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Nefis tab'1. ve nii.kteli re
simleri SIZI saatlerce 
gii.ldii.recektir. Bii.tii.n 

miivezzilerden ve bayilerden isteyiniz. 
Toptan ~ahl? .. Yeri: Bab1ali caddesinde 

(YEDI GUN) sah~ magazasidir, 
U E .va A K 

Diin Ordumuza 1. 700 Yarsubay iltihak Etti 

b1rlcnne dayanan A l t ·· k . i · ld F evkalade tezahiiratla 
iki millet: a u·r an l z a~ z z , . 

~u~~~~~~~~ ~izT~L~~!~ lki heyecanh . merasi~ . YavrWar~~: ~~h ~:d:idm~asimden 
ri karakter sahibi bir mil- BI.nlerce zabit namzedi sabahlevin Taksim abidesindeki sonra, ,ehrin. her tarafmcJa tertib edilen muhtelif 
let olarak bildikleri ka • J .. . . 

torenden sonra mektebde diploma aldilar eglence yerlerinde bayramt sevinc i~inde ge~irdiler d~.r dostlugumuza itimad 
olunabilecegine ve mad
di manevi kuvvetleri • 
mizle bu dostlugu, ica· 
bmda miiessir bir surette 
tecelli ettirebilecegimize 

inanmt§lardlr 

M anevi ve maddi: kalbi ve fili 
biitiin kuvvetlenle. Ba§baka ~ 
mm1z ismet inoniiniin dost ve 

rniittefik Y ugoslavyada yap1p geldigi se· 
Yahatin bir giizel cephesini boyle hulasa 
edebiliriz. Tiirk Ba§bakam beynelmilel 
rnunasebetlerde verdigi sozleri itinah bir 
sadakatle tutan bir milletin hiikumet rei • 
sidir. 0 temasa geldigi milletlerin karak· 
terlerini ~ok iyi anhyan ferasetli bir adam 
sarraftdtr. Biiyiik Yugoslav milleti kar ~ 
§lsmda zaten haiz oldugumuz kanaat Ba§· 
bakammlZin son seyahatinde butiin an' a • 
nesile ve e§ine diinyada ~ok tesadiif olun· 
lnaz bir kat'iyetle bir daha sabit olmu§· 
tur. Yugoslav hiikumeti, sanki Tiirk Ba§· 
bakam hakikati oldugu gibi gorsiin diye 
rnemleket ve milletinin bi.itiin kaptlanm 
Ve biitiin kalblerini onun emrine ve oniine 
a~ml§tlr. Bir kere bu civanmerdane hare· 
ket Ti.irk Ba§bakanma ve onun §ahsmda 
lurk milletine kar§l gosterilmi§ biiyiik bir 
itimad ve emniyetin ifadesiydi, ki kendi 
ba§ma ismet inoniiniin ve ona tebaan 
lurk milletinin kalbini teshire yeterdi. 
Bu ileri dostluktan cidden miitehassis ol
lnarnakhgtmtz ihtimali yoktu tabii. 

F akat ayni zamanda bu hareket dost 
Yugoslav hiikumetinin kendisine ve kendi 
ll_lilletine itimad ve emniyetinin de ifade· 
51Ydi. 0, Yugoslav memleketinde ve Yu
rosl~v milleti arasmda, tlpkt kendi mem· 
eketmdeymi§ gibi bir serbestlikle gezecek 

olan Turk Ba§bakanmm gorecekl,erinden 
lllernnun kalacagmdan emin bulunuyor • 
d~: Tiirk Ba§bakanmm gorecegi §eyler 
futtefik -~emleketin maddi ve m~nevi 
. llVVetlenm gosterecek, Yugoslav m1IIe ~ 

hnin de biz Ti.irkter hakkmdaki duygula
l"ln1 ortaya koyacaktJ. 

