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MtLLETE MAL~tLEN GENcLiK sA YRAMI Avrupada mUhim temaslar 
19 mayzszn derzn ve mukaddes manasz Ismet InOnii Londrada 

gOrii~meler Ba~bugun Samsuna ayak bastig1 giinkii kanaatinden hi~bir 
zerre eksilmiyerek onun dii~iinceleri fazlasile hakikat oldu 
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0, imparatorlugun 
manstblartni ayak 

alttna aldt 
Ve millet ferdi olmag1 
en biiyiik bahtiyarbk 

olarak kabul etti 
Millet kendisini elleri iis
tiinde yiikselterek batma 

tac eyledi 

0 n dokuz may1s, bundan on sekiz 
y1l once Atatiirki.in Sam!una 
ayak bas!Jgl gun. Buna Samsu

na <;Jb§ demekten ziyade fstanbuldan 
Samsuna s1c;ray1§ demek daha dogrudur. 
Bu. butiin tarihte gec;ilmek ve kmlmak 
§i:iyle dursun hatta asia yeti§ilemiyecek 
rokordur. Bir atlama ve Sl<;rama rokoru. 
Maddi taran manevisinden daha kuvvet
li, manevi tara£1 maddisinden daha yiik
sek bir atletizm rokoru. Bu biiyuk hamle
·yi Turk gencligi kend.isine c;oktan ideal 
bi misal diye alm~. Gene ruhlu yeni 
Tiirkiye bu bayraim yaln1z gencligine bl
rakmaga kail olam1yarak onu biitiin mil
letc;e kendisine maletti. Bu yeni bayram 
oldumolasJya atlet, pehlivan ve kahraman 
Tiirk milletine kutlu olsun. 

Bu atlama ve s1c;ramamn ni<;in ve nas1l 
oldugunu ve ondan neler <;1khgm1 hep bi
liyorsunuz: Ergenekon bir efsane, bu bir 
hakikattir. Nerede ise bogularak olecek 
kadar sJkllmJ~hk. Umumi Harbin Muta· 
rekesi Turk vatanmm iistune bir bela ka
busu gibi c;okmii~. Tiirk milletini k1sk1Vrak 
sararak onu c;1kmaza sokulmu~ av hayvam 
!raresizligine goti.irmii§tii. Aylardan 
ve aylardanberi istanbulda bu kat kat 
katmerli ve kesif muhasara hatllm 
nastl yaracagm1 dii§iinen bir Tiirk, 
Mustafa Kemal, Gazi ve ennihayet 
Atatiirk 1919 mayunmn 16 nci giinii 
istanbuldan vapura atlMb, ve ii~ giin 
sonra Samsunda Anadolu karasma 
ayak basll. 0 yola c;tkhktan sonra, 
amma biraz ge<;, gene istanbuldan hare· 
ket eden bir ecnebi torpidosu son siiratle 
onun takibine kQ.Yulmu~tu. Eger torpido 
Mustafa Kemali gotiiren Tiirk vapuruna 
'yeti~ebilmi§ olsayd1 onu tevkif edecek ve 
kutlu yolcuyu oradan ahp geri getirecek· 
ti. T orpido son sura tie Samsuna vard1gm· 
da Mustafa Kemal birka<; saat once ka· 
raya <;IkmJ§ bulunuyordu. 

At1 alan Oskudan gec;mi§ti arhk. 
Mustafa Kemal kendisini Samsunda 

karaya c;1karan seyahate ka<;arak gitmi§ 
degildi. 0 Osmanh ordsunun ~ark havalisi 
miifetti§i idi. Bu onun tarafmdan istanbu· 
lun farkma varam1yacagl bir meharetle 
Anadoluya kolayca ge<;i§in vas1tahgm1 
yapan bir diizendi. Bununla beraber ha
reketind.en sonra kuvvetli §iiphelerle he
yecana dii§en cin fikirli du~manlar bulu· 
narak onu yakalamaga ko§mu§lardl. Bu 
planh miicadelede Turk atletinin marifeti 
galib geldi. 0 daha istanbulda iken baz1 
samimi arkada~larmm kulagma: 
· - Gidiyorum. Dikkatle bekleyin, se
lamet Samsuna c;1ktlgum haber ald1gmiZ 
dakikadan itibaren kurtuldugumuza huk
medebilirsiniz. 

Demi§ti. i,te bugiin biitiin millete 
rnalederek diigiiniinii bayrammi yap
bglmiz giin, Mustafa Kemalin kurtu
lu~ be§aretile Samsunda Anadolu ka· 
t'as1na, daha dogrusu Anadolu kalesi
lle ~Ikt1g1 giindiir. Biitiin galib ve mu· 
Zaffer Tiirk cidali i§te bu atletik hareket· 
ten dogdu. 

Demi§ti ki §ark ordulan miifetti§ligi 
l<.urtancmm elinde sadece bir aletti. 0 
Anadoluya biitiin Turkliigiin ba~buglu

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. ' 5 siltun 4 te] 

Atatiirk ruhundaki sOnmez 
miicadele kudretini Anado
luya aksetmi~ . gOriiyordu 

19 maylSln, Atatiirkiin saplamp kalmak, tehlikeli 
Samsuna ayak bastlgl gii· anlarda son derece asabi • 
niin derin manasm1 ve bii - le§mek gibi buyiik kusur • 
yuk k1ymetini anlamak 1<;in, !an olan Liman von San • 
o kara ve umidsiz giinlerin ders' e emanet ettigi zay1f 
fecaatini bilmek lazUDdJr. Filistin cephesi de <;okiince, 

1918 eylulunde Bulga- Enver Pa§a karan firara 
ristan itilaf devletlerine ze· tahvil etmi§ti. 
lilane boyun egdigi zaman, Mondros miitarekesi 30 
htifak devletleri manzume- birincite§rin 1918 de imza· 
sinin cephesinde geni§ bir land1g1 zaman, ortada, iki 
gedik a~liml§tl. itilaf ordu· milyon ki§ilik kahraman 
Ian bu gedikten girerek Tiirk ordusundan yalmz 
kuvvetini beyhude israf et- bir iskelet kalml§tl. Mi.ita • 
mi§ olan Tiirkiyeyi, zaten rekenin baz1 lastikli mad • 
sallanmakta olan Avustur· delerini de .;eki§tirerek 
ya • Macaristan impara • memleketi i§gal eden hila£ 
torlugunu ve harbi kazan • kuvvctl zi, Tiir~ ordusunu 
maktan iimidini k.eserek ri· busbiitiin dag1thlar. 49,000 
cate ba§laml§ bulunan AI- F rans1z, 41,500 ingiliz ve 
man ordulanm arkadan 17,400 ltalyandan miirek· 
vurmak i.izere harekete gc<;· keb olan bu i§gal kuvvet • 
tiler. leri her tarafta, silahlanml· 

Enver Pa§a Tiirk ordu- za, cepanelerimize el koy· 
sunu, dart harb senesindc, dular. Bunu yaparken de 
Kafkasya, iran, Azerbay· azami ccbbarhk gosterdi • 

can, lrak, Kana!, Filistin, ler. 
Hicaz, Yemen, Asir, Bin- 1918 sonbahannda ls • 
gazi, C,::anakkale, Gali<;ya, tanbula girdikleri zaman, 
Makedonya, Romanya cep· yaphklan azgmltklan, ba • 
helerinde harcaml§, Turk yag1hklan bir ibret dersi o· 
kamm su gibi akJtmJ§tJ. larak ebediyyen unutm1ya· 
Kendi topraklanmlll mii • cag1z. 0 zaman Harbiye 
dafaa edecek kuvvetimiz mektebi, hastane ittihaz 
kalmaml§ken Somme cep • edilmi§ti. Burasm1 itilaf 
hesinde Almanlara yard1m ordulan Ba§kumadanhk 
etmegi bile dii~iinen Ba§ • karargah1 yapacag1z; iki 
kumandan vekili, Bulgarlann teslim olmas1 iizerine sa ate kalmadan tahliye edeceksiniz; dediler ve ic;indeki has-
Rumeli tarafmda has1! olan tehlikeyi onliyecek kuv- talan, yarahlan yagmurlu ve soguk bir giinde sokaklara at· 
vet bulam1yordu. Diger taraftan Mustafa Kemal t!lar. Ayni gayriinsani muamele, hastane ittihaz edilmi§ 
Pa§a gibi, askeri dehasm1 gostermi~ bir Tiirk ku • ABIDIN DAVER 
mandam dururken kendi kanaatlerine koru korune [Arkas' sa. 5 siitun 1 del 
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Ankara. muazzam tezahUrata haz1rland1 
T aksim ve F ener stadlar1nda merasim 

saat 9,50 de ba~hyacak 

19 maytsa haztrlanan gencleri mi2 idmcm harekiitt esnasmda 
[Ya:uSl 7 nci sahifemizded.ir] 

yaptyor 
Ba,vekilimiz Londrada Sovyet Rusya Hariciye 

Komiserile de uzun bir miilakatta bulundu 

Pariste miihim konu§malar 

italya Kralt Macar Kral Naibi AmiraZ Horty'yl, tkt ay evvel Romada kar~tlarken 

italyan Krab diin sabah 
Pe,teye hareket etti 

Londra 18 (A.A.) - Tiirkiye Ba§· 
vekili lsmet lnonii ile lngiltere devlet a
damlan arasmda s1k s1k temaslar devam 
etmektedir. 

.Aym 14 iinde Hariciye N aziri Eden 
ve Maliye Nazm Cemberlayn'la yap1lan 

konu§malar muteak1b giinlerde Baldwin, 
Cemberlayn ve Eden'le tekerrur etmi§~ 
tir. 

Baz1 defalar uzun siiren bu temaslar 
esnasmda Turkiye ve ingiltereyi alaka • 
dar eden meselelere temas edildigi ve 
konu§malann iki tara.& memnun edici bir 
hava i<;inde yap1lmakta oldugu anla§ll • 
maktad1r. 

[Arkast sa. 6 sii.tun 1 de] 
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Arnavudluk ihtilali 
tamamen basttrtldt 

isyan1n vehamet kesbetmesi takdirinde bir 
ecnebi miidahalesinden korkuluyormu~ 

Tiran 18 (A.A.)-. 
Arnavudluk Tel -
graf ajansmm bil -
dirdigine gore; E
tem Toto'nun fe • 
sad ~1karmak· hu~ 
susundaki te§ebbii
sii, birka~ saat asi
lerin elinde kalan 
kasabalardaki saf -
dil halk1 gafil avla
rnl§hr. Etem Toto
nun avenesi, isya
nm ba§lang1cmda 
i§itilen silah sesle
rmm Delvina'dan 
ecnebi memleket -
lerine giden Toto- Arnavudlu.k; Krah Zogo ile ipalya Hartciye Nazm Kont Ciano 
nun §erefine at1lan Tiranda yapttklart son miiUikat esnasmda 
tiifekler oldugunu 
soylem~lerdir. smdan sitay~Ie bahsetmektedir. 

Matbuat, hukfunetin §iddetle hare • Tiran 18 (A.A.) - Hiikumet kuvvet· 
kete gec;erek isyam siiratle bashrma • [Arkast Sa. 3 siitun 1 de} 
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HAdiseler arastnda 

niukaddes 
~ MJ ustafa Kemal, on sekiz yi.) 
U w U evvel bugiin, Samsuna ~tk

h. 
Bu on sekiz ythn tarihini hepimiz 

biliyoruz. Fakat 19 may1sm her yil
doniimiinde k.endi kendimize mutla
ka sonnaga mecbur oldugumuz bir
§eY var: Mustafa Kemal, on sekiz ytl 
evvel bugiin, Samsuna ~asayd1 ne 
olurdu? 

Cevab kolay goriiniir ve ilk akla 
gelen de Judur: «Sevr muahedesi tat
bik edilirdi.» 

Haytr! Sevr muahedesi, Mustafa 
Kemal Sa:msuna ~1kt1ktan 15 ay son· 
rave Anadolunun mukavemeti hesa· 
ba kahlarak yapil1111Jll. lstiklalimizi 
par~altyan bu meJ'um akdin Tiirklere 
biraz giiliimser gibi goriinen tektiik 
miisamahalan varsa, mutlaka o mu· 
kavemetin uyanchrdiit korkudan 
dogmuttur. 

Hay1r! Mustafa Kemal, on sekiz 

ytl evvel bugiin, Samsuna ~Jkmasay• 
d1, me§'um Sevr'in §eametini golgede 
b~rakan bir §eamet olacakt1: Tiirki· 
yenin kayid&IZ ~artstz taksimi. 

Y ani, vatan eczas1, dogran:nu§ bir 
av hayvanmm par~alan gibi, kapanm 
elinde kalacaktt. 

Y ani, Tiirk bayragmm herhangi 
bir ktrmm pa~avradan farla olm1ya• 
cakh. 

Yani, emperyalizmin kubact, Tiirk 
milletinin tepesinde, ba§tru her kuml· 
datttg1 an §akhyacakb. 

On sekiz y1l evvel bugiin Samsuna 
~1kan Mustafa Kemal, basta adamm 
ecelini geriye iten harikulade adam· 
d1r. Harikulade soziiniin en biiyiik 
manasile harikulade ..-e adam .adl
niin en biiyiik manasile adam. 

Yalntz bunun i~in, Samsun, bir 
mukaddes §ehir ilan edilmege lay1k· 
br: Vatan" Mustafa Kemal kadar 
mukaddes. P EY AMI SAF A 
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Tariht tefrika : 123 Yazan: M. Turhan Tan 
1Terciime ve iktibas edileme:r:l 

Hurremin ~evirdigi entrikalar 
~ehzade Selimin, kardesinden 

' 
evvel 

saltanata vaztyed etmesi i~in Irktmtza. yabanc1 
olan bu kad1n ne diizenler kuruyordu? 

hi~ Hurremle Riistem bu vaziyetten 
istifade ediyorlard1, Hiinkan yava§ ya • 
Va§ zehirliyorlard1. Kirm!ZI Rusyah Os
manh imparatori~esi, miilteci Mirza hak
kmda • o giine kadar hi9bir saray kad!
mmn yabanc1 bir prense gostermedigi -
iltifatlarda. ikramlarda bulunmu§tu. Ona 
altm ve giimii§le dolu keseler, top top 
kuma§lar, deste deste ~liar, katar katar 
kahrlar, atlar, diizinelerle beyaz ve siyah 
koleler, halay1klar yolladJgt gibi kendi 
elile i§lenmi~ mendiller, gene kendi tara
fmdan dikilmi§ gomlekler, onli.ikler yol
laml§tl. 

Hurremin 1ran Prensine kar~I aldigi 
bu pek §efkatli ve pek muhabbetli vazi
yetin sebebleri bir degil, bir ka~t1. ilkin 
kocasm1 onunla s1ki surette alakalandu • 
mak istiyordu. Bu alaka !ran aleyhine 
bir harb a~1lmasma sebeb olabilirdi. 0 
vakit Padi§ah, istanbula en yakm yerde 
bulunan ~ehzade Selimi saltanat naibi 
yaparak Rumeli yakasma gondermek 
mecburiyetinde kalacakli. Bu, Padi§ahm 
sefer s1rasmda bir hastahga tutulup veya 
bir kazaya ugraytp olmesi halinde Seli
min biiyiik karde§inden once lstanbula 
gelerek !araya, hazineye ve Y enic;eri o
cagma el koymasm1 kolayla§l!ran bir va
ziyet olacakh. Sonra Padi§ah, iran yo)
culugu masmda bi.iyiik oglunu gozile 
gorecek ve onun saltanat nobetini uzun 
miiddet beklemege miitehammil olmiya
cak derecede olgunla~l!gml anlay1p tela
§a dii§ecekti. Ayni kar§IIa§mada ordunun 
Veliahd lehinde niimayi§ler yaparak Pa
di§aht biisbiiti.in endi§elendirmesi de 
muhtemeldi. 

F akat Hurremle Riistemi, mii§terek 
plan iizerinde h1zh yiiriimekten ahkoyan 
bir nokta vard1: ~ehzade Selimin liya -
katsizligil.. Yiiz ve boybos bak1mmdan 
anasma benziyen bu prens, vasattan da 
a§agt bir zeka sahibiydi, zaYif iradeliy
dJ, miskin denilecek kadar durgund1,1, 
harbii darb ehli olmaktan c;ok uzak bir 
yaradih§taydi, iistelik sarho§tu, eglence 
dii§ki.iniiydii, !efihti. Onun kiic;iigii olan 
Beyaz1d ise - en biiyiik karde§i Mustafa 
kadar degilse bile - cevherli bir ruh sahi
biydi, iyi okuyor, iyi yaz1yordu, giizel 
silah kullamyordu, daimi faaliyet i~inde 
bulunuyordu, yiiz ve viicud bak1mmdan 
da babasma benziyordu. 

Kaynana ile damad, iki karde§ arasm
daki bu yarad1h§ farkm1 gozoniine geti
rerek onlardan hangisini tahta c;1karma • 
nm dogru olacagmi tayin etmekte tered
diid gec;iriyorlard1. Selim ya§c;a biiyiik 
oldugu i~in, Veliahdm giderilmesi haiia
de, onun Padi§ah yap!lmas1 laz1mdi. 
Halbuki k1ymet ve ehliyet, ki.ic;iik §ehza
deyi bu saadete laYik gosteriyordu. 

Prenses Mihrimahm Selimi iltizam et
mesi de Hurremi ve Riistemi dii§iindii -
riiyordu. Cerc;i kuvvet kendi ellerinde ise 
de Beyaz1dm iltizam edilmesi halindt 
Mihrimahm Selimi keyfiyetten haberdar 
etmesi ve naho§ vak1alann husule gel • 
mesine sebeb olmas1 miimkiindii. Ondan 
dolay1 kaynana ile damad iic;iiz c;ah§mak
tan bazan aynhp Mihrimah1 ac;1kta bt -
rakmak rnecburiyetinde kahyorlard!, ba§· 
ka suretlerle temasa gec;iyorlardi. 

Onlar, plan iizerinde yiiriirken umul
maz bir engelle kar§Ila§mamak i~in her 
§eyi ve her ihtimali gozoniinde tuttukla~I 
ic;in Selim ile Beyaz1dm karakterleri ii • 
ze:i~de ~e durm1ya liizum gormii§lerdJ. 
L;ak•~ pl~nm esas1, biiyiik §ehzadenin 
g1denlmesme dayamyordu. Selimle Be • 
yaz1ddan birini tercih etmek ikinci bir 

meseleydi. Nitekim onlar da - miisbet 
bir neticeye ermiyen • uzun miinaka~a
lardan sonra esasa avdet etmek karanm 
aldilar ve Mihrimahla gene birle~ip §eh· 
zade Mustafamn giderilmesi i§ini ba§ar
mak yolunda azmii huzm ile yiiriimege 
koyuldular. 

Biitiin kararlar, Padi§ahm lrana git
mesine ve gidip gelirken bi.iyiik oglunu 
goriip bir i~ buhranma tutulmasma isti -
nad ediyordu. iftiralar, bi.ihtanlar ve tel
kinler ancak boyle bir buhranm viicude 
gelmesinden sonra miiessir olabilirdi ve 
ihtiyarla§mlya ba§hyan baba, gene oyle 
bir vaziyette gene oglu aleyhine kolay • 
hkla kl§kirhlabilirdi. 

Biiyiik plam yi.iriitmek i~in c;izilen bu 
fer'i plan da muvaffakiyetle tatbik olun· 
du, Sultan Siileyman - e§igine yiiz koy
mu§ olan Elkas Mirzamn haklanm mu
hafaza ve T ebrizi ansiZin bas1p ele ge<.;i
ren ,Sah T ahmas1 terbiye etmek bahane· 
sile - kandmld1, han aleyhine yeni bir 
harb a~tmld1. 

Hiinkar, yirmi sekiz y1la varan salta
nail i~inde on birinci defa olarak sefere 
~1k1yordu, biinyesindeki kuvvetli oz, he
niiz Ylpranmami§ olmakla beraber yor -
gun goriiniiyordu. Evvelki YJllara ve 
gencligine nazaran c;ok daha vakur idi. 
Fa kat bu vakar, c;ogala c;ogala bir derd, 
lath bir Ishrab halini alan a§km, siirekli 
safa gecelerinin, §arab iptilasmm viicude 
getirdigi yorgunlugu gideremiyordu. 0 
malarda Hiinkan s1k s1k gormii§ olan 
Venedik balyozu N avicyero, yorgun ta· 
cidarm portresini §oyle c;iziyor: <<Ortadan 
fazla, uzunca bir boy, zaYif bir bi.inye, 
esmer bir yiiz, dalgm bakJ§h ela gozler. 
Bir iki kere felc; tehlikesi gec;irdigi ic;in 
s1hhatinden endi§eliydi. Bununla berabe~ 
duru§u yiiriiyii§i.i, kalki§J oturu§u, goriin· 
diigiinden daha saglam oldugunu hisset
tirmektedir.» 

Bu. kudretli tacidarm dJ§1d1r. f~i. bu 
d!§tan da harabd1. <;iinkii Hurremden 
ayr1 dii~mek yiiregini boyuna yak1yordu. 
,Sehzadelerin §ah1slannda kuruntuladigl 
tehlike uyamk yiirege ha§ka bir IStirab 
a§Ihyordu. .Sark seferlerinin boyle ikicle 
bir tazelenmesinden de mustaribdi. N e· 
dimi, kadehda§I ibrahim kin sue; sayd1b 
i§ler arasmda T ebriz kadar bo§ yere ~?:i
dip geli§ te vard1. Halbuki ibrahimden 
daha sad1k bir kole olarak tamy1p itimad 
gosterdigi Riistem de i§te ayni i§i kendine 
yaptmyordu, bir T ebriz seferi daha ar;· 
tirmi§ bulunuyordu. 

Onu, manas1z buldugu bu iran yolcu
lugu meselesinde bilhas!a miitehayyir e· 
den Hurremin durumuydu. On y1l once 
ibrahimi T ebriz seferinden dolay1 hara· 
retle tenkid eden bu kadm §imdi han a
leyhine barb a~Ilmasmm candan tara£ -
tan kesilmi§ti. Hiinkar, kansmda belire1 
bu dii~iince degi§ikliginin s'ebebini tesbit 
edememekle beraber onun sefer mi.inase
betile §ehzadelerle yakmdan bir temas 
vukua gelmesini istedigine zahib oldugun
dan bu miinasebetle de gene o mevzua, 
evlad elinden c;ekilmesi muhtemel sikmti· 
lara avdet ediyordu. 

Seyidgazi menzilinde §ehzade Selim 
alay gosterip elini opmege gelince ilki.n 
babahk §efkatine maglub oldu, yirmi dort 
ya§ml bitiren oglunu seve seve uzun bir 

saat yamnda oturttu, uzun uzun soyletip 
tath tath dinledi. Selimin yiiziinde Hur

remden birc;ok izler vard1. Bu sebeble 
oglunu seyrederken anasm1 hat!rhyor vc 
haxalen onunla kokla~Iyordu. 

(Arkast var> 

Geredede giizel bir koprii yap ddt 

Bolu (Husus1) - Eskiden Bolu ve 
Zonguldaktan otomobille Ankaraya git
mek istiyenler, Geredeye 8 kilometre 
mesafedeki Afatlar suyunu gec;erlerken 
hayli heyecan 9ekerlerdi. c;unkii buraya 
gelinince kamyon veya otomobilin mo
tor ve radyatorii bezlerle sanhr ve iki 
c;ift manda vasttasile kar~1 tarafa 9eker-

Ierdi. 
Naf1a Vekaleti, yolcularm c;ektik • 

leri bu mli$kiilah nazan dikkate alarak 
buraya 13 bin lira bedeli ke§ifli mii -
kemmel bir beton koprii yapttrmt§hr. 

Gonderdigim resim mi.irur ve ubura 
heniiz a91lm1~ bulunan bu kopriiyii gos
termektedir. 

CUMHURiYET 

( $ehir ve 
i, kanunu tatbik 
mevkiine giriyor . 
i, daireleri amirleri 
talimat almak i~in 

Ankaraya gittiler 
fkhsad V ekaleti f§ dairesi O~i.incii 

bolge Ba§miifetti§i Haluk, kendi mmta
kasmda mi.ifetti§ler tarafmdan i§ beyan -
nameleri hakkmda elde edilen kat'i ne -
ticeleri bildirmek i.izere evvelki giin An
karaya gitmi§tir. Ba§mufetti§ Haluk An

karada bir hafta kadar kalarak Ankara
ya gelen diger h dairesi amirlerile temas
larda bulunacak ve i~ kanununun 15 ha

ziranda ba§lamasile tehaddiis edecek ye
ni vaziyetler ve bunlara miiteferri usuller 
hakkmda lkt1sad Vekaletinden yeni di • 
rektifler alacaktu. 

SEHIR ISLER/ 
<;ubukludaki Htdiv ko§kii i~in 

verilecek karar 
c;ubuklud~ki H1div ko§kiiniin Beledi

yece satm ahnma muamelesi tekemmtil 
etmi§tir. Belediye buradan ne ~ekilde 
istifade edecegini ara§hrmak iizere tet-
kikat yapmaktadJ.r. Bunu tesbit ettikten 
sonra ;lehir Meclisinden karar alacak 
ve binada icab eden tadilah yapacaktlr. 

Siirp Agob mezarhg1 ikiye 
bOliiniiyor 

Siirp Agob mezarhgr sahas1 ic;in yapl
lan sulhnameye gore bu arazinin bir 
k1sm1 da Patrikhaneye biraktlacaktlr. 
Belediyeye aid olan krsrmla Patrikha
neye aynlacak k1smm ifrazmr tesbit et-
mek iizere bir komisyon sec;ilmi§ ve bu 
komisyon i§e ba~laml§tlr. 

Gazi Kopriisiiniin ayaklari 
Gazi kopri.isi.iniin Unkapan1 cihetinde 

yap1lacak tecri.ibe ameliyab i.izerinde 
tetkikat yapacak olan mi.itehass1s M. 
Pijo bugiin ~ehrimize gelecektir. Na • 
f1a Vekaleti Kopriiler mi.idiirii miihen -
dis Kemal de bu tetkikat suasmda ha-
zrr bulunacakbr. 

ilk konulan kaz1klar ancak 28 metro
ya kadar indirildikten sonra saglam ze
mine tesadiif edilmi§ti. Bundan alman ... ,.... .,, ... 
neticeye gore in§aat bedeli ke§ifname-

deki miktardan fazla olacakttr. r. 

DENIZ ISLER/ 
lskenderun seferleri i~in 

haz1rhk yaptldi 
6grendigimize gore, esaslan takarrlir 

etmi§ olan Hataya aid anla§ma Millet • 
ler Cemiyetinde kabul edildigi gun De
nizyollarl idaresi tarafindan iskende • 
runa ilk vapur tahrik edilecektir. De • 
nizyollan idaresi bu hususta haZirlan • 
mi§hr. Yalmz Ankaradan emir beklen • 
mektedir. -···-Emekli General Cevad 

vefat etti 
Beykoz Deri ve 

Kundura fabrikas1 
idare Medisi aza -
smdan emekli ge -
neral Cevad Bekir 
evvelki gece vefat 
etmi§tir. 

