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hafta 
Ir bina viicude getirmi§ ol
lllakhgimizdan bellidir. 

'\uq irmi ut; nisandanberi Ankarada 
)7' Beynelmile! bir Komur Sergisi 

h .. ..at;llml§ bulunuyor. Halka bil
. ~s komur yakan vas1talan gostermek 
1~ 1n lertib edilmi§ bulunan bu sergi ayni 
Zamanda komur endustrisini ve komurun 
endustrideki buyi.ik mevkiini de buti.in an
Bnesile gostermektedir. Komiir, Ekonomi 
b akanbgmm memleketimizde ele ald!gl 
h a§l~ca davalardan biridir. Bu davamn 
~lh it;in az zamanda neler yap1labilmi§ 

0 dugunu, daha da nelerin ve nelerin ya
PJ!acaglm bu sergide ayan beyan goriiyo
ruz. Boyle bir sergi tanzimini du§i.inmek
le. E.konomi Bakahg1 bi.iyuk isabel goster
~~~tir. Serginin kendisi ise cidden muvaf
·tk olmu§ t;ok giize: bir eserdir. Bu sergi 
~~ ltiemlekete yerli yabanc1 herkesin tak-

1; ettigi boyle bir san' at abidesi ihda et
zn:§ olan Bakanhg1 ve serginin tertibile 
\igra§anlan samimiyetle tebrik ederiz. 
.. Ankara Komiir Sergisinde her§eyden 
once sergicilikte katettigimiz ileri mesafe 
&oze ~;arp1yor. Sergicilige veregeldigimiz 
ehemrniyet devlet merkezinde bu i§ it;in 
:_nahsus bir bina vucude getirmi§ olmakb
guruzdan bellidir. Ankaranm sergievi bi.i
Yiik olrnamakla beraber guzel bir binadn, 
ve 0 Yap1hrken yeni yeni ilavelerle hila
hare istenildigi kadar buyutulebilmesi de 
Zaten hesaba katJlml§h. Nitekim bu Ko
llliir Sergisinde sergievinin biraz bi.iyi.iti.il
lllesine ihtiyac gorulmu§tur. Serginin tan
zirnini kendi us tune alan san' atkar Munir 
1-Iayn onun on tarafma yaptlgl kar§ibkh 
siitunlardan murekkeb methalle binaya ve 
sergiye yeni ve yerinde bir k1ymet katml§
br. Komur Sergisi it;in muvakkat kaydile 
rap_Jl~n bu ilavenin §imdiki §eklile temel-
e§tmlmesi muvaf1khr. 

Komur Sergisini tertib etrnek it;in ug
ra§1lan zamamn azhgma ve kar§Jla§dan 
Zorluklann t;okluguna ragmen ortcfya cid
den giizel ve muvaffakiyetli bir eser ko
nulabilrni§tir. Komur Sergimiz hakh ola
r~k beynelmilel takdirler kazanan bir eser 
b.du. Avrupa matbuat1 onu tam Avrupai 
1r eser olarak ovi.iyor. Sergicilikte bu 

lllertebeye vard1ktan sonra onu arhk te
saduflere tabi olmaktan kurtararak Eko
rtomi Bakanhgmda onemli bir §Ube haline 
koyrnakhglmlzm da mas1 gelmi§tir diye
c ~· I eg1z. Y almz Ekonomi Bakanhgi her YI 
hernen hemen be§ altr sergi tertib ediyor 
Ve haricde a<tilan bazi sergilere de i§tirak 
ed· l ~Yoruz. Sonra memlekette at;llan sergi-
enn hemen hepsile Ekonomi Bakanbgl

llliz alakadar oluyor. Biitun bu sebebler
~~n dolay1 bu sergi i§ini Bakanhkta resmi 
~ lr te§ekulle zapt ve rapt altma almakh
~11lllz pek iyi olacakt1r. Bu suretle bir ta
ta.ftan sergiciligimiz muttarid bir terakki 
Yoluna konulmu§ olur, diger taraftan 
lllern]eketin §Urasmda burasmda at;llan 
jergilere faydah yo! gostericilikler yapl
~ . 

Komiir yakan vasttalar sergisi dahilde 
lllahrukat olarak tercihan komurun kulla
lulmast gayesini takib eyliyor. Sergiyi 
Kezrneden bir gun evvel Sincan koyunden 

YUNUS NADI 
f ArkaSt Sa 4 sfltun 4 tel 

i<; SAHiFELERDE 
~ llcide : Hurrem Sultan -

tefrika. 
Tarihl 

M1s1r ve devletler 
Muharrem Feyzi 

3 iincude: Ne§riyat arasmda 
Peyami Safa 

. fspanya ihtitali. 
4 iinciide: Hikaye. 

Abidin Daverin radyoda 
verdigi miihim bir konfe-

5 . rans. 
1llcide : Saghk bahisleri 

Selim Strrt Tarcan 

San'ata dair 
Elif Naci 

ingilterede heyecan uyan
duan bir vak'a. 

Tam bir dahili istikUile kavu~masl artlk bir hatta meselesi olan giizel 
Hataydan Antakya ile Frans!Z El~isi Ponsot 

Haleb (Hususi muhabirimizden) -
Bundan on be§ gun evvel, Suriyedeki 
Turkler ve Turk dostu elemanlarla mu • 
cadele etmek uzere $amda F ahri Elba-

rudinin reisligi altmda bir biiro te§kil edil
digini bildirmi§tim. Bu buronun ·ilk i~i. 
Turk ink1albma hayran ve Ti.irk milletini 

[Arkasl Sa. 7 tiitun 5 te] 

··········································································································:··············· 
Neier de uyduruyorlar? 

Tiirk- Rus ntiinasebati 
barid bir §ekil .aim I§! 

iki 

.. 
kuliibleri alddar ~ 

sonra Milli 
Birinci 
taktmla 

ve ikinciler iki 
karsdasacaklar 

' ' 

Dii.nkii. gii.re§lerden ~ok heyecanlt bir sajha 

Guetl"1l"'izin tertib ettigi buyiik giire~ 

memleket arastndaki dostlugun· gev,eme· 
sinden Karahan mes'ul tutuluyormu,! 

Londrada cr1kan ve diin ~ehrimize ge -
len Times'in de istanbul m~habiri tara
fmdan verilmi§ olarak a§ag1daki sahrlan 
okuduk: 

• miisabakalan, Gune§ kulubiinun Kum • 
kap1daki ~re§ salonunda dun yap1lan 
son kar~lla§malarla neticelenmi§tir. Gu -

re ilerimizi ~h§tnmak. teFik etmek ve 
beynelmile! musabakalarda, memleket 
dahilinde ve haricindeki bi.itiin temaslar -
da dairria yuziimuzu gulduren ve bize 

§eref kazanduan milli gure§ takrmlmtza 
yeni elemanlar haz1rlamak gayesile ter .. 
tib ettigimiz bu miisabakalar, umidin fev• 

[Arkast Sa. 6 slitun 3 te] 

«Ankaranm Sovyet mumessili Kara -
han Y aida~ Ataturke memleketine crag1 • 
nld1gm1 miibeyyin evrak1 takdim ederek 
Ankaradan aynlml§hr. Ankara siyasi 
mehafili mumaileyhin geriye cragmlmasi
m, Turk ve Rus matbuatmda son zaman
larda inti§ar ve iki memleket miinaseba -
tmt mevzuu bahseden yazJiarla birle§ti -
rerek bu munasebatm son gunlerde daha 
barid bir hal ahp almadlgmi sormaktad1r. 

Karahan Y olda§m Moskovaya avde
ti Turk - Rus dostlugunun tefsirlerine aid 
iki merkez arasmdaki noktai nazar far • 
kmdan ileri geldigi; Ruslann bu dost • 
luktan ba§kalannm baric tutulmasmt iste
dikleri, Turklerin ise dostluktan ba~kala
rmm haric tutulmasJ hakkmdaki teklifi 
kendi istiklallerine bir mudahale telakki 
etmekte olduklan zannedilmektedir. 

Sovyet Rusyamn sab!k Tii.rkiye 
Bilyiik El~isi Karahan 

Herhalde Turk • Rus munasebah 
Montreux muahedesinden ve ingiltere ile 
Turkiye arasmda dostluk inki§aflanndan 

[Arkast Sa. 4 siUun 3 tel 
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1 may1s biitiin diinyada 
siikiinet i~inde ge~ti 

Bir~ok memleketlerde yaptlan biiyiik niimayi,Iere 
ragmen hadise olmadt. Y alniZ Polonyada bir 

kisi oldii ve be, ki,i yaralandt • 

Mosk,ovada 1 mayts miinasebetile yapzlan biiyiik tezahilratlardan 
biri esnasmda resmt ge~id yapan askerler 

Paris 2 (A.A.) - Zab1ta, diin Champs
Elysees'de Etoile tak1 zaferi altmdaki 
me§aleyi canland1rmak i~in oraya gel
mi§ olan niimayi§~ileri dagitml§tlr. Za-

b1ta, yollarma devam etmekten imtina 
eden bir~ok kimseleri tevkif etrni§tir. 

Diin saat 17 de V oltairo meydanmda 
[Arkasl sa. 7 sutun 4 tel 
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Binicilik Maltepe Lisesinin yeti,tirdigi gencler Roma 
miisabakalari hiui 250 gence diin merasimle 
r=~:·1ikic::~m K~: diplomalari Verildi 

vaffakiyet kazand1 
Roma 2 (Hususi muhabirimizden, te

lefonla) - R(>mada yap1lmakta olan bi
nicilik musabakalan bugun sona enni§tir. 

80 ahn i§tirak etmi§ oldugu bugiinku 
musabakalara yuzba~1 Cevad Kula iki 
atla i§tirak etmi§ ve her iki atla da parkuru 
hataSIZ olarak bitinnege muvaffak ol • 
mu§tur. Musabakaya giren 80 at i~inde 
ancak 12 tanesi parkuru hatas1z olarak 
bitirmi§ olduklanndan yiizba§I Cevad 
Kulamn bu muvaffakiyeti t;ok miihimdir. 
Zamana gore yaptlan tasnifte bu atlarm 
onuncu ve on birinci mevkileri i§gal ettik
leri anla§llml§hr. 

Ytizba§t Cevad Gurk.an da musaba • 
[ArkaSt Sa. 3 sii.tun 6 da] 
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Y akalanan azdt 
katil T evfik 

Antakya hapishanesin
den de biiyiik bir ciir' et 

ve maharetle ka~mt' 
Istanbul T evkifanesinden ka~an ve 

Adanada firari arkada§l Abdullahla be· 
raber yakalanan T evfigin gtin ge($tik!$e 
ne yaman bir ~rir oldugu meydana crtk
maktadir. 

Dun yaphglmtz tahkikattan ogrendigi
mize gore firari Antakyada bir dukkam 
soymak istemi§, fakat sucrustu yakalan • 
mt§br. Ovakit Antakyada mahkfun olan 
1 evfik mahkumiyetinin ilk gecesinde ha
pisane duvarlannt §ayam hayret bir ~e • 

(ArkaSt sa. '1 liltun 4 te] 

istanbul ve izmirdeki 
futbol ma~lan 

Fenerbah~e Gencler Birligini 2 - 1, 
Ankara Giicii de Dogansporu 3 - 2 
yendiler. Miisabakalarm tafsilah 

6 nc1 sahifemizdedir. 

Harbiye mektebine 
mektebde parlak 

devredilen talebeler diin 
bir miisamere verdiler 

General Osman Tujan, birinci gelen talebeye aUzn saat veriyor 

Yuksek bir §uurla t;ah§an askeri lise- sesini muvaffakiyetle bitiren elli gence 
lerimiz kara, deniz ve hava kuvvetlerinin evvelki gi.in merasimle diplomalan veri!· 
mustakbel unsurlarma yeni yeni yard1m- mi§ti. Dun de Maltepe Askeri lisesi 250 
dar yeti§tirmektedir. Heybeli Deniz li- [Arkast sa. 7 siitun 1 del 
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Beynelmilel Komiir Sergisi 

~~;:-:;:i 

Ankarada ac;ilan Beynelmilel Komiir Sergisi hergiin binlerce ki~i tarafm
dan ziyaret edilmekte ve hakh bir takdir ve hayranhk toplamaktad1r. 

Bu miinasebetle Turk enerjisinin ve zevki seliminin bir sembolii haline 
gelmi~ olan Sergievinin Foto Emin tarafmdan ~ekilmi~ ku~bak1~1 bir res • 
mini koyuyoruz. Sergi hakkmdaki telefon haberimiz uc;iincii sahifemizdedir. 



2 CUMHURIYET 

( $ehlr va emleket Haberleri ) 

Tarihi tefrika; 107 Yazan : M. Turhan Tan 
tTercUme ve iktibas edilemezl 

Padisah ~ok cosmustu 
' ------------------~' ' 

«ibrahim, dedi, beni hi~e saytyor, beni 
golgede btraktp kendisi parlamak istiyor» 

ka ezerim: !bra him olecektir. 

Merinos~uluk 
~ok ilerliyor 

Bir Alman miitehassis 
vaziyetten ~ok mem

nun oldu 

Boguluyordum, muhakkak boguluyor· 
dum. N efesim tikanmi§h, sinirlerim c;ekili
yordu, yiiregim darahp biiziiliiyordu. 0 
mada gi:iziline sen goriindiin, ben de ag
lamiya ba~lad1m. ( 1 ) 

• Hiirrem, dudaklanm biizdii, manmi-

Bursa (Hususl) - Ziraat Vekaleti
nin; Merinos yeti§tirme mmtakalarmda 
c;ah§an baytarlanna konferanslar vermek 
iizere Almanyadan getirttigi Alman Ko
yunculuk Cemiyeti htihad! direktorlerin
den Lilyantal Harada bu vazifesini ikmal 
ederek §eli.rirnize gelmi§ ve burada gec;en 
sene tahvile tabi tutulmu§ olan siirlileri 
yeti§tirme miifetti§i ve baytarlarile birlik
te hirer hirer tetkik etmi§tir. Y eni§ehir 
mmtakasmda daha ilk jenerasyon olmasJ
na ragmen kuzularda gordiigli miikemme~ 
liyetten c;ok memnun ve bilhassa yeti§tiri
cilerin bu i§e kar§J gosterdikleri alaka
dan c;ok miitehassis olmu§tur. Alman mii
tehassJs demi§tir ki: 

- Vah aslamm vah. Gec;mi§ olsun. 
Ac1kb dii§ imi§ bu. 

-- Gec;mi§ olsun demekle gec;mez ki 
bu. Stirh (knmiZI) ile yaz1h kitab satin 
gibi lskenderin dii§iime giri§i de kafamda 
kak1h duruyor. Ne bozulur, ne c;1kar. 

- <;1kar aslamm, c;1kar. "' Elverir ki 
sen gerekli olan §eyi yapasm, 0 oliinlin 
ruhunu §adedesin. 

- ~erekli dedigin §ey nedir? 
- Iskenderi sana oldiirteni oldiirmek. 
Sultan Siileyman ellerini kansmm a· 

vu~lanndan c;ekti, yapih§mdan umulmaz 
blr ~eviklikle ayaga sic;radi ve bag1rd1: 

- Bir ugursuz di.i§ daha m1 gi:ireyim? 
Hurrem, siikunetle ve oturdugu yerden 

cevab verdi: 
- ibrahimin sana dii§te bile gorlin -

mege yiizii yoktur. Zaten 1skender <;e ~ 
lebi ile Piri Pa~a onun yakasm1 birakmaz
lar ki senin di.i§iine girebilsin I 

Hiinkar, derece derec artan bir Izhrab 
ic;inde doniiyor, dola§Jyor ve deminden 
yaphg1 gibi boyuna homurdamyordu. 
Neden sonra, yorulmu§ gibi, duraladJ, 
H urremin kar§IS!na gec;ti: 

- lbrahim, dedi, beni hic;e say1yor. 
Eski Atabeyler gibi davranmak, beni 
golgede b1rak1p kendisi parlamak istiyor. 
Elinden gelse ~ocuklanm1 oldiiriir, beni 
oldiiri.ir, seni oldiiriir, tac!ml giyinip tah -
t1ma oturur. Onun kara yiiregindeki ka
ra dii§iinceleri seziyorum, biliyorum. Beni 
Bee; (Viyana) online kadar bo§ yere go· 
tiirdii, T ebrize kadar bo§una yordu, her 
derde yapmadJgi kepazelik kalmadi. 
~unu azletti, bunu katletti, hazineler ele 
gec;irdi. Y erinde ken dine yar olsun!ar 
diye bir siirii baldmc;Iplaga mans1b da -
g1tt1 paralar bah§etti. Daha diin defter
lere bakhm, T ebrizden buraya gelinciye 
dek seks~n bin altm israf etmi§. Bu pa· 
ralan hep §una buna vermi§. MaksadJ a· 
dam avlamak, beni dii§iirmektir, buna 
§iiphe yok. Sonra densiz de. Giizel ya· 
z1h bir Kur'an getirip sunmak isteseler 
Zerdii§tiin kitab1, yahud MiiseylemePi~
kezzabm kiifiir mecmuasJ oniine konul -
mu§ gibi celallamyor, say1p soguyor, 
Kur' an getirenleri degnekle dogdiiriip 
koguyor. Bunlan da biliyorum. Lakin 
mel'una gene k1ymak istemiyorum. <;iin· 
kii onu ben var ettim, ben yeti§tirdim. 
-5imdi habise hyarsam kendi benligim • 
den bir parc;a feda etmi§ olacagiml sam· 
yorum. Kafirin akh da i§e erer, eline ve· 
rilen degirmeni iyi dondiiriir. Ondan bo§ 
kalacak yeri kim doldursun? 

Hurrem, giizelliginin biitiin sihrini 
gozlerine ve ruhunun biitiii> cesaretini du· 
daklanna topladJ, c;elik gibi sert bir sesle 
kar§Jhk verdi: 

- Oyle ise b1rak ya§asm, biraz daha 
semirip kuvvetlensin, ba§ma biraz daha 
adam toplasm. Senin yavrulanm k1tJr 
k1hr kessin, beni hahr ha hr bogazlasm, 
seni de tahtmdan dii§iiriip i:ildiirsiin. 0 
zaman ic;in rahat eder. 

V e sesini ylikselterek ilave etti: 
- Evladm1, seviyorum dedigin Hur· 

remi, tacm1, tahtm1, onlarla beraber ha
yatJm ugrunda feda etmek istedigin bu a
dam sana biiyii mii yap1yor. Y oksa on a 
a§Jk ffi!SIO? AnlamadJm ki. 

Biiyii, a§k kelimeleri ve oliimlerle be
zenen muazzam bir felaketin §U canh tas· 
viri Hiinkann h1clanm kamc;JladJ, gaza
hmi feveran haline getirdi ve Y avuzun 
oglu yavuzla§arak bagnd1: 

- Ben biiyiiyii de bozanm, a§klml 
da c;ignerim, bana -ihanet edenleri mutla-

yan bir sesle sordu: 
- Biz oldi.ikten sonra mi aslamm. 0-

nun ne faydas1 var? 
- Hayu. Biz ya~arken ve bizim ya

~amamiz i~in 0 olecektir. 
- tn§allah oyle olur aslamm. 
- 1nanmiyorsun oyle mi?.. Y arm U· 

tanacaksm. 
- Beni ho§ gor, su~umu bag1~la asla

nlm. <;i.inki.i bir kere d'aha in§allah, diye
cegim. 

- Y ann da ma§allah diyeceksin, se
vineceksin Hurrem. 

ikisi de susmu§lardi. Hangisi bir ke • 
lime daha soylese acikh bir vaziyet yiiz· 
gosterecek gibiydi. Hurrem, ~ok ilen git
tigini seziyor, padi§ah ta pek geri ka!di· 
gmJ gori.iyordu. A§km zevkini yarahyan, 
birbirine mii~tak ve birbirine susami§ olan 
§U iki ate§li yiirek arasma giren lbrahimi, 
Hiinkar da, Hurrem de bir kere daha o
liime mahkum etmi§lerdi. Lakin tats1z bir 
mi.inaka§adan dogan hareketsizligi gider
mek il):in ne yapilmak !.iZim gelecegini iki
si de kestiremiyordu, muztarib bir si.ikuta 
sanhp di.i§ni.iyorlardi. 

Hurrem, uzun bir tereddiidden sonra 
vaziyeti di.izeltmek vazifesinin kendine 
di.i§ti.igi.inii kavrad1, kapah duran gozleri
ni ac;tJ, dudaklarma kiZII silahm1 ge~irdi, 
yava§ yava§ yi.iri.idii, kocasma sokuldu ve 
dizi.istii c;okerek ba§JnJ onun ellerine da • 
yad1: 

- Bir ugursuz, dedi, bir iilkeye musi
bet getirirmi§. Vezirin §omlugu da i§te be· 
ni azaba koydu, efendime kar§l suc;lu dii
§i.irdii. Giinah i§ledirnse aslamm1 candan 
sevdigimdendir. !brahimin ne kotii §eyler 
dii§iindiigiinii senin mubarek agzmdan du
yunca akltm ba~Jmdan uc;tu, ic;ime ate§ 
~oktii. Ne dedigimi bilmedim, haddirni 
a§hm, aslamm1 giicendirdim. B1rak, a -
yaklanm opeyim, suc;umu kendi gi:izya§
lanmla yikayaylD'I. Tut ki delirdim, belki 
§imdi de ' deliyim. Sen merhamet et, bir 
deliyi alhlh yt:rine koyup ona gi.icenme. 

Hiinkar, kuvvetine giivenen, fakat 
zay1f goriinmegi seven bir adam si.iku • 
netile kansm1 derin derin siizdii, uzun u· 
zun ic;ini c;ekti ve bir kelime ile cevab 
verdi: 

- Yatahm! 

0 da, Hurrem de lbrahimin, hatta 
hayal olarak, giremiyecegi biricik yerin 
kendi yataklan oldugunu biliyorlard1 ve 
boradan, tipiden kurtulmak ic;in ovuk • 
lara, kovuklara can atan kimseler gibi 
yataga ko§uyorlardi. Orada endi§e uyu
yacak, gussa uyuyacak, kainat alakas1 u
yuyacak, yalmz a§k uyamk kalacaktJ. 
F akat birle§ik omiirlerinde ilk de fa ola
rak bu kaidenin samld\gml sezdiler, bir
birlerine aynahk eden gozbebeklerinde 
gene lbrahimi miirtesem buldular, ruhla
nndan yi.ikselen haz bulutlarile ortiilece· 
gine inapd1klan kafalannda gene !bra • 
himin d'ola§hgmi gordiiler ve mabedde 
dua yerine sac;masapan §eyler okuyan di
vaneler gibi a§k! b1rak1p lbrahimi ko • 
nu§tular. 

Candan a§ka bagh bu tacidar c;iftler 
ic;in bir dalalet ve bir giinah gecesi de -
mek olan o buhranh gecenin sabah1 bir 
beyaz tebessiim gibi dogarken onlar he
niiz gozlerini kapamamJ§lardJ. Hiinkar, 
kendilerini yava§ yava§ kucakhyan giin
di.iz I§Igmm derece derece c;ogalan be • 
yazhg1 ic;inde ne uzun bir gaflet yolu a§· 
tigmi anlad1, titiz bir davram§la yatt~k • 
tan f1rl a d1 : 

CArkas' var> 

( 0 ) Bu rtiya Solakzade, Celalzade, All ve 
Per;evi tarihlerinde yazll1d1r. Biz Solakza
deden - hemen hemen - aynlle iktibas et-
tik. M. T. T. 

«- Cumhuriyet hiikumetinin Merinos 
i§ine verdigi ehemmiyetin burada biiyiik 
k1ymetini gordi.im. Kuvvetle iimid ederim 
ki, c;ok yakm bir zamanda bu metodik 
Merinos siyasetiniz emniyetle ba§anlml~ 
olacakhr. Y eni§ehir mmtakasmda gor· 
diigiim ilk Merinos kuzulan bana bu i§ 
hakkmda c;ok biiyiik bir itimad ve kuv
vet verdi. Bu miinasebetle bu i§te c;ah§an 
baytar ve ziraatc;i arkada§lanm! takdir ve 
tebrik ederim.» 

Bu sene Almanyadan 250 Alman et 
ve yapag1 koc;u daha getirilmi§tir. Bunlar
dan da sun'i tohumlama yap!lacakhr. En 
az 150,000 koyun Merinosa tahvil i§i· 
ne tabi tutulacaktu. Bu miinasebetle ge· 
c;:en sene c;ah§an sekiz sun'i tohumlama 
ist.as.yonu bu sene 40 istasyona iblag edil
IDI§hr. 

MVTEFERRIK 
Miifid Hasamn konseri 

Galatasaray mektebi konferans salo • 
nunda diin Miifid Hasan kemanla bir 
veda konseri vermi§tir. Konser, giizide 
bir kalabahk tarafmdan dinlenmi§ ve 
gene san'atkar hararetle alki~lanm~hr. 

Miifid !fasam, bundan evvel verdigi 
konserlermde tamyanlar bilhassa bu de-

fa Baeh'tan, Tc~aikowsky'den ~ald1g1 
par~alardaki eri§tigi miikemmeliyeti gok 

takdir etmi~ler ve kendisini birkag de

fa sahneye t;Ikarak tebrik etmi~Ierdir. 
Biz de gene san'atkara bundan sonra 
daha biiyuk muvaffakiyetler temenni 
ederiz. -···-BursaYJ biiyiik bir seyyah 

kafilesi ziyaret etti 
Bursa (Hususi) - Mudanyaya gelen 

biiyiik bir seyyah vapuru buraya (450) 
seyyah getirmi§tir. Ekserisi Alman, bir 

klsm1 !svigreli ve Frans1z olan bu sey
yahlar otobiislerle §ebrimize gelmi§ler 
ve goriileeek yerleri gezdikten sonra 
vapurlarma donmii§lerdir. 

Umumi Harbdenberi ilk defa olarak 
§ehrimize bOyle biiyiik bir kiitle halinde 

seyyab kafilesi gelmi§tir. Gec;en seneler 
iginde gelen seyyahlarm yekunu niha
yet yiizii gegmezken bu seferki rakam 
kar§JSinda Bursa lokantalarmda yemek 
bulunam1yaeag,. korkusile seyyahlar 
vapurlarmda hazirlattlklan kumanya -
Ian beraberlerinde getirmege mecbur 
kalmi§lardir. Gece tekrar seyyar otelle
rine donmii§lerdir. 
!~Ierinden bir Alman tiitiin fabrikas1 

direktorii bana; ni~in Bursaya geldik -
lerini §oyle izah etti: 

c- Azizim, biz ,her yerde denizi ve 
biiyiik binalan gormekten b1klyoruz. 
Hatta sizin !stanbulunuz da oyle ... Ar· 
tlk bunlar bize eazib gelmiyor, giizel 
goriinmiiyor. Gozlerimiz tabii gi.izellik· 
ler ve sadelikler anyor. !§te onun igin 
Bursay1 bu bakrmdan ho§ buluyoruz.~ ····-

Yugoslavyadan bir tale be grupu daha 
ltalyan prensesinin diinkii 

gezintisi 

Dun §ehrimize Yugoslav talebelerinden ikinci bir grup daha gelmi~ ve 
T~rk t:I~bcleri tar~fmdan kar~!lanm1~hr. Dost memleketten gelen gencler 
dun Buyukadaya grderek ak~ama kadar gezmi!?lcrdir. 

Yukanki resim diin gelen talebe kafilesinden bir grupu gostermektedir. 

Sehrimizde misafir bulunan ltalya 
Krah S. M. Viktorya'mn kerimesi diin 
<;amhcada bir gezinti yapmi§ ve birc;ok 
yerlerde oturduktan sonra ak§amiistii 
§ehre dondiigii zaman Kral hanedanana 
mahsus pulanta ta§h madalyasmm kay· 
boldugunu gormii§ ve polise malumat 
vermi§tir. 

Polis tarafmdan, prensesin dola§tlgl 
ve oturdugu yerlerde yap1lan arama ne· 
ticesinde madalya, Baglarba§mda Frenk· 
tepesi namile amlan k1r kahvesinde bu • 
lunmu~ ve kendilerine teslim edilmi§tir. -···-30 Bulgar memuru geldi 

istanbulu gezmek iizere son sistem ve 
biiyiik bir otobiisle 30 Bulgar memuru 
§ehrimize gelmi§tir. 

Seyyahlar camileri, miizeleri gezmi§· 
ler, dun de Fener kilisesine giderek ru
hanileri ziyaret etmi§lerdir. 

Elektrik • testsat1 
Bu i,Ie ugra,anlar ii~ 

stn1fa ayrtbyorlar 

Kumusyonculara 
dair kanun 

Konan esaslarla giimriik 
kumusyoncular1 disiplin 

altina abnacak 

M1s1r ve devletler 

Elektrik tesisat i§lerinde serbest ve 
miistakil olarak ~ah§mak istiyenlere N a· 
fla Vekaletinde verilecek ehliyetname -
ler hakkmdaki talimatnamenin alakadar• 
lara teblig edildigini yazmi§hk. Y eni ta· 
Iimatnamenin tatbikma ba§lanmi§hr. Bu 
talimatname bu gibi san' at ashabm1 iic; 
s1mfa aYJrmaktadu. 