Bu noktalann Tiirk Ba§bakam oniinde 
~astl tecelli ettigini tahlil ve tabir etme· 
.he? evvel diger bir noktay1 tesbit etmege 
h. by~c. ~ardtr: Yugoslav milleti samimi 

lslenm 1zhar etmekte hi~ miisrif olm1yan 
f::k ag1r: ~eki_ngen ve magrur bir millettir. 

n mah1r talun ve telkinlerle de olsa o· 
~j dii§iindiigiini.in ve duydugunun gayri 
I§ .~r gordi.irmek miimkiin degildir. Onii ~ 
~uzdeki vaziyet bu suretle iyice tayin 
0 unduktan sonra gorii§leri ve duyu§lan 

YUNUS NADI 
£Arkas: Sa. 3 sii.tun 4 tel 

Yeni yarsu bay!artmtz Taksim abidesinde istikUiL mar§tm soy!erlerken 

Dun Y edek Subay okulundan 1700 Tiirk ordusunun muhtelif birlikleri ara-~ duya dagJ]acaklardtr. Oiinkii merasim 
gene, subayhk diplomast aldt. Bu. gene- smda hem k1t' a hizmeti ogrenmek, hem esnasmda bu devre talebe~!nin gerek 
Jet, mayiSln birinci giiniinden ihbaren de Mehmedcikleri yeti§tirmek iizere or- [Arkas: Sa. 7 sutun 4 te] 
UIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

CUMHURiYETiN 
<;ocuklcira hazirladigi bayram 

Diln &Cumhuriyet, taraJ:n dan tertib edilen sinema seanslarmdan bi rinde bulunan ~ocuklar 

Yazasa 6 nca sahifemizde 

Dun, Fener stad:ndaki bayrama i§tirak eden yavrular 

23 nisan bayranu diin her senedan y1lan miniminilerin §en sesleri her tarafa 
daha canb, her seneden daha sevincli ve yay1hyordu. 
her zamankinden daha i~ten tes'id edildi. lstanbul tarafmdaki mekteblerin top • 
Bu biiyiik giiniin habrlathgi eski kara lanma yeri olan F atih meydam daha sa
glinleri gormiyen bugiiniin mes'ud Cum~ bahm erken saatlerinde dolmaga ba§la
huriyet c;ocuklan, hiir ve kaygusuz ola- mt§h. Saat dokuza geldigi zaman kii~iik· 
rak guldiiler, ne§'elendiler, saadet duy ~ ler meydam tamamen doldurmu§lardt. 
dular ve eglendiler. Bu mada fstanbulun ktymetli zenginle-

Sabahm daha pek erken ~~atlerinde rinin, lstanbulun hamiyetli ve c;ocuksever 
en siislii elbiselerini giyerek sokaklara ya- [Arkas: Sa. 8 siltun 3 tel 
I IIIII IIIII 1111111111 Ill II Ill II IIIII III IIIII IIIII III II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllll 

KOmiir Sergisi a~ddt 
Miihim bir nutuk soyliyen Ba,vekilimiz ismet 
inonii, komiiriin i~timai hayattaki ktymetini 

bilhassa tebariiz ettirdi 
Ankara 23 (A.A.) - Beynelmilel 

komiir sergisi bugiin saat 17 de Ba§bakan 
lsmet inoniiniin bir nutku ile ac;tlrnl§hr. 
A~1h§ miinasebetile yapllan bu merasim
de, biitiin Vekiller, meb'uslar, kordiplo
matik ve Vekaletlerle mill! mliesseseler 
ve bankalar ri.iesast ve kalabahk bir da ~ 
vetli iitlesi haZIT bulunmakta idi. Komlir 
sergisinin kuruldugu Sergi evinin onii sa
YISI binleri a§an halkla dolu bulunuyor • 
du. Saat tam 17 de Ba§bakan ismet lno
nii, yanlannda Ekonomi Bakam Celal 
Bayar, i~ l§leri Bakam ve Parti Gene! 
Sekreteri Siikrii Kaya, D1§ hleri Baka
m T evfik Rii§tii Aras bulundugu hal de 
sergi evine gelmi§ ve siirekli alkt§larla kar
§tlanml§hr. Ba§bakamm1zm sergi metha
linde soyledigi ve radyo ile biitiin mem
leket ic;ine yaytlan nutkunu miiteaklb ser· 
gi gezilmi§tir. 

