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Diin §ehrimizde ya_ptlan muazzam idman tezahiiratmdan iki i~bba: Fener sta dmda mektebliler ge~id resmi yaparlarken ve gene klzlannuzm biiyiik muvaf fakiyetle ba~ardudan hareketlerden biri 

19 May1s Tiirk 
gencligi i~in nur 
ve §Uur olmahd1r 

0 lmu§tur bile. Zaten yeni Tiirki
yenin genclik ordusu Atatiirkiin 
izinde yiiriiyen bir nur ve §UUr 

kafilesidir. T arihimizin hi<;bir devrile k1· 
yas olunarmyacak bahth bir devirde ya§a· 
dJgimiz gibi Tiirk gencliginde dahi tarihi
tnizin hi<;bir merhalesinde goriilmemi§ h1z, 
heyecan, hareket ve ilerileme vard1r. An
cak biz pek begenmekle beraber bu kada
nm yeter gormiiyoruz. ilerilemede yeter, 
bu, bu kadard1r denilebilecek bir durak 
yeri yoktur. !lerilediginiz kadar ufuk ge
ni§ler ve mesafe a<;1hr. Hi<; durmadan dai
tna ileri ve miitemadiyen ileri gidecegiz. 
F azla olarak §imdiye kadar ilerilemenin 
elde edilen derecesini yeter gormedigimiz 
zaman mevcuduna ilerileyi§lerine nisbetle 
daha giderilecek <;ok eksigimiz oldugunu 
da unutmamakhgimiz laZJmdlr. Biiyiik 
Kurtulu§ hadisesinin ak1llara durgunluk 
veren heyecanlanndan heniiz kurtuluyo
ruz. Ortahg1 ~imdi §imdi daha iyi gormek
teyiz, ve §imdi kendi kendimizi tartarak ne 
halde oldugumuzu ve daha neler yapmak 
mecburiyetinde bulundugumuzu daha iyi 
anhyabiliyoruz. Hala yap1lacak §eylerin 
<;oklugu hepimizi yerlerimizden hoplata
cak miktarda ve biiyiikliiktedir. 

Y eni reiim bizi amhk uyu§turucu an' a
nelerden <;ekip <;Ikararak bizden ileri mil
letlerin · saflarmda yer almaga ve onlarm 
ayarmda bir millet olmaga siirdii. Devlet 
idaresinden i<;timai hayata kadar her 
cephede bu cereyana kahldtk. Cumhuri
yet idaresinde Avrupah olan Turk milleti 
bu gayret hamlesile Avrupay1 Asya i<;eri
sine dogru uzatmi§hr. Bu bize <;ok biiyiik 
felaketler sonunda gelmi§ bir anlayl§ ne
ticesi oldugu i<;in o huHJstaki azim ve ira
demizin sarsilmas1 ihtimali yoktur. T arihe 
yeni bir diinya katan bu hakikatin siiratli 
ve dortba§I derlitoplu bir tekamiil takib 
etmesi artlk Tiirk gencligine terettiib eden 
<;ok ileri k1ymetli ve <;ok ileri ehemmiyetli 
bir vazife olmu§tur. Tiirk gencliginin va
zifesi nekadar a_81TSa mes'uliyeti. de o ka
dar biiyiiktiir. 

Tiirk genci en dar bir zamanda ve en 
felaketli giinler i<;inde !stanbuldan Sam
suna athyarak Anadoluda Kurtulu§ Ci
dali harikasmJ yaratan ve ink1lablan ya§a
tan En Biiyiigiimiiziin biitiin karakterleri
ni kendisine misal ittihaz etmek mecburi
yetindedir, ve bunu bOyle yaparken Istan
bul - Ankara SI<;rayi§Inln ve Anadolu 
i<;inde muvaffakiyetle at oynah§tn sadece 
bir cesaretten ibaret olmadigml pek iyi 
bilmelidir. Turk milletinin kahramanhga 
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19 mayts bayram1 memleke te 
co,kun tezahiiratla kutlularidt 

-----------------------------------------------------~~---------... ... 
lsfanbuldaki ~enlik ANKARADA MERASiM 

GenClik sevinc i~inde Dahiliye Vekili miihim bir nutuk sOyliyerek 
tarihi hadisenin biiyiik k1ymet ve ehem • 

bayramtni tes'id etti miyetini tebariiz ettirdi 
Merasime sabah saat dokuz liu~ukta ha,Iandi, 

biitiin Halkevlerinde miisamereler verildi, 
eglenceler tertib . edildi 

Taksimde yapdan harekattan 
ba~ka bir inbba 

Dun Turk gencliginin, En Biiyiigiine 
kar§I besledigi sonsuz baghhk ve sevgiyi, 
biitiin varhgile, olanca heyecanile ifade 
edi§ine §ahid olduk. 

19 maYis spor ve genclik bayrami, 
diinkii tes'id edili§ §eklile, sade bu ka -
darla da kalmami§, daha sabahtan itiba
ren yava§ yava§, spor ~er<;evesini a§IDI§ 

ve bu tarihi giiniin derin manas1m anlaml§ 
bir milletin, gencliginin pe§inde Atasma 
kavu§tugu mes'ud anm sevincile co~u§unu 
gostermi§tir. 

Resmi bayramlar SITasmda olmadigJ, 
yani daireler ve miiesseseler a<;1k bulun -
dugu halde, ba§tanba§a donanml§ olan 
§Chir §afakla beraber, sevinen insan akm· 
larile kayna§an miistesna bir manzara ar· 
zediyordu. 

T aksim meydamna <;Ikan yollar, sa at 
sekizden itibaren bir ornek kiyafetlerile 
dortbir taraftan gelen k1z ve erkek ta -
lebe ile dolmu§tu. Bu arada tramvaylar
la otomobiller de gUt; halle ge<;id bula -
rak seyircileri Beyogluna ta§lffiaga <;ah
§IyorlardJ. 

T aksim stadyomunun dt§mda da, it;in· 
de de, memnuniyetle kaydetmegi vazife 
bildigimiz ciddi inz1bat tertibatJ ahnmi§, 
askerler, piyade ve siivari polisler tara ~ 
fmdan intizami temin i<;in kordonlar ~e -
kilmi§ti. 

Taksim atadyomunda 
Program mucibince T epeba§l Halk 

baht;esinde, Galatasaray lisesinde, ve Pe
rapalas arkasmdaki sahada toplanan 0-
niversite, lise ve orta okul talebelerile, 

[Arkast Sa. 9 siltun 2 del 

Gene: k,lzlannuz diinkii §enlik esnasmd-

;Ankaradaki merasime i~tirak eden genclik, Tiirk bayraklarile bir kale halind~ 

Ankara 19 (T elefonla) - Atatiir- bundan 18 yJ} once 19 may1s 1919 giinii lendiren dovizler as1lmi~ bulunuyordu. 
kiin Samsuna ayak bastlgl giinii_n_ 18 inci sabah1, Samsunda karaya ~1kt1klan saati Havanm saat 12 ye dogru kapanmasi 
Yildoniimii bugiin, biitiin yurd I<;mde ol- tes'iden atllan toplar ve fabrikalann sii- ve yagi§m ba§lamasma ragmen idman 
dugu gibi Ankarada da genclik ve spor rekli bir surette <;ald1klan diidiiklerle ba§- §enliklerinin yap!lacagl stada giden yol-
bayraml olarak kutlulanmi§tlr. Iami§hr. larda kalabahk bir halk akm1 vard1. Her 

Bayram, saat yedide, Biiyiik Sefin Biitiin resmi ve hususi mebani, cad - yerde umurni <;ah§manm devam etmekte 
~ ~ ~ deler bayraklarla donatilml§ ve Ulus olmasma ragmen biitiin caddelerde gaze 

meydanmdan itibaren idman §enlikleri - <;arpan balk kesafeti, en biiyiigiinden en 
nin yapilacagl stada giden caddenin iki kii<;iigiine kadar biitiin Ankaramn bu 
tarafma giiniin biiyiik manasm1 ifade - [Arkasz Sa. 8 sii.tun 1 de] 

Biiyiik ~efe sunulan 
1000 imzah telgraf 

Diin Ankara stadmda toplanan on binlerce 
gene Ulu Ba,buga baghhgini yeniledi 

Ankara 9 (A.A.) - Bugiin 
gendik ve spor bayram1 miinasebeti
le stadda idman §enliklerine ba§la-
1\lrken merasime i§tirak eden bin ki
§i.'lin imzaladigl §U dilek<;e okunmu§, 
stad1 dolduran on binlerce halkm 
co§kun tezahiirab ve alki§larile kar
§Ilanmi§hr: 

19 May1s genclik ve spor bayra
mim kutlulamak it;in Ankara stad-

yomunda toplanan halkm heyecan 
ve minnetini ifade eden a§agJdaki 
tebriklerimizin Atatiirke ve milli ha
kimiyetin miimessili olan Kamutaym 
ba§kam Abdiilhalik Rendaya ve 
Atatiirkiin ideal miicadele arkada§J 
ve direktiflerinin en muvaffak ba~a
riCISI Ba§bakan 1smet !noniine arzl
m Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi 

{ArkaSI Sa. S liltun S te] 



CUMHURiYET 20 May1s 1937 

ve Memleket Haberleri 
. ' . 

Siyasi. icm .. al ) c Oehir 

Tarihi tefrika : 124 Yazan: M. Turhan Tan 
tTerc\ime ve iktibas edilemez) 

0 mahiler ki derya i~redir ... 
Sultan Siileyman da etrafmda donen ,eyler

den o mahiler gibi bihaberdi 

Kii~iik sanayiin 
• • muamele vergisi ----

kaldt-Nishi muafiyetin 
r1lmast dogru olamaz 
Kii~iik sanayi erbab1 bugiinlerde mli~ 

him ve onlarca hayati bir dava ile me§
guldiirler. <;iinkii, baz1 biiylik sanayiciler 

Hiinkar, lstanbulda • gene Hurremin bulmak hulyasile Baba Aliyyi Mest adh tarafmdan muamele vergisi kanununa 
telkinile • kararla§tHdigl iizere Selimi, bir §eyhin yanmda bulunarak di§la ic; a verilmek istenilen yeni §ekilde kuvvei 
kendine naib yaparak. Edirneye yolhya· rasmdaki farklan ve sonra lskender <;e- muharrikesi be§ beygirden ve amele a~ 
caktJ. Bu karan degi§tirmedi ve icah eden lebiye nedim olarak siyaset entrikalann1 dedi 10 dan a§agi bulunan miiesseselerin 
emirleri verdi. Lakin onun F azh, yakmdan tetkik etmek fmabm bulmu§ ve vergi muafiyetinin kaldmlmasJ istenil • 
~ani, Ulvi, Rai, F erki, Mekali, Mer- hayatm parayla kuvvete dayand1gm1 mektedir. Halbuki bu muafiyet onlann 
diimi, Nigari, Bali <;elebi gibi bir hayatm parayla imana dayandigma iman varhgml ve mevcudiyetlerinin idamesini 
~ok §airleri ba§ma topladigmi ve onlarln getirerek onlarm tecelli ettigi kap1lara temin eden en esash §arthr. Aksi takdirde 
gece giindiiz §arab i!;ip pek lalibali eg- yana§mayl §iar edinmi§ti. Padi§ahtan hiikumetin biiyiik ehemmiyet verdigi bu 
lenceler tertib ettigini duyunca biraz k1z. gordiigli iltifata kani degildi. <;unkii bu sanayi akamete mahkum olacakhr. Kii • 
d1, lbrahim Pa§adan miras olarak Riis- iltifat ekseriya kelimeden ibaretti. Hal • ~iik sanayiin iflasmdan dogacak netice • 
~emin dairesine kap1lanan me§hur §air buki Hurremle Riistem hem giiler yiiz, nin ise fecaatini tarife liizum yoktur. 
I nee Hayaliyi yanma getirtti: hem g~er ak~e sunuyorlard1. Sonra P a· Muamele vergisi vaziyeti §oyledin 

- Selimin yanmda, dedi, bir orta di§ahda temessiil eder gibi goriinen kuv· 1 055 numarah te§viki sanayi kanu • 
§air var. Bunlar onu galiba ba~tan ~1ka • vetin hakiki mihverini de ke§fetmi§ti v~ nile birlikte ayni giinlerde dogan 7 mart 
nyorlar. Var, git herifleri gor. Kendi • Hurremde temessiil eden bu mihvere da- 1927 tarih ve 1095 numarah ilk muame
lerine ba§lan gerekse adimlanm ol~ii!ii yanmanm faydalanm kavramJ§tl. le vergisi kanunu tecriibe kabilinden ola
atsmlar, oglumu idlal etmesinler, yoba ~ehzade Selime kendisini bir casus o- rak kii~iik sanayie biiyiiklerle miisavi 
babamm ruhuna yemin ediyorum: Her larak takdim etmesi, §airier hakkmda kiilfetler tahmil etmi§ti. N e§ir tarihinden 
birini yazd1klan §iirler gibi peri§an ede- Padi§ahm verdigi emri de sadece teblig itibaren kiic;iik sanayiin hakkile §ikaye -
rim, diyar diyar siiriindiirdiikten sonra edip iizerinde tevakkufa liizum gorme • tini celbeden bu kanun, gerek fkhsad Ve
derilerine saman doldurttururum. ~air mesi ve hatta Hiinkann yanma avdetin· kaletinden ve gerekse Maliye Vekale • 
dedigin sencileyn edib olur. Bunlar §a . de fermammn canla ba§la kar§Jlandigma, tinden kiic;iik sanayi lehine tadil edile
irden ziyade fasik, facir gidiler1 herkesin tovbeler edip edeb yoluna girdi- cegi vadedilmi§ ve Maliye Vekaleti la-

Hayali, omzuna yi.ikletilen vazifevi gine dair yalanlar soylemesi i§te bu yiiz· Zlmgelen tedbirlerin 1931 senesinde ah· 
yaph, §airlere Padi§ahm emrini kelirr.e dendi, Hurremle _Riistemi Sultan Siiley· nacagm1 resmen beyan etmi§ti. fkhsad 
kelime soyledi. F akat §ehzade Selimin de mandan daha kuvvetl~ daha comerd bul- Vekaletinin miidahalesi ve Maliye Ve
koltugu altma girip flSlldamaktan geri masmdandJ. !stikbali de onlann elinde kaletinin de i§tirakile 21 temmuz 1931 
kalmad1. gormesi bu ipince adam1 bir kat daha hm· tarihli ve 1860 numarah ikinci muamele 

- Biiyiik kannda§IDIZ miimkiin ki landmyordu ve Padi§ahtan hissen uzak- vergisi kanunu ~Ikanlml§ ve bu kanunun 
§evketlu Hiinkara sizin it;;in bit§Cyler yaz· la§hnp berikilere yakla§tmyordu. ikinci maddesi R f1krasile kuvvei muhar· 
ffil§ olsun. Bundan geri basiret iizere o- Hiinkar, veda masmda kendi agzile rikesi 5 beygirden az ve cirolan muay· 
lun. Zevku safa eylerseniz dahi koku ve de bir iki kuvvetli ogiid verdikten sonra yen miktarda bulunan kii~iik sanayi er· 
ses c;1kmamasma itina buyurun. §ehzade Selimi Edirneye yo!lad1, Konya babm1 muamele vergisinden istisna sure-

Ve ayak opiip aynhrken ilave ey!ed!; menzilinde kiic;iik oglu Beyaz1dla bulu§- tile himaye ve koruma vaidleri tahakkuk 
- Biz, bize dii§en kulluk borcunu e- tu. 0 da yigit bir gene olmu§tu, serpilip etmi§ti. 

dada tegafiil eylemeyiz. Ne sezersek ha geli§mi§ti. Goriinii§te §ehlevend, durum • 10 maYJs 934 tarihli muamele vergisi 
kipay1mza nakirii kitmir (derinden de • da t~tumd~~.g~rc;~k~~n merd~i ... Hiinkar, kanunu kii!;iik sanayi erbabm1 unutma • 
rine demek) bildiririz. Sultammlz da me- kendi genchgim yuzunde ve sozunde can· m~ ve «0» flkrasile himayeye muhtac o
muldtir ki hu sadik kullanm miibarek ha- landnan bu canh kanh oglundan son de- Ian ~ubeleri korumu§. 1 0 ameleden az ki· 
t1rlanndan c;1karmazlar rece ho§lanml§ ve onu V eliahd etmek dii~ s1mlan da istisna faslma ithal etmi§tir. Ni-

5Iras1 geldigi j~in sisyliyelim: Bu jait §~~~-esine kap1hr gibi ol~u§tU. Bunda, bu tekim son muamele vergisi kanunu Biiyiik 
fnce Hayali, Riistemle Hurremin elbir • du§uncede, saltanata b1ran evvel kavu§· Millet Meclisinde miizakere edilirken 
hgile yiiriitmege t;;ab§tJklan bliyiik plan· mak hirSml besler, ~u ?.Ir~.la s~nsi diize.~- kii~iik sanayi erbabmm muamele vergi • 
da vazife aJ,n bir adamdi. Maksadi hi· !ere meyleder sand1g1 buyuk oglundan oc sinden muafiyeti zaruri oldugu neticesi
hyor ve bu maksada gore • yerinde • almak zevki de gizliydi. Padi§ahhga ya~ ne vanlarak esbabl mucibe layihasi ka -
~ah§maya hamlamyordu. Hurremle da· balummdan namzed gori.inmiyen bir og- n.unu kabul edilmi§tir. 
madmm tehlikeli mn ona if§a etmelerin:D lunu Veliahd yaparsa kendi kendilerini Biiyiik sanayi azalarmdan baZIIannm 
sebebi kendisinin Hiink.ar yanmda p;k 0 mak.ama namzed gorerek babalarmm umum sanayi namma ve yalmz kendi 
muhterem tutulmasmdand1. Onu Padisa· oliimiine dua etmekten ~ekinmiyen Mus- menfaatlerine uygun olarak hareket et • 
ha fbrahim Pa§a tamtml§ ve bu a§lnaJ1k tafal:ra, Selimlere iyi bir kar§Ihk vermi§ meleri ve vergi muafiyetinin kaldmlrnasJ 
gitgide samiml bir dereceyi bulmu§ttT, ~lacagim samy~r~u. . . Nlundaki te§ebbiisleri §iiphesiz dogru 
Hiinkar, kendisini can dan severdi, 51k 51k . F ak~t b~ du§uncesJm Beyazida sez • goriilemez. Memlekete ve hiikumete bar 
~agmp 1iir okuturdu ve §iir dinletirdi. dirmedJ, ~ust~me .a~madJ, Hurreme yaz:· olmadan ve yalmz bu k1smi muafiyetle 
Bu temaslar masmda onunla oteden mad!, tehhkeh bir m olarak kalbinde hayatiyetlerini tanzim eden kiit;;iik sana· 
beriden bahsettigi de vakidi. Hurrem v; sakla~I ve «en sevgili ~gul» rnevkiin~ ~~- yiin himaye edilecegini ve zaten ona hu
Riistem i§te bu vaziyeti gozoniinde tut'l· ka~digl G~~c §ehzadeyi Karam~na Iade susi bir ehemmiyd veren lktisad Vekili
rak Hayaliyi ele almaYJ faydah bulmu§• edip kendJsl yolunda devam eth, SJvasa mizin sahabetini hatta takviye edecegini 
lard!, bol bah§~ ve bol armagan vererek ula~t.J. Biiyiik oglu Mustafa, Hittai Rum §liphesiz saYJyoruz. <;iinkii kii~iik sanayi 
gonliinii ~almi§lard!. Damadla ka • vahsJ admJ ta§Iyan Amasyada hiikumet himayenin bugiinkiinden daha fazlasma 
mn bu Vardar Y eniceli §aire nel:~:~. ~~riiyordu, yi!lardanbe~i .y~ziinii gorm:di- dahi hak kazanmi§hr. Ve semereli faa
mi§ olduklan hakkmda bir fikir edinil • gi babasmm Sivasta ehm operek bahhyar liyetile, gayretlerile kazanmakta devam 

mek · · T b · f . olacakh. lt;;m onun §U e nz se en s1rasm~a .. edecektir. 
yiiz elli bin ak~elik bir zaamet sahibi ol- .. Bu yuzle§me •. bu kar§lla§ma, ~:ograma -------........................................ __ _ 
dugunu dii§iinmek kafidir. Boyle bir gor~ vukua geld!. Y ava§ yava§ ~oken ba· MALlY EDE 
irad, ancak harb meydanlannda ba§ ahp ba 1le olgunluk merhalesine heniiz ad1m 
bat vermi§, kan dokiip kamnJ doktiirmii§ atmi§. olan. gene ve dine ogul bir otag it;;in- 0~ ayhklarm kesirleri de 
§ohretli muhariblere layik goriilen bir ni- d;. birle~ti: ;la~akla gurup kuc~kl~§Irken verilecek 
~~tti. F_uzuliye giinde dokuz ak~eyi ~ok bmnde JSti~balm ~erece derec: m~.l§.~f e· 
g?ren bu zihniyetin Hayaliye yiiz elli ~e:e~ §evkJ, ze;k1 ve tarav~~~ g~uluy~:· 
bm ak~e y11hk vermesi akla Slgan i§lerden oburunde maz1 olmu§ ve sonmege yuz 
degilse de ondan beklenen i§ pek biiyiiic tutmu§ bir kudretin nehafeti, za£1 agh • 

o_ldugu it;;.in bu pek biiyi.ik bahoit. ltendi yordu. .. .. .. .. 
smden emgenmemi§ti. . Sultan Suleyman, omrunun en ac1 da-

Bununla beraber haldkate hiirmet na· k~~alanm bu telak1 masmda ya§adJ. <.;iin
mma soylemek lazimdJr ki Hayali ger • k~ M~stafa ona, ba~aSIDI tahtm?~n in -
~ekten degerli bir §airdi: dirmegi «hale. ve vaz1fe» sa yip silaha sa

nlan Y avuz Sultan Selimin zinde bir 
Cllt.an lira cihan ~indedir ar4yt bilmezler 
0 mah'iler ki derva i~red.ir d.eT1/aya btlmez

ler 

. ~eyti onundur, asularca dillerde gez· 
ml§tl!. F akat gencliginde manevi feyi1 

•• 

timsali gibi goriinmii§tii. Ger~i agzmda 
Y avuzun isyankar sahyalan, elinde k1· 
mndan ~Ikanlmi§ kihc yoktu, hiicum et• 
miyordu, hiirmet ve itaat gosteriyordu. 

(Arkasa var> 

{:orluda ders goren koy muhtarlan 

<;orlu (Hususi) - Kazam1zm Halkevinde a~Ilan kursa otuz dort k" h-
t I k d ·· .. t" K oy mu an ge ere ers gormu§ ur. aymakamhkc;a tayin edilen memurlar 1 k-
leri dahi.linde k~ndilerine ders vermi§ler ve yaptlklan yoklamalard~ m§:sy:ni 
memnumyet nehceler almJ§lardir. Gonderdi~im resim, kursa devam eden muh
tarlan muallimlerile bir arada gostermektedir. 

Maliye Vekaleti Defterdarhklara gon· 
derdigi bir tamimde haziran 1937 tari -
hinden itibaren miitekaidin, eytam ve 
eramilin iic;er ayhklarnun kesirlerile 
birlikte odenmesini teblig etmi§tir. 

Bundan evvel bu ayhklarm kesirleri 
verilmemekte idi. 

ADLIYEDE 

T evkifhane firarileri 
Adliyede 

Adanada yakaianrni§ olan Tevkifha • 
ne firarileri Abdullah ve Tevfik diin 
Adliyeye getirilerek i§ledikleri firar su
c;undan dolaYJ birinci sorgu hakimi Rah
mi tarafmdan sorguya ~ekilmi~lerdir. 
Firariler birka~ giin sonra mahkemeye 
verileceklerdir. 

$EHIR ISLER/ 
T abelactlar i~in 

Belediye, tabeHi ve magazalarla diik
kan camekanlan iizerine yaz1 yazanlar 
hakkmda, Zabxtai Belediye talimatna -
mesine baz1 hi.ikiimler ilavesini dii§iin • 
mektedir. Talimatnameye Have edilecek 
hiikiimler, bu i§le rne§gul olanlarm ya • 
Zllarmm giizel veya c;irkinliginden ziya-
de tiirkc;eyi kusursuz yazabilecek bir 
bilgiye malik olup olmad1grna dair ola
cakbr. 

Bu maddenin ilavesile badema rasgele 
herkes tabelacthk yapamxyacaktxr. Za
ten degil orta ve garbi Avrupada yam
ba§IrnJzdaki Balkan devletlerinde bile 
her sm1f erbabmdan, intisab ettigi san
ata rniistaid olup olmadigJ hakkmda 
kendisinden mesleki mah1mat istiyen -
lere bir tak1m miisabakalara, imtihan -
lara rnecbur tutulur. Ancak bu miisa . 
bakalardan sonra i§ verilir. 

Liman1 kapbyan 
kesif sis 

Bir Amerikan vapuru 
moda oniinde karaya 

oturdu 
E vvelki gece yansmdan sonra §ehir ve 

civanna ~oken kesif bir sis, diin sabah sa
at yediye kadar· devam etmi§tir. Sis, bil • 
hassa saat be§ ile 6 arasmda azami kesa • 
fetini bulmu§, bu yiizden denizde seferler 
k1sa bir miiddet i~in durmU§tur. Y almz, 
saat altJdan sonra sis azalmaga ba§lami§ 
oldugundan ilk vapurlar da bu saatte i§· 
lemege ba§ladigmdan seferlerde biiyiik 
bir teahhur olmami§, yalmz ilk postalar 
biraz gecikmi.§tir. 

Diinkii sis yiiziinden, denizde hafif ge
~§tirilen bir kaza da olmu§tur. Muhtelif 
cins hamule yiiklii olarak limammJZa gel
mekte olan Amerikan band1rah Ekspres 
vapuru, sabahleyin erkenden Marmara 
a~1klannda sise bogularak yolunu ~a§Jr • 
mi§ ve Moda onlerine dii§Crek burada 
karaya oturmu§tur. 

Hadiseyi haber alan Gemi Kurtarma 
§irketi vak'a mahalline Sura tahlisiye ge· 
misini gondermi§tir. F akat, Amerikan va· 
puru kaptam, evvela kendi vesaitile kur • 
tulmaga te§ebbiis etmek istemi~ ve sa~t on 
ikiye kadar siiren mesaiden sonra gemi 
kendi kendini kurtarmi§tlr. 

Bundan sonra gemi limana gelerek 
yiiklerini ~1karmaga ba§lami§br. 

Ge~enlerde sis yiiziinden Alman ban
dirah Thteis vapuru <;anakkalede karaya 
oturmu§ ve Tiirk Gemi Kurtarma ;lirketi 
tarafmdan kurtanlmi§tl. Tan gazetesi, 
bu vapurun ag1r yarah oldugu i~in <;a
nakkaleye gotiiriildiigiinii, orada yaralan
nm tamirine ba§landigml yazmaktadu. 
Tiirk Gemi Kurtarma ~irketinden bu ha· 
berin dogru olmadigl bildirilmi§tir. AI • 
man vapurunun hi~bir yaras1 olmad1g1 gibi 
evvelki giin limamm1za gelmi§, buradan 
da lbraile gitmi§tir. 

Tramvay ~irke
tindeki ka~ak~1bk 

Tahkik heyeti eski mua· 
meleleri tetkik ediyor 
N af1a V ekaleti tahkik heyeti bir mlid

dettenberi Tramvay §irketi muamelat ve 
tesablanm da tetkik etmekte idi. Bu -
tetkikatm ilk k1sm1 sonuna gelmi§ ve §ir· 
kette bir malzeme ve elektrik ka~akt;;1hg1 
da yapildigi anla§IImi§hr. 

Oorendigimize gore bu ka~akt;;Ihk ve 
yolsuzluklann §irkette tam yanm am -
danberi devam ettigi tesbit edilmi§tir. 
Bu §ekilde §irket §imdiye kadar yap1lan 
tefti§leri miinasib yollarla atlatmanm im· 
kamm bulmu§tur. 

;lirketin giimriik resminden muaf ola
rak ithal edilen malzemeyi resmini ver • 
meden ha§ka ellere devrettigi ve sattigl, 
muaf malzemeyi tesisah iptidaiyesi eski 
olan hatlann yerinde kullandJgJ bunlan 
haber dahi vermedigi ve daha bir~ok 
yolsuzluklar yaptlg1 sa bit olmu~tur. Y a
p!lan ka~akc;1hklar kadar yolsuzluklar da 
~e§idlidir. Tahkik heyeti §irketteki kon
trollanna devam etmektedirler. 

KO LTOR ISLER/ 
T abiat bilgisi dersi i~in kitab 

Bu ders senesinden itibaren ilkmek -
teblerde okutulacak tabiat bilgisi kitabx 
i~in Maarif Vekaleti tarafmdan a~Jlan 
miisabakaya 370 muallim i§tirak etm~ 
ve hazxrlad1klan eserleri vaktinde Ve -
kalete gondermi§lerdir. ;>imdi bu eser
ler tetkik edilmektedir. Birincili~i ka
zanan eser sahibine miikafat verilecek
tir. 

Azbk mekteblerinde imtihan 
ba§byor 

Azhk ve ecnebi mekteblerinde kiil • 
tlir derslerinin irntihanlarma oniimiiz • 
deki pazartesinden itibaren ba§lana -
cakhr. Bu mekteblerin imtihanlan 31 
may1sa kadar ikmal edilmi§ olacakt1r. 

HALKEVINDE 
Beyoglu Halkevinde musiki 

hareketleri 
Beyoglu Halkevi musiki faaliyetine 

yeni bir luz verrni§tir. Evin musiki faa· 
liyetini tanzim ve idare i§ini iizerlerine 
alml§ olan Konservatuar muallimler·in
den Seyfeddin ve Sezai Asalla Nurullah 
$evket ve arkada§lan ~ok etrafh bir 
program hazirlamJ§lardir. Bu programa 
gore, musiki kolu yayh sazlar, a~1zla c;a
lman sazlar, oda musikisi, senfonik or
kestra gibi musikinin belliba§h her kJS· 
mmda c;ah§acakhr. 

Evde musiki dersi almak istiyenlerin 
mi.iracaati oniimiizdeki haziran aYJna 
kadar kabul edilecektir. Evin musiki ko
lu azalarmm konserleri de oniimiizdeki 
te§rinievvel aymda ba§hyacaktxr. 

Hayat1 ucuzlatmak 
i~in tedbirler 

Nakliyat evlerinin tari
feleri de indirilecek 

Hiikumet, memlekette hayab ucuzlat -
mak idealini tahakkuk ettirmek yolunda 
giri§tigi faaliyet arasmda bir taraftan e§· 
ya ve mahsullerin maliyet fiatm1 ucuzla
hrken, diger taraftan biitiin nakliyat tic -
retlerini de indirme"-tedir. Bu arada Dev· 
let Demiryollarile Denizyollan idareleri
nin ve diger resmi ve hususi §irketlerin ta
rifeleri peyderpey ve miihim nisbetler da
hilinde indirilmektedir. 

Devlet Demiryollannm biitiin hatla
n iizerinde yapttg1 miihim tenzilatJ De
nizyollan ldaresinin yeni ucuz tarifeleri· 
nin takib etmesinin tesirleri §imdiden go • 
riilm~ktedir. Y almz, asii gaye, memleket· 
te. hayatJ ucuzlatmak olduguna gore, De
muyollarile Denizyollarmda yap1lan bu 
tenzilatm tamamen miiessir olabilmesi i~in 
daha esash baz1 tedbirler almmasma Iii • 
zum haSI! olmu§tur. Bu meyanda, e§ya fi
atlannm inmesi i~in, alelumum biitiin nak
liyat evlerinin iicret tarifelerinin devlet 
kontrolu altma ahnmas1 kararla§hnlmi§ • 
tir. <.;iinkii resmi devlet navlunlan neka· 
dar ucuzlarsa ucuzlasm, halk ve tiiccarla 
nakliyat miiesseseleri arasmda mutavass1t 
rol oymyan nakliyat §irketlerinin almakta 
olduklan iicretler, maliyet fiatlanmn sa • 
bit kalmasmi intac etmektedir. 

Bunun i!;in, lkhsad Vekiileti tarifeler 
biirosu nizamnamesinin 41 inci maddesi -
nin 14 iincii f1kras1 mucibince tahmil ve 
tahliye ve nakliyat evlerinin aldiklan tic· 
retler ve buna mukabil yaphklan masraf
lar resmi heyetler tarafmdan tetkik ve 
kontrol edilecektir. 

V ekalet, bu tetkikattan sonra resmi 
na vlunlarla bu evlerin iicretleri ve yap • 
uklan masraflar arasmdaki ahenksizligi 
ortadan kald1rmak i~in icab eden tedbir
leri alacakhr. Bu tedbirler arasmda, her 
kiSlmda navlunlarda tenzilat yapildigi 
halde, buglin bile biitiin mahsulat ve e§ya· 
mn maliyet fiat! iizerinde farklar husulii
ne sebeb olan nakliye evlerinin licretleri 
makul hadlere indirilecektir. 

·~ . " . • ,r -

italya Krab Macar 
payitahbnda 

A vusturya ittihadi Cumhurreisi 
M. Miklas'm Macaristan pa .. 
y1tahtnna yapt1~ ziyareti ltalya 

Kralmm seyahati takib etti. ltalya Krah 
ve Krali~esi Macaristanm Kral Naibi 
Amiral Horthy'nin Pe§tede misafiri bu· 
lunuyorlar. Beraberlerinde ltalya Hari· 
ciye Nazm Kont Ciano da vardu. Ge ,. 
t;;enlerde Macar devlet §efi resmen Ro• 
maYJ ziyaret ederek 1talyan milleti tara• 
fmdan ~ok hararetle kar§Ilanmi§b. Macar 
milleti de italya hiikiimdanm ve zevce
sinj ayni §ekilde kar§Ilamaktad!r. 