1284 tarihinde 
!stanbulda dogmu~ 
olan merhum siivari 
ferik1 Bekir Pa~a -
nm ogludur. 1307 Merhum General 

senesinde Erkam - Cevad 

harbiye mektebini bitirerek Hassa ordu
suna mensub siivari birinci f1rka erkam • 
harbiyesine tayin olunmu§ ve uzun miid
det bu f1rkada hizmet ettikten sonra 
T rablus~ama gonderilmi§tir. Miiteakibt:n 
Yemen ihtilalini sondiirmege memur k1 -
taata kumanda etmi§, tekrar T rablus§a

ma donerek oradan Hicaz §imendifer in
~aatmda vazife almi§ ve me§rutiyetin ila
nmda Hicaz Demiryolu Namhgma ta-

yin edilmi§tir. Balkan Harbinde Y anya 
miistahkem mevkiinde bulunan merhum, 
harbin sonunda tekaiid olmu§tur. fstan • 
bulda ticaretle i§tigal eden merhwn, 
Beykoz Deri ve Kundura fabrikasma 
idare Meclisi azas1 se~ilmi~tir. 

Merhum Siimer Bank Umuml Direk
tori.i Nurullah Esad Sumerin kaympede
ri oldugu gibi, oglu Viyana orta el~iligi 
katiblerinden Nureddin Virgin, bir iki 
giin evvel Vali Muhiddin Osti.indagm 
k1zile ni~anlanml§h. 

Damad1 Siimer Bank Umuml Direk -
torii Nurullah Esadla oglu Nureddin 
Virgine ve kederli ailesinin diger efrad!
na samimi taziyetlerimizi sunanz. 

Govde kafayz ya~atzr, 
kafa giJvdeyi i~letir 

Me~leket Haberleri ) 

/ lkhsad Vekili bur adaki 
tetkiklerini hitirdi 

Celal Bayar bugun Ankaraya gidiyor 
Limanm inki,aft i~in 5,5 milyon lirayc;l ~tkacak 

olan yeni in,aata yakmda ba,Ianacakbr 

Vektl Celdl Bayar ve diyer davetltler miihendis Marcel Migeon'un 
Tr.onteranstnt dinlerlerken . 

$ehrimizde bulunan lkt1sad Vekili Ce
Ial Bayar diin ogleden evvel h Bankas1 
Istanbul §Ubesine gelerek bir mi.iddet 
me§gul olmu§ ve ondan sonra baz1 husu
sl ziyaretler yapmi§hr. Celal Sayar saat 
on yedide tekrar h Bankasma gelmi~ ve 
bir miiddet §ehrimizde bulunan Eti Bank 
Umumi Miidiirii ilhami Nafizle gorii§ -
tiikten sonra Oniversitede komi.irden ma
yi mahruk c;Ikanlmasi hakkmda verilen 
konferansa gitmi§tir. 

Celal Sayar bugiin ogle trenile An
karaya gidecektir. 

lktzsad V ekilinin liman i~leri 
hakkzndaki direktifi 

ikhsad Vekili Celal Sayar evvelki 
giin Liman idaresinde bulundugu iki saat 
zarfmda lstanbul limanmm inki§af ve 
tevsii i~in ahnacak tedbirler, yap1lacak 
in~ata aid projeleri tetkik ve bu projeler 
vec;hile hareketi tasvib etmi~tir. Bu pro· 
jelerin tamam1 5,5 milyon liraya tahak -
kuk edebilecektir. 

Mevcud projelerle yap!lacak i§ler 
§unlardu: 

1 - Kuruc;e§me kami.ir depolan: 
Kuru~e§me, ~omiir depolan iki milyon 

liraya ~1kacak ve Akdeniz hitvzasmm en 
modern komiir ahp verme tesisah halinde 
olacaktJr. Bu depolar saatte 300 ton' ko
miir verebilecek kudrette iisti.i kapah o • 
lacak, komiirler tamamile mihaniki te • 
sisatla ahmp verilecektir. Komiir havza· 
smden gelen komiir hie; ele degmeden bu
raya depo edilecek ve buradan gene el 
degmeden vapurlara veya caddedeki 
kamyona verilecektir. K,omi.irler havai 
hatlarla ve tarhlmi§ olarak naklolunacak
tlr. Fen heyeti bunun projelerini yap • 
maktadrr. 

2 - Y olcu salonu: 
Y eni yolcu salonunun sahas1 hamlan

mi~hr. Simdi temel sondajlan yapllmak
tad!r. Projesi de hamlanmi§hr. Ayba -
§mda in§aata ba~lanacaktu. 

3 - Y eni vesait: 
Liman yeni vesaitle takviye edilmekte

dir. Almanyada kuvvetli iki romorkor 
yaptmlmi§IJr. Bir heyet bunlan tesellijme 
gitmi~tir. 50 tane de duba, §at ve mavna 
Ismarlanmi§I!r. Bir de su gemisi Ismarla
nacaktu. 

4 - Y eni antrepolar: 

Biitiin antrepolar tamir edilecek, mii
said olanlara bir kat daha ilave oluna • 
cakhr. Erninoni.inden Sarayburnuna ka
dar bir S!Ta antrepo yapilacak, §imdiki 
Sarayburnu antreposu yikJ!acaktu. Eski 
giimriik binasmm alt katJ yolcu salonu 
olacak, diger kiSim!an antrepo yap1la -
cakt!r. Antrepolarm iistii Eminoni.inden 
Sarayburnuna kadar bir asfalt cadde ha
line getirilecektir. Bu caddeden halk is
tifade edecek, burada gezintiler yapacak, 
konulacak malara oturacakllr. Bu su • 
retle istanbul halk1 §ehrin en giizel kiS -
m1m te§kil eden bu deniz kenanndan mah
rum edilmiyecektir. 

Mumhane antrepolan da y1kllarak 
yenileri yap1lacaktu. 

5 - in§aat tezgah1 ve atelyeler: 
Halicde Camialtmda lkhsad Vekale

tinin gemi in§aati i~in kuracag1 in§aatl 
bahriye tezgahlan yamnda bir de Liman 
idaresi tarafmdan ah~ab gemiler in§aah 
i~in tezgahlar kurulmaktadJr. Buradaki 
k1zak mahallinde yirmi tekne ayni za -
manda tamir edilecek veya yeniden in§a 
edilebilecektir. Burada eski Deniz fab
rikaln binalarmda §imdi Liman fabrika
lan kurulmaktad1r. 

Miihendis Marcel Migeon'un 
diinkii konferans1 

Bel~ikamn tannirnl§ mlihendislerinden 
M. Marcel Migeon diin saat be§te Fen 
F akiiltesi fizik dershanesinde (Milli ihrak 
maddelerinin sulh ve barb sanayiindeki 
roli.i} mevzulu frans1zca bir konferans 
vermi~tir. Konferansta ba~ta fktJsad Ve· 
kili Celal Bayar oldugu halde, Ba~mu • 

harririmiz Yunus Nadi, ikhsad Vekaleti 
Turk miihendislerinden bir grup, Fen Fa
kiiltesi profesor ve talebelerile kalabahk 
bir halk kiitlesi ham bulunmu§lardJr. 

M. Marcel Migeon konferansma ba§· 
lamadan evvel milli ihrak maddeleri i.i
zerinde c;ah§an Belc;ika miihendislerinin 
elde ettikleri semereli neticeleri anlatmi§ 
ve muhtelif ihrak maddelerinin sulp, gaz 
ve mayi halindeyken cevherlerinde m.:v· 
cud yanma enerjisinin yiizde nisbetlerini 
tebariiz ettirmi§ ve bunlarm halitasmdan 
husule gelen tertiblerin muhtelif motor ve 
rnakinelerdeki rand1manlanm fiziki, kim
yevi ve riyazi termlerle izah etmi§tir. 

M. Marcel Migeon bundan sonra 
petrol, maden komi.irii ve bunlardan is • 
tihrac edilen rnaddelerle diger yamc1 
maddelere malik olan devletlerin diinya 
politikasmda ve sanayiinde hergi.in biraz 
daha artan niifuzlanm i§aret etmi~ ve 
1917 de miiteveffa F rans1z Ba§vekille -
rinden Clemanceau'nun soyledigi me§hur 
bir sozii hahrlatarak bu maddelerin is -
tikbal harblerinde ordularda oymyacag1 
miihim rolleri bilhassa hatulatmt§hr. 

Hatib muhtelif memleketlerde tabii su
rette mevcud olan ihrak maddelerinin 
miktanm ve bunlann halitala.rmd~n hu • 
snle ~eleh ' yeni maddelerin: Diiel 've sair 
motorlere tatbik suretini anlatmi§ ve bun· 
lann endiistride ve harb sanayiinde kul
lam§ tarzlarm1 ve elde edilen riyazi neti
celerini meydana koyarak bu maddelerin 
maliyet ve istihlak fiatlan arasmdaki mii
nasebeti belirtmi~tir. M. Marcel miitea
klben bu maddeler noktai nazanndan 
Tiirkiyeyi tetkik etmi§ ve ihrak madde -
lerinin Turk sanayiinde oymyacag1 rol • 
leri bilhassa i§aret etmi§tir. 

Biiyiik bir alaka ile dinlenen konfe • 
ranstan sonra M. Marcel Migeon lkti
sad Vekili Celal Bayar tarafmdan kabul 
edilerek kendisile hasb1halde bulunmu§
tur. Bir hafta kadar §ehrimizde kalacak 
olan M. Marcel Migeon bu miiddet zar
fmda lkt1sad Vekaleti miihendislerile di
ger miiesseselerde c;ah§an miihendis ve 
fen adamlarile miiteaddid temaslarda bu
lunacaktu. 

VI LAYETTE 
Mugla Valisi §ehrimizde 

Mugla Valisi Recai Gurel diin istan
bul Vali muavini HU.daiyi ziyaret et • 
mi§tir. 

Rumen torpitosu siivarisinin 
ziyareti 

Halicde tamir edilmek iizere limam -
m1za geldigini yazdig1m1z Rumen tor -
pitosunun suvarisi dun refakatinde Ru
men ata~enevalile birlikte Vilayete ge
lerek Vali muavinini ziyaret etmi~tir. 

Kafesler kaldtrthyor 
l;'ehrimizin bir9ok mahallelerindeki 

evlerin kafesleri heni.iz kaldmlmamt§ -
tir. 

Bu halin online gec;ilmesi i!;in Emni -
yet miidiirliigune alakadar makamlar -
dan ver-ilen emir iizerine polisler pence
relerinde kafes bulunan evlere bunlarm 
kaldmlmas1 ic;in tenbihatta bulunmaga 
ba§lami§lardJr. 

Yakmda §ehrimizde kafesli ev kalml· 
yacaktn· · 

MOTEFERRIK 
Ayasofya mozaiklari 

Ayasofya moziklan iizerinde tetki • 
kat yapan profesor Vitemore bu seneki 
faaliyetine ba§lamak Uzere diin 1ngilte
reden §ehrimize gelmi§tir. Vitemore ha
zlrhklanm ikmal ettikten sonra birka~ 
giine kadar mozaiklar uzerindeki 93h§
malarma ba§hyacakt1r. Profesor bu se
ne de tam be§ ay Ayasofya mozaiklarile 
me§gul olacakbr. 

Rami civarmda kuduz 
vukuab artb 

Son gi.inlerde Rami civarmda kuduz 
vukuatmm artb~ gorlilmi.i§ ve kopek
lerin imhast i9in alakadarlara emir ve -
rilmi~tir. '.-
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Siyasl . icmal 
. ' . 

Almanya - ingiltere 
JA.. lmanyamn, kara, deniz, hava 
~ kuvvetlerini idare eden Mil!i 

Miidafaa N azm Mare~al Blom• 
berg yeni Ingiliz Kralmm tac giyme me-. 
rasiminde hazu bulunan miihim ecnebi 
devlet adamlanndan biridir. Krahn nez• 
dine husust surette kabul edildigi gibi. 
ingiltere Hariciye Nazm Eden ile uzun 
uzad1ya gorii~mii§tiir. 

]aponyada oldugu gibi Almanyaila 
da, ordunun politika iizerinde biiyiik t~ 
siri bulundugundan bunun ve diger mli~ 
dafaa hizmetlerinin ba~mda bulunan 
maruf kumandanm muhtelif lngiliz dev. 
let adamlarile yaphgl gorii§melere biitiin 
diinya biiyi.ik siyasi manalar vermekte • 
dir. 

fngiliz ve F rans1z matbuallmn hepsi 
de bu gorii§melerle fevkalade me~gul ol . 
maktad1r. Sovyet ve italyan matbuati 
dahi Avrupa diinya politikasma biiyiik 
tesirler yapmast muhtemel olan bu go • 
rii§meleri pek s1k1 bir alaka ile takib et
mektedirler. Halihamda, fngiltere, Fran· 
samn politikas1 i.izerinde ~ok miiessir ol
dugundan ve F ransamn ba§mda bulunan 
§imdiki sol cenah kabinesi beynelmilel 
miinasebatta sulh ve salaha taraftar bu • 
lundugundan ingiliz ve Alman devlet a
damlan arasmda gorii§melerde F rans1z " 
Alman miinasebetleri ba§hca mevzuu te~· 
kil etmi§ goriiniiyor. 

F ransa, artJk AlmanyaYI tecrid etmek 
emelinden limidini kesmi§, italyayi, AlJ 
manyadan aYirmak miimkiin olmad1gma 
kanaat has1l etmi§tir. Binaenaleyh garbi 
Avrupadaki dort biiyiik devlet arasmda 
Sovyet Rusya haric b1rakilarak bir e.:n· 
niyet misak1 akdi imkanlan artmJ§ bulu
nuyor. 

Diger taraftan lngiltere Mare§al 
Blomberg'in Romaya giderek Alman • 
ftalyan tesaniidiiniin tam rnanasile bir 
askeri ittifak §eklini almasmdan ve Mus
solini ile Hitlerin gorii§meleri neticesinde 
bu ittifak kat'ile~meden evvel Alman po , 
litikasm! dortler anla§masma c;evirmek 
ic;in Mare§alin Londrada bulunmasmt bir 
fJTSat saymaktad1r. 

Alman Mare§ali, ingiliz devlet adam
lanna, Almanyamn F ransa ve Belc;ikaya 
hiicum etmek kasdinde bulunmadigi gibi, 
F ransa ile Belc;ikamn hududlanm d.ahi 
Almanyamn lehine degi§tirmek isteme .. 
digini ve Almanya miistemleke istemek~e 
Israr etmekle beraber, fngilterenin elin
'de buluna·n' es1ci Alman miistemlekelerinin 
derhal iadesinde ayak diremedigini SOY" 
lemi§ ve boylece uzla§ma temayiiliinii 
kuvvetlendirmi§tir. 

Ingilterenin Avrupa karasmda en zi
yade ehemmiyet verdigi §ey, Belc;ika v~ 
Fransa topraklanmn emniyet altmda bu-
lunmasJdu. (:iinkii tayyareciligin son de· 
rece terakki etmi§ olmasmdan dolay1 fnJ 
giliz ada! an art1k A vrupa karasmm bir 
parc;as1 ve Fransa ile Belc;ikanm denize 
dogru uzami§ adeta bir c;Ikmhsi halini 
ald1gmdan bu iki memleketin emniyeti 
ayni zamanda fngilterenin selametini ta
zammun etmektedir. ingilterenin, garbi 
Avrupa emniyet misakmm akdinde ISrar 
etmekte olmas1 da bu dii§i.inceden ileri 
geliyor. 

Almanya, garbi: Avrupa emniyetine 
yana§acak olursa, ingiltere orta ve §arki 
A vrupadan alakasm1 keserek Alman Ian 
bu sahalarda serbest b1rakacakhr. Bu mii· 
saadenin Almanya i~in ~ok bi.iyiik bir 
k1ymeti olacakhr. Y almz, F ransamn 
kendi topraklarmm tamamile emniyet al· 
tma almmasmi, Sovyet misakmm deva .. 
mma tercih edecegi §iiphelidir. Garbi 
A vrupanm emniyeti meselesinde en bii· 
yiik engeli gene, F rans1z - Sovyet misaki 
te§kil ediyor. T eslihat yari§I biiyiik bir 
engel olarak devam edemez. <;iinkii ln
gilterenin, teslihatlm §imdiden yiizde 10 
derecesinde az.altmaga haz1r bulundu • 
gunu Alman Milli Miidafaa Nazmna 
ihsas eyledigini ingiliz gazeteleri yazt· 
yorlar. Hulasa, ingiliz ve Alman devlet 
adamlan arasmdaki temas ve gorii§me • 
lerle Avrupamn ve bahusus garbi Avru .. 
pamn emniyet ve sulhu s1k1 surette ala .. 
kadar bulunmaktad1r. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Yakalanan ka~ak~dar 
Dun istinyede K5prub3§mdan gee; .. 

mekte olan Ay§e admdaki kadJ.nla k1z1 
16 ya~larmda Na§idenin ellerindeki ba
vullar polislerin §i.iphesini celbetmi§ ve 
ana k1z karakola davet edilmi§lerdir. 

Karakolda bavullar aranmca it;inde 
272 paket koylii sigaras1 bulunmu§tur. 
Ana ile loz hakkmda tahkikata devam 
edilmektedir. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru~tur. 

A bone ~eraiti { Turkiye 
y ic;in 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
Uc; ayi1k 400 • 
Bi.J: ayhk 150 • 

Haric: 
i~in 

2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
~oktur 
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Arnavudluk ihtilali 
tamamen bastirildi 

isyan1n vehamet kesbetmesi takdirinde bir 

ecnebi miidahalesinden korkuluyormu~ 

[Ba§taraft 1 £net sahttede} 
lerinin biiyiik bir rnukavernete rnaruz 
kalrnaks1zm ve halkm alkt§lan arasmda 
Tepedelenle Ergeriyi i~gal etmi~ olduk
lan bildirilmektedir. 

lsyamn sebebi 
Paris 18 (A.A.) - Petit Journal ga -

zetesi, §imdi Pariste bulunan Arnavud 
ricalinden birinin ~ahsi kanaatini bildir
rnektedir. 

Bu zata gore, isyan hareketi 1935 se
nesindeki ihtilalin ternadisinden ibaret
tir. Bu ihtilal neticesinde Kral, rnem -
lekette serbest temayiillii bir kabine te§
kil etmege mecbur olmu~ ve Etern To
to bu kabinede o zaman Ba~vekaletten 
daha rniihirn olan Dahiliye NaZ!rhgt ma
kamma getirilrni~ti. 

Toto ile ~imdiki ihtilal liderleri, sa
dece rnemlekete gasbedilen kanunu e· 

sasideki serbestlikleri lade etmek isti
yorlardL isyam bir korniinist hareketi 
addetmek dogru degildir. Amele s1mf1-
nm mevcud olmadtgl bu ziraat~i ve kii
<;iik irad sahiblerile rneskun memleket
te korniinistlik yoktur. kan§tklik daha 
vahirn bir ~ekil alsaydt, ecnebi bir dev
letin miidahalesinden korkulurdu. Boy
le bir rniidahalenin vuku bulrnast i<;in, 
§imdi arhk hi<;bir sebeb kalmamt~hr. 

Bir lngiliz gazetesinin iddiast 
Londra 18 (A.A.) - Arnavudluk is -

yam hakkmda tefsirlerde bulunan Daily 
Herald gazetesi, Mussolininin yeni bir 
sergiize~te ablacagmt soylemektedir. 

Bu gazete, Arnavudlugu korniinizrn • 
den kurtarrnak bahanesile italyanm, 
Kral Zogoya Arnavudlugun italyan dii~
mam unsurlarma kar§l tedbirler alrnaga 
sevkedecegini yazmaktadtr. 

...................... .,,,,,,.nnonnllllllllnllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""""""""""""""""" 

Biit~e varidat1nda 
mes'ud inkisaflar 

' 
Memleketteki refah1n 
gittik~e artmakta ol

dugunu gosteriyor 
Ankara 18 {Telefonla} - 1937 

ctevlet butc;esinin gec;en ytla nazaran mii· 
him bir fazlahkla hamlanrnasml temin 
eden varidat tezayudii en ziyade giim • 
ruk, muamele, istihlak vergilerile inhisar
lar hastlatmda, buhran ve muvazene ver
gilerinde goriilmektedir. Hazine vaziyeti 
de diger ytllara nazaran memnuniyeti 
rnucibdir. Ge~en ytllann ikincikanun ve 
nisan aylarmda daima borc;lu vaziyetin
de goriilen hazine bu ytl ayni aylarda 
alacakh vaziyetinde bulunmaktad!T. Ya
ptlan tetkiklere gore muamelatt nakdiye 
kolayhklanm temin i<;in Hazineye veri
len kredi salahiyetlerinin miihim bir kts
ffil kullanilmadtgt halde devlet taahhiid
leri giinii giiniine ve tamamen ifa olun • 
mu~tur. 

Harici ticaret vaziyetimizi gosteren 
istatistiklerde bilhassa 1936 YJlmdaki ih
rac maddeleri ktymet tutanmn diger se
ndere nazaran artmt§ olmast nazan dik
kati celbetmektedir. 

Doviz vaziyetimiz de ge<;en y11lara na· 
zaran kayda §ayan bir iyilik gostermekte

Y eni ispanyol kabi
nesi tesekkiil etti 

' 
ihtilalciler ~imal cep

hesinde ilerlemekte 
devam ediyorlar 

Durango 18 {A.A.) -Havas Ajan
SI muhabirinden: 

Amorebieta, diin ak§amdanberi yan • 
maktadtr. Bu §ehri miidafaa ic;in attcak 
1 00 kadar milis kalmt§hr. F rancist kttaat, 
Amorebieta'mn cenubuna gec;mi§lerdir. 

Salamanca' mn bir tebliginde F rancist
lerin Amorebieta'ya 400 metro mesafede 
olduklan bildirilmektedir. Bu kuvvetler, 
ileri hareketlerine devam ederek Echano, 
Epalza, Evacha, Arrinda, Zudagoitia 
ile Sanmiguel m.;tnastmm i§gal etmi§ler • 

dir. 
Y eni l•panyol kabinesi 

Valencia 18 (A.A.) - Y eni kabine 
te~ekkiil etrni~tir. 

Halk cephesini te§kil eden biitiin siyasi 

partilerin miimessillerinden mi.irekkebdir. 
Umumi l§ ittihad1 ile milli i§ konfederas • 
yonu kabineye i§tirak etmemi§lerdir. 

Propaganda Nezareti, Hariciye Ne • 
zaretinin bir dairesi haline gelmi§tir. 

dir. Bu malumatm heyeti umumiyesi bu 
arada tetkik ve muhakeme olunur, ve 
1936 mali yth i~inde vergi nisbetlerinde 
degi§iklik yaptlmadtgl ve yeni vergi ihdas ttr. 

olunmad1g1 gozoniinde bulundurulursa ingiliz Bas, vekili 

48 ya§mda olan Ba§Vekil Negrin Mad
rid meb'usu, doktor ve Madrid Oniversi

tesi bioloji profesoriidi.ir. lkttsadi ve ma
li meselelerde miitehass1s olarak tanmml§· 

sene ic;inde elde edilen varidat fazlasmm 

rnemleketteki i§ hacminin geni§lemesinden son nutkunu soyledi 
ve halkm i§tira kabiliyeti artarak bunun 
kar§thgt olan istihlakin de artm1~ olmasm
dandtr. 

V ergi tahsilatt miktanmq da inki§af ey
ledigi bu tahsilatt gosteren cetvellerden 
anla~tlmaktadtr. 

Parti Meclisi Grupunun 
i~tima1 

Ankara 18 (A.A.) -C. H. P. Ka
rnutay Grupu bugiin ogleden sonra An • 
talya saylav1 doktor Cerna! T uncanm re· 
isliginde toplandt. 

Hariciye Vekil vekili Saracoglunun 
Hatay meselesinin son durumu ve Ce • 
nevrede cereyan eden miizakerelerin bu • 
giinkii safhast hakkmda verdigi izahat 
Parti Grupunca ittifakla tasvib edildi. 

Ankara Vali muavinligi 
Ankara 18 (Telefonla) - Ankara 

Vali muavininin heyetimizle birlikte Ce
nevrede bulunmas1 dolaytsile Vali mua
vinligini vekaleten <;anakkale kaymakaml 
Haluk ifa etmektedir. 

Giimriikte tayinler 
Ankara 18 (Telefonla} - Mersin 

ithalat giimriigi.i mi.idiirii Re§ad Arar 
Giimri.ik ve 1 nhisarlar V ekaleti T etkik 
l§leri miidi.ir mua vinligine tayin edilmi§ 
ve di.in i§e ba§lamtj_ttr. 
:Yunan Krah lngiliz Krahna 

ni§an verdi 
A tina 18 (Hususi) - Y unan Kralt 

tarafmdan lngiltere Krah Altmc1 Geor· 
ge' a verilen Kurtanct ni§anmm biiyiik is
tavroz riitbesi diin Londrada bulunan 
Yunan Veliahdi tarafmdan Krala veril
llli&tir. 

Pansilvanyada oliim cezasl 
kaldtrtldl 

Harissburg 18 (A.A.)·- Pansilvan
foo devletinin parlamentosu, 87 reye kar§t 
k . reyle oliim cezasmm kaldmlmasma 

arar verrni§tir. 

«Krallarin ilahi hak-
lar1 nazariyesi arbk 

olmii~tiir» 
Londra 18 (A.A.) Ba§vekil 

Baldwin, bugiin gene mektebliler i:iniinde 
soyledigi biiyiik bir nutukta, Ba§vekil o
larak bunun son nutku oldugunu kaydel· 
tikten sonra, ezciimle demi§tir ki: 

«- Sulhu sevenlerin sarfettikleri gay· 
retlere kar§l bizim bugiinkii silahlanrna· 
m1z esasen c;ok ac1 bir cevabdtr. Fa kat 
bunun daha fenas1 baz1 mahfillerde sulh 
bir kotii riiya gibi ilan ediliyor ve harbse 
aktllt adamlar i~in bir ideal olarak gos • 
teriliyor. 

Biiyiik Britanya lmparotrlugu ya§adJ· 
g1 mi.iddetc;e biz, bu sahte ilahlara kar§t 
seslerimizi yukseltecegiz. imparatorlugun 
ic;inde ya§tyan biitiin trklara mensub mil

yonlarca ve milyonlarca insanm da telak
kisi olduguna kani bulundugum telakki • 
mi i§te siiyliiyorum: Hiirriyet, fa kat ni • 
~~m ic;inde, kanun dairesinde bir hiirriyet. 
Oyle bir cemiyet ki onun ic;inde otorite 
ve hiirriyet ay!J.i seviyede hirer miittefik 
bulunuyorlar. Oyle bir sosyete ki, onun 
ic;inde devlet ve ferd ayni zamanda hirer 
gaye ve hirer vasttadu. 