Birinci s1mf: Miihendislik ve mimar • 
hk hakkmdaki kanun mucibince yi.iksek 
elektrik miihendisi veya elektrik miihen· 
disi iinvamm ta§Iyan kimselerdir. Bun • 
lara V ekaletc;e aynca bir ehliyetname 
verilmiyecektir. 

Bundan iki sene kadar evvel, hiikfunet, 
giimriik kumusyonculanmn muayyen 
esaslar dahilinde i§ gorebilmelerini temin 
ic;in bir «giimriik kumusyonculan kanunu 

projesi» haz1rlamaga ba§lamJ§tl. Bu pro
je tekemmiil etmi§ ve Biiyiik Millet Mec· 
lisine sevkolunmu§tur. 

V anm amdan fazla bir zaman ' 
danberi Nil vadisini i§gal ed~ 
rek bu havaliyi siyasi ve idall 

kontrol altmda bulunduran 1ngiltere ahi• 
ren akdettigi ittifak muahedesile MJSJI1ll 
tam istiklalini tammi§h. F akat yakm §af' 

km Tiirkiyeden sonra en miihim ve en 
zengin ve son tahrirde niifusu 16 milyo' 
na c;1kan (Sudanm niifusu bu hesaba da• 
hi! degildir) ve hars cihetinden biitiin is• 
lam alemine merkez olan bu memleket\11 
1ngiltere tarafmdan tanman istilklilinin 
tam olmasJ ve diger devletler tarafmdan 
dahi hukukan ve filen tasdik edilmesi i~ll 
M1S1rla devletler arasmdaki miinasebet· 
lerin yeniden tanzim eclilmesi icab ediyor• 
du. 

1kinci s1mf: San•at mekteblerinin elek· 
trik §Ubelerinden mezun olanlard1r. Bun· 

!arm imtihanlan yapild1ktan sonra vesi
kalan verilecektir. 

Oc;iincii s1mf: 1Ikmekteb mezunlan o
lup ta tamnmi§ miiesseselerde veyahud 
devlet miiesseselerindeki atolye ve fabri 
kalarda laakal iic; seij,e ~h§ml§ oldukla
rma dair vesika ibraz edenlere imtihan · 
Ian yap1ldiktan sonra ii~lincii s1mf ve~i -
kas1 verilecektir. 

T ek miitevelli 
Y eni talimatname alaka

darlara teblig edildi 
Yak1flann idaresi hakkmda haZJTla • 

nan yeni talimatnamenin tatbik1 miina • 
sebetile Vak1flar idaresi fstanbuldaki 
Ermeni, Rum ve Muvesi vak1flanmn i
daresini deruhde edecek miitevellilerin 

tayini ic;in alakadarlara tebligatta bu -
lunmu§tur. Yeni talimatnameye gore, 
~imdiye kadar miitevelli heyetleri tara • 
fmdan idare edilmekte olan vak1flar bun· 
dan sonra tek miitevelli tarafmdan idare 
edilecektir. 

Vak1flar miidiirliigi.i tarafmdan §eh -
rirnizin muhtelif semtlerindeki kiliselerde 
yapl§tmlan ilanlar, vak1flar kanun vc 
nizamnamesine ve olbabdaki talimatna • 

me hiikiimlerine gore tek miitevelli tayin 
edileceginden, alakadarlann may1sin 
19 una kadar Vaklflar miidiiriiigiine 
miiracaatlerini bildirmektedirler. 

' VaiCJf]af idaresi mayJSin 19 una ka · • 
dar namzedliklerini vazedenler arasmda 
kanun! ,eraiti haiz olanlan tek mi.itevel
lilige tayin edecektir. Bu suretle bilhas
sa kontrolsiizliik yiiziinden miitevelli he

yetlerinin birc;ok suiistirnallere sebebiyet 
vermelerine nihayet verilmi1 olacak ve 
bilumum vak1flatm idaresi dogrudan 
dogruya VakJflar miidiirliigiiniin mura -
kabesine tabi bulunacaktJr. 

ADLIYEDE 
Bir sarlio§ mahkum oldu 

Nuruosmaniyede <>turan kundurae1 
Cemil, evvelki geee adamak!lh it;tikten 
sonra sokakta srzm1~tlr. Devriye tara -
fmdan karakola gotiiriilen Cemil, dun 
ciirmii me§hud mahkemesinde lie; lira 
para cezasma mahkfun olmu§tur. 

~imtir hirsizlarl 
Tan vapurile Giresundan bir tiicear 

namma limamm1za 39 ton §irn§ir agae1 
gonderilmi~, bunlar vapurdan ~Ikanhr
ken deniz amelesinden Lutfi ile S1tk1 
agaclardan birer par~a ~alarak Uzun -
c;ar§rda bir diikkana satmi§lardtr. Sue; -
lular yakalanrni§ ve yap1lan muhakeme 
neticesinde LO.tfi bir ay, Sttlo da bir 
gi.in hapse mahkO.m olmu§lar ve derhal 
tevkif edilmi§lerdir. 

Ogrendigimize gore . yeni kanun ku • 
musyon~ulann gostermekle miikellef bu· 
lunduklan kefaleti 2000 liraya c;Ikarmak· 
ta ve kumusyoncuda birc;ok vas1flar ara • 
maktad1r. Ayni zamanda kumusyoncu, 
giimriik kac;akc;Ihgi, resim kac;akc;Jhgi gibi 
hadiseleri de haber vermekle miikellef 
bulunacakhr. 

Giimriiklerde Jslahat yapildigJ §U sita· 
larda yeni kanunla tslahatm verecegi ne
ticeler de takviye edilmi§ olmaktad1r. 

Yeni kanunda kumusyoncular ic;in ha· 
len mevcud giimriik kumusyoncular bir -
ligine aza olmak mecburiyeti de konul • 
maktad1r. 

Giimriiklerde oldugu gibi birlikte de 
kumusyoncularm miikemmel bir sicilli bu· 
lunacak ve devlet kumusyonculan bu va· 
s1ta ile kontrol edecektir. Giimriik ku -

musyoncular birliginin aza mevcudii 180 
dir. Fakat bundan bir misli fazla hic;bir 

s1fat ve ~ahsiyeti olmiyan, mahiyetleri 
§iipheli e§has giimriiklerde gizliden gizli
ye i§ yapmaktad1r. 

:{o:{o:{o 

T ashih - Diin giimriik kumusyoncu • 
Ian toplantm yazimizda kongre riyasetine 
sec;ilen Ziya Septekinin ismi yanh§ c;1k -
mJ§tlr. Diizeltiriz. 

ECNEBI MEHAFILDE 
~ehrimizden tac giyme mera

simine giden lngilizler 
!stanbuldaki !ngiliz kolonisine men -

sub bir~ok tacirler, Kral Altmc1 Jor
jun tac giyme merasiminde bazu bu -
lunmak iizere bu hafta Londraya gide
ceklerdir. Bu maksadla §irndiye kadar 
!ngiliz konsoloshanesine muracaat eden
lerin m,iktan_ .i'firroi he~e yakla§ID\§.hr. 

Bulgar el~iligi miiste§arl 
Bulgaristamn Ankara el~iligi miiste

§arl Pepof, Bulgar Hariciye Nezaretin
de §Ube miidiirliigiine tayin edildigin -
den, diin Sofyaya gitmi§tir. Pepof'un 
yerine Ankara el~iligi miiste§arl!~ma 
tayin edilen Bulgaristanm eski Istanbul 
Ba§konsolosu Vanc;ef bu hafta memle
ketimize gelerek, yeni vazifesine ba§h
yacakhr. V anc;ef, Galatasaray lisesin -
den mezundur. 

Bursa Belediyesinin biit~esi 
Bursa (Hususi) - Belediye Meclisi -

miz son toplanhsm(ia biit~e miizakere
sini yapml§ ve 937 biit~esini 401,300 lira 
olarak kabul etmi§tir. 

Bu yekun da gosteriyor ki; bir su ve 
seyyah ~ehri olan Bursa, Belediyesi ta
rafmdan imar edilebilecek bir §ehir de
gildir ve bu para ile Belediye, ancak 
kendi kadrosunu beslemekte, imar i.§ -
lerine pek az para tahsis edebilmektedir. 

Zehirlendi 
Simi admda bir k1z, Beyoglunda Bay

sungur sokag,.nda Dilber aparbmanm
da oturan Vikt·orun dairesine misafir -
lige gitmi§, orada masa iizerinde duran 
tahta silmege mahsus ilac1 su diye it;e -
rek zehirlenmi§tir. 

Kizcag1z baygm bir balde bastaneye 
kaldmlrni§br. 

Tabii ve normal miinasebatm tesisine 
ba§hca engel olan kapitlilasyonlann kal• 
dmlmas1 ic;in Mmr hiikumeti tarafmdan 
Montreux' de alakadar .devletler konfe • 
ransa davet edilmi§ti. Konferansm daha 
ba§langJcmda biiti.in devletler kopitiilas' 
yonlann ilgasmi esas itibarile kabul etU' 
ler. Lakin bu karann tatbik zamam ve ba• 
husus ~ekli hakkmda zorluk c;Ikardilar. 

Her§eyden evvel alakadar devletler 
kopitiilasyonlann ilgas1 MISlrdaki milli 
hiikumetin saym 250,000 ki§i olup me!ll' 
leketin 600 milyon MJsJr lirasma balig 
sermaye ve servetinin dortte birini elinde 
bulunduran ecnebilerin hayat hakkm1 ve 
bunlarm MISirda yerle§mi§ ticB(et, sanaYi 
ve kiiltiir miiesseselerini silip siipiirecegill' 
den korkan devletlerin MIS!rdaki yeni re• 
iime kar§J itimadSJZhk beslemesi zorlukla• 
nn esas ruhunu te§kil ediyordu. 

M1s1r Ba§Vekili ve ba§murahhasJ Na• 
has Pa~ MIS!nn kapitiilasyonlan kaldif' 
maktan maksadt ecnebilerin ikusadi ve 
harsi hayattaki alakalanm kesmek olma• 
y1p bilakis i§ birligine iki tarafm da rat.! 
olacaklan §ekil ve surette devam edilece• 
gi hakkmda defaatle teminat verdi ve btl 
suretle ecnebilere hayli itimad telkin etti. 

ingiltere ittifak muahedesinde kapitii• 
lasyonlann kaldmlmasnda di.ine kadar 
mahmisi ve §imdi de miittefiki bulunall 
MIS!ra her suretle yard1m etmegi taahhiid 
etmi§ oldugundan tabiatile Montreux kon• 
flransmda zorluk c;Ikarmami§ ve bilakis 
M1mla devletlerin arasm1 bulmaga c;alw 
mi§hr. MlSirda yetmi§ binden fazla teba· 
as1 ve nillhl.n\ ticari ve mali mtiesseseleri 
bulunan italya, Akdenizin §arkmda takib 
etmekte oldt.igu yeni politikaya ve Muso• 
lini'nin Bingaziye son seyahatinde Mislf 
hududunda soyledigi nutkuna binaen 
mezkur konferansta c;ok uysal hareket et· 
mi§tir. 

Fakat Fransa MISirdaki tebaasmm ve 
bahusus Siivey§ kanah §irketi gibi miihi!ll 
miiesseselerini ve :mekteb ve hay1r cemi• 
yetlerini daimi ve esash olarak himaye ve 
s1yanet etmek hususunda ayak diredigin• 
den konferans c;1kmaza girmi§ti. Bu va• 
ziyet xaT§!Smda F ranS!Z Ba~murahhasl 
N az1r T essan yeni talimat almak iizere 
Parise gitmi§ti. 

Mumaileyh dondiikten sonra miizake• 
re tekrar ba§ladi. Bu defa iki tara£ kar• 
§Ihkh miisaadeler gostercliginden miiza • 
kerenin ilerlemesine mani olan biiyiik en· 
geller ortadan kalkmi§hr. F ransa intikal 
devresinin 18 yerine 12 sene olmasma ra• 
z1 olmu§tur. MJSJr da yaln1z halis FransiZ 
olan tebaasmm ecnebi say1lmasma ve 
mahmisi bulunan T unuslulann ve Ceza • 
yirlilerin bu haktan istifade etmemelerine 
muvafakat etmi§tir. 

Buna mukabil M1s1r hiikumeti de ko• 
piti:ilasyonlanu; ref'inden sonra da Mmr• 
daki F rans1z tebaasmm, ticari miiessese· 
]erinin, imtiyazh §irketlerin, hayu ve kiil• 
tlir miiesseselerinin ikamet ve devamlan e• 
saslannm §imdiden tayin edilmesine mu• 
vefakat etmi§tir. 

Galatasaray talebesinin • res 1m • • sergtsl Bu suretle konferansm Mmr • 
Ia devletler arasmdaki miinasebetleri 
yeni ba§tan tanzim edecek bir neticeyi 
vermesi temin edilmi§ oluyor. ArtJk M1slf 
tam manasile miistakil olarak devletler a• 
rasmda mevki alabilecektir. 

.Galatasaray talebe rcsim sergisinden bir kose ve nazan 
d.tkkati celbed.en muvaf!ak bir tablo 

Galatasaray Lisesi talebelerinden res· nin, Cihadla Muzaffer Bakkalba§mm e
rne merakh olan talebe tarafmdan vlicu
de getirilen resim sergisi giizide bir kala
bahk huzurunda diin ac;Ilml§hr. T e§hir e· 
dilen eserler sergiyi gezenler tarafmdan 
c;ok begenilmi§tir. 

l lO parc;a eserden bilhassa Salim Ek
§inin, F ethi Berkerin, T ogan Diizgore· 

serleri, ziyaretc;ilerin takdir nazarlanm ii· 
zerlerine ~ekmi§tir. 

Resimlerde goriilen bu ileri hamle, mu

allimleri gene ressam Halilin muvaffaki

yetidir. Gerek resim talebelerini, gerekse 

degerli hocalanm tebrik ederiz. 

Muharrem F eyzi TOGAY 

Halid Ziya gecesi 
Eminonii Halkevi oniliniizdeki c;ar§aill' 

ba giinii ak§ami iistad Halid Ziya U§ak• 
hgilin san' at hayatmm 55 inci y1hm kut• 
lulamaga karar vermi§tir. 

Degerli iistada kar§I beslenen sevgi ve 
saygJ!an alenen izhara vesile olacak bll 
biiyiik toplanhya memleketin biiti.in mii· 
nevverleri davet edilmi~lerdir. 

C~m huriyet 
Niishas1 5 kuru§tur. 

Abone ;eraiti { ~r. ~iye 
l~ID 

Senelik 
Alb ayhk 

0~ ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 

750 • 
400 • 

150 • 

Hari~ 

i~in 

2700 Kr. 

1450 • 
1108 • 

f'oktur 
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lhtilalcilerin ileri hare 
kih deva ediyor 

Bilbao ve M drid diin tekrar bombard1man edildi. 
Babrd n Espana z rhhsJnin ankaz1 bulundu· 

Vitoria 2 (A.A.) - Havas ajansJ l'e limanda demirlemi~ olan bir ingiliz 
llluhabiri bildiriyor: torpito muhribini bombard1man etmi~ler-

Cuernica'nm i~galinden ,onra ileri ha- dir. Muhrib, mukabeleye hamlamrken 
rekete devam etmi~ alan kollar, birbinni tayyareler, ~ehrin merkezine dogru yol 
Ill" Uteabb F orua, Morueta, Pedernades lanmt~lardir. 
l'e Mundaca ~ehirlcrini i~gal etmi~lerdir. Bir tebligde Biskaya cephesinde miiis-

Cece ~ vakit bu kollarm pi~tar kuv- lcrin, Rumendi'de asilerin mevzilerini 
"etleri Bermeo'ye ~~;irmi 5 ve limillll i~l(al mmaffakiyetle bombard1man etmi~ w 
~ltni~hr. Ru schrin pek biiyiik bir ehemmi Guernica 'e Dur11n~o mmtakalannda 
Y~~~ oldul(unu kaydetmek muYflhk olur. dii~rnanm bir taarru1unu pii,:.kiirtmu~ ol
\:unku bu ~ehtr Bilb;~o'nun ia~e numsun- duklar1 bildirilmektedlr. Mili,:.ler, ~ahil bo
daki ihtivacmm mi.1him k1•mm1 temin e - vunca harck~t irra elmekte alan bir hal· 
dkiyordu ~· e ontm dii~me~i B1lbao'nun mu· ~an miifrvesini tamamile bozmuslar ve 
avernetinrle bt'i hir rol oymyt~cakl!r. bir~ok harh ma17eme•ile bir takim, vesaik 

Hiikirmetr;ilerin lt>bligi ele p:e<;irmi~lerdir. Birt;ok ltalyan esir e-
Biibao 2 (/\.A.) - Bilbao radyo - dilmi~tir. 

su, B~~k murlafaa komitesinin a~ag1daki Dihmilnm zayiatl, J,OOO e bal!g bu -
lebli~in 1 ne~retmishr: lunm<tktadtr. A1·ala cephesinde i§'ara de-

B"kaya' da dii~manm U rmendi' dekt ger b1r ~ey ynktur. 
belzilerme kam §iddetli taarruzlarda Andujar cephesinrle 
k ulunduk. F esadc1lar, birc;ok olii b1ra - Anduiar 2 (A.A.) - Havas ajans1 
arilk ric at etmek mPcbunyetinde kal - muhabirinden: Hiikumet milisleri, ~aal 

lllt~l1rd1r, Guernica \e Durongo ta:i 16.30 da Vierge de La Ceheza mabedim 
~Intilblwndaki taarrU?.lar tardedilmi~- 1~gal etmi~lerrl1r. Buraya «ikinci Alca · 
hr. Si~hilde kitaatJmlz. halyan k1t'alan zar>> dentliyordu. hiiki1met arazisi i<;inde 
trafind;~n idare edilen bir taarru1u pus- Franki~tlerin yel(ane m11kavf'met nokta -

Urtmii•lerdir ftalvanlar, kJtaat1m1zm ~tydi. Ve 18 agu~lns 1936 danberi 1<;111-
rn~kabii hareketi k~r<I~mda geri c;eki) • de 12(){) ki~j ffiilh~ur bulunuyordu. 
lhJ ler ve mtihtm miktard~ malzeme b1 · lsvanycrcla 1 m ayrs 
takiJ,l§lard1r, Dikkate ~ayan bir taktm l\1adrid 2 (A.A.) - I may1s mLina-
Ve,,kalaTJ hamil olan b!r~ok esir elde et- >ebetile Hava Ye B>~hriye Nann Prieto, 
~k. Bu \e~Ikalar, fa~ist kunetlerinin mii- Sociali~to ga1ete~inde uzun bir m<~kale 
b ahalede bulunmakta olduklannm yem ne~rederek a~ilerle u11a~mak imkamna 
~~ de!ilim te•kil etmekted1r. Bu ~erefi1 dair olan ~ay1al.m tekzib etmi§tir 

runde dii~mana iit; bm kadar tahmin o - Burgos 2 (A.A.) - Na~yonalist Is 
Unan agtr zayiat v~rdirdik. panyada I may1s bayramJ 1lga edilmi~ 
k Burgos cephesinde, Barendio mmta - oldugundan bugiin, hi<; kimse bayram 
f a>J~da, bataryalaTJmiZ, elektrik ve gaz oldugunun farktna varmaksiZin, geymi~ · 
abnkalanm tahrib etmi§Ierdir. tir. 

Madridin bombardrmanr General Franco, Biskaya cephesini zi-
Madrid 2 (A.A.) - Diin payitahta yaret ethkten sonra Burgos'a donmii§tiir. 

200 den fazla bomba dii§mii~. yirmi ka- E•pana naa1l battr? 
dar insan111 olmesine ve bir~ok kimsenm Sevilla 2 (A.A.) - General Queipo 
Yaralanrna,ma sl'bebiyet vermi§tir. de Llano radyoda Espana kruvazorii • 

Bilbao iizerinde ihtilalci niin batl§l hakkmda ~oyle demi~tir: 
tayyareler «- E~pana, du§man tayyareleri ta • 

Bilbao 2 (A.A.) - Havas Ajansi rafmdan batmlmJ§ degildir Kruvazor, 
lnuhabmnden: kahraman bir siivari tarafmdan sevkedi • 

Asilerin alt1 bombardtman tayyaresile liyordu. Siivari, Bilbao'ya gitmekte olan 
birc;ok avc1 tayyareleri, Bilbao'yu ve Bil- bir ticarel gemismin yolunu kesmek iste -
hao'ya gitmekte olan birc;ok miiltecilerin mi§ti. Bu ticaret gemisini lngili1 harb ge· 
bulunmakta olduklan civardaki yollan mileri, usul haricinde himaye ediyorlard1. 
bombardtman etmt§lerdtr. E•pana, bu mada bir mayine c;arpml§ 

Muteabben asderm tayyareleri, )imam ve bu yuzden batmi$hr.» 

lma 
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- it lyan 
irligi 

Es i i 

Komiir sergisini 
45,000 k·~· g zdi 
Sergi hakktnda tan1n· 
mt' ccnebi simalartn 

miitalealan 
Ankara 2 (T elefonla) Ankara 

Beynelmtlel Ki:imiir sergi~inin uyandtrd1g1 
.. I~ka hie;: ktsilmeden devam etmektedir. 
Bugiine kadar sergiyi gennlPiin ~ay1~1 45 
bini ge~mi§tir. Sergiyi ziyaret erltn ] apon 
sefiri ~u beyanatta bul unmu&tur: 

«- Sergiy1 buyiik bir it ma ile ham
lanmi5, ince bir zevkle tertib eddmi~ ve 
muk!'mmel bir ~ekilde ba~anlml~ bul . 
dum.» 

Sergiyi gezen Amerika!J miizik ve es
tetik profesorlerinden Mac N oal sergi 
hakkmdaki inllbalarlm §oyle tesbit etmi§
tir: 

«- Setgi c;ok muvaffak1yetle tertib e· 
d1lmi~llr. Herke~m anhyacag1 bn ~ek1lde. 
biitiin incelik ve teferruat du~iincelerle 
yaptlrnJ§tH. Grafikler bilha<sa kiimiit 
hakkmda istenilPn bilciimle malumah ha 
Yidir. Sergi)' i ihzar edenleri mu\'a ffa ki · 
yetlerinden dolay1 tebrik ederkrn ~erl(inin. 
gormii& oldugum beynelmllel ser~~;ilerle 
hemayar hatta bazt cihetlerden u~tiin ol
dugunu soylerim.» 

Berlinde ~1kan B Z. D. gazelesi Bey 
nelmilel Komiir serp:isi hakkmda yazd1~1 
yaz1da cliyot ki: 

«Ankai adaki sergi herhangt ba vt u-
pa §ehrindeki benzeri sergilerrlen farh1z 
If muhakkakliT ki Balkanlar i~m numune 
ol'l.cak dererede miikemmeldir.» 

italy 
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ile Roma y 

I I da pakt 
Fra n•a bu a 
i~in R m nya 

prot stoda 

A 0 

0 1 ak 
n zdinde 
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Ne,riyat ara 1nda 

Mecmu larimiza bir bak 

Gec;en sene §a~trhci bir mecmua bol
lugu vard1. Hepsi de birbirini andtran 
<:Maga7in» nev'indeki bu ne~riyatm s1k1 
bir tasfiyeye ugnyacag1 belliydi. «Han· 
gisi kapanacak ?» diye beklenirken, bir 
iki tanesi mUstesna, hepsi batt!. 

Memlekette bu hdar c;ok mecmua 
c;1kmast ihtiyara delalet l'der; bu ka • 
dar c;ok mecmua batma~l da o ihtiyacm 
hir turlii tatmin edilmedigine i~arettir. Bu 
mun7Cnesi7lik c;cyrek amdanberi siirii • 
yor ve TUtk mecmuac1ltgt, me~rutiyet -
tenberi sonu gelmiyen bir tecriibe devre
si ic;inde. okuyucile miina~ebetinin tam 
ayanm bulmal(a c;Rlt~tyor. Maga7inler 
ara~mda bu munaocbetin kanunlanm en 
iyi tayin edebilen hir l'lnc~i lutunabildi: 
«Yedi Giin». SahtbJ Sedad Simavinin 
bin;ok mecmualar c;tkanp battrdtklan 
scnra ka7andtgl tecriibelere, ~~lim 1ev 
kmi, teknik bilgi~ini, z.eka~1n1 ve sebatm1 
kat>~rak tekemm11l ettirdi~i bu e;erinden 
ba~ka, haftahk IDRII;a7inler ara~mda ya
~ar:,aga muraffak olmu~ bir lane~i daha 
go~terileme7.. 

KiiltUr re edcbiyat mecmualannm hal! 
daha aokbd1r: Her sene y~ni birka<; tipt 
1uhur Pderek hatan bu mf'cmut~lardan 
• veniler i~tisna edilirse • hemen hic;:biri 
s<~g blmadt. Dev let 1 eya Halknleri 
tahsi~t~tile Yil~ama~a munffak olanlar 
h<.~yatlannt bu sun'i tenefii~lrre borclu -
durlar. 1c;:lennde <tOlku» ~Zihi ruh~u1. ve 
memlekrtteki irfan, san'at kimddam~la • 
nM yabanc1 kalanlar, yahud d>~ << Y eni 
Tiirk mecmii<!W> gibi halkm ruhundaki 

har<ltet merke7lerme biraz daha yakla~a
bildikleri halde etraflarmda geni§ bir 
sempati dalgaM uyandJrmaga heniiz mu
vaffak olamiyanlar var. 

P yaml Sat 

~ubesi, hadJ•elerinin, harekctlerinin ve ye
ni diisiincelerinin birer hula~a~1 veya tam 
etiidlerile bu mecmua •ahifelerinde gorii
necektir. lmzalann hic;:biri okuyucuya ya
banci degil ve hic;bir yeni kall'm ilk tee• 
riibe~ini burada yapm1yor. Ey okuyucu l 
Bu mecmuayi bege11ecek misin? Vallahi, 
a rtJ k biz de ~II§JTdlk, kald1k, do< tum. 
Semn mecmua i~lerindeki 7.evkini, It-rna· 
yiillerini, tercihlerini hala iyice anhyabil
mi§ degilit. Yirm1 ~eki1. senedenberi sana 
yiizlerce, belki de binlerce mecmua 
tipi •unrluk, en kaymak kag1dmdan en 
d~hi im1asma kadar ne buldukoa i:iniine 
koyduk, sen grne begenmedin, karde§. 
Rakahm hu «Her Ay» mecmua•ma ne 
huyuracakstn: ft;inde politika, sosyoloji, 
~>konomi, fel~f'ff', !'dehiyat, ~~n'at, fen, 
etiid. hadt~e. konfcran~. ~iir, hikaye, anket 
hN~ey Ye bol hoi var. Miitehas<Js arka· 
daslar larafmdan <;Ikanhyor. 

K.iiltiir mecmualarmm ya~amamalatJn· 
dan duydu2umuz biiyiik lemi.itii bir§e~ 
tRdil ediyor ki o d<~ hi1im Rab1ali cadde
sinin bu sah<~rla Vf'ni tecriiheler yapmak
l:\n u<anmamawltr. 'rupanm kagtd 
buhJilni ii7erinl' bir d" mecmua \e kitab 
ka~o:JdLmnil yPni 1ergilf'r hinrluilmi~ ol
dugu h"'lrle hu lf{'IiihP],.re J,~la ~el!"aye 
, e 7 .. ka rliikme~~;e dFYam eden meslekla§· 
lar 1·ar. t\lerinde bir tanf'<i ciddf'n mu
"aff<~k nlahil•e biitlin mecmu<~nb~m <iln· 
~~ il~dacak. Simdiye kada1 hiyhir ~iin, hie; 

kim~fye parlak hir netLe Hrmiyen bu i~
te. iimidlerin boz~~;una ugramamaM i<;in, 
hi<; df~ihe hir lanrmi1in mul'afh\..iyetini 
m,.•lr~in man!'Yiyaii n;~mma hl'pimi7 hek
hvor\17 .. Emini7 ki ond~n ~onra Turk 
~Frmuacthgt, a<;1k sul::ml11 bRttp <;Ibn 
karpu1 bhugu l':ih1 l':oriimip kaybolm<~k
tan kurtul acakt1r. 