Italyanlarla Macarlann birbirlerinin 
devlet §eflerine kar§Ihkh gosterdigi mu .. 
habbet ve samimiyet yalmz tarihte iki 
milletin daima dost ve iyi ge~inmi§ olma• 
larmdan ne§et etmemektedir. Bunda U· 
mumi Harbden sonra orta Avrupada ih· 
das edilen siyasi vaziyetin !talyanlarla 
Macarlan beraberce yiiriimege sevket • 
mi§ olmas1 daha biiyiik amildir. Umumi 
Harbden sonra Macaristan par~alanarak 
yirmi milyon olan niifusu dokuz milyona 
inmi§ti. Rumen ve H1rvat ve Slovak gibi 
yabanci unsurlann ya§ad1klan yerler 
(:ekoslovakya, Yugoslavya ve Ruman • 
yaya ve Burgenland eyaleti de galib' 
devletlerin zorile Avusturyaya ilhak e· 
dilmi§ti. Y abanc1 unsurlardan ba§ka ha
lis Macar olarak ii!; milyon ki§i de milli 
hududlann haricinde kalmi§ti. Diger 
maglub devletler gibi Macaristan da si· 
lahtan tecrid edilip ordusu ihtiyat ye .. 
ti§tirmemek iizere 35,000 ki§iye indiril• 
mi§ti. 

Bu giiriiltiiler esnasmda Macaristan ,. 
da bol§eviklik ~IkmJ§, bu sarsmhlar, ziya· 
lar ve kay1dlar Macar milletini son de ., 
rece hlrpalamJ§h. Avrupanm !ngiliz. 
Frans1z, Alman gibi biiyiik milletleri de· 
recesinde canhhk ve kabiliyet gosterdigi 
umum tarafmdan tasdik olunan bu T u• 
rani milletin en ziyade mey~s oldugu ve 
yalmz kald18J hir zamanda kendisine ilk 
~efa dostluk ve miizaheret elini uzatan 
Ita!yadaki fa§ist hiikumet olmu§tur. 

Italya Macaristam iktJsadi harabiden 
kurtarmak ve politika cihetinden kendi .. 
sine destek olmak i~in Roma protokollan 
ile biiyiik yard1mda bulunmu§tur. Maca· 
ristan, en yakm kom§usu olup ikhsaden 

MOT EFERR/ K birbirin!n rniitemmimi bulunan <:ekoslo· 
vakya 1le alt1 senedenberi giimriik harbi 

Y olc\l J onu i~ sondajlar 
Galatada yolcu salonunun yap!lacag1 

geni§ saha iizerinde sondaj ameliyeleri
ne ba~lanmt~tlr. Bu ameliyatla burada 
topragrn ne cesamette bir binaya ta -
hammiilii oldugu tetkik edilmektedir. 

Diger taraftan, yolcu salonuna aid e
sas plan ve projeyi haz1rlamak ve in~a
ata nezaret etmek i§ini iizerine alml§ o
lan profesor Dep, Giizel San'atlar Aka
demisinde c;ah§maktadir. Profesore 
Tiirk mimarlarmdan miirekkeb bir he
yet yardtm etmektedir. 

lktisad V ekili Ankaraya gitti 
Birkac; giindenberi §ehrimizde tetki

katla me§gul bulnnan !khsad Vekili 
Celal Bayar, diin ogle trenile Ankaraya 
gitmi§tir. 

!khsad Vekili, Haydarpa~a istasyo • 
nunda, iktJsad Vekaletine bagh miies -
seseler miidiirleri, bankalar ve Ticaret 
Odas1 erkam tarafmdan te§yi edilmi§tir. 

Seker F abrikalar1 §irketi 
Ankaraya ta§Intyor 

$imdiye kadar Esk~ehirde bulunan 
;>eker Fabrikalan Turk Anonim §·irketi 
muamelat merkezinin bu aym yirmi 
dordiinde Ankaraya nakli takarriir et • 
mi§tir. 

Binaenaleyh, Umum miidurliik, Mu -
hasebe, Ziraat miidiirliigii, Tefti§ heye
ti biirolan bu tarihten itibaren Ankara
da i§ gormege ba§hyacaklardJr. 

Gelen ve giden seyyahlar 
~ehrimize gelen ve buradan Bursaya 

giden Alman seyyahlan §ehrimize di>n
mii§ler ve geldikleri General Von ;>toy
ben vapurile Akdenize gitmi§lerdir. 

Diin Esidan isimli biiyiik bir yolcu 
vapurile §ehrimize muhtelif milletlere 
mensub bir seyyah kafilesi gelmi§tir. 

Y eni Arnavudluk sefirimiz 
HiikCunetimiz bir miiddettenberi miin

hal bulunan Tir~n elc;iligine Hariciye 
miidiirlerinden Aliyi tayin etrni§ti. Ar
navudluk hiikumeti de bilmukabele 
memleketimize bir sefir gondermege ka
rar vermi§ ve bu seneki bii~eye bunun 
ic;in tahsisat koymu§tur. Yaklnda tayin 
edilecek Arnavudluk sefiri §ehrimize 
gelecektir. 

lstanbul Miiddeiumumisi 
Ankaraya gitti 

tstanbul Adliyesine aid bazx i§ler hak
kmda Vekaletle temas etmek iize.re da
vet edilrni§ olan istanbul Miiddeiumu
misi Hikmet Onat diin Ankaraya git -
rni§tir. 

Hiisnii Y aman geliyor 
ikhsad Vekaleti Tefti§ heyetleri reisi 

Hiisnii Yaman bazx tetkikler yaphg1 tz
mirden bugiinlerde §ehrimize gelecektir. 

yap1y2r1 Y u..goslavya Macaristanla ayni 
ziral mahsulleri yeti§tirmekte oldugun .. 

dan bu kom§usundan ikhsadi cihetten 
biiyiik bir fayda goremiyordu. Macaris· 

tan; Romanya ile Transilvanya'da ka .. 
ian Macarlar dolayisile bir~ok mesele .. 

Jerden dolay1 iyi get;;inemiyordu. Hatta 
Avusturya ile de miinasebatl pek samimi 
degildi. 

ltalya Roma protokollan ahkam1 mu· 
cibince Macaristan mahsullerine geni§ 
bir piyasa temin etmi§tir. Avusturya ile 
aras1m bularak bu iki devleti adeta tek
rar birle§tirmi§tir. ltalyanm tavassutu 1le 

Avusturya ve Almanya arasmda tabii 
miinasebat avdet ettikten sonra Macaris

tamn Avusturya ile yakmhg1 ve dostlugu 
bir kat daha artmJ§hr. 

Macaristan amlardanberi iyi ve bera
ber gt~~;indigi Alman milletine kar§l dost• 
lugunu her zaman muhafaza eyledigi gi· 
bi Umumi Harbden sonra dahi bu rabi· 

·tay1 muhafaza etmi§ti. Almanya silahla~
d!ktan sonra Macaristanm !talya gibi 

kavi bir muzahiri olmu§tur. Hatta !talya 

Kralmm ziyaretinden biraz evvel Berlini 

ziyaret eden Macar Harbiye Nazm 
Pe§teye doner donmez §iiphesiz Berlin

den gordiigii te§vik ve te§ci iizerine Ma .. 
caristanm resmen askeri miisavat hakkm1 
ilan edeeegini haber vermi§ ve Trianon 
sulh muahedesile Macar ordusunun bu • 
lundurmasi memnu olan tayyare ve tank
Ian M. Miklas'm §erefine yap1lan ge~id 
resminde umum ata§emiliterlere gaster • 
mi§ti. 

Macaristam bu harekete sevkeden yal· 
mz Almanyamn te§t;;ii degil, ftalyanm 
da himayesi ve miizaheretidir. ltalya ise 
Akdenizde hayat memat miicadelesine 
giri§llli§ bulundugu bir mada arkasmx 
Alman ve Macar milletlerinin dostlugu 
ve birligi ile temin etmek istediginden 

Macaristana yard1m etmegi kendi men· 

faati noktasmdan elzem bulmaktadir. 

ltalya Kralmm Pe§teyi resmen ziyareti 

zaten bii0,ik Almanya ile beraber bulu~ 
nan ltalyanlarla Macarlar arasmdaki i§ 
birligini bir kat daha saglamla§tiracaktir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 lruru~tur. 

A bone ~eraiti { ~;~~ye 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 .. 
u~ ayilk 400 .. 
Bir ayhk. 150 • 

Baric 
i<;in 

2700 Kr. 
1450 .. 

800 .. 
Yoktu~: 



--=- - ~.!:'" - - .. - -

20 May1s 1937 

SON- HABERL EA ••• · 
TELEFON TELGRAF . ve TELSiZLE 

lhtilalciler §imalde bir 
§ehir daha zaptettiler 

Y eni Valencia kabinesi Bilbaoda iyi kar,dandt. 
ihtilalciler ellerinde olan yerlerde eski 

Krahn y•ldoniimiinii kutluladdar 
Salamanka 19 (A.A.) -Bask cep-rya Krah 13 tincti Alfons'un yi!doni.imi.i 

hesinde §iddetli yagmurlar askeri hareka· mi.inasebetile General Franco'nun idaresi 
Ia mani olmaktadtr. Son gi.inlerde Amo· altmda bulunan bi.iti.in vilayetlerde ruhani 
robieta' dan gelen stk ~lk infilaklar i§itili- ayinler yaptlm!§hr. 
Yordu. Ve bin;ok yangmlar gori.ili.iyor - Yeni liabine Bilbao'da 
du. Bu §ehre girdigimiz vakit klZlllann iyi kar.tlandt 
zulmiinden kiliseye iltica eden vc.. a~hk · Bilbao 19 (A.A.) - Bask hiikume-
tan olmek iizere bulunan be* milis, ve tinin azalan yeni Valencia kabmesini 
350 ~ocuk, kadm ve ihtiyar bulduk. Bun· bilakayid ve §art tasdik ettiklerini beyan 
lar yalmz Asturya'hlann degil fakat etmi&lerdir. Y eni kabineyi Basklar hara
Bask'lann da §ehrin tahribine ~ali§IIkla- retle kar§Ilamt§lardtr. 
tini soylemi§lerdir. Bir~ok ecnebi gaze • Yeni Dahiliye N azm Zugazagoila, 
tecileri bu mtiltecilerin kurtanlmasma bugiin Valencia'ya hareket edecektir. 
§ahid olmu§lardJr. Bir Alman tayyarecisi 

Lillo mmtakasmda dii§manm bir ta • h "k A 1 ·1 · l' d 'k· b d.. u ume fl errn e rn e 
arruzu pi.iskiirtiilmii§ ve 1 1 ta ur U§ · . A A ) 1 d G 
man imha olunmu§tur. ~e~lm 19 ( · · - sp~n.ya a .~: 

Madrid, Asturya, Soria ve Santander ermc.a nm bombardtmanma I§hrak etlig1 
cephelerinde tiifek ve cenub ordulannda ve btraz sonra da Basklar tarafmdan e-
da top~u ate§leri olmu§tur. sir edildigi soylenen Alman tayyareci 

H "kA t 'l · Mandel'in isticvab1 etrafmda tafsilat ve· 
u ume ~~ errn raporu · . I · B ]" · 

Bilbao 19 (A.A.) _ J ala, Sollube ren lngihz g~zete en, er mde pohs ta-
Ve Vizcargui mmtakalannda dun tam rafmdan kamtlen toplatJlmt~hr. 
bir siikunet hiikiim stirmi.i§ti.ir. Asilerin Ademi miidahale komitesinde 
biitiin gayretleri Amorebieta'ya tevecctih ltalyanlarrn hattr hareketi 
etmi§ ve buras1 diin biitiin giin asi top~u Londra 19 (A.A.) - Y aptian tah-
"Ve tayyareleri tarafmdan §iddetle born- minlerin hilafma olarak tali ademi mi.i
hardtman edilmi§tir. dahale komitesinin diinkii i<;timamda 1-

Amorebieta'nm bir<;ok infilak edici talyanlar, F ransada karaya in en lspan
ve yangm <;Ikanci bombalar ahlarak son yo! tayyareleri meselesini mevzuu bah
&iinler zarfmda yaptlan tahribatJ tamam- setmediktan maada harbi <<insanile§tir -
tahliye etmi§lerdir. mek» maksadile ispanyada iki muhastm 

Civar santlann asiler elinde bulun - taraf nezdinde te§ebbiiste bulunulmast 
tnast dolaytsile mukavemet imkanlan kal- teklifine de itiraz etmemi§lerdir. 
mad1gi i<;in Bask k1t' alan Amorebieta'yi ltalyanm bu uzla§hTICI tam hareketi 
tahliye etmi§erdir.. . • . unmmi bir itilaf viicude gelmesini istiyen 

Bask kuvvetlennm manev1 kuvvetlen Almanyanm tazyikile murahhaslann ec-
tniikemmeldir. nebi tahrik<tilerinin ispanyaya girmele -

I htilalciler eski Kralrn rinin yasak edilmesi meselesinin miizake-
yrldoniimiinii kutluladtlar resine muvafakat etmelerine atfedilmek -

Salamanka 19 (A.A.) - Eski lspan· tedir. 
""""""'"""""""'"""""'""'"'lllllllllllllllllllllllllllll\lllll\llllllllllllllllllllllllllllllluumnunm"""'""'"""""'" .... 

Bukre~te yapdan 
miizakerelerde 

Bulgaristan i~in de mil
him kararlar verildi 

Biikre§ 19 (A.A.) - Siyasi Rumen 
tnehafilinde soylendigine gore, Kral 
Icarol'la Turk Hariciye Vekili Rii§tii A
ras arasmda yapllan konu§malarda Bul
garistan hakkmda, bu memleketle dos -
tane munasebat idame edilmek ve fakat 
iki tarafh muahedeler akdedilmemek 
hususunda mutab1k kalmroi§tlr. 

Diger taraftan zannedildigine gore, 
'l'urkiye ve Romanya buyiik devletlerle 
\re binaenaleyh italya ile olan miinase
betlerinde bizzat bu devletler arasmdaki 
l'riiinasebat tavazzuh etmedikc;e hic;bir 
§eye te§ebbiis etmemege karar verrni§
lerdir. 

Solyada telsirler 
Sofya (Hususi) - Bulgar matbuah 

B:ariciye Vekilimizin Bukre§ ziyaretleri
ne biiyiik bir ehemmiyet atfetmektedir. 
l3u ziyaret miinasebetile (Zora) gazete
si §Unlan yazmaktad1r: 

«Her nekadar Bukre§teki miizakere -
lerde Tiirkiye ile Romanyay1 dogrudan 
dogruya alakadar eden meseleler goru
§iilrnii§se de Biikre§in diplomasi meha
filinde mevcud kat'i kanaate gore, bu 
l'riiizakereler esnasmda Avrupanm bu
giinkii siyasi vaziyeti biitiin teferruati
le gozden gec;irilmi§ ve bu vaziyetin Bal
kan Misakma dahil devletlere yapabi -
lecegi tesirler de gorii§iilmii§tiir. Bu mu
Zakerelerde ayni zamanda Turkiye ile 
:Romanyanm her meselede mi.i§terek bir 
siyaset takib etmelerine ve Turkiye ile 
:Romanya arasmdaki dostlugun daha 
Sikla§hnlmasma ve vaktile imzalanan 
beynelmilel taahhiidlere sad1k kahnma
Slna karar verilrni§tir. Bu siyasi mesele
lerden b~ka Biikre§te ikhsadi mesele -
ler de gorii§iilrnii§tiir. Bu muzakerelerin 
heticesi olarak c;ok yakmda Turkiye ile 
:Romanya arasmda yeni bir ticaret mua
hedesinin akdi ic;in muzakerelerin ba§
lamasma karar verilrni§tir. Romanya 
hiikUmetinin miisaadesile Turkiye Ha -
riciye Vekili Anadoluda petrol aramak 
\re petrol etiidleri yapmak uzere ~oman
Ya tabakat profesorlerinden bir grupu 
'I'iirkiyeye davet etrni§tir. Bukre§ten ha
reket etmezden evvel Turkiye Hariciye 
'V ekili gazetecilere verdigi beyanatta 
~omanya Ba§vekili Tataresco'nun bi -
:~hcite§rinde Ankaray1 ziyaret edece -
gini de soylerni§tir. 

ltalyada sun'i lastik fabrikas1 
, :Roma 19 (A.A.) - Devletin ve husu-

51 miiesseselerin i§tirakile pek yakmda 
~erkibi lastik imal edecek fabrikalan 
l§letecek bir §irket viicude getirilecektir. 

Hatay1n statiisii i~in 
haztrlanan proje 

Bir Cenevre gazetesinin 
verdigi malumat 

Cenevre 19 (A.A.) - .Journal des 
Nation. Hatay meselesini tetkik eden 
mutehassislar komitesinin mesaisini 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

•Komite, Milletler Cemiyeti konseyi
nin gec;en 27 kanunusani tarihli kara • 
rmda zikredilen prensiplere uygun ola
rak Hataym statusu ve anayasas1 proje
lerini hazirlami§hr. StatU projesi §U fa
sllalan ihtiva etmektedir: 

Umumi ahkam, irtibat, harici i§ler, 
vatanda§hk s1fah, Milletler Cemiyeti 
konseyinin umumi kontrolu, Hataym as
kerlikten tecridi, Tiirkiye ve Fransamn 
te§riki mesaisi, Milletler Cemiyeti kon
seyinin karar ve tavsiyeleri, ekalliyet
ler gumruk idaresi, ekalliyetlerin ida -
resi, iskenderun limam, posta ve tel 
munakalah mer'iyete girme tarihi. 

Anayasa projesine gelince; bu da §U 
noktalan iht·iva eylemektedir: 

Uumumi ahkam, kuvvetlerin te§kili, 
te§ri kuvveti, icra kuvveti, adliye kuv -
veti, hukuku esasiye. 

Bir de bunlara dil meselesinin ve tah
didi hududun ilavesi lflZlm gelmektedir. 
Burada donen §ayialara gore, Menemen
cioglu Hatayda Turk dilinin miitefevvik 
bir lisan olmas1 Milletler Cemiyeti ka
rannm muktezasmdan oldugunu ileri 
surerek Tiirk ve Arab lisanlan arasm
da gayritabii bir musavat tesisini red
detmi§tir. Mesele konseyin 27 kanunu-

sani tarihli kararmm tefsiri mahiyetin
de olarak bu defa konsey tarafmdan 
halledilmek la-z1m gelmektedir.• 

Mussolini tayyare antren
manlari yap1yor 

Roma 19 (A.A.) - Duc,:e, diin ken· 
disinin iic,: motorli.i tayyaresile bir an • 
trenman uc,:u~u yapmt§hr. Littorio tayyare 
limamndan saat 1 7 de hareket etmi§ olan 
Du~e. Lide de Rome, Anzio, Nettuno, 
Sabandia, T erracina, Gaeta iizerinden 
w;:tuktan sonra saat 18,50 de gene Lit
torio tayyare limanma inmi&tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 19 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugunkii kapam§ fiatlan §Unlard1r: 
Londra 110,40, Nevyork 22,25, Berlin 

898, Briiksel 377,62 1/2, Amsterdam 
1232, Roma 117,95, Lizbon 100,50, Cenev
re 512,25, baktr 64 - 67, kalay 254,10, al
tm 140,5 1/2, giirnii§ 20,3,8, kur§un 
23,11,3, c;inko 22,10,9. 

Arnavudluk isyan1 
nasd ~1kt1? 

isyantn eleba~tst Etem 
Toto oldii. AmcaSI da 

intihar etti 
Belgrad 19 (Hu

susi) - Arnavud -
luk isyam hakkm -
da alman maluma
ta gore, isyamn ba§ 
langlClnda Ergili 
Jandarma kuman -
danile diger u~ mm 
takamn janElarma 
kumandanlan asi -
lere iltihak etmi§ -
lerdir. 

Ergili hap'sane - Etem Toto 
sinden tahliye edilen 180 mevkuf ta a
silerle birle§rni§tir. Asiler arasmda ihti
yat zabiti Con Leyka'dan ba§ka tamn
roi§ adam bulunmuyordu. 

Asileri tenkil i~in jandarma mektebi 
talebesinden u~ yiiz ki§ile hudud muha
fiZ kitaati ve Tiranla Avlonya garnizon 
k1taati ve gonulluler gonderilmi§tir. 

Tenkil kuvvetleri asileri daglarda ta
kibe devam etmektedirler. Dun asilerin 
eline dii§en Derbinu §ehri bugun huku
met kuvvetleri tarafmdan geri almrni§
tir. Halk, hiikilmet kuvvetlerini CO§kun 
tezahuratla kar§Ilarni§hr. 

Asilerin reisi eski Dahiliye N azm E
tem Toto olmii§tur. 

Gece g~ vakit Tiranda ne§redilen bir 
teblig, memleketin her tarafmda asa ~ 
yi§in iade edildigini ve isyamn tamamen 
tenkil edildigini bildirmektedir. 

Etem Totonun amcasr 
intihtlf' etti 

Tiran 19 (A.A.) - Delvinanm da i§ -
galinden sonra, biitun isyan mahalleri 
hukumetin eline gegrni§ bulunmaktadu. 
Halk, hukilmetc;i kuvvetleri sevincle 
kar§Ilaroi§tlr. Etem Totonun karde§inin 
oliimunden sonra amcas1 da dun intihar 
etmi§tir. Ussatm §efi olan Etem Toto 
ise, ufak bir grupla Gusmaraya dogru 
firar halindedir. 

{;arptfmalar devam ediyor 
Tiran 19 (A.A.) - Ergiri'de hususi 

bir mahkeme kurulrnu§tur. Bu mahke
me, isyan hareketine i§tirak edenleri 
muhakeme edecektir. 

Temizleme harekatma devam olun -
maktad1r. Asilerin bir k1sm1, Kurvelesi 
mmtakasma ilticaya te§ebbus etmi§tir. 
Jandarma kuvvetleri, bunlarm pe§ini 
b1r akm amaktad1r. 

Sevoasytar civannda vukua gelen bir 
c;arpi§mada bir jandarma olrnii§tiir. ~si 
§eflerinden eski jandarma yiizba§ISI Is
mail Gilbogadu tevkif edilmi§tir. 

Biiyiik ~efe 

1000 imzah 
sun ulan 
telgraf 

[Ba~taratt 1 1nct sahtfede] 

Genel Sekreteri ~iikrii Kayadan dileriz. 
A taliirk, C umhurreisi 

<;a11kaya 
Bundan 18 y1l once vatanm ufuklarm· 

da ve milletin ruhunda biitiin timid I§tklan 
sondiiriildiigii ve yesin, <;aresizligin kara 
kabusu biitiin yiirekleri sardtgt zaman, 
i<;inde ta§Idigi inan, irade ve sevgi giine· 
§.ini, saltanat ve hilafet rejiminin biitiin 
§enaatine ragmen ilk defa Samsuna mil
letin ezgin ve bitkin gozleri oniinde par
latan ve milletin i<;inde ve milletle beraber 
bugiiniin Tiirkiyesini yaratan Atatiirke 
sonsuz minnet ve §iikranlanmtzt sunarken, 
daima arkasmdan bir tek nefer gibi git
menin zevki, heyecam ve itminam ile sag· 
hklar, uzun omiirler ve yeni ba§anlar di
leriz. 

Abdiilhalik Renda, B. M. Meclisi Reisi 
Milli hakimiyetin ve milli iradenin ve 

milli Kurtulu§ Cidalinin ba§langiCl olan 
19 May1s giini.inde inktlabJmtzm en rna· 
nah eseri olan Biiyiik Millet Meclisinin 
saym ba§kanma derin sayg1 ve sevgileri
miz.i sunmakla bahtiyanz. 

ismet lnonii Ba§bakan 
Atatiirk rejiminin en muvaffak ba§a

rtcisi Ba~bakan ismet inoniine, yorulmak 
ve y1lmak bilmez <;ah§ma ve yaratma a§
kmm daima muvaffak eserleri oniinde 
§iikran ve saygtlanmlZI bir daha tekrar· 
lamak i<;in, bu mutlu giinii vesile addede
nz. 

•• 
Tiirkiye ile Iran arasmda 

imzalanan mukaveleler 
Tahran 19 (A.A.) - Pars ajans1 bil

diriyor: 
Gazeteler, hudud emniyeti, nakliyat, 

ilah ... hakkmda Turkiye ile iran arasm
da gec;enlerde imza edilmi~ olan muka
vele metinlerini ne§ir ve bu mukavele
lerin iki memleket arasmda tahaddlis e
debilecek blitun meseleleri halledecegi
ni kaydetmektedirler. 

Leh meclisleri fevkalade 
i~timaa ~agir1ld1 

Var§ova 19 (A.A.) - Cumhur Reisi 
meb'usan ve ayan meclislerini 21 rna • 
y1sta fevkalade toplanhya gagirrni§tlr. 

ltalya ile Polonya arasmda 
iktisadi anla§malar 

Roma 19 (A.A.) - Bugiin italya ile 
Lehistan arasmda bir~ok ekonomik an -
la~malar imzalanmi§hr. 

Ba§vekilimizin Londrada 
yaphg1 temaslar 

T iirk ve ingiliz noktai nazarlar1 arasin
da miihim bir yak1nhk mii,ahede edildi 

Franstz · Sovyet dostlugu teyid olundu 

Bugiin ingiliz Krah Alttnc• George'un oniinde 
biiyiik bahri ge~id resmi yapdacak 

HEM NALINA 
MIHINA 

~enliklere clair 
~ n dokuz Mayts bayramt, <;ok 
~ can dan kutluland1; <;iinkii, genc-

Londra 19 (A.A.) - Tiirkiye bii- [ 
yi.ik elc;iliginde verilen ziyafette Tiirkiye 
Ba§vekili ismet inonii ile ingiliz Hariciye 
Nazm Eden arasmda yap1lan konu§ma -

ligin bayramt idi. Cumhuriyet 
meydanmda ve T aksim stadyomundaki 
merasim muntazam oldu. Bey_9glu kay
makamt Dani§le T aksim nahiye miidiirii 
Kemal ve emirlerindeki zabtta memurla
n, buralarda biiyiik bir intizam tesisine ve 
bunu sonuna kadar muhafazaya muvaf
fak oldular. T aksim stadyomunun kapt
smda ge<;en seneki ana baba giiniinden 
eser yoktu. Bu intizamt tesis ettikleri i<;in 

1 kendilerini tebrik ederim. 

lara dair alman malumata gore, Tiirk ve 
ingiliz noktai nazarlan arasmda miihim 
bir yakmhk mii§ahede edilmi§tir. Maama
fih ~nkre hic;bir anla§ma beklenmemeli • 
dir. ingiliz mehafilinde beyan olundugu
na gore, §imdiye kadar yaptlan konu§ma
lar hakiki miizakere mahiyetinde olma -
lni§hr. Ancak umumi olarak noktai na • 
zar teatileri yapilmi§l!r. 
Ba~vekilimiz Beck ile de goriiftii 

Londra 19 (A.A.) - Tiirkiye Ba§
vekili 1smet lnonii, Polonya Hariciye Na
zm Beck ile iki memleketi alakadar eden 
meseleler iizerinde bir gorii§mede bulun • 
mu§tur. 

Delbos, Ponsot'yu kabul etti 
Paris 19 (A.A.) - Hariciye Nazm 

Delbos, bugiin ogleden sonra F ransamn 
Ankara biiyi.ik el<;isi Ponsot'yu kabul et· 
mi§tir. 

Biiyiik bahri ge~id resmi 
Londra 19 (A.A.) - Adedleri bir • 

ka~ bini bulan ziyaret<;iler Portsmouth 
ve Southsca'ya akm etmekte devam et • 
mektedirler. Bunlar per§embe giinii Kral 
tarafmdan tefti~ edilecek olan ve birka<; 
mil uzunlugunda malanan harb gemile • 
rini seyretmektedirler. Ge<;id resmine i§ti· 
rak edecek olan son ecnebi gemileri de 
bugiin geleceklerdir. Beklenen gemiler 
FransiZ Dunkerque znhl!Sl, Polonya 
Burza muhribi ve Holanda Java kruva -
zoriidiir. Ge~tid resmine intizaren ingiliz 
gemilerinin kumandanlarile ecnebi gemi· 
lerinin erkamharbiyeleri bir<;ok kabul re· 
simleri, balolar ve ziyafetler tertib etmek
tedirler. 

lmparatorluk konleransr 
Londra 19 (A.A.) - Bugiin topla· 

nacak olan imparatorluk konferanst, 1n
gilterenin baric! !iyasetile me§gul olacak-
ltr. 

Eden, bi.iyiik bir 
A vrupanm vaziyetini 
rih edecektir. 

nutuk soyliyerek 
uzun uzadtya te§· 

Edenin Cenevreye hareket edecegi 
giin olan pazara kadar murahhaslann su
a! ve istizahlanna cevab vermek iizere 
onlarm emirlerine amade kalmasi muh -
temeldir. 

Blomberg oniinde yaptlan 
manevralar 

Londra 19 (A.A.) - Gazeteler fvla· 
re§al von Blomberg'in Luworth'da muha
rebe talimlerinde ham bulundugunu ve 
bilhassa ingiliz ordusunun tanklanm <;ok 
takdir ettigini yaztyorlar. 

liniimiizdeki Cenevre toplanhsrmn 
ehemmiyeti 

Londra 19 (A.A.) -Times gaze -
tesi, Hariciye Nazm Eden'in ve diger 
hiikumet erkamnm tac giyme merasimi 
dolaytsile yapml§ olduklan konu§malarm 
bilhassa istimzac mahiyetinde kaldtgmi 
yazarak diyor ki: 

«diplomatik vaziyette bir degi§iklik ol
dugu bildirilmiyor. Hakiki mi.izakereler 
Milletler Cemiyeti konseyinin oniimi.iz -
deki hafta yapacagt toplantt s1rasmda vu
ku bulacaktir. Bu gorii§melerde Millet
ler Cemiyetinin biitiin istikbali ve AI -
manya ve !talya ile olan miinasebatt mev
zuu bahsolacaktir.» 

Fransrz • Sovyet i~birligi 
teyid olundu 

Ba$vekil ismet inonii 

lardaki neticelerinden de memnuniyet iz
har etmektedir. 

Delbos bugiin Briiksele hareket 
ediyor 

Bri.iksel 19 (A.A.) - F ransa Hari
ciye N azm Delbos, yarm yanmda Ro
chat ve Massigli oldugu halde Bri.iksele 
hareket edecek ve orada Van Zeland 
ve Spaak'la gorii§melerde bulunduktan 
ve Kral tarafmdan da kabul edildikten 
sonra cuma ak§ami Parise donecektir. 

Habe~istan ve Milletler Cemiyeti 
Londra 19 (A.A.) - ingiliz siyasi 

mehafilinin kanaatine gore, Habe§istanm 
Milletler Cemiyetinden ~tkanlman nila • 
yet Milletler Cemiyeti Asamblesinin ey
!U.ldeki toplanttsmda vuku bulacakllr. Her 
tarafta bugiinkii vaziyeti•1 arhk devam e· 
demiyece&,i ve yalmz italya tarafmda o
lanlarm degil ve fakat 1svec;, Bel<;ika, ln
giltere, Fransa, ve hatta Sovyet Rusyanm 
bile ayni miitaleada olduklan beyan olun· 
maktad1r. 

Sovyetlerin noktai nazara 
Moskova 19 (A.A.) - ingiliz hii

kumetile merkezi Avrupa devletleri mii
messilleri arasmda Londrada yap1lnu§ 
,·eya yap1lmakta olan miizakerelerden 
bahseden fzvestiya gazetesi diyor ki: 

« Y almz A vusturya ve <;ekoslovakya· 
mn mukadderatJ degil biitiin diinyamn 
mukadderah mevzuu bahistir. ~ekoslo • 
vakya ile Avusturya mukadderatmm mev· 
zii bir ehemmiyeti oldugunu zannetmek 
safdillik olur. <<Merkezi Avrupa» mese
lesi biitiin diinyayt tehdid etmektedir. 
<;iinkii Alman fa§istligine gore buras1 
biiyiik barb ic;in, diinyamn yeni bir pay· 
la§mast yaptlmak i<;in askeri, siyasi ve ik
ttsadi i.issiilhareke olacakttr. 