Bu beynelmilel sergiye 12 devlet i§ti
rak etmi§ bulunmaktadn. Runlardan Al
manyayt 29 firma, Avusturyayi 7, Bel • 
<;ikay1 2, (:eko~lovakyay1 2, F ran~ayl 2. 
Holan~ayt 1, lngiltereyi 3, ltalyayl 1. 
Macanstam 1, Amerikay1 5, Yugoslav • 

Ba~vekilimiz Ismet inon"ii. 

yayt 1, Yunanistam 2 firma temsil eyle~ 
mektedir. [Arkas: Sa. 'l siltun 1 de] 
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Tarlht tefrika : 98 Yazan : M. Turhan Tan 
(TercUme ve iktibas edilemez) 

CUMHURtYET 

va 
Tayyaresi dii,en 

ingiliz zengini 
Erzurumda vergi 
tahsilatt arttyor 

Baktrkoyiin diin 
yapti~ bayram 

ilahi cezan1n korkunc sahfalari Perapalasa gelinciye ka- Yeni Defterdarla arka
dar iki kaza daha ge~irdi daslar1 takdir edildiler 

Tanri, bir mumu alet yaparak baba katilini Evvelki gu"n Ye•ilkoyde, bir yanh• Erzu;um (Husu-

Halk tren iicretlerinin 
tenzilini kutluladt 

' • si) - Son dort ay 
cezalandJrirken 0 katiJi harekete getiren manevra neticesinde, tayyaresi kmlan ic;inde Erzurum 

lngiliz zenginlerinden Mac Robert'in Defterdarhgmdaki 

Dlin, 23 Nisan Milli Hakimiyet bay
rami, Avrupa hath banliyosii halklmn 
ikinci bir bayram1 olmu§tur. Ummadtk
lan bir tenzilath tarifeye kavu§an ban
liyo halkt, Trakyayt Devlet Demiryol -
Ianna ve dolaytsile boyle tenzilath bir 
tarifeye kavu§turanlara §likranlarm1 6-
demek ·i«in diin bi.iyiik tezahi.iratta bu • 
lunmu§lardtr. 

adam, cezastz mi kalacakti? yaralan hafif oldugundan diin sokaga bi.iyiik faaliyetin 
c;Ikmi§tlr. semeresi gori.ilmii§ 

- Bu sabah bir k.Issa duydum da on
dan Padi§ahun. miibarek katmda da yii
regim r;arp1yor, i~ime korku c;i:ikiiyor. 
Mazlumun ah1 yerde kalmiyormu~. eden 
buluyormu§ sultanun. Bunu bir dahi du
yup ogrendim. 

- Kac;ndm m1 be Riistem, neler soy
lenin~ .. Kimin ah1 yerde hlmadt, kim 
ne etti ve ne buldu? Duydugun kiSSa ne?. 
Lugaz diizup durma, ne biliyorsan ac;•k 
s<iyle (I) 

- Piri Pa~aya oglu agu sunmami§ 
rnJYdi sultamm? 

Hiinkar, yerinden sic;myacakmt§ gibi 
davrandt, enikunu celallandi ve haykir· 
dt: 

- Gene mi Piri, gene mi agu? .. l~e
ride bu. ru~anda bu. Ba~ka soz kalmad1 
m1 heriH 

- Merhamet buyur ulu Hunkar. KIS· 
sa c;ok ibretlidir. Araya Tann girdi c;un· 
kii. 