PEl' AMI SAF A 
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Kultiir Ye san' at mecmualan aras1nda 
yeni <;1kmaga ba§ltyan <<At>> dan enel 
inti1amla ya§amaga devam eden di:irt 
tr.nesi hatJra geliyor: Varbk, Yiicel, 
Giindiiz, Fikir Hareketleri. Bunlann i · 
r;inde varhkla yoklugu pek belli olmadl
gl halde, en k1ymet~i7le en k1ymetliyi 

_j b - IBa~makaleden devam] 
yanyana gl"tirmekte uzun zamanoan I'Tl 
sebat eden Varhk mecmuasl da. yam! . ge~erken orada Hgir hay\ anah giibreleri-

'1 nin k1•hk mahrukat olarak hamlandtgml miyorsam, hayattm okuyucularmm 1 ti · ' 
fatma degil, Partinin ve devletin §efka- lli:irmii§ ve ocakta yakllan bu tarla hakkt· 
tme borcludur. Ayda bir c;:tkan << Yiicel», mn hazin ak1betine kat§l pek c;:ok hay1f· 

Paris 2 (A.A.) - Oeuvre gazetesin 1 t k U k'. u··r .. memlek•tin her bizden ~onra gelen bir ne5lin. muharrir - anml~ 1 · cuz om u .. 
de Madam T aboUis, diyor ki: yerinde halkm ayagma gi:itiirmek 5uretile 

Siyasi mu~ahidler, halihamda ftalya Jeri de, okuyuculan da yeni ve kendi~in- ziraat ve iklim itib~rile ne biiviik kazanc· 
den alan bir mecmuad1r. Kapagmm goz- 1 

ile Romanya ara~mda bir muahede ak - lar elde edece~imizi hesab etmek ko ay· 
!ere yapt~an kaba ve c1lk afi~ renklerine, 1 

dedilmiyece~ini beyan etmektednler. Bu d1r. Her ~ehir ve ka5abamlz her Yl :;ahifelerinin siislii, oyuncakh ve liizum -
babda iigrendiklerime gore F ranm hiiku- y I 'I · bir da<>hk orrnan yak1yor. Bu orrnanlar suz teferruatma ragmen, « iice >>, 1 mm " 
meti, Biikre§ hiikumeti nezdinde bi:iyle ve san' atm her me~elesme tece~sU;iinii memleketin iklimi i~in ayakta durrnak ve 
bir muahedenin akdi kevfiyetini protesto claldJran gene zekalann mahsuliidiir. h"ltta c;ogalt!lm;ok l~nmdu. 
etmi~ ve mezkur hiikumet te bundan vaz- l~inde «iistadlar» kategorisine men•ub Soz mast gelmi§ken odun yerine rna· 
geymi~tir. imzalann fazla goriinmemesi bu mermu- den komiirii yakmak i~inde bazJlanmmn 

Tehzib olunan bir havadis ayJ her saytsmda yeni ve giizel iimidle- dii~ebildiklerini gordugiimiiz bir muhala-

R 2 (A A ) M b P f I oav. a da is.Ciret etmek isteriz. Madl'n ko-
oma . . - at uat ve ro- rin albiimii haline getiriyor. Sahi e erine "' 

M I. ·• H murlerinin kullamlmasm1 tamim etmege paganda N ezareti, u•so m1 nin abe • gosterdigi it ina, bask! temizligi, inti~ar se-
§istan tahhnl Haile Selassie'nin biiyiik og· batt Yucelin agabeylerini imrendirrnelidtt c;:ahsmaktan mabadlmJz orrnanlanmmn 

tahriblerinin i:iniine ~er;mektir. Bu isl' luna teklif etmek iizere Filistine bir me • de, kiskandJrmaltdJr da, utandumaltd1r 
d b II . memlekette hi~ odun yak1lmtyacak de-

mur gi:indermi§ oldugu ~eklindeki 5ayia - da. F azla si:iylemiyelim, mecrpua 1r, e 1 
Ian l(iiliinc diye tavsif etmekterlir. olmaz, kamverir ve onlan degil bizi u- mek degildir. Orrnanh ve agaclt her yer· 

Allllan Haric · ye Naz1r1 
Romada muhim e as

larda bulunac k 

H . d' l d k• k " h k" t tandmverir. Yiicelden sonra «Giindiin> de her yll bunlardan ormana hiy zarar 
W l"ndsor Du''ku·· u""n n ge,. In JS a n a l as eri are a d vermeden Y<,ktlacak bir kiMm ~~kar. Bu ~ Londra 2 (A.A.) Simla'd:m alman mecmuas1 da bi:iyle bir ~ebatm eseri ir. I 

da milli servetten bir ciizdur, ve on ar 

Rorna 2 (A.A.) -Von Neurath ya· 
tt.n sabah birc;ok yiikcek memurlar ve tek
lltsyenlerle birlikte burava muva~alat e · 
decektir. Sivasi mahfille~ bu zivarete yal
lltz Yeni si.·a~i vesikalar akdi~e miincer 
~acag1 ic;in degi), ayni 7amanda Ro~a -
1.~rhn mihvermm da1ma saglam ve 1~ler 

~~ halde oldu~unu gi:isterece~inden bii • 
:Yuk b1r ehemmiyet atfetmektedirler. 

Bundan ba•ka, Roma ile Berlin ara
SJndaki gi:irii~me mevzuu c;oktur ve Fiih
b:rin miimmilile Kont Ciano bugiinkii 

trc;ok me~eleler i:iniindeki mU~terek siya
~:tlerini pratik surette tasrih edecekler · 
~~·· Goring yakmda lspanya me•elesini 

Arii.~tU, Von N eurath daha ziyade orta 
l v:Upada ve batt devletleri, F ransa ve 
h ng1ltere kar§J<mda takib edilecek "hath 
areketle i§tip;al edecekhr. 

Per.embe ,.,:1•0 n evlene- haberlere gor,e. K. eysera vadisinde ihti- Azimkar bir gene sahibi vardu. Azim • I f d l o·· h ~"' '"'!! yakt arak isti a e o unur. unyamn er 
- H1lcil•,rle ikinci Ingiliz - Hindli piyade kar ve san'atHr. Ayni zamanda hem "" • · b"Jd" "}" · · yerinde hal boyledir, ve ormanlarma en ceg1 l 1r1 1y 0r f1rkas1 ara~mda vukua gelen G.arpl§ma· mecmuac1hk, hem de hikayecilik sta)l 

da yiiz kadar ihti!alci olmii&. Ingilizler yapJyor. Bir seneye yakm ?amandanberi c;ok itma gi:isteren en muterakki memle-
Paris 2 (A.A.) _ Paris-Midi, yazt- ise dort cilli ve on dart J arah vermiiitir. mecmuasmJ ya~atmaga muvaffak oldu. ketlerde bile. Odun yerine maden ki:imiirii 

yor: Windsor Dtikiiniin bu gece Avus • ltalyan Afrikasmtn yeni Huseyin Cahidin «Fikir Hareketleri», kullanll~m dedigimiz zaman biz ancak or· 
turyada Saint \Volp:and'da kain ikamet- bu"tresi diinyanm bugiinkii e~ash ve biiyiik fikir manlann tahrib olunmamasJ maksadtnl 

h '- d k F "d ~ · .. Y ai:i1oniinde tutuyoruz. Bu noktaya dikkat ga 101 ter .. e ere ransaya g1 eceg1 soy· davalarml intinmla, marla takib eden " 
I k d. D k p . . .. .. Roma 2 (A.A.) - itah·an Afrika~1 f I . d H b olunarak mum mubalag;~lardan tevakki 
enme te Jr. ii , anse pazartes1 gunu Nezaretinin temmttz 1n. ". 7 _ temmuz g33 b1r tek mecmuad1r. Sahi e enn e ar · k d 

I d A 1 1 k · · d d' "'' 1 I' ·k etmekligim1z laz1md1r. Simdiye a ar og e en sonra vas1 o rna myetm e H. mali senesi biitresi mechse tevdi olun- sonu devre•min biitiin kii tiir ve po 111 a I b' k 
k ld k k ~ k ) · · mahrukat tf'dariki maksadi e 1rc;:o yer· Pari•te birkac; saat a 1 tan ~onra ara mu~tur. Masarif fash bir milyar iki yiiz meselelerinin, ideolojilennin a is enm gi:i-

'k'l C d t "t k ·· .. .. .. .. J) k · · · A ·· lerde ormanlanmtn biiyiik zararlar ika tan 1 e an e ~a omna gt me uzere yo- altl mil~·on fazlasile· bir milyar alh yuz rmsunu1. rmo ra~mm en sam1m1 mu · 
I d d kt. D"'k · ·1 l' d f b d A edilmi• oldu<>u muhakkaktJr. hte maden una evam e ece IT. u . oraya pazar- rirmJ m1 ~·on trettir. a aa~1 u mecmua a vrupanm en sa- • " 
tesi • salt gecesi vas1l olacakttr. T em in e · lahiyetli imnlarile beraber Hii~eyin Ca- komiiru i,timalinm tamimile bu zararlann 
dildigine giire •ab1k Madam Simpson ve Jrak HarJ"ct"ye N Zlrl hidin yiiksek, vakur, temkinli kalemi ta- oniine ge~ilmi~ olacakhr. 
lahik Madam \l/ allis'le izdivac;:laTI haf · rafmdan yap1hr. Bilha~sa gendik anmna Muvaffakiyetli bir esl"r olan Ki:imiir 
tanm ilk gLinlerinde ve en gec;i per~embe bugiin gidiyor sokulmak istenen yabanc1 propaganda Serl(isini imkam oha da biitiin memleket 
gunii tes'id olunacaktu. Merasim Cande 0.- oiindenberi ,•ehrimizde bulunan fitillerini muntazam ve metodik bir fikir l(i:irebilse nekadar iyi olacakh. Acaba bu 

t d I k Ve merasl.me bu " " miirlahalesile si:indiiren yegane mecmua serp:inin iki iic; vap:on stgdmlacak bir min-
~a osuo a yap! aca dost ve kom•u Irakm Hariciv_ e N azm 

f k k .. .. b 1 d. · M · · • b d yatiirii seyyar sergi haline konamu m. I? 
u a omunun e e lye rem ercle nya- N aci A~il diin de •ehrimi1deki gezintile- u ur. 

d k · ' B "lk ·· ·· k"'lt-· · t Maaha7a sergi kendi~ine pek c;ok ZJya· set e ece hr. rine devam etmi•tir. Eksel~n~ Nari A<il. u aym I gunu u ur ne§T!ya I ara· 
J d • ' h"k " t ' H A · · l' · b" retri ,.._ ekiyor. Evvelki gun kiimiir gale-aponya a s ~Iml u ume e refakatinde lrak elc;:isi N aci Sevket ol . sma « er y» ISlm I yem tr mecmua ., ... 

h l ' f '1 k d daha kat!ld1. Sanifelerine bir bak1~ta ga- risine o kadar insan birikmi~ti ki arala-
mu a 1 parb r zan 1 dug~u halde bu sabahki Toros ekspresile k"'lA J b'ld'k 

son 
ya r 

Du~e ingil ereye kar!fl 
tedbir almak i~in ispan• 

yadan i,e ba~lam1• 
Son giiJ!lerde, Avrupa diplomatlan 

arasmda taati ed,Jen 1iyaretler etra fmda 
mUtaleal<~r yiiriiten Fran~JZ m<~tbuatJ, 
in~ili:.>: Hariciye Na7!n Eden'in Briiksel 
s"vahatile, General Gonng'in ltalya ~e
yah"ti hakkmda §U yoaz1lan neHediyorlar. 

Eden'in Briibel ~l'yahatine Londrada 
verilen manaya gi:ire, bu ~f'yahat, ~iy11ci, 
ikhsadi ve a•keri gi:irii~mell'r vapmak 
mitbadtle ihtiyar edilmi~tir. Eden'in Bel
t;ik.. riralill" yaphgt bn miil~katlann, he
vet! umumiye<l itibarile. Belt;ikamn hali 
hamdaki harici !iyasetinin ihdas ettigi 
yeni vaziyeti aydmlatmak mabadma 
matuf oldu~un<~ muhakk~k naz:arile ba
ktlmaktadu. Bu seyahatin, Bel-;ikayJ, 
1925 Lokarno muahedesinin '~" 1936 
martmrla I .onrlrada imzalanan lngiliz: • 
Fran~lt - Bel ika anl<~~m"lslntn kendisine 
tahmil etti~i taahhiidlerden kurtaran mii~
terf'k fngili7. - Fran<Iz beyanname<inm 
ferdasmda vaki olmas1 manid'l.r gorii • 
hiyor. 

ln~~;Ibz mathu~t1, Eden'in RP.l~ih se
yahatini, an' aneri dostluk baglann1n 
tahiye~j rnllkMdma atf,.tmektl"dJr. Gene 
lngiliz matbuillma g(;re, lngihz HarJcJye 
N a11n, bu ftr~attan istifade ederek, Al
manya tarafmdt~n tek tarafh olarak ih· 
l.ll edilcn Lokamo muahedcsi yerinl' ika· 
me edilecf'k yl'ni bir garb paklmln h<~m· 
lanma~J ihtimallerini ve Van Zeeland'm 
ekonomik. Tn"~eleler iizerinde yapmagl 
deruhdf' el tigi tetkib ttan has!l blabile -
cek ';aziy,ti miit<~l!'a edecPktir. 

J);~ily T l'll"grarh gazet,.~i. Eden 'm, 
miizakeral i in dei:iil bir nztyet tesbiti 
ic;in Bruksele gittiilini so liverek, ¢asii 
mak•ad, b1r harb 7Uhurundil, arazi<inin 
l.:iatru7lar ic;1n ii•siilh;~rek.e olarak kulla • 
mlmas1na Bel~ikanin miimanaate almet
mi~ olup olmadiglnl ogrenmcktir» diyor. 

Digl'r taraftan, General Gi:irmg'm 
!ta lya ~eyahati. F ran~1z gazetelerinde ~~~ 
sur!'tle tef~ir ediliyor. 

Fiihrer'in muavininin, Duf;e ile •apa· 
c?gJ miilakatJ tahmin etmek kolaydn. 
Orta Anupa ~iraseti \e Roma - Beriin 
mihveri tam faaliyet halindPdir. Duc;e, 
!ngiltereye kar~J tedbir almak i~in, fa~ist 
olma~m1 i~tedi~i f•panyadan ha~lt ·arak, 
dost olmak i•tedi!li Tiirkiyeyi, kendi~ile 
anla§ma y;~pt1g1 Yugoslav ·ay1, iki ~~;un 
sonra Kont Ciano'nun ziyaret ederegt 
ArnaYudlugu, miizakere h<~linde bulun -
dugu RomanyayJ, anla§mak ic;:in ma bek
lt>di~i Yunanistam ihtin edecek bir 
Akdeniz. siyaseti tel.! if Pdebilir. VI' bun
dan sonra, Gi:iring, A vusturya N azileri
nm Viyana hiikumetine dahil olmakta 
serbesl buakmalanm, BaFekil ~u~ -
mng'in, <;:ekoslovakyaya yakla§ma;I ic;in 
tazyik edilmesini, Macaristanm Roman
ya ile bir pakt imzalama2:a ikna ed1lmesi 
~uretile, bundan boyle muahedeleri tadil 

taraftarhgmm Biikre~i degil yalmz Pra· 
g1 'tehdid etmesinin teminini istiyebilir. 

Bu muhaverenin, nakliyat sahasma in

tikali hie;: te mu§kiil degildir ve von Neu
rath'm bir hafta sonra Romaya gelmesi 

belki de bu maksadladu. Berlinin §art • 
lan, birkac; aydanberi Romada tatbika 

ba§lanmt§ bulunuyor. Komiinizme kar 1 

miicadele biitiin ~iddetile devam ediyor. 
Hatta, Roma bu kadarla kalm1yor, Her
linin ricasma mahal btrakmadan Y ahudi 
aleyhtarhgl da yaptyor. 

Avu~turyamn zan ablmt~tJr ve ~U§· 
ning'in, Nazilerio Avmturya kabinesine 

dahil olaca~J hakkmdaki gazete haber • 
lerine hiddetlenmesinin sebebi bu haberin 
astlmligmdan degil, mevsimsiz ne§redil

mi§ olma~Indandtr. 

Von Neurath harehet etti 
Berlin 2 (A.A.) - Baron Neurath 

B~~tnda A~chmann ve Stievo J!e 1talya 
b UyUk el~i~1 Attolico oldugu halde bu sa

ah Romaya hareket etmi&tir. 

yesi anla~1hyor: Diinya ve Tiirk ilminm, rmdan ancak mii u at a ge~e I I · 
Tokyo 2 (A.A.) - Se<;1min son ne· memleketine donecektir. lrak elc;isi An san' atmm umumi ve bir ayhk mahmllerini Sergiyi civar kaza ve kCiyler halk1mn da 

tice~i hiikumet aleyhindeki partiler ic;in karada kalacak, yiiksek misafirimizsl' mumkiin oldugu kadar bir araya topltya- seve seve p;ezmekte olmalan ba§hca ho§a 
kat'i bir zafer te~kil etmektedir. Suriye yolile dogruca Bagdada gidecek- rak insan 1ekasma aid faaliyetlerin 5ente- p;iden p:iizel bir man 7 aradlr. 

Roma Bi icilik 
mils b kal 1 bit i 

[Ba~tarata 1 inc! sahttese] 

kay a iki hayvan Ia girrni&tir. Gurkan bir 
atla parkuru hatam bitirrnege muvaffak 
olmu§, ikinci atla da sadece bir hata yap• 
rnl•tlr. Y unanistanda a ffedilen 

m hkumlar 
d' ~tina 2 (A.A.) - Atina ajans1 bil
lrtyor: 

Ortodoks paskalyasl miinasebetile, altt 
~Ydan a~ag1 ddi curumden mahkum olan· 
'ar rnuvakkaten affedilmi~tir. Bunlar u~ 
;en~ ic;inde yeni bir mahkumiyete ugrar • 

ttsa ~imdiki cezalanm da tamamhyacak· 
iltd1r. KomUni7m kanunile milli di:iviz. 

l.lyu~turucu maddeler, kac;:akc;:thk ve hay

t~n hlrsJzhgi kanunlarma kar~1 gelmi§ o

la~lar bu aftan haricdir. Atina hapisane
~r1 bugiin 190 erkek ve 30 kadm mahpus 

sahv · · B ·· b I h f h errni§IJr. u munase el e er tara ta 
eyecanh tezahiirat yapJlmJ~hr. 

Min~'" ito parti5i 1 75. Seiyukai 17 5 a - ,t.,ir:.:.· _______ _______ .!,.;z::,:i.:.:,ni:_•.:.:u:· c:.::u:.:;d:e.!g:.::e.:.:ti.:.:rm.:.::;ek:.:·..:H....:e.:..r .:.:il.::im:.:....:v.:e......;.•.:a.::n'.:a:.:.t .;_ ___ ..,.. ___ --: .. Y--U_N_U_S-:--N_A_D_I_ 
zahk elde etmelerine mukabil hiikumetc;i -
partiler 41 ve mustakiller zs azahk elde V U ni1 lUJ 1r C ©.\ g 0 In lfi7il l\JI ;=g 0 [b) 0 b lk 0 G IF 0 
etmislerdir. 

Muhtelif diger partiler 9 meb'usluk 
kanlimJ§lardir. 

Ankar biaikl t~ileri galib 
Ankara 2 (T elefonla)- Ankara-Ko· 

caeli bolgeleri bup;iin dorder ki~ilik bi~ik
let tak1mlarile senenin ilk bolge temas101 
yapttlar. Yan~ Akkoprii - <;iftlik asfalt 
yolunda di:irt defa gidip gelme ~uretile 
52 kilomelroluk bir mesafede yaptldl. 

Ankara taktml, 52 kilometroluk mesa· 
fcyi bir saat 26 dakika ve 27 saniyede 

katetmek suretile saatte vasati 36 kilo • 

metroluk bir siirat temin ederek birinci 

\ I -. 
Tegmen Eyiib Oncii de miisabakaya 

bir hayvanla girmi~ ve yalmz bir hata ile 
bitirrni~tir. Bu suretle mus<~bakalara giren 
5 ahmtzdan 3 ii parkuru hatam ve 2 si 
sadece hirer hata ile ikmal etmi§lerdir. 

Binicilerimiz bu suretle dimyanm en 
mahir binicileri tarafmdan idare edilen 
en k1 metli atlann girdiklcri mii•abaka -
larda nisbeten miitevaz1 atlarla c;ok mu
vaffakiyetli dereceler ;~]mJ~ bulunmakta
dlrlar. Halk ta Turk binicilerinin cesar!'!, 
\eviklik ve meharetlf'rine havran olmu~ ve 
kendilerini zaman zarnan ~iddetle alk1~ · 
laml§tlr. 

Binicilerimiz yann (buglin) Pari~e 
hareket edeeeklerc!ir. 



r ~~~;~ ~iiphe ) 
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Gene kadm, yolun devarnmca, korn
partirnandaki ko§esinde, dirndik, hareket
siz oturrnu§; giizel yiizii rniiternadi takal
liislerle bn§IDI§tl. Ugursuz haberi ald1gl 
andan Irene binecegi dakikaya kadar ge
c;:en rniiddet zarfmda ne yaphgmt kendi 
de hahrhyam1yordu. D imagml ba§tanba§a 
kavnyan bir tek dii§iince vard1: 

]ak'm ag1r yarah olu§U. Bazan bu ha
berin dogruluguna inanam1yor; bazan da, 
bundan daha feci, tasavvuru bile tiiylerini 
iirperten ihtirnaller dii§iiniiyor, haykurna
mak i~in di~lerini s1krnaga rnecbur oluyor
du. Ayni zarnanda, evlendikleri tarihle 
harbm ilam arasmdaki iki seneyi doldu
ran rnes' ud giinlere aid hahralar y1gm Yl· 
gm dirnagma hiicurn ediyordu. 

T renden indikten sonra,sokaklardan 
adeta ko§arak gec;ti. Harici manzaralar, 
goziine, bir riiyanm dekorlan gibi gorii
niiyordu. Hastanenin online geldigi za
man bay!lacak, yere yikihverecek gibiydi. 
Sorulan suallere cevab verirken, kendi se
sini zor tamd1. Y almz, bir erkek sesinin 
«yarasi ag1rd1r, fakat iimidsiz degil» de
digini i§itti; dizlerinin gev§ed1gini, yere 
dii§mernesi ic;in iki ki§inin, koluna girdi
gini hissetti. 

Y aralmm odasma gelinciye kadar zap
tettigi hic;kmklan. kapmm online gelip te, 
onu yatagma upuzun yatmlrnl§ bir vazi
yette goriince, arhk tutarnad1; duvara da
yand!, bogulurcasma aglamaga ba§lad!. 

0 zaman, bir hastababc1 kadm, onun 
yanma yakla§tl ve: 

- Madam Lerens, dedi, burada koca
nlZI tamyan bir yarah var. Cephede be
rabermi§ler, hatta ayni zamanda yaralan
Inl§lar. isterseniz sizi oraya gotiireyim. 
Kocamzm nas1l yaralandigmi biliyor. Si
ze anlatsm . .. 

Gene kadm, hastabaklclyl takib etti. 
Y aralmm odasma girdiler. Bu, yirmi be§, 
yirmi all! ya§larmda, ince, yakl§lkh bir 
gencdi. Y ashgma yan dayanmi§, sargi
Iar ic;indeki kolunu yanma uzatml§, otu
ruyordu. 

HastabakJcJ, gene kadm1 yarahya ta
mtl!. Delikanh, yerinde dogrulmaga c;a
h~II. ve dedi ki: 

- Evet madam, kocamzla silah arka
da~1yd1k. Y anyana dogii§tiik, o benden 
birkac; dakika evvel yaraland1 ... Fa kat 
merak etmeyin madam, yaras1 o kadar 
tehlikeli ~~gildir; mutlaka iyile§ecektir ... 
J ak Lerens'le ben c;ok sevi§irdik. Ben on a 
kar§l nas1l derin bir sevgi duyuyorsam a
nun da bana kar§J ayni hissi besledigini 
biliyordum . .. 

Bir hiicum esnasmda yaraland1k. Le
rens'le yanyana idilt. Bir arahk, c;ok ya
km!mizda bir mermi patlad1 ve Jak'm 
kollanmm arasma dii§tiigiinii gordiim. 
1Ikiince, iildii zannettim. Kucag1ma dii
§erken, ancak iki kelime soyliyebildi, ve 
bu iki kelime de, sizin isminizdi madam!.. 

Gene kadm, gozya§lan ic;inde dinle
digi sozlerin burasmda, gene hic;klrrnaga 
ba§ladi. Kocasmm, top sesleri, barut du
manlan arasmda oliim anlan gec;irirken 
bile kendisini haiirlarni§, kendi ismini an
Ini~, gozlerini son defa olarak kendi ha
yalile yumrnu§ oldugunu dii§iindiikc;e. hic;
kmk halinde la~an ye'sine hakim olamJ
yordu. 

Y arah, bir lahza sustu. Biraz avutmak, 
biraz yiiregine su serprnek istedigi bu a
cikh kadma teselli yerine Jstlrab verdigi
ni goriiyordu. Fa kat, ba§ladigl sozii ta
rnamlamak, ernniyet verici sozlerle onu 
tatrnin etmek laz1mdi . Devam etti: 

- Kocamzm agzmdan c;1kan o iki ke
limeyi biitiin viizuhile i§ittim madam. 
Belki de §Uursuz olarak telaffuz ettigi is
minizin, onun zihnini daima i§gal ettigine 
hie; §iiphern yak. Arkada§lmm, yaralandi
gl esnada, kendi hayatm1 istihkar ederce
sine biitiin dii~iincesini o ismin sahibine, 
yani size hasretmi§ olmas1 beni o kadar 
rniitehass1s etmi§ti ki, ondan on dakika 
sonra kendim yaralandigim zaman, ugul
diYan kafamm ic;inde, hala. onun Lucie, 
Lucie diye inliyen sesini i§itiyordum ... 

Y arah gene sustu. Gene kadm §iddet
le irkilmi§ti. K!Slk bir sesle sordu: 

- N as1l? Ne dediniz? 
- Y ani, ben yaralandigim zaman, a-

nun Lucie, Lucie diye iki defa isrninizi 
telaffuz ettigini hal a i§itiyor gibiydim ... 

Gene kadm kipk1rmiZI kesildi, sonra 
sarard1. Y arah, onun, bu sefer bay1lmak 
iizere oldugunu tahmin ederek tela§a dii§· 
tii. Fa kat, gene kadm, c;ok fazla bir he
yecan gec;irmesine ragmen kend;ni topla
di ve mmlt1 gibi bir sesle: 

- Benim ad1m Lucie degil, Gabriel
le' dir, dedi. 

0 zaman bir siikut oldu. Kadm, heye
camm yenmege ~ah§!yor ve dii§iiniiyor
du. Yarah, yaphg1 hatay1 tamire !;ah~-
11: 

- Belki de ... Belki de aldamyorum ... 
Yanll§ i§itmi§ olabilirim ... 

Fa kat, kadm, bunun tevilden ba§ka bir
§ey olmadigml anlami§h. Simdi, zihnin
den, hep o Lucie ismini ge~irerek di.i§ii· 
niiyordu. Bu isimdeki tamdiklan arasm
da kocasile miinasebeti olabilecek kim 
vard1? Bir miiddet bunu bulmak ic;in zi
hin yordu. Sonra, kocas1 oteki odada oliim 
tehlikeleri gec;irirken, burada, onu kotii
liyecek ~ekilde dii§iincelerle me§gul olma
gi kendine yaki§tlramadi. Zaten, yarah 
gencin, o giiriiltiiler arasmda, oliim tehli
keleri ortasmda, arkada§mm agzmdan 
c;1kan ismi hakikaten yanh§ i§itmi§ olma
Sl ihtimali de yak degildi. Gene kadm, 
eline gec;irdigi bir tahta parc;asmdan istim
dad eden bir kazazede gibi bu son ihti
male kuvvet vermege, ona inanmaga c;a
h§lyor, inanam1yordu. 

Kendi de farkmda olmadan yarahmn 
odasmdan c;Ikmi§, kocasmm yatllg1 oda 
kap1sma gelmi§ti. Perdeyi aralad1, yatak
ta, kocasmm sapsan yiiziinii, c;i:ikiik a
vurdlanm, sarg1lar ic;indeki ba§ml gordii. 
J ak, uyuyordu. Gene kadm, birden, ic;inin 
ferahl ad1gm1 hissetti, kendi ken dine: 

- Y a§asm, ba§ka bir§ey istemiyorum, 
dedi. 

Fa kat, bunu soylerken, yiireginin du
daklanna i§tirak etmedigini biliyor, kal
bine sokulan hain §iiphenin ebediyen ya
§lyacaglm biliyor, kocasmm, yaralamrken 
soyledigi isim, onun dimagmdan silinse 
bile kendi yiireginde ukde olmakta devam 
edecegini bil iyordu. V e en fecii, beynini 
bir burgu gibi delen bu §iipheyi oradan 
asia c;Ikaramiyacagmi da bilmesiydi. 

<;eviren: 
H A MDI V AROGLU 

Orman Mektebi talebesinin seyahati 

Talebeler seyahate qzktzklan vapurun oniinde 

Orman Fakiiltesi son s1mf talebeleri Gafur refakat etmektedir. Grup, Zon • 
per~embe gtini.i Gi.meysu vapurile A- guldakta maden ocaklarrm gezecek, 
yanc1ga rniiteveccihen hareket etmi~ler- bundan sonra Ayanc1ga giderek oradaki 
dir. Talebelere profesorlerden Dr. Pfef- ormanlan ve Zingal §irketinin tesisah
ferkonr, Dr. Schimitschek, Mazhar Di- m tetkik edeceklerdir. Seyahat 15 gun 
ker, Dr. Tevfik Ali <;marla asistan Dr. siirecektir. 

~ CLAUDETTE COLBERT 
PAT RONUM 1111 KOCAM 

Frans1zca stiziU film. 
• 

-
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S A R A Y s1nemas1n1n 
3 giizel film miisabakasmm ii~iinciisii - ----•• 

CUMHURIYET 

Diinya gencligini 
tani,brmak i~in 
isve~te 1 haziranda 
bir mekteb a~1byor 

lsve~te 1 hazirandan 1 eylule kadar 
devam etmek iizere bir beynelmilel genc
ligi tam§llrma mektebi ac;Ilml§llr. Birc;ok 
memleketlerin gencleri bu mekteb saye • 
sinde birbirlerini tanunak fusatma nail o
lacaklard!r. Bu sene Bulgaristan, Dani
marka, Fransa, Almanya, Holanda, 1r · 
Ianda, Portekiz, Romanya, Rusya, fs • 
vet;, Yugoslavya, fngiltere, Hindistan, 
isvi~re, Lehistan ve Amerikadan tamnmi§ 
profesorler, ilim adamlan ve miitehasSIS
lar gelerek mektebde konferans verecek
lerdir. Bunlann bir t;ogu memleketlerinin 
en maruf iiniversite profesorleridirler. 