Bir Alman taarruzu halinde Fransa -
mn ve ingilterenin yardtmmdan emin ol
mtyan Ki.i<;iik Antantm bazt memleket -
Jeri Berlin ve Romanm igfalatma daha 
kolayca kap1lmak istidadmt gostenni§ -
lerdir. Eger Paris ve Londra <;ekoslo • 
vakya istiklal ve emniyetinin tipki Avus
turyanmki gibi Avrupa sulhunun bir §ar
tt oldugunu berlin ve Romaya daha kat'i 
lisanla anlatacak olurlarsa Kii<;iik An • 
tantm vaziyeti daha ziyade kuvvetlene· 
cek ve Berlin ile Romanm entrikalarma 
mukavemetleri daha ziyade artacakttr.>> 

General Cevad Bekirin 
cenazesi biiyiik mera

simle kaldtrtld• 
Paris 19 (A.A.) Dun Leon 

Blum, Delbos ve Litvinof arasmda vuku Vefatmt teessiirle haber verdigimiz 
bulan miilakattan sonra ne§redilen resmi emekli General Cevad Bekirin cenazesi 
tebligde, ezciimle soyle denilmektedir: diin saat on b§te Si§lide Dere sokagmda-

«Gayrikabili taksim sulhu ve mii§terek ki Zafer aparttmanmdan biiyiik mera • 
emniyeti istihdaf eden F ranstz ve Sov- simle kaldmlarak cenaze namazt T e§vi
yet siyasetinin mii§terek gayelerini mii - kiye camisinde kil~diktan sonra F erikoy 
§ahede etmekle bahtiyanz. Ve Cenevre mezarhgmdaki aile makberesine defne • 
<;er<;evesi dahilinde FransiZ Sovyet dilmi§tir. Cenaze merasimine ailesi erka
paktma sadtk kaldtgimizi bir kere daha nmdan ba~ka bir miktar polisle bir tabur 
teyid ediyoruz.» asker ve bir askeri ban do, lstanbul V ali-

Fransa • Avusturya Hariciye si Muhiddin Ostiindag, Askeri Sura aza-
N aztrlartmn miilakah smdan Orgeneral Cevad, istanbul ku -

Paris 19 (A.A.) - Avusturya Ha- mandan vekili, Harb Akademisi komu
riciye N azm Schmidt' in Delbos'u ziya· tam Korgeneral Ali F uadla Vali mua -
reti miinasebetile Fransa Hariciye Ne - vini Hiidai ve pek <;ok tanmmi§ zevat i~
zareti tarafmdan ne§redilen teblig, JKI tirak etmi~lerdir. 
devlet adammm Avrupadaki vaziyetm Tiirk sancagma sanlmt~ olan ve el 
muhtelif safhalanm samimi bir itimad iisti.inde gotiiriilen tabutu merhumun 
havast ic,:inde tetkik eylediklerini ve iki damadt Nurullah Esad Sumerle kerime· 
memleketi alakadar eden biitiin mesele- si, oglu, diger akrabasi ve dostlan takib 
Jerde hiikumetlerinin noktai nazar birligini etmekteydiler. Muhterem askere son hiir
mii§ahede ettiklerini tebariiz ettinnekte- met ifa edildikten sonra gozya§lan ara -
dir. Delbos ve Schmidt gori.i§melerinin smda ebedi istirahatgaluna terkedilmit -
entellektiiel artistik ve ekonomik saha - tir 

ic;erideki cimnastik §enliklerine gelince, 
bunlar da, Ankaradaki gibi muhte· 
§em olmamakla beraber, giizel oldu. 

Y almz baZI kii<;i.ik kusurlar ve ihmaller 
var ki, gelecek ytl!arda diizeltilmesini te· 
min etmek ic;in, onlan yaz1yorum. Cim -
nastik hareketlerinde beraberlik iyi ve 
aks1yanlar azdt. Belli ki cimnastik ogret· 
menleri <;ok <;ah§mi§lardi. Gec;id resminin 
zaytf taraflart daha fazla idi. 

Bayraklar ayni eb' add a degildi. Bir iki 
tanesi pek kiic;iik ve bir tanesinin rengi <;ok 
kararmt§h. Cimnastik ogretmeni bayan -
lar arasmda uzun ok<;eliler vard1. 

BaZI mekteblerin ktz talebesinin garib 
bir yiiriiyii§ii vard1. Y almz sol bacaklan
mn dizini yukanya kaldmp knd1ktan son· 
ra ayaklanm yere bas1yorlard1. Boyle 
yi.iriiyenler, bilhassa uzaktan bakmca, sol 
bacaklan sakatmt§ gibi bir his veriyorlar
di. KIZlann erkekler gibi bacaklar kergin 
olarak sert yiiriimesinde bir mahzur yok· 
tur. Ba§ka memleketlerde, kiZlar da er· 
kekler gibi yi.iri.irler. F akat adtmlar, tabi· 
atile erkeklerinki kadar sert olamaz. Eger 
bizim cimnastikc;iler, kiZlann boyle er· 
kekler gibi gergin bacaklarla sert adtmlar 
atarak yiiriidiiklerini ho§ gonniiyorlarsa 
onlan serbest, fakat muntazam ve di.izgiin 
bir yiiriiyii§le yii.riitmelidirler. Bu §ekilde 
yalmz sol dizi yukan kaldmp biikerek 
yap1lan yiiriiyiis goze ho§ goriinmiiyor. 

Erkek <;ocuklara gelince, bunlann da 
ktzlar gibi, ordunun ii<;iizlii yeni yiiriiyii§ 
kolunu kabul ettikleri goriili.iyordu; yalmz 
bir mekteb dorderle ge<;ti. Baz1lannda ii· 
<;iizlii yiiriiyi.i§ kolunu te§kil eden diziler 
yandan birbirine yana§Ik degil, aralan 

a<;Ikh; baztlannda ise dirsek dirsege ge<;i· 
yorlardt. Diger baztlarmda, ii<;iizlii yeni 
yiiriiyii§ kolunda, eskisi gibi manga ara • 
hklan bnaktlmt§h. 

Bu, baz1 cimnastik hocalannm orduda 
kabul edilen yeni manga ~eklini iyi bilme· 
diklerini gosteriyor. Erkek ogretmenler
den birisi kiil rengi ceketini <;1karmadan 
talebesinin oniinde yiiriiyordu. Baztlan, 
balko nun on linden ge<;erken «saga bak! » 
diye kumanda veriyorlar, baztlan venni -
yorlard1. 

Sahamn kenarma, orada bulunmalan 
lazun gelen mahdud kimselerden ba§ka 
bir<;ok adam dolmu§tu. Bunlar miitemadi
yen dola~arak intizam ve ciddiyeti ihlal e· 
diyorlardt. 

Tam Galatasarayhlar balkonun oniinden 
ge<;erken, o mada u~urulmu§ olan kiic;iik 
bir tayyare modeli talebenin ayaklan ara~ 
sma di.i§tii. Bunu uc;uran delikanh, <;ocuk· 
!ann saflan arasma att!dt ve tayyare mo· 
delini almak i<;in, onlan kan§hrarak yii
riiyii§iin intizamm1 ihlal etti. 

Muhtelif kuliiblere mensub sporcularm 
ge<;i§i hi<; iyi olmad1. Bunlarm bir ktsmt 
rengi soluk fonnalarla gelmi§lerdi. Gii • 
re§<;ilerin oni.inde, bayrak ta§tyan <;oban 

Mehmedin hemen arkasmda, futbolcu kt· 
yafetinde bir tek gene, bir bisiklete binmi§, 
ge<;iyordu. Bisiklet~ilerden miirekkeb bir 
grup olmadigma gore, giire§c;ilerin oniinde 
bu tek bisikletc,:inin hi<; i§i y9ktu. 

Spor kuliiblerimiz, umu!!Jiyetle bu ge· 
~id resmine kafi derecede ehemmiyet ver· 
memi§lerdi; sadece <;orbada bizim de tu
zumuz bulunsun kabilinden gelmi§lerdi. , 

Miinferiden ki.ic,:iik olan bi.iti.in bu ha· 
talar yanyana gelince, ge<;id resminin gii
zelligini bozuyordu. Resmigec;id bir te· 
zahiirden, bir gosteri~ten ibarettir. N eka
dar kusursuz olursa o kadar miikemmel o· 
lur. Kusurlu oldukc;a, mi.ikemmel olmaz, 
o vakit te hic;bir ktymeti kalmaz. Bu gibi 

torenler tertib edenlerin gosteri§e son de· 
rece dikkat etmeleri laZimdiT. Nitekim, 
Beyoglu Halkevinin tertib ettigi merasim 
ve ritmik danslar, o tozlu stadyomdan zi-

yade, ~imenli bir sahaya yara§an hareket
ler olmakla beraber, daha itina ile ham
lanmt§h. Onun i~in daha giizel oldu. Fa
kat bunda da k1zlar yalmz sol dizlerini 

kaldmp knarak yiiriiyorlar ve bir sakatlar 
kafilesi manzarast arzediyordu. 

Bu kiic;iik tenkidleri yaparken hie; kim
seyi muahaze ve rencide etmek istemedim. 
Hedefim, I 9 Mayts gibi biiyiik bir giinde 
yaptlan §enliklerin o giiniin biiyiikliigiine 
yara§an bir ihti§am ve giizellikte yapil
masmt teminden ibarettir. 



KU~Uk 
hi kaye Hakikati unuturken ... 

Hubert biiyiik otele bakt1. Y az geeesi
nin hafif karanhgmda binanm diiz beyaz
}Jgl parhyordu. 

Delikanh i~eri girerek kendisini direk
tore takdim etti. Direktor evvela Hubert'i 
§Oyle bir ba§tan a§agl siizdii; delikanh bi
raz k1zardi. 

Direktor nih a yet: 
- Pekala, dedi . .;lartlan biliyorsunuz, 

degil mi? Bilhassa k1yafetinizde hic;bir 
kusur olmamahd1r: Zira salon hakiki 
rnii§terilerle dolu. Sonra miihim bir§ey da
ha var: Bir yemekten kat'iyyen iki defa 
almJyaeaksmJz. Bu ronunbii 

Hubert hala kendisini haysiyetsiz sa -
niyordu: hzetinefsine dokunacak oyle 
i§ler yapmi§h ki! Kendi sine ne vakit agu 
bir§ey soyleseler ineinir, fakat ilerisini 
dii~iinerek boyun egerdi. Bu sefer de di
rektorii azkald1 tokathyaeakh. Lakin sa
lona girip te etrafm1 U§aklar sannca sefa
letini unuttu, biri bastonunu, biri ~apkast
m, _biri de paltosunu almak istiyordu. 

hte delikanh da bOyle dakikalann ha
tm ic;in yiiziinii k1zartmaga raZI oluyordu. 
Kiic;iik, miitevaz1 bir memurluk bulabilir
di ve belki de boyle yapmas1 daha iyi o
lurdu. Fa kat kendini gostermemek, eski 
zenginlik hayatm1, figiiran olarak olsun, 
siirememek .. l§te Hubert buna raz1 ola -
rn1yordu. Bunun ic;in otele figiiranhk yap
maga gelmi~ti. Yeni ac;1lan oteller, mi.is -
takbel hakiki mii~terilere «c;Igutkanhk» 
etmeleri ic;in ilk zamanlar salonlanm bu 
gibi figi.iranlarla doldururlar ve bu insan· 
Iar da bu sayede birkac; hafta bedava yer 
ve ic;erlerdi. 

Hubert peneerenin yamnda kendisine 
gosterilen masaya oturdu. Salonda bii -
yiik bir eglenee havas1 hakimdi. Bir kadm 
kahkahalarla giiliiyordu. Fa kat Hubert 
dii§iineeii idi: Oymyaeag1 rol kendisine 
tuhaf geliyordu. Sonra bir de d1~andan o
nu imrene imrene seyredenlere bakh ve 
giildi.i. Y a rabbi, bu hayat ne zaman sona 
ereeek, ne zaman §ans biraz giilerek onu 
zengin edeeekti? Zavalh delikanh o ka
dar dahyordu ki yemegini bile tath tath 
yiyemiyordu. 

- Eger kont eenablan miisaade eder
lerse, ba§ka yerirniz yok ta ... 

Bunlan soyliyen bir metrdoteldi. Arka
smdan da ki.irk mantolu gi.izel bir kadm 
geliyordu. Hta;,ert hemen ayaga kalka -
rak yer gosterdi. Gene kadm soguk bir 
te§ekkiirden sonra delikanlmm masasma 
oturdu. Hubert ineelik olsun diye birkac; 
dakika kom~usunlffi yiiziine bakmad1. Fa
kat konu§maktan kendisini alabilir miydi? 
Her kadm bir maeera kaynagJdir. Deli • 
kanlmm ic;inde daha §imdiden bir timid 
ba§gostermege ba§lamJ§h. Gene kadm1 
rahats1z etmemek ic;in tabag1m biraz c;ekti. 
Kadm ba~ile te§ekkiir etti. Hubert bir es
pri yaph. Kom§usu lutfen giiliimsedi. Bu
nun i.izerine delikanh arhk susmak bilme
di. 

Hubert yava~ yava§ kendisini memnun 
hissetmege ba§ladJ. Kibar bir muhitte bu
lunuyor, giizel bir kadma hitab ediyor -
du. Ci.izel yiiziikleri olan bu kadm deli -
kanhyt gittik~e artan bir zevkle dinliyor
du. 

Hubert te eo§tu. Gene kadm ~imdi kah
kahalarla giiliiyor ve tath sesile delikanh
ya eevab veriyordu. Evvela dirseklerini 
yana§hrdJ, sonra da kafasm1 yakla§hrdJ. 
Hubert ho§a gittigini hissediyordu. Co§ -
kunlugu arth. Kendisini unuttu ... tamd1g1 
insanlardan bahsetti. Gene kadm bunla • 
nn c;ogunu tamyordu. 

Delikanh: 
- 0 halde bu ki§ bol bol gorii§iiriiz, 

dedi. 
Bunu soylerken samimi idi. Kap1lanm 

~aldigl zaman arkada§larmm kendilerini 
evde yok dedirttiklerini unutmu§tu. 

Hubert sevileeegini, eskisi gibi sevileee
gini tahmin ediyordu. Hem de yalmz a~k 
degildi bu, para da vard1! 

Deniz kiyismda bir gezinti teklif etti. 
Gene kadm sevincle kabul etti. Kalktilar. 

Delikanh: 

- Carson, dedi, bir sigar. 
Garson kutuyu uzattJ. Fa kat metrdotel 

y akla~arak al~ak sesle: 

- Hayu, dedi, sigar olmaz, pahah -
d1r. 

-Nasi!! 

Hubert'in birdenbire rengi atmJ§h. U
nutmu§ oldugu hakikat kar§JSma dikilmi§
ti. F elakete bakm ki gene kadm da her~e
yi duymu~tu ... Bozmak istemiyerek ilave 
etrl: 

- Kim oldugumu unutuyorsunuz gali
ba... Bir sigar verin diyorum size. 

- Ben de emir aldiiD, diyorum size, 
figiiranlara sadeee iki kap yemek var, li
kor, sigar yok. hte bu kadarl 

Bunun uzerine metrdotel uzakla§h. 
Hubert kadma bakmaga eesaret edemi· 

yerek bir sandalyeye c;oktu. F akat om -
zuna bir el kondu, tath bir ses: 

- Zarar yok, diyordu, zarar yok ... 
Ben de sizi hakikl bir kont sanmJ§tlm. 

Siz de beni kendinizi sevdirdiginizi zan • 
netmi§tiniz, degil mi? Halbuki ben de 
ayni iimidi besliyordum! Ne zannettiniz 
ya: Zira ineilerim sahte, kiirkiim kira ile 

almm1~. ben de burada sizin gibi figii -
ranhk yap1yorum... Gel, ne c;1kar, gel 
gene p}ajda bir dola~ahm ..• 

Hubert kederli kederli ba§Im sallad1: 
- Olmaz, dedi, §imdi i~ degi~ti .. ,., 

(,;eviren: 

F.VARAL 

Y alanc1 Spiker 
Londra radyosunda ga
rib bir sahtekarhk oldu 

Per§embe gi.inii ak~am1, Londra radyo
sunda, goriilmemi§ derecede garib bir sah· 
tekarhk vak'as1 olmu§tur. 

0 ak§am, Kral saray1 oni.inde dola§an 
kalabahk arasmda Tom Webb isrninde 
birisi, alay1 daha iyi gormek maksadile 
yiiksekc;e bir yere c;1kmak istemi§ ve bir 
miiddet dola§Ip miinasib bir yer arad1k • 
tan sonra, tesadiif ettigi eamekanh bir 
kuliibeye girmi§tir. 

Tom Webb bu kuli.ibeye girdikten ya· 
nm saat sonra kuli.ibenin kapJSinl birisi 
ac;mt§ ve Tom Webb'e hitaben: 

- Radyodan gelen memur siz misi • 
niz ;-

Diye sormu§tur: 
Webb, hi~ tereddiid etmeden: 
- Evet, benim. 

Deyinee, bu adam da kendisinin em • 
niyet miidiirliigii memurlarmdan oldugu • 
nu soylemi§ ve Webb'i abp mikrofonun 
bulundugu ye~e gotiirmii§tiir. 0 esnada 
telefon c;alm1~, radyo merkezi, merasim 
hakkmdaki ne§riyat ic;in oraya gonderdigi 
memuru aramJ_§hr. T elefona c;la bittabi 
Tom Webb eevab vermi§ ve mufassal ta
limat ald1ktan sonra, saat onu on gec;e 
mikrofonun ba§ma gec;mi§tir. 

Tom Webb, kendisine veri! en lalimat 
dairesinde, alaym safahatlm mikrofona 
soylemege ha§laml§ ve birka~ dakika bii
yiik bir heyeean ve hararetle bu fuzuli 
spikerlige devaUt ettikten sonra birdenbire 
oradan aynhp tabanlan kaldirmi§hr. Ne
den sonra mesele anla§Ilmi~, Tom Web -
b'in sahtekarl1g1 meydana c;Ilum§, fakat 
biitiin diinyada milyonlarea insan da, bir 
kac; dakika ic;in, !ngilterenin resmi radyo 
istasyonunun ne§riyahm bu yalane1 sp1 • 
kerin agzmdan dinlemi§tir. 

izmir Erkek Lisesinin atletizm bayramt 

Musabalcaya ba.,Zanmadan evvel yapzlan merastm 

tzmir (Hususi) - .;lehrimize erkek li- 24,1 /5, iic; ad1m rokoru 12,81, 800 
sesi atletizm bayram1, on bin seyirei hu- metro rokoru 2,22,2/5 dakika, 50 met
zurunda yap1ldJ. Vali F azh Gii!ec; te ro si.irat rokoru 7 saniye, disk rokoru 
ham bulunuyordu. lstiklal mar§tnl ve 27,12 metro, I OOX4 bayrak yan§l 
parlak bir gec;id resmini miiteak1b lise (morlarda) rokoru 48 2/5 saniye; yiik
mar§I soylendi ve sari, mor gruplanmn sek atlama 1,66 Balkan bayrak yan§I 
miisabakalan ba§ladJ. Liseli planorciiler 4,2 dakika. 
de, merasime tayyareei kiyafetlerile i§ti- Dereee kazanan atletlerin miikafah, 
rak etmi§lerdir. bizzat Vali F azh Giilec; larafmdan ve· 

Morlar 72 puvanla birinei, sanlar 67 rildi. Bugiin Alsaneak sahas1, eidden c;ok 
puvanla ikinei geldiler. ne§' eli, dolu ve goriileeek bir manzara 

Cirid rokoru 39,46, 200 metro rokoru arzediyordu. 
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CUMHURiYET 20 May1s 1937 

(..___Ta_rih_i_B_ib......:liy......:og:......ra......:fy_a _) Bursaya ve Uludaga giden seyyahlar ·RADYO Birinci Mahmudun hayatrna dair 
vakayii yevmiye delteri 

Yazan: Hazineihassa ba~katlbl SaHihi 
(14 X 22) biiyiikliigiinde (198) varak. Unl

versite kiitiibhanesl tiirk<;e yazmala.r. 
Numara 2518. 

Tarih vesikalan arasmda habra def
terlerinin biiyiik bir Jnymeti vard1r. 
$ayam dikkat bir devrin dart yllhk bir 
parc;asmda hiikiimdarm hususi hayah -
m ad1m ad1m takib ve nakleden Sala -
hinin bu defteri de orijinal bir vesika
dir. Birinci Mahmud 1730 (Hicri 1143) 
Patrona ihtilalile Osmanh tahtma o -
turmu~, 24 y1l 11 ay 10 gun saltanat 
siirdiikten sonra altm1~ ya~mda olarak 
1754 (Hicri 1168) YJlmda vefat etmi~ti. 

Patrona ihtilalile Lale devri y1k1l -
mi§h. Hasis ve basit bir adam olan tJ" • 
c;iincii Ahmed tahttan indirilmi~, giizi· 
de bir vezir olan Nev§ehirli Ibrahim 
Pa§a oldiiriilmii§, devlet hamam tellak1 
ve manav gibi bir tak1m baldm<;Iplak 
zorbalarm elinde kalmt§h. Mahmud 
evvela bu zorbalarm viicudiinii orta -
dan kaldirmi§tl. Lehistan meselesinden 
Avusturya ve Rusya ile giri§ilen bir 
harb, Belgrad muahedelerile bitmi§, 
yirmi yil evvel A vusturyaya bJrakh~
mtz Belgrad1 geri almi§bk. !nsani his -
leri, nezaketi ve zarafetile herkesin mu
habbetini kazanm1~ olan Mahmud em -
saline nazaran iyi bir adamd1. Patrona 
ihtilalinin tahribatlm tamir etmi§, La.le 
devrinin ikinci fashm ya§atmi§, hii -
kiimdarhgmm ikinci yarJSl birbirlerile 
harbeden Avrupa devletlerile, Osmanh 
devleti ic;in pek te faydah addedilme • 
mekle beraber sulh ic;inde ve dostane 
miinasebetlerle gec;mi§ti. !§te, Hazinei
hassa Ba§katibi Salahi, (Hicri 1148 -
1151) 1735 - 1738 y1llarmda Birinci 
Mahmudun yamnda bulunmu§ ve gor
diiklerini giinii giiniine bir deftere kay
detmi§, bize klymetli bir vesika b1rak -
mt§tlr. :au hatlralar, 1148 zilkadesinin 
dordiincii cuma giinii Birinci Mahmu -
dun Agabahc;esine gittiginde sangma 
bir hereai menek§e takhgm1; 1149 da 
da, Topkap1 kasnmn oniinde yeni ya • 
pllml§ olan c;ic;ek bahc;esine vard1W.n -
da: cFulya ve siimbiil benef~e ile 
her tarh1 dilcu bir baW. irem nazir ya -
hu!• diye bag1rd1gml kaydedecek ka • 
dar hurda teferruat1 ihtiva etmektedir. 
Bu hahralardan bir (,;tragan fashm 
naklediyorum: Hicri 1150 yll1 muhar -
reminin dokuzuncu cuma giinii ak~am1 
Birinci Mahmud yeni yap1lm1§ olan 
Topkap1 kasn yanmda $evkiye kasrma 
gitmi§ti. Giine§ bathktan sonra $evkiye 
ad1 verilen lale bahc;esinde bir Qiragan 
e~lencesi tertibini emrettl. <;ic;eklerin 
arasma ~em'alar yak.tld1. Miicell!\ fa • 
nuslar, giimii~ aynalar konuldu. Arz a
galan, Kahveciba~1, ~erbetci ve <;antac1 
ile beraber Hazine BR§katibi Salahi de, 
hizmet vesilesile bu <;ira~an e~lence -
sini seyretmi§ti. Devrin namh hanende 
ve sazendeleri fas1llar yapm1§lard1. A -
~ure gecesiydi. Haremde de a§ure pi§i
yordu. Mahmuda bir kase a~ure verdi
ler. Birkag k~1k ald.t. Sonra biiyiik 
ma~rapalarla hizmet edenlere de ~u -
re verildi. 

Ertesi giin tncili ki:i§ke gitti. Kendisi 
ve maiyeti ic;in iki ma§rapa a§ure gon -
derilmesini emretti. Enderun gilmanma 
tomak oyunu oynath ve onlan seyre -
derek eglendi. 

Hicri 1149 y1h kay.idleri arasmda ~oy
le bir§ey goriiyoruz: Mahmud gene 
$evkiye kasrma gitmi§ti. Daha evvel 
devrin me§hur sazendelerinden kema
ni Corci'nin kullan arasmda lstidadh 
bir gene bulundugunu, birc;ok pe§rev ve 
riibailer bildigini i§itmi§, bu gencin 
Ivaz Pa~a tarafmdan almd1W.m ogren
mi§, ve saraya gonderilmesi ic;in pa§aya 
bir .emriali:o yollam1~b. Gene kema • 
ninin geldigini bildirdiler. Ustas1 Corci 
ile beraber huzuruna kabul etti. Gene 
her makamda hiinerlerini gosterdi. 
Mabmud onu takdir etti, ve Kilar og -
lanlar1 arasma ahnmastm emretti. 

Re,ad Ekrem Ko~u 

Aleni tetekkiir 
Biiyiikderede <;ar§l caddesinde polis 

merkezi ittisalinde yeniden in§a ettir • 
digim ebniyenin tekmil malzemei in§a
iyesini $irketi Hayriye kendi vesaitile 
denizden meecanen nakletmek ve iste
digim vesaiti vaktii zamamnda temin 
ve tedarik ederek i§imi kolayla§tlrmak 
hususundaki himmetini biiyiik §iikranla 
kar§tlanm. 

Sar1yerde Qar§Jda keresteci 
ismail Hakk1 

Mev lid 
Selimiye topgu alay1 levaz1m miidiirii 

yiizba§l Celal Tarlanm pederi emekli 
siibaylardan merhum Nuri Tarlanm is
tirahati ruhu i~in 23 may1s 937 pazar 
giinii ogle namazm1 miiteak1b Fatihte 
Kumrulumescid camii §erifinde Mevlidi 
Nebevi okunacaktlr. Akrabasmm, dost
lanmn ve arzu buyuran zevatm te§rif • 
Ieri rica olunur. 

Davet 
Haydarpa§a Lisesini Bitirenler Kuru

munun senelik kongresi 23/5/937 pazar 

Alman seyyahlCIJ" Bursa Beled iye bah£esinde yemek yiyorlar 

Bursa (Hususi) - Bu sene son bir 
iki hafta ic;inde Bursaya biiyiik seyyah 
kafileleri gelmege ba§laml§tlr. .;lehrimize 
Biiyiik Harbden evvelki y11lardanberi 
boyle kalabahk seyyah kafilelerinin gel
digi goriilmemi§ oldugundan bu seyyah
lar biiyiik bir alaka ile kar§tlanmakta • 
d1rlar. Cec;en hafta gelen seyyah kafile
sinden sonra Alman band1rah biiyiik bir 
vapur Mudanyaya 400 Alman seyyah1 
daha getirmi§tir. Seyyahlan Akay va • 
purlanndan biri Mudanya iskelesine c;1 • 
kannJ§tlT. Otobiislerle Bursaya gelen Al
manlar §ehrimizin goriileeek yerlerini 
gezmi~ler ve vapurlannda hamlat1p be
raberlerinde getirdikleri komanyalan 

Belediye bahc;emizde yedikten sonra va
purlanna donmii§lerdir. 

Seyyahlar burada tarihi eserlerden 
ba§ka smai miiesseseleri ve c;ar§Ilan da 
gezmektedirler ki, bu vaziyet seyyahlarm 
arhk yalmz tiirbe gezmege degil yeni 
Tiirkiyenin endiistri sahasmdaki ilerleyi
~ini de gormege geldiklerini gostermekte
dir. 

Aynea istanbuldaki Alman Gezme 
eemiyeti azalanndan kadmh erkekli yiiz 
ki§ilik bir kafile Y alovadan §ehrimize 
gelmi§ler; bunlardan bir k1sm1 Uludaga 
c;1karak iki geee orada kalmi§lar, bir kis
mi da §ehrimizde gezmi§ler ve 1stanbula 
donmii§lerdir. 
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Tnnarhanede bir 
cinayet oldu 

Diin ogleden sonra Bak1rk6y Emraz1 
Akliye hastanesinde bir cinayet olmu§ 
ve bahc;ede c;ah§makta olan delilerden 
biri hernas1lsa eline g~irdigi tabancay1 
diger bir delinin iizerine bo§altmt§hr. 
(,;tkan altl kur~undan dordii isabet et -
mi~ oldugundan zavalh hasta derhal ol-
mii~tiir. 

Hadise diin ge~ vakit nobetc;i Miiddei
umumisi Ubeyde haber verilmi§ ve U
beydle Tabibi Adli Enver Karan ve Ba-
klrkoy Jandarma kumandam Dursun 
vak'a mahalline giderek tahkikata ba§
lamt§lardu. 

( __ as_r_ER_u_·K_i_SL_ER_i __ ) 

Emekli ve yedek siibay
larJn yoklamalar1 

Emlnonii Askerlik ~ubesinden: 
1 - l]ubemizde kayidli emekli ve yedek 

subaylarla bilumum asked memurlarm 
yoklamalan 937 haziran lptldasmdan nl -
hayetlne kadar devam edecekt_ir. Bu ayda 
yoklamalarmi yaptmmyanlar hakkmda 
(1076) numarah kanunun (10) uncu mad
des! tatbik edilecektlr. 

2 - Yoklamaya gelirken niifus ciizdam, 
doktor, eczac1 ve baytarlar da diploma, ih
tJSas vesikalarm1 getirmelidirler. 

3 - istanbul harlclnde bulunanlarm, do
gum, lslm, s1ruf, ve riitbelerile, slcil ve §U· -···-Z bedekl kayld numaralarm1 ve ac;1k adres-

abitanin yakaladigi htrsiz Ierinl bildirir taahhiid!U mektub gonder • 
Istanbul polisi Samsunlu Mustafa is - meleri laztmdir. 

min de bir htrsiZl yakalamt~tir. Mustafa Y oklama 
Samsunda baZl su~lar i.§ledikten sonra Fatlh Askerllk ~ubesi ba~kanhgmdan: 
§ehrimize gelmi§, Miihendis mektebin - 1 - !;lube bolgeslnae yedek subaylarm 
den baz1 kitablarla e~ya ~alml~, Aksa • sene yoklamasl 1/6/ 937 de bR§Iay1p 30/6/ 

937 de nlhayet bulacakt1r. 
rayda iki evi soymu~, Fenerde kezalik 

2 - Yoklamalarm ba~langu; taribinden 
iki evden birc;ok e§ya a~Irmi§hr. it!baren bir ay zarfmda. miiracaat etmiyen 

Mustafanm son zamanda otede beride yedek subaylar hakkmda 1076 numarah 
fazla para sarfetmesi zabttanm nazari 
dikkatini celbetmi~ ve sorguya c;ekildi
ginde biitiin yaphklanm itiraf etmek 
mecburiyetinde kalmt§ ve c;ald1W. e§ya
lar da meydana c;1kanlmt§hr. 

kanunun 10 uncu maddest tatbik edilecdi 
tHin olunur. 

( __ Y_EN_i. _E_SE_R_LE_R _) 
David Copperfield 

$ehzadeba§l Turan tiyatrosunda bu 
~ar§amba giinii ak§amt ilk defa izmir 
Heveskaran cemiyeti emektar1 Nured
din Gene ve istanbul san'at arkada§lan 
Nureddin $efkati - Ya§ar Nezihinin i§
tirakile: 

Me§hur romanc1 Charles Dickens'in 
bu maruf eseri Saraceddin tarafmdan, 
giizel bir §ekilde, dilimize c;evrilmi§tir. 
Hilmi Kitabevi tarafmdan c;tkartllan ro
mam biitiin karilerimize tavsiye ederiz. 

Deli Kronik romatizmalan ve 
fizik tedavileri Piyes 3 perde. Yazan: Vedad Azmi 

Peqembe ak§am1: 

Lokmanzade 
Tlb Fakiiltesl profesorlerlnden Dr. Osman 

Cevdet Qubukgunun yeni intl~ar eden bu 
eseri, so.syal hastallklardan say1Jan (ro -

Komedi 3 perde mat!zmalar) hakkmda en yen! telakki ve 
Yazan: Merhum tbniirrefik Ahmed Nuri tedavl usullerlnl ihtlva etmektedir. 

Beyoglu Halkevi taraf1ndan tertib edilen ' 19 May1s idman ~enlikleri 
Bugiin matinelerden itibaren 

SAKARY A sinemas1nda 
Programa ilaveten gosteriliyor. 

Bugiin matinelerden itibaren .............. 1• 

SARA Y SiNEMASI 
Zengin, miitenevvi ve muhte~em bir program takdim ediyor: 
2 GUZEL FiLM • 2 SUPER FiLM ve son diinya havadisleri 

1 • 19 M A Y I S T iirk~e sozlii ~erefli film. 
2 • ingiltere Krahn1n Tac Giyme Toreni. 

renkli film. 
VI} 

SEN Mi OLDURDUN? TOP-HAT 
Goriilmemi~ yeni ve GiNGER ROGERS ve 
. biiyiik film. FRED AST AiRE 

LEWIS STON - BRUCE CABOT Pek muvaffak olduklan film 
3,50 - 7,05, suvare 10,10 2 • 5,05 - 8,25 te 

Suvare 8,25 ten itibaren tekmil program ............ . 

( Bu aksamki program) 
ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk mu.sikisi - 12,50 hava.

dis • 13,05 muhtelif p!ak ne§riyatl • 14 son .. 
18,30 plakla dans musiklsl - 19,30 spor mu
sahabeleri El;>ref l]efik tarafmdan - 20 Sa· 
di ve arkada~Jan tarafmdan Tiirk muslki
si ve halk ~arktlan - 20,30 bmer Rtza ta -
rafm<lan arabca soylev - 20,45 Satiye vc 
arkada§lan tarafmdan Tiirk muslklsi vc 
halk §arkllan, saat ayan • 21,15 orkestra -
22,15 ajans ve borsa haberlerl ve ertesi gi.i
niin program1 - 22 ,30 plakla sololar, opera 
ve operet parc;alan - 23 son. 

VIYANA: 
18,25 l;lARKILA.R VE OPERA PARQALA· 

RI • 18,45 konu§ma • 19,05 PiYANO KON
SERi • 21,05 KOPENHAGDAN NAKLEN: 
fenni haberler ve saire - 20,30 KORO KON
SERi - 21 ,05 KOPEHAGDAN NAKLEN: 
AVRUPA KONSERi - 22 ,05 Fl'rLENCELi 
MUSiK:i - 22,45 gramofon, haberler ve sa-, 
ire - 23,25 ORKESTRA KONSERi. 