- T ann nasi! kan~Ir bu kotii i§e? 
- lznin olursa arzedeyim: Edirne sa-

ray:t bostanc1lanndan biri geldi, kulunu 
bulup anlath. Kad1 Mehmed Efendi, 
babasma ettigini bulmu§, kul olup gitmi§. 

- Kiil mii olmu§?. Y anmi§ m1? 
- Beli, ulu Hunkar, yanm1~. 
$imdi Sultan Suleymanm da ic;ine bir 

merak c;okmu§tU, maceray:t anlamak isti
yordu, sabmJZlamyordu, bu sebeble Riis
temi zorlaru: 

- <;abuk ol be seyis, ne duydunsa 
soyle. 

- Kad1 Mehmed, gece gunduz ic;er 
nabekar bir ayya§ imi§. Bostancmm E • 
dirneden aynldtgl mada sarho§ molla 
gene kafaYJ tussuler, birka~ testi ~arap 
yutar, yatagma du§up s1zar. Meger mu· 
mu yamba§mda yanar k.oymu§ imi§. Ge
ceyarmna dogru kedi mi gec;er, yorgan 
m1 deger, ne olmu§ ise olur, mum dev -
rilir, yatak ~ar§afi tutu§ur. Kad.t oralar· 
da mt ya. Dli§iinde kimbilir neler goru
yor, ne zevlcler suriiyor. Alev yatagt sa
np ta kendinin entarisi ate§ almc1ya ka • 
dar yangmm farkmda olmaz. F akat ate§ 
tenine degince uyarur, can havlile elini 
yatagm yanmda duran su testisine atar, 
at~i suya bogmak ister. Meger su samp 
ald1g1 testicle §arab varmi~. Sarho§ molla 
~arabt ate§e bo~altmca alev bir kat daha 
parlar ve kendini tavaya du§mu~ bahk 
gibi ha§lar. 

- Sonra. 
- Sonrast efendimin saghgi. T ann 

bir g\iniinii bin etsin. Kad1 Mehmed, §im· 
di ahrettedir, babasile huzuru ilahide mu· 
hakeme oluyorl (2) 

- Carib, c;ok garib, gerc;ekten garib, 
§a§bgtn kadar var Rustem, mazlumun aht 
hakikaten yerde kalnuyor. T ann zalim • 
leri ihmal degil imhal eder derler amma 
bazan muhlet te vermiyor, ac1 ac1 ceza
landmyor. Kad1 Mehmed de i~te ettigini 
bulmu§. Babasma rahmet, ona da lanet 
olsun. 

Ve biraz du§undukten sonra ilave etti: 
- Sen 1brahime name yaz, kaziye -

yi bildir. Belki ibret ahr da nahak yere 
kan dokmez, kendini vebale sokmaz, ba· 
na da heddua aldJrmaz. 

ler. Tahakkum altJnda goruniirken an • 
sizm tahakkiime gec;er, i:iniinde durulmaz 
bir ate§ olurdu (3). Bu garib tezadlar 
i~inde uzun bir saltanat devri g~iren 
Sultan Suleymamn degi§miyen tek bir 
vasn vard1r: Nizamseverlik!.. Kiic;ugiin 
buyuge saygt gostermemesine tahammul 
edemez ve memurlar arasmda • en kiic;iik
ten en biiyiigiine kadar - bir saygt te§rifati 
ya§atmaktan - biran bile • feragat eyli
yemezdi. ibrahime, inamlm1yacak §ekil
de y\iz veri§inin bir sebebi de budur, onu 
kendinin vekili, mumessili ve golgesi say
masJdir. 

Simdi de ayni sebeble iskender <;ele
biyi suc;lu buluyordu, birc;ok suc;lanndan 
dolaYJ cezaya mustahak gordugii lbra • 
himi bir yana koyup ihtiyar Defterdann 
amirini gamzetmesinden gazaba geliyor· 
du. Bununla beraber hiddetini ac;1ga vur· 
mad1, veziri hakkmda dii§iinduklerini na
si! ic;inde sakhyorsa lskenderin de sue; 
sayd1gt §U hareketini gizli tuttu. 