Krallarm ilaht haklan nazariyesi ar • 
t1k olmii§tiir. Bugii.n bunun yerine biz 

devletlerin ilahi haklanm koymak iste • 
miyoruz. <;iinkii, hic;bir devlet, hi~bir hiir 
insan tapmamaz.» 

Bir Haham tevkif edildi 
Var§OVa 18 (A.A.) - Luniniec'de 

Hahamhk mektebi direktorii <;ar§t orta • 

smda Y ahudi halkt hmstiyan magazalan 

ve e§yastm alenen boykot etrnege davet 

ettiginden dolay1 polis tarafmdau tevkif 

edilmi§tir. 

CUMHURiYET 3 

19 may1s mUnasebetile 
SAMSUNDAKi HEYKEL 

• 
HEM NALINA 

MIHINA 

19 may1s milli bayram 
olmahd1r 

•• Belli, bu Sehsiivar yer • • yuzunun •• A tatii~kiin memleketi kurtannak 
azrntle Samsuna ayak bashgt 
gun, Tiirkiyenin kurtulu§ miica· 

delesinin ba§langtctdtr. 0 halde, bu tarihi 
gun neden milli ve resmi bayramlar ara· 
sma girmesin? Gerc;i, Curnhuriyet Halk 
Partisi 19 Maytst, cimnastik ve spor bay· 
ram1 olarak kabul etrni§tir. Fa kat, mille tin 
ve memleketin tarihinde bu kadar bii -
yiik ehemmiyeti olan boyle bir gi.in, yalmz 
cirnnastik ve spor bayram1 olarak kalma
mahdtr. Milli ve res!lli bir bayrama biitiin 
millet i§tirak eder; onu; biitiin millet kut· 
lular. Halbuki bugiinki.i vaziyetinde, 19 
MayJs bayram1, yalmz bir cimnastik ve 
spor §enliginden ibaret oluyor ve ona 
milletin, hatta gencligin bile mahdud bir 

ktsm1 i~tirak ediyor. <;iinkii, daireler a~tk, 
~enliklere i§tirak etrniyen mektebler a~1k· 
tJr. 

en yenilmez ~etinligini yenecek 
Bizde en <;ok hey-

kel ve abide ., yapan 
ecnebi heykeltra§la 
rmdan biri Viyanah 
Kripel, digeri ita! • 
yan Kanonika' dH. 
Eger tabir caizse bi
rincisi daha roman· 
tizme, ikincisi daha 
~ok lirizme kaytyor 
denebilir. Birincide 
eb' ad geni§, kiitle 
m. ifade kabank. 
!kincide aksine; ha
cimden c;ok c;evikli
ge, kuvvetten c;ok 
incelige, ve toptan
hktan c;ok niianslar -
daki manaya tema • 
yiil var. 

Onun ic;in Kri • 
pel' e uzaktan, Ka -
nonika'ya yakmdan 
bakmak daha 1y1. 
Birinin eseri mey -
dana, otekininki av
luya yak!§IYOT. Bi -
rincisi hayktrdt, ikin· 
CIS! seslenir.. ikisi 
de Ankarada hirer 
ath heykel yaptJ; her ikisinin atla -
rma bile bakmtz: Kripel'in Hakimiyeti
milliye meydamndaki ah adali, Kanoni
ka'mn miize onundeki ah asabidir. 

Bizde heykel hayatl Kripel'le ba§lar. 
0, bizde heykel yapanlarm yalmz biri 
degi) birincisidir. ilk abidevi heykeli ya
pan o amma, ona bu ilk heykeli yapbran 
da Yunus N adinin Ankaradaki Y eni 
Giin gazetesi oldu. Biiyiik Zaferin ferda
smda gazete ilk defa bir zafer abidesi 
yaphrmak ic;in milletin comerdligine mii
racaat etmi§ti. ilk heykelimiz biitc;elerle 
degil mekteb yavrulanndan jandarrna ne
ferlerine kadar butiin halkm gonul co· 
rnerdligile yaptlmt§h. 

Bundan on be§ ytl evvel, 922 de, o 
zaman Tiirkiye Millet Meclisi ikinci reisi 
olan Ali Fuad (Pa§a) nm riyasetinde o· 
tuz k~rk zattan miirekkeb bir abide ko· 
misyonu te§kil edilmi§ti ve bu sahrlan ya
zan da o komisyonun umurni katibligini 
yapnyordu. Ankaranm Hakimiyetimilliye 
meydanmdaki heykele yalmz bir san' at 
eseri gibi degil bir tarih gibi bakmahy1z. 

Hatta sadece bir tarih gibi de degil, 
ona asll bin §U kadar ytl Tiirke heykeli 
haram eden medresenin tecessiim etmi§ if
last ve bin §U kadar ythn san' at hiisramm 
kaptyan bir sembol gibi bakmahytz. Bu· 
yiik zaferin hatJrast i~in biiyi.ik zaferi ya· 
ratanla beraber yukselen o abidenin en 
altmda Tiirkii heykelden mahrum eden 
zihniyetin cesedi bir pestil gibi ezilerek 
yatJyor. 0 heykel yalmz heykel degil 
diindeki uzun menfinin sonu ve sonsuz 
yarmdaki miispetin ba§tdtr. 

Samsun heykelinin cenub cephesi 

letteki cevherin ytldtzh pmltlSina dikerek 
ic;li dt§h bi.iti.in bir husumet cihanma mey
dan okuyan Bi.iyiik Kurtancmm ilk ayak 
bashg1 bel de; oradaki heykel elbette yii
ziinii garba <;evirerek atJm §ahlandtran bir 
§ehsiivan gosterecekti; ve Kripel'in Sam· 
sundaki heykeli de iiyledir. 

Fa kat atm §ahlam§JOI heykelle§tirmek, 
bu c;ok tehlikeli bir~ey; heykel duru§ ve 
donduru§lUT; ha!buki §ah)am§ bir amn 
hareketi; hareket olan am hem hareketten 
kaldtrmak, hem o kalb§ta hareketi ya§at
mak, bu biiyiik bir cur' et ister. Bir kiihey
lamn §ahlam§l giizel §eydir, c;elik adalele
rin zemberekleme bir fulayt§la ufki gov
deyi §akulle§tirmesi eneT)mln en giizel 
manasm1 gi:isterir. Y almz burada giizel o
lan govdenin ald1g1 ~ekil degil yaphgt 
harekettir. Biz o ani hareket esnasmda 
atJn kahn karnmdaki yakt§lkS!Zhgt degil 
sadece gosterdigi hamleyi goriiriiz. Fakat 
o enstantane hareket tuncun kahbile don

durulup daimi olarak tesbit edilince ... 
i§te heykelin en mi.ihim olmas1 laztm 

gel en garb cephesi; zaten heykelin neye 
yaptldtglnl da bu cephedeki kitabe soyli.i
yor: «Vatanda Milli Mi.icadeleye ba§la
mak i<;in Gazi 18 May1s 1919 tarihinde 
Samsuna c;tktt.» Bu cephede ah onden go
riiyoruz. F akat fazla §ahlanan at bize sa
dece karmm gosteriyor. Kahn bir kiiti.ik 
gibi dikilmi§ karm. Karmdaki bu kahn
hk yukanda bilek ktrarak muallakta du
ran on ayaklan bi.isbiitiin zayiflatmakta
dtr. Ahenkli atm ahengi gitrni§. Bu atta 
celadetten ziyade meharet manas1 var; 
sirkte talim edilerek hi.iner gosteren bir at 
mana st. 

F azla §ahlanan atm tunc govdesini o 
vaziyette tutabilmek i<;in heykeltra§ taktik 
bir oyun yaparak govdenin stklet merkezi
ni uzahlml§ kuyrugun ktvnlmt§ ucuna is· 
tinad ettirmi§. Heykele hele arkadan, ya· 
ni §arktan bakarken di.ipdiiz ve besli sag· 
rmm boyle kuyruk ucuna yaslanarak is
tirahat eder gibi duru§u, hem tiiyden iba-

ren kuyruga kendi 
mahiyetinden haric 
bir vazife yiikletiyor, 

hem de bu atm oyle 
i~ten gelme bir ruh 
hamlesile §ahlanma
dtgmt if§a ediyor. 

insan ruhu aldattl · 
maga gelmez, aldat· 
hgml soyliyen san • 
at da olsa ktzanz! 

At ancak §imal 
cephesinden, yani de
niz tarafmdan iyi 
goriiniiyor. Bu cep
henin kaidesinde ka
dmh erkekli giille 
ta§JYIP top c;ekenle • 
rin kabartmas1 var. 
Atm bu taraftan iy1 
goriinmesinin sebebi 
profilden uzayan 

boy sayesinde gi:iv • 
deki cephe kiitiik
liigiiniin gitrnesi, ve 
ayak kureklerinin 
kabarhs! sayesinde 
de ayaklarm gozu 

dolduran bir ehem
rniyet almi§ olmasJdu. Bu cepheden kuy
ruk da bir istinadgah gibi durmaktan ziya
de ucundan bir yere taktlmt§ gibi eski te
sirleri bir derece azaltarak giiriiniiyor. 

Cenub cephesine gelince: Arllk bu ta
rafta dikkati kendine ~eken binilen degil 
binendir; §ahlanan a ttan c;ok atJ §ahlan
duana baktyoruz. Zaten attn garba §ah
lanmasmdan dolayJ §ehsiivan onden iyi 
goremezdik. Arkadan da tabiatile yalmz 
strtlm gorecegiz. Vakta §imal cephesi 
govdenin sag profilini gosteriyor; fakat 
k1h<; soldadtr, ve diinyaya meydan oku
yan §ehsiivar elbet kthcma davranacak; 
bunun ic;in de ba§ ve govde biraz o tarafa 
donecek . .5imal cephesi attan kazamp 
§ehsiivardan kaybediyor. Halbuki cenub 
kazandtgl §ehsuvarla buti.in cephelere mu· 
zafferdir. 

Zaten bu cephenin kaidesinde koyliisi

le §ehirlisile halkm Ataturke minnetini 

gosteren kabartma da giizel. Ve atmm 

iisti.inde, ilk ayak bashgt bu beldeden, bi

raz sonra ic;ine atJlacag1 Anadoluya ba

kan §ehsuvar: Baki§I bi.iyiik davanm za
ferine <;ektigi kthc gibi keskin. <;ehrenin 
asabiyeti ic;teki ruh hamlesini dt§a vur· 

durmu§ gibi a§ikard1r. Viicudde kurulmu§ 
bir yay gerginliginin diriligi var. KtLca 
davram§ fevri bir hiddeti degil ne yapa
cagmt bilen bir enerjiyi gosteriyor. Belli 
bu §ehsiivar yeryiiziinun en yenilmez ere· 
tinligini yenecek. 

Acaba bunlan heykelin kendi mi say
lemektedir, yoksa bu duygular bizim onu 
bili§imizden mi ileri geliyor? Hic;bir hey
kel biz ona mana vermezsek o bize ta§l• 
dtgt manay1 veremez. Elverir ki o heyke
lin manast bizdekini tekzib etmesin. Hal

buki §U at iistiindeki §ehsiivar bizim onun 

hakkmdaki bilgilerimizi tekzib degil te

yid ediyor. Boyle eserlere muvaffak ol

mu§ denilir. 

ISMAIL HABIB 

Ataturkiin, tekba§ma, kurtulu§ yolunu 
bulup o yolun ilk yolcusu ve milletin On
deri oldugu giini.in, resmen milli bayram 
ittihaz edilme5ini istiyoruz. 0 giin, Ata· 
tiirkiin, Curnhuriyeti kendisine emanet et· 
tigi genclik, cimnastik ve spor §enlikleri 
yaparak 19 MaytSI kutlular. 

Biz Tiirklere hi~ bir§ey soylemiyen, 
hi~bir milli heyecan vermiyen 1 mayts gii· 
nii, <<Bahar bayram1» diye milli ve resml 
bayramlar arasma girer de Tiirkiye Cum· 
huriyeti tarihinin en miihim giinlerinden 
biri glan 19 Mayts milli bayram yaptlmaz 
olur mu hic;? 

1 may1s giinii, dikkat ettinizse, istan· 
bulda resmi dairelerden ba~ka hemen hic; 
bir miiessese, hi<;bir ev bayrak asmamt§tJ. 
Demek ki bahar bayram1, milletin ruhun
da, yer tutrnu§ ve yer etmi§ bir bayrarn 
addedilemez. Sadece resmi v~ kanuni bir 
bayram mahiyetinde kalan 1 mayts bahar 
bayram1 yerine 19 May1s Atatiirk bayra· 
mm1 ikame etmeliyiz. 

Atatiirkiin yurdu kurtarmak azmile 
Samsuna vardtgl giin, muhakkak ki en 
heyecanh, en candan tezahi.iratla kutlu • 
lanacak ve yalmz resmi degil; tam mana
sile milli bir bayram da olacakhr. 

Hastanelerin tedavi ucreti hakkmda 
Belediyenin bir tavzihi 

Diin, bu siitunda yazdtgtm yaz1 i.izerine 
Vali ve Belediye reisi namma bir 

tavzih aldtm. Fakir hastalann asia ktr· 
tasiye muamelelerine tabi tutulmtyacakla
rmt bildiren bu tavzihi bu siitunda mem· 
nuniyetle ne§rediyorum. Memnuniyetim, 
Belediyenin fakirleri dii§iinmii§ oldugu 
kadar yaz1ma cevab vermek hususunda 
gosterdigi siiratten ileri geliyor. Her i~te 
boyle gayretli ve c;abuk olmalanm temen
ni ederim. 

l§te Belediye Reis muavininin tavzihi: 

Cumhuriyet gazetesl Yaz1 i§leri 
Miidiirlligtine 

Gazetenizin 18/5/937 T. li niishast • 
nm «Hem nalma hem mthma» siitununda 
Belediye hastanelerinde tedavi ic;in alma· 
cak iicret tarifesi dolaytsile yaz1 muhar
ririnin serdettigi mii§ki.ilat ve endi§eler 
yersizdir. <;i.inkii hemen miidahale ve te
daviye muhtac hastalar kim olursa olsun 
derhal hastaneye kabul olunurlar. 

Bu gibi hastalann fakirlerini tespit i~in 
ktrtasi muamelelere ba§vurmalanna liizum 
yoktur. Bu hususta hastane ba§hekimleri
ne takdir hakkt ve salahiyet verilmi§tir. 

Giizel tesadiif; Ankarada vatanm ilk 
heykelini yapan Kripel'e Samsunda da 
davamn ilk ba§lamasma aid heykeli yap
mak nasib oldu. Ankaradaki heykelde 
Ataturk kazand1g1 zaferden sonra zafe
rine bakan bir kumandan temkininin riiku· 
detile durur. Oraya oyle yakt§Hdt. Hal· 
buki Samsun; oli.im karanhklannm tab aka 
tabaka derinligi i~inde gozlerini suf mil-
II I I Ill ltllltl till Ill ttl Ill 1111111 I II I II 111111 Ill Ill 1111 II I I IIIII Ill 1111111111111111 Ill IIIII IIIII 111111 I I I I I I '• 11 Ill llllllllllllllltltllll I II Ill tlllllllflll 1111111111 II fll II 111111 II I II 

T arifenin bagh oldugu talimatname 

dikkatle okunursa vaziyet anla§thr. Y azt 
muharririnin yanh§ telakkisi yiiziinden u
mumi efkarda bir tereddiide mahal kal
mamak i.izere vaziyetin aydmlattlmast ic;in 
bu yazmm ayni sutunda aynen ne~rini rica 
ederim. 

Habesistanm Merkezi 
' 

degi~tiriliyor 
Roma 18 {A.A.) - Gazete haber· 

lerine gore, Habe§istanm payttahtmm 
Adis-Ababadan Djimma ve yahud Des
sie'ye nakledilmesi ihtimali vardu. Zira, 
Adis-Ababa 'nm iklimi, A vrupahlara uy
gun gelmemektedir. 

Bu haberlerde, diger bazt §ehirlerin de 
yerlerinin degi§tirilecegi ilave olunmak ~ 
tadtr. 2.400 metro yiiksekliginde bulu • 
nan Gondar §ehrinin 1,800 metro yuk · 
seklikte yeniden in§a eidlmesi ihtimali 
mevcuddur. Ogrenildigine gore, yeni 
Gondar'm planlan §imdiden haZJT bulun
maktadtr. F akat in§aata ancak Gondar' a 
miintehi olan yollar sisteminin ikmalin -
den sonra ba§lamlacaktu. 

lngiliz dominyonlarmm pa· 
muk istihsalab 

Londra 18 (A.A.) - ingiliz pamuk 
miistahsilleri cemiyeti tarafmdan ne§re -
dilen bir rapora gore Hindistan haric ol
mak iizere biitiin lngiltere lmparatorlu -
gunda 1936 senesinde istihsa) edilen pa
muk miktan bundan evvelki biiti.in rokor
lan ktrml§hr. 

1937 senesi tahminlerinin pek sarih o· 
larak daha miisaid oldugu raporda ilave 
edilmektedir. 

Kral Edward 3 
haziranda evleniyor 

Tours 18 (A.A.) - M. Rogers, 
bugiin saat 14,30 da gazetecilere beya • 
natta bulunarak Windsor Dtikiiniin 
Mistres Wallis Warfield ile izdivacmm 
3 yaziranda Cande §atosunda icra edile
cegini soylemi~tir. Bu son aylar zarfmda 
Di.ik ile ve Mistres Wallis Warfield ile 
miinasebetlerini idame etmi§ olan zevat 
davet edilecek ise de izdivac merasimin
de Kral hanedam erkamndan hi~ kimse 
bulunmtyacakttr. 

Krali~e Mary lac giyme 
merasiminde aglamr, 

T etevvii~ meras1mmm Westminster 
kilisesinde cereyan eden safahatlm tes • 
bit eden film, usulen hukiimdann miisa
adesi almmadan halka gosterilemiyecegi 
ic;in, filim once Norfold Diiki.i ile Can

terbury ba§ piskoposu tarafmdan goriil
mii§tiir. Fakat, filimde, Kralic;e Mary'nin 
oglunun tetevviicii esnasmda aglad•gmt 
ve mendilini stk stk gozlerine gotiirdi.igii
ni.i tesbit eden sahneler mevcud oldugu 
ic;in, bu k!S!mlann muhafaza edilip edil
miyecegt tereddiidii mucib olmu§ ve 
Kralic;enin miitaleasma miiracaat edil • 
mi§tir. Kralic;e Mary, tebaasmm, kendi -
5101 aglar gormesini istemedigini soyle • 

Hatayda ~1kan yersiz 
bir rivayet 

Iskenderun 18 (Hususi) - Pazartesi 
glinii burada garib bir hadise oldu ve 
baz1 §ahtslarm tela§l! hareketleri nazan 
dikkati celbeder bir hal ald1. Bu arada 
Movses Derkatustyan'la Artin Hamal -
yan istihbarat merdivenlerini ad~ta a
§mdirdrlar. Bu tela§m Tiirklerin Isken
derun hiikilrnetini teslim almak iizere 
gelmekte olduklarma dair <;tkan bir §a
yiadan ileri geldigi anla~tldt. 

Giimriik tarifesinde bir 
degi§iklik 

Ankara 18 (T elefonla) - Giimriik 
tarifesi kanununun 366 ila 370 inci po
zisyonlanna giren pamuk ipliklerinin bir 
kararnamesinin (s) listesine almarak 
rnemlekete serbestc;e ithalleri hakkmdaki 
icra Vekilleri Heyeti karan Yiiksek T as
dika iktiran etmi~tir. 

~i§-ve filmin bu sahnelerinin c;tkanlrnasJ~ 
m ernretmi§tir. 

Bunun iizerine o sahneler filimden 
c;tkanlml§ ve imha edilmi§tir. T etevviic 
merasiminin akabinde hamlamp Londra 
ve Paris sinemalannda gosterilen filimler 
merasimin mf haricde cereyan eden saf
halanm gosteren filimlerdir. Kilise da
hilindeki merasimi gosteren sansiirlii filim 
heniiz ekrane intikal etmerni§tir. 

Vali ve B. Relsi 
namma 

Ekrem Sevencan 

Vali - Hiiseyin Cahid 
davas1 

lzmit 18 (T elefonla} - Istanbul 

Valisi ile Hiiseyin Cahid davasma devam 

edildi. 
Suc;lulann mahkumiyeti sabtkalan o

lup olmadtgmm istanbul Miiddeiurnu • 

miliginden soru1masma ge~en celsede ka

rar verilmi§ti. Y aztlan tezkereye cevab 

gelmediginden keyfiyetin tekidine ve 

celsenin gelecek sahya talikine karar ve· 

rilmi§tir. 

Her ya~ta spor yapa· 
ntn b~., viicudune 

yiik olmaz. 



I 

KUt;Uk 
hlkiye Yat1r 

Gavur Hiiseyin, <;atalkoyiin hie; se -
vilmiyen bir insamyd1, Kendisile kimse 
konu§Illazdi. Onu, koyde bir an bile tut
miyacaklardi. Fakat o, <;atalkoyiin biraz 
uzagmdaki eski bir c;iftligin harabelerin • 
de oturuyor, ufac1k tarlasm1 iki c1hz o • 
kiizile ve on be§ ya;mdaki oglunun yar· 
dunile siiriip, ekiyordu. 

Giiz gelince oglile beraber tarlay1 bi
~;er, aldJg1 ekinlerle gec;inmege c;ah§!Td!. 
Kendisile kimse konu§madigi ic;in, kasaba
ya giderken koyden c;abuk c;abuk gec;er, 
<;atalkoyliilerin hakaret dolu nazarlann
dan kac;ard1. 

Bu haline kendisi de §a§Iyordu. Ne 
yapmi§Ii ki kendisine «Gavur Hiiseyin» 
diyorlard1? 

Guya istiklal Harbinde dii§mana yar
d,m etmi§, Tiirklerin maglub olacagm1 
zannederek onlara iltihak etmi§ti. Koy -
liiler boyle soyliiyorlard,. Halbuki o, va
tamna ihanet etmegi akhndan bile gec;ir
mezdi. 

Diinyada bir oglundan ba§ka kimsesi 
yoktu. Harb zamamnda acr kalmamak 
ic;in uzak bir ~ehre giderek bir hastanede 
hizmetkarhga girmi§, harb bitince koye 
donmii§ ve bugiinkii harabesinde ya§a • 
maga ba§laml§tl. 