BERLIN: 
18,05 PIYANO KONSERi: • 19,05 gramo

fon - 20,05 NEFESLi SAZLAR KONSERI -
20,45 giiniin akisleri , haberler • 21,25 DANS 
MUSiK:isi - 23,05 havalar, haberler, spor -
23,35 eglenceli kon.ser. 
PE~TE: 
18,30 CAZBAND TAKIMI • 19,20 konu§

ma - 19,40 FLUT KONSERi: - 20,05 konfe
ran.s - 21 ,05 Kopenhag'dan naklen: AV ,. 
RUPA KONSERI - 22,10 haberler, gramo .. 
fon , hava - 23,10 GITARA KONSERI • 24,10 
edebi yaym - 24,25 !flngene orkestrast -
1,10 haberler. 
BUKRE~: 
18,05 ORKESTRA KONSERi - 19,50 kon

ferans - 20,10 MUSi:Ki - 20,45 konfera.ns -
21 ,05 Kopenhag'dan naklen: AVRUPA 
KONSERI - 22 ,10 Rumen liark1Ian, haber
Jer, spor ve salre - 22 ,50 gece konseri -
23 ,50 almanca ve fran.s1zca haberler - 24 
son haberler. 

LONDRA : 
18,05 gocuklarm zamam - 19,05 org kon

seri - 19,35 ORKESTRA KONSERi - 20,05 
haberler, hava ve saire - 20,35 gramofon • 
21,05 Kopenhag'dan naklen: AVRUPA 
KONSERi - 22 ,05 MUSiK:i:Li PiYES - 23,05 
haberler, hava, spor, konu~ma • 23 ,30 
DANS ORKESTRASI - 24,35 hava, haber
ler ve saire - 24 ,45 gramofon. 

PARiS [P.T.T.]: 
17,35 !;JAN VE ORKESTRA KONSERi: • 

19,05 ORG KONSERi: - 19,35 haberler -
20,05 l]ARKILAR - 20,20 gramofon, hava, 
haberler - 21 ,05 EO.LENCELi YAYIN - 21,35 
piyes - 23,35 haberler, gramofon, hava. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am ~ehrln muhtelif semtlerinde 

nobe~i olan eczaneler ~unlardll': 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (A. Minasyan), Beyazidda 

(CemilJ, Kiic;iikpazarda (Yorgi), Eyiibde 
(Hikmet Atlamaz) , §ehreminin<le (Naz1m 
Sadtk), Karagiimriikte (Kema)) , Samat -
yada (Teofllos), ~ehzadeba§mda (ismall 
Hakkl), Aksarayda <Sariml, Fenerde 
(Emllyadil, Alemdarda (Abdiilkadir) Ba-
klrkoyde cistepan). ' 

Beyoglu cihetlndekiler: 
istiki:U caddesinde (Kanzuk), Bostanba

~mda (itimad), Galata.da Mahmudiye cad· 
deslnde <ismetl, Taksimde (Nizameddinl, 
i;ll§lide Kurtululi caddesinde (NeC>det), Ka
Simpaliada (Vaslf), Haskoyde <Bar but), 
Be.~lktasta (Ali Rtza), Sanyerde (NurD. 

Uskiidar, Kad1koy ve Adala.roakiler· 
tiskiidarda (~Jimiye), Kad1koyde Yel • 

degirmeninde (U~ler), Biiyiika.dada CHalk), 
Heybelide (Tana§). 

N~ 
TAMARA 
suvare 9,15 te ba!Jlar ·------·-20 mayas pcr~embe ak~am• saat 21 dt 

KADIKHY SuREYYA sinemasmda 
KARAKA' GECESi 

NAMUS Dram 
5 perde 

San'atkar HALiDE birlikte 

BEYOGLU 47 NCi OKUL HiMAYE 
KURUMU BA~KANLIGINDAN: 

22 mayts 1937 cumartesi ak§aml Bey
oglunda Franstz Tiyatrosunda Okul yok. 
sui yavrulan menfaatine icras1 mukar· 
rer biiyiik miisamerenin program1d1r: 

1 - tstiklal mar§I, bando. 
2- On soz. 
3- ATATURKE ilk kurban (piyes). 
4- Neyzen Tevfik (konser). 
5 - Ba§okuyucu Fikriye ~akrakses 

tarafmdan konser. 
Bu konsere kemani Cevdet, piyanist 

Fevzi, MlSlrh ibrahim ve Hamid i§tirak 
edeeektir. 
6- Monolog. 
7 - Dekpazhk, Molyerden komedi 

3 perde (Eminonii Halkevi gosterit kolu 
tarafmdan). 

8 - Fikriye $akrakses tarafmdan i· 
k.inci siyans, halk ~ar ktlan. 

9 - Bayan Leylamn i§tirakile Azer
baycan biiyiik saz heyeti tarafmdan 
konser ve biiyiik Azeri bale heyeti. 

Gi§e: 21 may1s 937 cuma giinii saat 
14 ten itibaren saym halk emrine ac;lk· 
hr. Tramvaylar temin edilmi§tir. 

M E L E K sinemas1 bugiin matinelerden itibaren 
TENZiLATLI YAZ FiATLARINA BA~LIYOR 

2 biiyiik film birden 

1- ROSE MARiE 2 - MOSKOV A-~ANGHA Y 
giinii saat 10 da Eminonii Halkevinde Ba" rollerde: Oymyan: 

JEANETTE MAC D" ONALD - NELSON EDDY P 0 L A N E G R r· yaptlacagmdan biitiin mezunlarm o giin 
bu saatte bulunmalanm dilerim. Ayr1ca: 19 may1s filmi ve iNGiLTERE KRALININ TAC GlYME MERASiM1 

Hayradpa§a Lisesini Bitirenler Fiatlar: 20 • 25 ve 35 kuru§tur. 
kurumu Ba§kanl 11 .................................................................................. ~ .......... 11 



20 Mayts 1937 

Deniz Gedikli Mektebinde 
Diin biiyiik 

biistiiniin 

merasimle · Atatiirk 
kiisadt vaotldt ' . 

Atatiirk biistii oniinde resmi ge~id 

Kas1mpa§adaki Deniz Gedikli okulu-j c- Atatiirk devri c;ocuklart, giizel bah 
nun bahc;esine dikilen Atatiirk biisti.i, c;emizin Atatiirk ko§esi okulumuza yep
dUn biiyiik merasimle ac;tlml§hr. yeni bir can verecektir. Onun manevi 

Sabahleyin saat dokuzda, ba§ta ts - huzurunuzda genclikten istediklerini 
tanbul Deniz Kumandam yarbay Mah- daima iyi hatuhyacagtz. Milli terbiye
mud Gokbora olmak iizere kumandan - mizi, askeri ve mesleki bilgilerimizi, 
lar, birc;ok gi.izide davetliler, mekteb ta- disiplini olgunla§tlracag1z. Yurdsever -
lim heyeti, talebesi ve biiyiik bir balk lik, feragat, fedakarhk, ahlak ve fazilet 
kiitlesi, bir ipek ortii ile sanh bi.istiin duygulanmlZl kuvvetlendirecegiz. de -
etrafmda toplnamt§lardl. mi§ ve sozlerini alkt§lar arasmda §Oyle 

Talebe handosunun c;aldtgt !stiklal , 
mar§Im giirbi.iz deniz yigitleri hep bir 
aiP,zdan soyledikten sonra, Mekteh Mii
diirii yarbay Hilmi Gokbaray ortiiyii sa
ran kordelay1 kesmi§ ve Ulu Onderin 
tunc heybeti siirekli alki§lar ortasmda 
gozlerde canlanml§tlr. 

Renk renk giillerle hezenmi§ c;ok gii
zel hahc;enin en mutena ko§esinde, ruh
Iara derin bir vecd ic;inde en Biiyiigii
miiz huzurunda bulunmamn o e§siz 
hazztm veren hu amtm cidden muvaffak 
bir eser oldugunu diin sevincle gordi.ik. 

Onu her gozden ktskamr gihi sagmda 
Ve solunda hirer levend denizcinin ve 
biraz fasila ile i.ic;er borazan erinin se
lam vaziyetinde dizilerek c;ok muhte • 
§em bir dekorla sard1klan bUst minnet 
ve sevgi ile seyredilirken, Mekteb Mii
diirii, davetlilerine, mesai arkada§larma 
ve yavrularma hitaben samimi bir nu -
tuk irad etmi§ ve ezciimle §Unlan soy
lemi§tir: 

c- Bu dakikada okul adma kutlu bir 
giin y~tyoruz. Halicin incisi okulumuz 

Biiste !;elenk konulurken 

bahc;esinin miitevaz1, fakat yiiksek say- bitirmi~tir: 
g1 ifade eden §U ko§esine en Biiyiigiimiiz c- Yavrulanm, buras1 bizim and ko
Kamal Atatiirkiin hiistiinii koymakla §emiz olacaktlr .• 
sevinc ic;indeyiz.• Bunu miiteakib talebe, yeni kavu§tuk-

Ve hu sevincli giinlerinin biitiin TUrk Ian Atatiirk biistii oni.inde c;ok munta -
milletinin co§kun hir sevinc ic;inde c;al- zam ve hararetle alkt§lanan gec;id resmi 
kand1g1 bir ane tesadiif edi§inin dege- yapmt§tir, . . . . . .. . 
rini, Kurtulu§ Sava§mm hiiyiikliigiinii ~enc ~:mz Ged1khlenm, yuk~el~hk
giizel bulu§larla anlattlktan sonra tale- len hu guzel eserden dolay1 samtmiyet-
beye hitab eden degerli miidiir: le tebrik ederiz. 
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. l~hi~~-~·i~;"~udu;u · Ankaraya Bir yaralama hadisesi 
gitti Beyoglunda Bostanba§mda tiitiin de-

1nhisarlar Umum miidiirii Mithat Ye- posunda ~ah§an Sad,1k, diin kendisini 
llel tekrar Ankaraya gitmi§tir. Mithat gormege gelen Ahdiilkadir admda bir a
Yenel, Ankarada yeni te§kilat i§leri iize- damla konu§urken birdenbire kiifiir et
:t:inde Vekaletle temas ederek kadrolar mege ve kendisini diivmege ba§lamt§hr. 
gibi baz1•idari i§ler iizerinde Vekaletin Abdiilkadir de mukabelede bulununca 
tasvibini alacakbr. Sad1k belinden biiyiik bir kama c;tkar -

_.._ 
Urfada fare miicadelesi 
Urfa (Hususi) - Gec;en ytl cenub 

hududlanmtzdan gelen fare siiriilerinin 
mahsulat iizerine ~ok biiyiik zararlan do· 
kunmu§tu. Bu vaziyet Ziraat V ekaletinr 
bildirilerek tedbir almmast istenmi§tl 
Son defa vilayetimize kiilliyetli miktarda 
strignin ile zehirli gaz sa~an fi§ekler gon
derilmi§ ve bunlar 25 bin hektar tahmm 
edilen fareli arazide kullamlarak miisbe• 
neticeler almmt§hr. 

mt§ ve adamcagtzt yere yuvarhyarak hl

c;agml babrmaga ha§laml§tir. 
Sadtk, hasmm1 hacaklarmdan, kar -

nmdan ve kafatasmdan tehlikeli suret
te yaraladtktan sonra kac;maga davran

mu§sa da etraftan yeti§enler tarafm -
dan yakalanmi§tlr. 

Yarah alum halinde hastaneye kaldl· 
nlml§tlr. Hadisenin bir kadm meselesi 

yiizi.inden vukua geldigi zannolunmak
tadtr. Tahkikata devam edilmektedir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 79 

BiZ iNSANLAR 
~=================== Yazan: Peyami Safa =:V 

Bu karamzbk ruhlanndaki inktraz -
dandm> Sonra Bahrinin korudaki ~apra
§Ik ve dar yollan gostererek: «Ne hah -
ralar! Buralanm size biTakiyorum I» de
Yi§ini hatJrladt. Fa kat, ~ocugun daha na§t 
sogumadan Orhanda bu mirasa konmak 
hrrs1 ... 

Vediaya bakt1, 
Krz gene giiliimsiiyordu. Bir davet mi 

bu? Or han pencereye dogru gitti ve bah
c;eyi seyreder gibi yaph. Kalbi c;arpmaya 
b~§lami§h. Bir his, onu, Vediamn me~'um 
b,r kadtn olmast ihtimalinin korkusile dol 
duruyordu. Me§'um bir kadm, me§'um ... 
Onun ic;:in camm vermi§ taptaze bir alii 

~~. ol~iisii ahmrken yeni tamdtgl bir er-
egrn busesine giiliimsiyen bir kadm ... 

Orhan Vediaya tekrar bakh. 
d Ktz gene giiliimsiiyor, fakat ~iizlerin 
den. Ya§lar akiyordu. Yiiziinde masum ve 

0r1n bir siikunet vardt. N as1l §ey bu? 
rhan kendisini en a§agt ii~ Vedia kar§l· 

51~da hissetti: Azablannm ftrhnast ic;inde 
lghyan, kederlerinin cehennemi ic;inden 
dt§an bir lezzet kaprsr a~ml§ gibi yabanc1 

bir erkegin dudaklanna giiliimsiyen iki 
V edia ve bu ikisine de hayret eden ii~iin
cii masum V edia ... 

Ona korku ile yakla§h: 
- Sizden aynlmaga mecburum, dedi. 

mektebe hemen donmeliyim. Biraz daha 
iyisiniz degil mi? 

Vedia gozkapaklarile cevab verdi. 
- Sizi ben gene goriiriim. ~imd\lik 

Allahatsmarladtk. 

Agtr ag1r odadan C<tkh, fakat koridor 
da htzh yiiriidii. Merdivenlerden ko§arak 
iniyordu. Ancak sokaRa ~1kmca adtmlan
m yava§lattJ, ~ok derin bir nefes ald1 ve 
kendi kendine ilk sozii §u oldu: <<fen a». 

Fen a vaziyetlerde tekrarlamayt adet 
ettigi bu sozden gizli bir korkusu vard1. 
Her ne zaman bir mesele kar§Ismda, ~uu
runa kendiliginden dogan ilk inhba1 bu 
kelime ile hulasa ederse neticenin hep fena 
C<lkhgmr birc;ok tecriibelerle biliyordu. 

c 
Ertesi giin Necatinin mektebde dersi 

vard1. Ogle teneffiisi.inde Orhanla yalmz 

CUMHURIYE'l- I 

Gazi koprnsunun Ne garib dostluk ' 
in,aatt ilerlemiyor • 

Bulgarlar bir katliam (!) masalt uydu-
Ayaklarin tutmamast • • 
iizerine plan1 yapan rarak aleyhrm1zde ni.imayif · yapttlar 
miihendis ~agirtld1 -

Gazi kopriisiiniin Unkapant cihetinde
kl ayaklanmn 28 metro derinliginde bile 
tutmamasl sebebile Belediye, mezkur 
kopriiniin plamm yapan miitehassrs Pi • 
geau'yu !stanbula davet etmi§ti. Yaptlan 
in§aah yakmdan gormek ve kendisinin 
plam iizerine 15 - 18 metro derinliginde 
kiiprii ayaklannm donacagmi evvelce 
siiyliyen Franstz miitehassm bu miina • 
sebetle diin Avrupa ekspresile §ehrimize 
gelmi§tir. Diin bu mesele iizerinde tetki. 
katta bulunmak iizere Naf1a Vekaleti 
kopriiler §Ubesi direktorii miihendis Ke
mal de Ankaradan lstanbula gelmi§tir. 

Pigeau diin refakatinde miihendis Ke
mal, istanbul kopriileri miidiiri.i Galib, 
miihendis Sadi oldugu halde Gazi kop
riisiiniin Unkapanmdaki in§aahm yakm
dan tetkik etmi§ ve alakadarlardan mu
fassal izahat almt§tlr. 

Y ap1lan sondaj neticesinde ancak 28-
30 metro arasmda tutunabilecegi anla§I -
Ian koprii, ayaklanm saglam bir §ekilde 
yerle§tirebilmek ic;in tazyik edilmi§ hava 
veya Gesson usuliine ihtiyac gostermek
tedir. Halbuki bu usullere miiracaat e • 
dildigi takdirde ihale bedelinin yiizde 
yirmiden fazla ilavei ke§if bedelile bir 
hayli kabarmas1 alakadarlan tela§a dii-

Koylii zevkinde inkdab 
Sofya (Hususi) - 18 may1s tarihli merasimle alakadar diger tarihi yerler 

Zora gazetesi aynen §Unlan yazmakta- gezildi.• ~ ahiliye Vekaleti miihim bir ihti
du: CUMHURiYET - Bulgarlarm katli- l!::::tJ yaca daha parmak koydu ve 

cBugi.in Batak kasabasmda Tiirklere am diye her sene temcid pilav1 gibi tek- koyli.i zevkinde inktlab viicude 
kar§l yaptlan isyanm 61 inci ytldoniimi.i rarladtklan §ey, kanh bir Bulgar isyam getirilmek ic;:in tetkikler yapmaga koyu) • 
mi.inasebetile biiyi.ik merasim yaptldt. neticesinde yaptlan bir tedibdir ki o za- du. Burada kullandtgrm «zevk» ten mak-

Merasime Pe§tere garnizonu ve man Tiirkiyeye dii§man alan !ngilizler sad, okuma filinden ruhan alman tadd1r, 
garnl.zon kumandani kaymakam Zan- tarafmdan son derece izam edilerek a- B .. k d k.. 1.. .. k' b' ugune a ar oy unun o zev 1 -ta 1r ca-
k f b "t" t f k" 1 · ht leyhimizde bir propaganda silah1 olarak . o , u un e ra oy crm mu ar - 1zse- gorenege baghydt ve bu gorenek de 
lan, ahalisi ve mekteb talebeleri i§- kullamlmi§hr. h d 1 

Son zamanlarda hakgu !ngilizler, 0 mu tar 0 a armda, kt§ geceleri yapllan 
tirak etmi§tir. Batak isyanma karar ve- J 1 d k 

zaman yapllan propagandalarm <;ok mii- top anh ar a o unan kitablann dar c;er-
rilen tarihi kilisede Pe§tere garnizon · · · d d" d 1 d balagah oldugunu ve Bulgarlarm Turk- c;:eves1 1c;m e oniip o a§Iyor u. 
kumandaru, Batak Belediye reisi ve leri katliam ettiklerini ve hiikfunetin <;er~evenin dariigt bir§ey degil. Koylii
mekteb miidi.irii ate§in hirer nutuk irad de gayet tabii olarak asi Bulgarlar iize- ye sunulan kitablar Hamzename, Seyyid 
ettiler. Bundan sonra Tiirklerin sozde rine asker giinderdigini, Bulgarlarm Battal, Hayber, Kan Kalesi, Kesik Ba§. 
Bulgarlara katliam yaptlklan iddia edi- katliam diye diinyay1 velveleye verdik- .;lahmeran gibi idraki te§vi§, hakikat sev
len derenin kenarma gidildi ve orada leri §eyin, iizerlerine giden askere dahi gisini tahri§ eden §eylerdi. Koyliiniin ken
da bir avukat nutuk soyledi. Bu nutuk- silah c;eken asi Bulgarlarm musademe di muhayyilesini tathland1rmak irin tam-

neticesinde olmii§ olmalanndan ibaret d ~ b 1 b I -s 
tan sonra Pe§tere garnizonu bir gec;id bulundugunu ve hiitiin bu kanh miica- lgl, u a i digi edebi ( ! ) eserler i5e 
resmi yaptl. Ge<;id resminden sonra da delelerde Tiirklerin Bulgarlardan daha Koroglu, $ah 1smail, A§lk Carib, A§lk 
halk Gladiston, Ledi Strandford gibi fazla zayiat verdiklerini ac;1kc;a yazmt§- Kerem gibi masallara inhisar ediyordu. 
Ti.irkiye idaresi altmda iken Bulgarlara lar ve yazd1klanm vesikalarla da ispat Hemen ilave edelim ki kiiyliilniin §UU-

yardtm eden ve bu uydurma katliam etmi§lerdir. ra miistenid olmtyan tarih temayi.iliinii 
masallanm biitiin Avrupaya yayan 0 za- Bulgarlarm, hala katliamdan bahsede- tatmin ic;:in yaztlan, bas1Ian ve yiiz binler-