Halbuki seferber orduda entrikalar 
birbirini takib etmekten geri kalmtyordu. 
Nakka§ Ali Beyin • ekmek tuz hakkm1, 
iistadhk ve tilmizlik miinasebetlerini, gor· 
dugu iyiliklerin §Ukran borcunu ileri su
rerek • fiSildadigl sozlerden vezirin ken· 
disini kiindeden atacagma kanaat getir
nll§ olan 1skender <;elebi, bir taraftan 
Padi§aha o jumah yollarken i:ibiir taraf
tan da Ulama Pa§aYJ ele ahp 1brahimi 
tuzaga du§urecek bir plan hamlamt§tJ. 

Ulama, okuyuculanmJzca bilindigi u • 
zere, lran valilerindendi, Osmanh huku
metine sigmmi§tl. F akat kendisine tevcih 
olunan Bitlis hiikumetini, o hiikfunetin es
ki sahibi olup irana iltica etmi§ olan $e· 
ref Beyin hucumuna kar§I muhafaza ede
medi, kac;tl, lbrahim Pa§anm yamna gel
di. Biraz sonra s1mr boyundaki Turk kuv
vetleri, Sere£ Beyi himaye eden yabanci 
ftrkayi puskurtmii~ler ve beyin de kafasi· 
QI kesip Sadnazama gondermi§lerdi. VIa
rna bu vaziyette Bitlis Valiliginin yeni
ba§tan kendine verilecegini umuyordu, 
Ibrahim Pa§a, idare siyaseti bakimmdan 
boyle bir hareketi dogru bulmadt, Bitlis 
Vilayetini, kafas1 kesilen $eref Beyin og
lu Semseddine verdi. 

hanh miilteci bu suretle ac;Ikta kalmi§ 
oluyordu, tabiatile gucenik bulunuyordu. 
lskender <;elebi, i§te bu durumdan istifa
de ederek UlamaYJ avladi, onun agzile 
Vezire yeni bir barb plam sundu. Bu plan
da Halebden Diyarbekir • Musul yolile 
Bagdada gidilmektense lramn o mada 
payitahti bulunan T ebriz uzerine yiiriin
mesi teklif olunuyor, T ebrizin sukutu, 
Bagdadm da du§mesini inta~ edecegi ile
ri suriilerek plana k1ymet veriliyordu. 

<Arkas1 var) 

(1) Lugaz, anla.§llmast gti~ bit ~ekilde 
uydurulmu.!J soz demektlr ve b!Imecentn 
bulmacanm, yamltmacm arabcasidir. Mu~ 
amma da o manaya kullamltrsa da eski 
edebiyatta hirer JSttlah olmak haysiyetile 
aralarmda :ra'rk vardtr. 

(2) cMolla Mehmed ki Vezlriazam Plr! 
Pa§anm o~ludur. tnf.tmu me§hureden ta -
mam behredar olup Mustafapa§a medre -
ses!ne sahn milderrisl, badehu Edlrneye 
kadt oldu. Vezlr ibrahlmln hatm !~In pe
derinl mazul !ken zehirleyiip badehu gay
ret! hak erl§lip kad!mden §lirbi araka mlip
tela olmagm blr kl§ gecesl llbas1 tutu§up 
mestane uyanup hayretle arak destislni 
su sanup tistilne dokmekle yag doklilmli§ 
glbi alevlentip ir;lnde helak oldu.~ 