Konferanslar, beynelmilel miinasebet -
ler, ic;timaiyat, dil, fen, edebiyat, din gibi 
mevzulan ihtiva edecek ve ameli dersler 
de verileeektir. T rikotaj, ev bak1m1, bah· 
c;1vanbk, tenis, yiizme ve sair sporlar da 
vard1r. Mekteb Stokholmdan 18 kilomet
ro uzakta Viggbyholm' da kaindir. 

Y az devresinde lsvec;:in muhtelif semt
lerine tenezziihler tertib olunacak, Nor
vee; ve Lapland'a seyahatler yap1lacak • 
t1r. 

Yazlan yirmi dort saatin 18 ini gii ~ 
ne§le ge!;iren lsvec;in biitiin tabii giizel • 
likleri talebenin istifadesine vazolunmak
tadlr. 

Her memleketten talebe kabul edil ~ 
mektedir. Birinci s1mf yatak, yiyeeek ve 
biitiin masraflar dahil olmak iizere yaz 
kurslan 110 Tiirk liras!dlr. Kampta kala
cak talebe ic;in biitiin masraflar dahil 72 
Tiirk liras!dlr, 

Ayhk talebe ic;in iicret 35 Tiirk lirasl
dir. Arzu edenlerin ~imdiden ya~. milli
yet, tafsil dereceleri yahud meslekleri 
hakkmda malfunal! havi talebnamelerini 
gondermeleri rica edilmektedir. 

Girmek istiyenlerin 15 lsvec; kronu 
gondermeleri laz1md~r. Bu para bilahare 
iicretten tenzil olunacaktu. 

Daha fazla tafsilat almak i~in: 
St Ceorges Court 

Viggbyholm 
Sweden 

Adresine miiracaatleri lazund1r. 

Neier de uyduruyorlar? 
[Ba§tara/1 1 tnct .sahtfe3e] 

sonra daha barid bir §ekil alml§ bulunu • 
yor. Bu boyle olmakla beraber Tiirklerle 
Ruslar arasmda uzun zamandanberi de
vam etmekte alan dostluga, Montreux 
muahedesi, Tiirkler tarafmdan ltalya ile 
uzla§ma ve Balkanlarda Tiirkler tarafm
dan daha faa! bir politika ve Efganistan, 
lrak, fran ve Tiirkiye arasmda bir Asya 
paktt meselesi ilerletilmemi§ olsaydt, an
cak muvakkat bir hale! gelebilirdi. 

Sancak davasma Ruslar tarafmdan 
mutedil bir muzaheret gosterilmesi ve 
Turk Hariciye Vekili Tevfik Rii,tii Ara-

sm haziranda Moskovay1 ziyaret edece • 
gine clair deveran eden §ayialar; bu bab
da inti§ar eden resmi tekziblere ragmen 
iyi malumat alan mehafilce, Rus • Turk 
dostlugunda hasll alan biirudete deli! 
addolunmaktad1r. Dogru ve yanh§, 
Tiirk • Rus dostluk baglarmm gev§erne· 
sinden Karahan Y aida§ mes'ul tutulmak· 
tadu. 

Belki bir tesadiif eseri olarak dort sene 
evvel M. Suritz'in Berlin ve Karahan 
Y olda§m Ankara sefaretlerine tayinleri 
miinasebetile bir Y ahudinin Berline ve bir 
Ermeninin de Ankaraya sefir olarak 
gonderilmeleri, bir meydan okuyu§ §ek
linde tefsir edilmi§ti. ;;imdi birinin geri 
t;agmlmas!, digerinin de degi§tirilmesi 
yanh§ bir tecriibenin muvaffakiyetsizligi -
nin takdir edilmi§ olmasma bir delil ad
dolunup olunamlyacagl cayi sual goriil • 
mektedir. 

CVMHVRIYET: Times muhabi· 
rinin malumat ve miitalealanm siyasi va
ziyetlerin bazan ne yanh§ gi:irii§lerine ug
nyabilecegine aid bir dokiiman olara~ 
aynen nakletmi§ bulunuyoruz. Bu aym 

zamanda bize Rus • Tiirk dostlugunda 
bu hayali burudet hadiselerinin hi~ .ash 
fash olmadigml soylemege de bir vesile 
te~kil etmi§ bulunuyor. Dostluklanm her 
ikisinin en kara giinlerinde akdetmi§ olan 

iki kom§u memleketin miinasebetleri ayni 
dostane mabiyetini her zamandan ziyade 
muhafaza edip gitmektedir. Bu dostlugun 
bozulmasma bizce ihtimal dahi tasavvur 
edilemez. 

T ayyareci Amy Johnson'un 
yeni b ir te§ebbiisii 

. Annepolis 2 (A.A.) - Amy Johson, 
tayyaresini Frans1z hiikfuneti tarafm • 
dan tertib edilrni~ alan Nevyork -Paris 
Derby miisabakasma haz1rlamak1 ic;in 
temmuz aymda Paristen Nevyorka u -
c;acagmi soylerni§tir. 

Kadm tayyareci, bali haz1rda Fransa
da in§a edilrnekte olan tek sabhh bir 
Frans1z tayyaresile sefer edecegini ilave 
etmistir. 

Spor ve genclik 
Abidin Daverin radyoda 

miihim bir konferans1 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisi - 12,50 hava 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatl - 14,0 
son - 17,00 ink1Iab dersleri. Universiteden 
naklen. Receb Peker tarafmdan - 18,30 
plakla dans musikisi - 19,30 konferans. 
Dr. Salim Ahmed (Sltma) • 20,00 Rlfat v 
arkada§lan tarafmdan TUrk muslkisl v 
halk ~?ark!lan - 20,30 6mer RlZa tarafmdan 
arabca si:iylev - 20,45 Saflye ve arkada!!larl 
ta.rafmdan Tiirk musikisl ve halk §arklla· 
r1: Saat ayan - 21 ,15 §lehir Tiyatrosu dram 
klSml CS A F 0 ) - 22 ,15 Ajans ve Borsa 
haberleri ve ertesi giiniin programi - 22,30 
plakla sololar, opera ve operet pa~alan • 
23 ,00 son. 

Yazz isleri 
' 

Mildilrilmilz, 19 mayzsta yapzlacak 

gayesini t;ok 

anlattz 

bii.yilk spor 

giizel 

senliklerinin 
' 
bir sekilde 

' 
Y azr J~leri miidiiriimiiz. A bid in [ 

Daver, diin ak~am lstaqbul radrn· 
sunda miihim bir konferans vermi~ 
ve /9 mayrs!a memleketin her tara· 
!mda .IJaprlacak bii.11iik spor ~enlik
lerinin mana ve mahi.11etini anlatmr~
trr. Arkada~rmrzm bu konferansmr 
a_qnen yaZI.I/OTUZ: 

NOBET~iECZANELER 
Bu a~am §ehrin muhtelif semtler!nde 

nfibeWi alan eczaneler §unlardU': 
istanbul cihetindekller: 
Emini:iniinde CBensa.son), Beyazldda (A

sador), Kiigiikpaza.rda (Necatl Ahmed), E
yiibsultanda (Mustafa Arif), ~ehrem1n.lnde 
CHamdi), Karagiimriikte (Arif), Samatya
da (Rldvan), ~ehzadeba~mda (Hamdil' 
Aksarayda C:';!eref), Fenerde (Hiisameddin), 
Alemdarda (Ali R1Z3.), Bakl.rki:iyde (HilA.ll. 

Muhterem dinleyiciler, 
Yakla§makta olan 19 may1s spor bay· 

ram1 miinasebetile, bugiin sizlerle spar 
etrafmda bir hasb1hal yapacag1m. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gene) Sek • 
reteri ve Dahiliye V ekili Bay ~iikrii Ka
ya, benden bu ak~am sizlerle bir hasbihal 
yapmam1 isterken, Partinin « 19 may1s 
spor bayramm1, biitiin millete giizel insan, 
hareketli insan, eanh insan, uyamk in -
san, diiriist insan, merd insan ideailini a§l· 
Jarnak, hepimize su, l§lk, hava sevgisini 
duyurmak, ruhumuzdaki temizlik, sag
lamhk ve giizellik a§kml artmnak i~in bir 
vesile addettigini» bildirdi. 

Bu si:izler, sporun, daha dogrusu, oyun, 
jimnastik ve spor mefhumlannm hepsini 
birden ihtiva eden beden terbiyesinin ga· 
yelerini, c;ok giizel br surette, hulasa eder. 

Biz, sporun, yalmz heyecamm seviyo
ruz. 0 heyecan1 da hemen hemen yalmz 
futbol ile giire§te duyuyoruz. Halbuki 
spor heyecam bir gaye degil; bir vas1ta • 
d1r. 

Hakikatte, sporun, beden terbiyesinin 
gayesi, go) atmak, rakibin mhm yere ge· 
tirmek degildir: sag lam adam, merd in • 
san yeti§tirmektir. N as1l okuyup yazma 
ogrenmege, bilgili ve miinevver olmaga, 
kafam!Zl ilim ve fenle t~hize mecbur • 
sak, viicudlerimizi de oylece saglam ve 
kuvvetli yeti~tirmek mecburiyetindeyiz. 
Ciiriik viicudler iistiindeki dolgun kafa
lar. bir milletin varhgm1 id.ameye kafi 
gelmez. Tam in san, kafas1 kadar kolu da 
saglam olan insandu. Suka ve hastahkh 
bir ilim ve fen adam!, kendisine de, cemi • 
yete de, insanhga da Hfi derecede hiz • 
met edemez. ~iin'kii iyi ~~~~amaz, ~o'k 
ya~1y.amaz. Onun ic;in beden terbiyesine 
eheromiyet vermege, bunu en iyi ve en 

fenni ,ekilde yapmaga mecburuz. Biitiin 
ileri milletlere, medeniyetin on sannda 
yiiriiyen, zengin ve miireffeh cemiyetlere 
bakm1z; hepsinde beden terbiyesine, son 

derece biiyiik ehemmiyet verildigini go • 
riirsiiniiz. En biiyiik alimin, en biiyiik z~;n
ginin, en biiyiik edibin, en biiyiik miite· 
fekkirin, hatta en biiyiik san' atkann ye • 
ti§tigi memleketler, en kuvvetli sporculan 
yeti§tiren memleketlerdir. 

Diyebilirsiniz ki O,impiyadlarda . iki 
defa diinya futbol 1ampiyonu olan Ori.i· 
guay, sizin bu iddianlZI cerh~d~ek. bir 
mahiyettedir. Bu memleket, 1ki m1lyon 
niifuslu, kii~iik bir cenubi Amerika mem· 
)ekitidir. llim, fen, san' at, teknik, servet 
sahalannda biiyiik ve me§hur insanlar ye· 
ti§tirmi~ degildir, yalmz biitiin diinyay1 
yenen futbolcular yeti§tirmi§tir. 

Ben de cevaben derim ki; iyi amma 
beden terbiyesi demek, spor demek, yal· 
mz futbol demek degildir ki ... Futbolda, 
iki defa diinya §Bmpiyonu olan bu mem· 
leketin ba§ka sporlarda ismi bile i§itilmez. 
Biitiin himmet ve gayretimizi futbola ver· 
mek suretile 11 tane futbol eambaz1 ye· 

ti§tirmek her zaman miimkiindiir. Fa kat 
sporun, beden terbiyesinin gayesi 11, hat
ta Ill futbol eambaz1 yeti§tirmekten iba
ret degildir; bi.itiin milleti, saglam ve giir· 
biiz yapmakhr. Ne futbolda, ne de ba1· 
ka tek bir sporda muvaffakiyet, onu ka· 
zananlann mensub bulunduklan cemiyet 
ve milletin demir gibi saglam, yay gibi 
t;evik insanlardan miirekkeb olduguna de· 

lil te§kil etmez. Hakikaten kuvvetli mil • 
letler, beden terbiyesine tam bir ehem • 
miyet veren, muntazam c;ah§an, v~cudle
rin terbiyesini bir ilim ve fen halme so· 
kan, sporun mevsime, iklime, ya§a gore 
her nev'ini yapan insanlardan miirekkeb 
milletlerdir. 

A vrupada yapllg1m seyahatlerde, ye • 
diden yetmi§e kadar, herkesin ya§ma gO
re, spar yaphgm1 gordiim. (:iinkii spor, 
oralarda bir zevki, bir iptilay1, bir heye -
cam tatmin edici bir vas1ta olmaktan <;Ik· 
ml§, yemek, i~mek, okumak,. ~yumak ve 
eglenmek gibi bir ihtiyac hahm _.aalrnt§tlr. 
Herkes, giindelik hayatmdan b1r ktsmJnl 
bedenini terbiye etmege, viicudiinii sag • 
lamla~tnmaga, bi:iylece omriinii uzatmaga 
hasretmi§, bunu da eglenerek yapmamn 
!;aresini bulmu§tur. 

66 milyon niifuslu Almanyada, spor 
kuliiblerine kay1dh 20 milyona yakm 
sporcu vard1r: milletin miitebaki ferdleri 

Yazt i§lerl Miidurumuz Abidtn Daver 

de kendi ya§ma uygun gelen sporu yapan 
insanlard1r. 

Beyoglu cihetindekiler: 
istiklal cad.desinde CMatkovig), Yilksek· 

kaldmmda CVingopulo), Galatada (Mer• 
kez), Ta•ksimde (Kemal Rebiil), §1§11 Os
manbeyde (§ark Merkez), Kasrmpa~ada 
<Miieyyed), Haskoyde CBarbut), Be§i.kta§ta 
(Siileyman Receb), Sanyerde (Asaf). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda iskelede (Merkez), Kadlki:iy 

Altlyolagzmda CMerkez), Biiyiikadada (fill
nasi Rlza), Heybellde CHalk). 

Te§ekkiir 
Zevcim Azmi Heperin vefah miinase

betile ald1gun taziye mektub ve tel • 
graflarma ayn ayn cevab vermek mfun
kiin olmad1~ndan gazeteniz vas1tasile 
te§ekkiirlerirnin ilamm rica ederirn. 

Sab1k Tekirdag Valisi e§i $eref Heper 

1 - Kadm Avcisl. 
2 - Cern Sultan. 
3- Tirnurlenk. 
4 - Tarihte Tiirkler ir;in biiyiik 

sozler. 
5 - Akmdan Akma. 
Bunlar, tarih ve edebiyatsever

lerin kitabhanelerini siisliyecek 
nefis bir koleksiyon te§kil eder. 

Merkezi Avrupada yazm bir seyahat 
yapm1z. Gi:iriirsiiniiz ki Tuna, Ren, Elbe 
gibi biiyi.ik nehirlerin iki k1y1s1, bir insan 
§eridi halinde, giine§ ve su banyosu ya· 
panlarla doludur. Bu §eridler. kayahk 
bogazlar miistesna olmak iizere, nehirle ~ 
rin ilk kaynaklarmdan denize dokiildiik
leri yerlere kadar, uzamp gider. Hastalar 
ve yeni dogmu~ CiOcuklar haricinde biitiin 
halk. nehir ve deniz kenarmda yiizmekle 
me~guldiir. Kl§In, ayni insanlarm en az 
yariSlm karh daglarda kayak sporu ya ~ 
parken goriirsiiniiz. Daha agaclann to • 
murcuklanmad!gl, bahann heniiz ba§la • 
mad1g1 bir k1§ sonunda. yagmur, hatta 
sulu kar yagarken Ren nehri iizerinde 
binlerce gencin kiirek sallad1gmt gorerek 
hayrette kalml§hm. 0 mevsimde bizim 
denizcilerimiz, heniiz kuliiblerinin kap1 • 
Slnl bile a«<maz, fltalarmm ortiisiinii bile Bah~e Mimarl 
kaldumazlar. 

Berlinde, yiiksek jimnastik mektebi, Mevliid Baysal 
yiiksek spor mektebi gibi jimnastik ve Dordi.i.ncii Valof Han dordiinci\ 

spor miitehasstslan yeti§tiren iki ali mek· ~ ....... ~~.t: .. ~.~:~~~~:.!~~~.~?~ .. ~~?~? ..... 
tebden ba§ka bir~ok hususi beden terbi- Biiyiik §ehir ve kasaba parklan; 
yesi mektebi ve her biri miikemmel bir Amt, meydan, ~ocuk parklan ve 
spor enstitiisii alan kuliibler, Alman mil- villa bah~eleri i!;in modem proje 
letini nglam ve kuvvetli yeti§tirmek i~in ve pillular bazll'lar; ke§ifnameler 
durmadan ~ah§Iyor. Bu, diger biitiin me- tanzim eder. Projelerin arazide 
deni memleketlerde de bOyledir. Mesela tatbikahnl deruhde ve taahbUd 
Yugoslavyada bir beden terbiyesi neza ~ eder. 

reti vard1r. S1hhat Nezareti, hasta insan- Biiket, ni§an sepeti ve !;elenkler 
)an iyile§tirmek vazifesile miikellef oldu- i~in yapdacak sipari~Ier siir'atle ha-
gu gibi, beden terbiyesi nezareti de insan- zll'lanll'. . 
Jan saglamla§tmp hasta olmaktan koru- <;i!;ek, sebze tohumlan; fide ve 
mak vazifesile miikelleftir. fidanlar; siis, meyva aga~ ve agac;-

Medeni diinyada spora, beden terbiye- c;Iklan; bahr;e alat ve edevat1 ve 
sine bu kadar ehemmiyet verilmesinin en ehliyetli Bahr;ivanlar gonderir. 
birinci, hatta tek sebebi, bu i§in, ferdin ve Katalogu (50) kuru§tur. 
milletin miidafaas1 bak1mmdan ~ok bii- Alakadarlara paras1z gi:inderilir. 

yiik kJYmeti haiz olmasJdir. Beden terbi- ~=:•:•:•::r:•:::::•=•=•=•=•=•=• 
yesi, ferdi saglam, giirbiiz, kuvvetli ve ~ 
mukavemetli yaparak milli miidafaa ba • 
ktmmdan kudretini artmr. Boyle bir mil
let, neslin bakasl itibarile kudretli bir mil
lettir. Boyle bir millet, en biiyiik maddi 
ve manevi imtiham olan harbde, hasmm
dan daha t;ok dayamr, cthz, hasta insan· 
larl bir tarafa b1rakm1z, hatta viicudleri 
gev~emi~. yumu§&:tnl~, yaglanrnl§, yiirii· 
yii§e idmans1z, s1caga, soguga tahammiil
siiz c;:abucak yorulup bitkin bir hale gelen 
ask~rlerden miirekkeb bir ordu, en iyi si
lahlarla, en biiyiik vatenperverlik duygu· 

)arile miicehhez olsa da yenilmege mah· 
kumdur .. Sulh zamamnda, silah altmda 
200,000 askeri bulunan bir millet, harb 
zamamnda, 2 milyon asker ~1karacaktu. 
Muvazzaf ordu, miitemadi talimler, id· 
manlarla, sporcu tabirile anform bir hal
dedir. Zabitile ve neferile yiiriiyii§e, har· 

be, tabiatin mihnet ve me§akkatlerine l;JlU· 
tehammil bir vaziyettedir: fakat, sefer· 
berlik emrile orduya iltihak edecek yiiz 
binlerce ihtiyat ne haldedir ~ Eger, mil -
let ~iftc;i ve sporcu bir millet degilse, bu 
ihtiyatlann ekserisi ham ve idmanstzd1r. 
Kar§lsmdaki dii~man, biitiin kudreti iti
barile faikse, ana ihtiyatlanm idman et· 
tirmek i~in vakit buakm1yacak, kendi be· 
deni iistiinliigiinden istifadeye c;ah§a~ak: 
tir. Demek ki bilhassa halkmm eksenyeh 
~ift~i olm1yan milletler ve her milletin ih
tiyat zabitleri, t;iftc;i olm1yanlan spora, 
beden terbiyesine c;ok ehemmiyet vermek 
meeburiyetindedirler. hte sporun mill~ 
mudafaa bakimmdan mi.ihim bir cephesl 
de budur. 

Y urdu miidafaaya ko§acak insanlarm. 
saglam viicudlii ve idmanh olmalan, an • 
cak spar yapmalarile kaimdir. 

Kendini, ailesini, yurdunu seven her 
insan spar yapmaga, viicudiine bakmaga 
mecburdur. Sporu, beden terbiyesini giin-

iN Gil TERE TAGININ iNGiLERi 
En azemetll blr film. 

lngiltere krab S. M. Jorja ta~ 
giyme toreni miinasebetile takdim 
olunacak ve ihti,am hususunda 
ljimdiye kadar misli viicuda geti
rilmemi<~ bir siiperftlm I 

KONYADA 
Yeni Kiitiibhane sahibi M. Naci 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 
L-~~~~~--~----

delik ihtiyaclanm1z arasma sokmahytz. 
Saglam ve kuvvetli insan, s1hhatlidir, ne
§elidir, daha c;:ok ~ah§Jr, daha ~ok kaza· 
niT, daha t;ok ya§ar, giizel ve kuvvetli bir 
nesil yeti§tirir. Boylece kendine ve ailesi· 
ne cemiyete ve millete faydah olur: yur· 
dun miidafaast i«<in silaha sanlmak mec~ 
buriyetinde kahrsa, mutlaka daha iyi har· 
beder, memleketinin istiklalini, bayrag1 .. 
n1n ~erefini daha iyi korur. Yann, harb 
olursa bu giizel vatam e1hzlar, s1skalar, 
uknefeslerle kurtaramay1z. Cumhuriyeti 
ve Tiirkliigii koruyacak olan kahraman· 
lar, c;iiriik viicuiidliiler degil, «<elik beden· 
lilerdir. 

Kadm erkek, gene ihtiyar hepimiz ya· 
§Im1za uyan sporu yapahm, istiklal Har· 
binde Biiyiik Ba§kumandanm «Ordular 
ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!» emrini 
ahnca kilometrolan yutarak y1ldmm h1zi· 
le 9 giinde Dumlupmardan Akdeniz kt
ydarma inen kahramanlar gibi olahm: 

Tiirk milleti ic;in sporun manas1 ve he
defi §udur: Asil neslimizi giirbiiz ve ~ii
zel olarak idame etmek ve miistakil yur· 
dumuzu korumak i~in demir s:!ibi kuvvetl; 
ve saglc.m olmak. 
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r k h I kl Resim Federasyonu 
yOCU asta I arina ve Nesil, fikir ve miza~ farklanndan 

dogmu§ ii~ resim te§ekkiiliimiiz vardtr. 

O··lu·· mleri·ne karc;:.I sava~ '· Tesis tarihleri masile, Giizel San'atlar 
~ ~ Birligi, Miistakil Ressam ve Heykeltra§· 

Yazan: Sellm S1rr1 Tarcan 
C~en giin bir F rans1z mecmuasmda §if a bulmas1 i~in en miisaid §artlar dahi

(La.usanne) iiniversitesi profesiirlerinden Iinde ya§atmak. 
<;ocuk kliniki §efi doktor (J. Taillens) in 2 - Arkada§lanndan ba§ka bir has
<;ok kiymetli bir makalesini okudum. Y a- tahk bula§miyacak surette c;ocugu tecrid 
2.1lanma giiz. gezdirmek zahmetine katla- etmek. 
nanla.r ic;in de faydah olacagm1 z.annet • (Lausanne) in c;ocuk klinigini bu 
tigim bu makaleyi oldugu gibi dilimize neviden bir tip olarak gosterebilirim. 
<;evirdim. Bundan yirmi yll evvel kurulmu§ o-

«<tedenberi her memlekette c;ocuk !an bu klinik §ehrin bir tepesinde 600 
oli.imleri oldukc;a miihim yekunlar te§kil metro rak1mmdadir. Bol giine§i ve ha -
ettigi halde efkan umumiye bu afete Ia- vast vard1r. Miniminiler i~in bu iki k1y · 
Zungelen ehemmiyeti vermemi~ti dene - metli g!damn ehemmiyetini takdir etmi
bilir. Y almz aras1ra baz1 uzak goren fi· yen var midir? Biiyiik bah~elerde yiik • 
kir adamlanmn sesi yiikseliyor, ne yaztk sek ~amlarm herbirinin golgesinde c;ocuk-
ki onlara da kulak asan olmuyor. lar sere serpile otururlar. 

Cec;en asnn sonlanna dogru be§eriye- T ecriibe ile sabit olmu§tur ki bilhassa 
tin kiic;iik ya§ta hayahna kasdeden has - zatiirrie ic;in a<;Ik havan;n c;ok §ifah bir 
tahldara kar§I ciddi bir sava§ ac;Ilmt§hr. tesiri vardir. l§te bu klinikte c;ocuklar 
Alman neticeler ise rok timid verici §e· 

., daiml bir tecrid altmda tedavi olunurlar 
kilde goriilmii•. dikkat ve ihtimam saye· 

' ve buna zaruret vard1r. <;iinkii c;ocugun 
sinde c;ocuk oliimlerinin oni.ine gec;ilebile-
tegi anla§IIm!§tlr. oraya ne gibi mikroplarla miicehhez ola-
. A§ag1daki rakamlar lsvic;rede sarfe - rak geldi&! onden bilinemez. 
dilen emeklere mukabil elde edilen za - Goriiliiyor ki lsvic;re c;ocuk vefiyatl • 
feri pek ac;1k bir §ekilde ifade ediyor. na kar§I miidtdelede birinci stmfta bu -

Y anm am zarfmda lsvic;rede do gum- lunan devletlerden biridir. Ve bunu ~o· 
dan on dort ya§ma kadar olen ~ocukla- cuk hastanelerine baklm evlerine prevan
tut miktannr giisterir istatistik: toriomlanna, ac;1k hava kamplarma borc-

1876 da lsvic;re niifusu 2,700,000, o- ludur.» 
len c;ocuklann adedi 25,628. 

1890 da fsvic;re niifusu 3,000,000, ii
ltn c;ocuklarm adedi 19,327. 

1900 da !svic;re niifusu 3,300,000 
olen c;ocuklann adedi 20,498. 

1910 da isvic;re niifusu 3,750,000, 
olen c;ocuklann a dedi 14.920. 

1934 te lsvi~re niifusu 4,1 00.000, o
len c;ocuklann adedi 5,044. 

Bu biiyiik az.alma c;ok dikkati calib 
degil midir? 

Niifusun artmasr nisbetinde olen c;o -
cuklann miktan gaze c;arpacak kadar ek
zilmi§tir. 

1876 dan 1934 e kadar be§te bir nis
betine inmi§tir. Bu yalmz fsvic;rede de
gil, Almanyada, italyada da gozden 
kac;mtyacak kadar bir azalma vard1r. 

Bunun tabii bir~ok sebebleri vardrr. 
F at bashcalan ~unlardH ~ 

Umumi h1fZ1 s1hhatin terakkisi, c;ocuk 
baktmi ilminin ilerlemesi ac;1k hava oba
lan, c;ocuk hastaneleri, prevantoriumlar, 

Evet c;ocuklan dii§iinmeli. Diinyaya 
giilmek, oynamak, ko§mak, hayk1rmak, 
etrafa ne§'e SC~J;mak ic;in gelen bir zavalh 

yavrunun yatakta yah§! kadar hazin ve 
elem verici bir tablo tasavvur edilebilir 
mi? 

Cocuk iilmek i~in degil, ya§amak iize
re di.inyaya gelir. Onun hayatma kar§I 
lakayd kalmak onu hakkmdan mahrum 
etmek demek degil midir? 

«Cumhuriyet>> okuyuculanm ic;in bu 
yaz1ml tam bitirdigim mada postac1 Av
rupadan gelen gazetelerimi getirdi (tllus
tration) nun 9/1/937 niishasmda Fransa 
niifusu hakkmda §U miihim sahrlar giizii· 
me ili§ti: 

1936 ni.ifus tahriri ba§ka milletlere nis
betle F ransada dogumun azaldigim giis
teriyor. 1860 tan 1870 y1\ma kadar Fran
sada niifus bir milyon artmt§h. 1870 ten 
1935 senesine kadar ise ancak iic; milyon
luk bir tezayiid var. Ayni miiddet zarfm-

Jar Birligi ve «D» ~rupu. Birbirlerinin 
kanaatlerine hiirmet ederek kavgastz, gii
riiltiisiiz ayn ayn ac;tlklan sergilerle 
san'atm bir tiirlii anla§tlamtyan betbaht 
bir §ubesi oldugu i~in resmimizin renksiz 
c;ehresinde kiic;iiciik degi§ikliklere vesile 
olurlar da sonra tekrar itikaf kii§elerinde 
yeni bir enerjiye gebe ltalmctya ka?ar 
siikut ic;inde bekle§irler, dururlar. Oc;ii 
de senelerdenberi boyle karde§ karde§<;ik 
gec;inmekte ve yabanct memleketlerden 
esen taltifkar riizgarlarm tesellilerile a
vunmaktadirlar. 

Resme kar§l halk gibi lakayd kalmak 
istemiyen hiikumet, daima ressamlara 
kuvvet vermek, yard1m etmek hiisnii niye
tini de giistermi§tir. Y almz her te§ekkii
lii ayr1 ayn tatl!lin ve memnun etmek 
miimkiin olamiyacagJ ic;in Ankarada se
nede bir Kiiltiir Bakanhgmm himayesin
de ac;tlan tek bir sergide hepsinin topla
nabilmelerini temin etmi§ti. 