. rek merasim yapmalan, Ti.irklere kar§l ce niisha olarak amlardanberi diyar diyar 
manki Ti.irk dii§mam Ingilizlerin resim- d k b k bir kin ve adavet uyan lrma tan a§ a dagJh!an o Hamzenameler, o Hayberler 
Jeri ellerinde odug~u halde sokaklarda b' ram1yan ve hugu"n mevcudi tr §eye ya - bir yandan ziimrevi maksadlann tamimi 
niimayi§ler yapti. Halka umumi bir zi- yetini iddia ettikleri dostluga yara§ml-
yafet verildi ve ziyafetten sonra da bu yan hareketlerdendir. iilki.isile, bir yandan da havas (!) alemine 
~~~:;.,;;;.::,..:.:;..:;;:;,:;.:=~~,;,.,.-.--=-......:;"'""':~------~~----~- mahsus tarihl eserlere avam ( I) dilile na-

19 may1s Tiirk gendig"' i irin nur ve ~uur olmahd1r zireler yapmak emeiiie viicude getiriimi~~ 
~ Y tir. Eski devir miinevverlerinin kitabhane-

§iirmii§tiir. [Ba§makaleden devam] 

Diin yaprlan tetkikler neticesinde aid biitiin meziyetlerine sahib olan Ata
M. Pigeau koprii planmda bazr tadilat tiirk ba§anlmasma karar verdigi biiyiik 
icra edilmesi neticesine varmt§tlr. Maa • i§in biitiin icablanna hakim bir irfan ha
mahif miitehassts daha birka~ giin bu mulesine salahiyetle sahibdi. Kurtulu§ Ci
yoldaki tetkiklerine devam ettikten sonra dalinin tek nefersiz, hi~ paras1z ilk giin
kat'i karanm N aft a Vekaletine takdim · lerinden biiyiik bir ordu ile izmire girilen 
edecektir. son dakikasma kadar hic;:bir safhasr yok

mai§et elde etmenin bir aleti farzedilirse lerinde ibni Haldun ne ise koy odalarmda 
boyle bir zihniyet gencligimize karakter- Hamzename de odur. 

Tiirk - FransiZ ticaret 
miinasebetlerini iyi· 

Ie,tirmek i~in 
Sosyete Komersiyal Franko • Tiirk 

§irketi Tiirk borcunun miirettebatma mii
teallik ticari muamelelerini icraya devam 
etmekle beraber, 29 nisan 1936 tarihli 
Tiirk - F rans1z itilafnamesile kendisine 
tevdi olmu§ olan programa tevfikan Fran
sa ve Tiirkiye arasmda ikttsadi yakmla~
mayl teshile dahi t;ah§maktadir. 

Bu maksadla, mezkur §irket, Pariste, 
Meyerbeer sokagmda 7 numarada vaki 
merkezi idaresinde iki memleketin mena
bii hakkmda Ti.irk ve F rans1z ihracat ve 
ithalatc;tlanm tenvir ve temaslanm teshil 
eylemek maksadile Fransrz ve Turk i§ 
adamlanmn i~tima edebilecekleri ve ken
dilerine muktazi malumat ve vesaik1 bu
labilecekleri bir merkez viicude getirmi§
tir. 

Bu merkez faaliyetine M. Charles 
Ris'in riyaseti altmda vuku bulan bir ~~
timada Maadin mektebi profesorii M. 
Armanet tarafmdan, Ti.irkiyede madeni 
sanayiin inki§afma dair verilen bir kon
feransla iptidar eylemi§tir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti Paris bi.iyiik el
«isi Bay Suad Davaz bu ic;timada haZIT 
bulunmu§tur. Ba§hca Franstz nezaretle -
rinin erkanile Paris Ticaret Odasmm ve 
Komi.ir komitesinin reisleri de mezkur 
konferansta haztr bulunmu§lardir. -··· Diizeltme 

Diinkii say1m1zda cTi.irk Tarih Cemi
yetinin bir te§ebbiisii• ba§h~ alhnda ~~
kan yaz1da Mahmud Gozan ismi sehven 
Mahmud Gaznevi §eklinde ~Ikmi§tlr, 
diizeltiriz. 

kaldtlar. 
Orhan anlattJ ve Necati her zamanki 

sabtrh dikkatile onu dinledi. fntihara cla
ir yeni tafsilat veren sabah gazetelerini 
de beraber gozden ge~irdiler. lki tanesin
de Bahrinin resmi de vardt. 

Or han dedi ki: 
- Bu oli.im agtr bir ta§ gibi ayag1ma 

bagland1 ve beni korkunc bir derinlige 
dogru ~ekiyor. Diin Vedianm yatak oda
smdan c;tktiktan sonra, geceyansma ka
dar, fasrlasJz, hep bu klll dii§iindi.im. Ba· 
na zavalh Bahriyi oldiiren silahm tetigi
ni Vedia c;ekmi§ gibi geliyor. Gorsen in
tihar haberi kar§lSinda evvela nekadar so
gukkanhydt. Bu hal uzun siirmedi am
rna yatakta bana giili.imsemesi vak' asile 
beraber hatmma geldik«e ti.iylerimi iir -
pertiyor. Bir me§'um kadm tipi oniinde 
olup olmadJgimi dii§iiniiyorum. Diin, Ve
diayl bir daha hit; gormemege karar ver
mek ic;in c;ok c;:ah§ttm. Onu sevmege ba§
lamaktan korkuyorum. Benim diiriist, dik 
ve ha§in bir tabiatim var, Bu derece bu
lamk ve istikramz kadm ruhlarmm te -
mevviicatile ugra§mak beni rahatsrz ede· 
cek. Simdiden onu silkip atmak istiyo -
rum. Vakit gec;meden. 

Necati, Orhanm cevab istiyen uzun 
siikutu ic;inde epey dii§iindiikten sonra, 
tereddiid ettigi zamanlarda yaptlgl gibi 
ka§lanm kaldmp indirerek dedi ki: 

tur ki derin bir bilginin en kii'<iik noktay1 
da hesab eden nurundan ve niifuzundan 
baric kalabilmi§ olsun. 

Misalimize uyabilmek i~in gencligimi
zin miikemmel bir beden terbiyesinin ya
ntba§mda c;ok bilgili ve ~ok saglam karak
ter sahibi olmaga bilhassa itina etmesi 
liizumu kendiliginden meydandad1r. Dev
rin adamt ve ic;inde ya~adtgrmiz zamanm 
se~kin ferdi olabilmek ic;:in c;ok dikka tli, 
c;ok c;:ah§kan qjmaga ihtiyacJmlz vard1r. 
Diinyamn ilim yolundaki terakkilo;.1'i dev 

adunlarile ileri gidiyor. ~imdiki zamamn 
insam ansiklopedik malumatla beraber 
ihtiyar edecegi faaliyet §ubesinde adama
kJII! ihtJsas sahibi olmak lazundtr, bilhassa 
miispet ilimlerde ve onlann hergiin hepi
mizi §a§rlacak neticelerle kar§Ila§tlran en
diistriyel tatbikatmda. Sathi malumatla i§ 
gonnenin degil, §oyle boyle ya§amal}m 
bile imkam kalmamt§tlr. Her Tiirk gen
cinden kendi bran§mda, Avrupadaki em
salile boy ol~ii§mek iddiasile mi.itehasmlar 
istiyoruz. V aziyet o kadar ciddidir ki 
onun tesiri altmda kiiltiir hayahmllln 
bamba§ka bir yenilik ve canhhk almasr lii
zumunu hissetmekten bali degiliz. Bu 
oniinden ka~tlamaz zarureti Turk gencligi 
duymah ve irfan alemimizde husule gele
cek ink1lab onlann doymaz ve sonmez 
bilgi a§k ve ihtiyaclanndan fi§kiTmahdtr. 

Hayatta emeklemege ve soz kekeleme
ge ba§ladJgmdan itibaren kiic;:iik yavru
nun etrafmdaki e§yayJ ogrenmek i~in sor
dugu bitip tiikenmez sualleri hahrlaymtz: 
Gencligimiz ileri memleketlerin §a§trtJCl 
terakkileri iizerinde fikirlerini yorarlarsa 
mutlaka o terakkilere ula§mamn ve hatta 
onlan ge'<menin sulanm ke§federler. 

Y eni hayahmllln tehlikeli bir noktasma 
i§aret edelim: Bilgiyi hayat ve mai§et 
destegi farzetmekteki faydac1 ve acul 
zihniyet. Eger bilgi sadece manstb ve 

En gii~ §eY insanlara §ahsiyet iza
fe etmektir. Hasise hasis demek bile ko
loy degildir. Simdi burada bir~ok mese
leler var: V edianm biinyesi, §ahsiyeli, 
yeti§tigi muhit, idealleri, ge~irdigi huh -
ran; sonra, kalbinin kendisine bile baz1 
safhalan me~hul kalan tarihi; Bah rile ve 
Rii§tii ile miinasebetinin ince teferruah; 
hayatmda ba§ka erkek tesirleri olup ol
madJgl: sukutu hayalleri ve korkulan ... 
Bunlar hep bilinmek liizrm. Me§'um ka
dm diye bir tip yoktur. Sen o «famme 
fatale» hikayelerine bakma. Bizi dram 
ve roman muharrirleri anlatular. Hic;bir 
karakter diinyaya iki defa gelemez. Sa
de me§'um kadm degil, §iiphesiz, me§'um 
erkekler de var. Bunlar hirer ruh anar§isi 
temsil ederler. Bulamk ruh dedik ya, de
min; i§te bu. T erkibi ve muvazenesi bo
zulmu§ ruhlar, ki haynda ve §erde hep 
ifratlara giderler. Daima bir rakkas ha
reketi yapan iradeleri - Bahrinin zelzele
de iki tarafa sallanan duvar hayali gibi -
tezadlar arasmda gidip gelir. «Bulamk 
ve istikrarsiz» demedin mi? hte biitiin 
mesele: 1stikrar. Ugursuzluk hep istik ~ 
rarsrzhktan gelir. Bahriyi oldiiren de bu
dur. Vediaya sorarsm: «Ben Bahriyi de, 
Rii~tiiyii de sevmedim.» der; halbuki iki
sini de biraz sevmi§tir; fakat bir tiirlii 
karanm verememi~tir; hatta Ali Haydara 
bile hie; meyli yok denemez; c;i.inkii hi~-

den c;:ok §ey kaybettirebilir. Elbette ha- Sonra otuz kadar kudretli §airin birbi
yattaki her adam mai§etini tedarik etmek rile rekabet ederek ayn ayn yazd1klan 
mecburiyetindedir, ve elbette her vazife Ley Ia - Mecnunlar, F erhad - ~irinler, 
ic;:in en a§aglSl belli bir bilgi derecesine ih- Vamrk - Azralar, Etem - Hiimalar ne ise 
tiyac vardtr. Fakat bilginin gayesi bu de- A§tk Garibler, A§tk Keremler de kiiylii 
gildir. ~ilgi ve giderek alabildigine ileri i~in odur. F akat Divan §airlerinin Yusufu, 
bilgi esasen insanhk §ian saytlmak lazrm Hiisrevi, Vam1k1, Etemi ba§ka, koyliiniin 
gelen kendi kendinin gayesi bir i§tir. Sen A§1k Garibi, .;iah ismaili, Koroglusu gene 
iyi ogren, c;ok bilgili ol ve bilgiye hudud ba§ka tiplerdir. Evvelkiler tabiate aykm 
tasavvur etmiyen bir a§kla baglan. h i~in mahluklardJr, §airier tarafmdan yarattl • 
seni aramaga ve hatta sana yalvarmaga 
geleceklerdir. Gendigi, bilgi seviyesi ne
den ibaret olursa olsun ne yap1p yaparak 
bir mevki sahibi olmaga c;ah§mak sakame
tinden bilhassa tahzir etmelidir. Saglam 
ferdin ve saglam cemiyetin §ian bu degil
dir, Vatammza ve milletinize elbette §ah

simzi dii§iinmekten fazla, ve fakat en a§a
gt §ahsm1za aid dii§iinceniz kadar koklii 
bir sevgi ile baglanmalmmz. Biliniz ki 
§ahsmllln menfaat ve selameti de bunda
dtr. F eragatli ve fedakar c;ah§manm mii
kiifatstz kaldigi hic;bir yer ve hi~bir §ahrs 
yoktur. 

Biz diinkii bayram1 giirbiiz viicudleri 
ve gi.ir seslerile dolduran biitiin vatan 
gencligi oniinde Tiirk milletine mev'ud 
kuvvetli bir istikbalin yalmz umudlanm 

degil, belki kanaatlerini ya§adtk, ve bu 
gencligi zevkle, heyecanla tema§ll eder
ken duyduklanmtzm ve dii§iindiiklerimi
zin bir ktsmmr geli§igi.izel kaydetmi§ bu
lunduk. 

YUNUS NADI 

Bir sandal devrildi 
Diin sabah saat 7 de sandalc1 Hakk1 

Kuzguncuk iskelesinden sandahna An
derya, Avram, Yako, Yani ve Pandeli a
dmda be§ yolcu almt§ ve Be§ikta§a dog
ru yola c;Ikml§hr. Sandal tam Be§ikta~ 
ac;tklarma geldigi vakit kahn sis taba -
kas1 yiiziinden Hasan Kaptamn idare -
sindeki motore c;arparak parc;alanml§, 
be§ yolcu da denize dokiilmii§!tiir. 

Kazazedeler civardan gec;mekte alan 
72 numarah 1?irketi Hayriye vapurile 
c;arpan motor tarafmdan kurtanlml§lar
dlr. 

bir kadm, kendis.ine kar§J en kiic;iik bir a
!akaya kaq1 alakastz kalamaz. Vediamn 
vaziyeti alakasrm tesbit edememektir. Sa
kathk burada. Hem ba§kalanmn, hem de 
kendi kendisinin felaketine sebeb olacak. 
Bu kiz muvazenesini bulmazsa gorecek
sin ki siiriinecek. F akat bu karamzhk 
- Bahri c;ok iyi soylemi§ - muhitin de 
mahsuliidiir. Vediamn kar§JSma arad1g1 
erkek ~Ikmadtgl gibi etrafmda hic;:bir ide
al, ahlak, telakki, hic;bir k1ymet yerli ye
rini bulmamt§. Her§ey sallamyor. Bu zel
zele i~inde Vedia gibi bir hassasiyet nasd 
sabit kalsm? Sana gelince onu sabit bir 
ruh iklimine sokmak senin elindedir. 

- Miimkiin mii? 
- Ruh sahasmda her§ey mi.imkiindiir. 

Ruhun giizelligi de or ada degil mi? N a
miitenahi tesirlere gore nami.itenahi §e -
killer almaga miistaid bir cevher olu~u 
degil mi? Ruhun akrsmdan istenilen ka
hblarda ve istenilen niianslarda heykel
ler yaprlabilir; fakat bu kahblann iistiin
de cemiyetin de parmaklan vardtr. 

- Demek benim aciz kaldtgJm nok
talar olabilir. 

- Y erine gore muhitinden tecrid et
mek §art olsa gerek. Zaten senin parmak
larm da bir cemiyet hulasasrdtr. Sen ka· 
ranm, muvazeneni muhafaza et, kafi. 
Muvaffak olursun. 

(Arkast var> 

mi§lardir, ikinciler koyli.iniin kendi ic;:timai 
muhitinde ve hayatmda ya§athgJ, yahud 

ya~amasm1 istedigi bir tak1m hasletleri, 

~iivaleresk meziyetleri ve karakterleri 

canlandmr. Ne yaztk ki obiirlerinden da
ha tabii ve k1smen Tiirke daha yakm alan 
bu tiplere yabanc1 dii§iincelerden hatlar 

bula§ml§, kuvvetli golgeler kan§mi§ ve 
koyliiniin saf zevkine sinsi sinsi kir kattl
mt§hr. 

Dahiliye Vekaleti i§te bu mevzu iize -
rinde c;ah~mak, kiiyli.iyii masaldan ve bu
giiniin ideolojisine uzaktan, yakmdan te~ 
mas etmiyen hayallerden, hiikiimlerden 
kurtanp yeni, yepyeni bir okuma zevki 
viicude getirmek istiyor. Ben bu dii§i.ince
nin isabetini alkr§lamayi bore bilirim. Fa

kat koyli.iniin ytl!ardanberi edasm1 ve mii
eddasml begenmi§, hatta benimsemi§ oldu
gu bu eserleri asnn muktezalarma, icabla
rma ve ibramlanna gore yenile§tirirken 
dikkat olunmastm kendimce gerekli gordi.i
gi.im noktalar var: 

1 - Eserleri yenile§tirmek i§ini iizer
lerine alacak yaztctlann Anadoluyu ha
ritada gormi.i§ taktmdan olmayrp koyii 

ve koyliiyii ic;:inden tamml§ olmalan. 
2 - Y aztlacak eserlerde tasann.u §Oyle 

dursun -bizde ancak tasalluf §eklinde 
yiiriiyiip giden- san' at nazariyelerine ve 
telakkilerine bile fazla yer verilmemesi. 
3- Koyliiyii gene koyde buakarak a

na kendi muhiti d1~mdaki edebi zevki 
koyliile§tirerek sunma iilkiisiine bagh ka

lmmast. 
4 - Sevilmi§ mevzularda koyliiye ca

zib goriinen noktalarm atllmamasi, karak~ 
teristik mahiyet alan isimlerin degi§tiril
memest. 

Saym Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya ~ok 
iyi dii§iinmi.i§tiir. iyi dii§iincelerin iyi ne
ticeler vermesi de tabii oldugundan yapil
maga ba§lanan tetkiklerin sonu mutlaka 
hay1rh olacak ve kiiyliiniin okuma zevki 
mes'ud bir inblab gorecektir. 

M. TURHAN TAN 

Trahomla miicadele te§kilab 
Gazianteb (Hususi) - Sthhiye V e

kaleti bundan on iki ytl once merkezi 

§ehrimizde olmak iizere tesis ettigi tra • 
homla miicadele te§kilatmt zamanla tev
si etmi§ ve §imdiki miitekamil haline ge 

tirmi§tir. ilk te§kilat yalmz iki vilayete 
miinham kalmakta iken bugiin yedi vi 
layetle miilhakatma te~mil edilmi§ bu • 
lunmaktadn. Vekalet kiiyliiye anz ola11 
trahomla miicadele etmektedir. Buna 
kar§l ilk defa ba§ vurulan c;are de sey· 
yar doktor veya s1hhiye memurlan at 
iizerinde koy ki:iy dola§IT, fakat halkr 
bulamadtgmdan bir i§ goremezlerdi. ~im
di ise niifusu iki binden yukan olan koy
lerde hirer goz tedavi evi ac;tlml§ ve bu 
evlere hirer srhhat memuru tayin edil • 
mi§tir. Doktorlara gelince bunlar seyyar
hklanm muhafaza etmekte ve koy koy 
dola~arak 11hhat memurlanm kontrol ft 

kendilerine yard1m etmekteciirler. 
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• Ankaradaki mer as 1m 
Dahiliye V ekili 

tarihi hadisenin 
soyliyerek 

ehem-
miihim bir nutuk 

biiyiik k1ymet ve 
miyetini tebariiz ettirdi 

LBa§tarajl 1 tncf sahtjede l 
mutlu gi.ine verdigi onemin en gi.izel bir 
ifadesiydi. 

Spor §enliklerinin ba§hyacagi saatten 
~ok once stad, sahayl ~evreliyen tel rna· 
n:alara kadar halkla dolmu~ bulunuyordu. 
Saat 14 ten itibaren de meb'uslar, kor • 
diplomatik, Vekaletler ileri gelenleri ve 
diger davetliler kendilerine aynlml§ olan 
loca ve tribi.inlerde yer almi§lardir. 

Seref tribuni.inde ba§ta Kamutay ba§· 
kant Abdi.ilhalik Renda oldugu halde 
bi.itiin Vekiller bulunmaktayddar. Saat 
15 te de §enliklere i§tirak edecek olan 
k1z, erkek mektebliler iinde Riyaseticum
hur rolZlkasi oldugu halde stada girmege 
ba§lami§lardiT. 

M1Z1kayi takiben ellerinde Turk bay· 
raklarile beyaz giyinmi§ atletlerin ve on
Ian takiben de beyaz gomlek ve fanila 
giyinmi§ gene k1z ve erkek talebelerin sta
da giri§leri ve tribunler onunden ge~i§leri 
buti.in hazuunun takdir ve alki§larile kar
§Ilandi. 

Gender sahada §eref tribunune kar§I 
yer ald1ktan sonra rolZlkanm ~ldigl ve 
herkesin i§tirak ettigi lstiklal mar§ile §en
liklere ba§landl. Ve bunu i~ hleri Ba
kam ve Parti Gene! Sekreteri Sukri.i Ka
ya ile Bolu saylaVI Cevad Abbas Gi.ir • 
erin nutuklarile gender adma Husni.i 
Gokselin soyledigi hitabe ve K1z lise • 
sinden melahat Saltekinin idare ettigi and 
i~me merasimi takib etti. 

M1z1kamn refakatile Yiiksek Muzik 
Ogretmen mektebi k1z ve erkek talebe • 
lerinin soyledikleri Sporcu mar~mdan 
sonra da idman hareketlerine ge~ildi. 
tlkonce k1z talebeler K1z lisesi beden ter
biyesi muallimi Mediha Unatm idaresin
de bi.iyi.ik bir muvaffakiyetle ba§arcLklan 
idman hareketleri yaprni§lar ve bunlan 
lise beden terbiyesi muallimi Mahmudun 
idaresinde erkek talebelerin yaphklan 
hareket takib eylemi§tir. Siirekli alk1§ • 
larla kar§Ilanan bu hareka.ttan sonra da 
Yuksek Ziraat Enstiti.isi.i ve Yuksek be· 
den T erbiyesi :..z ve erkek talebeleri id
man gosterilerini yapmi§lardir. 

I<Iz ve erkek talebelerimizin spor sa· 
hasmdaki muvaffakiyetine en gi.izel bir 
deli! olan ve ba§tan sonuna kadar takdirle 
alk1§lanan spor §enliklerine Onuncuy1l 
mar§ile nihayet verilmi§tir. 

Dahiliye V ekilinin nutku 
Ankara 19 (T elefonla) - Dahiliye 

Vekili ve C. H. P. Gene! Sekreteri $uk
rii Kaya, Atatiirki.in, Turk milletinin 
kurtulu§u sava§ml a~mak i«in Samsuna 
ayak bastlgl bugi.in mi.inasebetile Anka
ra stadyomunda yapilan spor bayram1 
Jenliginde toplanan gent;lik ve halka hi
taben ~ok biiyi.ik alaka uyand1ran bir 
nutuk soylemi§tir. Bu nutkun en mi.ihim 
pa~alanm bildiriyorum: 

« Yurdda§lar, 

Cumhuriyet Halk partisinin 1927 ilk
te§rinde Ankarada toplanan ikinci ku • 
rultaymda Partinin Gene! Ba§kam Ata
ti.irki.in nutku §oyle ba§lar: 

« 1919 senesi may1smm 19 uncu gi.ini.i 
Samsuna ~1ktlm. Vaziyet ve manzarai 
umumiye: Osmanh devletinin dahil bu
lundugu grup, Harbi Umumide maglub 
olmu§, Osmanh ordusu her taraftan ze· 
Clelenmi§, §eraiti ag1r bir miitarekename 
imzalami§, Biiyiik Harbin uzun seneleri 
zarfmda millet yorgun ve fakir bir hal
de, millet ve memleketi Harbi Umumiye 
sevkedenler kendi hayatlan endi§esine 
aii§erek memleketten firar etmi§ler. Sal-

tanat ve hilafet mevkiini i§gal eden Vahi-l 
dettin miitereddi §ahsm1 ve yalmz tah
tJm temin edebilecegini tahayyiil ettigi 
deni tedbirler ara§lirmakta. Damad Fe
rid Pa§amn riyasetindeki kabine aciz, 
haysiyetsiz, cebin, yalmz Padi§ahm ira· 
desine tabi ve onunla beraber §ah1slanm 
vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete 
raz1 Ordunun elinden silah ve cepanesi 
almmi§ ve almmakta .. » 

hte bundan tam 18 yll once Atatiirk 
Samsuna «Ikligl giin Osmanh saltanatmm 
arzettigi hazin: fakat hakiki manzara 
bu idi. Vaziyetin vahamet ve deh§etini 
arttlran yerli, yabanc1 daha bir«ok se • 
bebler ve amiller vard1. Her zaman oku
mamlz lazimgelen o bi.iyi.ik ve ebedi nu
tukta boyle ac1 levhalar, ibret ve ders 
abnacak manzaralar pek ~oktur. 

Amlarca geni§ ve derin hareketlerile 
cihan tarihinde biiyiik yer tutmu§, insan
hgm tarih ve talihine hakim olmu§ bir 
devlet ~okiiyor, bu muazzam inhizam ve 
inhidamm en magduru olan Ti.irk milleti 
de enkaz altmda buak1hyor ve mahvedil
mek isteniyordu. T ertib tamamdl, yer yer 
tatbikata ge~ilmi§ti. Memlekette elem ve 
1stlrab umurni idi. Fa kat, bu deh§etli fe
laketin aclSlm en ~ok duyan, o gi.in Sam
suna ~1kan o gene Generaldi. Ti.irk mil
letinin biitiin adan onun yiireginde top
lanmi§, Tiirk milletinin tarih ve talihine 
onun vicdan ve irfam sonsuz ve kuvvetli 
bir mihrak olmu§tu. 

Mustafa Kemal, memleketi bu vazi • 
yetten ~1karmak i«in hamladigl siyasal 
ve si.iel plan1m tatbik i«in Samsuna ~1k • 
mi§h. Planmm muvaffakiyetle tatbik o
lunacagma, bu memleket ve bu milletin 
her §eye ragmen ve her §eye kar§I ve her 
halde kurtulacagma tam bir inam vard1. 

0, Tiirk milletinln ve milli ordunun 
k1ymet ve kabiliyetini herkesten iyi hili • 
yor, onun i~ini ve ruhunu herkesten iyi 
tamyor ve ~ok seviyordu. 

Millet, Ona inand1, ordu Ona giivendi. 
0 giinden bugiine kadar ge~en 18 y1lm 

menak1bi, cihan tarihine mal olmu§ u· 
zun bir zafer destamd1r. Tarih onu gele
cek nesillere oldugu gibi anlatacaklir. 

Bizce Atatiirk inblabmm objektif ve 
reel mevzuu bugiinkii Ti.irkiyedir: Hi.ir, 
medeni, miiterakki, ~ah§kan, sulhcu, mil· 
letler arasmda sevilen ve say1lan, dostlu
guna ve sozi.ine giivenilen, kudret ve kuv· 
vetine dayamlabilen canh ve dinamik 
Cumhuriyet Tiirkiyesi. 

hte yurdda§lanm, 19 mayts, en mii§· 
kiil §artlar i~inde bile kendine ve mille • 
tine inam§m bir remzidir. 

19 mayis, bozgunculuk, pesimizm ve 
menfilik illetlerine kar§I, insan iradesinin 
ve insan zekasmm, Atati.irki.in §ahsmda te· 
celli eden eQ §ifah bir panzehirdir. 

19 may1s, gii~liikler ve s1kmtilar i~in· 
de bunalml§, a;erek ferd, gerekse cemiyet 
halindeki insana, Atatiirkiin hediye ettigi 
en canh bir teselli ve iimid kaynagidir. 

19 may1s, Ti.irk milletinin kurtulu§ sa
va§Intn ba§lad!gl l§Ikh tarih olarak, yal • 
mz bizim i«in degil bi.iti.in ins1.nhk tarihi 
i~in mutlu bir giindiir. 0 gi.inden beridir 
ki, insanhk camias1, zaten ezeli misyonu 
medeniyet ve kiilti.ir faktori.i alan Tiirkii, 
yeniden insani vazifesinin ba§mda gori.i
yor. 

Yurdda§larim, 
Atati.irki.in ve onun devrinin bi.iyiik ve 

muvaffak yaplCISI lsmet lnoni.iniin en ~ok 
sevdigi, benimsedigi ve begendigi eser, 
Tiirk gendigidir: 

r--- - -- ----- "l 
HACI RA$iD 

\- «Cumhuriyet» in milli 

«Aroma... Ban a hem en gelecegini 
si:iylemi§ti. Zaten ... 0 kadar aceleye de 
ne liizum vard1?.. Bun! an elinde tutarak 
ve cebine koyarak yammda birka~ daki
ka daha kalamaz miyd1? 

«Bir defa bile yamma yakla§mad!. 
Bir defa bile elimi opmedi, bana san! • 
mad1. Acaba doktorlar m1 tenbih ettiler? 
Hay1r .. Bu sirayet eden bir hastahk de
gil ki. Belki beni son nefesimde miitehey
yic etmemek i~in ... Sesi nekadar hafifti. 
Muhakkak aghyordu ve onun i«in yiizi.i -
nii bana gostermemege ~ah§Iyordu. 

«On dokuz senedir hayahmm bir tek 
zevki, bir tek me§galesi olan Leyladan 
ebediyyen aynhrken onu mi.imkiin oldugu 
kadar az mustarib etmege ~ah§hm ... Fa
kat hayret edilecek §ey ... Hala Ley!a • 
dan eser yok ... Nasi! olur? .. » 

Biiyiik bir cehdle elektrik ziline bash, 
cevab alamaymca zili tekrar tekrar c;ald1 
ve ses bu alt1 odah kargir evin her kahn· 
da uzun uzun c;mladt. 

sergiizefl romanz : 3 

Ne Adile, ne de Leyla gelmi§ti. 
Bir iki dakika bekledi. Zili tekrar ve 

devamh ~alarken birdenbire kap1 a~lld1. 
Gelen ne Adile, ne de Leyla idi. Kii~iik 
besleme Miinevver yatagmdan fiTlaml§, 
entarisile, Mercan terligile f1rlay1p gel • 

mi§ti: 
- Beyefendi, ben geldim ... 
- Adile ... 
- Hay1r, benim, Miinevver... Adile 

sizin yammzdaki odada yat1yordu. He • 

men yanm1za gelebilmek i~in ..• Aroma 
§imdi bakt!ID, orada yok. Zili de hep ~al
digmlz ic;in ben geldim ... 

- Git, Leylaya soyle, hemen gel -
sin .. -. 

-Ley! a Hamm m1? ... Leyla Hanim 
mektebde ... Diin ak§am gelmi§ti ... 

Birdenbire kap1 tekrar ac;Ild1 ve Adile 
i~eriye girerek Munevvere: 

- Haydi sen git, dedi, ben burada • 
y1m ... 

Sonra hastaya donerek: 

Ne mutlu size, ey Tiirk gencleri, 
Her aile, ~ocugunu ve her rejim, gen~li

gi kendi §ekline ve gayesine gore yetirtir
mek ister. 

Atati.irk rejiminin Ti.irk ~ocuklannda 
gormek istedigi vas1flar gendigin saglam, 
di.iriist, merd, ~ah§kan, gi.izel ve giizel 
san'atlan sever olmasidir. Tiirk ailesile 
Atati.irk rejimi, her meselede oldugu gibi, 
bu i§te de tam bir mutabakat halindedir. 

Bir milletin en aziz semiayesi ve en 
k1ymetli varhg1 niifusudur. Bu kadar 
dogru fakat aCI bir hakikatta bir milletin 
dii§ebilecekleri felaketlerin en biiyiigii 
niifus k1thgma ugramasidir. 

V ar olsun Tiirk analan. 
Niifus hareketleri ve istatistikleri de 

gosteriyor ki, yakm ve uzak bize boyle bir 
felaket mukadder degildir. F akat, unutul
mamalldlr ki, insan harekatmda medeni 
faaliyete ve milletler mi.inasebatmda ade
din ~ok yeri olmamakla beraber, kalite 
ham ki.itleye daima hakim olmu§tur. 

Atatiirki.in direktifleri. 1smet lnoniini.in 
~ah§ma hedefi, emirleri hep bu gayeye 
matuftur. Kamutay bu iilkiini.in en biiyi.ik 
merevvici dikkatli ve daimi miiralubidu. 
Sel devletin ve Cumhuriyet Hal~ parti
sinin te§ekkiilleri faa! ve mes'ul iiyeleri bu 
gayeye ''armak i~in vazifelendirilmi§ler • 
dir. 19 may1s giilti.ini.in, spor ve genclik 
gosterilerine hasredilmesinin manas1 bu • 
dur. 

Tiirk gencleri! 
Saglam ve kuvvetli bir milletin «ocuk • 

lansm1z. 
Sinirlerinizde ve damar1arinizda ana· 

nizdan ve babamzdan kalma kotii hi~bir 
miras yoktur. Birbirinizden farks1z, Slntf· 
SIZ, imtiyazSIZ, iltimassiz hepiniz ayn sev· 
gi ve §efkat i~inde, ayni hukuk ve flTSata 
sahib olarak bu vatamn ve milletin sinesin
de yeti§eceksiniz. 

i ftihar edeceginiz en biiyi.ik s1fahmz, 
asil Tiirk milletinin «ocugu olmakt1r. Ha
yatta gi.iveneceginiz, en kuvvetli istinad!
mzsa kendi ~ah§kanhk, kendi faziletiniz 
olacaklir. Bu millet size giiYeniyol' ve ·• 
zin i~in ~ah§Iyor.» 

Dahiliye Vekili burada Atatiirkiin 
genclige hitabesini aynen tekrar ettikten 
sonra nutkunu §Oyle bitirmi§tir: 

«- Yurdda§lar, 
Bi.iyiik $eflerin adma 19 mayis giiniini.i 

hepinize kutlar, ve bugiin yurdun her ta
rafmda hamlanan toreni a~ar ve biitiin 
Ti.irk milletini ve onun saym misafirlerini 
sonsuz saygilarla ve sevgilerle selam· 
lanm.» 

~iikri.i Kayadan sonra Bolu meb'usu 
Cevad Abbas da gi.izel bir nutuk sayle -
mi§tir. 

1$1(.1/

Memlekette 19 mayzs 
Memleketin her tarafmdan aldigiroiz 

telgraflarda ezciimle lzmirde, Bursada 
ve Konyada 19 may1s bayrammm emsal· 
siz tezahuratla tes'id edilcligi bilidiril • 
mektedir. 

Genclige ogiidler 
Kendini koruyan, neslini korur. 
Saglam viicudde saglam kafa. 
tizii, sozii dogru ol. 
Giizelligin temeli saghkttr. 
Her ya,ta hareket. 

- Affedersiniz beyefendi, biraz i§im 
vard1. Gee; kald1m .. --. 

- Leylayl ~ag1r ... E&er uyuyorsa u
yandu, odasmda olacak ..• 

Adile hi~bir §eY soylemeksizin ~ekildi, 
gitti. Biraz sonra tekrar gelerek: 

- Ki.i~i.ikhamrn odasmda yok; git • 
mi§ ..• 

- Gitmi§ mi? Nasi! olur bu saatte? ... 
Mektebe mi gitmi§? 

- Bilmiyorum efendim... Odasinda 
yok. 

- Ah ... Nas1l gider, senin haberin 
olmadan Adile ? .• 

Kadmm cevab vermedigini goriince 
hasta hiddetlendi: 

- Soyle, klZlro demin burada degil 
miydi? 

- Bilmiyorum efendim ..• 
-Sen gormedin mi? 
- Hay1r ..• , 
- Amma ben gordi.im. Kendisile ko-

nu~tum; o bana cevab verdi ..• 
- Belki hayaldir beyefendi ... Ley Ia 

Hamm diin ak§am sizi gormege geldi ve 
gene gitti. T ekrar gelseydi ben gormez 
miydim. Ben uyumuyorum ki!. .• Bel.l-i 
hastahk hali ... Size bir ka§e daha vere
yim mi efendim? Rahatc;a uyursunuz .. _. 

-~ Italyan Krab Pe§tede 
kar§Ilandi Ankara atletizm 

miisabakalart 
Diin yapdan miisabaka· 
larda ekseriyetle istanbul 

tak1m1 kazand1 
Ankara 19 (Telefonla) - Genclik spor 

bayranu miinasebetile bugiin stadda 
yapilml§ olan idman §enliklerini miite
aklb Atletizm Federasyonunun istan -
bul, izmir, Ankara mmtakalan arasmda 
tert.ib ettigi miisabakalara ba§lanml§hr. 

Bugiinkii miisabakalarda alman tek • 
nik neticeler §Unlard1r: 

100 metro: ihsan (Ankara), Haluk 
(istanbul) , Cemil (izmir) derece: 11,6. 

1500 metro: Receb (istanbul), R1za 
Maksud (izmir), Galib (Ankara) dere -
ce: 4,20,5. ·• 

75 metro (k1zlar arasmda): Meliha 
(Gazi Beden Terbiyesi okulu) , Neza • 
bet, Maide derece: 11. 

4X400 bayrak: istanbul, Ankara, iz
mir. 

Cirid: Rasih (istanbul) , Salahaddin 
(Ankara}, Samih (izmir) derece: 47.25. 

Galatasaray kuliibiiniin yeni 
bir tavzihi 

Galatasaray spar kuliibii ba§kanhgm· 
dan: 

K1ymetli azam1zdan Nihad tarafmdan 