l§te harb zamam ortadan kaybolu§u, 
onun hakkmda bu §ayiamn c;1kmasma ve 
kendisine «Gavur Hiiseyin» admm ta • 
k1lmasma sebeb olmu§tu. 

~~~ 

Koy odas1 kalabahkh. Ekseriya oldu
gu gibi bahis gene Gavur Hiiseyne inti -
kal etmi~ti. Muhta koyliilerin sozlerine 
hak veriyor, Gavur Hiiseyin hakkmda 
a tip tutuyor: 

- V a tan haini, diyordu, arhk o, kay
de kalmamahd1r. Ben onu koyden <;Ika
racaglm! 

Koyliilerin hepsi, ba§larile bunu tas • 
dik ettiler. Ahmed Aga da ayni fikir • 
deydi: 

- Dogrudur muhtar, dedi, yalmz o
nu bir kere de Yahr'a sorahm. Bakahm 
ne diyecek? 

lmam da hemen fikrini soyledi. 
- Yabr, onu muhakkak istemiyecek

tir. Ona herhalde sormak laz!ID. Sen ne 
diyon muhtar? 

- Ben, bu i§i sana hirak1yom. Cit, 
Gavur Hiiseyne haber et. Y arm ak§am 
Y abra iic; mum yaksm. Sabah giin dog • 
mad an hep gidip bakacag1z! 

Catalkoyliiler, Y a bra kar§l c;ok bag -
hydi!ar. Bir hastalan olsa, ona adak a • 
darlar, kurakhk olsa, dua ederlerdi. 

Onun, hastalan iyi ettigine inamrlar • 
d1. Birisinin fena fikirli olup olmad1gm1 
da, gece, Y atmn ta§l iistiinde yakhklan 
i.ic; mumla anlarlard1. Eger sabahleyin 
giin agarmadan geldikleri vakit mumla" 
nn erimi§ ve bitmi§ oldugunu goriirlerse, 
Yatmn, o kimseden memnun olup sabaha 
kadar onun l§Igmda dola§hgmi, bu suret
le onun temiz fikirli bir insan oldugunu 
kabul ederlerdi. 

E&er mumlar yanmami§Sa ve dikildik
Ieri gibi duruyorlarsa o adam muhakkak 
fena fikirli bir adamd1r. <;iinkii Y ahr, 
boyle fena insanlann 1~1gmda dola§maz. 

:to :to :f. 

Giine§in dogmasma daha c;ok vakit 
varru. Etraf alaca karanhkti. Koyde ses, 
L22!2 

sada yoktu. Uzaklardan kopeklerin ulu
malan duyuluyordu. 

Muhtar, hemen yatagmdan fnlad1. 
Aceleyle §alvarml ve yelegini giyerek so
kaga <;:1kt1. H1zh h1zb yiiriimege ba;lad1. 
Herkesten evve) Y a tum oldugu yere git
mek istiyordu. 

Koy mezarhgmm on tarafmda olan 
Y a tum mezanna yakla§hgl zaman ima
m!, Ahmed Agay1 ve birkacr koyliiyii 
gordii. Gavur Hiiseyin de gelmi§, bir ke
narda boynun; biikmi.i§ oturuyordu. 

Muhtar, orada bulunanlara toptan bir 
selam verdikten soma besmele ile Yah· 
nn yanma yakla§h. Bakh, tier mum da 
oldugu gibi duruyordu. Karanhkta iyice 
gorebilmek ic;in egildi. Mumlann, kib • 
ritlendikten sonra fitillerinin siyahland1 • 
gmi ve sonra sonmii§ oldugunu farketti. 

Halbuki gece hicr riizgar esmemi§, 
yaprak kliDildamaml§tl. Gavur Hiiseyne 
dondii: 

- Gordiin ya Hi.iseyin, dedi, seni 
Y ahr bile istemiyor. Bir senedir koyiin 
di§mda oturuyondu. ~imdi orada da o • 
turanuyacaksm. Y arm dan tezi yok bu • 
ralardan uzakla§! 

Bu soz iizerine Gavur Hiiseyin, inler 
gibi: 

- Muhtar, dedi, ben vallahi giinah
SIZlm. Gavura gitmedimdi. Ac; kalmak • 
tan korkarak Gah§mak ic;in hastanelerde 
U§akhk ettim. Eger yalan diyosam og • 
lumun §imdicik oliisiinii opeyim ... 

Bunlara inanm1yan koyliiler soylenme· 
ge ba§ladilar: 

- Biz Y ahrdan korkanz. Y arin gi • 
deceksin. 

- Biz seni istemiyoruz. 
-Gene gavura git! Burada i§in yok. 

Gavur Hiiseyin, biitiin koyliilerin ken
disini istemedigini anlaymca aglamaga 
ba§lad1. Muhtarm yamna ko§arak elle • 
rine sanld1 ve son defa yalvard1: 

- Vallahi muhtarcim bir suc;um yok. 
Sana yalan demi§ler. Bana acll .. 

Muhtar, ters, ters Hiiseyinin suratma 
baktl. Sonra ellerini iterek: 

- Sen yarmdan tezi yok gideceksin, 
dedi, biz di.i§manla bogazla§Hken sen 
karmm dii§iindiin. Dli§mana yard1m et
medinse bile daha biiyiik bir sue; i§lemi§· 
sin ... Gideceksin!. .. 

Ertesi gi.in (:atalkoyliiler, Gavur Hii
seyni koyden uzakla§IITmak ic;in harabe
ye gittikleri zaman kimseyi bulamad1lar. 

Nahi Tezel 

Ku§adasmda vergi ka~ak~1h· 
g. yapan bir miiessese 

Ku~adasmda italyan Soko zeytin fab
rikasmm vergi kacrakgihgl yapt1g1 mey
dana <;Ikanlml§ ve miiesseseden ceza o
larak 50,062 lira tarhedilmi~tir. Bundan 
ba~ka §irket gizlice c;ifte defter tuttu -
gundan ve ecnebi i§t;i c;ah§hrd1gmdan 
dolay1 da Adliyeye verilmi§tir. 

T ehir edilen gezinti 
istanbul ilk ogretmen ve i§yarlanndan 

olenlerin ailelerine yardlm cemiyeti tara· 
fmdan 23 may1s tarihine rashyan pazar 
giinii yap1lmasi kararla§tlnlan <;marc1k 
tenezziihii, gosterilen umumi arzu iizeri· 
ne, 20 haziran tarihine tehir edilmi§tir. 

Ge<;enlerde Berlinde •Bana dort sene verimz• 1stmli sergi 
a<;1ld1g1 vakit biiyiik merasim yapild1 ve Hitler miihim bir nutuk 
soyledi. Fotograflar bu nutuk soylenirken ve geceki fener alay1 
esnasmda allnrnJ~tir. 

----- ----~- ~ 
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Teknik Lugat 
Universum Bastmevi • istanbul 1937 

Fiatt 150 kuru§. 

Makine ve elektro teknik kelimelerin 
almancadan tiirkgeye mukabillerini gos
teren bu degerli lugatin miiellifi mii -
hendis Adnan Halet Ta§pmard1r. Kita
bm ne biiyiik bir ihtiyaca tekabiil etti
gini on soziinden aldigimlZ §U ciimJeler 
pek giizel gostermektedir: 

cTiirkr;emizde (Teknik Lugat) kitab
larmm bulunmamas1 bizi hemen daima 
yabanc1 kelimeler kullanm1ya mecbur 
etmektedir. Bi:iylece, eskidenberi kulla
mlan oz tiirkcre kelimeler gun ger;tikc;e 
unutulmakta ve buna mukabil teknik 
yaz1lanm1zda goriilen yabanc1 kelime
lerin saylSl artmaktad1r. 

Teknik tiirkr;emizde gaze c;arpan ikin
ci bir nokta da herkesin kendi bildigi 
Avrupa dilinden teknik 1stllahlar s~e
rek tiirkc;ede kullanmas1d1r. Bunun ne
ticesi olarak teknik dilimiz kozmopolit 
bir hale gelmektedir.> 

Yirmi senelik bir ara§brma mahsulii 
olan bu kitab sanayide, fabr·ikalarda, 
teknik miiesseselerde Turk teknisyen, 
usta ve i§r;ilerin kullandlldan kelime -
lerle doludur. 

Oz tiirkc;e kelimeler hep ba§ta gel -
mek ve bunlar bulunmad1g1 takdirde 
beynelmilel say1lan kelimeler oldugu 
gibi tiirkcreye almmaktad1r. 

Buraya kelimelerin men§e lisanmda
ki okunu§ tarzmm esas tutuldugunu da 
Have edersek bu ciddi eser hakkmda u
mumi bir fikir vermi§ oluruz. 

Bu kitabdan her hangi bir lugat kita
bmdan fazla olarak edilecek ba§ka isti
fadeler de vard1r: 

- ~imdiye kadar bir araya toplan -
maml§ alan oz tiirkc;e teknik kelime ve 

-
Samsun lisesinde veda •• • musameres1 

Samsun (Hususi) - Lisemizin son s1mf talebesi c;ok giizel bir veda miisame
resi vermi§tir. Talebe velilerile eski mezunlann ve birc;ok miimtaz davetlilerin 
bulunduklan bu miisamerede giizel ~arkllar soylenmi§ ve Ana ismindeki piyes 
kusursuz bir §ekilde temsil edilmi§tir. Gonderdigim resim, Ana piyesinde rol 
alan gencleri bir arada gostermektedir. 

-Miiessit bir oliim 
Ferik Bekir Pasanm oglu ·ve 

ferik Nuri Pasamn. damad1, Viya

na elc;:ilig katiblerinden Nureddin 
Virginin babas1 ve Siimer Bank 
umumi miidiirii Nurullah Sumerin 
kaymbabas1, Hicaz demiryolu eski 
naz1r1 

General Cevad Virgin 
vefat etmistir. Cenazesi bugiin
kii c;:arfamb~ giinii saat 15 te ~i,li
de Dere sokagmda Zafer aparh -
manmdan kaldirllarak namaz1 
Te,vikiye camiinde kihndiktan 
sonra makberi mahsusuna defne -
dilecektir. Allah rahmet eylesin. 

Merhumun vasiyeti vec;:hile c;:i • 
c;:ek gonderilmemesi rica olunur. 

Te§ekkiir 
17 maYJS pazartesi giinii vefat eden 

Maltepe Karaferye miibadillerinden Bay 
ikbalin kiic;iik oglu ismailin cenaze me" 
rasiminde ve taziyede bulunanlara te -
§ekkiire teessiiriimiiz mani oldugundan 
gazeteniz vas1tasHe alenen te§ekkiir e-
deriz. Karde~leri Said, Yusuf 

3 gilzel filim miisabakasma 
i!jtirak eden 1539 reyden: 

Bakir Delikanl1 
1001 

Dans devam ediyor 
405 

Patron urn ... Kocam 
133 

rl.y almt' ve Bakir Delikah filmi birinci
ligi kazanmt~br. Bu film i~in rey verenler 

Bu ak~am SARA Y •inemasmda 
~ekilecek miiklfat ke~id .. sine i~tirak 

edeceklerdir. -----

·RADYO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
12,30 plakla Turk musikisl - 12,50 hava

dls - 13,05 muhtellf plak ne~riyat1 - 14 son-
15 Ankara stadmdan naklen: Spor bayro.m1 
miina.sebetlle yap1lacak mera.slm - 18,30 
plakla dans musikisi - 19,20 mandolin or • 
kestra.s1 Berk ve arkada§lan - 19,45 kon -
ferans: c. Halk Partlsi namma: Agah Str
n (Sporun fevaidl hakkmda) - 20 Nezlhe 
ve arkada§lan tarafmdan Turk musikisl 
ve halk ~ark1lar1 - 20,30 Orner R1za tara -
fmdan arabca soylev - 20,45 Bimen !;len ve 
arkada§lan tarafmdan Tiirk musikisi ve 
halk ~arkilarl, saat ayan - 21,15 orkestra .. 
22.15 ajans ve borsa haberlerl ve ertesi gu
ntin program! - 22 ,30 plakla sololar. opera 
ve operet par~alar1 - 23 son. 

viTANA: 
18,05 mualllmler i~in - 18,35 MUSi:Ki -

19,20 jimnastik, seyahat ve saire - 20,30 
MUSiKi:Li VE El'I.LENCELi YAYIN • 21,5:> 
ORKESTRA KONSERi: - 22,50 MUSIKi -
23,15 muhtellf haberler - 23,2~ El'I.LENCE· 
Li KONSER. 

BERLiN: 
18,05 ORKESTRA KONSERI • 19,05 gra• 

mofon - 20,05 MUSiKi: - 20,45 giintln a. -
kisleri, haberler - 21,15 ORKESTRA KON· 
SERi - 22 05 KONSER- 23.05 haberler. ha
va. 'spor ~ 23,35 El'I.LENCELi MUSIKI VEl 
DANS HAVALARI. 

PE$TE: 
18,35 ORKESTRA KONSERi - 19,4C tll '" 

yes • 20,30 CiNGENE ORKESTRASI - 21 
haberler - 22,35 opera yaym1: Siegfried -
23,45 haberler - 23,50 DANS ORKESTRASI, 
istirahat esnasmc!a haberler - 1,10 son ha
berler. 

BUKRE!;l: 
18,05 El'I.LENCELI KONSER - 20,15 K<?

RO KONSERi - 21,15 konferans - 21,35 ~I
YANO KONSERi: • 22,10 !;lAN KONSERI • 
22.35 hava. haberler, spor - 22,50 GECE 
KONSERi: - 23,50 frarunzca ve almanca 
haberler - 24 son haberler. 

LONDRA: 

1sblahlarl, dil etiidleri yap1ldJ.gi §U s1- ~~~---•••••-•••••••••••••••••••••• 
rada, toplu bir halde ortaya k1)ymak, Ulu Onderimiz AT A TURK'iin Anadolu topraklanna a yak basbklan 

18,05 ~ocuklarm zamam - 19,05 PiYANO 
KONSERi - 19,40 DANS ORKEf?TRASI .-
20.05 haberler, hava - 20,35 HAFIF MUSI
Ki - 21 05 konu~ma - 21,30 OPERA YAYI• 
NI: DON GIOVANNi - 24,35 haberler, ha
va ve saire - 24,45 gramofon. _ Teknik dilimize yeni yeni giren Iii- 19 MA YIS ~enligi ile gen(:lik ve spor bayram1 

zumsuz yabanc1 dil kelimeleri yerine e- SAK A RYA s ·• N EM ASI PARiS [P.T.T.J: 

sasen dilimizde mevcud i:iz tiirkse lSh-
lahlan koymak. 

Bu mevzuda §imdiye kadar, zanmmi
za gore, Bay ismail Ziyanm 1896 da 
bashrd1g-I Frans1zcadan - Tiirkgeye (Lu
gati Fenniye) den ba§ka bir eser yok
tur. 0 da, zamamnda esash bir bo~lugu 
doldurmu§ oldugu halde, bugiin igin is
tifadeli degildir. Bu sebebden dolay1 
Adnan Halet Ta§pmarm. bu Teknik LO.
gatini, biitiin sanayi i§lerinde ~ah§anla
ra, almancadan tiirkcreye terciime i§le
rile ugra§anlara ve Ishlah meselesi iize
rinde duranlara hararetle tavsiye ederiz. 

Zengin ve muazzam bir pragramla kutluyor : 

1 - 19 MAY IS filmi 
TORK<;E SQZLO 

2 • iNGiL TERE KRALl S.M. VI. nc1 JORJ ve Krall~e 
ELiZABET'in TA~ GiYME Torenl ( biituo tafsilatile ) 

3 • Diin ak~am, arkam hiikiimet ve Kor • Diplomatigin haz1r 
bulunduklar1 gala suvaresinde buyiik bir muvaftakiyet 
kazanan muhte~em 

iNGiLTERE TACININ iNCiLERi 

17 35 HAFIF MUSiKi - 19,20 konu§ma, 
hab~rler - 20,05 DUETO - 20,20 gra.mo -
fon, haberler, hava - 21,05 eglenceli yaym • 
21,35 skec; 22,05 ::;!ARKILAR - 22,35 ODA 
MUSiKisi - 23,35 Amerlka haberlerl - 24 

son haberler. 
ROMA: 
18,25 keman konseri - 18,55 haberler ve 

salre - 21,45 kar1~1k musikl - 22,05 Mllan
daki Scala tiyatrosundan naklen: BUYliK 
MUSiKi YAYINI, istlrahat esna.smda ha
berler. hava. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am ~ehrin muhtel!r semtlerinde 

nobe~i olan eczaneler §Unlardir: 
istanbul cihetin<lekller: 
Emlnontinde CMehmed Kil.zim), Beya • 

Bu hafta su· .MER ve SARA y sineJDalan Zidda {Asador), Kti~ukpazarda {Necatl 

(. __ ~Y~EN~i_ES_E_RL_ER ___ )===~=-~fil:m~i::::::::::::::::::::= 
Ki:imiir 

Ankarada ac;Ilan Beynelmllel Komiir ser
g!si miinasebet!le c;1kan bu mecmuanm 4 
ilncii sayLSI da inti~ar etmi:itir. Bu say1da 
iktLSad Vekill Celal Bayarm gazeteye be
yanatl, Abidln Daverin cKomur yakmaz
sak kendimiz yananz), Turban Tanm cHer 
yll yanan Qinseddb, Peyaml Safanm cKo
miire dair vec!zelen, Sadri Etemin cKo -
mtir ve mantlk), Mekki Saidin cOrmam 
yakan kim?:. mevzulu ve sair birc;ok diger 
tamnm11~ imzalarm makaleleri vard1r. Tav
slye ederlz. 

Varhk 
15 mayLS 1937 tarihli 93 uncu sayLSl Ya

~ar Nab!, Nahid Sirri, S. Bebl<lad, Orhan 
Veil, Cemll Sena, Re§ad Cemal, Hamid 
Macld, Yusuf ihsan, Cahld Saffet ve Firu
zan Hiisrevin makale, hlkaye ve ~llrler!le 
i:ngiliz, Bulgar ve Danimarka edebiyatm -
dan terciimelerle c;lknu§tlr, Okurlanm1za 
tavslye ederlz. 

Ahmed), Eyubde (Mustafa Arif), t;;ehremi-

KRAL 6 Del JORJ•'un TAc; GI·yme ninde (Hamdil, Karagumrukte <Arm, sa-
matyada (Erofilos), l?ehzadeb~mda (Ham-
dD, Aksarayda (~erefl, Alemdarda (Esad J. 

meraslmlnl biJtUn teferrUatile gosteren yeglne renkll Balorkoyde (Merkez). 

~::::::::~f:il~m=ln;:!_i ~i~r~a:e:.e::tm:e~k:t:e:d::lr~l:e:r~-::::::::: Beyoglu cihetindekiler: 
IIIII EQ Galata.sarayda (Ahmed Cevad), Bostan-
....- ba§mda (Garih), Galatada Topc;ularda 

SBAUAATK9!?ADMA I$1K LiSELERi Cemiyetinin (Hidayet), Taksimde <Kemal Rebul), Kur-
tul u~ta <Galopulo), Mac;kada (Macka), 

ISTANBUL VAli ve BELEOiYE REiSi MUHiDDiN USTuNDAG'm ~a:~~p:ie~~:t;:t:e~~~i· :~~~~d:a~~~~~ 
YUksek himayelerinde olan senelik mUsamerelerl (Osman). 

Uskiidar, Kadtk1iy ve Adalardakller: MELEK s·I·nemasinda verilecektir Uskudarda cimrahor), Kadikoyde So .. 
gtidluc;e§mede (Arman Hulfts1), BUyukada• 

Zengio pro gramda : Y eni filimler • Kii~iik daosoz Marta Brod, piyano da ($inasl Riza), Heybellde CHalk}. 
konseri • ~arkdar • Ferdl Tayfur tarafmdan t!IIIIIIII!III::I!II=:IDI!!II=:iii=:IID!:i:zt::DII••-..-.:.~ 

LOREL • HARDi iSTANBULDA manologu ve B h M• 
M u N i R N u R E D D i N ve arkada~lan konserl a ~e I~an 

Fiatlar 100 ve 50 kuru~tur. Biletler MELEK s"nemas1 gi:,esinde satdmaktadn Mevlud Bay sal 

Bugiin TURK sinemasmda .. 
IN Gil TERE KRALl VI. JORJ'un TAG GiYME ToRENI bUtUn tafsilatlle ve 

§imdiye kadar gordiigiiniiz filimlerin en egleneelisi 

BAY AN GENERAL (Frans1zca) 

D5rdiincti Valaf Han dordiincll 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 .......... ····· .......................... ··············· 

RUBY KEELER • DICK POWELL ve yiizlerce gene ve giizel erkek ve k1z 
Havayen adalarmm a§k idetleri, sevi,meler, Havayen danslar1, nefis 

mii2ik, zengin sahneler, ne~'e ve zevk. 

Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
AnJt, meydan, fYocuk parklan ve 
vi1la bah~eleri i~in modern proje 
ve planlar hazular; ke§ifnameler 
tanzim eder. Projelerift arazide 
tatbikatmJ deruhde ve taahhtid 
eder. 

' • Bugiin matinelerden itibaren 

SUMER Sinemas1nda 
2 biiyiik film birden ba~hyor : 

Frans1z zabiti ile bir Alman casusu Yeni ve goriilmemi~ bir film 
arasmdaki miicadeleyi tasvir eden 

GiZLi VESiKA 
VERA Koren - JEAN Murat ve 

JEAN Galland tarahndan 

SARI KAVA 
( Yellowstone ) 

A~k ... Esr ar ••• Heyecan 
tilmi. 

iiAveten : ingiltere kral ve krali~esinln 
Ta~ giyme merasimini biJtUn tafsiiAtile 

gosteren tabii renkli film. 

Biiket, ni~an sepeti ve ~elenklft 
i.;in yapllan sipari~ler sUr'atle ha
zulanir. 

<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sUs, meyva agac; ve a~ac
c:tklan: bahc;e aHit ve edevatl ve 
ehliyetli Bahc;ivanlar gonderir. 

Katalogu (50) kuru§tur. 
Alakadarlara parastz gonderilir. .. ~----~~~--~-~ AZAK sinemasJ 

Bugun matinelerden itibaren 
Be sene Saray sinemasmda 

ikinciligi kazanan 

1- DANSLAR 
Devam Ediyor ve 

2 PEPO 
.•-- B E S T E K A R --· ( Biivuk ~ark Opereti ) 

ISTANBULUN EN B0Y0K 4 ve ANKARADA 2 SiNEMASINDA BiRDEN 
BiMEN !?EN 

ve arkadatlan 
ULU ONDER • BiiYUK $EF ve REiSi _ CUMHURUMUZ ATATURK'un 

MiLetimizin mukadderabnl degi§tiren, ve 18 sene evvel ANADOLU TOPAGINA A YAK BASTlGl giiniin hahrasml tebeil i~in hazulanan 

Tiirkce sozlii 1 9 MAY IS Filmi KONSERi 

iPEK-
Bugiin matinelerden itibaren 

24 may1a Pazaresl akfJ&ml 
aaat 21 de 

N ~ !v~e ~5! ~,1! SA RAY - SAKARYA · MELEK ve Ankarada Milli ve 
Sinemalar1nda programlar1na llfiveten say1n halk1m1za takdim edilecektir. 

HALK MELEK 
SINEMASINDA Oskiidar Hale sinemas1 

KLEOPATRA, KLODET KOLBER 



19 Mayts 1937 CUMHURiYET 

Atatiirk ruhundakimiica- TiirkTarihCemiye-

d I k d . . A d } tinin bir tesebbiisii e e u retini na o u-~ ea ... tt .h) t .. m1u evar1 ercume 

ya ·aksetmi§ gOriiyordu 
[Ba§taraft 1 inci sah!fede] 

Fransiz mekteblerinde de papazlarm 
yard1mile tekrar edildi. 

En kii~iik bir mukavemet, bi.iyiik bit 
~iddetle mukabele gori.iyordu. 0 kadar 
ki ftilaf kuvvetlerinin fstanbula ilk gir
dikleri giinlerde daha ~iddetli bir mu • 
kavemet kanh kltallerle neticelenebilirdi. 

Hele, Frans1zlann Legion Etrangere 
denilen ipten kaz1ktan kurtulmu~ serseri
]erden mi.irekkeb ecnebi alaylanmn ef -
rad1 yapmad1k rezalet buakmtyorlardl. 
Kadmlann pec;elerini, erkeklerin fesleri· 
ni ylrhyorlar; kendilerinden yiiz hula • 
rak ta§kmbk eden huistiyanlan miidafaa 
bahanesile Tiirklere taarruz ediyorlardt. 
Bunlar, fstanbulu, F ransanm uzak miis
temlekelerinin ko§ede bucakta kalml§ §e· 
hirleri ve istanbul Tiirklerini de her te· 
caviize reva gordiikleri yerli halkm ayni 
addetmek gibi fahi§ bir hata i§liyorlard1. 

Once agtr ba~lt davranan fngilizler de, 
sonralan yava§ yava~ gemi aztya ald1lar. 
Onlar da, ba§ta Maksvel ismindeki polis 
amirleri olmak iizere, halkl haraea kesti
ler. istanbul, bellerindeki miithi§ pala -
larla askerden ziyade insan kasabma 
benziyen kara veya san suratlt bir siirii 
yan vah§i veya tam yabani siiriilerle dol
mu§tu. Aralarmda yamyamlar bile vard1, 
Bunlar, Tiirkiyeye medeniyet getirdikle· 
rini iddia edenlerin, diinyanm en eski me· 
deniyetine sahib olan kahraman, asi) ve 
civanmerd bir rnilleti temdin vas1talan 
idi. 

Ti.irkiyede bu hadiseler olurken Paris
tr de Llyod George ile Clemenseou Tiir
kiyenin can dii§mam kesilmi§lerdi. Ga · 
lib devletler, Tiirkiyeyi taksime hamla
myorlardl. 

Dahill dii§manlar da, vatan hainleri 
de dl§andan gelen dii§manlarla elele ver· 
mi§lerdi. Ekalliyetler, miithi§ bir surette 
azm1§lard1. Tiirkten ba§ka herkes, miis
liiman ve htristiyan herkes Tiirke dii§ · 
rnand1. Hatta Tiirke ve Tiirkli.ige di.i§ • 
man olan vatan haini baZI - bunlara Tiirk 
demege dilim varm1yor - mel'unlar da 
ac;1k veya gizli harici di.i§manla beraber 
c;ah§lyorlardl. P adi§ah V ahideddin ve 
eni,tesi olan Sadnazam dam ad F erid, bu 
hainlerin eleba§llan idiler. • 

Kopektir zevk alan sayyadl blinsata hiz-
metten 

M1srama uygun bir gayretle hariei 
dii~rnana hizmet ediyorlar, orfi mahkeme
ler kurarak bigiinah vatanda§lan as1yor· 
lard!. 

Vatanm istikbali, kapkaranhk bir ge
ee gibi, korkuncdu. Milletin iistiine bin· 
lerle y1lltk tarihimizde misli gori.ilmemi§ 
bir kabus c;okmi.i§ti.i. Hic;bir taraftan kur
tulu§ iimidinin zerresi gori.ilmiiyordu. 
<<Vey) maglublara !» diye baguan ga • 
liblerden merhamet bekliyen gafiller ve 
hainler, gruplara aynlm1§lar, Am~rikan 
rnandasmdan meded umuyorlar, lngiliz 
Muhibleri cemiyeti kuruyorlar, magrur ve 
miiteazz1m Franchet d'Esperey'nin abus 
yihiinii yumu§atmak ic;in beyhude yere 
F ransaya dalkavukluk ediyorlar, baz1 
kimseler de ceblerine atllklan ftalyan 
pasaportunda. yurd i~in degil, kendi §a· 
h:slan ic;in, bir paratoner tevehhiim edi · 
yorlard1. V a tan haini muharrirlerin <;I· 
kard1klan gazeteler, her tiirlii kurtulu~ ii· 
rnidlerini k1racak bir lisan kullanarak mil· 
leti zelilane teslimiyete te§vik ediyorlar· 
dt. 

h1ristiyanlan katliam edeceklerine dair 
yalanc1 vesikalar uydurarak gizli gizli, 
izmir ve havalisini i§gale haztrlamyor -
du. fstanbuldaki gafiller ve hainler, bu 
faciadan habersiz, hala, el etek opmek. 
harbin biitiin mes'uliyetlerini lttihad ve 
Terakkiye yiikletmek, eski ittihadcilan 
o1fi mahkemelere vermek gibi tedbirlerle 
me§guldiiler. 

hin miithi~ vahametini ve kurtulu§un 
tek ~aresini, yalmz, tek bir insan anla • 
mt~ll. 0 da MUSTAFA KEMAL di. 
0, c;oktan, daha barb i~inde iken vazi · 
yetin feci fenahgmt anlaml§, Turk k.uv· 
vetlerinin ba§ka cephelerde israfma mani 
olmaga ~ah§mi§, fakat Enver Pa§a, onun 
ktymetli tavsiyelerine kulak asmaml§tl. 

Nihayet, Yunanhlar 15 may1s 1919 
giini.i lzmiri i§ga) edince Mustafa Kemal, 
c;oktanberi zihninde tasarlad!gl kurtulu§ 
miicadelesine filen gec;mek i~in, O~i.incii 
Ordu mi.ifetti§ligi vazifesini alarak Ana
doluya hareket etti ve 19 mayts gunu 
Samsuna ~Ikh. «hte bu tarihten itibaren, 
heni.iz 39 ya§mda olan Mustafa Kemalin 
hayatlnda yeni Turk devletini kurmak 
safhas1 ba§lami§hr.» 

Bu yazmm gayesi, 18 inci y1ldoniimii 
miinasebetile 19 maymn yi.iksek k1ymet 
ve ehemmiyetini gostermektir. Onun i~in 
Atatiirkiin Samsuna ayak bas!Jktan son· 
raki kurtanc1 ve muzaffer mesaisini hu
lasa edecek degiliz. Esasen muhte§em e· 
seri meydandad1r: Bugi.inkii miistakil ve 
kuvvetli Ti.irkiye. 

Yukandaki hulasam1z ac;1kc;a kosteriyor 
ki Atatiirk, milletin en i.imidsiz ve en ka· 
ranhk bir anmda, harekete ge~mi§tir. 0-
nun ~elik menevi§li mavi gozleri, halin ve 
istikbalin karanhklanm yutmi§, bir kis
mimtz gaflet uykusunda horlar, bir kls
mlmiz c;aresizlik ic;inde k1vramr, di.i§man
lar ve hainler milleti esarete ve oliime 
siiri.iklerken, Onun c;elik menevi§li mavi 