Herhangi bir menfaatten kendi birli
ginin azami derecede istifadesini temin et
mek arzusu son zamanlarda ressamlar a
rasmda acaib ihtiraslara yo! ac;ml§tl, hat
ta ressamlarla hiikumet arasmda mekik 
dokuyan bir taktm tufeylilerin tiiremesine 
bile sebeb olmu§tu. 

Gec;enlerde Miistakil Ressam ve Hey
keltra§lar Birliginden bir mektub aldim. 
Miistakiller, bu mektublannda resme aid 
her tiirlii meselede anla§mayt ve birle§
meyi temin etmek ic;in birlikler arasmda 
se~ecekleri murahhaslardan miirekkeb ve 
mevcud birliklerin iisti.inde mii§terek bir 
heyetin te§kilini teklif ediyorlard1. Y ani 
bir federasyon. . 

Bu fikir, gerek Giizel San' atlar Birli
ginde, gerekse D grupunda gi.izel bir hiis
niikabul giirdii ve derhal murahhaslar 
gonderildi, i~e ba~land1. Heni.iz daha ilk 
ic;timam1 yapan lbu federasyonun nasii 
bir yoldan yiiriiyecegi kat'i ve net c;izgi
lerle c;er<;evelenmi§ degildir. Yalmz ge
rek dahilde ve haricde Ti.irk resmini tern-

lc.inderheimler ve saire. 

(Vand) kantonu dahilinde normal ve 
anormal c;ocuklara tahsis edilen miiesse
seler abllara hayret verecek kadar c;o • 
galml§hr. 

332,000 niifusu olan bu kanton dahi
linde hususi yard1mlarla viicude gelen 
mi.iesseselere senede 2 milyon be~ yi.iz 
bin fsvic;re frang1 tahsisat verilmektedir. 
Her !svic;reli kendi arzusu ile memleket 
<;ocuklarmm srhhat ve selameti ic;in sene
de 37 fsvic;re frang1 yani 187 frank ver

sil etmek ve gerekse herhangi bir resim 
davasmda mi.i~terek rey ve kanaatlerle 

hareket etmek istedigi zaman bu federas
yonun verecegi kararlar ve alacag1 ted
birler hakim olacaktu. Arllk ressam, 
kendi i§ini kendi goriiyor ve f1rc;a ressa
mm beline takrlmr~ birer karagoz. degnegi 
olmaktan kurtuluyor demektir. 

da lngilterenin niifusu 26 milyondan 46 
milyona, ltalya 25 milyondan 48 milyo
na, Almanya kaybettigi bunca iilkelere -
ragmen 39 milyondan 67 milyona, Bre

zilya I 0 milyondan 47 milyona <;Ikmt§· 
br. Halbuki I 865 te F ransanm niifusu 

ELIF NACI 

Holivuddaki grev 
Holiwood 2 (A.A.) - Sinema endiis

trisinde ~ah~an on bin i~i, eger sendi -
kalan tanmmazsa, grev ilan edecekleri
ni kat'.! surette bildirm~tir. Dort sen -
dika, yani dekoratorler, ressamlar, ber
berler ve desinatorler, grev ilanma ~im
diden ba~lamr~lar, stiidyolar oniine bek
<;iler ve gozciiler dikmi~lerdir. 

gi vermektedir. · 
Umumi Harbdenberi hemen biitiin 

milletler c;ogalmayt bir gaye edinmi~ler -
dir ve birc;oklan fazla c;ocuk doguran 
lca.dmlara miikafatlar veriyorlar. Y a! -
n1z i§ bu kadarla kalmJYor, c;iinkii do ~ 
gurmakla onu ya~atmak arasmda hayli 
ntesafe var. 

hte bu ya§atmak kaygusu iledir ki 
1svic;rede c;ocuk hastanelerinin adedi hay

t li artm1~tJr. 
Bu hastanelerde hakim olan iki fikir 

'fardtr: 
I -. <;ocugun srhhatinin idamesi veya 

bu devletlerin hepsininkinden <;oktu. Bu
giin ise hepsinden geri kalml§hr. 

Almanyada her y1l bir milyon iki yiiz 
bin c;ocuk doguyor. ftalyada bir milyon, 
J aponyada iki mil yon, Polonyada dokuz 

yiiz bin, F ransada ise yalmz alt1 yiiz elli 
bin c;ocuk diinyaya geliyor. 

Bir de diinxa c;ocuk vefiyahna baka
cak olursak tehlike biitiin <;Iplakhgile or
taya ~1kar. 

Biiyiik bir ac1 duyarak itiraf edelim ki 
bugiin F ransada kiic;iik ya§ta. ~ocuk ve -

fiyah yiizde yedidir ve 1932 denberi 

dogan c;ocuklarm miktan elli bin kadar 
azalmi§hr. Boyle devam ederse 1980 yt

lmda 42 milyon niifusumuz 30 milyona i-
1 

necektir. hte IrkimiZ ic;in biiyiik tehlike! 
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Oturdu, nargilesinden bir nefes c;ek -
tikten sonra, bogazmda kiipi.iklenen az 
net ve yorgun bir sesle: 

- Celale c;oktan yol goriindii, dedi, 
h~ olmazsa bunun miijdesini Orhan Be
ye vermek isterdim. 

Necatiye bakarak sordu: 
- Sen siiylemi§indir aroma, degil mi? 
- Hay1r I Celalin c;Ikhgmdan benim 

haberim yoktu; bilakis, ben bunu Orhan
dan ogrendim. Haftada bir giin dersleri
tne girip ~1k1yorum. !daredeki degi~iklik
lerden haberim yok. 

- On giinden fazla oluyor <;Ikah. 
Bana kar§I da bir miinasebetsizlik etti, 
bozu§tuk. Y almz hilekar olsa ba§IID!Zln 
ustiinde yeri var. fakat kiistahti da herif.. 

Orhana bakh: 
- Hakkm varmi§ birader, dedi, ge -

<;imsizlik sende degil, onda imi§. fnz1bat 
meselesinde de hakkm varml§. Sen git -
tikten sonra iptidai k1sm1 c;orbaya diindii 
be... <;ocuklara da kendini sevdirmi§sin. 
Aghyanlar vard1 yahu sen~n arkandan! 
~imdi ne i§ yap1yorsun? 

- Necati Aksaraydaki derslerini ba
na b1rakh. ~imdilik gec;inip' gidiyoruz .. 

- T ekrar bize gelir misin? Celalin 
yeri ac;1k. Sana vasi salahiyet vereyim I 
As, kes, bic;, ne yaparsan yap. Mektebi 
biraz diizelt. Hie; memnun degilim. Tam 
biitc;eyi dogrulturken adams1z kaldtk. 
F akat bak ~imdiden soyliyeyim ha: Ce
lale verdigim maa~1 veremem. Biitc;ede 
yirmi be§ kag1d var. Y er, i~er, yatarsm 
da. Mekteb biraz diizelsin, artmnm. 01-
du mu? 

Orhan bazr §artlan oldugunu soyledi. 
Miidiir bagud1: 
- ~art mart filan hep kabul. Allaha§

kma gene nazariyeyi b1rak. ~art mart ko
nu§up ta ne olacak? he bakahm. 

Miidiir Orhanm son tereddiidiinii ez
mek ic;in ayaga kalkmi§tl: 

- Haydi, dedi, sana §imdi odam gos
tereyim, hemen i§e ba~la. Celalin odas1. 

Orhan N ecatinin yiiziine bakh. Arka
da§l giiliimsiiyordu. fkisi de ayaga kalk
tllar. Miidiiriin yolunu kesen Orhan de
di ki: 

AktOrlerin bu greve i~tirak edip et -
miyecekleri daha belli degildir. Maama
fih AktOrler birligi, bu ihtimal iizerin -
de miizakerelerde bulunmu§tur. 

Bu birligin idare heyetinde, Robert 
Mongommery, James Cagney, Joan 
Crawford, Boris Karloff ve Chester 
Morris vard1r. 

Roosevelt bitarafhk kanunu· 
nuimzalad1 

Va§ington 2 (A.A.) - Reisicumhur 
Roosevelt, diin ak§am Moffett muhri -
binde yeni bitarafhk kanununu imza et-
mi§tir. ' 

- Bugiin ak1ama kadar mektebde ka
labilirim. F akat gece buralarda bir yere 
davetliyim. Miisaade ederseniz mekte -
be ge<; gelir, yatanm. 

Miidiir durdu: 
- Hayrola? dedi, nereye davetlisin? 

1hsan ge~en giin seni mektebin iiniinden 
kay1kla gec;erken gormii§. Kime gidiyor
dun? 

Orhan Necatinin yiiz.iine bir daha bak· 
t1. Miidiire hakikati soylemek dogru olur 
muydu? N ecati gene giiliimsiiyordu. 

Miidiiriin tecessiisii artt1: 
- Eskiden buralarda tamd1g1n yak • 

tu, yeni mi oldu? Sayle Allaha§kma, ki
me gidiyorsun? 

- Halim Beylere davetliyim. Cemile 
haftada bir tiirkc;e ders verecegim. ~imdi 
bir ecnebi mektebe gidiyormu§. Tiirk~esi 
geri kalmasm diye... , 

- Neier soyliiyorsun birader? Halim 
Beylerde senin i~in ne? · 

Orhan likiir vak'asmi ve o yahya tek
rar nasrl gittigini anlatb. T ahminine rag
men miidiir memnun goriinmii§tii: 

- Ala... dedi, o meselede ne olduysa 
bize oldu de sene: Bir tale be, bir de mu
allim kaybettik. Muallimi tekrar bulduk 
amma talebeyi ka~udtk. Zaten Cemil 
gelse de ben istemem. 

Orhamn yiiziine hayretle bakarak ila
ve etti: 

lngilterede heyecan 
uyanduan bir vak' a 

Fira'vunun ruhu (!) kemiginin M1s1rdan uzaklaf· 
brdmas1 yiiziinden ortahgi birbirine katb 

fngilizler hura fa - ~ 
ta fazla inamrlar. 
Arama, lngiltere -
den, lngi,lizlerin a
lem§iimul bir §ohrel 
kazanml§ olan cid · 
diyetlerile telif edi -
lemiyecek bir tak1m 
cin ve peri masa'llan 
i§itilir; perili evler
den, tayflardan, he
yulalardan bahsedi · 
lir. Bugiinlerde de 
Edimburg' da buna 
benzer bir rivayet 
ortahgr heyecana 
vermi~tir. 

Bundan birka~ a) 
evvel, Lord Alexan· 
der ve Ledi Setor. 
isminde lsk~yah iki Lord Alexander ve Ledi Seton 

zengin seyyah, MISlrdan avdetlerinde metli bir sofra tak1mmm parc;a parc;a bir 
zengin koleksiyonlanm bir kat daha zen- halde oldugunu giirdii. Halbuki bu tak1m 
ginle~tirecek bir antika par<;a getirrni§ler- kilidli bir dolabda muilafaza ediliyordu. 
di. Bu antika hakiki bir Fir' avun kemigi Bu mesele son derece hayret edilecek 
idi. Kemigi, Fir' avunlar vadisinde koca- bi~y oldugu ic;in zab1taya haber verildi. 
sile birlikte tetkik seyahati yapt1g1 esnada F akat zabtta, ne e§yamn iizerinde, ne de 
k~feden Ledi Seton oldugu ic;in bu §ere£ odada hi~bir ize tesadiif edemedi. 
tamarnile ona aiddi. Kemigi hie; bir§ey Sir Alexander hakikaten alim bir a· 
mukabilinde hic; kimseye emanet etmek dam oldugu ic;in cin pen masallanna i
istemiyen Ledi Seton, seyahat devam et- nanmad1gmdan, §atodaki vak'alann etra
tigi miiddet<;e, onu kili.dli bir c;anta ic;in- fa i§ittirilmernesini kat'i surette tenbih et
de muhafaza etmi§ti. mi§ olmasma ragmen, hayalet hikayesi 

Edimbullg' daki !.Jialikanelerine geldik- civara yayrlmaga ba§laml§tl. Ledi Se
leri zaman, zen gin antika merakhlan, bu ton' un ytldiiniimii ll}iinasebetile veri! en 
binlerce y1lhk Fir' avun kemigini kadife biiyiik bir ziyafetten sonra, bu rivayetler 
bir yasllk iizerinde bir vitrine yerle§tirdi- biisbiitiin a!d1 yiiriidii. Davetlilerd.en ya
ler. Kemik, orada, k1hclarm, Zirhlann, ns1, Fir'avunun hayaletinden korkarak 
asian kafalarmm ve daha bir ytgm antika geceyans1 ,atodan ka<;mi§lardi. lc;lerin • 
C§yanm ortasmda, ken dine tahsis edilen den biri Fir' avunla gorii~tiigiinii iddiaya 
vitrinde tekba§ma kurulup oturdu. 

kadar varmi§, hatta kendisine guya siiyGazetelerin monden sosyete havadisleri 
ledigi §U si:izleri nakletmi§tir: 

arasmda, bu kibar seyyahlann avdeti ha-
- Viicudiimden aynlan bu kemikberi de yaZIIdr ve Fir'avunun kemigi hak-

ler, onu alan tarafmdan MISlra getirilip kmdaki fenni makaleler, ka§iflerin gaze-
te rnuharrirlerine verdikleri miilakatlar yerine konmad!k~a intikam almaga de -

vam edecegim. 
siitunlar doldurdu. Seyyahlarm, avdetleri 

miinasebetile yapllklan resmikabullerde 
biitiin 1sk~ya sosyetesi, kadife yastlk i.i
zerinde pi.irazamet yerle~ip oturan kemi
ii takdirlerle seyrettiler. Koleksiyoncula -
nn koltuklan kabanyordu. 

F akat, i§ yava§ yava§ kotiile§mege 
ba§lami§h. Kemigin, holdeki vitrine yer
IC§tirildiginden takriben on bC§ giin son
ra sebebi bir tiirlli anla§IlamJyan esra -
rengiz bir yangm, ah1rlarm bir k1smmr 
yak1p kiil etti. -

Yangmdan sonra Ledi Seton'un yege
ni birdenbire hastalandt ve hic;bir doktor 
bu has.tahg1 tC§his edemedi. Hastahk bir 
nevi daimi rehavet halinde tezahiir edi -
yordu. Belki faydas1 olur diye kendisini 

tebdili hava ic;in deniz kenannda bir ye• 
re @'(inderdiler. Daha tatodan aynhr ay
nlrnaz hastahktan eser kalmadi. 

Bundan bir miiddet sonra, bir sabah, 
§Atodaki kadm hizmet~ilerden biri, gece

leri, dehlizlerinde anla§Jlmaz, garib bir 
lisanla iniltiler duyulan bu evde oturamt
yacagim si:>yliyerek i~ini bJraktJ. 

Aradan birkac; gi.in gec;ti, bu sefer de 

bah~J'Van, §atonun camh kaplSindan, kapr 
kapah oldugu halde beyaz. bir g(ilgenin 

Sir Alexander, ailesi efradmm ve hiz

metkarlann Fir' avunun arzusunu yerine 
getirmek hususundaki ricalanm reddet -
mi§, fakat dedikodular da giindeu giine 

artmaga ba§lami~tJr. Arhk, §atoya her -
giin y1gm y1gm mektublar geliyordu. Bu 
mektublan giinderen alimler Fir'avunun 

MISlr lisam konu§up konli§ITiadt&Jm ve 
arzulanm istifsar imkam olup olmad!g!DI 
anlamak ic;in ~atoda gecelemelerine mii

saade istiyorlardt. ,airc;ok otelcilerden 
gelen m~ttublarda da, kemigi mi.ihim be

deller mt~kabilinde sahn almak iizere 
tekliflerde bulunuluyordu. 

Sir Alexander arttk bu i§ten bezmi§ti. 
Kemigi, onu kendisinden bir!;ok defa Js
rarla istemi§ olan bir doktor ahbabma 
hediye etti. F akat doktor kemigi ahp gi
derken §atonun merdiveninden yuvarlan
di, ayag1 kmld1 ve kemigi derhal sahibine 
iade etti. 

lngilizler, esrarengiz. bir ~urette olen 
Lord Carnavon'un aktbetini unutmadik
lan X;in, §ato halk1 bu birbirini takib eden 

felaketler kar§I!mda, Sir Alexander' e bir 
kere daha yalvardJlar ve nihayet onu ik
na edebildiler. 

c;Ikhgmi, bahc;eyi dola§ttktan sonra tekrar ~imdi, Ledi Seton, Fir'avunun kemi -
§atoya girdigini soyledi. gini Mmra giitiirilp yerine btrakmak iize-

Bir sabah, §atonun ihtiyar oda hizmet- re birkac; giine kadar harekete haZlllam
c;isi, yemek salonuna indigi zaman, kty - yor. 

- Ne yaman adammi§Sm be hazret, 
sen... Cocuklar arasmda adeta bir efkan 
umumiye viicude getirmi§sin: Sen mekteb
den ~1ktm, biiyiik kiic;iik biitiin talebelerin 
dilinden dii§medin. 0 Cemil meselesi 
gi.inlerce siirdii. Bahc;ede, teneffiishane • 
lerde talebe hep bunu miinaka§a ediyot
du. Cemile kar§I umumi bir nefret peyda 
oldu. <;;ocuk buraya gelirse korkanm bir 
ka§Ik suda bogarlar. ~imdi nas1l oldu da 
sen bu oglana hususi ders vereceksin? 

- Annesinin fikirleri biraz. degi§mege 
ba,IadJ. 

- Senin tesirindir. Yaparsm birader. 

tar edecek old urn: 
«- Birader, dedim, c;ocuklar arasmda 

dedikodu oluyor, baz1lanndan hediye ah
yormu§sunuz, iltimas ediyormu§sun ... 

«Yay efendim! Sen misin ihtar eden ... 
Birdenbire bir parlad1, sesini birdenbire 
yiikseltti, ayagmi yere vurdu: 

«- Sen beni ne zannettin? dedi, ben 
hirslz. degilim, ben rii§vet almam, benim 
haysiyetim var! diye bag1rd1. 

«Ben a§agtdan ald1m: 

«- Birader, dedim, sana htrs1z diyen 
yok, rU§vet siiziinii de agzrm1z.a almadJk, 
nazikane «hediye» dedim. Y alan rot? 
Kiminden yag, kiminden kuma§, kimin -
den §eker ... 
«- Kendileri getiriyorlar, dedi, bo -

gazlanna sanlmtyorum ya ... Lalmdiyi 
dii§iin de soyle! 

«Elini yiiziime dogru salladr. V ay 
kiistah vay! Nesine giiveniyor beL 
~eytan tut kolundan kap1dr§an at! diyor. 
Ben c;oktan bu i§i yapard1m ya, bizim 
peder onu himaye eder. Herif eve de 

Musahibzade Celal 

0 ndiirdiincii amda frenklerin De
cameron' Ia ba§hyarak yava~ 
yava§ iiziinii 1slah, cinsini de tek

sir ettikleri roman bize ancak Ondoku
zuncu amda gelebildigi gibi - Corneille 
ve Racine gibi trajedi i.istadlannm tarihe 
temas eden piyesleri bir yana bllaktlma -
Walter Scott'un edebiyat alemine getir
digi tarihi roman ve ondan dogan tarihi 
piyes c;e§idi de diyanm1za gene Ondoku· 
zuncu amda girebildi. Bu c;e§idi begenip 
bizde de orneklerini yaratanlann ba§mda 
Nam1k Kema) vard1r. 

Fakat Walter Scott'un Fransada yeti
§en Dumas per tilmizi gibi N amtk Ke
mal de biitiin piyeslerinde tarihi, tablo as· 
maga yarar bir c;ivi olarak kullanmJ§lardi. 
Gogsiinde bin ti.irlii esrar ve bin tiirlii ha
kikat ta§Iyan tarihi, tablo haline koyup 
piyeslerine gec;iren ilk Turk muharriri 
Miisahibzade Celaldir. 

Bu c;ok degerli ve ayni zamanda - ne 
yaztk, ne yaz1k • ~ok kederli piyes mu· 
harriri ic;in ~hrell'\.ini Halkevinde gec;en 
gece bir mii!Bmere tertib olundu. Ben de 
davetli bulundugum ve hatta muharririn 
hayatl hakkmda bir miisahabe yapmaga 
SOl. vermi§ oldugum halde miihim bir rna· 
ni yiiziinden davete icabet edemedim. Bu 
mahrumiyetin acJsmi ~u si.itunda iistad1 
anmakla telafi etmek istiyorum. 

Miisahibzade ne edibdir, ne §air. Fa· 
kat bu memlekete her edibden ve her §a• 
irden faz.la hizmet etmi§tir. <;i.inkii halk· 
~Jd1r, halk ic;in eserler yaz.mt§tlr ve halk1 
aydmlatmak, halkm zihnini ac;mak iilkii· 
sile c;ah§mi~IIr. Y almz halka hi tab eden 
ve o bliyiik ki.itleye - herhangi cephede 
olursa olsun - mlifid olmak istiyenler ek
seriyetle giildiiriip dii§iindiirmegi, fayda
lan fikirleri tebessiime veya kahkahaya 
sanp sunrnayr tercih ederler. En ag1r ha
kikatleri boyle tath bir §urub halinde 
hazmettirmek gerc;ekten hiinerverliktir. 
Hakikatlerin c;ogu zaten actdrr. Onlari 
hab yap1p sunmaktan boyle kahkaha ha· 
line koyarak §Uura ge~irmek elbette daha 
iyidir. 

Miisahibzade i§te bu yolda bilhassa te
meyyiiz etti. 1908 ink1labmdan sonra e
serlerini vermege ba§laymca mevzu ola
rak hep istibdad kepazeliklerini sec;ti, sa
ray denilen miiteaffin miiessesenin birc;ok 
~irkinliklerini sahneye atb, canh tablo· 
lar halinde halka seyrettirdi. 

F akat mille tin idrakini kiistekliyen, 
cibilli haslet ve meziyetlerini uyu§turan 
yalmz. saray degildi. Ona bagh ve onun· 
Ia hemahenk daha birc;ok miiesseseler var
di ve millet - me~rutiyet devrinde de - bu 
miiesseselerin zehrinden 1shrab duyuyor· 
du. Yobaz.hk, ham dervi§lik, dini hokka· 
bazhk, hurafeseverlik ve saire gibi butlan 

ve hiisran kaynaklanm da te§rih, tahlil 
ve terzil etmek ic;in <;llplmp durmakla be
raber devrin idarl zaruretlerine boyun igip 
istibdad usullerine hiicumla iktifa ediyor
du. 

Cumhuriyet rejimi kurulur kurulmaz 
o, }1llardanberi ruhunda klmildayip du
ran emelleri ac;1ga vurdu ve medreseleri, 
kad1h mahkemeleri, biiyiiciiliikleri, ham 

sofuluklan ve biitiin bunlara benz.er mu
zu miiesseseleri, adetleri, haletleri mev
zu ittihaz ederek kuvvetli piyesler yazd1. 
sahneye verdi. 

Onun hence bilinen piyesleri §Unlard1r: 
Yedekc;i, Macun Hokkasi, Paz.artesi -
Per§embe, Ath Ases, Aynaroz Kad!Sl, 
Lale Devri, Mum Siindii, Giilsiim, Kop
riiliiler; Kafes Arkasmda, Ka§Ikc;Ilar, 
Demirba§ ~arl, Fermanh Deli Hazretle
ri, Giil ve Gontil, Istanbul Efendisi, Bir 
Kavuk Devrildi, Selma. 

Bunlarm c;ogu komedi, birkac;t operet
tir. F akat hepsi halkt giildiiriirken dii§iin
diirmek, zulme ve cehle kar§l uyamk bu
lundurmak, hakikati ve cumhuriyeti sev

dirmek ic;in yazrlmt§hr. Zannetmem ki ay
ni iilkii ile kalem oynatan ba§ka muharrir
lerin bu kadar dolgun bir kiilliyati bulun
sun? 

Miisahibzade Celal, bu biiyiik hizmeti
nin miikafahm acaba ne §ekilde gormii§• 
tiir?.. Oh, aziz okuyucular, buna cevab 
veremiyeceg1m. Cunkii goziimiin onune 
ya§l yetmi~e yetmi§, gozlerinin nuru son· 

mege ba§lamJ~ alii bir ihtiyar geliyor ve 
aglamak ihtiyac1, yazmak kudretini ka
lemimden ahp gotiiriiyor. Miisaadenizle 
susay1m ve evi ba§ma yik1lmak iizere bu· 
lunan yegane piyes muharririmizin felake
tine doya doya agltyayim. 

M. TURHAN TAN 

Akhm kesti. Sessiz goriiniiyorsun aroma 
isyankar bir ruhun var. lsyankar ve se -
batkar. Celali de ben senin tesirinle mek
tebden <;Ikardim. Sen gittikten sonra onUJi. 
her hareketi goziine batmaga ba~lad1. Si
nirime dokunuyordu herif. Sen gittin, 
Sabriyi de <;Ikardtk, beyin maa§ma zam
mettik, burnu biiyiidii. Muallimlere, ta -
lebelere bic;imsiz muamele yapmaga ba~
ladt. Hie; bana gelmez karde§im. ldadi 
ikide Trabzonlu Hiiseyin diye bir c;ocuk 
var. Sen tan1rsm. Celale habre memle -
ketinden yag getirtip hediye edermi§. 
fkide bir mektebden kac;ar, Celal 1;3ey al
dirmaz. Bir iki defa da oglan mektebe 
sarho~ geldi be yahu ... Hem bOyle bir, 
iki degil... Celal iiniine gelen talebeden 
oteberi Slzdmyormu§. Bir giin c;agmp ih-

hulul etmi§. Ev halkmda bir kanaat var: .... -----------~-----
Mektebi o c;eviriyor diye ... Haydi e - Kur§Un hirSIZl · 

fen dim.·· Ben kollan SIVa yip i§ ba~ma Habibullah admda 50 ya~larmda bir 
bir ge~eyim, bu mektebi muma diindti • adam, Balatta Fethiye camisinin kubbe· 
riiriim. Ertesi giinden tezi yok, herife sine <;1karak 20 kilo kadar kur§un si:ik
yol verdim. ~imdi i§lerin ~oguna ben ba- mii~tiir. 
kiyorum, gene de ben bakacag1m. thtiyar hrrs1z kubbeden inerken ya -

(Arkasl var) kalanml§tlr. 
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Gender bir ligi F eitere 
diin 2 -1 m·agliib oldu 

izmirde oyn1yan Ankaragiicii de Dogan
sporu 3 - 2 maglub etti 

l 

Fenerbahr;e - Genclerbirligi ma!;tndan bir enstantane 

Genclerbirligi tak.Jml diin ikinci ma<;l· 
m Kad1koy stadyomunda Fenerbahc;eye 
kar~J oynad1 ve 2 - 1 yenildi. Y edi bin 
k.adar seyircinin oniinde ve lzmirli ha
kem Mustafamn idaresinde cereyan eden 
mac;a Genclerbirligi bir giin evvelki taki
mmda sag muavin Kadriyi sag miidafili
ge, sag muavin yerine de ke§fiti ikame 
ederek c;IktJlar. F enerbahc;eliler ise Hii
sameddin • Y a~ar, Lebib - Cevad, An
geli dis, Mehmed Re§ad - Niyazi, Esad, 
Ali R1za, N aci, Fikret §eklindek.i taklm
larile oynuyorlard1. 

Riizgara kar§I oymyan Genclerbirligi 
hiicum hath oyunculan topu hemen has1m· 
Ianna kaphrd!lar. Oyun bir c;eyrek miid
detle F enerbahc;elilerin cidden gi.izel, ra
kiblerine goz ac;hrtmadan, kendilerini top
lamaga vakit ve imkan buakm1yan kat'i 
hakimiyetleri altmda gec;ti. Fikret vasJta
sile inki§af ettirilen bu hiicumlar iic; orta 
oyuncunun canh hareketleri, Niyazinin 
dah§larile miiessir bir §ekil ahyorlard1. 
Genclerbirligi kalecisinin acemi bir hare
ketleri de i§e kah§mca vaziyet Ankara ta
kiml aleyhine biisbiiti.in vehamet kesbedi
yordu. 

F enerbah~enin golii 
Sekizinci dakikada soldan ortalanan 

tepa Niyazi yeti§ti. <;ektigi plase §i.it topu 
direge c;arphrarak geri giinderdi. Ali Rl· 
za buna yeti~erek F enerbahc;enin ilk go
liinii yaph. Bu golden iki dakika sonra 
Esad, Gender aleyhine verilen frikik ce
zasmdan tak1ma ikinci golii de kazandl· 
nyordu. Top gene kale diregine c;arparak 
geri geldi, fakat bu defa Ankarah bir o
yuncunun uzun bir 'degajmanile tehlike 
savu§turuldu. 

Biraz sonra Genclerin gayrete geld:k
leri, rakiblerinin hiicum te§ebbiislerine ko-< 
lay kolay imkan vermemege ba§lad1klan 
goriildii. V a kit biraz daha ilerleyince o
yun temposunu tutturab1len merkez mua
vin Hasan F enerbahc;eli iic; orta muhaci· 
me giiz ac;tumaz oldu. Buna mukabil Fe· 
ner miidafaas1 da iki ac;Igml ihmal etmc:k 
hatasma di.i§tii. 