idare edilen son Giine§ • Ankara ma<;la
rmm dedikodusunun hala devam et -
mekte oldugunu esefle gormekteyiz. 

Kuliibiimiiziin gazetelerde inti§ar e • 
den son tavzihinin bir tak1m suitefeh • 
hiimlere sebebiyet verdigini gormekle 
tavzihimizi yeniden tavzihe mecburiyet 
hissediyoruz. 

Giine§ kuliibi.iniin Ankaradaki muvaf
fakiyetini her kazanan sportmen takum 
tebrik ve takdir etmek §iarmda olan ku· 
liibiimiiz de, samimiyetle alki§lar. 

Mac;lan idare eden, azam1zdan bu • 
Iunan ve uzun seneler kuliibiimiize bii
yiik hizmetler yapmt§ olan Nihadm 
spor camiasmdaki degerli mevkii, her 
hangi bir ma<;ta kasten tarafgirlik et • 
mesine, ba§hba§ma bir manidir ve ku -
liibiimiiz de bu kanaattedir. 

Kuliibiimiiz kazanan ve kaybeden her 
spor tak1mm1 karde§ bilir, fakat Galata
saraym, sporculuga yak1§m1yacak hare
ketlere tavassut edebilecegi hakkmdaki 
en ufak imalan §iddet ve nefretle kar
§Ilar. 

Bu son tavzihimizi de en biiyiik sami
miyetle gonderir ve eski tavzihimizle 
hi~ kimsenin ve hi<; bir te§ekkiiliin §e • 
refini kat'iyyen istihdaf etmedigimizi 
tekrar eyleriz. 

Y eni istanbul ciirmii me,
hud mahkemesi reisi 
istanbul Mi.iddei

umumi muavini iken 
ci.irmii me§hud mah
kemesi hakimligine 
tayin edilmi§ olan 
Kamil Giinas di.in 
yeni vazifesine ba§• 
!aroi§Iir. 

On diirt y1lhk 
adliyeci olan Ka
mil on y1ldanberi 
1stanbul Mi.iddeiu • Kdmil Giinas 
mumi muavinliginde muvaffakiyet ve vu
kufla ~ah§makt~ olan k1ymetli bir adliye
cimizdir. Muvaffakiyet dileriz. 

Londrada tramvay i§~ilerinin . grev1 
Londra 19 (A.A.) - Biitiin tramvay 

garajlarmm delegeleri yarm toplanarak 
otobiis grevcilerinin, tramvay i§<;ilerinin 

de greve i§tirak etmeleri hakkmda vu
ku bulan son teklifleri hakkmda miis • 
bet bir cevab verilip verilmiyecegini 
kararla§hracaklard1r. 

- Hay1r, hay1r .. -. Biraz sonra ... Ag
run filan yok. Rahatc;ay1m; uyurum ... 
Sen de git yat Adile ..• 

0 mada Ahmed $evket haf1zasm1 ta
mamile toplaml§ olarak, hizmet~i kadmm 
dedigi gibi, biraz evvel bir kabus ge~irip 
ge<;irmedigini dii§i.indii. Daha iyi di.i§iine· 
bilmek ve kendisine klZI Leylay1 bir ha
yal olarak degil, bir hakikat olarak gor· 
diigi.i kanaatini veren az evvelki zamam 
daha iyi ha!irlamak i~in yalmz kalmak 
istedi. Kadma i§aret etti, Adile ~1kt1. 

Klllnm zay1f sesi, odada dola§l§I, ka
PIYI a~1p acele gidi§i, hepsi hatmndayd1. 
Y az1hanenin goziini.i a~mami§ miydi? 
i<;indekileri ahrken: «Bun! an goti.iriiyo • 
rum!» dememi§ miydi? 

Nasi! oluyor da Adile o kadar kat'i, 
o kadar emin olarak bunlarm hirer hayal
den ibaret oldugunu - biraz da kendisine 
ac1yarak - tekrar ediyordu? ..• 

Y a Miinevver? Bu kii<;i.ik k1z da Ley
laya raslamarni§ olabilir miydi? 

Ah. bir ayaga kalkabilse! .. 0 zaman 
derhal aldamp aldanmadJgmi, aldatihp 
aldatilmad!gml anhyacaktl. Gidip klZlm 
arayacakti, fakat daha kolay1 vard1: 

Asma saatin ic;indeki anahtan bulmak, 
onunla kapah gozii a«arak i~indekileri 

hararetle 
gore bu ziyaret miina· 

temaslar orta A vrupadaki 
Bir Macar gazetesine 
sebetile ya pdacak 

kar1s1k • vaziyeti ayd1nlatacak 

Macar ka.binesinde tadilat yaptlacakml§ 

italyan Krah Emanuel'in Macar Kral Naibi Amiral Horty 
ile Romada almtru~ bir resmi 

Budape§le 19 (A.A.) - italya 
Krah saat 1 0,30 da hususi trenle buraya 
gelmi§tir. Naib Horthy, Krah istas • 
yonda kar§Ilami§ ve bando italyan mar • 
~m1 c;almi§tlr. 

Kral Emanuel'le Naib Horthy ve rna· 
iyetleri selam duran kit' alarm oni.inden 
ge~mi§lerdir. 

Almanya, Avusturya ve Yugoslavya 
sefaretlerile italya sefareti erkam Krah 
kar~1hyanlar meyanmda bulunuyorlard1. 

Kral ve maiyeti bundan sonra araba • 
lara binmi§lerdir. Adedi 18 olan bu ara
balardan 3 tanesine be§er at, 15 tanesine 
de dorder at ko§ulmu§tu. 1917 senesinde 
Dordiinci.i Sarl'm tac giyme merasimi es· 
nasmda kullamlmi§ olan bu arabalar, o 
zamandanberi istimal edilmemi§ti. 

Alaym ge<;tigi sokaklarda kalabahk 
halk kiitleleri misafir Krah selamlaml§· 
lard1r. 

Naib Horthy, bundan sonra 1talyan 
Krahm kabul etmi§ ve Daranyi de Kont 
Cinao'yu ogle yemegine davet etmi§tir. 

Macar gazetelerinde hararetli 
ne~riyat 

Pe§te 19 (A.A.) - Matbuat ltalyan 
hiikiimdarlarmm ziyaretleri miinasebetile 
uzun ve hararetli makaleler ne§rederek 
13 senedenberi Kral Emanoel'in harice 
ilk ziyareti Budape§teye oldugunu ehem· 
miyetle kaydetmektedir. 

Gazeteler, Macar Ba§vekili Daranyi, 
Hariciye Bakam Kanya ve ltalyan Ha
riciye Nazm Kont Ciano arasmda etrafh 
siyasi miizakerelerin yap!lacagml haber 
veriyorlar. 

Ziyaretten dogacak neticeler 
Budape§te 19 (A.A.) -ltalya Kra-

hmn Pe§teyi ziyaretinden bahseden 
«Reggeli Ujsag» gazetesi diyor ki: 

«F azla nikbinlik gostererek yeni bir 
inkisan hayale ugramak istemeyiz. Bu -
nun ic;indir ki italyan Kralmm bu ziyare
tinden mucize beklemiyoruz. Fakat her
halde italyan Hariciye Nazm Kont Ci
ano ile Macar devlet adamlan arasmda 
yap1lacak konu§malar, italyan ·Yugoslav 
anla§masmdan Venedik'teki ftalyan • A

vusturya mi.izakerelerinden ve Londrada 
Macar Hariciye N azmmn da i§tirak et
tigi konu§malardan sonra iki memleket 
miinasebatmm son §eklini tesbit etmege 
yanyacaktir. Kont Ciano ayni zamanda 
Mussolini'nin ne dereceye kadar Tuna 
havzasmda te§kilat yapmaga taraftar ol
dugunu, italyanm bu te§ebbiisii nas1l an
ladigmi ve Merkezi Avrupada Alman 

ara§hrmak kafiydi. F akat biitiin vi.icudi.i
nii saran zaf buna manidi. y erinden kl
mildiyacak hali yoktu. 

Y oksa Adileyi r;:a!!Jnp ona bu i§leri 
gordiirmeli roiydi? Kilidli goziin i~inde -
kileri bir yabancmm gozleri online ~lkar
mak onun ihtiras gozlerini a«mak de • 
mekti. hte as1! o zaman - kiZI i«in sakla
digl • §U kiic;iik servetin ba§kalannm eline 
ger;:eceginden korkarak olecekti. F akat 
kilidli goziin §imdi bombo§ oldugundan 
o derece emindi ki ... -

Ba§Inl saga ~evirerek, hala riiya gor • 
medigine kanaat getirmek iizere odanm 
butiin e~yasm1 bu yan karanhkta lylce 
farkedip etmedigini tetkik etti. Her§eyi 
goruyor, biliyordu. Hayir, uyamkli. 
Hastahgm acJsim, viicudiiniin rehavetini 
hissediyordu. Oday1 ara§hrmaga devam 
ederek kendi ken dine di.i§i.indi.i: 

- Evet, i§te... Kapmm yamndaki 
ki.ic;iik sigara iskemlesi yere devrili duru
yor. Halbuki bu iskemle devrili degildi. 
Adilenin bundan evvel giri§inde, lamba
mn iistiine bez ortiilmeden evvel devrili 
degildi. Devrili olsayd1 §i.iphesiz Adile 
kaldmr diizeltirdi. Bunu klllm, acele ~~
karken devirdi. Devirirken ~1kan sesi 
bile hat1rhyorum. Leyla geldi, evvela 

faaliyetine ne gibi bir saha ay1rmak iste· 
digini de tasrih ey!iyecektir.» 
Bir Fransr.z gazetesinin miitalea11 

Paris 19 (A.A.) - Italy an Krahnm 
Budape§te seyahatini mevzuu bahseden 
Erenouvelle gazetesi diyor ki: 

«1talyan Hariciye Nazm Kon Cia ~ 
no, 1talyan • Yugoslav anla§masmi it .. 
roam edecek olan Yugoslav • Macar an· 
la§masmi tahakkuk ettirmek projesinden 
vazger;:mi§ degildir. Soyledigi nutukta e· 
sasen bun a tern as etmi§ti. V e bugi.in ik • 
tidar mevkiinde bulunan Macar devlet 
adamlanna da bu hususta giivenmekte .. 
dir. Diger taraftan bu harekete Almanya· 
mn da yard1ro ettigi anla§lhyor. F akat bu 
hareket Yugoslavya Naibi Prens Paul 
nezdinde pek o kadar muvaffak olam1 • 
yor. Roma - Berlin mihveri boyle bir an· 
la§mada Paris Londra hareketine 
kar§l bir engel gormektedir. Acaba 
Macaristan kendisine yap1lan te§~ilere 
kapilarak Almanya ve Avusturya gibi 
tek kom§usu Kiir;:iik Antant devletlerile 
arasmdaki u<;urumu daha ziyade derin • 
le~tirecek midir?» 

Macar kabinesinde degi,t lik 
olacak 

Londra 19 (Hususi) - Pe§teden bil· 
dirildigine gore, yakmga Macar kabine· 
sinde yeniden baz1 tadilat yap1lacakhr. 
Londra ve Parisi ziyaret edecek olan 
Hariciye N azmnm degi§ecegi ve yerine 
Macaristanm Biikre§ sefirinin getirilecegi 
haber verilmektedir. 

Ak,am verilen ziyalet 
Budape§te 19 (A.A.) - Amiral 

Horty ve refikas1, bu ak§am halya Kral 
ve Krali~esi §erefine Kral §atosunda bii
yiik bir ziyafet vermi§ ve bu ziyafette 
Kont Ciano ile Macar Ba§vekili Darany, 
biiti.in Macar Naznlan meb'usan ve ayan 
meclisi reisleri ve daha bir~ok yiiksek ze-
vat haz1r bulunmu§tur. 

Ziyafetten sonra, Kral Naibi Amiral 
Horty, bir nutuk soyliyerek Macar mille
tinin halyan milletine kar§l olan derin 
dostluk hislerini tebari.iz ettirmi§tir. 1talyan 
Krah da bu nutka mukabelede bulun .. 
mu§tur. 

Yunanistan hava kadrosunu 
arbr1yor 

Atina 19 (Hususi) - Hava Nezaretil 
tayyareciler kadrosunu artlrmaga ka -
rar vermi§tir. $imdilik barb tayyare • 
lerinde istihdam edilmek iizere bin gO.. 
niillii almacaktlr. Bunlar tayyare k1t'a• 
lannda on sekiz ay hizmet goreceklerdir. 

ba§ucumda durdu. Benimle titrek bir ses· 
le konu§tu. Hatta «oli.iyorum !» dedigim 
zaman agladJgmi bile anlad!ID. Sonra o• 
na kilidli gozden bahsettim. Derhal ala .. 
kadar oldu ... Tabii ... Bu gene k1z be· 
nim kadar kendi ak1betini de dii§iinme " 
sin de mazur degi! mi?.. Gitti, anahtari 
alarak gozi.i a<;li. Sonra acele ile ka • 

p1dan ~1karken hem benim tekrar ~agl .. 

ri§IIDI i§itmedi, hem de sigara iskemle " 
sini devirdigini farketmedi. Zaten bu 
ki.i~iik iskemlenin kalm hah iisti.inde 
c;Ikardigi ses ne olacak ki ..• Ben Leyla· 

nm arkasmdan bakarken iskemlenin dev• 

rildigini gormi.i§tiim de ..• f§te hala yerde 

devrilmi§ olarak duruyor. Demin odaya 
girenin Mi.inevver de Adile de farkmda 

olmadJlar. Heyecan ve alaca karanhk 

mani oldu onlara. Aroma ben gori.iyo .. 

rum. Bundan daha maddi §ahid olur mu: 
ki. Biraz evvel k1zlm Leyla odama girdi 

ve <;1kt1 ... Bu bir hakikattir. 0 hal de 

Adileye kilidli gozii kontrol ettirebili • 
rim!.. 

Hasta bir miiddet gozlerini tavana di· 

kerek dii§iindii, sonra: 
(Arkast var l 



20 MaYis 1937 

lstanbulda 

Gene mekteblilerden bir grup Taksimden avdet ediyor 

Tal(simde erkek talebelerinin yapt1klan muvaffak hareketlerden biri 

Erkek nrkada~lannm muvaffakiyetli hareketlerini alkl§hyan klzlar 

Beyoglu Halkevi Reisi Ekrem Tur nutuk soylerken 

Ankarada yapdan 19 mayiS bayramt haznhklan 

c~iYET 

19 ay1s Bayram 

A!lkarada haznlanan 19 may1s bayramJ 

Halkevi k1zlarmm ritmik danslanndan Diinkii merasimde kayak~J sporeular 
ba§ka b.ix intJba 

K1z ve erkek Tiirkku~u iiyeleri gec;id resminde 

Kayakc;1 sporcular diinkii 
gec;id resminde 

1 

Taksimde genclik namma 
ic;en gene klz 

Halkevi klzlarmm Taksim stadmda yaptJklan ritmik harekattan bir manzara 

Halkevi klzlan Taksim Cumhuriyet abidesine c;ic;ek atarlarken 

Fener stadmda gene k1zlar bedeni harekata ba§lamttdan evvel istirahat halinde 

Hep bir agiZdan istiklal mar§ml soyliyen gencler 

Taksim stadyomunda jimnastik harekatmdan evvel istiklal mar§l c;almuken Beyoglu Halkevi luzlan bedii dans esnasmda 
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Airrmakineler ve toplar laaliyette 

Y azan : Kandemir 

HUCUMA GECiYORUZ! • 

Siperlerimiz gerlerinden 
kopan kaga par~alarz gibi 
firlagzp ileri atzl{lJOT far 

·Dii§man hiicumu kabul 
etmiyor ve kac;tyor 

Birden «Maske tak!» kumandalari yiikseldi 
ve biitiin taarruz kuvvetleri ~a~dacak 

siir'atle maskeleniyorlar 
Mukabil hiieuma kalk1yoruz. 

Dii~man, kesif ate~lerimiz, bilhas;a 
bamba ate§lerimizle boealarken siperle -
rimiz yerlerinden kopan kaya parc;alan 
gibi fulay1p ileri ahhyorlar. 

Siingiilerin bu andaki o pan! pan! 
heybetlerine doyum yok .. 

· Adaleler gergin, sinirler gergin, fakat 
ne ses var, ne sada .. 

T oprak bile, onu ezen, c;igniyen, sar
san bu yaman kuvvetin altmda korku -
sundan sinmi§ gibi. 

Tiimsekler diizelmi§. c;ukurlar diizel
mi§, bu topragm hic;bir anzsi kalmami§ 
m1 ki, bu asker yatagm1 bulmu§ bir sel 
gibi boyle durmadan akip gidiyor .. 

- Dii§man geriliyor. 

Evet sungii hiieumunu kabul etmiyor. 

Diirbiinler hakikati daha yakmdan, 
daha eanh gosteriyarlar: 

Dii§man ka<;Iyor! 

Ve bu bozgunu goren topc;usu, iizer -
lerine gelen salgmi durdurmak i~in, i§te 
artahg1 gaze boguyor. 

Birden kumanda sesleri duyuluyar. 
Yer yer; 

- Maske tak!.. Kumandalan yiikse
liyor. 

Biran i!;inde biitiin taarruz kuvvetleri, 
§a§Jiacak bir siiratle maskeleniyorlar .. Ve 
maskeli erler, gene eanh, gene ~evik, ge
ne ate§ gibi. 

Hafif makinelitiifek yeni bir mevzi bu
Iarak ate§e ba§lad1. 

T aarruzumuz, bogueu gaz bulutlan 
i!;inde ilerliyor .. 

~ii§man, hi~ te tutunabileeege ben • 
zem1yar. 

Piyadenin ilerlemesile, geride kalan 
ag1r makinelitiifeklerimiz de mevzi de -
gi§tirmege ba§hyarlar. 

Dii§man topc;usunun ate§i azahyor. 

Bundan geriye dogru mevzi degi§tir • 
mege ba§ladigl anla§Ihyor. 

Bakm, bizim top!;u, gitgide, dii§man 
gerilerine, daha ~iddetli bir surette ale§ 
eodiyar. 

Sert bi~ riizgar esiyor. 

Bu riizgar gaz bulutlanm siiriip gotii
riiyor. 

Hava eski safhgm1, eski berrakhgml 
almea maskeler c;•kanhyor. 

Ag1r .mak~~e~i~iifeklerimiz ileriye dag
ru mevz1 degJ§hnrlerken hep birden gel
miyorlar: Birisi ate§ ediyor, oteki yiirii • 
yor, ve taarruz dalgalan, boylece, bir 
ate§ merdiveni gibi, basamak basamak, 
ileriye, hep ileriye ahhyor. 

Bu eanhhk eephenin biitiin derinli • 

ginde .gaze ~arp1yar. 

Piyadelerin iistiinden ve arahklar1n • 

dan ate§ eden ag1r makinelitiifeklerimizin 

sagmdan ve solundan, siingii takmi§ er

lerimiz kamga gibi eserek ilerliyorlar. 

Ve gidiyorlar, gidiyorlar. 

ederlerken, gerideki tiifeklerimizle plya
delerimiz gee; kalm1yarlar. 

Ve ondekiler yerlerini arkadakilere 
b1rakarak daha ileri, !Jpk1 bir kiYIYI ya
hyan, dogen dalgalar gibi hep ileri abp 
g!diyarlar. 

Nihayet verilen hedefe vanyarlar. 
~imdi, fazla ilerlemek i~in emir alma

d;klanna, ve dii§mamn taze kuvvet ala
rak yeni bir taarruza kalb§masJ ihtimali
ne kar§l vanlan bu mevzileri tahkim et
mek laz1m. 

Fa kat tahkimat yapan erlerin ayakta 
c;alJ§abilmeleri imkanSJZ. 

llerideki emniyet hath dii§manm ke§if 
kallanmn te§ebbuslerini onlerken, bura • 
da, yere yatml§ erler kazmalarile, kiirek

lerile i§leyip duruyorlar. 

Kiic;iik bir toprak y1gmmdan ba§hyan 

Maskelenen piyadeler 

yeni siperler, gittikc;e derinle§erek hirer 
yuva halini ahyorlar. 

Hem de, gorseniz ne c;abuk 1 
Bu esnada yanyana bulunan silah ar

kada~lan, birbirlerile o kadar ustahkla 
ka§la goz arasmda kazma, kiirek miiba
delesi yap1yorlar ki ..• 

T ak1m komutam bu yeni tutu! an mev
zii geziyor, erlerin gozlerinden kac;an u
fak tefek §ey Jeri onlara birer hirer gos • 
termek suretile yeni hattm iskeletini te
bariiz ettiriyor, ve bu iskeletin i§lenmesi, 
esash bir mevzi haline konmas1 ic;in emir
fer veriyor. 

ileridekt emniyet siper postalarmda 
btr gozcil 

Keyifii, ne§' eli, §en §ahr, fa kat gozler 
daima ileride, biitiin hisler daima tetikte 
bir faaliyet var. 

Otede, yeni mevzie yerle§mege c;ah • 
§t~n ag1r makinelitiifeklerimiz, gireeekleri 
yerleri dii§mamn goziinden saklamak 
i~in, yerlerde siiriinerek c;ah§!yorlar. <;:ek
me iplerine baglanml§ alan tiifeklerini 
yerde siiriikliyerek ve kendileri de yiizii
koyun, ayaks1z insanlar gibi gogusleri 
topraklarda, §ekillerini belli etmeden tii

fekleri, komutanm bulundugu mevzie c;e
kiyorlar. 

<;:unkii ag1r makineliti:ifek yuvasmm 

dii§man goziinden sakh almasi, onu, bir 

kac; misli kuvvetlendirir. 

Piyade yeni bir hatta vard!ktan sanra, 

topc;u da ileriye dogru mevzi degi§tirmek 

meeburiyetinde kahyor. 

Piyade yeni hatta vardiktan sonra, 

topc;u da ileriye dogru mevzi degi§tirmek 

meeburiyetinde kahyor. 

Bu i§i biran evvel bitirmek ve miim -

kiin oldugu kadar erkenden att:§e ham 

bulunmak i!;in, i§te dort nala gidiyorlar. 

Bir top bataryasmm dort nala gidi§i· 

ni gordiiniiz mii? 

Hele bu ·batarya, bir Turk bataryas1 

a! ursa ..• 

Yeleleri kabarmi§, tozu diimana kata

rak. artahg1 sarsarak, miithi§ bir tarraka 

ile topu uc;uran bu kadanalann gec;i§i, sa

de bu, bir zafer miijdesi gibi duygulan 

ka.mc;1hyan, insam kendinden gec;iren bir 

k1yamettir. 

Tepelerde son i§Iklan perde perde so· 

nen giine~. yann bu ufuklarda tekrar do

gaek. 

Tekrar dogacak ve hk. asia batmiya

eak bir giine~ olan Turk erini I§Iklarile 

opmege ko~aeak. 

KANDEMIR 

Otede yerle§iyorlar, ate§e ba§hyarlar. 

Y eti~en ag1r makinelitiifeklerimiz ate§ Top~;ular, dortnala, mev:;:l degi§tirfyorlar 

DONON iNTIBALARI 
Bnno~~re~ TlYI~rk g~nen 
mnuuo ma~r$n ~©rvo~~rk~n 

Bir Tiirk ktzt ((Bayragtm!)) diye hayktrtyor, Tiirk bayragi 
bir Tiirk ktztntn dik ba'I iistiinde siiziile siiziile geliyor 

-

Vali ve Kumandan gene ktzianmtn tefti§ ediyorlar 

;limdi matbaada, geeenin 
gee; saatinde, ba§Imi avuclan
mm i!;ine alarak, g~irdigimiz 
giinii dii§iiniiyorum. 

Sokaklan, meydanlan, sa
halan kaphyan mah§eri izdiha
mm iistiinde uguldiy.an sesleri 
duyuyorum. Kalabahklarm or
tasmdan giirleye giirleye, ko
piiklene kopiiklene akan nehir·· 
ler gibi gec;en geneligi goriiyo
rum, kara giinleri hahrhyarak, 
kurtulu§ giinlerini anarak bir
birlerine sanhp agla§anlan, 
h1c;kiranlarl, giilenleri, sevinc 
i<;inde <;Irpmanlan goriiyorum. 
Ca§kun bir hava i<;inde u<;U§an 
~apkalan, mendilleri, ~i~ekleri 
goriiyorum ..• Goriiyorum, go
riiyorum. 

Fa kat bir an oluyor ki, goz
]erimin oniinde her§ey silini
yor. Renkler, c;izgiler, ~ekiller 
her§ey bitiyor. 

Bir bo§luk i!;inde yapyalmz 
kahr gibi oluyorum. 

1§te o zaman, birden, mil -
yonlann ic;inden gelen bir se
sin heybetile doluyorum ve 
bayrag1 goriiyorum vatanda§ -
lanml 

yuvarladiklanm hatuladim da 
kendimi tutamadim... dedigini 
de duydum. 

Birer bebek gibi §en, birer 
bebek gibi sevimli Turk k1z -
larmm renk renk giillerini, go
giislerinden kopanp dudakla
rma gotiirerek, Atatiirk hey -
kelinin ayaklan ueuna nasi! 
serptiklerini de gordiim. 

T ayyareler goklerin sevgi
sini ta§Jr gibi tepemizde u<;u -
§urlarken, ihtiyar bir miiteka
idin dudaklarmdan s1zan §U 

hayranhg1 da dinledim: 
- 0, Samsuna giderken 

bir taneeik bile tayyaremiz 
yoktu, hi<; hi~bir §eyimiz yok
tu yarabbi ... Nas1l yaph bu 
i§i? 

Ye stadyomda seyireiler a
rasmdaki ba~1 kalpakh bir 
Hindli seyyahm, sporcular ge
c;id resmi yaparlarken, daya • 
namiyarak: 

Turk bayrag1 ge~iyor I 
Adimlanm yeri delmek ister 

gibi atarak ilerliyen bir Turk 
kiZinm dimdik ba§mm i.istiinde 

Tilrk bayragt Turk ktztmn dik bCZ§t iizerinde 
silzille siiziile geliyor 

- 1ki goziim de kor ol • 
saydi bile bugiin Atatiirkiin 
biiyiikliigiinii ve milleti ta • 
rafmdan nas1l sevildigini gene 
anlardim. Evet iki goziim kor 
olsaydi bile, bu genclerin ve 
biitiin bu insanlann kalbleri -
nin Atatiirk sevgisile nasi! 
<;arphgmi duyardim ... dedigi-
ni de i§ittim. 

ve kalbine saplanmi§ bir oka ili§mi§ gibi, 
siiz-ule siiziile Turk bayrag1 geliyor. 

Vatan topraklanm ope ope yay1lan 
Ihk bir r4_zgar son busesini ana konduru
yor. 

Kur§uni bir donukluk ardmdan gokle
ri yutarak ko§an giine§ ana yiiz siiriiyor. 

Ve o, dalga dalga, alev alev gec;iyor. 
1§te, 19 Mayis giiniinden bende hlan 

tek hal!ra ... 
Hepsi bu kadar m1? 
Daha ne istiyorsunuz? 
Evet, diin. 

- Y a bugiini.i gormeseydik? ... diye 
aghyan kadmlan da gordiim. 

Benden, kafasmda bir tiirlii halledeme· 
digi muammanm; 

- 18 sene evve] siz nasii sevinir, nas1l 
bayram yapardm1z? diye anahtanm isti -
yen gencleri de gordiim. 

Ve etegine yapl§hgl anasile bir mini
mini aras1nda ge~en §U konu§mayJ da i§it
tim: 

- Anne, bani Atamiz nerede, bana 
gostersene ... 

- Ata~uz §imdi Ankarada yavrum. 

- Oraya gidelim oyle ise ... 
- Uzak .. <;ok uzak .. , 

- Zarar Y.oJc ... Yiiriiriiz anneeigim. 
Sonra, kafile kafile gec;en sporeu gene

Jeri, kendinden gec;mi§ bir halde, bir lah
za durmadan, miitemadiyen alki§hyan 
delikanh ile- kiic;iieiik karde§inin §U mu· 
haverelerine de §ahid oldum. 

- Agabey ... bunlarm hepsi Galatasa
rayh m1?. 

- Y aa ... Galatasarayhlar c;aktan gee;· 
tiler .• 

- Ne Cliye alb§hyorsun oyleyse? .. 

- Bugiin Galatasarayl1, F enerli, Be-
§ikta§h yok ... Bugiin sade Atatiirkiin ~o
euklan var karde§im. 

Dun o dev ciisseli <;oban Mehmedi de 

gordum. Abideye c;elenk koyarken ~oeuk 
gibi titriyordu. 

Ona: 

- <;:oban ne oluyorsun, dedikleri za • 
man, ba~m1 omuzlarmm arasma c;ekerek: 

- N e yapayim, diyordu, benim de 
kalbim var ... ;lu anda kendimi Atatiirkiin 
huzurunda biliyorum ve §U !;elengi onun 
online koyarken i§te heyeeandan saplr sa
p!r titriyorum i~te ... 

Abidenin etrafmda binlerle gene tara
fmdan hep bir ag1zdan 1stiklal mar§l 
okunurken gozgoze geldigimiz bir a§ina· 
nm, biraz sonra gozya§lanm silerek: 

- On sekiz sene evvel, bir geee bu 
meydand~n gec;erken i§gal kuvvetlerine 

mensub dort sarha§ askerin ba§Imdan fesi

mi alarak parc;alad1klanm ve beni yerlere 

Nihayet, kumanda ile, mekteblerin o
niinde bayraklan ta§Iyan genclerin, ko§U• 
§arak hep, bir tarafa akm ederlerken, 
ba§lannm iistiinde dalgalanan bayraklan 
goren bir gene kiZin, kendini tutam1ya -
rak: 

- Ooooh bayragim 1.. diye bag!fdlgi· 
m duydum. 

Daha c;ak §eyler gordiim, daha c;ok 
~eyler duydum. 

F akat q Turk klZimn dimdik ba§mm 
iistiinde, dalga dalga, alev alev gec;en 
Turk bayragm1 hala goriiyorum. 

V e on a bakarken, on sekiz sene evvel 
bir may1s giinii, onun a§kile yanarak, a
nun ugru~da hayatma kadar her§eyi orta
ya atarak ve onun etrafmda hepimizi top· 
hyarak Kurtaram bir daha minnetle am-
yo rum. 

Bursa Necatibey Enstitiisiinde miisamere 

Bursa (Hususi) - :;lehrimizdeki Necatibey K1z Enstitiisii son s1mfmm 
veda miisameresinde bilhassa biiyiik bir muvaffakiyet kazanan ve '<Ok tak
dir edilen revii; i'< Anadolu musikisini, oyunlanm ve luyafetlerini temsil ba
klmmdan da aynca k1ymetli ve istifadeli olmu~tur. Reviiniin dekorlanm 
mektebin resim muallimi ihsan haz1rlamil?br. Talebeler; ahenktar hareket• 
Jerde c;ok muvaffak olmu§~ar ve alkl~lanmi§lardJr. Resim; temsillerden bir 
sahneyi gostermektedir. 
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Afyon ekicileri 
~ok memnun 

inhisar idaresi, ~ok fay
dah tedbirler ald1 

Afyon Karahisar (Hususi) - Afyon 
fnhisannm yeni mahsulun mubayaasJ 
hakkmda verdigi karar, §ehrimizde duyu
lunca, emek sahibi hakiki miistahsil bu 
karardan fevkalade sevinc duymu§tur. 

inhisar idaresinin, afyonu dogrudan 
dogruya koyli.iden mubayaa etmek ic;il! 
Ziraat BankasJ te§kilatmdan istifade et
mesi ve mezkur banka ile bu hususta an
la~ml§ bulunmas1 iizerine §ehrimizdeki 
§ubesi daha §imdiden faaliyete ba~laml§ 
ve her mi.iracaat edenin, asgari miktarlar
da dahi olsa vaki olacak satJ§lan sur -
atle kabul etmek ic;in faydah tedbirler 
almaga koyulmu§tur. 

!Ian edilen fiatlar ge~en sene miistah
silin eline gec;en paranm hemen hemen iki 
mislidir. Avans olarak pe§in verilecek 
meblag da mal bedelinin yiizde 80 i 
raddesindedir. KI§ID si.irekli ve §iddetli 
olmasJ k1§ ekimini dondurmu§tur. Y az 
ekimi ise k1§ ekiminin noksamm telafi 
edemiyeceginden umumi istihsal gec;en se
neye nisbetle azd1r. 

Fa kat istihsal miktannm azhgma rag
men takdir edilen bedele nazarao, miis
tahsilin eline gec;ecek para, bu sene da
ha fazla olacagt ic;in koylii bu yiizden 
ferah duymaktad1r. 

Afyon fnhisan mi.idiirleri Hamza EI
kan ve ,Sakir T urah bir hafta muddetle 
bu havalide doln~arak koylerde ve tar
lalarda tetkikat yapml§lardn. Mi.idiirler 
ayni zamanda Ziraat Bankasile temas 
etmi§ler ve §ubenin aldig1 tedbirleri tetkik 
etmi§lerdir. inhisar erkanmm bizzat se
yahatleri, hakikl miistahsil i.izerinde c;ok 
iyi innbalar b1rakmJ§hr. Aynca buraya 
gelen inhisann miitehass1s memuru ,Seref 
ekim mmtakalanm dola§arak her koyde 
yeni mubayaa usullerini, asgari miktarda 
da olsa her c;iftc;inin mahm en yakm Zi
raat Bankas1 §Ubesine, ilan edilen miid • 
detler zarfmda bizzat goturerek avans1m 
ve bedelini almasm1, mahsuliin temiz ve 
konaks1z olarak toplanmasml §ifahen ve 
dag1tdan beyannamelerle ilan etmekte, 
bunlan miimki.in mertebe her koyliiye du
Yurmaga c;ah§maktad1rlar. 

Bu mi.itehass1s ayni zamanda berabe • 
rinde getirdigi fennl «c;izgi ve alg1» aleti
ni de koyliiye dag1tarak bu aletlerm fay
dalanm ve fenni toplama usullerioi og
retmekte ve izah etmektedir. 

!nhisar idaresinin bu sene asgari bir 
kiloya kadar afyon almaga karar vermi§ 
olmas1 da ki.ic;iik miistahsili c;ok memnun 
etmi§tir. Afyon fnhisan bu yeni karar • 
larile afyon ekicisine dogru daha yak • 
la§ml~ bulunmaktadn. 

Goriiliiyor ki !nhisar idaresi, her sene, 
gec;en senelere nazaran daha miitekamil 
ve daha tecrubeli kararlar almaga gittik
c;e hakikl afyon ekicileri ve hakiki emek 
sahibleri lehine hay1rh bir te§kkul halini 
almaktadir, 

Sanayi Sergisi 
Bu sene biiyiik ihtimamla 
haz1rlanma~a ~ah,dtyor 

fktJsad Vekaleti !stanbul Milli Sanayi 
Birligi vas1tasile bu sene !stanbulda ac;Jia
cak dokuzuncu Y erli Mallar Sergisi hak
kmda sanayicilere bir tamim gondermi~
tir. Bu tamimde sergilerin muvaffak ol • 
mas1 iktlsadi kalkmma i~in devlet~e sar· 
fedilen fedakarhgm icab1 oldugu ve dev· 
letin bu miinasebetle sanayi erbabmdan 
bekledigi, kendilerine gosterilen himaye
ye lay1k olduklanm bu sergilerle isbat 
etmeleri, oldugu zikredildikten sonra 
ge~en seneki istanbul Y erli Mallar Ser· 
gisinin muvaffak olamad•gmJ, bu sene 
de ayni neticenin tahassiiliine meydan 
vermemenin sanayicilerin milli vazifesi 
bulundugu kaydedildikten sonra milli 
mi.iesseselerin Istanbul sergisine i§tirak 
ic;in azami gayret sarfetmeleri istenmek 
tedir. 

. Milli Sanayi Birligi diin bu tebligi 
sanayi erbabma bildirmi§tir. 

~emseddin Saminin kardeti
nin kemikleri Arnavudluga 

gotiiriiliiyor 
Arnavudluk hiikumetince Arnavud -

luk milli §airi kabul edilen ve merhum 
$emseddin Saminin biraderi olan Nairn 
Fira~erinin kemikleri, memuren ~ehri -
mize gelen Arnavudluk Umum jandar
ma kumandam f;ievki Beyle Arnavudluk 
istanbul konsolosu Asaf Bey tarafmdan 
Kad1koy Belediye tabibi huzurunda me-
zardan ~1kanlarak c;inko sandukaya kon 
mu9 ve bu merasimde Arnavud tebaa -
smdan bazt kimseler bulunarak merhu
mun hatirast yadedilmi§tir. 

f;ievki Bey, kemikleri yarm, deniz yo
lile Tirana gotiirecektir. 

CUMHURiYET 9 

• Istanbul a I sen 
' 

Erzurumda yeni 
bir hayat hafbyor 
~ehir giinden giine giizel
Ie,iyor, medeni vas1talar 

~ogahyor 

[Bagtarat: 1 inci sahifedel K1z talebenin bir tek vlicud halinde 
Beyoglu Halkeviode toplanan Tiirkku- yapt1klan beden hareketleri giize) ve mu
§U azas1 ve 29 uncu ilkmektebde toplanan vaffakiyetliydi. 
sporcular muayyen saatte buralardan ha- Siirekli alkl~larla miitemadiyen takdir 
