30 dan 20 ye lcıdaı 

Lilelide Tayyare apartımanlarında daırcl Adrelinl ıteıtftiren aboneler ~ ıcuruı 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder liderler G&ıdermlyenlerln adrul•rt 

dell;tlrllmea. Cumartesi günleri 14 den ZO ye kıdar ._ ______________ _... 

ınuayene parasızdır. 

saat ıs de Daimi encümende yapılacaktır. Şartnameleri levazım mildürlUIUnde 
ıörülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gös
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını uvi ka
palı zuflan yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daımi encümene verme· 

lidirler. (B.) (2770) ----Bastırılacak 3 çeıit defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur . 
Bunların hepsine ı ı 20 lira bedel tahmin olunmuıtur. Nümunelerıle prtnamesi 
levazım müdürlilfilnde görUlebilir. İstekliler 1490 N. Jı kanunda yazılı vesika ve 

84 liralık ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 25.5.937 salı gunü saat 
14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2673) 

Yenibahçede Mimar Sinan sokağında 
57 - 61 N~. bostan 
Oüüdar Selmanağa Karacaahmette 79-

Senelik muhammen llk tem:natı 
kirası 

50 3,7.5 

72 5,40 81 N. 1ı ahpp dükkan. 
Merdivenköyünde Merdivenlcöy cadde-
sinde 9 dönüm Derihane arazisi. 12 0,90 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarıle ilk teminatJan yazılı olan ma
haller teslim tarihinden itibaren kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırma
ya Jconulmutlardır. Şartnameleri levazım müdürhiğünde görulebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuuz veya mektubıle beraber 31.5.937 paz:ır 
tesi gür.:.i saat 14 de Daimi encümende lıulunmalıdırlar. (l.) (2773) 



. 

K-u -RUN ob.iektifinde 19 mayı 