Gender hiicum hattmm en loymetli o· 
yuncusu Rasim fena oymyan Niyazi ve 
Salahaddinin yard1mlanm goremedigin • 
den Ankarahlann biitiin hiicum te§ebbiis
leri de semeresiz veya tesirsiz kalryor
lardi. 

Devre miitevazin bir ~ekilde devam e
dip nihayetlenirken Ankarahlar da ka
zandiklan bir frikik cezasmdan rakib ka
leye bir tehlike atlathlar. Bunda top Fe
ner kalesinin iist diregine c;arparak avuta 
gitti ve devre 1 - 0 Genclerbirliginin aley
hine neticelendi. 
lkinci devre ve F enerin ikinci golii 

Oyuna tekrar ba§hyah 1 dakika olma
mi§h. Fikret birinci devrede rakib kale · 
cinin acemi hareketlerini gormii§ oldugun
dan 30 metrodan daha uzakta ve yanla
ma bir mevkide bulunmasma ragmen bir 
~iit c;ekti, onu bir daha denemek istedi. 
Ve bu qeneme te§ebbiisiinde tak1m1 he
sabma iyi bir §ey yapml§ oldu. <;iinkii top 
kalecinin kucagma c;arparak aglara ta • 
kild!. 

F enerbahc;e hiicum hattmda Esad, A 
li R1za ve N aci gibi iic; §iitor bulunmasma 
ragmen Fikretin yaptJgm1 bir kere olsun 
yapmadllar. Buna mukabil Genclerbir -
ligi oyunculan sanki bir giin evvel Be§ik
ta§ gibi s1k1 bir taklma kar~1 oynay1p yor· 
gun dii§memi~ler gibi dakikalar ilerle -
dikc;e enerjilerini artlrarak oyuna devam 
ettiler. Fa kat hiicum hattmda Rasimden 
ba§ka biitiin oyunculann hie; muvaffak 
olamamalan netice almalarma mani ol
du, durdu. 

Cencier Birliginin golii 
Bir aral!k Rasimin solic; mevkiine ka -

c;arak ortaladlgl tepa Salahaddin cidden 
giizel bir kafa vurarak tak1mma ilk ve 
son golii kazand1rd1. Bundan sonra oyun 
birkac; ki~i arasmda ve mevzii kalmak §aT· 
tile !ertle~ir gibi oldu. Hakem her iki 
tara!:an birkac; oyuncuya ihtarda bulun
mak .necburiyetinde kald1. 

Oyunun son dakikalan yakla~1rken 
san laciverd kalesinin oniinde mac;m ne
ticesini degi§tirebilecek bir hal vukua gel
di. Genclerden so lie; Niyazi Y a§ann ka
fa!IDI s1ymp gec;en topu kapt1 ve hie; ace
le etmeden, bir giin evvel Hakkmm ken· 
dilerine y aptlg1 gibi ve ha Ita on dan da · 
ha iyi vaziyette Hiisameddinin iki metro 
kadar yanma yakla§tl fakat .... topu di~a
n ath. 

Cencier Birli~i oyunculan kac;ud1kla• 
n bu yiizde yiiz gale yamp durdular, Fe
nerbahc;eliler de derin derin in§irah ne · 
fesleri, ahrlarken mac; 2 - I F enerbah;e
lilerin galibiyetlerile neticelendi. 

Ankaragiicii lzmirde 3 • 2 
galib 

izmir 2 (Hususi muhabirimizden te 
lefonla) - Ankara Giicii tak1m1 bugiin 
Dogansporla kar~1la§ll ve giizel bir oyun· 
dan sonra 3 - 2 galib geldi. 

Said Salahaddinin idaresinde cereyan 
eden oyuna takiTDiar §U tertiblerle i~tirak 
ettiler. 

Ankara Giicii: Ate§ - Enver, Ali R1· 
za - Bilal, Semih, Abdiil - Hamdi, 1s • 
mail. Y a§ar, Siikrii, Abdi. 

Doganspor: Mahmud - Fethi, Ad · 
nan - 1rfan, Nurullah, lsmail • Re§ad, 
Mehmed, Hakki. Fuad. Sabri. 

Mac;m ilk on dakikas1 Dogansporun 
hakimiyeti altmda gec;ti. Bu miiddet zar· 
fmda Ankara Giicii kalesi iic; )iiyiik go! 
tehlikesi atlatt1. Bundan sonra oyunda 
bir tevaziin has1l oldu. Ankarahlarm sal
dan, izmirlilerin de sagdan i§ledikleri 
goriiliiyordu. Ankarahlar daha giizel oy· 
nuyorlar, daha enerjik davramyorlard1 
fakat hmirliler de rakiblerinden a§agJ 
kalmamaga gayret ediyorlard1. 

27 nci dakikada izmir solac;Jgl Sabri 
bir ortalayl§ yapt1. B una sagac;1k yeli§tl 
ve c;ektigi §lit topu direge c;arptuar ak ge· 
ri gonderdi. Hakk1 buna yeti§erek izmi· 
rin birinci goliinii ·yapli. Ankarabla1 
maglub vaziyete dii§er dii§mez derhal da
ha canb oynamaga koyuldular. izmir ka· 
lesi iki muhakkak gol tehlikesi savu§tur
maga muvaffak oldu. F akat 33 iincii da· 
kikada sagic; Y a§ar tak1mma beraberhg: 
kazand1rd1. Bir dakika sonra da sob<; 
Ankara hesabma ikinci golii yaparak ta
kimlm galib vaziyete <;Ikard!. Galibiyet 
goliinden sonra Ankarahlar daha iyi oy
namaga ba§laml§larken araya devre sonu 
girdi. 

lkinci devreye <;Ikarlarken Dogansoor· 
lular takimlannda tadilat yapmi§ bulu • 
nuyorlard1. Bununla beraber miidafaada 
iki yan muavin Ankara ac;1klanm bir tur
lii "durduramadJlar. Oyuna tekrar ba§h • 
yah iic; dakika olmu§tu. Hakk1 izmirli 
sagac;1gm ortalayl~IDI gole c;evirerek ta
klmml 2 - 2 berabere vaziyete getirdi. 

Bundan sonra izmirliler bir miiddet 
hakim oynay1p birkac; fusat yakaladJiar
sa da istifade edemediler. Nihayet An • 
kara merkez muhacimi bir korner ali§m
dan takiTDma i.ic;iincii golii kazandud1 ve 
oyun Ankarahlann daha iyi oyunlan a • 
rasmda 3 - 2 Dogansporun aleyhine f1e
ticelendi. 

Milli kiime haricindeki ku· 
liiblerin ma~I 

Milli kiime haricinde kalan sekiz ku
liibiin tertib ettikleri turnuva mac;larma 
diin Seref stadyomunda devam edilmi.§ 
ve neticede Beykoz 2 - 0 Hilale, Anado
lu 2 - I 1stanbulspora, Siileymaniye 1 - 0 
Vefaya, T opkap1 da 6 - 3 Eyiibe galib 
gelmi~lerdir. 

Futbol federaayonu reisi 
lzmirde 

1zmir 2 (Hususi muhabirimizden) 
Saba hasJlatl meselesinde mmtakam1zla 
F ederasyon arasmda ihtilaf c;•kmas1 iize· 
rine F ederasyon Reisi Sed ad R1za bura
ya gelmi~ ve bizzat mac;lann organizas
yon meselelerile ugra~ml§lir. F ederasyon 
Reisinin bu hareketi lzmir mmtaka heye
ti iizerinde itimads1zhk gibi bir aksi te 
sir uyand1rm1§ oldugu siiylenmektedir. 
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Ure$ mUsabakam1z dUn bitti 
Diin yaptlan · ~etin kar~tla~madan 

sonra dereceler anla~tldt 
[Ba~ta.ratl 1 tnct sahttedel 

kinde bir ragbet gormii~ ve o nisbette de 
semereli neticeler vermi§, kendi muhitle
rinde sessiz sadas1z ve miitevaz1 bir §ekil· 
de c;ah§makta clan kJYmtli pehlivanlan 
maydana c;Jkarmi§tlT. 

Bilhassa §imdiye kadar hakiki k1yme· 
tini anlamaga imkan bulamadJglmlz Ka
Slmpa§a kuliibiiniin yeti§tirdigi cesur ve 
ahlgan giire§c;ilerini bize gostermi§tir. 
Kas1mpa§a kuliibiiniin Ahmed Y1lmazm 
riyasetindeki idare heyeti, bu miisab~ka
lara adeta bir giire~i ordusile i§tirak et • 
mi§ ve muvaffakiyetli dereceler almi§Iir. 
Halic ve Kumkapl kuliiblerinin Giine§ 
kuliibiine iltihakmdan sonra buraya ge -
c;en k1ymetli giire~iler de biiyiik muvaf
fakiyetler elde etmi§lerdir. Miisabakala
ra i~tirak eden diger kuliiblerimiz de de· 
rece derec muvaffak olmu§lardir. 

Cure§ F ederasyonumuz da bu miisaba
kalan biiyi.ik bir dikkat ve hassasiyetle ve 
yorulmak bilmez bir gayretle idare et • 
mi§tir. Gerek F ederasyon erkamna, ge -
re§ giire§ salonlanm bu miisabakalara 
tahsis eden Galatasaray, Kasunpa§a ve 
Giine§ kuliiblerine bilhassa te~Pk 1,iir ede-
nz. 

E vvel ki ve gee; en haftaki turlarda ele
ne el~e nihayet kalburiistii kalan en iyi 
elema~tlann birbirlerile kar~Jla§malan ve 
almacak netice diin merakla bekleniyor· 
du. Bir yandan da bu son miisabakada 
birinci ve ikinci geleceklerin milli tak1 • 
mimizm tanmml§ giire§c;ilerile mindere 
<;1kmalan takarriir etmi§ olmas1, bu son 
tura ayt1 bir ehemmiyet bah~ediyordu. 

Bu sebeble diin minderin etrafm1 kap
hyan biiyiik seyirci kalabahg1 her zaman
kinden daha sabus1z, daha merakh go · 
riiniiyor ve giire§ler ba§lamadan evvel 
giire~ecek sporcular hakkmda tahminler 
yiiriitiiliiyor, hatta birc;oklan bahse giri
yorlardi. 

Saat tam on ikide 56 kilonun dordiin
cii devresile miisabakaya ba§land!. 

56 kiloda 
Hasan Tahsin (Ciine§), Ahmed Ye

nere (Kasimpa§a) t 5 dakikada ~kseri -
yetle galib geldi. Bu iki giire§c;i arasmda 
bir tefrik yapabilmek dogru olamaz. £. 
sasen hiikiimlerde 2-1 diler. 

Biiyiik Akkan (Kaslmpa§a), Cercisi 
(Giine§) 2 dakika 33 saniyede yendi. 
T eknik bir giire§<;i alan Cercisin kar§Ism
da Akkan gayet kuvvetli, fevkalade bir 
hasJmd1. 

61 kiloda 
Hiiseyin Abdullah (Ciine§) Hiiseyin 

Sabana (KasJmpa§a) say1 hesabile galib 
geldi. ilk miisabaka ile bu son miisabaka 
arasmda bariz bir fark gi:istermesine ve 
c;ok kuvvetli olmasma ragmen ~aban i -
c;in bugiinkii halinde giire§i iyi biliyor 
denemez. 

Haydar Sim ( Giine§ ) Kamil Y al • 
mana (Giine~) say1 hesabile ititfakla ga
Jib geldi. Kamile Dazaran , teknigi hayli 
zay1f alan Haydar bu galibiyeti kuvvetine 
borcludur. 

66 kiloda 
Kuloglu (Kas1mpa~a) Hikmeti (Ka

Slmpa§a) 9 dakika 31 saniyede yendi. 
Kuloglu bugiin zevkle takib edilen c;ak1 
gibi bir giire§c;i idi. 

Yahya (Giine§) F eridun Akgiiner 
(Giine§) say1 hesabile galib geldi. F eri
dunun teknigi kar§ISmda Y ahyanm siniri 
olmasayd1 bu giire§ belki daha kat'i bir 
neticeye varabilirdi. 

Rasim Atsan (Kasimpa§a) Hasan 
T unckolu ( Beykoz) say1 hesabile mag -
lub etti. Atsan hasmma hayli faikti, fakat 
kat'i netice almaga c;ah§acagma hasmm1 
mi.itemadiyen ezmegi tercih etti. Miisaba
ka ikisinin de elimine olmasile neticelen -
di. 

72 kiloda 
Mehmed Ali (Giine§) Ahmed Kan • 

demire (Kasimpa§a) 8 dakika· 20 saniye
de galebe c;ald1. Eski ve tecriibl'li bir gii-

re§c;i clan Mehmed Alinin kar§Jsmda 
Kandemirin bu sporda yeni ve bittabr a
cemi oldugu goriiliiyordu. 

Mehmed AliTa~ (Giine§) Ismail Ve
habi (Giine~) say1 hesabile yendi. itiraf 
etmek laz1mdu ki, bunlann ikisi de kor 
giire~tiler. 

S. Beyat (Kaslmpa§a) Mehmed Ha
lili (Cline§) 2 dakikada yen~li. 

79 kiloda 
F aik Emin ( Galatasaray) Hasib Aliyi 

(Giine§) say1 hesabile maglub etti. F aik 
bir kilo a§agmm adm1 almakla beraber 
c;ok iyi idi. Boylece gar:retinin semeresini 
de ald1. Ancak evvelki rakiblerindeu RI
zika kar§l ald1g1 neticelerdeki §ansmm 
kendisine c;ok yard1m ettigini unutmamak 
gerektir. 

Oteki s1kletler finale kald1g1 i<;in 56 kl-
lonun be§inci devresine ba§land1. 

56 kiloda 
Hasan Tahsin (Giine§) Cemali (Gii

ne§) 7 dakika 45 saniyede yendi. Hasan 
Tahsin ic;in siiylenecek soz, onun, miisa
bakalann ba§mdanberi hep ve daima ol
dugu gibi gene bir as kaldigmi itiraf et • 
mektir. 

Biiyiik Affan (Kasimpa§a) Ahmed 
Bekire (Kaslmpa§a) say1 hesabile galib 
geldi. Ayni kuliibden olduklan ic;in birbir
lerinin marifetlerini bilenlerin bu giire -
§inde de, gene Biiyiik Akkanm kahir kuv· 
veti kendini gosterdi. 

. 61 kiloda 
Basri (Kasimpa§a) Hiiseyin Abdul -

lah1 (Giine§) 2 dakika 48 saniyede yen· 
di. Kuvveti c;ok, teknigi orta, tecriibesi az 
alan Basrinin sinirli giire§mekten vazgec;
mesi, bugiinkii neticenin aksileril" kaT§!• 
la§mas1 daima miimkiindiir. 

72 kiloda 
S. Beyat (Kasimpa§a) Mehmed Ali

ye (Giine~) say1 hesabile galib geldi. 
Nihayet finale kalanlar meyd~Till c;1k • 

tdar. 
56 kiloda 

Hasan Tahsin (Giine§) Biiyiik Ak -
kam' (Kaslmpa~a) 8 dakika 32 saniyede 
yendi. 1kisi de miikemmeldi, hatta f~v. • 
kalade idi. Bu giire§te Hasan T ahsmm 
teknigi Akkanm kuvvetine galebe ~almi§· 
tlr, Clenebilir. 

61 kiloda 
Basri (Kaslmpa§a) Haydan (C.iine§) 

6 dakika 42 saniyede yendi. 1kisi de hem 
i~lek, hem kuvvetli giire§c;i olduklanm 
gosterdiler. 

72 kiloda 
Mehmed Ali Ta§ (Giinev) Beyatl 

(Kasimpa§a) say1 hesabile yendi. 
Agtr stklet 

Salih (Giin~<) Ziihtiiyii (Gijne~) 2 

__ j 
Gii.re§ miisabakalartnda endcr gorii.len btr vaziyet 

Giire~lerden heyecanlt bir enstantane 

dakika 5 saniyede yendi. l Bu s1klette iic;iinciiliige namzed clan 
Son 72 kiloda Dayamkh diin miisabakaya gelmedigi i-

S. Beyat (Kasunpa§a) f..hmed Kan· c;in nizamname mucibince derece alama

Airr srklette 
demire (KasJmpa~a) 1 dakika 20 san:- IDI§hr. 
yede galib geldi. S. Beyat kafasile gii
re~iyordu. Alta dii~iiyor, iiste <;1k1yor. Fa· I inci Salih ( Giine§), 2 nci Ziihtii 

(Giine§). kat has1mlanna kar§l kuvvet esasma de
gil, zekasma giivenerek ve hrsat kolhya· 
rak i§liyordu. Diin ana birincilik kazamh· 

T evzii miikafat ve milli ta· 
k1mla yapllacak miisabakalar 

ran bu teknik beynelmilel giire§lerde c;ok 
tehlikelidir. Bu miisabakalarda derece alan miisa-

Bu suretle neticelenen giire§ler; bu biklara gazetemiz tarafmdan verilecek 
miisabakalan tertib etmekle, giire§imizin hediyeler • bu miisabakalann birinci ve 
inki§af1 babmmdan ne kadar isabel etti· ikincilcrinin milli tak1m giire~c;ilerile ya
gimizi bir kere daha giistermi§ oldu. <;iin- pacaklan miisabaka giinii tevzi edilecek
kii aim an neticelerden ba§ta Giire~ F ede- tir. 
rasyonu erkam olmak iizere, bu spar! a a· Bu miisabakalar I 6 may1s pazar giinii 
lakadar herkes memnundur. yap1lacak, hediyeler de o giin verilecek-

Eger bu mi.isabakalar yap!lmasaydi bu- tir. 

giin meydana c;1kan bu c;ok degerli ele· Giire~ F ederasyonumuz, miisabiklann 
manlann inki§af1 kimbilir daha ne kadar iic; hafta arka arkaya devam eden c;:etin 
gecikecekti ve muhakkak ki giire§imiz giire§ler neticesinde c;ok yorulduklanm 
bundan c;ok mutazarnr olacakh. ve milli tabm giire§c;ileri gibi c;etin rakib· 

Bu itibarla bu hay1rh ve faydah te§eb- !erie kar§ila§acaklanm nazan dikkate al· 
biise vas1ta olu§umuzun verdigi sevinc c;ok mi§ ve giire§c;ilerin hie; olmazsa iki hafta 
biiyiiktiir. dinlenmelerini muvaf1k bulmu§tur. Bu iti

Neticeler 
Diin nihayete eren biiyiik giirq m iisa

bakam!Zin neticeleri sunlard1r: 
56 kilo 

Birinci Hasan T ahsin (Giine§), ikin· 

barla bu miisabakalar I 6 may1sa talik 
edilmi§tir. 

Mill! tabm giire§c;ilerile yap1lacak mii
sabakalann nerede olacag1m bilahare J· 
lan edecegiz. 

Final miisabakastnda getin bir miicadele 

ci Biiyiik Akkan (Kasimpa§a), iic;iincii I Bursada giire§ miisabakalari 
Ahmed Yener (Kasimpa§a), 4 iincii Ce- Burs 2 (T 1 f 1 ) B ·· B 

I K ·1 (G ) 5 · · C · (G" a e e on a - ugun ursa rna ami iine§ • InC! erCJS U· bar r tl" b' .. .. .. d H lk .. a e 1 IT gure§ gunu ya~a 1. a gu-
ne§) · k .1 re§lerin yapJldJgl Atatiirk stadm1 erken -

61 1 0 den doldurmu§tu. Giire§ program! ama· 
I inci Basri Kamil (Kasimpa~a). 2 nci tor ve profesyonel giire~c;iler ic;in olmak ii

Haydar Sim (Giine§), 3 iincii Hiiseyin zere ikiye aynlm1~h. 
Abdullah (Giine§), 4 iincii Kamil Y al- Amator giire§lerde hepsi Acarsporlu 
man ( Giine§), 5 inci Hiiseyin $aban olmak iizere 56 kilocla Kadri, 61 de Ah-
(Kaslmpa§a). med, 66 da Cevad, 72 de Mustafa ga• 

66 kilo lib geldiler. 
I inci Y ahya Orner (Giine~) • 2 nci Profesyonel serbest giire§ miisabakala-

Ahmed Kuloglu (Kasimpa§a) • 3 iincii nnda Kelsenli Mustafa 23 dakikada iz ·
Rasim Atsan (Kaslmpa§a) • 4 iincii mirli Hiiseyni yendi. Adapazarh Cerna! 
T unckol (Beykoz). 5 inciler: F eridun kolundan sakatland1gmdan Karadagh 
Akgiiner (Giine§) ve Hikmet (KasJm • Yorgiye kar§l yaphgi .giire§i yanda b1rak· 
pa§a). tl. Dinarh Mehmed de 43 dakikada Es-

72 kilo tonyah oldugu ilan edilen bir giire~c;iyi 
I inci S. Bey at (Kaslmpa§a), 2 ru:i yendi. 

Ahmed Kandemir (Kasrmpa§a), 3 iincii Tiirkiye Ba§pehlivanbk 
Mehmed AliTa§ (Giine§), 4 iincii Meh-
med Ali Karaca (Giine§), 5 inci t~mail miisabakasl 
Vahab (Giine§). Tiirkiye ba§pehlivan miisabakas1 bu se• 

79 kiloda ne 2 I, 22, 23 may1s tarihlerinde Ankara 
1 inci Faik (Galatasaray), 2 nc1 R1 • stadyomunda yapdacakt1r. Ba§pehlivana 

z1k (Kaslmpa&a). 3 iincii Hasib (Gii - (500) lira miikafatla bir madalya, diger 
ne§), 4 iincii Oztek (Beykoz). 5 inci A- pehlivanlara da (700) lira miikafat ve· 
postol (Kaslmpa§a). rilecektir. 

87 kilo <;ocuk Esirgeme Kurumu gene! mer -
I inci F aruk Konya (Ankaragiicii). kezinde pehlivanlann kaydma ba§lanml§· 

2 nci Ismail !slam (Kaslmpa§a) t1r. 

• 
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250 gence diin merasimle Bir mayis biitiin Hatayin anclyasasi hu ~y-
diinyada siikun • • d h J 

,.,~.,.~!~!,omalari verildi 1 may•~::~;,~:~~~~~=:~n !~!: d:i p~~!,rT:!:'!~~~=~=i~ 
b~~ne kahramam Harbiyeye devretmi~ ve daimi merkezinin bulunmakta oldugu aras1nda imzaJanacak ii~ tarafb an)atma hak· 
.u rniinasebetle mektebde parlak mera _ bir kahvenin oniinden g~erken ufak bir Y 

S!ln yapllmJ§tlr. hadise olmU§tur. Niimayi§~iler, hasma- kinda hiikiimetimize bir proje tevdi etti 
M ne bir taklm bagm§malarda bulunmu§-

erasimde yiiksek kumandanlar, bu lard1r. 
~eyanda General Eyiib Sabri, General Bunun iizerine bir arbede ~Ikml§tlr. Demir gomlekliler ag"' lr cezaya ~arplldtlar 

sman T ufan; erkam askeriye; talebe Bir, iki sandalye kmlmJ§br. Fakat pat- :'i' 
Ve!ileri hazir bulunmu§; misafirler ba§ta ron, kahveyi kapatmi§ ve bunun iizeri-
l~·kteb mtidtirii erkamharb mirala)'l Adil ne siikfmet teessiis etmi§tir. 

orer oldugu halde mekteb idaresi ta • lngilterede 
rahndan biiyiik bir nezaketle istikbal e - Londra 2 (A.A.) - Diin ak§am, 1 ma-
dilrni§tir. yts miinasebetile Haydpark'ta sol cenah 

Mera•ime ba,lanrrken partileri tarafmdan tertib edilmi~ olan 

M 
niimayi~e 60 bin ki~i -i~tirak etmi~tir. Bu 

erasim; 1stiklal mar§ile a~Jlml§; rakamm misli goriilmemi§tir. 
~ndan sonra Maltepe mar§l ~ahnmi§tlr. Kabul edilen bir~ok karar suretlerin-

ar§lar bitince herbiri Turk gueiiniin; de nakliyat ve komiir madenleri amele-
1'i.irk irfanmm hirer timsali olan miite • sinin grevleri tasvib olunmu§tur. 
addid spor hareketleri gosterilmi§tir. Gii- Memsimden bir tnttba Miihim miktarda polis kuvvetleri se-
re,; eskrim; futbol, boks izei k1yafetleri- ferber edilmi§ti. Fakat bu kuvvetlerin 
I h k 1 b b lerini ogreneceksiniz. Vazife mes' uliyetini I "itmi• olan btitiin talebelerin yekununa miidahalede bulunmalarma liizum basil 
e sa neye ~~ an a tJ gene irer hirer u <> Y 

sporlann yiiksekligini anlatan kJsa kl6a ve erin ruhunu ·en yakmdan tamyaeakst- mtisavidir. olmamJ§tJr. 
Vecizeler soylemi,lerdir. Piramid ve jim- mz. Ondan sonra Harb okuluna gideeek- Saym komutan ve davetlilerimiz; Bel~ikacla 

I Briiksel 2 (A.A.) - !§ bayram1, biitiin 
nastik sahneler1" de rok au'"zel olmu•·, siniz. Orada komutanhk san'attm, yiik . Bu sevim i giiniimiizde ktymetli varhg1- • , ., , Bel~ikada hi~bir hadise olmakslZln g~-
genclerin kuvvet ve ~eviklikleri alkr§lan- sek ve §erefli meslegimizin ineeliklerini mzla bizi §ereflendirdiginizden dolayi tek- mi§tir. 
lni§hr. ogreneeeksiniz, subay olmak hakkim ka- rar am §iikran ederim. Briiksel ve Anvers'te kJZJl bayraklar 

Genclik ve li•an tablolart zanaeaksmiz. Aziz yavrulanm; ve muazzam levhalar t&§tyan alaylar 
Bundan sonra gene!I'k ve l1"san tablosu S '1' J•dJ M ff k' t' · k 1 I k g~id resimleri yaprnt§lardtr. Bu levha-evgt I ev a anm: uva a Iye IDJZ ut u, yo unuz a<;;I larda fa§izm aleyhinde ve !spanyol de-

seyrolunmu§tur. Bu tabloda askeri lise- <;ok mes'ud bir devrin bahtiyarhklan ve nurlu olsun.» mokrasisinin senasmt mutazammm bir 
den yeti,en genclerin Fransiz, Alman ve i<;;inde yeti§mi§ oldugunuzu daima ve Me:zun talebelerin cevabi nutku tak1m yaztlar okunuyordu. 
lngiliz lisanlanm derin bir vukuf, piiriiz- ~iikranla gozoniinde bulundurunuz. <;un- Mekteb miidiirtiniin nutkuna da; me- Briikselde, Vandervelde ile §ehrin sos
siiz: bir §ive ile konu•tuklan goriilmii•tiir. kii bu az insanlara nasib olur bir bahti - zunlardan Sabahaddin §U cevab1 vermi§· yalist ve komiinistler·i tarafmdan inti-' • hab edilmi§ olan kimseler, alaym ba;~m-
Cene Tiirkiin hamaset ve kahramanhgim yarhkhr. Ulu Bal}bugumuz Atatiirkiin tir: da gidiyorlardt. 
anlatan eanh tablolar da gosterildikten yarattJgJ ve saylSlz mazhariyetlerle be • «- Ytiksek ve sayg1 deger biiyiikleri· Charleroi'da kesif bir halk kiitlesi hu-
sonra biraz istirahat edilmi,, bu mtiJdet zettigi aziz Cumhuriyetimizin asil ko- miz; mii,fik ve saym miidiiriimiiz I zurunda Hariciye Nazm Spaak, hiiku-
z: f ruyueulan siz olaca1mmz .. Onu yiikselt- Senelerdenberi kiiltiir; iilkii ve irfan metin dahili ve harici sahada gordiigii 
ar mda misafirlere ~ay ikram olunmu§- d h · · tur. mek i~in son nefesinize kadar ve biitiin aldiglffiJZ §U §anh yuvanm s1eak sinesin· i§ler en ba setmi§tir. 

varhgm1zla ~ah§aeaks1mz. Korumak i~in den bugiin olgunla§arak aynhyoruz. Bu ~ekoslovakyacla 
M ekteb miicliiriiniin nutku de hayahmzi bile esirgemiyeeeksiniz. aynh§ giiniinde arkada§lanm namma soz Prag 2 (A.A.) - Biiti.in memleket, 

1 

Bundan sonra da lise~ birinei, ikinei S b k k k h mayiSl siikun ve ·intizam i~inde tes'id "· izi u vasiflarla bezenerek yeti§tirdi- soylemegi bir §eref sayara yii se u- etmi§tir. Yalmz Racis'te Almanlarla Su-
\re ii<;;tineii olarak bitirenl.cre miikafat ver- gimiz i~in bu noktadan da kalbimiz ra - zurunuza ~tkJyorum. Bir saniye kadar dete'ler, hiikCimet aleyhinde tezahi.irat-
rne merasimi ba§lami§, bu miinasebetle hattJr. ktsa gelen senelerin son basamag1 iizerin- ta bulunmak te§ebbusiine kiyam etmi§-
de mekteh miidiirti Adil Ti:irer fU nutku Muhterem talebe velileri; de 250 kalbin mes'ud heyeeamnt ifade- lerdir. 
soylemi§tir: Bugiin gozleriniz ya§ararak evladlan- ye bilmem kuvvet bulabileeek miyim? Moravyada, Fulnek'te meb'uslard~ 
«- Saym komutanlanmJZ ve misa - mzm muvaffakiyetini gurur ve iftiharla Bu tanh yuvadan ~ok btiyiikltik ve ;{:;~~~de<;:~;s~~~:~~u/:~~~n~:~~~~ 

firlerimiz; kutluluyorsunuz. Yuksek, temiz ve gor- kahramanhk dersleri aldik. Kalblerimize kain Plan'da zab1ta, bir sosyalist - de -

Bugu .. n Cumhur1·yet ordumuzun o"zu" "!" b' ·1 t b' ·1 b k b' 1 olmez bir sevgi ile i§lenen bu vas1flar bizi mokrat Almana tecaviiz eden bir Ra -gu u IT ai e er 1yes1 e ezetere IZ ere 
mukaddes cumhuriyetimize kopmaz ve ciste Almam tevkif etmi§tir. 