- Mir'at1 Kalnat - c: 2. s: 113 -
(3) cRammer tarihi - otuz dordiincii ki

tab.~ 

• A ~akin o gece uyumad1, uyuyamad1, 
1lah1 cezamn korkunc; safhalanm dii§iine 
dii1iine sabahlad1. Molla Mehmedi ya
kan ate§le Y avuz Sultan Selimi inlete 
inlete mezara goturen §irpen~e. 0 huh • 
ranlt gecede, ona karde§ gibi gi:iriiniiyor
du. ~!ni ~manda bu i§te, bu hadisede 
ke~dm1 VaZJfeye davet eden bir i§aret te 
seziyordu: .~ann, bir mumu alet yaparak 
baba katthm cezalandmrken o katili ha- !!!.~!!!...~!!!!!-~-""""='~~~~~====~ 
rekete gec;iren adamm lay1k oldugu ce -
zaya c;arpilmastm acaba ihtar etmi§ ol
muyor muydu? 

Baba katili 
Su.~ta~. Siil~yman, ruhi bir kabus i~in- Cani Hasan jandarmalar 

de gunduzlen ~e avarele§ip dururken · 
lskender Celeb•den bir mektub ald1. th- taraf1ndan yakaland1 
tiyar Defterdar, Sadnazamm «Padi§ah 
gibi>> d~v~ran~Igm.• gamzediyor ve yaz1 
ile verd1g1 em1rlerm altma Srasker Sultan 
imzasmi attlgt gibi orduda tellallarla 
yaphgi tebliglerde de kendini o suretle 
yadettirdigini soyluyordu. Hiinkar, bu 
jurnaldan iki suretle muteessir oldu. Bir 
kere vezirin kendine sultan unvamm tak
mastm musamaha edilmez bir su~ olarak 
telakki etmi§ti. Sonra iskender \,;elebinin 
veziri gamzetmesini yaki§tkSJZ bulup si
nirlenmi§ti. 

Bu munasebetle bir noktamn aydmla-
ttlmasm• gerekli buluyoruz: Biitun mii
verrihler Suleymam tahlil ederken onun 
bazan zay1f, iradesiz samlacak kadar za
yif; bazan da korkunc; denilecek dere • 
~e §edid Ve amanSIZ oJdugunU soyler· 

Bundan bir hafta evvel Baknki:iy ka
zasma baglt Kiic;iikhalkalt c;iftliginde bir 
cinayet olmu§, Hasan isminde bir deli -
kanh babas1m balta ile ag1r surette yara
lami§ ve kac;mi§tl. T ahkikata ba§byan 
Baknkoy jandarma kumandanhg1 bu ci
nayette, ba§kalannm da alakas1 oldugu
nu meydana c;1kararak yaralmm yana§ -
malanndan ibrahim, Halis ve Mehmedi 
bu cinayete yardun suc;undan Muddeiu -
mumilige teslim etmi§ti. 

Kac;mi§ olan Hasan da diin yakalan· 
mi§hr. 

Su<;lu babasmt eskidenberi oldiirmek 
ic;in ugra~hgml soylemi§tir. 

Suc;lu Hasan bu sabah Miiddeiumu -
milige teslim edilecektir. 

Hindistandan Londraya gitmekte olan ti.ir. Mali senenin 
lngiliz zengini tayyare kazasmdan bir yedi ayt g~tik • 
mucize ile kurtulduktan sonra otomobilie ten sonra vilayete 

gelmi~ olan Defter
Perapalas oteline nakledilirken ikinci bir dar Naci tahsilat 
kaza daha gec;irmi§tir. Bu sefer de asfalt 
yolda saatte 80 kilometro suratle git
mekte olan otomobilin on tekerlegi uc;
ffiU§ ve alt1 par~aya aynlmt§tir. Bu ikin
ci kazadan da kurtulan lngiliz zengini 
yoldan gec;mekte olan diger bir otomibi
le binmi§, fakat bir muddet sonra bu oto
mobil de bozulmu§ ve ancak yanm saat 
suren bir tamirden sonra yoluna devam 
edebilmi§tir. 

Ostiiste iic; kaza atlatan Mac Robert 
yann ak§am Semplon ekspresile Londra
ya gidecektir. Y e§ilkoyde parc;alanan 
tayyaresinin enkaz1 da sand1klarla Lon
draya gonderilecektir. 