gozleri halin ve istikbalinin karanhklanm 
y1Ttm1~, tek kurtulu§ iimidinin I§Igml 
• f1rtmah ve karanhk bir gecede ~akan 
bir deniz fenerini goren keskin bir kap· 
tan gozile • gormi.i§ti.ir. 

Y almz Onun gorebildigi bu I§lk, A • 
nadoluya gitmekte ve orada milleti ayak
Tand!Tmakta, esaret boyundurugunu sil -
kip atmaktayd1. 

Mustafa Kemal, lstanbuldan yola c;l
karken kendi ruhunda, kendi imanmda 
yanan sonmez miicadele ate§inin Anado
luya aksetmi§ I§lgtnl gori.iyordu. 

19 may1sm bi.iyi.ikli.igi.i, k1ymeti ve 
ehemmiyeti, Onun korkunc karanhklar 
ic;inde, bu kurtulu~ iimidini ve yolunu yal
mz ba§tna, tek ba§ma gormesi, sonra, 
Samsuna ayak basar basmaz, bu yolu, 
canh bir me~ale gibi aydmlatmak 1~tn 
biiti.in milletin oniine dii§mesindedir. 

T arih, Ti.irkiyenin kurtulu§ miicade • 
lesinin ba~lang1c giinii olarak 19 mayxs 
1919 u kaydedecektir. 

ABJDJN DAVER 

lmtihanlarda bulunacak 
miimeyyizler 

Bu sene yap1lacak liseyi bitirme ve ol
gunluk imtihanlarmda bulunacak mii
meyyizleri tesbit etmek iizere lise ve 
ortamekteb miidlirleri dun Maarif mii
diiriiniin nezdinde toplanarak konu~ -
mu~lard1r. Mi.idiirler cumartesi giinii ge
ne Maarif dairesinde toplanarak ayni 

Venizelos, Pariste Ti.irklerin fzmirde mevzu i.izerinde konu§acaklardir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 78 

BiZ i NSANLAR 
~=========Yazan: Peyami Safa 

Orhan bu intihann, Vedianm gururu
na bir§ey ilave edip etmedigini anlamak 
istiyordu. Hi~bir farka dikkat etmedi. 

Sustular. 
KIZ birdenbire ayaga kalkll: 
- C1kahm, dedi. 
Yiizi.i ktpkumiZI olmu§tu. 
Bahc;eye <;lkhlar, nht1mdaki demir ka

napeye oturdular. Vedia titremege ve es
nemege ba§lami§tl. Orhan onun elini tut· 
tnaga eesaret ederek: 

- Konu§unuz, dedi, anlahmz, bu an· 
larda susmak insam c;ok sarsar. Ben de 
bunun ic;in size ko§up geldim. 

- Hala hic;bir teessi.ir duymuyorum. 
Belki de keder o kadar ic;ime gec;ti ki 
iyice saklanarak beni sars1yor. N e istiyo
ttun §imdi, biliyor musunuz? Yiiri.imek, 
daglara ta§lara tlrmanmak ... Yalmz ba
§llna, yalmz ba§lma ... 

Bo, kalan elile Orhanm elini tuttu: 
- Ben boyle olacagm1 .aylardanberi 

bi)iyordurn desern inamr mlSimZ? Benim 
tserim zannetmeyiniz. Kac; defa Bahrinin 
Viiziine bakarken onun yiiziinii bir daha 

gormiyeeegim hissi bana geldi. Ona o 
zamanlar acidlm, c;ok acldun. <;oktan ol
mu§tU hence o. 

- Size bnakhgi defteri merak etmiyor 
musunuz? 

-Hie;. 
- Bunu garib buluyorum. 
- Carib degil Orban Bey. Size an · 

latamam amma c;ok tabii bir§ey bu ..• 
F arkmda olmadan tlrnaklanm Orha -

mn avucuna gec;ireeek kadar elinde §id
detli bir takalliis vard1. Hala titriyor -
du. Esnemek istedi, fakat muvaffak ola
madJ: 

- F akat ic;imde kaskah bir§ey var, 
dedi, bu ~oziildi.igii zaman kendimi daha 
iyi anhyacag1m. ,Simdi biisbiitlin ba§ka 
§eylerden bahsetmemizi istiyorum. Biraz 
evvel, §U yelkenliyi gordiim de onun ic;in
de bulunmak arzusu duydum. 

- Oliimden korkar miSimz? 
- Oli.imiin kendisinden degil, dii§i.in-

cesinden korkanm. Hah. iyi soylediniz, 
Bahrinin de olmesinden ziyade oliime 
mahkum olmas1, arada s1rada onu isteme· 

ediliyor, Mimar Sinan 
i~in de eser yazdtrthyor 
Ti.irk Tarihi Tetkik ve Ara~brma ce

miyeti, memleketin tarihini alakadar 
edecek bir faaliyet program1 haztrla -
m1~ bulunmaktad1r. Bu ciimleden olarak 
cemiyet, ilhaniler devrinde Bagdadda 
hi.ikiim si.iren Mahmud Gaznevinin vezi
ri Re~ideddin namma, bir heyet.i ilmiye 
tarafmdan yaztlarak hiikiimdara tak -
dim edilen ve ilk defa olarak Tiirklerin 
Orta Asyadan muhtelif istikametlere o
lan istitalelerini ilm1 bir §ekilde ve ve • 
sikalara istinaden ortaya atan (Cami -
iittevarih) 1 tiirkc;eye terciime ettir -
mege karar vermi~tir. Bu suretle mey -
dana gelecek muazzam esere, muhtelif 
bahisler hakkmda ba§ka tarihlerden de 
istifade edilerek ha~iyeler ilave e -
dilmek suretile en bi.iyiik bir tarih ki.il
liyah ortaya konulacakhr. 

Tarih cemiyeti bu terciime i~ini Kas
tamonu lisesi muallimlerinden Baki 
Giilpmara vermi§tir. Bu bi.iyi.ik i§ ic;in 
Baki Giilpmar ~imdilik Maarif Vekaleti 
tarafmdan bilami.iddet mezun addedil
mi§tir. 

Tarih cemiyeti aynca .Mimar Sinan 
tarafmdan, Osmanh lmparatorlugum~n 
en fazla geni§Iedigi bir devirde, muhte
lif vilayetlerde yapilmt~ eserler iizerin
de de ~iimullii bir tetkik yapbrmaga ve 
bu eserler hakkmda muhtelif bak1mdan 
biiyi.ik mimann san'ahm, dehasmt te -
bariiz ettirecek bir kitab meydana ge -
tirmege karar vermi§tir. 

Cemiyet bu i~e de Kas1mpa~a orta -
mektebi edebiyat muallimi Rtfki Melu
li.i memur etmi~tir. Bu muallim de eser 
ikmal edilinciye kadar Maarif Vekaleti 
tarafmdan mezun addedilmi~tir. 

Mimar Sinamn eserlerine aid Sofya • 
dan, Romanyadan, Yugoslavyadan, Su
riyeden, Iraktan ve Anadolunun muh • 
telif ~ehirlerinden birc;ok resim celbe -
dilmi~tir. Bu resimler de haztrlanmakta 
olan esere ilave edilecektir. 

Ege mmtakasmda yapllan 
§arbon a§ISl 

fzmir (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
bakteriyoloji miiessesesinde, garbden ikti
basen yeni hamlanan bir §arbon a§Jsmm 
memleketimizde ilk tatbika!J ba§lami§ ve 
bir fen heyeti, bu i§ i~in §ehrimize gelip 
gitmi§tir. Heyete, Ziraat Vekaleti h1f • 
ztssthha §ubesi §efi zooteknist Muzaffer 
Bakman riyaset etmektedir. Son tatbikat 
munasebetiJe gazetecilere §Unlan soy}e • 
mi§tir: 

«- Hiikfunet, hayvane1hgm inki§afi, 
her nevi hayvanlann ~ogalmas1 ve sal • 
gmdan korunmas1 ic;in tedbirler almak • 
tad1r. Bu arada bakteriyoloji enstitiileri· 
mizin faaliyetini inki§af ettirmek istemek
tedir. Cumhuriyet devrinden evvel harie 
memleketlerden getirilmekte olan a§I ve 
seromlarm her nev'i ar!Jk memleket ic;in
de, kendi elemanlanmJZla haz1rlanmak • 
tadu. Bunlarm nev'i otuzu ge~kindir ve 
her ihtiyae1 kat§IIar. T esirleri daima mu· 
rakabe ve kontrol edilir. Muhtelif eenebi 
profesorler, miistahzarahmiZI takdir et • 
mi§lerdir. llmin ilerlemesine, yeni naza· 
riyelere ve hastahk amillerinin hayatiyet· 
Jeri hakkmdaki tetkiklere muvazi olarak 
yeni a§Ilar hazirlanmaktadu. Bunda da, 
hamlama kolayhklan, bol istihsal, ucu
za maliyet gozoniinde tutulmaktadiT. 

~arbon a§lSI, i§te bu vas1flardadir. 
Menemen mmtakasmda dokuz koyde 
7 bini miitecaviz koyun ve ke~i ile binden 
fazla Slglr ve be§yiize yakm beygire tat· 
bik ettik. Bugiine kadar beklenilen reak· 

siyonlan iyidir. 

si ban a deh§et verirdi. Birka~ kere ban a: 
«Oiecegim ben, biliyorum» demi§ti. Bu 
di.i§i.ince korkuncdur, oliim degil. 

- Birdenbire olmegi mi tercih eder· 
siniz ~ 

- Oli.imlin hic;bir tiirliisiinii tercih et· 
mem. Ciinkii hepsi «oliim dii§i.incesi» dir. 
F akat haberim olmadan oliirsem, tabii, 
daha iyi olmah bu. Olmek, oliimii dii
~iinmekten c;ok daha kolayd1r, degil mi? 

Vedia gene birdenbire ayaga kalkt!: 
- Bahc;ede biraz dola§ahm, dedi. 
Kollanm ovahyarak h1zla yiiriidi.i. Or-

han onun arkasmdan giderken bu klZln 
ic;inde ba§ka bir Vedia saklandtgtnl ve 
bu goriinen Vediayi da hayretlere dii~ii
recek bir baskm yapmaga hamlandigml 
dii~i.ini.iyordu. 

V edia, birdenbire, odasma gidip yat
mak istedigini soyledi. 

Orhan bu fikri hemen tasvib etmi§ti ve 
aralanna c;oken sessizlik ic;inde, h1zla yli
ri.iyerek, yalmm ikinci katma c;1kan mer· 
divenin ortasmdaki sahanhga kadar be
raber geldiler. Buradan klic;iik bir koridor 
binaya sonradan ilave edilen boli.ige gidi
yordu. 

V edia durdu. Kmk c;izgilerle dolan 
yiizi.inii Orhana c;evirdikten sonra yere 
bakarak: 

- Ayakta duramiyacagJm, dedi, ya· 
tay1m, auu ederseniz be§ dakika sonra 

Amerika Sefirile iki 
Koleji soyan hus1z 

Aylardan sonra zab1taca yakalandl 
Selanikli Ahmed ~aldtklartnl Hiirriyetiebediye 
tepesine gomiip uzun miiddet ge~ince ~tkararak 
satiyormu' • E,yalar bulunarak sahiblerine verildi 

Istanbul polisi biiyiik bir ~ah§madan 
sonra mi.ihim bir husm yakalamaga mu • 
vaffak olmu§tur. Hm1zm ismi Ahmeddir, 
330 dogumlu ve Selaniklidir. Ahmedin 
yaptJg1 marifetlerin en miihimmi biiyi.ik 
bir ciir' etkarhkla Rumelihisannda Arne -
rika sefiri Makvari'nin evine girerek, 138 
parc;a gayet k1ymettar, c;atal, b1~ak ve sa
ire ile 250 lira k1ymetinde bir tepsi ve 
slitliik, 300 lira k1ymetinde bir filim rna· 
kines1, bir Sahibinin Sesi gramofon ve 
me§hur tayyareci Lindberg'in imzah res· 
mini ihtiva eden bir madalya ile diger ma
dalyalan ~almas1d1r. Bu az1h sabtkah mii· 
him bir serve! te§kil eden bu e§yalan a~Ir· 

dJktan sonra gene Rumelihi~armda Ame
rikan erkek Kolejine kap1lann kilidlerini 
kiTarak girmi§. baz1 k1ymetli e§ya ~almi§, 
sonra diger bir gece de Amerikan K1z 
Kolejine girerek mektebe aid 212 lirahk 
bir daktilo makinesi a§ITIDI§hr. Ahme • 
din §imdiye kadar meydana c;1kanlardan 
ba§ka diger vukuatl da mevcud oldugu 
zannediliyor. i§in merakh tarah Ahmedin 
bu e§yayl ~aldlkatan sonraki hareketidir. 
Temiz giyinen ve boyle bir i§e te§ebbiis 
edecegine ihtimal verilmiyen Ahmed so • 
yacag1 yerleri bir mi.iddet tarassud altmda 
bulundurduktan sonra mi.inasib bir fiTSat 
zuhurunda tasavvurunu mevkii tatbika 
koymakta, ~ald1g1 e§yayt satmadJgl gibi 
evlerede de saklam1ya_rak dogruca Hur • 
riyetiebediye mtlarma gotiiri.ip tenha yer
lere gommektedir. ~eytan ruhlu hiTsJz bu 
e§yayl gomdi.igii y~rde be§, alh ay beklet
mektedir. Polis uzunboylu tahkikat yap
hktan ve bu h1rsizhk vukualmm faillerini 

meydana ~1karmak hususundaki limidle -
rini kestikten sonra Ahmed bunlan ya • 
va§ yava§ c;1kartarak emniyet ettigi adam· 
lara satmaktad1r. 

1 s tanbul polisi Amerikan sefirinin e§ • 
yasmm c;almmas1 i§ine laz1m gelen ehem
miyeti verdikten ba§ka bunu bir izzetinefis 
meselesi de yaparak aylardanberi geceli 
gi.indiizlii c;ah§ml§, biiti.in sab1kahlar takib 
edilmi~. bu gibi e§ya ahm ve sahm yerleri 
de kontrol altma ahnmi§hr. 

Nihayet gi.ini.in birinde Pangalt1da ku· 
musyonculuk yapan Haydar isminde bi
rine Ahmedin satmak i.izere bir daktilo 
makinesi getirdigi duyulmu§ ve Ahmed, 
Haydann yanma geldigi zaman polis 
ikinci §ube memurlan tarafmdan yakalan
mi§tiT. 

S1b bir sorguya c;ekilen Ahmed haki • 
kati 1tiraf etmek mecburiyetinde kalrni§ ve 
c;ald1g1 e§yayi nerelerde saklad!g!DI ve 
bunlan kimlere sathgml uzunuzad1ya an· 
latrni§hr. Sat1lan e§ya istirdad edilerek 
sahiblerine teslim edilmi§tir. 

Ahmedin Niko isminde bir §ah1sla ala
kadar oldugu da anla§ilarak Niko da ya
kalanml§hr. Bu miihim htTS!zhgm failini 
meydana c;1karmak hususunda bilhassa 
ikinci sube mi.idi.irii Necati ile merkez me· 
muru Tevfik. birinci komiser Hayret, ko· 
miser Orner, memur Vahdetin ve Ismail 
Hakkmm muvaffakiyetleri gori.ilmii§ti.ir. 

Ahmed bugiinlerde adliyeye verilecek· 
tir. Polis ikinci §ubesi bundan ba§ka 1s • 
tanbulun muhtelif yerlerinde magazalar· 
dan elbise c;alan Mustafa isminde miihim 
bir elbise hiTstZim daha yakalami§hr. 
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Millete maledilen genclik bayramt 
[Ba§makaleden devaml ] bit olundu ve bu kongrelerin tabii bir ne· 

gunu yapmak ic;in ge~mekte idi. Nitekim ticesi olan Tiirkiye Bi.iyi.ik Millet Mecli
di.i§manlar elinde oyuncak ve zaten ken- sinde Milll Misak hududlan dahilinde 
disi kara ruhlu saray ve Bab1ali agiZla- teeezzi kabul etmez Turk vatammn yal
nnda bu resml riitbenin mes'uliyetini ge- mz Ti.irk milleti elinde bulunabilen haki-
veledikleri zaman Mustafa Kemal: miyeti ilan edildi. 

- Milletin kucagmda milletin bir fer- Ba§bug seferinin zaferini hamlamJ§h 
di olmak ululugu ban a yeter, aim l artlk. 0 yanmda bir tek nefer dahi olmi-

Diye onlann memuriyetlerini de, pa· yan gi.inlerde biitiin milletin Ba§kuman
§ahgm apuletlerini de yi.izlerine firlattl. danhgm1 deruhde ettni§ti ve kurtulu§ neti
T am atletik bir kahraman hareketi. eesinden en kat'i surette emindi. Nitekim 
0 fmparatorlugun riitbe ve manstb- oyle oldu. Cer~i kurtulu§un hic;bir safhas1 
larmt ayaklan altma alarak millet fer· kolay olmadi, fakat Ba§bugun Sam· 
di olmag1 en biiyiik bahtiyarhk olarak sunda, Anadolu karasma ayak basbgl 
kabul etti. Millet kendisini elleri iis· gi.inkii kanaatinden hi~bir zerre eksil
tiinde yi.ikselterek ba§ma tac eyledi. miyerek onun biitiin dii§i.inceleri faz-

Hic;bir mac; Ti.irk kurtulu§ cidali kadar Iasile hakikat oldu ... 

heyecanh ve hararetli olmamJ§hr. Bi.iti.in Ve hakikat olmakta devam ediyor. 
bir di.i§manhk diinyas1 oniinde bu ma~tan hte bi.itiin Turk milletine malettigimiz 
Turk milleti galib <;Ikh: Ba§tnda ve dai- Tiirk gencligi bayramJ boyle bir gi.iniin 
rna oniinde Mustafa Kemal olarak. T arih Tiirk goni.illiilerine hiz ve heyecan veren 
hayatmda hirbir isa bu kadar ihyakar bir " hattrasma dayamyor. 
rol oynamaml§hr. Ne mutlu bu millete 

Miitarekenin kara ve karanhk giinlerin
de canhevlile millet yer yer kendi ba§tnln 
gailesine dii§mek §a§~mhklan gostermege 
ba§lamt§h. 0: 

-Millet bir, vatan bir! 
Hakikatini telkinle i§e ba§ladl. Erzu

rum kongresi bu hakikati tesbit etmi§tir. 
~imdi vatam ve milleti her yandan sa

ran tehlikelerin bertaraf edilmesine ma 
gelmi§ti. Onun ic;in hakimiyeti milletin 
kendisine iade etmek ve eline vermek la
Zimdi. S1vas kongresinde bu hakikat tes-

beni goriirsiiniiz. 
Sendeliyerek uzakla§h. Koridorun di

binde, sol tarafta bir odadan i~eri gir • 
mi§ti. 

Orban bekledi. 
Birkac; dakika sonra, koridorda ag!T 

agiT yiiriimege ba§lami§h. V ediamn girdi
gi odadan bir ses i§iterek durdu. Hc;kmk
lar. Hemen adunlanm s!kla§hrdJ. 

Vedia yatagmm ic;inde, yi.izlinii yash
ga kapami§, hi.ingi.ir hi.ingi.ir aghyordu. 
Orhan ic;eri girmedi ve odaya dogru yan 
donerek e§igin oniinde bekledi. Arada bir 
gozucile yataga baklyor ve beyaz renkli 
bir demir karyolanm yorgam altmda vii
cudi.i hi~ klmJldamadan h1c;kuan klZin 
manzarasmda, yashg1 kabartan bir sac; 
y1gmmm sarsmtJlarmdan ba§ka hic;bir de· 
gi§iklik goremedigi i~in gozlerini yere ~e
viriyordu. 

Koridora dogru yiiri.idii ve gezinmege 
ba§lad1. Merdivene dogru yakla§hkc;a 
ayak sesleri arasmda Vediamn h1c;kmklan 
kayboluyordu. Biraz sonra ses tamamile 
kesildigi ic;in Orhan odadan ic;eri girdi. 

Vedia yorgam c;enesine kadar c;ekmi§, 
yan yattyordu. Orhan birkac; ad1m yi.irii
yi.ince kJZ arkas1iistii dondi.i. Cozya§lan 
biiti.in buru§uklanm y1kam1§ gibi yiiziinii 
dolduran kmk c;izgilerin hepsi kaybol
mu§tu. Orhan yakla§h ve yatagm kenan
na oturmak istedigini hissettiren bir hare-

Ne mutlu bu milletin gencligine 

Ve ne mutlu her Tiirkiim diyebile
ne! 

YUNUS NADI 

Genclikte dik durantn 
ihtiyarllkta beli 

biikiilmez. 

ket yap h. V edia bu arzuya eevab vereeek 
tarzda kimildadJ. 

Orban ayakta durarak ona dogru biraz 
igildi ve yii?iine bakti; sonra yatagm ke
narma ili!iti. 

KIZ1n gozkapaklan s1k s1k a~1hp ka • 
panmaga ve yorgam kabartan omuzlan 
titremege ba§laml§h. Orhan onun yi.iziine 
dogru biraz igildi, fakat titremesi artmca 
durdu. V edianm ten in den yi.ikselen 1hk 
hava ic;inde h~fif ve tatb bir koku yiizi.i
yordu. Orhan ba§Jni bir derece daha in
dirdi, fakat gene k1z gozlerini korku ile 
alabildigine a~hg1 ic;in Orhan gene dur· 
maga mecbur olmu§tu. Vediamn, iki ba§ 
arasmdaki bu mesafeye ah§masmt bekle
di. Gozkapaklarmm c;1rpmmasJ durune1· 
ya kadar bekledi. Sonra bir derece daha 
igildi. Gene klZin yi.iziindeki san tiiylerin 
ince ve seyrek panlhlanm, dudaklannm 
kirmlZISI ic;indeki hafif ve muntazam oy
malan, gozbebeklerinin yaldiZh ye§il bo· 
cekleri hahra getiren renkli, kabank yu· 
varlaklanm gori.iyordu. Ona yakla§hkc;a 
hayreti ve arzusu arth. Her yeni perspek· 
tif ic;inde yeni bir Vedia yi.izii doguyordu. 
Uzaktan gori.ilmiyen teferruatm yakmdan 
bakmca meydana c;1kan mana y1gmlan. 
Orham §a§utlyor ve kendine vekiyordu. 
Ellerini yorganm iisti.inden klZln omuzlan 
iistiine koydu ve birdenbire igilerek onu 
dudaklanndan optu. 

... 
Asri Abthayat 

V a§hca bir dostum, otuz ya§la· 
rmda kadar goriinen yabancJ 
nka mensub bir bay1 bana ta-

mtttgl Slrada §U sozleri soyJedi: 
- Otuz be§ y1lhk arkada~Imdir. Bir

likte birkac; umuml sergiye gittik, birka~ 
deniz yoleulugu yapllk. birkac; Olimpi • 
yad oyunlannda bulunduk. 

Latife ediyor sand1m, ancak otuz ya
§tnda tahmin olunabilen §U bayla otuz 
be§ yildanberi nas!l arkada§bk edilmi§ o
labilirdi?. Goriinii§e bak1hrsa §U adam 
o y11larda heniiz dogmamt§ olacakh. Fa
kat arkada§Im ciddi konu§uyordu, nite • 
kim bende biraz §a§kmhk goriince gene 
cidd! davrand1: 

- Galiba, dedi. sozlerimde bir rakam 
mubalagasl gordiin. Lakin aldamyorsun, 
kiic;iik bir mubalaga yapmad1m. Ben bu 
zah otuz be§ y!ldanberi tamnm. Onun 
gene ve pek gene goriinmesi abJhayat ic;· 
tigindendir! 

Ab1hayatL ,Su bizim masallarda ad1 
gec;ip te yeri tayin olunam1yan mubarek 
pmardan akan ve tek bir katresi fani ha
yata ebediyet veren mubarek su! Efsane
ler tarihinde onun Zuli.imat aleminde bu
lundugu yaz1h. Gene o tarihlerin ifade
sinden Zi.ilkarneyn iskenderin iilkeler a· 
§arak, kit'alar dola§arak bu aleme ula§• 
hgtni, fakat ablhayah bulamay!p hiisra· 
na dii§tiigi.inii, H1Z1rm ise ilaht miisaade 
ile ebedi hayat suyunu bol bol ic;erek 
oliimden kurtuldugunu anhyoruz. 

Garb mitolojisi de ab1hayat1 tamyor. 
Fa kat onlar katil bir zehir oldugunda ve 
ic;enleri adlm ad!m oliime siiriiklediginde 
hepimizin ittifak edegeldigimiz rak1ya 
abihayat diyorlar ve §ark efsanelerindeki 
abihayah genclik ~e§mesi diye amyorlar. 
Jupiter, k1skanc kans1 ]unon'u memnun 
etmek i~in, ba ka bir giizel kadm1 feda 
ve suya kalbederek bu ~e§meyi yaratlm~
IDI§. 

Bunlar giizel ve eglencen rnasallar 
aroma bugi.inun zevkine tamamile aykm. 
Yirrninei asrm degil ya§lmba§tnl almt§, 
derin derin okumu§ insanlan, sokakta m.• 
nimini tayyareler uc;urmakla me§gul c;o· 
cuklan bile bir bardak su ile oliimden 
kurtulunam1yacagma iman getirmi§lerdir. 
Be§ige konan her c;ocugun yumuk goz • 
lerinde di.inya denilen misafirhaneye an· 
cak geri doniilmek iizere gelindigini soy· 
liyen ak1lh ve tam itikadh bir bak11 var. 

0 halde gun gormii§, gerc;ekten tenev
viir etmi§ dostumun ablhayat i~tigini ve 
bu sebeble gene kald1gm1 soyledigi §U a -
damm ta§!dlgl s1r ne olsa gerek. Bu me· 
raka deger noktayi ben istizaha, dostum 
da galiba kendiliginden izaha hamlan • 
dJglffiiZ mada bir boru ve trampet sesi 
duyuldu, arkasmdan bir rnanga 1zemm 
k1lavuzlugile spor §enliklerinde yap1lacak 
merasime i§tirak edecek genclerden bii
ylicek bir grup goriindii. K1zlar onde, er
kekler geride zarafetle salabeti bir anda 
temsil eden ahenkli adimlar atarak yii • 
ri.iyorlard1. 

Biz bahsi bnakmJ§, ruhlan gibi bedcn· 
Jeri de gene ve dine olan bu istikbal yll· 
d!zlarmm ge~i§ini seyre dalml§hk. 

- Ab,hayat sozile neyi kasdetmi§ti • 
niz, lutfen soyleyin, dedim. 

0, dilile degil elile eevab verdi, cad
deyi donmekte ve arhk gozden kaybol -
makta bulunan sporcu genclerin son ka
filesini gosterdi: 

- hte asrl ab1hayat. Ce§mesi nizam, 
meram ve irade. Suyu hareket, ad1 da 
spor!.... M. TURHAN TAN 

Vedia ba§lm o kadar §iddetle yashgm 
ko§esine dogru c;ekmi§ti ki Orban ayaga 
kalkmaga mecbur oldu. K1zm yi.iziindeki 
nefreti gormel!lek ic;in online bakmak is
tedigi halde, bir an, gozlerini ona c;evir
mekten kendini alamadJ. Fakat, Vedia 
gi.iliimsi.iyordu. Orhanm hayreti kmn yii· 
ziinii kama§brdl ve bu tebessiimii ka~nd1. 
Gozleri yan kapanmi§h. 

Orhan kendine geldi ve etrafma bakh. 
Y amba~mdaki pen cered en, bahc;edeki tek 
kath ta§ binanm dam! ve daha arkasmda 
bahc;e kaplSina kadar giden sedler gorii • 
niiyordu. Orada Bahriden son aynld1gt 
am hatirladJ ve yi.iziine bir kan dalgast 
<;lkh. Omriinde ilk defa, alc;akhgmm sa
rib bir idraki ic;indeydi. Kalbi delinir gibi 
oldu. Bahrinin korudaki baki§lanm. deh
~etle §i§mi§ ve ic;inde sessiz i§tialler sakla
nan gozlerinin aeayib baki§lanm hatnh
yor, birc;ok soz)eri, karmakan~Ik, zihnin
den gec;iyordu: « Y akam ban a gntlagima 
kadar <;Ikmi§ bir batakhk hissini veriyor, 
etraf1mda her§ey ink1raz, inknaz l diye • 
bagmyor, size tehlikeyi haber vermek te 
bir vazife: Sonu batakttr. Y oldastmz. Siz 
bunu hissetmiyor musunuz? Y oldasimz. 
Hissedeceksiniz. Alda!tcJ gi.izel yollar • 
dan batakhklara <;!kaeaksmiz. Hani y1k1· 
laeak bir duvar nastl iki tarafa dogru sal
lanlr, bunlann kalbleri de oyle. 

(Arkasl var) 
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6 CUMHURiYET 

ingiliz 
tayyaresi geldi 

GiinefiD Ankarada- En son sistem olan bu 

Avrupada mUhim temaslar -~ Bir 

lsmet lnonii Londrada 
gOrii§meler yap1yor 

Ba,vekilimiz Londrada Sovyet Rusya Hariciye 
Komiserile de uzun bir miilakatta bulundu 

Pariste miihim konu§malar oluyor 
[Ba§tarat: 1 lnci sahltede] I Paristeki goriifmeler 

Litvinof Parise hareketinden evvel p · 18 (A A) _ B b k Bl 
B k'l 1 .... ·1 ·· b' .. 1A ans . . a§ a an urn 
a~ve 1 nonu 1 e uzun suren Ir mu a • b b h I' p · 1 · '] .. 

k b "]Ak 'k' ~ u sa a spanyamn ans e ~lSI e ve mu· 
at yapm1~ ve u mu a attan 1 1 tara, k'b d S 1 H · · k · · L"t 

be b
. . .1 I tea 1 en e ovye anc1ye omisen 1 • 

§U§ IT Sima 1 e ayn mi§hr. . fl .. .. .. 
1 
.. 