Piramid harekat1 yapan gencler 

kopanlmaz baglarla candan bagladi. Polonyacla 
Bi.itiin Tiirk varhgma en biiyiik itimadt Var§ova 2 (A.A.) - 1 mayts miinase-

· · · · H b' betile tertib edilmesine hiikume~e ruh-
ve 1ftihan vere, vere 1~te mhayet ar. J~e- sat verilmi§ olan yedi alaya 100,000 e 
ye gidiyoruz. Saadetimizin kalhlerlffiJZe yakm kimse i§tirak etmi§tir. Dort sos -
akithgl s1eak heyecanlarile ytiksek huzu- ya!M e Yahudi f1rkas1, Yahudi mahal
runuzda daha biiyuk bir siirur ve sevinc lesinde ii~ Leh fukast ise sarih surette 

tahdid ve i§aret edilmi§ bulunan yol -
duyuyoruz. larda g~id yapml§lardJr. 

Arhk yerlerimizi belki bizlerden daha Zabtta, §iddetli tedbirler alml§ ve ev-
iistiin yeti§Ceek olan kii~iik kardetlerimi- velden ihtiyati bir tedbir olmak iizere 
ze b1rakiyoruz. Bugiine kadar bizi sine- yiiz kadar kimseyi tevkif etmi§tir. 

Yahudi sosyalist alaymm ge~mesi es
sinde en mii§fik bir anne gibi biiyiiten ve nasmda pathyan bir fi§ekten ve attlan 
en ufak ihtiyaclanmtza vanne1ya kadar tiifeklerden bir <;ocuk olmii§ be§ ki§i ya

bizi du§iinen ve nihayet olgunla§tlran §aD- ralanmJ§br · 

li yuvamtza ve yuvam1zm saygi deger bii

ytiklerine §likranlanmJzl anmag1 bir bore 

bilir ve yiiksek huzurunuzda minnet ve 

J.panyacla 

[B~taratz 1 tnct sahttese 1 
seven ve <;ok miinevver Suriyelileri Turk
ltik lehinde propaganda yapmak sur;ile 
tevkif etmek olmu§tur. Aralannda eski 
Suriye parlamentosu saylavlanndan Me
nan Niyazi ve saire gibi pek <;;ok maruf 
e§has bulunan bu mevkuflara ak1l ve ha
yale gelmiyecek bin tiirlii i§kenee yap1l • 
makta ve hala ne miistantik tarafmdan 
resmi bir istievaba tabi tutulmakta ve ne 
de bir mahkemeye sevkedilmektedirler. 

Bugiin Suriyede Tiirk, ve Tiirkii seven 
her mtinevver i<;in bunalheJ bir istibdad 
havast esmektedir. Vatanilerin bu zuliim 
ve §iddetinden halis Tiirk ve Turk teba
ast olan kimselere de Fahri Elbarudinin 
biirolan ~ok geni§ hisseler aytrml§hr. Bu
gtin ~am, Haleb gibi Suriyenin biiytik §e· 
hirlerinde ikamet eden her Tiirk tebaas!
mn arkasmda mtitemadiyen en az olarak 
dort be§ sivil polis dola§makta, hiiviyetle
rini tetkik i~in arada mada polis dairele
rine gottiriilerek tazyik edilmektedir. 
Bilhassa §U birka~ gtin i~inde TUrk teba
alarma kar§J §iddet politikast son dereee 
artmlmt§ ve Suriyede bulunan emlakinin 
i§lerile me§gul olmak tizere bir mtiddet • 
tenberi Halebde oturmakta olan Gazi 
Aymtabh Hiiseyin Cemili hudud harici 
etmege kadar ileriye varmJ§lardtr. 

Biitiin bu ahvale Fransiz koloni me
murlan seyirci vaziyetindedirler. Ciinkii 
maksadlan Suriyede bu ~e§id §iddet poli
tikalanna mani olmJyarak ahali arasmda 
bugiinkii hiikumete kar§I bir dii§manhk 
uyandirmak ve belki bu suretle, ~Ikacak 
karga§ahklardan istifade ederek Fran • 
stzlann Suriyedeki mandalarmm bakasmi 
temin etmek iirnididir. 

Antakya (Hususi muhabirimizden)
Bugiin Hatay Ermenilerinin akh ba§mda 
olanlan, Hatay hiikumetinin te§ekkiil e • 
deeegine ve bunun artJk bir emrivaki ha
line geldigine kanidirler. Diger huistiyan 
elemanlar da tamamile bu fikri besliyor
lar. Hatta Alevilerin ekseriyeti de boyle 
dii§iintiyorlar. 

Turk dii§manlarmm, dini alet ederek 
yaptiklarJ propaganda da giin g~tikc;e 
suya dli§mektedir. Dii~manlar bu i§te de 
muvaffak olamad1lar. 

Hatay Tiirkleri, partiyi kazanmt§, mu
zaffer, fakat agirba§h olarak Milletler 
Meclisi kararma muntazJrdJrlar. Cemiyeti 
Akvamda, Hataym hukukunun muhafa· 
za edileeegine tamamile kanaat ve iman • 
Ian vardu. 

Son giinlerde tekrar inti§arma miisaade 
edilen Antakyadaki Y eni Gtin gaz:etesi 
hemen hi<;bir haberi yazamaz bir vaziyet
tedir. <;iinkii F rans1zlar gazetenin sahi • olan Harb okuluna 250 yavrumuzu da

ha gi:inderiyoruz. Bu miinasebetle kutlu
ladiglmJz bu sevincli guntimtizii ytiksek 
Varhgimzla §ereflendirdiginizde~ dolay1 
am §Ukra n ederiz. 

teslim etmi§ oldugunuz yavrularmiZI biz 

de sizin kadar bir sevine ve iftiharla ve 
hayata hamlanmt§ bir halde buradan da
ha yukanya ula§tmyoruz. T edris ve ter
biyede talebelerimizi milli terbiye ve mef

kure ile ve ordu kiiltiirile bezetmek pren
sipini takib eden lisemizin terbiye ve ogre

timde metodu daima tatbikidir. Canlan-

sevgi ile igiliriz. 

Biitiin bu sayg1 deger viieudlerden ay
nlaeagJmlZJ anladJgJmtz i<;;in <;;ok aei bir 
tahasstirle miiteessiriz. F akat btiyiik va
zifelere namzedlik hakkm1 kazandtgimlz 

ve §anh orduya olmez bir kuvvet oldugu

muz i~in de ayn hir saadet sevinei i~in

Valencia 2 (A.A.) -1 may1s bayramt, 
hiikfunetin ve ahalinin arzusu dahilinde 
cereyan ~tmi§tir. Yani herkes ~ah§ml§· 
hr. Yalmz ak§am iizeri fabrikalar ve 
biirolar kapand1ktan sonra bir takim - • -- -
toplantrlar yapllml§ ve bu toplantllar es- j~Cumhuriyet~\ 
nasmda amele zimamdarlan soz almi§- .~ ~. 

Lisemiz Cumhuriyetin feyizli devrinde 
kurulmu§tur. Bu gordiigiiniiz gene ve 
giirbtiz subay namzedleri bu kutsal dev
rin feyizli mahsulleridir. Y edinei yildo -
niirniiniin olgun ve giir mahsuliinii idrak 
eden ve bunlan sevine ve iftiharla takdir 
nazarlanmza arzeden lisemiz bugiin bay
ram yap1yor. 

T alebelerimiz on bir ytlhk uzun ve 
Yorueu bir ~ah§madan sonra bugiin lise 
tahsilini bitirmi§, lise diplomas! almaga 

hak kazanmJ§tJrlar. Kam temiz, oz Tiirk 

Yavrulan olan bu gender degerli egret· 
rnen ve subay lanmlZln teeriibeli ellerinde 

<;ok i}i yeti§tirilmi, ve olgunla§tmlmt§ -

lardir. T emiz ahlak ve yiiksek seeiyele

rile beraber kendilerine tamamen giive· 

nilebilir ve ~ok yiiksek vas1fh ordumuzda 

subayltk edebileeeklerine kanaatimiz var

dJr. 

Sevgili talebelerim; 

Uzun ve <;etin bir c;ab§madan sonra 

lise tahsilini muvaffakiyetle bitirdiniz. 

Hepinizi kutlulanm. fh~1sas tahsilinize ve 

ondan sonraki hayat miieadelenizde esas 

olaeak olan bu temel tahsilinizi ba§armak 

i~in gostermi§ oldugunuz gayret §ayam 

takdirdir. F akat subay olmak ve ulusu -

rnuzun ~ok yiiksek §erefini temsil eden 

giieii yetkin Cumhuriyet ordumuzda ko

rnutanhk yerini almak c;ok biiytik ve c;e
tin bir i§tir. Aneak damarlanmzdaki 
1'tirk kammn yiiksek asaleti sizin bu §e
refli mevkileri de alabileeeginize itimad 
Vermi§tir. 

Birkac; giin sonra ktt' alara gideceksi
niz. Orada alt1 ay, yiiksek Tiirk seeiye
sinin eanh timsali olan Mehmedeikle 
Yanyana ve ba~ba~a ~a!J§aeak ve kayna
~aeaksJmz. Burada mesleginizin ilk bilgi 

dmlmasJ ve temsili en giie olan miieerred 
mevzularda bile bu pratik sistemden zer· 

re kadar fedakarhk etmiyoruz. Ve bunun 
sayesindedir ki mektebimizin zeka ve ruh 

tistiindeki bu terbiye usulii daima mes'ud 

netieeler vermektedir. Ve bu suretle her 

ytl bir evvelkine nazaran daha verimli ve 

iftihara deger grafikler r;izebildigimizi go

rtiyor ve gosteriyoruz. Meslek imtihanla

rmda ve meslek mekteblerinde dai;::' ve 

istisnasJz en ileride bulunan lisemiz her y1l 

yaptlmakta olan Avrupa miisabakalann

da <;ok yiiksek varhklar gostermektedir. 

Lisemizin son 4 sene zarfmda bu mii

sabakalarda kazanmak suretile yiiksek 

miihendislik tahsili ic;in Avrupaya 32 tale

be gondermi§tir ki bu miktar ayni seneler 

zarfmda kara ve deniz diger askeri lise

lerden miisabakayt kazanarak Avrupaya 

deyiz. 

Cumhuriyet bizim ruhumuz. her§eyi -
mizdir. Bu ugurda olmegi her§eyden da
ha iyi ogrendik. Cumhuriyeti oliineiye 
kadar koruyaeagiz. Buna Atattirktin rna
nevi huzurunda and i~tik. And olsun.» 

Birinci, ikinci ve ii~iinciilere 
verilen hec/iyeler 

Nutuklardan sonra birinei Nuri Ber
kan; ikinei Etem Ozkaragoz ve ti~iineii 
Orhan Ak<;aya miikafat olarak hirer saat 
hediye edilmi§tir. 

Lise mezunu gender bu merasimi mii
teakJb bir resmi gec;id yapml§ ve ondan 
sonra da talebenin biiyiik bir muvaffaki~ 
yetle temsil eyledigi bir piyes seyrolun -
mu§tur. 

Nezih bir muhit i~inde; yiiksek bir sa
mimiyet havasi arasmda devam eden me
rasim burada nihayet bulmu§; misafirler 
biiyiik bir gururla mektebden aynlmJ§lar
dJr. 

Mektebfn guzide sporculan bir arada 

lar ve i§ bayramt oldugundan bahset - U=U a n k s lQ) ~ \YI li'il \YI 
mi§lerdir. 

Amerikacla 
Nevyork 2 (A.A.) - 1 mayts mii~ase

betile yapilmast mutad olan ~e~li~ler, 
biitiin Amerika dahilinde hadJsestzce 
ge~mi§tir. . .. 

N evyorkta takriben 200 bm ki~Iden 
miirekkeb bir alay, Enternasyonali te -
renniim ederek ve !spanya amelesine 
yard1m edilmesi tale bini nat~k. bayrak
lar ta§Iyarak §ehrin caddelerm1. dola§ .
mJ§br. Ge~idin sonunda amele lld:rlen, 
niimayi§~ilere hitaben nutuk~ar so!le • 
mi§ler ve fa§izme hiieum etm1§lerd1r. 

Y akalanan azdt 
katil Tevfik 

[Ba§tara:/1 1 «net sahttese) 

viklikle a§arak kac;mi§tJT. 
~erir, bu ilk firarmdan sonra ameaza· 

desi Mehmed Saffeti oldtirmii§ ve hudu· 
dumuzu ge~erek memleketimize girmi§ 
ve burada yakalanmJ§tlr. 

Firarilerin gorcliikleri yardam 
Firarilerin 1stanbul tevkifhanesinde bu

lunan bir mevkuftan paraea yard1m gor
diikleri anla§Jimt§hr. 

Katil Abdullah tabaneasim bir mah • 
kumdan tedarik etmi§, T evfik ise 80 lira
y a bir tabanea satm almt§tiT. T evfige ta
bancayl satan ve Abdullaha da tabanea 
verenler hakkmda da tahkikat yaptlacak
tlr. Su<;;lulann T evkifhaneden ne §Ckilde 
kac;ttklan tamamen tesbit olunmu§tur. 
Firarileri Haydarptlfaya ge~iren 

sanclal 
Emniyet Miidiirliigii tarafmda.n fira -

rileri AkbJyiktan Haydarpa§aya ge~iren 
sandalct tesbit edilmi~tir. Hakkmda tah
kikata devam edilmektedir. 

Firari katillerin bugiin Adanadan §eh
rimize miiteveeeihen yola ~Ikanlmalan 
muhtemelclir. 

Turgudlular bir Posta ve Telgraf 
binast istiyorlar 

Turgudlular na.nuna. gazetemize yazlian 
bir~k imzall bir mektub aldlk. Bu mek
tubd.a deniliyor ki: cY!rml iiy bin niifuslu 
~ehrimiz, hergiin yiikselen cazib blnalarile 
yepyeni blr manzara almaktadir. Yiiz bin 
lirallk ve Tiirkiyede e§slz bir ortamektebe 
kavUllaca:k olan kasabaxmzm l.sta.syonuna 
Jay1k oldugu ehemmiyeti veren Nafla Ve
kftleti yen! bir bina in§I!Sl lyin otuz bin 
Urahk bir tahsisat koym\llltur. VeUletin 
bu alaka.sma te§ekltiir ederken buna miihlm 
blr ricam1z1 da ekliyecegiz. Postane bina.si 
yaqmm merkezlnde ve ikl katlldlT. Alt 
kismmda bakkaliye ve sa!r dilkkanlar, 21 
ba.sa.makla clkuan U.st kiSmmda da posta
ne ya~Ir. Bu vazlyetten postaneye g!den 
herkes, bilhassa ya~J blraz genclik yagm
dan uzakla§~ bulunanlar mkmt1 cek
mektedlrler. Posta ve Telgraf merkezinln 
burada bir arsa.s1 vardir. Turgudluda blna 
yapttrmak salr yerlere nisbetle pek ucuz
dur. Her bakJmdan hergiin biraz daha yiik
selen §el)rimize laytk bir posta blnasmm 
yaptmlma.s1 hususunda degerli Naf1a. Ve
kilimlz All Qetinkayaya ricalarlffiiZID ib
lagml dileriz.~ 

Mulazimin 
Romani 

Naklli 

Abidin Daver 
Gazetemizde tefrika edilmi§ olan 
bu roman, Kanaat Kitabevi ta· 
rafmdan kitab §eklinde ne§re
edilmi§tir. Resimli ve cildli olan 

kitabm fiatJ 100 kuru§tur. 

binden maddeler iizerine miistenid imza -
lar almt§lardt. Bundan halk ~ok mii§teki
dir. Zira memleketin yegane tiirkc;e ga . 
zetesi olan bu gazetede, mukadderatma 
aid en ufak bir haberi bile bulamiyor .. 

Sam 27- Kabine diin geee saat 7 de 
fevkalade bir ic;tima akdetmi§tir. 

Geceyansma kadar devam eden bu ic;· 
tirnada neler konu§uldugu bilinmemek -
tedir. 

Lazkiye (Hususi) - ,Sark kilisesi re
isi M. lpifanos Beyrut gazetelerinden bi
rine yaptlg1 beyanatta Rum ortodoks pat· 
rigi T ahanla anla,ma ~aresi kalmadJgmJ 
bildirdikten sonra bugiine kadar Angli -
kan kilisesine iltihak etmek i~in karar ve
ren Rum ortodokslan adedinin 40 bine 
vardJgmi soylemi§tir. 
Liibnan ortodok•lar1 mezheblerini 

c/egi,tiriyorlar mt? 
Antakyada yeni inti§ara ba,hyan «Ye

ni Gtin» refikimiz Beyruttan aldJgJ §U ha
beri ne§retmektedir: 

«G~enlerde askerlerle demirgomlek -
liler arasmda Halebde vuku bulan bi1 
~arpi~ma yiiziinden tevkif edilip Beyrut 
divan1harbine sevkedilrni§ bulunan demir
gomleklilerin muhakemeleri netieelendi -
rilmi~tir. 

Suc;lulardan Nadirtissati ve Kamil Ki
yali be§er sene, Yusuf Va1z iki sene, 
Mehmed Sabuni dort sene, Hac1 Meh
med Hatib, Hatim Saklt ve aaireleri ii~ 
ayla altJ ay arasmda hapis eezasma mah
kum olmu~lardJr. Gtyaben muhakeme e
dilen Mustafa Hababa ise yirmi sene ag1r 
hapse ve yirmi sene de hudud hariei ya -
§amaga mahkum edilmi§tir. 
Hatayda azleclilen bir kaymakam 
~amdan bildirildigine gore, Suriye Da

hiliye N azm, 1skenderun Sancagma mer
but bir livamn kaymakammi, Tiirkiye le
hinde ve Suriye aleyhindeki bazt hareket
lerinden dola)'l azletmi~tir. 

Paris 2 (Hususi) - Frans1z hiiku -
metinin Ankara el<;isi Ponsot Tiirkiye 
Harieiye Vekilini ziyaret etmi1 ve kendi
sine Milletler Cemiyeti Konseyinn Ha -
tay meselesi hakkmdaki karan mueibinee 
Tiirkiye. Fransa ve Suriye arasmda ak -
dedileeek lie; tarafh muahede hakkmda 
F ransa tarafmdan haznlanan projeyi tev
di etmi§tir. Bu proje Tiirk hiikumeti tara
fmdan tetkik edilecektir. 

Diger taraftan haber verildigine gore 
Hata)'ln anayasasm1 haznJamakta olan 
komite, i§ini Milletler Cemiyeti konseyi
nin mayts i~timama kadar bitirmi§ olacak
ur. Proje derhal konseyin tasvibine ar -
zedilecektir. 

GONON BULMACASI 

2 I I I I 
a • • 
4

1 I I• 
5

1 1• 1•1 I •I 

8 

Soldan saga: 
1 - Metronun onda biri. 2 - Genel, karl 

koca coluk c;:ocuk. 3 -Ta.svir, dumanm bt
raktlgl k!r. 4 - ili~lk, Hind hiikiimdan. 5 -
Frans1zca bir emir, Arab alfabesinde bir 
harfin okunu§u. 6 - Diinya. 7 - Akrabadan 
birl, sporcularm cya~a!~ s1, bir renk, 8 -
Bir emir, Fransiz altabesinde bir harfin o
kunu§u, alfabede blr harfln okunu~u. 9 -
Sevgill, seyregin aksi. 10 - Otedenberl sii
riiklenlp gelen Metler, Asya 1nt'asmda bir 
yarJmada. 

Yukandan a§agtya: 
1 - Tevakku1 mahalll. iigretmen. 2 - Ar

zu, yajtma. 3 - Kendisinden yag c;:1kanlan 
blr madde, ekseriya ci~te~ kelimesinin iinii
ne gelen bir tabir. 4 - G1rtlak, vekll. 5 -
Bina yapan, bir soru edati. 6 - Yedirip ic;ir
me. 7 - Arabca .u~an,, boll lakrrd.1. 8 - Mec
mua ve kitab, nota. 9 - Kolun ucu. tene gi
yilen elblse. 10 - Eski bir Turk devletl. key
fi «;ok yerlnde olan adamm tekrar etti[U 
stiz. 
Evvelki bulmacanan balledilmi~ §ekli 



• 
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YALNI Z 

BAK ER 
Magazalari 

Hali haztrda 

PA RDESU 
RAGLAN 

TRENCKOT 
REVERSiBLE'in 

En miintehap ~e~~itlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve miisait ljartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

<;e,itler tiikenmeden evvel 
istediginizi intihab ediniz. 

Yalanc1n1n Mumu 
Yats1ya Kadar Yanar. 

Hi~ bir degeri olmtyan gii
zellik miistahzaratmt gi::iz bo
yaytct reklamlarla ititilme -
mit bir ke,if gibi gi::istererek 
halktmtzl igfal ediyorlar. Fa
kat yalancmm mumu naa1l 
yatatya kadar yanarsa, yalan
Cl reklamlarm tesiri de onu 
hir kere kullanmctya kadar
dtr. Bir alamn bir daha almi
yacagt kremleri, pudralan, 
rujlan tecriieye kalktfmaym; 
diinyanm dort iiyiik kimya ve 
cild alimleri tarafmdan formii
le edil~n VENUS MOSTAH
ZARA Tl, hepsinin en iyisi, en 
tantnmif ve en degerlisidir. 

--• Y eni sipari~ edilen --~~~ 
Gemilerimizin plan ve yaz1lan 

« DENiZ ~ 
Mecmuastntn 23 ncii sayJsiDdadJr. 
fstifadeli seyahat hahralariDl ozlii 
deniz havadis ve hikay~leri
r ini havi olan bu '1k ve faydal1 
salon me~muas1 biitiin memleketi 
alaka dar eden deniz mevzularJm 
ihtiva eder Ayda bir ~tkar seneli k 
a bo_nesi 250 kuru,tur. Tevzi mer
kezl merkez r1hbm bantam dor· 
diincii kabndadi Kaptan ve Maki
nistler Cemiyetidir. Biitiin miivez· 

• zilerden arayJDIZ. Telefon : 49211 • 

Reklama liizum yoktur. 

Bir tecriibe kafidir. 

ParisH bir kimyagerin ke~fi sayesinde 

GUZEL BiR CtLDE MALiK OLMAK 
ic;iN 1\IUKEMl\'IEL BiR TEDBiR 
Me!jhur Parisli miitehass1s JEAN DE 

PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatt 
neticesinde, biitiin diinyada biiyiik bii 
muvaffakiyet kazanm1~ olan yeni bir 
GUZELLtK KREMiNiN imaline mu • 
vaffak olmu~tur. Be~ milyondan fazla 
kadm tarafmdan kullamlmakta alan b1,1 
kremin ba~hca hassasi chavalandml· 
mi!?~ olmastd.Ir ki bu sayede cild hii· 
ceyrahmn teneffilsune musaid ktlar. 
Gi.indi.iz SiAMOiSE CREME'·i tene mat 
ve tabii giizelligi verir, pudraYl bii
ti.in giin sabit kalmasma medar olur ve 
ya§hhgm !fizgilerini giderir. Cildi toz -
lardan ve siyah kabarctklardan temiz
lemek ic;in yiizii §ayani hayTet bir Cold 
Cream olan GECE SiAMOiSE KREMi 
ile temizlemek kafidir. Muvaffakiyet 
teminathdtr. Aksi takdirde paramz iade 
olunur. 

C RE M E SiAMOiSE 
Her yerde satthr. 

C i l l E R ve lE K E l E R 
KANZUK 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumufabr, mat ve cazib bir 

ten temin eder. 
fngiliz KANZUK eczanesi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

Kolavl•k·$•kllk 
' Hll' t•r4en e wWel koi•Jir§:J .,..._· 
t • n epol" mt t'a khet Bar a nler, Oftle r 
lqln r•PII""' olaft bw unl£1r-ll·a. 
lotlar~ tl)' l f"lk f lkll§l da t • mln et·1 

mit olurta r . Hututu lnea ltlr \VIJ ." 
cwdurt ta ft • tl bGnG d£i :u lli,. • • '" 
tld ld hiPt kltltr de IIIIa • •1'inen 
• • )'maz 

Flr• ll• 7 112 11••••• 'tl\ore ll. 

Sal•• jerl. raln••~ !. 

Evinizde 
Mutlaka bir ~i~e 

KARDOL 
bulunsun" 

Biitiin sinir nobetlerine, 
baydmalara ve ~arpln

blara iyi gelir. 

CUMHURiYET 3 l'lf ayts 1937 

BASURA ~ARE SiNiR, ~ARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMi iKTiDARA • 
HEDENSA NEVROL CEMAL FORTES TiN 

Amcliyatstz basur memelerini mahve
dcr, kam, agny1 derhal keser, blitiin 
dlinyada !?Ohret bulmu!j, ylizlerce pro
fesoriin takdirnamelerini kazanmti;itlr. 

Hiddet, merak ve korkudan baytlanlar, siniri, hafakam, <;arpmtis1 
tutanlar 20 datnla cNevrol Cerna!» almca hcmen a<;Ihrlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuga <;Ikmaymtz. Bu me~hur 

Pek mliessir bir i!acdtr. Bel gcv~ekligini ge<;i· 
rir. Vakitsiz ihtiyarhyanlan gencle~tirir. Sui
islimal edilmi~ yorgun vi.icudlan dincle~tirir. l 

cNevrol Cemal:o i ahrken cCemal» ismine dikkat ediniz. Yalmz isminc dikkat ediniz. 

~- inhisarlar Umum Miidiirlii2Unden I' Sabhk Fabrika ve Mii,temilab 
-----------------·----- i stanbul Dordii.ncii i cra ~lenzurlugundan: 4000 metre ye~il yagh kanevic;e T r·k c 

.. e.v 1 enaninin Selim Kaz1ma birinci derecede ipotekli olup yeminli 
6000 ~ beyaz ~ :o uc; ehh_ ~ukuf tarafmdan binamn tamamma •7500 • ve ic;indeki iki aded ufki 

1 - Yukanda cins ve miktan yazi11 2 kalem malzeme §artnamesi mu- ve dalull _ocakl_l buhar ~azanl~rma c1000• ki ceman sekiz bin be$ yiiz lira kly-
cibince pazarhkla satm almacakhr. met ta.kdtr edt~en Abdulmec1d vakfmdan Bogazic;indc <;engclkiiylinde Kuleli 

2 - Pazar hk 12/V /937 tarihine rashyan c;aqamba gi.inii saat 15 te Ka- cad~esmde esk1 54 ycni 49 numarah fabrika ocak vc kazan mahallerile gene 
bata~ta Levaztm ve Mubayaat $ubesindcki Ahm Komisyonunda yaptlackttr. aym mahalde ga.,ynmcnkul tamamma · 33000• ve ic;inde ve Kulcli caddesin· 

3 - ~artnameler parastz olarak herglin sozii gec;en ~ubeden ahnabilir. de kar!?lSltl.daki depoda mevcud alat ve edevat ve hurda halinde boro kasnak 
4 - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gi.in ve.. saatte jh 7,5 glivenme ve_ muhtehf P.arc;alara •7010· ki ceman ku·k bin yliz on lira ktymet takdir 

paralarile birlikle ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2339) edilen strf mulk yeni 49/1 numarah cski kemik ve vejetalin ya~ fabrikalart 
v.e tamamlanmam1~ bina iskeletini havi arsanm evsaf1 a~ag1da yazthdir. Fab
ri.ka ocak ve kazan mahallerinin evsafl zemini c;imento dii~eli kazan mahalli
nm ve yanm duvarla boliinmii~ bir imalalhane iki aded ufki ve dahill ocaklt 
buhar kazanlan bulunan mahal ve bunun sol tarafmt ihtiva eden kts1mlan 
olu~ deniz k~smmda iic. kap1 vardtr. Ust k1smmda zemini ktrmlZI c;ini dii~eli 
demz cephesmde. ~emir c;en;eveli i.ic; sokak cephesinde iki penccresi vard1r. 
?ok~k tarafm~a 1k1 tarafa ac;thr galvaniz bir kapt vard1r. <;ah beton iki ayak 
uzennd~ d~m1r olup iizcri galvaniz sac;la orllili.idlir. Sag-mda borc;lunun yu. 
kanda JSmi gec;en merhun diger gayrimenkuliine ac;1hr bir kap1 ve sol tara· 
f1.r:a hcr:n hudud olan ve borc;lunun kansma aid bulunan ga~·rimcnkule ac;1hr 
d1ger b1r kaptsi vard1r. 49/1 numarah mahallin halen imalathane ve mu • 
kaddema kemik ya,g1 fabrikast olarak kullamlan mahallin i.is li.indeki dairenin 
m~ft ?u kts.ma aiddi~·· Binamn tcmclleri Radyo jenera! ameliyatile takviye 
edllmus me~m ve ayn~ zamanda ycni olup do:'!eme ve c;ah te~kilah demir pot
rei olarak m~a edtlm1~tir. Yukanda ktymet ve vaslflan gec;en iki buhar ka· 
zanlan i~lcr haldcdir. 