KULTUR ISLER/ 
<;ubukludaki H1div ko§kiinde 

kamp 
Maarif miidi.iri.i Tevfik, Belediye ta • 

rafmdan satm alman c;ubukluda eski 
Htdiv Abbas Hilmi Pa§anm ko~ki.ini.i 
gezmi§tir. Bu ko§kte bu sene bir k1s1m 
muallimler ve talebelerin kamp kurma
Sl muhtemeldir. Bu gi.izel bina ile etra
fmdaki araziden ne suretle istifade e
dilecegini heniiz Belediye tayin etme
mi§tir. 

tstanbul Maarif miidiirliigu bu sene 
de Ada ve Erenkoyiinde muallim ve ta
lebe kamp1 tesis edecektir. 

ADLIYEDE 

Hapisaneden ka~anlar 
Dort giin evvel Tevkifaneden firar 

eden Galata postanesi veznedan Ruse
yin Hiisniiyii Ayazagada oldiiren katil
lerden Abdullah ile Antakyada amcast
m katleden Tevfik biitiin taharriyata 
ragmen yakalanamaffil§larthr. 

Tevkifane memurlarmdan ihmali 
goriilen ban . kimseler hakkmda ltablri ... 
kata devam edilmektedir. 

-···~ Mahkiim olan seyyar sahel 
Diin sabah seyyahlar Asanatika Mii

zesi bahc;esini gezerlerken otedenberi 
bunlara rahat vermiyerek antika diye 
dokme deve ve b1c;aklan c;ok pahah fiat· 
Ia satmaga ah§mi§ olan Musevi gencleri 
meydana toplanmi§ ve derhal yabanc1lan 
iz'aca ba§lamt§hr. 

Memleket hesabma ecnebiler i:izerinde 
fena tesirler yapacak hareketleri goren 
Erol vapuru tayfasmdan Mustafa derhal 
civardaki polis devriyesine miiracaat et • 
mi§tir. 

Bunun uzerine polis Naki, Miize bah
c;esine giderek satJCI!an karakola gotiir • 
mek istemi§tir. Hic;birinde seyyar sahct 
tezkeresi olm1yan saticJlar hemen kac; • 
maga ba§lami§tlr. 

Bunlardan Menahim karakola gi:itur
mek ic;in kendisine soz si:iyliyen polise 
hakaret ederek kufretmi§tir 

Suc;lu Menahim, karakolda, hakkmda 
cez.a zapt1 tutulurken polis N akiye hii -
cum ederek tekme ile darbetmi§ ve tutu
Ian zab1t varakasile Miiddeiumumilige 
teslim edilmi§tir. 

Nobetc;i ciirmii me§hud mahkemesinde 
iki buc;uk saat suren muhakeme sonunda 
Menahim, polise tekme ile darb ve ha • 
karet etmekten dolay1 2 ay hapse, 30 li
ra para cezasma, suc;luyu ihbar eden 
Mustafaya da Miiddeiumumilik kapiSin· 
da kiifiir ve tahkir ettiginden 3 gun hap

se mahkum olmu§ ve derhal tevkif edil
mi§tir. 

CUMHURIYET Seyyahlara 

rahat yiizu vermedikten ba§ka memleket 

ic;in menfi bir propaganda yap1lmasma 

sebeb olan diger sahdara bu hadise bir 

ibret dersi olmahd1r. ····-<;ocuk Bayrammm yegane 
kurbam 

Balatta oturan, Fani, diin sabah, Fener 
de koprli ba~mdaki bayram yerine ku
rulan salmcaklan yakmdan seyretmek 
ir;in dalgm dalgm ilerlemi§, fakat ba
§tna sahncak r;arparak agrr surette ya
ralanml§tlr. Fani kanlar ir;inde hastane
y~ kaldmlmt§, salmcakc;1 Yorgi yaka -
lanmt§hr. 