T .. k l . . • . I • vmo a goru§mU§ ur. ur e flSlntn :z1ya ell 
L d 18 (A A ) T .. k' ·n Pariste cereyan edecek konufmalar on ra . . - ur 1yem 

Londra biiyiik el~isi bu ak§am Ba§vekil Paris 18 (A.A.) - Gazeteler, Lon· 
lsmet 1nonii §erefine bir ziyafet vermi§ dradan sonra, bi1ka~ glin i~in Parisin dip· 
ve bu ziyafette Hariciye Nazm Eden de lomatik faaliyet merkezi olacagmi kaydet-
ham bulunmu§tur. mektedir. 

ltalya Krall hareket etti Excelsior gazetesi diyor ki: 
Roma 18 (A.A.) - Havas ajansi «Bu sabah Delbos, Hariciye Nezare-

muhabirinden: tinde Litvinof' u kabul edecektir. Ogle ii-
Kral ve Krali~e ile Prenses Maria, be- zeri Hariciye tarafmdan verilecek ziyafet 

raberlerinde Kont Ciano ve kalabahk bir esnasmda da devam etmesi muhtemel olan 
maiyet oldugu hal de bu sabah sa at 1 0,30 bu gorii§melerde ispanyada vaziyetin in
da Budape§leye hareket etmi§lerdir. ki§aflan ile Frans1z • Sovyet pakt1 mev-

Gazeteler, Budape§tede ltalyan hii • zuu bahsolacakhr. F ransiZ - Sovyet pak
kiimdarlanm kabul i~in yap1lmakta olan II etrafmda, muhakkak olan cihet, Fran· 
muazzam niimayi~leri tasvir etmekte, es- say1 Sovyetler Birligine bailiyan bu an
ki ve an'anevi ltalyan • Macar dostlugu la§manm halen, yapilmakta olan beynel
hakkmda miitalealar yiiriitmekte ve Ro- mile! gorli§meler ~er£evesi dahiline ne su· 
mamn Macar davasma gostermi§ oldugu retle girebileceginin ve yahud hi~ olmaz
kuvvetli miizaheretten dolayi Macaris - sa iki numarah Lokarno misakmm akdine 
tanm italyaya medyunu §i.ikran oldugu ne suretle engel olam1yacagmm gorii§lile • 
noktasmda mar eylemektedirler. cegidir. 

Bununla beraber Budape§tede miiza • Delbos, yann sabah da Avusturya 
kere edilecek olan meselelere bir guna Hariciye Nazm Guido Schmitd'i kabul 
telmihte bulunulmamaktadir. edecektir. Samldigma go~e. Avusturyanm 

Tribune gazetesi diyor ki: bugiinkii vaziyeti, bu fikir tea tisini mecbu-
«halya, sulha nasi! ihanet edilmi§ ol-

ri bir hale getirmi§tir. Bu gorii§me esna • 
dugunu yava§ yava§ anlami§tir. Harbso- smda, orta Avrupay1 ve Tuna havzasm1 
nunun elim hadiseleri ve Macaristanm 

alakadar eden biitiin meseleler rnevzuu 
par~alanmasi kar§Ismda !talya «Macaris-
tan i~in adalet» diye ac1 act bagirmi§ -
hr.» 

bahsedilecektir. Diger taraftan, evvelce 
Avusturya ve Macaristan devlet adamlan 
arasmdaki gorii§melere mevzu te§kil etmi§ 
olan bir Avusturya - Macaristan yakm • 
la§masi ihtimalinin de, bu gorii§melerin 
devam1 ve bunlarm yerinde olup olmadigi 
bakimmdan, miizakere edilecegi muhak -
kakhr.» 

Journal gazetesi diyor ki: 

ki son ma~lari 
Ankara bolgesi bu ma~

larin hiikiimsiiz adde-

u~ak Ankaraya gidecek 
Dun, Ye§ilkoy Tayyare -istasyonuna, 

bir ingiliz tayyaresi gelmi§tir. Smith 
Air - Croft enstrument mtiessesesinde 
yaptlan bu tayyare Haviland Dragon 

dilmesini istiyor sisteminde olup en son sistem havac1hk 
_ aletlerile mucehhezdir. 

Ankara 18 (T elefonla) - Ogrendi- En btiytik meziyeti ve marifeti, «pilot 
gime gore Ankara mmtakas1 Giine~ ku- otomatik. denilen ve tayyareyi havada 
liibiinlin burada yaphgl son iki milli ki¥ kendi kendine sevk ve idare eden alet
me ma~1 neticelerinin hlikiimsliz adde • lerle t~hiz edilmi§ olmastdir. Bu alet
dilmesini ve ma~lan yen'de oynanma- lerle mucehhez tayyareler, havaya \fik-

. h dn b k
1 

nl k hktan sonra, istenilen istikamete dogru, 
s1m temm ususun a a§ an 1 vas1ta • . t .1 "k kl'kt ·r t ··d h ·1 F d d' d bb" I 1s em en yu se 1 e, p1 o un mu a a-
51·~ ~ .erasyon nez m e te§e us ere lesi olmaks1zm muntazaman seyreder-
gm§~~~tJr. . ·~· ler. Haviland Dragon tayyaresinde az -

D1ger taraftan Gender B1rhg1 de nca havada ka~ saat kaldtgmi, bu mud
Turk Spor Kurumu ba§kam General det zarfmda ka\f kilometro U\ftugunu ve 
Ali Hikmete miiracaat ederek Giine§ • hangi irtifalara \fiktlgmi kontrol eden o
Genclerbirligi mac;mm ba§tanba§a gayri tomatik ale~Ier de vardtr. Tay~are, 
nizami §ekilde cereyan ettigini iddia et- Fransada ve Italyada \fOk muvaffakiyet
mi§tir. Kuliib bu iddiasmi dart noktaya li tecrtibe uc;u§larr yaptlktan sonra, Es
istinad ettirm~ktedir. Bu dort noktadan ki§e~ire ve Ankaraya gid~rek orad~ ~.a 
b . G I b' r~· I h' '] T tecrube U\fU§lan yapmak uzere Ye§Ilko-

lT!ld, ~.nc erb!rigfl ad eyldm; ~ke~ e? IlK ye gelrni§tir. Ankaradan donti§te Btik -
go en once ~~ o say o ugu I me! go : re§ tarikile avdet edecektir. 
?en evv~!. de bu hendbol c~zas1 venlmes1 Tayyare bir pilot, bir telsiz muhabere 
1cab et1Ig1 halde hakem N1hadm bu ce- memurundan ba§ka dart yolcu da alabi
zaln vermemesidir. Sarih ofsayd vazi • lir. iki motorltidtir ve surati saatte 200 
yetinin, alakadarlar gibi, biitlin bitaraf kilometrodur. Stiratinin binnisbe azhg1 
seyircilerce de goriildiigii ve Genclerbir- bir antrenoman tayyaresi olmasmdan 
ligi oyunculanmn ellerini kald1rmak sure- ileri gelmektedir. 
tile hakemin nazan dikkatini celbettikleri, ----------
ve hakem Nihadm da bunlan gordligii lngiliz miihendisleri Karabii· 
halde kasden miidahale etmedigi ileri ke gittiler 
siiriilmektedir. Karabtik Demir ve <;elik fabrikalarm-

fkinci itiraz noktas1, hakem tarafm • da \fah§mak tizere U\f mtihendisten mti
dan verilmi~ olan tecziye kararlan hak- rekkeb bir teknik heyet daha dun sa
kmdad1r. Hakemin ihtar bile yapmadan bah §ehrimize gelmi§ ve ak§am Kara • 
sahadan «;Ikardigi iki oyuncu hakkmdaki btike hareket etmi§lerdir. 
miiteak1b ma~ta oynamamak karanmn Sanayicilerin muamele 
ref'i de taleb edilmektedir. 

Oc;iincii nokta, evvelce de takarriir et. 
mi§ oldugu vec;hile rna~m diger mmtaka
ya mensub bir hakem tarafmdan idare e
dilmesi lazimgeldigi halde boyle yap1l • 
mami§ olmasidir. Genclerbirligi bu mii -
racaatinde hakem Nihadm tecziyesini de 
istemi§tir. 

Ankarada spor rnehafilini ve sporse • 
venleri me§gul eden bu vaziyet etrafmda 
tetkiklere ge\fildigi anla§Ihyor. 

Nihadm bir mektubu 
18/5/937 taribli gazetenizin 7 nci sa

hifesinin 2 nci stitununda §ahsima atfen 
yazilmt§ bir yaz1y1 hayretle giirdum. 
Kimseye hic;bir beyanatta bulunmadtgi
ml muhterem gazetenizin ayni sahife 
ve stitununda tekzib etmenizi rica e
derim. 

verg1s1 
Sanayi Birligi Umumi katib! Halid 

Gtileryiiz dun Ankaraya gitmi§tir. Halid 
Gtileryuz, Maliye ve ikhsad Vekaletle
r·inden muamele vergisi hakkmda iste
nen malumatla diger yeni kanun layiha
larma aid malumati da beraber giittir
mu§tur. Ay sonuna kadar orada kalacak 
ve bu mtiddet zarfmda icab ettik\fe muh
telif sanayi gruplanm temsil eden mu
messiller Ankaraya gideceklerdir. 

<;ay buhram zail oldu 
Siyasi mli§ahidler, ltalyan gazeteleri • 

nin §imd:fe kadar Romamn pek mergubu 
olan «Macaristan i~in adalet mevzuunu» 
siikutla ge~i§tinnelerini Macaristamn ahi
ren Belgradla akdetmi§ oldugu muahede
name ve Blikre§le mukarenet viicude ge
tinnesi ihtimalleri dolay1sile Macarista • 
mn araziye miiteallik metalibati iizerinde 
lsrar etmenin Roma hiikumetince mev -
simsiz telakki edilmekte olmasma hamlet
mektedirler. 

«Pancennanizmin taarruzlanna mani 
olmak ve orta Avrupamn mliessir bir top
lantiSim hamlamak is;in bir tek kombine-
zon vard1r ve o da, fngiltere, F ransa ve Nihad Bekdik 
ltalya arasmda yap1lacak bir i§birligi • CUMHURiYET - Biz, zaten Bay Ni-

Son zamanlarda memleketimize \fay 
ithalatl imkanlan bulunmu§ ve bu §e
kilde zaman zaman hissedilen c;ay stkm
tlsi tamamen ortadan kalkmi§hr. Di.in
ya c;ay piyasalarmda bir fiat yi.ikselmesi 
olmasma ve bu yukselme yuzde klrk1 
bulmasma ragmen yukseklik bizim mem 
leketimizde hissedilmemektedir. Buna 
sebeb, Hindistana yeni yap1lan ihracat 
dolay1sile takas primlerinin du§meme
sidir. lngiliz - ltalyan temaslarr 

Londra 18 (A.A.) - Son Ciano • 
Drummond miilakatmdan bahseden Ti
mes gazetesi diyor ki: 

«Bu gorii§me esnasmda iki memleket 
gazetelerinin vaziyeti tetkik edilmi§tir. 
Samld1gma gore, bir~ok meselelerde ve 
ezclimle garb pakti meselesinde anla§ • 
malara da vanlmi§hr. Garb pakti miiza
kerelerine yakmda yeniden ba§lanmasi ii· 
mid olunmaktad1r. 1ki devlet adami Ha
be§istamn Milletler Cemiyetinden uzak -
la§tmlmasi ve ltalyan lmparatorunun ta
mnmasi hususlanm da aynca gorii§mli§· 
lerdir.» 

C ekoslovakya Ba,vekilinin 
beyanatr 

Londra 18 (A.A.) - <;ekoslovak • 
ya Ba§vekili Hodza Reuter ajans1 rnu
habirine §U beyanatta bulunmu§tur: 

«- Londrada sulh lehine ve Tuna 
muvazenesinin takviyesine dogru ~ok 
mlikemmel i§ler goriilmii§tiir.» 
Lebrun 'de Litvinol'u kabul etti 

Paris 18 (A.A.) Cumhurreisi Leb • 
run bugiin Sovyet Hariciye Komiseri Lit
vinof'u kabul etmi§tir. 

r 
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dir.» hadm beyanat verdigini yazmi§ degiliz; 
sadece cma~larr dtirtist ve iyi idare etti

Humanite diyor ki: gini, fakat gokten hakem inse gene ken
<<<;ekoslovakya ve Kli~iik Atttant, T u- dini begendiremiyeceginh soyledigini 

na havzasmm yeniden te§kilatlandmlmasi yazd1k. Bu sozlerin beyanat ~eklinde 
eserini geni§letmek bahsinde Londra ve vaki olmadtgmt, emektar sporcumuz 
Paris kabinelerinin mlizakerelerine nail Nibadt memnun etmek i~in aynca tek
olmahdir. Guido Schmidt, yann, Delbosa rar kaydederiz. 

Avusturyamn istiklal azmini bildirdigi lngiltere, Norve~ milli taki-
zaman, F ransa Hariciye N azm bu hu • m1n1 yendi 
sustaki karanm kat'i surette almahdir.» fngiliz milli tak1m1 Oslo'da Norv~ 

Figaro diyor ki: milli tak1mile kar§tla§mi§ ve N orve~in 
«Habsburg'larm yeniden tahta ~1kma- olimpiyada gonderdigi taklmla yaphg1 

Ian hususundaki iimidlerinin sonmesi iize- ma\fl 6 - 0 gibi buyuk bir say1 farkile 
· bd .. h .. · · kazanmi§tlr. Cum a gu·· nu yap1lan bu nne cenu an muza eret gonn1yen §I • 

Id' hd'd 1 ' . ma\;ta 30 bin seyirci bulunmu§tur. 
rna en te 1 a tmda bulunan ve anb. 1· -1· 1 k .. tl' 1 .. 
d k 'k d I I . . .. ngt IZ er \fO sura 1 oynami§ ar, mu-

emo .rah. ev.et en~.IdeoloJik blokuna dafaalarr bilhassa Norve\f hticum hath-
muhahf b1r vaz1yet gosteren Avusturya • na goz a!;hrmiyacak kadar guzel oyna • 
nm, Tuna federasyonunun kendisine te • mi§tlr. 
min edecegi kuvvetli ~er~eveye ihtiyaci, !ngiliz taklm1 ilk golii sag a!;tklan 
bugiin, her zamankinden daha ziyadedir. Arsenalden Kir\;inin kuvvetli §utile yap 
Bu federasyonun viicude getirilmesi ise mi§lardtr. il~ devre 2 - 0 bitmi§, ikinci 
F t .1 • kl b' haftay1mda Ingiliz tak1m1 dart gol daha 

ransa ve ng1 terenm yapaca an u yapmt§tlr. 

miida~ale ile pek ziyade kolayla§tmlabi- T enis i~in antrenor getiriliyor 
lecektir. Avusturya, bunu iimid etmekte- Tenis federasyonu memleketin her ta-
dir.» rafmda yava§ yava§ ragbet gormege 

RA $ iD 
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-, din. Ben de senelerdenberi yiiziinli gor· 
medigim halde ondan her zaman haber 
ahyorum. Bu bir kadmdu. Benim an
nenden evvel sevdigim ve kendisile all1 
sene ya§adigim bir kadm ... Bu kadm 
nas1lsa bana ihanet etti. Onu buakt1m ve 
annenle evlendim. F akat o beni h1raka· 
mad1. Beyruttaki babas1 onu reddetmi§ti. 
Benden aynld1ktan sonra babast oliince 
o miithi§ bir servet sahibi oldugu halde 
kimse ile evlenmedi. Kimseyi sevemedi. 
Beni unutamad1. Ben gene onu affetme
dim. fsmi Fitnatl!r, Miihiirdarda otu • 
ruyor. Herkes onu tamr ... Ben oliirsem .. 

Diinkii tefrikam1zm hulasas1 nenden sana kalan mirastu. Ben oliince 

Ahmed $evket Bey isminde ihtiyar 
bir hasta iHum dii§eginde tsttrablar, ka
buslar, saytklamalar arastnda bir araltk 
gozlerini ac;tyor. Hizmet!;isini c;agmyor. 
Ona evvela kuc;uk lambayt sondurmesi
ni soylilyor. Hizmetc;i Adile lambamn 
ustilnu bir bezle orterek ziyat daha zi
yade hafifletmekle iktifa ediyor. Tam 
c;tkacagt strada ihtiyar hasta ondan kt
zmt \fagtrmasmt istiyor. Geceyanst, ktzt 
nerede bulunabilir? 19 ya§tndaki ktz bir 
Franstz mektebindedir. Adile sesini <;t
karmtyarak dt§an !;tktyor ve hasta ken
dinden gec;iyor. Gozlerini ac;ttgt zaman 
bir ttktrtt i§itiyor ve kaptda gene bir ktz 
hayali goriiyor: Kendi km, onunla ko· 
ntl.§uyor ve ona kendisi oldukten sonra 
bir muddet gec;inmesini temin edecek 
kiic;uk bir servetin saklt oldugunu haber 
veriyor. 

0 gozde baz1 tahviller, paralar ve birka~ 

miicevher vard1r. Bunlar rahmetli an • 

onlan a!, sonra ... 
Durdu, ylizii birdenbire takalllis etti. 

Kire~ rengindeki dudaklan titredi. Her 
taraf1 kaskati kesildi. 

- Adileyi c;agirayim m1?.. Morfin 
yap1lsm ... 

Hasta ka§lanm ka!dirdi. 1stemiyor -
du. Biitiin viicudiinii kemiren ac1 ile mii
cadele etti ve agn ge~memi§ olmakla be
raber bu agr1ya ah§mi& olarak devam ede
bildi: 

- Hayatta yapayalmz kalacaksm; 
kimselerin yok. Eline ge~ecek para seni 
bir iki sene ancak koruyabilir.. Ondan 
sonra nasi] ya§arsm? Hatta yann, kimse
siz, hamisiz, evsiz, barks1z nasi! ya§ar
sm? 

Ciimleleri degil, kelimeleri bile biiyiik 
fasilalarla birbirine baghyan ihtiyar goz
Ieri kapah olarak soziinii tamamhyordu: 

- Leyla, bu dtinyada seni benim ka
dar seven birisi var, ki sen onu hi~ gorme-

ihtiyarm sesi birdenbire o kadar zayif
ladi ki yalmz dudaklan kimildiyor sam
hrdi. Hic;bir §ey anla§IImiyordu. Bundan 
sonra soylediklerini yamba§mdaki degil, 
kendisi de i§itememi§ti. 

Biiyiik bir yeis ve IStirab i~inde, hi~ 
sesini ~Ikaramiyarak onu dinliyen kizi bir 
ara: 

- Yeter arhk baba, kendini y,onna ... 
fstirahat et, hele sabah olsun ... 

Demek istedi. Fa kat ihtiyar gene du

daklanm k1p1rdatarak: 

- Olmaz, diye 1srar etti. Hemen a

nahtan bul. .. Artik oliiyorum. 

ba§hyan bu sporu te§vik etmek maksa
dile btiytik §ehirlerde tenis kurtlan a\f· 
maga te§ebbtis edecektir. 

Federasyon, tenis i!;in iyi bir antrenor 
aramaktad1r. Viyanadan getirilmesi du
§untilen antrenortin gene bir oyuncu ol
masma ehemmiyet verilmektedir. 

Cim Londos lskenderiyeye 
hareket etti 

Atina 18 (Hususi) - Cim Londos dun 
fskenderiyeye hareket etmi§tir. !sken -
der-iye stadyomunda bu yaz Kanada 
§ampiyonu Kambel'Ie gure§ecektir. 0-
radan da K1bnsa gidip mtiteaddid gti -
re§ler yapacakhr. 

Band1rmada biiyiik giire§ 
miisabakalarl 

Halkevi, Sosyal Yard1m §Ubesi tara
fmdan tertib edilen yagh pehlivan gure§ 
mti.sabakalan 30 may1s pazar gtinti Pi
renlik mevkiinde yapilacakhr. 

Ba§a 120, ba§altma 60, buyuk ortaya 
40, ktic;uk ortaya 25, desteye 20 lira mii
kafat verilecektir. 

ikramiyelerin %20 si de yenilenler a
rasmda taksim edilecektir. 

Bu yan karanhga gozleri ah§an hasta, 
kiZlnm, kendisine itaat ederek duvardaki 
eski saate uzandigmi, kapagm1 a~hgmi, 
i~inden anahtan c;1kanp aldigmi gordii. 

Ko§ede duran yaz1hanenin kilidli go
zii de a~Ild1: !c;i kag1d para dolu klic;iik 
bir ciizdan, bir deste tahvil ve dort mah
faza ~Ikti. Bu mahfazalarda yiiziik, kii
pe, bilezik ve saat vard1. 

Gene bz hayret ve tereddiid i~inde: 
- Buldum, dedi, §imdi bunlan alayim 

m1 baba ? ..•. 

- Evet; hemen al. Odana gotiir ... 
Yalmz ... Daha gitme. 

- Peki amrna ... Sen de arhk ~ok y«)· 
ruldun baba... Biraz istirahat et. Ben 
gideyim, hemen gelirim. 

- Hayu!.. 
- Evet, evet babacJgim, hemen geli-

nm ..• 
ihtiyar Sevket Bey, kiZlnm kap1ya 

dogru gittigini gorerek son bir cehdle: 
- Ley Ia, dinle beni I dedi. 
Kizi, onu i§itmemi§ti. Belki de baba -

smm soziinii yerine getirmek ve onu miis
terih b1rakmak i~in bir an evvel gidip 
gelmek istemi§ti. 

1htiyar hasta bekledi. 
Haf1zasm1 kurcalamak ve anlatmak 
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Seyircisi kald1Q1m1z facia 
Tiirkcemize hakaret, 
bir su~ degil midir? 

Tabelacibk yapanlarda bir tak1m ,artlar araruyor, 
fakat tiirk~e bilip bilmedigi sorulmuyor bile ... 
Beyoglu sokaklarmda, §iveleri, imla

lan, ifadeleri bozuk levhalarla tiirk~e • 
mize yap1lan katliami haber veren yazi· 
lanm1z iizerine istanbul karilerimiz, bize 
yeni yeni bozuk levhalar bildiriyorlar 
ve: « Y azm, bunlan da yazm, oz yurdu
muzda oz dilimize hakaret edilmesine 
mani olunmiya kadar yazm, ne susuyor
sunuz ?» diyorlar. 

T a§ra karilerimiz de; «N e oldu, 
Istanbul sokaklan bu kirden temizlendi 
mi, oyle ise neden rniijdelemiyorsunuz, 
iiyle degilse, neden susuyorsunuz ?..» di
yorlar. 

Susmak m1? 
Fakat gormediniz mi ki; dilimizde tiiy 

bitinciye kadar soyledik, bagira bagua 
soyledik. 

Az m1? 

Daha m1 soyliyelim? 
Dinleyin oyle ise: Vaziyette bir te • 

beddiil yoktur. Eger sagdan soldan tii • 
reyen yeni yeni, birbirinden beter levha
lan hesaba katmazsamz, hay1r, vaziyet· 
te hic;bir tebeddi.il yoktur. Heniiz kimse
nin gidip te hi~ kimseye; «kapmm online 
ashgm §U levha ile tiirk~eye hakaret edi
yorsun, kald1r bunu bur ad an!» dedigi 
goriilmemi§tir. 

Bugiin de, • hem de, karilerimden bir 
kismmm mektublarla haber verdiklerini 
degil • fakat gene bizzat gordiiklerimi 
yaz1yorum: 

Diin Beyoglunda bir tabelac1ya ugra
dim ve kendime bir ecnebi mii§teri slisii 
vererek: 

- Bana, dedim, bir tabela laz1m. A
nadoludan ahbablanm Ismarladilar. 

Ve, levhanm §ekli, rengi, boyu bah • 
sinde, nihayet pazarhkta da mutab1k kal
diktan sonra: 

- Y azar mlSlmz, diye, adamm 1inii
ne kag1di siirdlim. 

l§inin ehli bir ka tib edasile kaleme 
davrand1 ve ben, hem de yava~ yava§, 
teker teker, dogru diiriist siiyledim, o da 
i§te boyle yazd1: 

Ylld!Tim Pazan 
Benzin yaklarr, kaz yaklarr ve her 

nevii motor lavazrmati .• 
Begendiniz mi?.. 
Bu va'landa§a hi~bir §CY soylemiye • 

cektim, fakat tutamad1m kendimi ve: 
- Siz dedim, tiirk~e bilmiyorsunuz .. 

Bu hal de nasii tabelac1hk ediyorsunuz? 
0, (tiirk~e) yazmak i~in tiirkc;e hi! • 

mek laz1m geldigini ilk defa i§iten biri 
gibi §a§kmdi. 

Kaldmmlarda dii§iiniiyorum: Demek 
ki rasgelen, keyfi isterse bir diikkancik 
a~Ip, i~ine de iki kutu boya ile bir f1rc;a 
yerle§tirince tabelaci oluveriyor. Bu san· 
all yapabilmesi i~in adamda resmi rna -
kamlar elbette bir tak1m §artlar anyor -
dur, sade, tiirkc;e bilip bilmedigi sorul • 
muyor, bu noktaya aldmlm1yor bile. 

Nic;in aldmlmiyor? 

B1rakm §imdi bunu ve bakm ... 
(Sagm) mii§terilerini davet eden bir 

(Kazino) diible biramn bilmem ka~ (gu
ru§) a indirildigini (mucde) liyor. 

Y anmdaki magaza, tuluat kumpan • 
yalarmm tiyatro kap1lanm ha!irlatan renk 
renk, boy boy ilanlannda, zengin olmak 
istiyenlere yo] gosteriyor ve nihayet §OY· 
le diyor: 
.. ·Bahtinizi, kismetrnrz1 crgneyrp gee • 
meynrz! 

Ko§eyi donerken, hararet basan bagn 

i~in sarfettigi gayret bi~areyi son derece 
yormu§tu. 

Ba§ donmeleri ve aCI!ar goziinii tekrar 
kararlmaga, mlifekkiresini dondurmaga 
ba§lami§tl. K1Z1nm ic;eri girmesile zail o
lur gibi olan hezeyan yeniden ha§goster
di. 

Midesindeki Ishrab gittik~e arhyor, 
harareti gittik~e yiikseliyordu. Bir miid
det daha iradesine sahib olmak, birka~ 
kelime daha soyliyebilmek i~in yaptigi 
gayret, onu nekadar sarsmi§h I ... 

Buna ragmen biraz sonra kafasl gene 
dii§linebiliyordu. Giizlerini ac;!I. Odanm 
miiphem golgeleri i~inde kiZlmn hayalini 
hahrlad1. 

KIZI orada ayak listiinde kendisini din
lemi§, istedigini yapmi§, sonra ~ekilip git
mi§ti. F akat giderken tekrar gelecegini 
va.detmi§ti. Geldi mi acaba? Evet, hi~ 
§iiphesiz, gelmi§ olacakh. Babasmi dalgm 
bir halde gori.ince gene ~ekilip gitmi§ ol
mah ..•. 

Amma, arhk hayatmm son dakikala
nm ya§adigml soyliyen bir baba, bu hal
de hirakiiip yati!abilir mi? 

Muhakkak li\; be§ dakikada bir klZI 
gelip kendisini yokluyordu. Bekledi, bek
ledi ... 

yamklan online tophyan §erbetc;inin lev• 
hasma goziim ili§iyor: 

Ayiran • §ira • lrmoncita • portikal. 
Ya §U: 

M en§ur tur§uci 
Ye ne buyurulur? 
Onun kar§Ismdaki arsamn duvarma 

da koca bir mukavva par~as1 iizerine iti• 
na ile yazilmi§: 

Bu Assaya ilani .IJaPi§tirmak .11as • 
saktir! 

Evet bu arsaya ilan yapi§tlnnak ya "' 
sakhr amma, bu arsanm duvarmda tiirk• 
~eyle alay etmek, tiirkc;eye hakaret etmelC 
sevabd1r! 

Sade orada m1? 
~u siislli, pml pm] camekandaki, c;iz• 

gileri usta, fakat h1yaneti, kmlas1 bir el .. 
den ~1km1§ yaz1ya dikkat edin: 

Has tal an ic;iin tussus ekmeki 
V e biti§iginde: 

••• Ciinlik yomorta 
Daha ortada: 

Kardeniz postalari 
Nihayet bir 

Y ussek kaldirim .... 
Bunlar ne saymakla, ne anlatmakla. 

ne yazmakla biter .. 
Fa kat bir~ok degil, bir tek, bir tane

cik bu ~e§id levha bile, Tiirk yurdunda. 
herhangi Ti.irkiin kanma dokunmak ve 
bunu diline bir hakaret saymak i~in H
fidir. 

Anlamak istedigimiz budur. 
Acaba .. Anlatabildik mi dersiniz'? 

Ba§miidiirliik vekaleti 
Vekaleten istanbul Gtimrtikleri Ba§oo 

mudtirltiguni.i ifa eden Gtimri.ikler Tet. 
kikat mtiduru Mustafa Nurinin ikinci
kanuna kadar bu vazifeyi ifa etmesi ten.o 
sib olunmm~tur. Ankarada bulunan Mus. 
tafa Nuri birka\f gune kadar §ehrimize 
diinecektir. 

Esnaf dispanseri yarin 
a~dtyor 

Esnaf cemiyetleri tarafmdan hazll' • 
lanan esnaf dispanseri cuma gunii saatl 
15 te merasimle a\filacakhr. Gerek Ttir• 
bedeki yeni esnaf cemiyetleri merkezi• 
ni, gerek dispanseri gormek uzere o gun 
butiin istanbul esnaf1 davet edilmi§tir. 

Bir Miikaleme 
- Bugtinlerde sizi pek dti§tinceli go .. 

riiyorum azizem, neniz var? 

- Nasll dti§tinmiyeyim; kiZimi on be~ 
gtine kadar evlendirecegim. Hala ciha· 
ztm hazuhyamad1m. 

- Btittin dti§tincen, tiztinttin bu mu• 