. -I. - Idaremizin Pa~abah<;e fabrikasmda §artnamesi mucibince ac;1lacak 
yolun (3998.32) lira ke~if bedelli haftr ve imla i~i, istinad duvarlarmm in~aatl 
pazarhk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II. - Pazarhk 6/V /1937 tarihine rasltyan per§embe giinii saat 10 da 
Kabata~?ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaplla • 
caktir. 

III. - ~artnamelcr parastz olarak hergi.in siizu gec;en §Ubeden almabi1ir. 
IV. - Isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 guven-

me paralarile birlikte adt gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2;j!!!:J) -I. - 2/III/937 tarihinde ihale edilmek iizere kapah zarfla eksiltmiye ko-
nulmu~ olan Cibali Merkcz deposunda ~artname ve projesi mucibince tesis 
olunacak 8000 lira muhammen bedelli 2 aded ylik asansiiri.iniin ihalesi yapl• 
lamad1gmdan ycniden kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II. - Eksiltme 2/Vl/937 tarihine rashyan <;ar§amba giinii saat 15 te 
Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat i?Ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla • 
caktir. 

III. - Muvakkat teminat 600 liradtr. 
IV. - ~artname ve projeler 40 kuru~ mukabilinde siizii ge11en ~ubeden 

almabilir. 
V. - ist~klilerin eksiltme giini.inden en az on gun evvel fiats1z teklif ve 

kataloklarm1 Inhisarlar Ti.itiin Fabrikalar $ubesine vermeleri ve teklifleri
nin kabuliinii mutazammm vcsika almalan laztmdir. 

VI. - Mi.ihurli.i teklif mektubunu ve aynca V ci maddede yazah vesika 
ile kanuni vesikalan; muvakkat teminat akc;esini ihtiva edecek olan kapah 
zarflar en gee; ihale gi.inii tam saat 14 e kadar Kabata~ta Levaztm ve Muba -
yaat ~ubesindeki Ahm Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilmi~ 
olmahdtr. (1917) - . I - fdaremizin <;amalh tuzlasmda ~artname ve tablo ~emasma uygun ol-

mak iizere yeni bir elektrik santrah tesisi ic;in kapah zarf usulile ek
siltmege konulmu$tur. 

II - Bu tesisatm montajt da dahil oldugu halde muhammen bedeli sif izmir 
98,000 liradtr. 

III - Eksiltme, I/VI/937 tarihine rashyan sah gi.inii saat 15 te Kabata§ta Le
vaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. 

IV - Muvakkat terninat 6150 lirad1r. 
V - ~artnameler 490 kurtti? mukabilinde inhisarlar Levaz1m ve Mubayaat 

$ubesinden, Ankara ve !zmir Ba$miidiirliiklerinden almabilir. 
VI - isteklilerin fenni ~artnamede yaz!.lt takatta bir gazojen tesisati yapmt~ 

olduklarma dair resmi vesikalanm ve ~artnameye uygun olmak ii.zere 
ihzar olunmm~ fenni teklif projelerini tetkik edilmek iizere eksiltme 
giini.inden en az 14 gu~ evveline kadar !nhisarlar Tuz Fen $ubesi Mii
durlugiine vermeleri ve miinakasaya girebilmek ic;in dahi miinakasa
dan azami 2 gi.in evvcline kadar verilen tckliilerin muvaftk bulundu
guna dair me~kur ~ubeden vestka a1ma1an Iaztmdir. 

VJI- Miihiirlii teklif mektubunu ve aynca kanuni ve VI nci maddede yazil1 
diger vesikalanm ve muvakk teminat akc;esini ihtiva edecek olan 
kapah zarflar en gee; ihale giinii tam saat 14 e kadar yukanda adt ge
c;en Ahm Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilmi~ olma
ltdtr. (1630) -I - 100 X 150 eb'admda 300 aded yi.in bayrak pazarltkla satm almacakttr. 

II - Pazar ltk 7/V /937 tarihine rashyan cum a giinii saat 10 da Kabata~ta 
Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakttr. 

III - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen giin ve saatte yuzde yedi buc;uk 
giivenme paralarile birlikte ad1 ger;en Komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (2281) -I - ~~rtname ve katalogu mucibince 25 aded hassas terazi pazarhkla 

satm ahnacakhr. 
II - Pazarhk 7/V /937 tarihine rashyan cum a giinii saat 15 te Kabata§· 

ta LevaZim ve Mubayaat liUbesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacaktir. 
III - ~artnamcler parastz olarak hergiin siizii ger;en ~ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gi.in ve saatte yi.izde yedi 

buc;uk giivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
oh.:nur. (2278) -I - Muhtelif volt ve amperde 4815 aded ampul pazarhkla satin ah· 
nacakttr. 

II - Pazarhk 4/V /937 tarihine rashyan sah gunii. saat 15 te Kabata~
ta Levaz1m ve Mubayaat Subesindeki Alim Komisyonunda yap1lacaktir. 

III - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gun ve saatte yiizde yedi 
buc;uk gi.ivenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. {2280) -I - !daremizin Tckirdag liarap fabrikast 1c;m 20/IV /1937 tarihinde sa-
tm almacagt ilan edilen 1500 lira muhammen bedelli 2 aded Elevatiirlu ara
banm pazarhgt i 4/V /1937 tarihine rasl1yan cuma giinii saat 15 e talik edil
mi~tir. 

II - isteklilerin inhisarlar Umum Mudii.rliigu Mi.iskirat F abrikalar ~u
besine verilmesi icab eden fenni tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mez· 
kur ~ubeden alacaklan vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte pazarhk 
ic;in tayin edilen giin ve saatte Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat §Ubesindeki 
Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2455) -I - idaremizin istanbul Tutun Fabrikast ic;in yaptlmakta alan c300• 
aded harman arabasma liizum olan ve §artnamesine ekli katalogun cT.K. 180• 
tipine uygun beheri •5• lira muhammen bedelli •600• aded ve ayni katalogun 
D II - 152 tipine uygun beheri «6.30• lira muhammen bedelli 600 aded bilyeli 

Sahas1: (299) metro murabbamdan ibarettir. 
Hududu: S_ag . ta:aft Kul~li caddesi sol tarafl lebider~·a iin taraf1 bor<;lu

nu':. kan~ma a1d ISptrto fabnka~t arkas1 borc;lunun 49/1 numarah gayrimen
kulu aym mahal ve caddede yem 49/1 numarah s1rf mlilk ve tamamma 33000 
lira .. kiymet takdi_; edilmi11 olan diger bir senedle tasari:uf olunan gayrimen
kulun evsaf1 afiagidadtr. Bu k1smm ocak ve kazan mahalline muttasll olan 
ma?~Id~ ve ~9 ~u--~narah gayrimenkulde sozii gec;cn i.ist klSlmda bir kap1 ile 
gec;~hr 1<;ar~th gorulen mahalde muhavvele merkezi yan klsm1d1r. Diger bina 
voh mahallme muttastl ktstm olup caddcden si.irme c;ift kanadh sac. kap1dan 
girildikte zemini potrel iizerine beton dofiCmC'li olup alt kisma bir methali 
yoktur. All kJSJm evvelce vejetalin ve kemik yag1 fabrikast olarak kullaml
makta i_~cn halcn bo$tl,lr. Beton do~elidir. Demz cephesinde iki penceresi 
var?Ir. Ust ktsmm c;atlst g~lva?iz sac;la ortlili.idi.ir, alt k1smm deniz cephesin
de 1k1 tarafa ac;1lan galvamz bn· kap1s1 vard1r. Kazan ve ocak dairesine mut
tastl ve yukansmda yekdigerine gec:;ilir kap1y1 ihtiva etmektc olan diger bir 
fabrika dairesi ve halen aynca bir imalalhane ~cklinde kullamlan mahal ile 
na tam~m fabrik~ . ~ahal~i me':cuddur. Bu k1smm mevC'ud makineleri ~un
lardlr: Uc; aded buyuk yag tasv1ye kazam • 18· elmanh bi.iyiik Iilitre •12 • e]. 
n1anh kiic.iik filitre hava ve kum ponpas1 (Erhart fabrikas1) iki aded ~akuli 
silindir li kompavan buhar makinesi bir adC'd prese makinesi sokiilmus olarak 
iki bi.iyuk yag kazam, fabrika haricinde kuc;uk yag tasvi:ve kazam hurda ha
linde iki aded kongaser kemik ktrmak ic;in biri biivtik digeri kiit;iik bir aded 
hava ve kum pompast Verlikten marka, hurda boru, kasnak ve muhtelif par
!;alar. 

Yukanda evsaft zikredilen 49/1 gayrimenkul de 49/ numarah gjbi ayni 
metanet ve ~eraid altmda in~a edilmistir. 

Hududu : Sag taraf1 Tevfik Cenani gayrimenkulii sol tara£1 Karc1ba~;n ve
resesine aid harab nhhm ve bali arsa ve dalyan ve voli mahalli arkas1 deniz 
cephesi tarikiam. 

Sahase 526 metre murabba1. 
Yukanda evsa£ ve hududlan gi:isterilen gayrimenkuller perakende ma

kinelerile birlikte ayn, ayn ac;tk arthrmwa vazed"lmi:? oldugund 7/6/ 37 
tarihine musadif pazartcsi gtinii saat 16 ya kadar dairede birinci arttirmast 
icra edilecektir. Arttirmada bedeli k1ymcti muhammeneyi buldugu takdirde 
miisterisi iizerinde bJrak1lacakhr. Aksi takdirde 929 tarihli icra ve iflas ka
nununun 123 uncu maddcsi hiikmline gore ikinci artttrmiYa konulacaktlr. 

Sahs pef$indir. Arthrmtya istirak etmek istiyenlerin k1ymeti muham
menenir. yuzde yedi buc;ugu nisbetinde pey akc;esi veya milli bir bankanm 
teminat mektubunu hamil bulunmalan laztmdtr. Haklan tapu sicillile sabit 
olm tyan ipotekli alacaklarda diger alakadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin 
bu haklarmm ve hususile faiz ve masariff' clair alan iddialanm evrak1 miisbi
teleri le birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gun zarfmda birliKte dai
remizl'! bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklan tapu sicillile sabit olm1-
yanlar satis bedelinin paylasmasmdan baric kahrlar. Miiterakim vergi (ten
viriye, tanzifiyeden) miitevellid belediye ri.isumu ve vaktf icaresi bedeli mii
zayededen tenzil oiunur. 

Daha fazla malumat almak istiyenler ilan tarihinden itibaren herkesin 
giirebBmesi ic;in dairede ac;1k bulundurulacak artttrma :jartnamelerile 933/ 
2136 numarah dosyaya muracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki giirebi4 

lecekleri ilan olunur. 

POKER 
Ttra§ b1~ag-t yerine ba~ka bir 
b1~ak verirlerse aldanmaym1z. 

ISRARLA 
POKER Play 

hra§ b1 ~aklarJm isteyiniz. 

Y ALOV A KAPLICASI 
1-MAYISTA A<;ILDI 

Akay i~letmesi Direktorliigiinden: 
May1s ay1 zarfmda kapheanm otel ve banyo ii.cretlerinden yiizde <Kirk• 

tenzilat yaptlmt~hr. 

lastikli tekerlek pazarhkla satm almacakhr. 
Beyogw )u Vak1fl o1·rekto··rlu·· a_'"' u·· 1·1,.. I I II - Pazarhk 31/V /1937 tarihine rashyan pazarlesi giini.i saat 15 te Ka-

••••lllii••iiiil•••~~~a~r~-~;_;;;;.;;.;.;;~;.; • .;;a;;n;a;r~I;._ bata11ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacakttr. 
III - Muvakkat teminat ·508.50· lirad1r. s t I k M hl"ll IV- ~artnameler para!pZ olarak hergi.in sozi.i gec;en ~ubeden almabilir. 

Tabldot yemek 60, kahvealtt 20 kuru~tur. 
Mavis ay1 zarfmda: 
Bir gi.in bir gece veyahud iki gi.in bir gece kalmak iizere komple biletler 

de dahi tenzilat vard1r. 
Bir 
Ki~ilik 

L1ra Kr. 
1407 17 

1312 60 

1540 50 

867 10 

1626 00 

141 80 

656 24 

a I I a u er v - !stcklilerin eksiltme giiniinden en az bir hafta evvel fiatSIZ teklif 

Top~anede Firuzaga mahall~sin!.n Sakaba~mda kain '562 metre 87 
sanbm metre murabbamdak1 Gul~eni tekkesi arsasmm tamam1. 
Pangalti mahallesinin Cayu· sokagmda eski 40 42 yeni 60 70 -
marah 425 metre murabbamda arsanm tama~I. · ' nu 
~angalti mahallesinin Cedidiye sokagmda eski 55 57 yeni 69 71 
t3bnumarah 495 metre 50 santim metre murabbal~da arsamn 'mu' 
ra bat. · 

p50angal~l C,ayJr sokak eski 44. 46 yeni 60, 70 numarah 276 metre 
sanhm murabbamda arsanm tamam1. 

PangalttbCb. ayJr sokak eski 48, 50, 52 yeni 60, 70 numarali 51? met. 
re mura amda arsanm ta1111.aml. ~ 

rmdtkhd~ ~~hya<;elcbi mahallesinin Sandik<;I<;IkmazJ sokagmda 
numara 1 ' metre murabbamda arsanm tamam1 

Tophanede Firuzaga mahallesine:le Gf'!ime sokagmd~ 5 

ve kataloklanm !nhisarlar Tiitiin Fabrikalar $ubesi Mi.idi.irli.igline vermeleri 
ve tekliflerinin kabuli.inii mutazammm vesika almalan laz1mdir. 

VI - !steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad
dede yazth vesika ve % 7,5 guve~me paralarile birlikte pazarhk ic;in tayin 
edilen giin ve saatte yukanda adt gec;en Ahm Komisyonuna gelmeleri m.n 
olunur. (2453) -I - 29/IV /1937 tarihinde ihalesi yapilmak iizere eksiltmiye konuldugu 
ilan edilcn idaremizin Gamalti tuzlasmdan vcya For;a ambarmdan ::jartnam~si 
mucibince; Karadeniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde ve Is· 
tanbulda kain tuz ambarlarma ·43.000· ton tuzun nakline aid pazarhk 12/V I 
1937 tarihi)le rashyan c;ar~amba giinii saat 14 e talik edilmi~tir. 

11 - Isteklilerin ~artnamesini almak i.izere hergi.in, pazarhk ic;in de ta
yin edilen giin ve saatte ~~ 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata§ta Levaz1m 
ve Mubayaat ~ubesindcki Ahm Komisyonuna gclmeleri ilan olunur. (2454) -I - !claremizin Pa9abahc;e Fabrikas1 ic;in ~artnamesi mucibince 1100 li-

Vapur, otobi.is, bir banyo, iki ogle ve bir ak~am ye
meklerile sabah kahvalt1s1 ve bir gece 0 T E L 
Vapur, otobiis, banyo, bir ogle ve bir ak~am yeme-

460 870 

gile bir kahvalh vc bir gece otel 400 750 
Ma~'IS ay1 i<;inde her hafta cumartesi giinleri saat 13,30 da Yalovaya bir 

vapur kaldmlacakt1r. 

._.o.ev.le•t-De•m•i•r•y•&»l.la.r•_i,•le.tm.e_u•m•u•m-M•ii•du .. ·r.IU.gu.·n.de.n,-1 
Muhammcn bedeli (475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 50 bin ton 

K riple Alman maden kiimiirli 17/5/937 pazartesi gunu saat 15,30 da pazarhkla 
Ankarada !dare binasmda satm almacakhr. 

Bu i~e girmek istiyenlcrin (22755,19) lirahk muvakkat teminatla kanu .. 
nun tayin ettigi vesikalan. Resmi gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numarah nus
hasmda inti~ar etmi!? alan talimatname daircsinde ahnm1fi vesika:n hamilen 
ayni f!lin muayyen saatte Komisyon Reisligine mliracaatleri laztmdtr._ 

rah 145 metre 81 santim murabbatnd t · 7• numa-a arsanm amam1. 
Kamerhatun mahallcsinin Irmak soka~mda eski 9 eni 27 n _ 
maral1 43 metre 50 arsanm tamam1. Y u 

36 60 ra muhammcn bcdclli 2 aded Santrifuj tulumba ve motorii ac;tk eksiltme usu
lile satm almacakttr. 

~artnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa!jada Tesellum 
ve Scvk ~efliginde gori.ilcbilir. (2413) 

Yukanda vaz!lt mahallerin miilkiyetlcri pc~in pa ·1 3; 51937 · . 
d~ "t·b - .. .. ra J e tanhm -

n 1 1 aren ];J gun muddetle ac;1k arthrm1ya C.Ikanlm1st r I'h 1 · 18;51937 sa11 .. .. K , 1 . a cs1 
gunu omisyonda yap!lacakbr. j), 7,5 pey paralarile B ol 

D.rektorlligi.inde Mahlulat kalernine gelmeleri. eyog u Vaktflar 
(2437) 

II - Eksiltme 17/6/1937 tarihine rashyan per~embe giinii saat 15 te 
Kabata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
caktJr. 

11I - Muvakkat teminat 82,50 liradtr. 
IV - $artnameler parastz olarak hergi.in sozii gec;cn ubcdcn almabilir. 
V - 1steklllerin cksillmc gi.iniindcn en az btr hafta cvvel fia lstz tcklii 

ve kataloklanm inhisarlar Mi.iskirat ~ubesi Mi.idi.ir1i.igi.m 
liflerinin kabuliinii mutazammin vesika almalan laz1mdlr. 

VI - isteklilerin kanuncn kendilerindcn aramlan \'e ·ika ile V inci mad. 
dedc yaz1h vesika vc r, 7,5 giivcnme paralarilc birlikte eksiltmc h;in tayin edi· 
len gi.ir. ve saalte ad1 gec;en Ahm Kom!syonuna gclmclcri ilan olunur. (2452) 
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CUMHURIYE't 

MAZON 
MEYVA TUZU 

MlDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo§altir. i N Kl BA Z I ve ~ndan miitevel!!d ba§ agnlanm defed er. Son derece teksif edilmi§ bir tuz olup 
MUMAS!L MUSTAHZARLARD AN DAHA CABUK. DAHA KO-

LAYve DAHA KAT't tesir eder. Yemeklerden sonra almirsa HAZIMSIZLIC.I, MlDE EK$!LtK ve YANMALARINI giderir. MIDE ve BAR· 

SAKLARI ALISTIRMAZ. Agtzdaki kokuyu ve tatstzhgt defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. Kuc;iik ~i~e c;tkmt~tlr, fakat biiyiik §i§esi 

ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton eeza deposu. Istanbul Y enipostane ark a sinda. No. 4 7 

BiOCEL... Cild hiiceyrab 
merkezinden istihsal edilmi~ 

cild i~in yeni ve k1ymetli 
bir cevher 

28 giin zarftnda ya,h kadmlar1 
daha gene gosterir. 

Cildinizin gene, terii taze ve pembe kalmasi i~in onu 
besleyiniz. Arttk buru§ukluklar kalmad;.. 

25 ya&mtzdan son· 
ra; cildiniz, kty• 
metli B i o c eli n i 
kaybetmege ba& • 
lar. Eger hemen 
beslenip ihya edil· 

Biocel, bu yeni 
c i I d unsurunda 
cildinizinkinin ay- 8 1• Q C £ L 

mezse buru&UP so· nidir. Adeta be!ie· 
lar ve ihityarlar. renizin lanm1 gay- • • • • • d" I teslrlnl goster 1 50 ya§lannda mil- ri miifarikidir. Ci • 

yonlarca kadmlann :~~:e;~!~~~a~!~ 
karakterleri gene o· Biocel ile besleyi· 

T ecriibe edebiliriz. 
Biocel'i zen2in bir cilde 

malik olan 50 yaslarmda 
bir kadm 30 ve 30 ya~la
rmda bir kadm 24 ya!jmda 
~oriinebilir. Gene ktzlar da 
hi~bir vakit goremiyecek· 
leri !jayani hayret bir tene 
malik olurlar. 

labilir. F akat, ihti - niz ve ya!iland1gt· 
yarlaml~ gibi goriin· ntz zamanlarda bi-
diikleri cihetle er - le cildinizin daima 
keklerin yiiziinde taze ve cazib go· 
hi11bir itibarlan yok- riinmesini temin 
tur. Son zamanlar· ediniz. 
da biiyuk bir alim. 

rengindeki (yagstz) T okalon kre • 
mini sabahlan kullantntz. T erki • 
binde «Beyaz Oksijen» bulundu • 
gundan birkac; giin zarfmda birbi-
rinden daha beyaz ii~ levin iizere 

eildinizi §ayam hayret bir surette 

beyazlattr. Siz de hemen bu 

iki kremi k~llanmaga ba§laymlz. 

Viyana T1b F akiiltesinin profesorii 
tarahndan ke~fedilen bu yeni cild 
unsurunda kemali itina ile intihab 
edilmi§ gene hayvanlarda gizlenmi§ 
cild hiiceyrati merkezinden istihsal 
edilmi§ saf Biocel vardu. Bu cev • 
her; pembe rengindeki T okalon 
kreminde cildinizi beslemek ve 
gencle§tirmek i~in matlub nisbet 
dairesinde mevcuddur. Ceceleri Memnuniyetbah§ netieesinden son 
yatmazdan evvel kullammz. Beyaz. dereee memnun kalacaksmJz. 

BiOCEL'Ii TOKALON KREMiNi 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENC GORONONOZ. 

Binlerce Tokalon mii§terisinden miiessesemize 
mektub yazanlarm mii§ahedeleri kendiliginden ge· 
len en k1ymetli delillerdir. 

(Tohalon kreminizden bihakktn istilaae ettim. Yiiziimaeki 
~irhin kabarctklar zail olclu . •••• ) 

Z. B. H. 0. Fats a 

(Tokalon kreminin benim cildimin nescine ~oh uygun geldi
gini itiral etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer oldugu hal
de Tokalon siirdiikten sonra beyazlanmahta ve ulak kabar· 
ctklar tamamile zail olmaktadtr.) 

B. $ehir t. B. M. E~i .. Tii. Konya 

Mektublarin asdlar1 dosyalarim1Zda sakhdu. 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM 
ARABACILARA MUJDE 

Coktanberi beklediQiniz dUnyanm en me~hur 

HASAG 

Arabac:1lara 
IIlah au• 

LAMB A 

L iiks ve arabac1 

Lambalar1 
gelmi§tir 

Umumi aab' yeri: Iataubul Tahta• 
kale caddeai 51 numaralt 

POKER TIRA~ Bic;AKLARI 

Deposu: A. EMiRZE, 1stanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

Sahtb ve IJ~muhaTTl11: Yunu• Nad1 
Umumt ne$rt1/tltt tdare eden Yaza l1l.en 

Milcti!r1l: Hikmet Miinil 

rTORK' TKARET BANKA)I 
f!j 

E 
FA\ZINI VERIR 

Istanbul ~ubest: Bahc;e Kap1-Ta~ Han 

Belediyesinden: 
Ankarada, Belediyece gosterilecek yerde bir ekmek fabrikas1 yaptmla· 

cakhr. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette olacak, 
yerli komurle veya ~ehir cereyanile ~all~acakhr. Alakadarlarm tekliflerini, 
§artlanm ve bu fabrikaya aid resimlerini mayts 1937 sonuna kadar Ankara 
Belediye Reisligine vermeleri veyahud gondermeleri ilan olunur. cl019, (2304) 

Operator 111!.--•• 
RIZA UNVER 
Dogum ve kact•n hastalJklarl 

miiteh&SSISI 

Caga1oglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22, Mavi yap1 

T eleton . 22638 --~• 
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Si EKLER--
S1tma, tifo ve hastahk getirir, 

kirletir. yemeklerinizi 

Sinekleri ve biitiin ha~arab oldiiriir. 

·------·--~-------------------· Eczac1 ve T a bib al1nacak 
Askeri F abrikalar Umum 

Miidiirliigiinden: 
Ankara civarmda Kaya~, Kii~iikyozgat ve Erzur~mda kullamlmak iizere 

bir operator ile iki tabib ve bir eczact almacaktir. Isteklilerin istida ve ve-
sikalarile Umum Miidiirliige miiracaatleri. (2305) 

r ~ 

Y ARINKi iSTANBUL 
Eski ~ehremini Doktor CEMiL TOPUZLU'nun yeni ~1kan c;ok ente

resan bu eserini istanbulu sevenler ve biitiin Belediye i§lerile ugra§anlar 
okumahdtr. Ahmed Halid Kitabevinde 25 kurm~a sahhyor. 

Tiirkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankas1ndan· 
Hissedarlanm1za heber hisse itibarile 1936 senesi i<;in verilmesi hisse 

darlar umumi heyetince kararla!itmlan 645 kuru§luk sp.fi karm, Merkez Ban 
kas1 !/Ubesi bulunan yerlerde 3 may1stan itibaren ~ubelerimizce ve bulunmi· 
yan yerlerde de 15 may1stan itibaren Ziraat Bankas1 ~ube veya sandiklarm
ca daihblmasma ba!ilanacagi ilan olunur. (2477) 

Miizik Ogretmen Okulu Direktorliigiinden: 
Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26/2/1937 tarihinde ihale edilmi§ ise 

de ~iiteaahhid, taahhiidiinii yapmam1~ olmas1 d9lay1sile tekrar miiteahhid 
nam ve hesabma 14/5/1937 pazartesi giinii saat 15 te Okullar Sayi§manhgm
daki Komisyonda ac;1k eksiltme ile miinakasas1 y,ap1lacakbr. 

~artnameyi gormek istiyenler Miizik Okul: Direktorliigune ba§ vur -
malan. c1056• (2385) 

'fuaafet fabqrzfarz 

, ,,.. ... ,. , 
W\1 ~" S,l 

'57 
~T4"'GUL 

{ 
~: 

CUMHURiYET 

BiRADERLE'Rv.:$l: 
iJTANBUL· ANKARA· iZMiR 

Ara~ ii~ebayhgindan: 
150 Serpw~ 55, 56, 57, 58 olc;iide 
150 Ceket 46, 48, 50, 52 bedende 
150 Pantalon 
150 Kundura «3» lira ve elbisenin tak1m1 yedi lirad1r. 

1 - Arag Ilc;esinin bekc;ilerine 46, 48, 50, 52 bedende 150 tak1m yerli 
mamulatmdan boz renkte elbise ve yiiz elli c;ift Beykoz mamulatmdan daya
mkh olmak ~artile kunduranm muhammen bedelleri iizerine ilan tarihin • 
den itibaren 15 giin miiddetle ac;1k eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Elbise ve kundura Ara~ta teslim nakliye ve diger m;tsraflar tali
bine aid olacakhr. 

3 - Tediye ~eraiti ihaleyi miiteakib talibi yiizde on her? teminat akc;;e· 
sini Ara~ Muhasebei Hususiye emrine Ziraat Bankasma yatmlacakhr. 

4 - Elbiseler Arac;ta tesliminde ihale bedeli iizerinden tutan olan mik
tar derhal talibine Muhasebei Hususiyece defaten tediye edilecektir. 

5 - Bu paramn tediyesi ic;in posta, banka havele iicreti ve gazete ilan 
iicreti talibine aid olacakhr. 

6 - Elbiseler muvaf1k goriildiigiinde ve tamamen teslim almdigi zaman 
teminat olarak alman para iade edilecektir. 

7 - ~eraite muvaf1k olm1yan elbise ve kunduralar iade edilecek ve mii
teahhid yenisini yap1p gonderecektir. Bu masraflar talibine aiddir. 

8 - Taliblerin Ara~; il~;ebayhgma miiracaatleri ilan olunur. (2439) 

istanbul Defterdarhg1ndan: 

Dolmabah~ede miilga i~tabhamire binasmda mevcud 
muhtelif markalarda teferriiah noksan otomobillerle 
otomobil malzemesi (hepsi 63 kalemdir) 
Ah1rkap1da istanbul Nakliye taburu garajmda mev-

Muha!T'men bedeli 
Lira kuru§ 

230 25 

cud 512 model Fiyat marka kohne binek otomobili. 40 
Yukanda cins ve bulunduklan mevkiler yaz1h otomobil ve malzemesi hi

zalarmdaki bedeller iizerinden a~;1k arttJrma usulile satJlacaktJr. isteklilerin 
ve te?iye ~eraitini ogrenmek istiyenlerin 10/5/937 pazartesi giinii saat 14 te 
% 7,5 pey ak~elerile Milli Emlak Miidiirliigiinde toplanan Komisyona gelme
leri, eM,,. (2297) 

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

Diplomah fen 
Mudanya Belediye 

3 Mayts 1937 

'-""§.. , 
C7 

d 
0 

0 

memuru aran1yor 
Reisliginden: 

Belediyemize 100 lira iicretle diplomah bir fen memuru almacakbr. !s
tekli olanlann vesaik ve evrak1 miisbite asll veya orneklerile bizzat ve yahud 
yaz1 ile Belerliyeye ba~vurmalan ilan olunur. (2287) 