reket etmi§ler ve evvela Oniversite ve edilen bu harektler sona erince Kabata§ 
yiiksek mektebler talebesi onlerinde ~e- !isesi beden terbiyesi muallimi Hamdi 
hir baodosu oldugu halde stadyoma klirsliye c;•kml§ ve erkek talebeyi davet 
gelerek yerlerini i§gal etmi§lerdir. etmi~tir. 

Bunlann arkasmdan k1sa fas•lalarla Bunlar da, aksamadan yap1lmas1 an-
diger mektebler ve sporcular gelmi§lerdir. cak miikemmel bir talim ve terbiyeye mu

Stadyomdaki balkan ve tribiinler e - tevakhf hareketleri Ca§kun tezahi.irat ve 
sasen merasim saatinden c;ok evvel da • ya~a.. sesleri ortasmda muvaffakiyetle 
vetlilerle hmcahmc dolmu§tu. netieclendirmi§lerdir. 

D1§anda da binlerle insan sporcularm K1z ve erkek butiin talebe yaphklan 
geli~ ve gidi§lerini gormek ic;in ayakta beden hareketlerinde, sade gec;en senele
bekliyordu. re nazaran nisbet kabul etmiyecek dere-

Aiman tertibat sayesinde de, sahada ce tekemmiil ettiklerini degil, fakat spo
olup biten her§ey dakikas1 dakikasma run biitiin inceliklerini, biiti.in asaletini ve 
spiker tarafmdan memleketin her tara • bi.iti.in manas101 kavraml§, benimsemi§ ol
fma muntazaman haber veriliyordu. duklanm hareketlerinin her safhasmda 

Stadyomun geni~ sahas1, sagda erkek- gosteriyorlard1. 
ler, solda k1zlar olmak uzere muntazam Turk c;ocuklarmm bu tekami.ile eri§ -
mektebli kafilelerile tutulmu§tu. lerine §ahid olmak, diinki.i buyuk bayra-

T am saat dokuz buc;ukta ,Sehir ban- rna, ayn bir haz ve ne§e katml§hr. 
'dosuna uyularak hep bir ag1zdan soyle - Beden hareketleri bitince, tekrar on -
nen istiklal mar§ile merasime ba§landl. lerine bayraklanm alarak gec;id resmine 

Gogiisleri ve c;elik gibi adaleleri ger - hamlaoao mekteblerin doldurdugu saha, 
gin binlerle gencin ic;ten gelen bir a§kla misli az gori.ili.ir bir azamet sahnesi arze
soyledikleri istiklal mar§I koca sahada diyordu. 
akisler yaparken, tayyareler de pek ya • Resmi ge~id 
kmdan uc;arak bugune aid vecizeler ya • Saat tam on bir buc;ukta, genclerini 
z1h reogareok kag1dlan atlyorlardi. alk1§lamaga doyam1yao halkm co§kuolu-

Bir dakika kadar istirahatten sonra, gu tarif edilemez tezahiirat ortasmda, 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Os • gec;id resmi ba§lad1. 
ti.indag refakatinde istanbul Kumandan En onde bilgi ordumuzun pi§tan Oni
vekili, Oniversite Rektori.i, Maarif mi.i • versiteliler, muntazam bir k•t'a haliode 
di.irii, Beyoglu kaymakam1, ve Galata • ve ya§a .. sesleri arasmda balkondaki bii
saray lisesi direktori.i oldugu halde, ih • yi.ikleri selamhyarak vakur ad1mlarla gec;
tiram vaziyeti alml§ olan biitun talebenin tiler. 
onunden gec;erek: Bandonun sesi, halkm perde perde ar-

«- Bayramm1z kutlu olsuo !..» diye tan galeyamna giic;liikle hakim olabili -
baglTml§, talebe de hep bir ag1zdan: yordu. 

«- Var ol !..» diye mukabelede bu • Oniversitelileri Yiiksek Deniz Tica -
lunmu§tur. ret okulunun guzide genderi takib edi -

Vali, bu tefti§i mi.iteak1b, ortada ha • yordu. 
mlanmJ§ olan kiirsuye c;1karak talebeye Ruhunda deniz sevgisi bir a§k halinde 
hitaben §U nutku soyJemi§tir: yerJe§mi§ oJan balk, yannki biiyi.ik deniz 
«-Spor ve gendik bayrammm 1stanbul ticaret filomuzu, ellerine teslim edecegi

~enliklerioi ac;1yorum. ,Simdiye kadar ta- miz gendere de muhabbetini izhar 1c;in 
~Jdlgl buyi.ik onemJe yi.iriitiilen bu bay • ~ITPID!p duruyordu. 
ram; milli tarihimize dayand1g1 geni§ ve Onlardan sonra onlerinde bayraklari
mi.ihim hakkile mi.itenasib bir hiZla ham- le ve ma ile k1z liseleri ve orta okullan 
le ahyor. Ciinkii arhk onun as1l ve asil talebeleri geliyorlard1. 
kaynag1 ruh\anm1zda ve kafalanmJZda Bu mada da balk ayakta, §apkalanm 
lay1k oldugu ac;1khk ve berrakhgm ye • ctlkarmJ§, erkek arkada§lanndan farkSJZ, 
rini ve manas1m alm1~ bulunuyor. onlar kadar diizgun gec;en gene k1zlan -

Bundan tam on sekiz yu OJlCC. T"'rk m1z1 alk1§hyordu. 
ulusunun ve Turk yurdunun varhgma o- Nihayet, ac;•k almlan gibi a~1k gogiis
liim ve yokluk ugursuzlugu ~okerken lz- lerini gererek ve bashklan yeri sarsmak 
mire dii~man ordulan c;1khktan dort gun kudretinde olduklanm gosteren bir kuv
sonra, istanbuldan aynlan Atatiirk 19 vet ve heybetle, birc;oklarmm gozlerini 
may1sta Samsuna a yak basml§; fedakar, ya§artarak erkek talebenin gec;i§i ba§la
~efkatli ve yigit gozlerile ve demir elile d1. 
Tiirk milletini tutarak ona varhk ve ha- Dakikalarla si.iren ve arkas1 gelmiyecek 
yat zaruretini hayknm1~hr. Destaolanm bir nehir gibi akan bu miinevver genclik 
hepimizin bildigimiz yokluk ve varhk kafilesi heyecam son haddine getirmi~ti 
sava~mda Atatiirkiin sesi iistiin gelmi§: ki, ba~ta baytag1 ta§lyan Cob an Mehmed 
Atati.irki.in kudreti zaferi kazanm1~hr.» olmak iizere sporcular gi:iriindiiler. Cohan 
Krz talebeden Muzallerin nutku Mehmedin heybetli vucudii. o vlicude la-

Alkl§lar ic;inde biten bu nutuktan son- Ylk bir alki~ tufanile kar~J!andl. 
ra kiirsuye c;•kan Klz Muallim mektebi Bir ornek elbiselerile eskrimciler, gii • 
talebesinden Muzafferin gi.ir ve ahenktar re§c;iler, futbolcular, atletler, bi.iti.in spor
sesi, Tiirk gencliginin bugiinkii duygula- cular, idmanla pi§mi§ insanlar halinde ge-
rJm §Oy!e anlatmi§hr: c;erek gec;id resmine nihayet verdiler. 

«- 19 may1s 1919; oliimle hayat a- Cumhuriyet abidesinde 
rasmda, gec;en bir alemle dogan bir alem Stadyomdaki merasim bi:iylece bitince, 
arasmda altm bir c;izgidir. gene ayni intizamla arka kap1dan ~1kan 

18 sene once bugiin idi ki; Mustafa mektebler ve sporcular saatlerdenberi 
Kern a! Samsuna a yak bast!. V e i§te bu top! anarak, sukun ic;inde bekliyen halkm 
adamd•r ki Turk tarihinin oli.imlere gi • sarml§ oldugu T aksim meydanma geldi • 
den aki§IDI yeniden hayata; yeniden ay- ler. • 
dmhk ufuklara ~evirdi. Buras1 on binlerle insanm derin bir 

Biiyi.ik Harb sonunda Osmanh lm - vecd i~inde ibadete da!dJgl bir saba hali
paratorlugu c;atlr ~atlr y1k1hrken tarihe iki ni alml§tl. 
bi.iyiik varhk; bir alan iki biiyi.ik varhk Onde k1zlar olmak i.izere bi.iti.in tale be 
dogmu~tu. Dahi bir gene kumaodao ve abidenin etrafmda saf saf dizildikten son
Ti.irk~i.i yigit bir genclik. hte bu gi.ine~ ra gene bandoya uyularak hep beraber 
ba~h gene kumandan; kendisile beraber lstiklal mar§! soylendi. 
dogan Tiirkc;ii genclikle oli.imler ortasm- Meydana bakan kazinolar, kahveler ve 
da yepyeni bir alem yaratacaktJr. Ve hep bi.itun aparhmanlann pencerelerinden sal
biliyoruz; biitiin di.inyay1 §a§lrtacak gibi k1m salk1m ba~lar sark1yor ve herkes istik
yarath. hte 19 may15 1919 §U §a~trtlcl lal mar§JDI tarif edilmez bir a§kla tekrar e
dogu~un ilk sesidir. Bugun yeni Ti.irk diyordu. 
hayahnm dogum bayram1d1r. Ayni za - Bu CO§kun hava i~inde Atatiirk abidesi 
manda Turk gendiginin spor bayram1. oni.inde yer alan gendik mi.imessilleri is
Spor; kuvvet; disiplin; beraberlik, gii • tanbul okullan ve sporcular namma ham
zellik ve fazilet demektir. Bunlamz han- lanan muazzam ~elenkleri biiyiik bir say
gi iilki.i yoluna girebilir? Atati.irke, onun g1 ve sevgi ile Ulu Onderlerine armagan 
iilkiisune gidebilmek i~in gendigin bu ederek, a] bayraklann dalgalandigl cad -
anlamda sporcu olmas1 ilk ~arttu. delerden vatan havalan terenni.im ederek 

Y eni Turk hayahmn dogum bayram1 ve dinmiyen alk1§lann ortasmda yerlerine 
bunun ic;in ayni zamanda Tiirk gencligi- doniiyorlard1. 
nin spor bayram1d1r. N esillerce dalga dal- F enerbah~e stadyomund a 
ga gelip gec;ecek Ti.irk gendikleri; ard1 Bayrama i§tirak edecek olan mektebli-
arkasJ kesilmez 1~1ktan bir ko§u olarak ler sabah saat 9 dan itibaren Kad1koy 
daima Atati.irkun iilkiisi.ine dogru ak•p kaymakamhgl oni.inde sporcular da Ka -
gideceklerdir. d1koy birinci ortamekteb binasmda top -

Var ol Ulu Y arahc1; ya§asm Tiirk laoml§lardJ. Cencier muntazam yiiri.iyii§· 
gencligi.» [erJe ana caddeJerden milJi §ark1Jar soy • 
Krz ve erkek talebenin harekatr liyerek gec;ip tam saat 9,35 te onlerinde 

Sahay1 c;mlatan ve akisleri dalga dal- askeri banda oldugu halde stadyoma gir
ga uguld1yan alkJ§lar arasmda ki.irsi.iden mi§lerdir. 
inen Muzafferin yerine Cumhuriyet lise- K!Z ve erkek talebeler kendilerine gos
si beden terbiyesi muallimi Miibeccel terilen yerleri ald.ktan sonra asker) erkan, 
~1km1§ ve oparlorle kumandalar vererek Kad1koy ka~akam1, C. H. Partisi ba§· 
kar ISindaki. klz talebeyi harekete gec;ir - kanlan, Halkevi ba~kam, mekteb mudiir
mi§tir. leri, Spor ve Hava Kurumu ba§kanlan ta· 

rafmdan tefti§ edilmi§lerdir. 
T alebelere bu za tlar tarafmdan hatJr

lan sorulmu§, gender de hep bir ag1zdan 
«sag ol» diye bagiTml§lardlr. T efti§ bit -
tikten sonra staddaki Atatiirk biisti.ine i.is
tiinde «istanbul okullan. 19 May1s 93 7» 
yaz1h biiyuk ve muhte§em bir ~elenk kon
mu§, bunu diger mektebler tarafmdan ha
Zirlanan c;elenkler takib etmi§tir. 

Bu mada bando tarafmdan ~alman 
fstiklal mar§ile merasime ba§lanml§ ve 
Haydarpa§a izcileri tarafmdan direge 
Turk bayrag1 ~ekilirken talebeler tarafm -
dan hep bir agJzdan istiklal mar§l soy -
leomi§tir. 

Bi.iyi.ik bir intizamla dinlenen mill! 
mar§1m1zdan sonra Kad1koy kaymakam1 
ihsan « 19 MayJs» hakkmda bir nutuk 
soylemi§, Atatiirkiin Samsuna ilk c;lki§IDI, 
ve neticelerini anlatarak hiikumetin spora 
verdigi ehemmiyetin sebebini, saglam vii
cudde saglam kafanm bulunabilecegini 
anlatmJ§ ve si:izJeri s1k s1k alkJ§lanml§hr. 

Kad1koy kaymakammm nutkunu mi.i • 
teabb istanbul Erkek Muallim mektebi 
talebelerinden Husnu giir bir sesle 19 
May1s tarihinin k1ymetini, bir milletin be
den kabiliyetini, karakterini yi.ikseltmek 
hususunda ve yurd sevgisinde sporun oy
myacagl roli.i tebari.iz ettiren pir nutuk 
soylemi§ ve sozleri dakikalarca alkl§lan
mi§tJT. 

Nutukl:rr bittikten sonra erkek talebe • 
ler sahanm bir kenanna oturmu§lar ve kiZ 
talebeler verilen kumanda ile idman hare
ketleri yapmaga ba§lamJ§lardlr. 

Bu seneki hareketler diger senelere 
nazaran daha guzel ve talebeler de daha 
~ok muvaffak olmu§, seyirciler genclerin 
her hareketini alkl§lamJ§lardJr. 

K1z talebelerden sonra erkek talebeler 
bedeni hareketler yapml§lar, onlar da u • 
zun uzun alkl§lanml§lardu. 

Hareketler bittikten sonra talebe ile 
beraber kuliiblerin sporculan ~h§makta 
olduklar1 §ubelerio kiyafetlerile ve mun -
tazam yuriiyuslerle stadyom dahilinde 
bir gec;id yapml§lar ve milli §arkJlar soy -
liyerek geldikleri yollardan mskteblerine 
gitmi§lerdir. 

Diger sahalarda 
Di.in ogleden sonra saat 15 te Baklr • 

key, $emsipa§a, $ere£, Oniversite, Top -
kap1, $i§li ve Beyoglu spor sahalarmda 
da semtin Halkevlerine mensub sporcu • 
lar tarafmdan merasim yap1lm1~~ sonra da 
muhtelif eglenceler ve miisabakalar ter • 
tib edilmi§tir. 

Oniversite spor sahastnda 
Oniversite spor sahasmdaki merasim 

ve miisabakalar, Eminoni.i Halkevi hi • 
mayesinde bulunan 14 kuli.ibe mensub 
gender tarafmdan yapllml§tlr. Gene spor
cular evvela Cagaloglundaki Halkevi bi
nasmda toplanm1~lar ve saat 14,30 da 
onde itfaiye miZlkas• oldugu halde Be
yaztda hareket edilmi§tir. Saat 15 te, 
Eminonii kaymakam1, Halkevi rei.si, ka
za erkam da hazu oldugu halde Istiklal 
mar§ile merasime ba§lanmi§tlr. Bundan 
sonra gene bir sporcu 19 may1s spor 
bayrammm ehemmiyetini tebariiz ettiren 
bir nutuk soylemi§tir. Gene sporcudan 
sonra Eminoni.i Halkevi reisi Agah S!Tn 
tarafmdan bir nutuk soylenmi§tir. A • 
gab Sun Levend bu nutkile, muhtelif 
sahalarda gender tarafmdan yap1lan spor 
tezahiirlerinin manasmdan, memlekette 
spor telakkisinin degi§tigine bundan daha 
bi.iyi.ik bir deli! olam•yacagmdan, gencli
gin Biiyiik Onderi Ataturkiin, kendilerine 
tevdi ettigi mukaddes emanetio degerini 
tamamile aolamJ§ oldugundan bahse • 
derek genclere daima istikbal i~in ham
lanmalanm, giiniin hadiselerinden ilham 
alarak her an ve her dakika memleket 
mudafaasma haz1r bulunmalanm biiyiik 
bir ehemmiyetle tavsiye etmi§ ve Cum • 
huriyet devri gencligile saltanat devri 
gencligini de mukayese ettikten sonra §OY• 
le devam etmi§tir: 

«- Hayatta her§ey kaybolabilir. In
san basta olur, tekrar §ifa bulabilir; ser· 
vetini kaybeder tekrar bunu elde edebi • 
hr. F akat bir defa kaybettigi takdirde 
bir daha elde edemiyecegi bir §ey varsa 
o da ruh ve milli benligidir. Bunu kay • 
betmemek ic;in yap1lacak yegane ~are 
spar kuvvetile bedeni ve ruhu daima zin
de bulundurmakhr. <;i.inkii milletler mi.i
cadelesinde muvaffak olmak, her §eyden 
evvel sinir ve mukavemet i§idir.» 

Agah Smm1n nutkundan sonra Ge • 
c;id resmi yapJ!mJ§tlr. Daha sonra da 
beden hareketleri voleybol, futbo! mac;
lan yapJ!mJ§, kazananlara madalyalar 
dagihiml§hr. 

$ifli Halkevinde 
~i§li Halkevi spor sahasmda saat 15,30 

da istiklal mar§ile merasime ba§lanmi§ • 
hr. Bundan sonra Ev reisi Ahmed Ha· 
lid tarafmdan 19 may1s spor §enlikleri 
hakkmda bir nutuk soylenmi§ bu bayra -
mm genclik i.izerinde b1rakmasJ lazJmge
len tesiri tebari.iz ettirmi§tir. Muteak1 • 
ben gi.ire§ mi.isabakalan yap!lml§tlr. Da
ha sonra Galatasaray kuli.ibi.inden be§ 

geode ~i§li T erakki lisesinden be§ gene 
arasmda bir voleybol miisabakasJ yap1l· 
m1~t1r. Bundan ba§ka merasime i§tirak e
den diger sporcular arasmda c;uval, c;em
ber, yumurta, §i§e ve e] topu, ka§U miisa· 
bakalan yapiiml§hr. 

Kadrkoy Halkevinde 
Kad1koy Halkevinde saat 14,30 da 

merasime ba§lanml§tlr. Halkevi azalan, 
kaza kaymakaml ve sporcular Ev binas1 
oniinde toplanml§lar ve Ev binas1. oniin
de bulunan Atatiirk heykeline bir c;elenk 
koymu§lardn. Ondan sonra onde f1rka 
bandosu oldugu halde eski idman mual
limlerinden F aigin evine gidilerek ziya -
ret edilmi§ ve kendisine bir bi.iket veri! -
mek suretile eski ve kiymetli sporcu sevin
dirilmi§tir. Orad an F enerbah~e stadma 
gidilmi§, orada Kad1koy Halkevinin Kl
ztltoprak ve Hasanpa§a okullan arasmda 
bir futbol mac;1 yapllml§hr. Mac; 6 • 5 
K1Z1ltoprak tarafmdan kazamlml§tlr. Bir 
taraftan mac; devam ederken diger taraf
tan da 1 00, 200, 400, 800 ve 1500 met
ro muhtelif ko§ular yap1lmJ§ bu ko§ular
da Halkevinin yeti§tirdigi gender biiyuk 
bir muvaffakiyet gostermi§lerdir. 

Gece de Si.ireyya sinemas1 salonunda 
orkestra tarafmdan guzel bir konser ve
rilmi§tir. 

Be~ikta11 Halkevinde 
Be§ikta§ Halkevi tarafmdan haz1rla· 

nan merasim, $eref stadmda yap!lml§hr. 
Merasimde kaza kaymakaml, Halkevi 
reisi ve sporcularla Be§ikta§ halkmdan 
10 binden ziyade seyirci bulunmU§tur. 
Merasime Bogazic;i spar kulubii reisi Ke
rim tarafmdan soylenen bir nutukla ba§· 
lanml§hr. Bu nutuktan sonra Be§ikta§lt 
gi.ire§c;iler tarafmdan yagh ve serbest 
gi.ire§ mi.isabakalan, Galatasaray, Giine§. 
Be§ikta§, Pera, Arnavudkoy, Ortaki:iy 
Vt' Doganspor kuliiblerine mensub spor
culardan sec;ilen dort taklm arasmda 
da mac;lar yapilmt§tlr. Bundan ba§ka 
Be§ikta§ mi.itekaidlerile Be§ikta§ gencleri 
arasmda bir futbol mac;1 yapilml§hr. 

Gece Halkevi konferans salonunda 
bir kooferans verilmi§tir. 
Beyoglu Halkevinin yaptrir toren 

Spor ve genclik bayram1 miinasebetile 
Beyoglu Halkevindeki merasim, emsali 
pek az goriilen bir muvaffakiyet ic;inde 
yap!lml§tlr. 

Evin spor koluna mensub 250 k1z ve 
erkek aza, gogiislerinde alt1 ok i§aretini 
ta§lyan yeknasak ve tertemiz formalarile 
ve onde $ehir bandosu oldugu halde saat 
15,30 da Halkevinden aynlarak Tak • 
sime gitmi§lerdir. Burada abideyi ku • 
cakhyan gene Halkevliler, miZikamn da 
i§tirakile !stiklal mar§ml soylemi§ler ve 
kucaklanm dolduran c;ic;eklerini abideye 
atm1§lard1r. 

Abideye bu ~elenk koyma yerine c;i
c;ek atma ilk defa yap1lm•~ ve bu yenilik 
iyi bir tesir bnakmi§hr. 

Gender buradan tekrar rn1Z1kanm te
renniimlerine ayak uydurarak muntazam 
bir surette T aksim stadyomuna gitmitler 
ve orada bir ge~id resmini miiteabb saat 
16 da istiklal mar§ile merasime batlan
mJ§tlr. Ev reisi Ekrem Tur 19 may1sm 
tarihi ve milli mahiyetini tebari.iz ettiren 
giizel bir hitabede bulunduktan sonra k1z 
sporcular tarafmdan miizikle jimnastik, 
ritmik jimnastik ve bedil danslar yap1! • 
ml§hr. Spor ve danslarda bi.iyi.ik bir ka
biliyet gosteren Turk k1zlan uzun uzun 
alkl§lanml§lardlr. Beyoglu Halkevioin 
torenine i§tirak eden k1z ve erkeklerin bir 
k1sm1 da ekalliyetlere mensub Ev azas1 
idi. 

Gece de saat 21 da Evin kiZ ve er· 
kek sporculan tarafmdan gene ayni sa • 
Ianda aletlerle jimnastik. k1zlar tarafm
dan ritmik dans, stiples hareketler, bas • 
ketbol, gi.ire§, boks yap1lml§hr. 

Bundan sonra Halkevine mensub olup 
bir sene ic;inde girdigi miisabakalarda de
rece alm1§ olanlara madalya ve kupalar 
verilmi§tir. 

Erzurum (Hususi) - Erzurum ba -
han buyiik bir canhhkla kar§lhyor. ~ehir 
ve civannda kesif bir amele hareketi var; 
§imendifer, fran transit yolu, vilayet §O • 
seleri, miifetti§i umumilik in§aatJ ve Erzu
rum lmar Birliginin biiyiik in§aah ba~la -
ml§hr. Binlerce amele bu biiyuk i§lerde 
~ah§maktadJr. 

Y eni Erzurum; modern binalarile ve 
medeniyet getirecek §imendiferile 938 y1 -
lmda tamamen degi§mi~ olacaktn. ~ehir de 
park" ve agac; dikme i§lerine bu sene ~ok 
hymet verilmi§tir. Bilhassa Y eni§ehirde 
c;ocuk bah~eleri ve me§c;ereler yap1lmak
tad1r. F enol siitc;iiliik i~in de ~ah~1lmak • 
tad1r. 

Erzurumun c;ah§kan valisi Ha§im hcao, 
her sahada planh bir ~ah§ma hareketi yap
maktadJr, haziranda tatbika girecek yeni 
vilayet ve belediye biit~eleri Erzurum 
merkez ve miilhakatmda imar i§lerine 
kermi verilmesine ami! olacaktJr. 

Gi.indengi.ine kalabahkla§makta olan 
Erzurumda ev buhram butun §iddetile de
vam etmektedir. Y1lhk kuotratla ve alh 
ayhg1, hatta seneligi pe§m almarak kira -
lanmaSJ adet edinen mutavaSS!l derecede 
ve oturulabilecek bir evin y1lhk kiras1 
250 liradan a§agl dii§memektedir. 

Devlet, Hususi Muhasebe ve fmar Bir
ligi tarafmdan bu en mi.ibrem ihtiyac go -
zoniine ahnarak memurin apartlmanlan 
yap1lmasi di.i~i.ini.ilmi.i§ ve bu seneden iti
baren bu i§e ba§lanml§hr. ilk i§ olarak 
Miifetti§i umumilik mahallesinde modern 
bir otel yap1lacaktn. Muhasebei hususiye
nin mevcud evleri ~ogaltilacak ve lmar 
Birligi tarafmdan bir aparllman yap1 -
lacaktn. 

Bilhassa zabit ve memurlan biiyiik bir 
SlkmtJdan kurtarmak j~jn aJman bu aciJ 
tedbirlerin daha §Umullendirilmesi c;ok te· 
menniye §ayandlp. 

Erzurumda yiyecek ve ic;ecek te ucuz 
degildir. Karaman koyun etinin kilosu 
30 kuru§tan a§ag• dii§memektedir. Sebze 
yoksullugu da ya§amayJ bir kat daha 
pahahla§hrmaktad1r. Y eniden kullaml -
maga ba§byan maden komiiru odun, 
mahrukat buhranmm klsmen oni.ine gec;
mektedir. Maden arama enstitiisi.i tara -
fmdan ~ok zengin oldugu soylenen Er -
zurum §ehri civarmdaki maden komiir -
Jeri sahasmda sondaj yapilacagJ soylen
mektedir. 

gram vec;hile Halkevine mensub sporcu -
lar ve semtin biitun ilkmektebleri Top • 
kap1 haricindeki spor sahasmda toplan • 
mJ§lardJr. Saat tam 16 da banda tarafm
dan c;abnan fstiklal mar~ile merasime ba~
lanml§hr. On dan sonra Halkevi ve Top· 
kap1 Cumhuriyet Halk Parti kolu namma 
Mithat Peker tarafmdan bir nutuk soy
lenmi§tir. 

Gene bir sporcu tarafmdan da 19 ma· 
yts bayrammm ehemmiyeti hakkmda bir 
nutuk soylendikten sonra gendik and ic; -
mi§, o muhhitteki ihtiyar sporculara mu -
rahhaslar gonderilerek bayramlan tebrik 
edilmi~tir. Bundan sonra mekteblerin son 
s1mf talebeleri arasmda cimnastik yap1l • 
ml§tlr. Daha sonra da Ev himayes!ndeki 
spor kulubleri tarafmdan voleybol, gure§, 
boks mac;lan yapilml§hr. 

Gece de T opkap1 haricindeki aile bah
c;esinde toplamlml§, Halkevi reisi tarafm· 
dan soylenen bir nutuktan sonra sabaha 
kadar devam eden bir halo verilmi§tir. 

Samatya 28 inci mektebde 
merasim 

19 may1s genclik bayram1 dolay1sile 
di.in ak~am Samatyada 28 inci ilk
mektebde giizel bir miisamere verilmi§ 
Hila! bandosu )stiklal mar§Jm c;alml§ ve 
muallim Arif Ulkii tarafmdan bir konfe
rans verilmi§ ve zeybek danslan yap!lml§· 
hr. 

Geceki merasim de pek parlak olmu§ Adalarda 
ve en ki.ic;iik sporcu tarafmdan soylenen 
b. kl "h b 1 19 may1s biitiin Adalarda candan kut-lr nutu a 01 ayet u mu§tur. 

lulanml§, bilhassa Burgaz adasmda Parti 
Oskudar Halkevinde Ocag1 meydamnda haZJTlanml§ olan bay-

Oski.idar Halkevinin hazlrlad!gl pro- rak diregiJlin yanmda ve biiti.in Ada hal
gram, Semsipa§a spor sahasmda tatbik e- kmm huzurunda talebeler spor gosterileri 
dilmi§tir. Saat tam 15 te kaza kar.maka • yaphktan sonra ocak ba§kam malul subay 
mr, Halkevi reisi, sporcular, ve Uskiidar Hilmi Egemen tarafmdan heyecanh bir 
ilkmektebleri spor sahasma gitmi§ler, soylev verilip Bugiiniin yiiksekligi an • 
mektebler kendilerine tahsis edilen yerleri latlimJ~hr. 
i§gal etmi§lerdir. Buodan ba§ka burada ~~~~~~~~~~~~~~~ 
merasime muhtelif san' at erbabmdan bir = 
~ok heyetler de i§tirak etmi§tir. Merasime 
lstiklal mar§ile ba§lanml§, ondan sonra 
bayrak c;ekilmi§tir. Daha sonra reis ve 
bir gene sporcu tarafmdan hirer nutuk 
soyleomi§tir. Daha sonra Anadolu tdman 
kulubile Beylerbeyi kuli.ibi.ine mensub ta
k~mlar arasmda bir futbol mac;1 yap1lml§· 
hr. Mac;tan sonra da voleybol. boks, gi.i
re§ miisabakalan yap•lmJ§tlr. 

Gece Halkevi salonunda Meraki piye
si temsil edilmi§tir. 

$ehremini Halkevinde 
Sehremini Halkevinin hamlad1gt pro· 

Tiirk gen~ligine 
ogiidler 

Kendine bak. 
T emiz yiirek, dogru soz, giizel 
viicud. 
Yiirii, ko,, atla, giiref. 

Pinekleme! 
$en ol ~evik ol. 
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'\\ GUNUN BULMACASI 
fst. Borsas1 19/5/937 1 2 3 4 5 tl 1 8 9 10 

~I I I I 1•1 rnT 
I I I I I 1•1 I I 

3 I I I I I I I 1•1 
4 I I I 1•1 I I I I 
5 I I 1•1 I I I I I 
6 1•1•1 I I I 1•1 I• , I I 1•1 I I 1•1 I 
8 I I I I 1•1 I I I 

I 
~ I I ttl!J:: 1 

Soldan sa~a: 
1 - Orta zaman §ovalyelerinin oturduk

larr yer, bir nakliye vas1tas1. 2 - Deniz 
general!, sir. 3 - Qanakkale civarmda blr 
yer. 4 - Nezir, frans1zca cbayan~. 5 -
frans1zca cyi.in~, eski b!r Ti.irk muslki§lnasl-
6 - inegin ~ccugu. 7 - ispany~da fevkn
Jadesi ~1kar, dudak, frans1zca saY!. 7 - Bir 
villiyetimiz, keder. 9 - islm, fena. 10 -
Yemi~gi, !htlyar. 

Yukandan a~g1ya: 
1 - Latife eden. 2 - Haz1r, lnsan. 3 -

Arnavudlugun merkezi, Tibet rah!b!. 4 -
9ift9inln Jevaz1matmdan. 5 - iran d!Iinde 
csu~, eski mekteblerdeki ceza vasitalarm
dan biri. 6 - bllgi-;Iere yak~Ir blr surette, 
bir emir. 7 - Acay!blik. 8 - Ortada, beda
vadan sahib olunan §ey. 9 - Alfabentn 
1kl harfi blr arada, amt. 10 - En 90k, ha
yat. 

Evvelki bulmaeanm haUedilmi~ ~ekli 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

11GTATLTIIBI t lYlE Tl • i 
2 EIDIEIBI t I•IAIYIAIK 
3 LIAIHIOIRI•IRIAIGIA 
4 i IT •I•I•IFIAIMI• I<; 
b BIE -51AIRIEITI•IPIA 

PARALAR 
All~ Sab~ 

Sterlin 627.- 627.-
Dolar 122.- 126.-
Frank 113.- 114.-
Liret 120.- 125.-
Belcika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
lsvicre Fr. 570.- 575.-
Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 66.-
Kron Cek 70.- 75.-
Silin Avusturya 21.- 23.-
Mark 25.- 2~.-

: Zloti 20.- 23.-
Pen~to 21.- 24.-
Le:v 12.- 14.-
Dinar 48.- 52.-
Kron fsvec 30.- 32.-
Altm 11!59.- 1060.-

II Banknot 254.- 255.-

CEKLER 
Ac•h~ Kapams 

Lonrda 625.50 623.-
New-York 0.7903 0.7910 
Paris 17.68 17.7575 
Milano 15.0168 15.0750 
Briiksel 4.6914 4.7084 I 
A tina 87.37 !!7.72 
Cenevre 3.46 3.4730 

I Sofya 63.9488 64.205 
Amster d. 1.4375 1.4425 

' Prall 22.6618 22.7525 
Vi van a 4.2062 4.2230 
Madrid 13,7090 13.7640 
Berlin 1.9664 1.9743 
Varsova 4.1662 4.1830 
Budaueste 3.9810 3.9!!68 
Biikres 107.5940 108.025 
Bel~trad 34.3725 34.51 
Yokohama 2.7481> 2.7575 
Moskova 24.7125 24.615 
Stokholm 3.10 2.1132 

ESHAM 
Acdl$ Kapams 

Asian CimentB 13.90 13.95 
6 OIPIE IRIAI•IAIKI t IM1 

iSTiKRAZLAR 
Acili$ Kaparus 

Tiirk borcu I Pe&in .. .. I VadPli 20.25 20.15 
• • llVadeli 19.90 19.90 

Er~tani 95.- 95.-

I TAHViLAT 

I Acil1s Ka1>ams 

1 

1 LIEIRI•IMIAINI• y A 
s ul•l i lvlolol•l-5 A K 
!,.IAIRIAINI I IL lAIN ~I 0 oloi•IKIAIMIAIRJO -

Anadolu .. IVadP1i 40.- 40.-
• ll Vadeli 40.- 40.-
• Miimessil .. " Vadeli 44.20 44.20 

\ 4 

Panay1r ve Pehlivan Giiresleri 
' Karacabey (Kocagoz) mevkiinde me~hur Karacabey Panaytrl 

26 May1s Car,amba ba,hyacak ve 4 gUn sUrecektir. 
Bu f1rsatla; 25 rnay1s sah giinii saat 13 te Curnhuriyet Halk Partisinin

korumasJ altmda Parti Kura~ yap1sma yard1m ir;in: 

Serbest ve Y agl1 Giire~ler 
yap1Iacakbr. Serbest giire~lerde: Dinarh Mehmed - Adapazarh Cemal • 
Es:onya.~J Gogiov ve Karadagh Dimiter pehlivanlar kar§tla§acak ve 
yagh gure~lerde rnemleketirnizin iinlii pehlivanlan tutu~acaklard1r 

Yagh giire§lerde: Ba§a 50, ortaya 25, kiir;i.ik ortaya 10 ve · 
desteye 5 lira miikafat verilecektir. 

Kars C. Halk Partisi Ra,kanbgJndan: 
. 1 - Kars §ehrinde yap1Iacak 49323 lira 63 kuruil bedeli ke§ifli Halkevi 
m~aatl kapah zarf usulile 14/5/937 giinii ihale edilmek .. t 1 t Talib ,.Ilan d • d uzere uza 1 In!§ 1r . 

.,. . a Igm an pazarhk suretile ihalesi 24/5/937 giini.ine uzahlm1~hr. 

k 
2 - !hale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak ilyonkurnlca yap1Ia -

ca br. ... 
3 - Mu":akk~t teminat 3699 lira 27 kuru~tur. 
4 -C HBupi§eB aid pro_ie, ke~if evrala, miinakasa ~artnamesi ve fenni §art

name · . · · . a~kanhgmdan paras1z verilecektir. 
5 - Istekh .olanlar teklif mektublarmx 2490 say!lx kanuna uygun §ekilde 

hazrrhyarak temmat mektublanm ve ehliyet vesikalanm havi bir zarf ir;inde 
.rruayyen saate kadar makbuz rnukabilinde Parti Ba§kanhgma vermeleri ilan 
olunur. (2813) 

istanbul Defterdarbgmdan 
Senelik 

Cins ve rnevkii 
muharnrnen Kira 

kirasx rniiddeti 
Lira 

Kad1koyiinde FenerbahQe mesiresi yanmda Milli Emlake aid 
eski bostan ve bu bostan ile deniz arasmdaki kumsal 
mahallini rnii~temil 15283 metre murabba1 deniz banyo 
mahalli. 
Tophanede Bogazkesen caddesinde 4 numarah diikkan 
Tcphanede Bogazkesende Necati B. caddelerinin birle§itigi 
ko§ede kain 2 ve 335 numarah kazino. 
Tophanede Necati B. caddesinde 351 No.lt diikan 

~ • ,. 359 ,. ,. 
• ,. " 361 ,. ,. 
,. ,. ,. 379 ,. ,. 

225 
108 

318 
120 
120 

96 
42 

3 Y1l 
2 ,. 

2 ~ 

2 • 
2 ,. 
2 • 
2 ,. 

Yukanda cins ve rnevkileri yaz!lt yerler hizalarmdaki senelik kira ve 
miiddctler iizerinden ac;lk arthrma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin 
tediye ~eraitini ogrenrnek istiyenlerin 27/5/937 per~ernbe giinii saat on dort
te % 7,5 pey ak~elerile Milli Emlak Mi.idiirliigiinde toplanan Komisyona gel
meleri. eM.• (2689) 

BASURA f;ARE S iNiR, «;ARPINTI ve BA YGINLIGA ADEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTES TiN 