dur? Bunun tedariki bir gtinltik i§tir. 
Hemen yarm sabah Beyoglunda, Gala· 
tasaray Lisesi kar§tsmda 178 No. h 
DAViD magazasm1 ziyaret et, yatak 
taklmlan, sabahhklar, gecelikler, kom• 
binezonlarm en guzel ve en muntehab 
\fe§idler-ini se\ferek ahrsm; i§in de urn• 
dugundan ala bitmi§ olur. 

Satll1k Villi i 
Biiyiikdere ve .•.esarburnu arasmda 
deniz kenan, cadde iizerinde on· 
be~ odah, bah~;eli, ormaoh ve mo
bilyab kargir bir ViLLA Sabhkbr. 
Taliblerin Galata Tiioel caddesi 48 
numarada Mibran Gesar ogoullar1 
Ticarethanesine miiracaatleri. 

Telefon : 40308 

Dakikalar ge~iyor ve her dakika has~ 

taya saatlerden uzun ge]iyordu. 

Bu mada, kendisini son derece heye • 
cana dii§iiren k1sa konu§mayl iyice vu • 
zuhla hatirladi. K1zma soyledigi sozleri 
dii§iindii: 

Evvela, kiZlnm hemen geli§inden mii· 
tevellid sevinci .. 

K1Z1m, §U olecegi anda yapayalniZ, 
hamisiz, paras1z buakmak endi§esi onu 
birdenbire o derece harab etmi§ti ki ya .c 

nmda goriince duydugu in§irah dii§iin • 
mek ve soz soylemek iktidarml ona ver-

mi§ti. 
Hele son servetini on a teslim etmek .• , 

Dii§iinebilmi~ti ki eger kizi yamnda ol• 
madigi bir suada oliim ge]ip onu alacalt 
olursa k1z1 belki on paras1z kalacak, bel" 
ki §U iic; be§ kuru§ ba§kalarmm elinde ka .. 
lacakti. Kendi kendine: 

<<Allaha §iikiir, diye dii§iindii .. KIZ1m 
anahtan buldu ve gozii a~!I. f~indekileri 
alarak odasma gotiirdii. F akat ona daha 
soyliyeceklerim vard1. Neden beni din .. 
lemedi? 0 kadar ace! eye ne liizum var• 
d1? Belki beni daha fazla yonnamak, u• 
yumaga terketmek istiyordu ... 

(Arkasl var) 
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Mekteb szralarzndaki 1 iirk 
fOcuklarznzn tahassiisleri 

419 M©lyn~ $~1i'ilDUikD~If'D 
•• •• 

BUGUNUN PROGRAMI 
« Atam1z tarihe ilk emrini o nun verdi » 

«T arih i~inde hi~bir giiniin, kadar onun 
goriilmemi~tir)) 

T aksim ve F ener stadlar1nda merasint 
saat 9,50 de ba~hyacak 

mucizelere gebe oldugu 

Ankara 18 (T elefonla) - Y annki 
~en!iklerde gori.ilecek idman hareketleri -
nin umumi provast bugi.in ~ehir stadmda 
yapiidi. Provada Dahiliye Vekili ve Par
ti Gene! Sekreteri Sukri.i Kaya, Maarif 
Vekili Saffet Ankan, Ankara Valisi 
Nevzad Kandogan, Turk Spor Kurumu 

Istanbul Lisesi talebeleri, bayram sevinci ir;inde ba~kam, Maarif erkam bulundular. Pro-

Onun bu vatam kurtarmaga giderek bu ovi.inme hakkm1 milletine veren Ata • - 19 May1s, milletini kurtarmak 1c;m va c;ok gi.izel ve muvaffakiyetli oldu. Bil-
Anadoluya basttg1 grin doganlar, o gi.in turk gibi, biiti.in bir tarih ic;inde, o gi.in de oni.ine attlan AtamlZ!n ilk ad1mm1 kucak- has sa bayrak gosterilerile Gazi T erbiye 
yi.ikselmi§ yepyeni gi.ine§in, o gi.indenberi bir tane kalacakhr. hyan bir gi.indur ki, onu her hahrlayt§In· Enstitiisi.i talebelerinin idm~n hareketleri 
esen tertem!_z havamn, o gi.ini.in bir §ahlag:t- 11 inci s1mftan Zeyad: da, bu ad1mm altmda, bir kohne alemin takdirle seyredildi. Yann 19 may1s bay -
mt§ milli gururun besledigi, yeti§tirdigi bir - 19 Mayts Ti.irk takviminin altm yikib§Int da duyanz. ram! Bi.iyi.ik Onderin Samsuna ayak bas • 
nesildir ki, bu sabah sevinc dalgalan halin gi.iniidi.ir. 11 inci s1mftan Zeki: tiki an sa at olan yedide yirmi hir pare top 
de kaphyacaklan vatan topraklannda, - Samsun kiytlannda o gUn bir vol- atilarak ba§hyacak, bu s1rada fabrikalar, 
yolunda gittikleri i.ilki.iniin yaratamm bir Simdi Istanbul Erkek lisesindeyim • kamn ilk alevi goriildii. Bu volkanm Tiir- lokomotifler di.idi.ik ~alacak, Tiirkku§U 
daha sevgi ve minnetle anacaklard1r .. ve Uzun y1llar Di.iyunu umumiye saltana· ke dii§man olan her§eyi mahvedecegine tayyareleri §ehirde cevelanlar yapacakhr. 
kalblerinde 0, ruhlannda 0, seslerinde tmm makarn olmu§ bu c;atmm altmda, o giin inanm1yanlar pile bugi.in ona tap1 - Parti Gene! Sekreteri Sukrii Kaya radyo 
0, goriilmemi§ bir bayram yapacaklardu. kurtanlm1s vatanm ic;inde bile siper siper, yorlar. ile butiin memlekete yapacak clan muhim 

Diin arttk dayana!!lad1m, ka~ giindur ad1m ad1m daha nelerle cenkle§tigimizi 10 uncu simftan Hikmet Tamer: bir nutuk soyliyecektir. Ankarada ~ok 
hu bayram havas1 i~inde,:ya§Iyan genclerin - 18 sene evvel, bugi.in, en biiyi.igi.i - muazzam bir program hazulanmi§hr. 
_aras1na lcattldun ve onlaria konu§hun. miiz, kurdugu e§siz. eserinin athgl temel' Me~lekette ve §ehrimizdeki 

Evvela, Yiice Dlkii lisesinde sanld1giiD ta§ma iik ahn terini doktijgi.i gi.iu_di.ir. • 
. , w • merastm 

taze s1cak ~emberin rasgele bir noktasma J 0 uncu s1mftan Hasan T annkut: 
hitab ettim: - 19 Mayts, Turk yurdunun, bir son 

- 19 Mayis, nedir ~ nefes amnda yepyeni ve ebedi bir ruha 
Kar§Imdaki onuncu simftan Necdet- ka~§tugu gi.indiir. 

mlt. 
- 19 MaYJs, dedi, rnuzicelerle dolu 

Ti.irk takviminin ilk yapragtdtr. 0 giin; 
ondan evvelki zulmii, esareti, sefaleti, her 
fenahgt ~igniyen bir ayak, ondan sonraki 

her biiyiikli.igun iistiinde parltyan hir ~~~ 
vatan topraklanna kavu§turmu§tu .. 

Y anmdaki gene ktza dondi.im. Bu. 
9 uncu smtftan N emika imi§. 

- Atamtz, dedi, tarihe ilk emrini o 

gun verdi. V e o gi.in Samsun ktytlarmda 
ba§hyan rnes'ud yi.iri.iyi.i§, her lahza hlZim 

artua arhra hala devam ediyor. 

Ve incel,en sesinde son titreyi§ §U ol -
Clu: 

- Ru dinmiyen htz i~inde, o ba§langi
ci tes'id i~in, yaztk ki, ytlda ancak hir giin 
hulahiliyoruz. 

Arhk, hirer hirer konu§uyorlar. 10 un· 
cu stmftan ibrahim: 

- Karanltklar i~inde yolunu ~a§irrnt§ 
olanlann bekledikleri I§tk p giin Sam!un· 
da helirdi. 

9 uncu stmftan Kemal: 
- Bu I§Ik olrnasaydt, tabiatin giine§i; 

shin, hizim, bizden sonrakilerin, hepimi

zin ebedi bir di.i~mam kesilecek, ve Turk 

kapkara bir tuf<\llln bagnnda bogulup gi· 

decekti. 

10 uncu simftan M. Hatay: 

- Tarihinde bir (19 May1s) giini.i 

olan millet nekadar ovi.inse azdtr. F akat 

Tiirk gencligine 
ogiidler 

S1hhatini seveceksin~ vatamm 
aeveceksin, i!fini seveceksin ve 
tabiatJ seveceksin. 
Spor ebedi gencligin tdl81mtdn. 
Viicudii giizel tutmamak ay1b 
i,Iemektir. 
Genclikt.en 
saklamahd1r. 

ihtiyarhga saghk 

Gene bir ba, ancak dine omuz
Iar iizerinde durabilir. 
Goze giizel goriinmiyeni goniil 
~ekmez. 
Her giizel ljey sevilir. 
Dik otur, dogru konu!JI. 

Yiice Ulkillil kzzlartmzz cevablartnt 
yaztyorlar 

ve boylece nelerden kurtuldugumuzu bir 
daha habrhyorum. 
~u anda, burada da bir ne~e ve sevinc 

alemi var. 
Bu <;ocuklar da, 19 MaYJs hakkmdaki 

duygulanm o kendilerine has samimi, ter
temiz ifadelerile anlal!yorlar. 

11 inci stmftan B. Annsoy: 
.-.-- f 

9 uncu s1mftan Abf: 
- Ti.irk milletinin Karadeniz kiyism· 

da Kurtanc!Slna kavu~tugu biiyi.ik gUn -
dur ki. tarih ic;i~de hic;bir gi.iniin, onun ka
dar rnucizelere gebe qldugu gori.ilmemi, -
tir. 

1 0 uncu simftan N ecdetin sesi: 
- 19 may1s, diyor, benim, Ti.irk uf • 

kunda dogan Atjiti.irk gi.ine§inden ISindi • 

g1m ve nurlandiglm gi.indi.ir. 
Ve diyorlar, diyorlar, diyorlar .. 
Hangi birini yazaytm?. 
Susanlann yi.izunde bile, sesin kudre -

tini kiskandtran bir mana akmt var. 

Bi.iyiik kapmm e§iginde elinde kitab • 
Ian, sukun ic;inde bekliyen son gence ba
kiyorum. 

V e sormak, bir katre §if a daha almak 
i~in gozlerine dikilen gozlerim, bu ber
rak, aydmhk, fakat mana dolu baki§Iar
daki, biiti.in bir Turk gencliginin o bii • 
yi.ik, o mukaddes vadile doyuyor. 

Yiice Vlkil lisesi talebeleri cevab haztrhyorlar 

Y eni Ti.irkiyenin ve yeni Tiirk tarihi • 
nin ba§langiCI olan 19 mayts, bugiin bii -
tiin memlekette bi.iyiik tezahiiratla kutlu· 
lanacakhr. 

Bu munasebetle, §ehrimizde hazulanan 
19 may1s spor ve genclik bayramt merasi
mi. lise, ortamektebler, muallim mekteb • 
leri talebeleri ve hiitiin sporcularm i§tira
kile bugi.in ogled en evvel T aksim ve Fe· 
ner stadlannda, o~Jeden sonra da Bakir· 
koy, Topkapi, Universite, ~emsipa§a, 
Seref, ~i~li. ve Beyoglu spor yerlerinde 

yapJlacakhr. Gece de hi.iti.in Halkevlerin· 
de merasim icra olunacak, mi.isamereler 
verilecek, eglenceler ve balolar tertib e • 
dilecektir. 

Haz1rlanan program a gore T aksimde 

yapJlacak merasim §U §ekilde olacakhr. 
. Buradaki resmi ge9de i§tirak edecek 

Oniversite ve yi.iksek mektebler talebeleri 
sabahleyin saat 8,45 te T epeba§mda 
Halk bah~esinde, lise ve orta dereceli 
mekteb talebelerinden erkekler Perapalas 
arkasmdaki T ozkoparan caddesinde, 
kiZlar Galatasaray erkek lisesi bahc;esin
de, merasime i§tirak edecek alan muhtelif 

kuliiblere mensub sporcular Beyoglu 
29 uncu ilkmekteb binasmda, w;ak talebe
si ise resmi k1yafetlerile Beyoglu Halkevi 
binasmda toplanmi§ ve harekete mi.iheyya 
bir halde hamlanmi§ olacaklardir. Oni -
versite ve yi.iksek mekteb talebeleri tam 
saat 8,50 de onlerinde Sehir bandosu, 
diger mekteblilerin onlerinde de T B§ki§la 
bandosu oldugu halde hareket edecekler, 
uc;ak talebesi de saat 9,30 da hareket e
derek T aksim stadyomuna gelecelderdir. 

Fenerde 
F enerbah~e stadmdaki merasime i§tirak 

eden mektebliler saat 8,45 te Ka.d1koy 
kaymakamhgi oni.indeki sahada, sporcular 
da Kad1koy birinci orta mektebi binasmda 
toplanacaklardir. Bunlar saat 9 da onle
rinde Selimiye bandosu oldugu halde ha
reket ederek sa at 9,45 te F enerbahc;e sa
hasmda bulunacaklardir. T aksimdeki a
lay saat 9,50 de Vali, lstanbul Kuman -
dam, kaymakam ve mekteb mi.idiirleri ta· 
rafmdan, F ener stadmda ise Vali muavi
ni, Kumandan muavini, lise mi.idi.irleri, 
hymakam ve Parti reisleri tarafmdan 
tefti§ edilecektir. 

Her iki sahadaki tefti§ bittikten sonra 
merasimle bayrak c;ekilecek ve merasime 
i§tirak edenler tarafmdan lstiklal mar§I 

soylenecektir. 1stiklal mar§Inl muteakib 
T aksim stadyomunda V ali, ve 1stanbul 
K1z M uallim mektebinden bir talebe, 
Kad1koyi.inde Kad1koy kaymakam1 ve er
kek Muallim mektebinden hirer talebe ta· 

Ktzlartmtz bayrama haztrlamyorlar 

rafmdan nutuk soylenecek, 19 Mayts 
bayrammm ehemmiyet ve liizumu tebariiz 
ettirilecektir. Daha sonra mekteblilerin 
cimnastik hareketleri ba§hyacaktu. 

Cimnastik hareketlerinden sonra T ak· 
sim stadmda ba§ta mekteb talebeleri, ar • 
kada sporcular oldugu halde g~id resmi 
ba§!tyacak ve ge~id resmini bitiren gruplar 
dagtlmadan stadyomlardan ~tkarak Be -
yoglunda T aksim Cumhuriyet abidesine, 
F enerde ise Atati.irkiin bi.istiini.in mevzu 
bulundugu sahaya gelinerek c;elenkler ko· 
nulacakt1r. Burada da gender Onuncuy1l 
mar~m1 soyledikten sonra gene muntazam 
bir halde kendi semtlerine hareket edecek· 
lerdir. 

Ogleden sonra saat 14 te Tiirk Spor 
Kun;mu tarafmdan haz1rlanan program 
vec;hile T aksim ve F ener stadyomlarmda 
muhtelif taknular arasmda futbol mac;lan 
yapJlacakhr. 

Saat 16 dan itibaren de §ehrin diger 
spor sahalarmda, her semtin Halkevi ta -
rafmdan haz1rlanan program mucibince 

I 

Hep bir agzzdan mar§ 

merasim yaptlacak ve muhtelif miisabaka
Iar tertib edilecektir. 

Halkevlerinin hazirladigl 

iresinde gosteriler yapacakhr. 
9 - Bu gosterilerden sonra ba~ta oklJl 

talebesi olmak iizere ic;timadaki s1ra da~ 
hilinde mahallin en biiyiik idare amiri 
oniinde gec;id resmi yapacak (mmka bu 

esnada gec;id resmi havas1 ~alacakhr) 
ve ayni alaYJ bozmaksmn ve miZika ba§ 
tarafa ahnarak §ehrin muhtelif yerleri 
milli mar§lar soylenerek gezdirilecektir. 

10 - il~emizde bulunan eski sporcu
lara iki idman yurdundan s~ilecek bir 
heyet tarafmdan sayg1 ziyaretleri ya 4 

p1lacakhr. 

Be!}ikta§ Halkevinde 
1 - Resmi gec;id (kuliibler kendi for

malarile i§tirak edecektir.) 
2 - Halkevi bandosu tarafmdan is -

tiklal mar§I. 

3 - Genclik ve spor bayramt hakkm
da birka~ soz, 

4 - Kuliib miimessilleri arasmda ba)
ramla§ma, 

5 - Vecizelerin tevdii. (Atatiirkiin 
genclige ve sporculara miiteallik si:iyle -
digi.) 

soyliyen ktz talebe 
6 - Voleybol mac;1. Be~ikta§ kuliibii 

tarafmdan, 
7 - Bogazic;i csabtk Doganspor:o - Or

takoy kuliibleri arasmda yanm saatlik 
• rna~. 

meras1m prograrm 8 - (Be§ikta~. Galatasaray, Giine§, 
Bak1rkoyde Fenerbah~e kuliiblerinin B taktmlan a-

Toren Barutgiicii alanmda olacakhr. rasmda rna~), (45 dakika). 
1 - Okullar ve sporcular saat 15 te Gece programz 

tOren alamnda yerlerini almi§ buluna - 9 - Halkevi salonunda konser . 
caklardtr. (Bir perdelik temsil, projeksiyonla 

A - Mekteblerin ba§ taraf1 cephe Fi- muhtelif spor hareketlerine aid resim -
§ekhane caddesi olmak iizere sol ba~ lerin iraesi.) 
bayrak diregi oniinden ge~en ve kavis Beyoglu Halkevinde 
te§kil eden pist balllangt.cl. Beyoglu Halkevinin Spor §Ubesi k1z 

B - istiklal spor kuliibii, Barutgiicii ve erkek iiyelerinden 250 kadar spor 
sporculan cephe bayrak diregi olmak formalanm. giymi§ gene, bir kit' a halin
iizere okullarm sag cenah bitiminde sl· de ba§ta ~ehir bandosu olmak iizere sa
ra alacaklardir. 

C - Davetli zevat konulmu§ banklar 
at 15,30 da Halkevinden hareket edecek, 

ve sualarda bayrak diregi oniinde, diger ~~~~~~[~L~u~tt~e~n~s~a~h~it~e~yt~~e~v~ir~i~nt~·z~l 
halk, Fi§ekhane caddesi b-oyunca pistin _ 
oniinde yer alacaklardir. 

3 - Bu §ekilde siralandiktan sonra 
saat 15 te tekrnil idare amiri yamnda 
askeri komutan ve Parti ba~kam, Kiil
tiir miimessili, Spor bOlgesi ba§kanlan 
bulundugu halde tefti~ edecektir. 

4 - Tefti§ten sonra astegmen Salim 
tarafmdan umuma verilecek bir kuman
da ile biitiin siviller §apkalanm ~lkara
rak, okullar ve sporcular haz1rol vazi -
yeti alarak mlZlkanm c;alacag1 !stiklal 
mar~ma saygt gosterecekler ve ayni za
manda Tiirk bayra[p agtr ag1r direge c;e
kilecektir. 

5 - istiklal sporcularmdan biri tara
fmdan soylev verilecektir. 

6 - Tekmil okullar ve sporcularm i§
tirakile musikiye uyarak onuncu y1l 
mar§l soylenecektir. 

7 - Bezezyan lisesi talebesi tarafm -
dan Kiiltiir Bakanhgmm jimnastik ~en
likleri talimatnamesine uygun hareket
ler gosterilecektir. 

8 - Her spor kuliibii, Turk Spor ku
rulu tarafmdan bildirilecek program da-

Tiirk gencligine 
ogiidler 

Giizel insan iyi insandn. 
En biiyiik servetiniz viicudiiniiz· 
diir. 
Saglam viicud - saglam kafa • 
giizel insan. 
Giizelligin iki ~arb: Ne,' e ve 
hareket. 
~en ol: Gene kahrstn. 
Bugiin hep giilecegiz. 
Sthhat en biiyiik saadettir. 
Sportmen bedeni tabiahn en 
miikemmel eseridir. Miikemmel 
olmtya ~ah,. 
I~J~Igm girmedigi yere doktor 
girer. 
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Tepeba§l istiklal caddesini takiben Tak· 
sime gidecekler ve abideyi ~i~eklerle 
siisliyeceklerdir. 

[Bundan sonraki klSlm saat 14 te 
Taksim stadmda ba§lamak i.izere hazir· 
lanmi§tl. Lakin stadyomda ma~lar ve 
saire oldugu i~in bu program aynen 
Halkevinde tatbik olunacaktlr.] 

1 - !stiklal mar§l ~alacak, bayrak se -
lamlanacaktlr. 

GONON BULMACASI 
1 ~ s 4 5 (\ 1 8 9 10 lr, I I I I I ll li" 

~ I I I I 1• 1 I I I I 
3 I I I I 1• 1 I I I I 

• I 1• 1• 1• 1 I I 1•1 I 
51 I I I I I I 1• 1 I 

2 - Halkevi Ba§kam Ekrem Onur bu 
gi.ini.in ehemmiyeti hakkmda bir ka!< soz 
wyliyecek, spor ve genclik bayramm1 · 
'\ebrik edecektir. 

~ I 
~ 

~ ,. 

I I 
I I I• 
1• 1 

I I 

• I I 
• I 

• I L 
I l~ 3 - Miizikle jimnastik, 

4- Ritmik jimnastik. 
· 5 - Bedii danslar. 
6 - Sporcu i.iyeleri g~id resmi yap • 

mak suretile halk1 selamllyarak Stad -
dan ~1kacak ve ayni yolu takiben Hal
kevine avdet edecektir. 

Gece programt 
Alet ve vesaitin bulunmamas1 dolayl· 

sile Stadda yap1lmas1 mi.imki.in olm1yan 
hareketler Evin spor salonunda saat 21 
de yapllacaktlr. 

Halkevinin spor salonunda yapllacak 
hareketler §Unlard1r: 

1 - Aletlerle jimnastik. 
2 - Siiples hareketler. 
3 - Basketbol. 
4- Eskrim. 
5- Gi.ire§. 
6- Boks. 
7 - G~en bir yll i~inde Evimizde ya

pllan ve yaptmlan spor faaliyetlerinde 
ve mar§larda kazananlara mi.ikafat tev
zi olunacaktlr. 

8 - En kii!<iik bir spor uyesi bugiin 
hakkmda birka~ soz soyliyecek, orada 
bulunanlara te§ekki.ir edecektir. 

Eminonii Halkevinde 
· Eminonii Halkevi himayesinde (14) 
kuli.ibiin mensublar1 saat 13 te Cagalog
lu merkez binasmda toplanarak spor 
formalarile ve yi.iri.iy~ kolu nizammda 
hareket ederek Beyand meydanma ge
lecekler ve Universite ile Yiiksek Mu
alliin mektebi arasmdaki sahada saat 
15 te a§agtdaki srra ile ti:iren ve spor ha
reketlerini yapacaklardlr. 

1 - !stiklal mar§l. 
2 - Gene sporcu Yekta tarafmdan 

soy lev. 
3 - Halkevi Ba§kant Agah S1rr1 Le • 

vend tarafmdan soylev. 
4 - G~id resmL 
5- Beden hareketleri (jimnastik). 
6- Cimkana. 
7- Voleybol. 
8- Futbol. 
9 - K..:.pa ve madalyonlarm dag1t1l· 

mas1. 

Kadtkoy Halkevinde 
1-::.. Halkevi spor azalar1 saat 14,30 da 

Halkevinde toplanarak eski spor mual
limi Bay Faiki ziyaretle Fenerbah~e 
stadyomuna gelecekle ve saat 16 da 
Halkevi Haydarpa§a ve KlZlltoprak kol
larl arasmda bir futbol ma~1 ve atletizm 
mi.isabakalan yap1lacaktlr. 

Gece programi 
2 - Saat 21 de Siireyya sinemas1 i.ist 

salonunda Halk Oskestras1, koral, ve 
mandolin heyetleri tarafmdan halka bii
yiik bir konser verilecektir. 

~ehremini Halkevinde 
1 - Saat 15 te ~evre i~indeki ilk okul

larm, halkm ve Halkevi sporcularile 
Topkap1 sporcularmm kendilerine ayrt
lan yerde dizilmesi. 

2 - 15,40 ta g~id resmi (Nahiye Mii
diiri.i, Parti ve Halkevi iiyeleri ve da -
vetliler.) 

3 - Topkap1 stadma hareket, 
4 - 16 da bando ile !stiklal mar§t, 
5 - Spor bayramt ve gencligimiz (s<iz 

Parti ve Halkev-i namma). 
6 - Sporculardan sOz, 
'1 - Gencligin and i~mesi, 
8- Bayramla§ma, 
9 - <;evre i!<indeki ihtiyar sporcula

rm tebrikine Halkevi, Parti ve spor ko
lundan aynlan murahhaslann gitmesi. 

10 -ilk okullarm son smtf talebeleri-
nin !sv~ jimnastikleri (10 dakika). 

11- Voleybol. 
12- Atletizm. 
13- Giire§. 
14- Boks. 
15 - Piramit. 
16- Ma~. 

Gece programt 
1 - !stiklal maqt. 
2 - Atatiirkiin gencli~e hitabesi, Hal-

kevi Ba§kanhgt tarafmdan. 
3- Soz. 
4 - Gosterit, 1 perde. 
5- Balo. 

~i§li Halkevinde 
1 - !stiklal mar§l. 
2 - Halkevi Ba§kan1 - Ahmed Halid 

YB§aroglunun spor hakkmda bir soylevi. 
3 - Yiiriiyi.i§ mar§l ve mar§la beraber 

iki ve yahut ii~ ki§ilik spor kolunun ida
re heyeti, arkadan voleybolcular, gUre§
~iler, eskrimciler, pingpong oymyanlar 
ve onlar1 takiben birinci ve ikinci fut -
bol taklmlarl halkm oniinde resmi ge -
~id yapacaklardtr. 
4- Voleybol mi.isabakast. 
5 - Gi.ire§ miisabakas1. 
6 - Eskrim mi.isabakast. 
7 - Pingpong mi.isabakas1. 
8- Yanm saatlik birinci ve ikinci ta· 

lomlar arasmda futbol mi.isabakas1. 

Oskiidar Halkevinde 
1 - G~id resmi: Uskiidar Halkevi 

sporculan; Anadolu ve Beylerbeyi ku
liibleri spor §Ubeleri (resmi formalarile) 
ilk okullarm ikinci devre talebesinin i:i
tirakile. 

2 - Halkevi bandosu tarafmdan ts -

~ l • _j 
!:.= 

1 

Soldan sda: 
1 - Blr miicadeiede Ustiin gelmeklik. 

2 - Edebiyata men.sub, uzuvlartmlzdan 
ikisi. 3 - Hindistanda bir §ehlr, Hind hi.i· 
ki.imdar1. 4 - Kopek, fran.slZCa ckadm». 
5 - iyi haber, frans1zca < adtm:t. 6 - Mu
slkill, §arklll piyes, kiSlr. 7 - Cern edat1, a
dam, hayret edatl. 8 - Kimyevi bir mad
de, tokadm c;1kardlg1 ses. 9 - Bulunmaga 
!(ai~J.!.a.n. 10 - Ate~/ ve 1!( uzuvlanmtzdan 
biri, vapur odacJSt. 

Yukar1dan a~agtya: 
1 - Qanakkale civarmda bir yer. 2 -

Harb gemilerlmizclen birinln adt, islm. 3 -
Avrupall blr millet, cani ve katil makule
si. 4 - Ibrahim ismlnin kiSalttlml§l, giizel 
san'at, bir emir. 5 - Say1, me§hur bir vals. 
6 - Alfabede blr harfin okunu~u. ayagm 
bir atll!llmda katolunan mesafe. 7 - Halk 
eden, nota. 8 - Giinler, suyun akl11mm se
sL 9 - Hi.ikiimdarllk a.Ja.meti, blr musikl 
aletl. 10- Hem bir yemek hem gizlice ya
pllan 1~. 

Evvelki bulmacanm halledilmil! §ekli 
1 2 8 4 6 (I 1 8 9 10 
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PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belc;ika Fr. 
Drahmi 
fsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
K ron Cek 
Silin A vustur:va 
Mark 
Zloti 
PenR"o 
Le:v 
Dinar 
Kron isvec; 
Altm 

A~ 
627.-
126.50 
113.-
120.-
80.-
18.-

570.-
20.-
63.-
70.-
21.-
29.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1059.-
254.-

Sah~ 
627.-
126.50 
113.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
29.-
23.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1060.-
255.-

1

Banknot 
CEKLER 

Lonrda 
New-York 

I 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sof:va 
Amsterd. 
PraR' 
Vi:vana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Budapeste 
Biikres 
Belsn-ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ac;th.. Kapams 
625.50 4!23.-

0.7905 0.7890 
17.65 17.72 
15.015 15.08 

4.69 4.71 
87.37 87.72 
3.4556 3.47 

63.9488 64.205 
1.4384 1.4436 

22.6618 22.7525 
4.2062 4.2230 

13.7090 13.7640 
1.9688 1.9750 
4.1662 4.1830 
3.9810 3.9968 

107.5940 108.025 
34.3725 34.51 
2.7486 2.7575 

24.7125 24.615 
3.10 3.1132 

ESHAM 
A,.;th~ Kapant$ 

Asian <;imento 13.90 13.90 
Merkez Bankas1 89.25 89.-

iSTtK R AZLAR 
Acdt~ Kauam~ I Tiirk borcu I Pesin 20.40 20.20 I 

I • • I Vadeli 20.40 20.175 
'" • D Pesin 20.15 19.85 

I • ,. n Vadeli 20.10 19.85 
I • m Vadeli 20.- 19.75 

l \ Ergani 95.- 95.-