Ameliyats1z basur rnemelerini mahve
der, kam, agny1 derhal keser, biitiin 
diinyada ~ohret bulmu~. yiizlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanmi~tir. 

DO KTO R ---· 

Kemal Osman 
BOZKURT 

Si n i r hastahklar• mUtehass•s• 
Cagaloglu Kapahf1nn kar,tll No. 42 

I•••• Telefon: 22666 ---•1 
Dr. Ihsan Sami 

T i FO A$151 
Tifo ve paratifo hastahklarma tu

tulrnamak iQin tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze a~1drr. Her ecza· 
nede bulunur. Kutusu 45 kuru~tur. 

Hiddet, merak ve korkudan bay1lanlar, siniri, hafakam, Qarpmbsl 
tutanlar 20 damla cNevrol Cerna!» almca hemen aQlhrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga Qikmaym1z. Bu me~hur 

Pek rni.iessir bir ilacd1r. Bel )?;ev~ekligini geQi· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencle~tirir. Sui
istimal edilmi~ yorgun vilcudlan dincle~tirir. 

cNevrol Cemah i alrrken •Cemah ismine dikkat ediniz. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme 

Nafta Vekaleti 
ilan• 

Samsun Su isleri 8 inci Sube 
' ' 

Miihendisli~inden: .... 
1 - <;ar~amba ovasmm kurutulmas1 ameliyatmdan olrnak iizere Abdal 

·mr>agmm 1slah1 iQin projesine gore yaphnlacak ameliyat ve in~aatm yapil
masJ kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~ ise de talib zuhur etmediginden 
yeniden 26/4/937 tarihinden itibaren bir ay rniiddetle ve ayni usul ile ek • 
siltmiyc <;lkanlml§tlr. 

2 - Ke~if bedeli 32421 lira 12 kuru~tur. Bu in§aat ir;in rnevcud evrak 
~unlard1r: 

A - Arneliyat ve in~aat resimleri 
B - Ke~if ve hulasai ke§if cetvelleri 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Hususi §artnamei fenni 
3 - ikinci maddede yaz1h evrak 162 kuru~ rnukabilinde Samsun Su t~

leri Sekizinci $ube Miihendisliginden tedarik edilebilir. 
4 - Eksiltmiye girmek iQin Naf1a Vekaletinden bu gibi i~;;leri yapabi -

lecegine dair 937 senesine aid ehliyet vesikasma malik olmalan Iazimd1r. 
5 - Eksiltrne 27/5/937 tarihine musadif per~embe giinii saat 15 te Sam- · 

sunda Su i~Ieri Sekizinci Sube Miihendisligi binasmda toplanacak eksiltme 
Kornisyonu huzurunda yap!lacakhr. 

Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 nurnarah kanun hi.i
klimlerine gore usuliine tevfikan haz1rlanmi~ ve miihi.irlenrni~ olan zarflarm1 
Su i~Ieri Sube Miihendisligine makbuz rnukabilinde vermi§ bulunmahdirlar. 

Bu saatten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Postaca vaki olacak tehir
ler nazan itibara ahnmaz. 

6 - Bu ameliyatm muvakkat teminab 2431 lira 50 kuru~tur. 
7 - t~i iizerine alan rniiteahhid Yi.iksek VekaletQe ihalenin tasdik ol

dugu kendisine yaz1 ile teblig edildigi tarihten itibaren 15 gun iQinde muvak
kat teminahm kat'i terninata iblag ve ayni zamanda miiddeti i~inde rnukave
leyi noterlikten tescile mecburdur. (2588) 

A L'ETOiL L. HOVAGiMYAN-
437 Beyoglu Istiklal caddesi Tel. 43752 

PARiSDE A. K L AVER i 'nin Lastikli 
Dantel'den Liiks hakiki SKANDAL GENLER ve 
SUTYENGORJLAR gelmi~tir. 
Miitehassxs korsetyer Bayan tarafmdan tsmarlama 

LASTEKS ve kuma~tan son moda kotseler, sutyen~ 
gorjlar ve sthhi kemerler yapthr. 

B ir tecrUbe kAfidlr. ----• 

Naf1a V ekaletinden: 
1 - Diyarbekir istasyonundan ba1?hyarak Dicle vadisi istikarnetinde 

Cizreye dogru yaptlacak 65 kilometrelik demiryol etiidii kapah zarf usulile 
eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Ell:siltme 28/5/937 tarihinde cuma giini.i saat on be§te Vekalet De-
miryollar tn~aat dairesindeki eksiltme Kornisyonu odasmda yaptlacakttr. 

3 - Bu i§in ke~if bedeli 29,000 liradrr. 
4 - Muvakkat teminat 2175 lirad1r. 
5 - Bu i~e aid mukavele projesi, eksiltrne ~artnarnesi, baymd1rhk i§leri 

gene! §artnamesinden rnlirekkeb bir tak1m rniinakasa evralu 145 kuru§ rnuka
bilinde Demiryollar in§aat dairesinden tedarik olunabilir. 

6 - Bu eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numarah kanun rnucibince 
ibrazma mecbur olduklar1 evrak ve vesikalarla 7/5/937 tarih ve 3297 numarah 
Resrni Gazetede ilan eqilrni§ olan talimatnameye gore Vekaletten verilmi§ 
•Etiid rniiteahhidligi vesikasi> m havi teklif zarflanm mezkur 2490 numarah 
kanunun tarifatl dairesinde haz1rhyarak 28/5/937 tarihinde saat on dorde ka
dar Demiryollar 1n$aat dairesindeki Kornisyona makbuz rnukabilinde ver • 
mi~ olmalari lazlmdir. cll78· (2643) 

Yalmz isrnine dikkat ediniz. 

NE MUTUL! •• 

Ne mutlu o 
giizel kadxna 
ki, giizelligini 
muhataza etmesini bilir. Ve 
yine ne mutlu o giizel ol· 
m1yan kadma ki giizelle~ • 

memn strrmt bilir. 

KREM VENOS 
biitiin giizel kadmlarla gii
zel olmxyan yahud giizel 

goriinmiyen kadmlann 
biricik dostudur. .................... 

1918 • 1334 TIB 

F akiiltesi Mezunlar1na 
T1b Fakiiltesi 1918 (334) mezunlarmm 

maylSln yirmi iir;iincii pazar giinii 19 un
cu ylldoniimiinii <;arnhcada Safa bahr;e
sinde kutluhyacaklarmdan istanbulda 
ve civarda bulunan bilciimle arkada§la
rm ailelerile o gun erkenden rnezkilr 
bahc;eyi te§rifleri rica olunur. 

Tertib Heyeti 

Y eni Tiirk musiki 
Yaytm 

Kurumu Ba~kanhS'Jndan: 
Kurumumuz iiyelerinin bir k1smi ta§

rada bulunrnalan dolay1sile genel top • 
lantlda ekseriyet olmadtgmdan toplantx
mn 22/5/937 curnartesi giinii saat 14 e 
buak!ldtgmdan bilurnum san'atkar ar
kada§larm haz1r bulunrnalan rica olu
nur. Ba§kan H. H. Ta~k1ran 

P Dr. HORHORNi• 
Eminonii eczanesi yanmda hergiin 

ak~ama kadar hastalarm1 kabul 

.. __ eder. Tel. 24131--Iii 

IHTiVARLIK 

Pe$inizden Geliyor't 

ONA KAR$1 

Haz•rhk ll oavran1n tzl 
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iNKIBAZI. HAZIMSIZLIGI. MiDE 
EKSiLiK VE Y ANMALARINI 

' 

MAZO 
MEYVA TUZU 

giderir. Hi'<bir zararh ve miishil maddesi yoktur. Seker hastahg1 olanlar bile ala• 

bilirler. MIDE ve BARSAKLARI ALISTIRMAZ. l~;ilmesi Iatif, tesiri k~ 
lay ve miilayimdir. Yerini hi'<bir miimasil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 
oeposu. istanbul Y enipostane arkasmda No. 4 7 

Ankara Niimune Hastanesi 
Ba,tabibliginden: 

Hastal"enin 937 mali senesi ihtiyac1 olan a§ag1da cins, miktar, tahmini 
fiat ve eksiltme ~ekillerile muvakkat teminatlar1 yaz1h 44 kalem erzak ve 
saire 15 mayt~ 1937 tarihinden 31 may1s 1937 tarihine kadar on be~ giin miid
detle eksiltmiye konulmu~tur. 

;;artnameler Ankarada Niimune hastanesi Ba§tabibliginden ve tstan
huld:i Slhhat ve iGtimat Muavenet Miidtirliigunde goriilebilir. 

Eksiltme 2 haziran 1937 ~ar~amba giinii saat 10 da Ankara Niimune has
tc.nesinde te~ekkiil eden hususi komisyonda yap1lacaktlr. 

DiKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak Komisyon

ca almam1yacagmdan bunlan vermek istiyenler ihale giiniinden evvel Has
taney-: miiracaat ederek teminatlanm Maliye Vekaleti veznesine yatlracak· 
la~d1r. c1215~ (2730) 

'l'ahmin edilen Muvakkat 
fiat teminat Eksiltmenin 

« Providence .. transatlantigile 

Paris Seyahatleri 
1 inci seyahat 11 Haziran 
2 nci , 4 Agustas 

Doniit : Ni• • Monte Karlo - Roma 
Briodizi·Pire • tarikile vaptlacakbr 

Fazla maiOmat l~ln: 

N A K 
•evahat acentabg1na miirac:aat. 

Galata. R1hhm ead. 7. Tel. 43126 

Motorlii Vasttalar 
Adnan Halet Taf}ptnar 

Otomobil kullananlara ve tofor
lere, motor iflerinde ~abtanlara la
z•m bir kitabd1r. Kitabcdardan ara-

Lira Kr. Kilo Lira Kr 
6662 50 65000 500 ----

Cinsi 
Birinci nevi has ekmek 
Francala 

~ekli ym1z. 
Kapah zarf usulile Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat ve 

712 50 5000 54 ----
13300 - 38000 997 50 Koyun eti 

.. .. ~ 

,. ,. ,. lkbal, Beyoglu Ha~et Kitabevi. 
700 ---- 2000 52 50 

3600 - 4000 270 -
6600 - 44000 495 -
4590 - 27000 344 25 
320 ---- 1000 24 -

2800 - 10000 210 -
2475 - 5500 185 65 

65- 500 5-
260 - 2000 19 50 
120- 1000 9-
36- 300 2 70 

800 - 1000 60 -
270 - 1000 20 25 
150- 500 11 25 
500 - 2000 37 50 
90- 300 7-

200 - 2000 15 50 
900 - 2500 67 50 

1800 - 30000 135 -
4400 - 22000 330 -

275 - 1000 20 65 
1280 - 16000 96 ----
2400 - 4000 180 -
460 - 23000 34 50 
240 - 8000 18 -
80- 400 6-

350 - 5000 26 25 
250 - 2000 18 75 
300 - 4000 22 50 
10- 200 -75 

300 - 3000 22 50 
600 - 4000 45 -
312 50 2500 23 50 
900 - 6000 67 50 
100 - 1000 7 50 
200 - 1000 15 -
240 - 4000 18 -
125 - 2500 9 40 
560- 800 42-
550 - 500 41 25 

23200 - 800 ton 1740 -

84083 50 Yekftn -

Kuzu eti 

Sade ya# 
Siit 
Yogurt 
Kesme l'?eker 
Toz ~eker 
Sa bun 
Birinci nevi un 

Kuru fasulye 
Nohud 
Mercimek 
Kuru kaYJSl 
Makarna 
$ehriye 
Pirin~ unu 
Ni§asta 
<;ama~Ir sodas1 
Benzin 
Tuz 
Pirinc 
Kuru iirlim 
Patates 
Tavuk aded 
Yumurta aded 
Limon aded 
Sale a 
Kuru sogan 
Semizotu 
tspanak 
Havuc 
Kabak 
Pathcan 
Do mates 
Taze fasulye 
Taze bakla 
Taze bamya 
P1rasa 
Lahana 
Zeytin yagx 
Kuru bamya 
Kok ki:imtirti 

Ac1k eksiltme • 
Kapah zarf usulile 
Aclk eksiltme ,. 

,. 
.. 

,. 
,. 

" 
,. 

" 

,. ,. 
.. 

,. .. 
,. 

• ,. ,. .. 
,. .. ,. 
,. .. 
,. 

" ,. ,. 
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,. 
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Kapal1 zarf usulile 

istanbul Liman i,Ietme idaresinden: 
1- idaremizin Galata Giimriik binas1 yanmdaki Mumhane antreposu 

ve ittisalindeki biiro binas1 y1ktmlacak ve enkaz1 da satilacakt1r. 
2 - Teminatl (2000) lira olan bu i§in pazarhg1 31/5/1937 pazartesi gii

nii saat 10 da $efler Enciimeninde icra edilecektir. 
3 - Her tiirlii izahat ve §artname i~;in Fen Servisi $efligine miiracaat 

olunmas1. (2837) 

Darii~~afaka Direktorliigiinden: 
Mekteb iGin 938 senesi may1s nihayetine kadar iktiza eden et ve ekmek 

kapah zarf usulile eksiltmiye konulmm~tur. 27 may1s 1937 per§embe giinii 
saat 15 te et ve ayni giinde saat 16 da ekmek eksiltmesi yap1lacakbr. 

Taliblerin yevmi mezkurda miiracaatleri ve §artnameyi hergiin Nuru • 
~maniyede TUrk Okutma Kurumunda gi:irmeleri. (2838) 

l<ocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Vilayet dahilindeki batakhklan kurutmak i~;in iki aded Ekskavator ma

kinesi satm almacaktlr. 
ihale haziramn onuncu per~embe giinii saat on be§te kapall zarf usulile 

'Vilayet makammda yapllacaktrr. 
Muvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan (35000) liramn 

Yiizde yedi bu~ugu (2625) liradrr. 
1steklilerin bu miktar teminat mektubu veya banka makbuzile tek

lif mektublarrm 2490 numarah kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesin
de ihale giinii saat on be~e kadar Vilayet makamma vermeleri Iazrmd1r. 

Postada vaki olacak teaahhiir nazan dikkate almmaz. ;;artnamesi Vilayet 

Fenni sUnnet~i 

Emin Fidan 
Be,ikta§ 

Erip aparbman 
Tel. kabioe 44395 

ev 40f21 

Ziihrevl ve cild hastahklart 

Dr. Hayri Omer 
Ogleden sonra Beyoglu Agacami 
kar§ISlnda No. 133, Telefon: 43585 

TUrkiyenin en me,hur 

Giil bah~esi 
Yiizlerce ~e§id dort bin biiyiik, kii~iik 

giil. <;amhk, bag, meyva, cilek. 
Erenkoyiinde Etemefendi caddesinde 

(Haydra Bey) in 135 numarah ko§kii 
yalmz gi.illerile duvarlanmn degednden 
daha a§agi fiatla yani (6,000 liraya) sa
tlhktlr. Telefon: 52.62 . 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Goiiia ve dahili hastahk.lar 

miitehasstsl 
Cenevre Ontversftestnden mezun, 

Cenevre T'b FaJcfJlteSi ve h.allc 

sanato771omu sabtk aststam 

Belediye karfJstnda Sinanaga 
daireleri. Ogled en sonra ikidea · 
itibaren hastalanm kabul eder . 

Telefon: 23565 

istanbul be§inci icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolay1 mahcuz ve satl} -

masma karar verilmi!~ olan iki kiirk 
manto 20/5/937 tarihine musadif per -
§ernbe giinii saat 10 da istanbul Mah
mudpa§ada, Kiirk~ii hanmda 47/48 
No. h diikkan oniinde, birinci a~1k art -
hrma suretile sat1lacagmdan istiyenler 
mezktlr giin ve saatte mahallinde haZir 
bulunacak memura miiracaat etmeleri 
ilil.n olunur. 

Operator 

RIZA UNVER 
Dotum ve kad1n hastaltklar• 

mUtehaSSISI 
Ca~alo~u. Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yap! 
T elefon 22638 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, T op~ular cad~ 37 

I
Enciimen kaleminden parastz almabilir. (2308) 

Devlet Demiryollar1 ifletme Umum Miidiirlilgind:J 
I\!uhammen bedellerile miktar ve vas1flan a§ag1da yaz1h 7 grup malzeme --~~~~Si":o~y~d~a::nliiiiiiiiiiiiiiiiia 

\'e e~ya her grup ayn ayn ihale edilmek iizere hizalannda yazlh giinlerde SONNETr.l AHMED 
ac;1k eksiltme ile satm almacakhr. Y 

Bu i$e girmek istiyenlerin her grup hizasmda yaZih muvakkat teminat ve lkametgah ve muayene-
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme g\inii saatine kadar Komis • baoe <;arpkapt tramvay 
Yona miiracaatleri laz1rnd1r. durailt No. 3 

Bu i§e aid ~artnameler Komisyondan paras1z olarak dagxtilmaktad1r. 
1 - 37 aded flanc;h dokme boru, muhammen bedeli 1221 lira ve muvak- Yedinci icra memurlugundan: 

kat teminatt 91 lira 58 kuru~ olup a!;lk eksiltme 24/5/1937 pazartesi giinii sa- Dairemizin 936/2334 sayih dosyasile 
at onda yap1laeaktrr. 

2 - 700 metre denizlatl kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 aded kablo mahcuz olup paraya !;evrilmesine karar 
kofresi, muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminatl 147 lira olup a~lk verilen sekiz par~;a muhtelif hah, biife, 
eksiltme 2415/1937 pazartesi giinii saat onda yapllacaktlr. 
. 3 - 1300 kilo muhtelif eb'adda kenevir ip, 1000 kilo katranhk kenevir maroken oda taklm1, sedef kakmah eta
lp, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminah 148 lira 13 kuruiii olup jer, ~ini soba, gardtrop, konsol, ve sair 
ac1k eksiltme 24/5/1937 pazartesi giinii saat 10 da yap1lacakhr. 

4 - 30,000 aded tsparma~et mumile 300 kg. parafin, muhammen bedeli klymetli e§ya 24/5/937 pazartesi giinii 
1428 lira ve muvakkat teminatJ 107 lira 10 kuru§ olup ac1k eksiltme 24/5/1937 saat 8,30 dan 9,30 a kadar Be§ikta§ta 
Pazartesi giinii saat 10 da yapilacaktrr. 

5 - 2250 metre 25 c;iftlik kur~unlu telefon kablosu, muhammen bedeli Yildiz caddesi Mazharpa§a -Mazharbey-
1~.00 lira ve muvakkat teminah 135 lira olup a~1k eksiltme 27/5/1937 per§embe sokak 11 numarah evde haZir bulunacak 
f5Uni.i saat onda yapilacakhr. memur tarafmdan a<;lk arttlnna suretile 

6 - 6000 kilo don ya~, muhammen bedeli 2700 lira ve muvakkat temi-
ratt 202 J,2 lira OlUp a1;1k eksiltme 27/5/1937 per§embe giinii saat 10 da yapl• sahlacagi ilan O!UnUr. (32768) 
acakttr. 

7 1 Di§ tabibi 
1. - 1000 kilo 50 m/m2lik balm ~1plak kablo te, mu?ammen bedeli 1250 P~i~~a~il'lfEu·n~nun~·an•IF~!ny I ll'a ve muvakkat teminab 93 lira 75 kuru§ olup aclk ekslltme 27/5/1937 per-
§exnbe giinii saat onda yapllacaktrr. (2592). 

,_,., . Cagaloglundan istanbul Beledi esi 
i . 1 haziran 937 tarihinden itibaren en a§ag1 haftada b1r defa olmak iizere kar~ISma nakletmistir. 
~tl~ar halinde bulunan yerli veya ecnebi bir gazete veya mecmuaya, sahib, 
k es ~I miidiir, muharrir ve muhabir sua tile mensub olan, kazanc getirir ba§
k~ hlr i$le me$gul olm1yan gazetecilere bu vas1flarda olduklarma dair Tiirn?e Cumhuriyeti Matbuat Umum Miidiirliigiinden vesika getirmek ~artile 
is; aybk HaJk Ticaret biletleri % 60 tenzilatla satllacakhr. Fazla tafsilat icin 

asyonlara miiracaat edilmelidir. (2842) 

Sahfb ve BQ.fmuflamrt: Yunaa Nadi 
Umumt ne~rtyatt tdare eden Yaza lfien 

Mildilril: Hikmet Mii.nil 

Cum/I.UNJitn matbaaa 

Istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
D. No. Semti ve mahallesi 

8419 Biiyukdere 

8302 Pendik Yayalar koyii 

8524 Balat Karaba1 

8584 Kad1koy lbrahimaga 

7606 Kumkap1 Caduciahmedc;elebi 

7649 Tarabya 

5551 Kad1koy Ziihtiipa§a 

3834 Cengelkoy 

5070 Heybeliada 

3399 Kurtulu§ Yeni§ehir 

3407 T ophane Ekmekc;iba§l 

2747 Ye§ilkoy Umraniye 

145 3 Edirnekapt Hacunuhittin 

4115 Kuzguncuk 

3875 Oskiidar Selamiali 

2045 Edirnekap1 Hacimuhittin 

1943 Burgazada 

2232 Bostanc1 Catalc,;~me 

8337 Kuzguncuk 

5317 Kuzguncuk 

Lamhrinos 

Biiyiikdere Pavli 
mevkiinde 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

E: 9-11 453 metro arsa 240 
896/10 25,722 metro tarlamn l/2 his. 2800 

E: 13 Y: 31 Bahc;eli ah§ah hane 650 Kopriiba§I 

Sarayarkas1 

Ciftegelinler 

E: 49 Mii. Y: 2 I 084 metro miifrez arsa 550 

Dere~i 

Bagdad cad. 

Hasanpa§aseddi 
yukan sokagmda 

E: Cimento Y: B1g1t 
ve Komiircii c;tkmaz1 

E: Markikalfa 
Y: Devsiileyman 

E: Y enic,;e§me 
Y: Cambaz 

Cekmece caddesi 

Yaghane 

E: Hacikaymak 
Y: Hacimente§ 

Babacan 

Kaloskalfa 

E: Yeni Y: Sarmc,; 
ve Yeni 

Alipa§a caddesi 

E: Mente~bagi Orta 
Y: Mente§bagi ve 
Bereketli 

E: Kumbaoglu 
Y: Hamam 

E: ve Y: 6-8 Bahceli kargir fmn ve arsarun 1000 
19/120 tam ve bir pul ve 4 
humus pul hissesinin 16 sehim 
itibarile 9 sehmi 

E: 41-43 312 metro arsa 320 
E: ve Y: 2 fc;inde lie kuyusu ve meyva 1500 

agaclan ve oda ve ahm bulu-
nan bostamn 2839/12672 his. 

E: 8-8 Mii. Ah~ab hane ve arsa 420 
Y: 3 ve 13 

E: 13-15-17 581,50 metro 4 k1t•a arsa 580 
ve 3 Mii. 

E: 12 72,50 metro arsa 80 

1 0 38,29 metro arsa 80 

13 13780 metro tarlanm 1/4 his. 565 
15 89,50 metro arsa 450 

E: 12 433 metro arsamn I /2 hisssesi 230 

E: 13-15-17 lki k1t•a ar!a 330 
Y: 15-17-19 
E: ve Y: 6 46 metro arsa 

E: 8 189,50 metro arsa 

280 
200 

E: J 5 Mii. 181 metro arsa 200 
Harita: 102 
E: 3 Y: 7 Bahceli ah~ab hanenin 1/6 his. 210 

7. Kargir hanenin 1/2 his. 350 

Yukanda evsaf1 yaz1h gayrimenkull er 31 /5/93 7 tarihine tesadiif eden paza rtesi giiniinden itibaren pazarhkla aah§a 
~Ikanlmt§tlr. T alib olanlann sah ve per§embe giinleri saat on dan on ikiye ve on dortten on yediye kadar miiracaatleri. 

Sablf miinhasuan gayrimiibadil bonosiledir. 

• 
I 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Ba§ ve Di§ agrdart, Artritizm 
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CUMHURIYET 20 Mayts 1931 

Yagla ve yags1z ac1 badem, yags•z kar ve yar1m yagl1 gece 

ASAN KREMLER • 
I 

<;illeri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarlar• gencle,tirir, gencleri giizellettirir. 

H A S A N lsmine ve markas1na dikkat. 
HASAN DEPOSU : ISTANBUL , ANKARA, ESKi~EHiR, BEYOGLU, BE$iKTA~. 

DVOLiN'in 
Goz kama~t1ran muvaffa~iyeti 

Terkibinin yiiksek fenni loy
metine ragmen, rekabet ka
bul etmez derecede ucuz ve 
sarfiyabmn ~oklugu sebebile 
daima taze olmasmdan ileri 

ge]iyor. 

«Radyolim1 biitiin memleketin 
tasdik ettigi bu meziyetleri saye
sinde halkt yabanc1 ve pahalt dit 
macunlarmdan kurtarmt,br. 
• ' . - • ~ ~ • t ;. - •• ~ . ·... ...... ..... .. ~ • • ~ - • 

Erzurum C. Halk Partisi 
Ba,kanhgindan: 

1 - 10/6/937 per§!embe giinii saat on be::?te Erzurum Cumhuriyet Halk 
Partisi binas1 dahilinde miite~ekkil Eksiltme Komisyonunda 65,000 altm1~ be§ 
bin lira in~aat bedeli olan Halkevi binas1 in~aati kapah zarf usulile eksiltmi
ye ~1kanlmi~tlr. 

2 - Evrak1 fenniyesini goriip okuyarak istiyen istekliler Trabzon ve ts. 
tanbul Naf1a Miidiirliiklerile Ur;iincii Umumi Miifett~lik Naf1a Mii§avirligin
de okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminati 4500 dart bin be~ yiiz lirad1r. 
4 - !stekliler Resmi Gazetenin 7/5/936 giin ve 3297 say1h niishasmda 

~1kan talimatnameye gore 937 senei maliyesine aid olup Naf1a Vekaletinden 
ahnm1ll ye elli bin lirahk yap1 i§leri yaptlgma dair vesikasm1 ihtiva etmek 
~artile 2490 say1h arthrma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sa -
rahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarm1 birinci maddede yaz!lt 
10/6/937 per§embe giinii saat on dorde kadar Komisyona iyice miihiirlii ol -
dugu halde vermeleri Iaz1mdrr. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (2814) 

GOzel di$1erlnlzle 
Her $eyi lezzetle yiyiniz 

Oiljleriniz iyi ve sa~lam olursa her !jeyi ke
mali lezzetle y~yebilirsiniz. Aym ·zamanda 1$~ht 
har tebessiimiiniizle herkesin takdirini kaza
mrsm•z. Pasteur'iin tedkikat• fenn•yesi daire
s•nde istihzar edilen Dentol dili suyu ve ma· 
cunu gayet antiseptik ve nefis kokuludur. 
Dentol d•s suyu ve macunu, dili etlerini kuY. 
vetlendinr . Nefesi tasfiye ve di~leri hiisnu 
muhafaza etti~• g-ibi dislere parlak bir be
yazhk verir. 

DENTOL; biitiin parliimorilerle eczanelerde 
satJI~r. 

on I o 
Her yerde DENTOL isteyiniz. 
Eczanelerde, parfomorilerde sabin-. 

Devlet Demiryollar1 A vrupa Hatb 
9 uncu i,Ietme Miidiirliigiinden: 

22 may1s 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa siir'at katarlarile Trak
ya katarlan ve gerek istanbul - Kii~iik\;ekmece aras1 Banliyo katarlan yeni 
vakti hareket cetveline gore i~lemege ba§hyacaklardir. Bu katarlarm kalk1~ 
ve van~ saatlerindeki degi§iklikler hakkmda istasyonlardaki afi~Ierde tafsi
lat vard1r. 

Banliyo katarlarmm seyrii hareket saatlerini giisteren ceb ciizdanlart gi· 
§elerde satihr. MUDURiYET 

(2794) 

Asipin Kenan 
Slzi soguk a1g1nhg1ndan, nezlede ripten, baf 
ve dif~ aAr1lar1ndan koruyacak en iiA budur 

lsmine dikkat buyurulmas1 

istanbul P. T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Posta nakil vas1talan i~in almacak 3000 kilo benzin a\rik eksiltmiye ko -

nulmu§tur. Eksiltme 24/5/937 tarihine musadif pazartesi giinii saat 13,30 da 
istanbul Yenipostane binas1 birinci katta istanbul Vilayet P. T. T. Miidiir -
Iiigunde miitei$ekkil Ahm Sabm Komisyonunda yapllacaktir. 

Muhammen bedeli 870 lira muvakkat teminat 65 lira 25 kuru§tur. Ta -
liblerin ~artnamesini gormek ;e muvakkat teminatlarm1 yatrrmak iizere ek
siltme giin ve saatinden evvel mezkfrr Miidiirliik !dari kalemine miiracaat
leri. (2593) 

Db; macunlar1n1n incisi 

• 
I NOR 

Dis , Macunudur. 
Bunu bir kere kullananlar arbk ayrdamazlar. 

kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

Ktrklareli Belediye Reisliginden: 
Kuklareli §ehrinin Naf1a Vekaletinden musaddak Elektrik projesi mu -

cibince mevcud elektrik santralma ilave edilecek 30025 lira bedeli ke~ifli 
160 - 200 • 240 efektif beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve teferriiah 12/ 
5/937 den itibaren 45 giin miiddetle miinakasaya konulmu~tur. 

isteklilerin % 7,5 teminat akc;esi olan 2252 liray1 Belediye veznesine ya
brmalan ve ~artnameleri a!mak istiyenlerin 60 kuru~luk pulla 125 kuru~ gon
dermeleri ilan olunur. (2817) 

Eger verilen nasihatleri dinleyipde 

NEVROZiN 
ka§elerini tecriibe etseydi bu IS

brablar ~tan dinmi~ olacakb. 

NEVROZiN 
En ~iddetli ba~ ve di~ agn

larile ii~iitmekten miitevellid bii· 
tiin 1shrabiarJ keser, Nezleye, 

ktnkhga, romatizmaya 
~ok faidelidir. 

BiR TECRUBE 
Yiiziintizde veya bumunuzda siyah 
noktalar varsa biliniz ki cildiniz 

KiRLENMifitTiR 
Yiiziintizti iyice sabunla ytkayJDIZ. 
Tamamen temizlendigini zannedi
yorsunuz; bolca 

•• 

GOZEN 
KREM 

siiriiniiz. Bir
kar< dakika 
sonra elinize 
temiz bir 
havlu alm1z 
ve krem siirdiigiiniiz yerleri bash
rarak siliniz. 

Havlunuz ilite boyle kirlenecek, 
c;iinkii cildinizin alh siz farkJDa 
varmadan kirlenmi~tir. Ve sabun 
o kiri alam1yor. Mesamat ttkannuli• 
hr, cildiniz nefes almmyor. 

GOZEN KREM mesamab temiz
ler ve cildi besler. 

•• 
GOZEN Krem 3-4 lira 
k1ymetindeki kremler 

cinsindendir. 
Her yerde: 
Giindiiz kremi beyaz yagstz 75 Kr. 
Gece kremi pembe yagh 85 Kr. 

~i§li Niifus memurlugundan: 
KurtulU§ Bostan sokak 43, 58/33 niifus 

kiitiigiinde kay1dh ve halen aym evde 
oturan Dimitri Katina, istanbul asliye 
be~inci hukuk mahkemesinin 21/4/937 
giinii ve 197 sayl11 kararile admm Ka
tingo olarak tashihine karar verilmi§tir. 

Edirne Vilayetinden: 
Edirne Vilayeti Rususi tdaresine aid 13 bin lira muhammen bedelli Kule 

altmdaki soguk hava deposu ve un degirmeni malhgma olmak iizere a~1k art
trrmtya konulmu§tur. 

isteklilerin ~artnameyi gi:irmek ve artbrm1ya i§!tirak etmek iizere 975 li
rahk teminat mektublarile birlikte 25/5/1937 sah giinii saat 15 te Vilayet 
Daimt Enciimenine gelmeleri. (2728) 

Kapab Zarf Usulile 

Akhisar Belediyesinden: 

Elektrik TesisatJ 

Akh1sarda elektrik santralmm tevzii i~in Naf1a Vekaletinden musaddak 
projesi mucibince ai$ag1daki tesisat 7/5/937 tarihinden 24/6/937 tarihine ka
dar 45 giin miiddetle miinakasaya konmu~tur. 

1 - Bedeli ke§fi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele tertibatl, bu 
i§ i~in muvakkat teminat 1230 Iirad1r. 

2 - Bedeli kei$fi 10732 lira olan alternator, tevzi tablosu, irtibat nakil
leri santral muhavvilesi, santral tenvirati, santral ~Ikl§ tertibatt, yiiksek te
vettiirlii ~ehir ana kablosu ve ~ehir muhavvile merkezi bu i~ i\;in muvakkat 
teminat 805 lirad1r. 

3 - Talibler her iki tesisata ayn ayn girebilecekleri gibi toptan biitiin 
bu i~ler i~m de teklif verebilirler. 

4 - Eksiltmlye girebilecekler eksiltme §artnamesi, mukavele niimu • 
nesi, projE', fenni §~rtname ve ke§ifnameyi 150 kuru~? m~kabil~nde ~J_thisar 
Belediyesinden ve Istanbulda ~ark apartlmanmda elektnk muhend1s1 Ha
san Haletten bedeli mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme kanunu ahkamma ve dordiincii 
maddedeki eyrakm teferriiatma gore 24/6/937 per~embe giinii Akhisar Bele
diyesindeki Enciimene saat 15 te tekliflerini teslim etmeleri ilan olunur. (2695) 

Vatandas pararu, 
hcui.ce~~ 
tam.~ 

EMiR EMiR e e e '0$ B~~ kullanmaJdaolur 
- 1'\u yud4 OA:a. 

Y2rhTra~ B1~ag1 r g'lerakcznde 10 tanczsi 15 kuru~tur. 
jl"'~ .:hl'onz6u/~ ~ ~ 

anzuk SAC BOY ALARI 
JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardtr. Ter ve 

YJkanmakla kat'iyyen 

~tkmaz, tabii renk ve • 
ren tantnmt§ yegane 

· sthhi sa~ boyaland1r. 
ingiliz Kanzuk Eczanesl 

Beyoglu • Istanbul 

Gonen Belediyesinden: 
Gonenin halihaz1r haritalarmm yaptinlmas1 meskun yerlerin hektan 18 

lira gayrimeskfm yerlerin hektan 13 lira muhammen bedelle ve tahminen iki 
yiiz hektar olarak miinakasaya verilmi§ 15/5/937 tarihinde saat 10 da iha -
lesi kararla~tmlm1~tlr. Talib ~1kmad1gmdan 25/5/937 sah giinii saat 14 te iha
Ie edilmek iizere miinakasa temdid edilmi~tir. (2818) 

Motosiklet 
meraklllanna 

TWN 
markah 

motosiklet 
ve bisiklet
leri metanet 
ve flkhk iti
barlle bUtUn 
Avrupa mar-

kalar•n•n 
fevkindedir. 
Bunu ancak 
kullananlar
dan sorunuz 

lki sene 
garanti. 

MUracaat: 
lstanbu Galata 

Voyvoda ead. 123 

I Adem KaradaD 
Posta kutusu 1514 

Karacabey Belediyesinden: 
Bursa Vilayetine bagh Karacabey kazas1 merkezinae Goz mevkiinde her 

yll a<;Ilan cPanayrr» bu y1l da c26 may1s 937 \rar§amba giinii• a~Ilarak dart giin 
devam edecegi ve bu panay1rda her cins hayvanat ve emtiai ticariye ah~ ve
ri§i yap!lacag1 ilan olunur. (2632) 

EvET cici M: 
PERLODENT oi~ M_Acunu 
~A'>'ESiNDEOiR. 