~~~~~~·==========J 
tiklal mar§l. 

3 - Sahaya Turk bayrag1 ~ekilme 
merasimi. 

4 - Sporcu bir gene tarafmdan 19 ma
ytsm tarihi klymeti ve sporun ulusal o
nemi hakkmda bir soylev. 

5 - Genclerin ve kuliiblerin birbirini 
kutlulamas1. 

6 - Halkevince bastmlan vecizelerin 
genclere ve halka dag1blmast. 

7 - Spor hareketleri. 
A - Voleybol: Halkevi iiyeleri tara

fmdan. 
B - Giire§: Greko - Romen ve serbest 

(Anadolu kuli.ibi.i gi.ire~~ileri arasmda.) 
C - Ko§U: Halkevi spor iiyeleri tara

fmdan. 
D- Futbol ma~1: Anadolu ve Beyler

beyi kuliibleri birinci tak1mlan. 
8 - Spor hareketlerinden Halkev-i 

bandosu onde oldugu halde okul talebesi 
ve sporcularla, Uskiidarm bi.iyi.ik cad -
desinde gosteri gezi§i yapllacakt1r. 

Gece programt 
A - Bugi.iniin ehemmiyetini belirten 

bir soylev. 
B - Caz konseri. 
C - tJ~ perdelik piyes. , 

c; - Sinema: Spora aid filimler.' 

CUMHURiYET 19 M&YJ.S 1937 

Muhterem . Mii~terilerimize ilanl..-- . .,.,_.....-POKER 
Her nevi, her miktarda ~ivileri fabrikalarda teslim ikbsad Vekaleti tara

f.mdan tesbit olunan baz 19 kuru§ fiatla muhterem mii§terilerimizin emrine 

amade tuttugumuzu ilan ederiz. 

Panay1r ve Pehlivan Giire~leri 
Karacabey (Kocagiiz) mevkiinde me~hur Karacabey Panaytn 

26 May•s Car,amba ba,hyacak ve 4 g Un sUrecektir. 
Bu f1rsatla; 25 mayts salt giinii saat 13 te Cumhuriyet Halk Partisinin .. 

korumas1 altmda Parti Kurag1 yap1Slna yard1m i~in: 

Serbest ve Y agl1 Giire~ler 
yap1lacakbr. Serbest gi.ire§lerde: Dinarh Mehmed • Adapazarh Cemal -
Estonyah Gogiov ve Karadagh Dimiter pehlivanlar kar~;ala§acak ve 
yagh gi.irel?lerde memleketimizin iinlii pehlivanlan tutu§acaklardtr. 

Yagh giirel?lerde: Ba~a 50, ortaya 25, ki.ic;i.ik ortaya 10 ve 
desteye 5 lira miik&fat verilecektir. 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaletinden: 
Mi.ilga ettibbanm hizmeti mecburiyesi hakkmdaki kanunun birinci mad

desi mucibince mecburi hizmetini yapmak iizere ~ektirilen kur'ada adma 
isabet eden (;iarki Karaaga~ kazas1 Hiikumet tababetine gitmekten ~ekinmesi 
Uzerine adr ge~en kanunun dordiinci.i maddesi hi.ikmi.ine tevfikan 15/5/1930 
tarihinden itibaren be~ sene miiddetle tababet yapmaktan menolunan Ber
lin T1b Fakiiltesi mezunlarlndan Ankara niifusunda mukayyed 1315 ytlmda 
Rusyada dogmu~ Mehmed Can oglu Dr. Ibrahim Veli Otann miiddetini b~:ir
mesine binaen hakkmdaki kararm kaldmld1gt "e tababet yapmasma musa
ade olundugu ilgililere bilinmek iizere ilan olunur. (2830) 

I KadlkOy Vaktflar DirektOrliigii Danian-~ 
Mahallesi Sokagt 

Pa§abah~e Cmar 
Kad1koy Caferaga Beyaz1d Kethiida 

lt Ziihtiipa§a Bagdad 
:0 Osmanaga Mekteb 
:0 Cafe raga Muvakkithane 

Uskiidar Giilfem Ha. Azizmahmud 
» F1stlkll Cami 
lt Selamiali Daghamam1 
lt Selamiali Karakol 
lt Selmanaga Cami 
lt Selmanaga Cami 
:0 Atikvalde Eskidergah 
lt Muradreis Silahdarba§l 
lt Muradreis Silahdarha§l 

» Rummeh - Balaban - !maret 
medpa§a mi.ii;itemilatl 

,. Muradreis Cinili 
Erenkoy Merdiven • Mihrimahcamii 

Uskiidar 
koy 

Karacaahmed 

Erenkoy Merdiven • Mihrimah camii 
kay 

Cinsi 
Ev 
D5.kkan 
Ev 
Dukkan 
Diikkan 
Ev 
Diikkan 
Tarla 
Ev 
Di.ikkan 
Di.ikkim 
S. Odalan 
Ev 
Kuliibe 

bahc;;e 
Depo 

Di.ikkan 
Di.ikkan 

Eski ti.irbe 
odalan 

Diikkan 

No.s1 
72/8 
18 

2 
2 

55 
5 

2,4,6 

84 
49/4 

4/1 

95/87 
56 

54/1 

219 
4 

169 

5 

Ayhk kiras1 
Lira Kr. 
14 

6 
5 
5 

18 
3 

20 
15 senevi 
3 50 Kr. 
6 
5 50 ,. 

21 50 :0 

5 
4 50 .. 
9 

2 
1 

5 

3 50 » 

Kadtkoy ibrahimaga Cami Di.ikkan 17 2 50 "' 
:o ibrahimaga Cami Diikkan 19 2 50 "' 

Yukanda mevki ve cinsi ve numaralan yaz1h emtakfn may1s 937 sonuna 
kadar kiraya verilmek iizere arttmn1ya pkanlm1~hr. ihaleleri 31/5/937 pa· 
zartesi giinii saat 15 tedir. isteklilerin Kad1~i:iy Vak1flar Miidiirliigune miira· 
caatleri. (2820) 

I Devlel Demiryollar• i"elme U11111m Miidiirlii:ii•d;:) 
Eski§ehir !stasyon meydanile ambar binast arkasmda 882 metre murab· 

ba1 karolaj 3300 metre murabba1 parke ve 232 metre bordiir Uji, karolajm 
metre murabba1 296, parkenin metre murabbat 350 ve bordi.iri.in metre tulii 
150 kuru:?tan ceman 14508 lira 72 kuru~. muhammen bedelle ~artnamesine 
gore istekli ~1kmad1gmdan 26/5/937 ~ar~amba gi.inii saat 15 te Hayda_rpa~ada 
gar binas1 dahilinde !~letme Komisyonunca yeniden kapah zarf usulile ek • 
siltmiye ~Ikanlmli;itrr. 

Eksiltmiye girmek istiyenler yiizde yedi bu~uk muvakkat teminat tutan 
olan 1088 lira 15 kuru~ teminatla 2490 numarah kanunla muayyen ve 7/5/937 
tarih ve 3297 No.lt Resmi Gazetede ilan edilen vesikalarla birlikte yukartda 
yaztl1 :rr.iinakasa giiniinde saat 14 e kadar teklif mektublarmt Komisyon Re
h:ligine vermeleri laz1md1r. 

Bu ii;ie aid i;iartnameler ve istenilen izahat Haydarp3liada Birinci Metme 
Yol Ba§miifetti~ligi tarafmdan parastz olarak verilecektir. (2589) 

,.,_ 
Muhammen bedeli (54070) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton dokiim -

hane piki 5/7/1937 pazartesi gi.inii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
idare binasmda satm almacakhr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (3953,50) lirahk muvakkat teminatile kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi gazetenin 7 /5j19~6 gi.in ve 3297 ~umaralt n~s
hasmda intii;iar etmii;i olan talimatname da1resmde almm1~ ves1ka ve tekhf· 
lerini ayni gi.in saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligine vermeler~ Iaztmd1r. 

(;iartnameler (270) kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelermde satll -
maktad1r. (2791) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 

T1ra~ b1~aklan 
SERT SAKALLARI 

YUMU$ATIR. 
ve c ild i pamuk gibi yapar. 

POKER PLAY 
markastna dikkat ediniz. 

Turgudlu Belediye Riyasetinden: 
$ehirin su ge~miyen yerlerine tesisat yapllmast i~in a~ag1da miktar ve 

evsaf1 yaz1h malzeme kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Her biri tic; metre uzunlugunda ve 70 milimetre kutrunda 4600 met

re boru, 12 aded vana ve 18 aded dirsek ve 2000 kilo kur§un ve 195 kilo kat
ranh salmastrad1r. 

2 - Malzemenin bedeli ke~fi 12995 lirad1r. 
3 - Giimri.ik maafiyetinin temini belediyeye aiddir. 
4 - Buna dair fenni ~artname ve ke~ifnameler istanbul, !zmir ve Tur· 

gudlu Belediyelerinde gorebilirler. 
5 - ~k~iltme tarihi 27/5/937 per~embe giini.i saat 16 dadtr. 
6 - l!itirak i~in: 
A- Ticaret Odasma kayidli olduguna dair vesika. 
B- '1'eklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evvel Belediye En • 

ciimenine verilmesi. 
C - Bedeli kesfin yi.izde yedi buc;ugu olan 975 lirahk teminat veya ban

ka mektubu vermesi ~artbr. 
6 - Taliblerin tayin olunan gi.in ve saatte Belediyeye miiracaatleri ilan 

olunur. (2752) 

RIZA Yl T ARAFEYN iLE SATI~ 
Ampir salon, giizel yemek odas1, ingiliz·fotory ve kanapeleri, diger muhtelif 
efiya: (FotOyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, ayna
lar, perdeler, kristaller, brenzlar, Viyana ve Saks porselen taklmlar1. 

Adres: Ma~ka Gozem aparbmam birinci kat No. 4 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 

~i'li <;ocuk Hastanesi Ba,tabibliginden: 
<;ocuk Hastanesinin Polikilnik giinlerile muayene saatlerini gosterir 

cetveldir. 

:;;iubeler Ogleden evvel Ogleden sonra 

Dahili hastallklar Pazartesi, <;ariilamba, 
Per~embe, Cumartesi 

Cuma, <;aqamba 

Cocuk Hastahklan Pazartesi, Per§embe Pazartesi, Per§embe, 
Cum a 

Cildiye ve Efrenciye Pazartesi, Salt, 
Car~amba, Cumartesi 
Salt, <;ar§amba, Cuma. 
Cumartesi 

Salt, <;ar§amba 

Kulak, Bogaz. Burun Salt, c;ar§amba, Cuma 

Goz hastahklan Salt, <;ar§amba, Cuma 

Harici hastahklar 

Pazartesi, Salt, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, <;ar§amba, 
Per~embe, Cumartesi 
Pazartesi, Per~embe 

Pazartesi, Salt, 
Peri;iembe, Cuma 

Cocuk cerrahisi ve 
Ortobedi 

Pazartesi, Salt, Per§embe 

!drar yollan 

Rontgen 
Asabiye 
Di~ 

Pazartesi, Per~embe 

Hergi.in 
Cum a 
Sah 

Pazartesi, Per~embe, 
Cum a 
Hergi.in 

Polikilnik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 ye kadar ve ogleden sonra saat 
13,30 dan 15 e kadard1r. (2819) 

Ayvabk Sulh Hukuk Hakimliginden: 
Ayvaltkta Sakarya mahallesinde mukim di~ tabibi Kenan Alaturun ha. 

mili bulundugu ve (2094) numarah kanunla ihra~ edilen (C) tertibinden 
(92538) ve (92540) numarah tahviller Ziyaa ugradtgmdan Ticaret K. nun 
( 437) nci maddesi mucibince Ti.irkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasmm mez
kur tahvillere dair tediyatta bulunmamasma 5 nisan 1937 tarihinde karar ve
rildigi ilan olunur. (2822) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 

Biiyi.ikc;;ar§tda Eski YaghkGtlar yeni Oriiciiler ve en son yeni 

Galatada 

Yenikaptda 

· ~eker Ahmedpasa sokagmda eski 24 yeni 36 
sayl11 diikanm tamamt. 
Yenicami mahallesinin Mertebani sokagmda 
19 sayll1 i.isti.inde odalan mii§temil diikkanm 
yan payt. 
Eski Katibkas1m yeni Yah mahallesinin Albo-
yacllar soka~nda kain eski 40 yeni 54 say1h 
ve 66 metre murabba1 arsanm tamam1. 
Takyecilerde kain eski ve yeni 62 sayll1 diik
kanm 1,104,000 de 54.840 pay1. 

K1ymeti 
Lira Kr. 

380 00 

3000 00 

66 00 

10 00 
Beyoglunda Cay1r sokagmda eski 66 yeni 84 sgyrlt evin 

~p~ ~6 ~ 
Yukanda yaz1h mallar 4/6/937 cuma giinii saat 14 te a~1k arttlrma ile 

sahlacakhr. Satl~ bedeline istikrazt dahili ve yi.izde be~ faizli hazine tahville
ri kabul olunur. Taliblerin yiizde yedi bu~uk pey ak~elerini yatlrarak def • 
terdarhk Milli Emlak Mi.idi.irli.igi.inde miite§ekkil Satl§ Komisyonuna mi.ira • 
caatleri. cM.:o (2823) 

Galatada Yenicami caddesinde eski 6 - 8 yeni 6 say1h zemininde sol cihe
tinde girinti ki.ic;i.ik iki depo ile iisti.inde bir oda ve. balko;m mii~teJ?il ~i.ik
kanm hazineye aid ve 6375 lira muhammen klymeth 16 h1ssede 3 h1sses1 4/ 
6/937 cuma gunu saat 14 te pe~in para ve kapah zarf usulile satilacaktlr. Sa
b~ bedeline istikraz1 dahili ve yiizde be~ f~i~li bazine tahvilleri }cabul olu~~r. 
Taliblerin yi.izde yedi bu~uk pey akc;elenm yat~rarak haz1rhyacaklar1 m~ : 
hiirli.i zarflan artbrma saatinden bir saat evvehne kadar Defterdarhk Mtlh 
Emlak Mi.idi.irliigi.inde miite§ekkil Sab Komisyonuna miiracaatleri. M. (2824) I istanbul' Vak1flar DirektOrliifiii ilinlar• 

Muhammen kiras1 
Ayhgt 
Lira Kr. 

Evinde hocastz kendi kendh1e 
bi~ki, diki§ ogrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i~in (;ii.ikri.i Canal 
tarafmdan yazllmi§tir. 

Kadm elbiselerine aid olan hi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be§ikta§ Diki§ Yurdunda sahll.r. 
Her evde bulunmas1 laZimchr. TB§
raya posta paraSI ahnmaz. 

Tatbikat ve provalara aid iic;;iin
cii cildi de basllmaktadtr. 

Adres - Be§ikt3§ Diki§ Yurdu • 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

r• Kelepi r Otomobil 
Gayet saglam motorlii ve zarif 
Studebaker marka kapah bir oto· 
mobil 20- 5 - 937 per~embe giinii 
13,30 da Sandalbedesteninde sa· .. ____ blacakbr. ____ .. 

Dr. Suphi fienses 
idrar yollan hastallklan mutehass1s1 

Beyoglu Ytld1z sinemaSI kar~lSl 
Lekler,go Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere parastz 
Tel: 43924 

Semtimei;ihur ve mahallesi 
$i§li, Me§rutiyet 

:;;ii§li, Me§rutiyet 

Haseki, Bayrampa§a 
Hocapa§a 

Eyi.ib, Babahaydar 

Bah~ekap1da, 4 i.inci.i Vaktf hanm 
Bah~ekaprda, 4 iincii Vaklf hanm 
Hocapa§a, !bnikemal 
Tahtakale, Rustempa§a 
Hocapa§a 
Kii~iikpazar, Hocaheyreddin 
Mahmudpai;ia, Hacikiic;iik 
Cars1kap1, Kali~ecihasan 
<;ar~1da 

:0 

:0 

Yusufpasa, Hac1bayramlhaftani 
Sirkeci, Emirler 

Cadde veya sokag1 
Ebek1z 

Aziziye 

Arpaemini 

Hanm 1 nci katmda 
Hanm asma katmda 

Papasoglu ham iist kat 
Aziziye 
Sebzeciler 
Cami altmda 
Tramvay caddesi 
Perdahc;t ham 
Feraceciler 
Sahaflar 
Topkap1 
Han 

!skele 

No.s1 
26, 28 

26, 28 

1 
96 

7, 9 

27, 28 
16 

48, 50 
26 
96 

153 
19 

1-72 
53 
15 
7 

115 
10 

11, 25 

Cinsi 
Valde apartrmant 3 i.incii 
dairesi 
Valde apartrmam 5 inci 
dairesi 
Tekkenin harem dairesi 
Di.ikkan i.istiinde odalar 
ve hala 
Mustafaefendi tekke 
odalar1 
iki oda 
Oda 
Maaoda bodrum 
Oda 
Diikkan 

:0 

Magaza 
Di.ikkan .. 

:0 

23 00 

24 00 
15 00 

30 00 

15 
30 
13 
7 
5 

30 
25 
23 
23 
6 
4 
5 
2 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 Baraka ve arsa 

Gi.ilbenkyan ham altmda 
bodrum 80 00 
Arsa 18 50 
Kuliibe 1 00 

Kumkap1, Ki.irk~iikba~1 Siileymanaga 
Sultanahmed, Nakilbend camii i!<inde 

Yukanda yazth mahaller 938 senesi mayts nihayetine 
!stekliler 31 may1s 937 pazartesi giini.i saat 15 e kadar pey 
miidiirliigtinde Akarat Kq.lemine gelmeleri. 

kadar kiraya verilmek iizere ac:; tk arth rm1ya konmustur. 
paralarile b eraber <;emb erlita§ta 1st anbul Vak1flar Ba~-

(2821). 

.. 