/Vatanda§! 
1 mayts bahar bayramt gunu go

giislerinizi Tiirk Maarif cemiyeti ro
zetlerile siisleyiniz. 

nisbetini yiizde otuz 
altt derecesinde kal Defterdar Naci Stral 
mi§ goriince en evvel bu miihim i~i ele 
alarak r;ah§maga ba~lamt§, tahsilat mev
simi ger;mi§ olmasma ragmen mart ga
yesinde vilayetin umum nisbetini yiiz
de (seksen dorde) kadar r;1kannaga mu
vaffak olmu~tur. Vilayetten bu sene bir 
kaza da ayrtlml§ oldugu halde ger;en se
nenin mart nihayetindeki tahsilatma 
nazaran yiizde yirmi derecesinde fazla 
tahsilat yaptlmt~tlr. Bugday koruma ka
nununun r;ok s1kl bir surette tatbikl ne
ticesi olarak gene §U dort ay ir;inde yal
mz merkezden ger;en senenin mart ga
yesindeki hesaba nisbetle on iir; bin lira 
fazla varidat tahakkuk ve tamamen 
tahsil edilmi§tir. Yeni hir;bir miiessese 
ilave edilmemi§ oldugu halde temin edi
len bu fazlahgm kanunun r;ok stkl tat
bik ettirilmesinden ve kontrola pek faz· 
la ehemmiyet verilmi§ olmasmdan ileri 
geldigi ~iiphesizdir. Sene nihayetine ka
dar bu varidatm dort, be§ bin lira da
ha artacagr muhtemel gorlilmektedir. 
Diger taraftan eski vergilerin tahsilatt 
da ehemmiyetle takib olunmaktadtr. 
Defterdar Naci ile arkadB§larmm ge -
rek tahsilat hususunda, gerekse diger 
mali i§lerde gosterdikleri bilgi ve gayret 
vilayetc;e memnuniyete ~ayan goriilerek 
kendileri takdir edilm~lerdir. 

Konferanslar i~in 
Biiyiik bir salon yap· 

tiriimasJ kararla'ti 

Saat 11,30 da Bakrrkoyde, nahiyeler
den gelen halkm ve mektelberin de i§
tirakile Parti binas1 oniinde . toplanan 
binlerce ki§i, onlerinde bando ol -
dugu halde istasyona inmi§lerdir. 

Burada heyecanll tezahiiratta bulu -
nulmu§ ve halk namma Baklrkoy Parti 
kaza heyetinden Hasan Tahsin heyecan
h bir nutuk soylemi~tir. Hasan Tahsin 
bu nutkunda bayanc1 sermayesinin o
liime mahkfun ettigi Avrupa hath ban
liyoslini.i bu halden kurtaran ve halka 
bugiinii gosterenlere duyulan minnet 
hislerini tebarliz ettirmi~tir. 

Bundan sonra Hasan Tahsinin teklifi 
iizerine Biiyiik Onder Atatlirke, BB§ -
bakan ismet tnoniine, Nafta VekiH Ali 
<;etinkayaya ve Parti Genel Sekreter
ligine te§ekkiir telgraflarl r;ekilmesine 
karar verilmi§tir. 

MUTEFERRIK 
0~ ayhklarm yoklamas1 

Ayba§mda miitekaid, eytam ve era
milin iir; ayhklarmm yoklamalan ba~
hyacakhr. 

V efahlarm eglentisi 
Vefa lisesi mezunlan diin ak§am 

Parkotelde sabaha kadar si.iren bir eg -
lenti yapmu~lard1r. 

Tanmmi§ ailelerle halen birr;ok yiik
sek vazifeler i§gal eden eski Vefahlarm 
i~tirak etmi§ oldugu bu eglenti r;ok ne
zih ve samimt olmU§ ve ger; vakte kadar 
devam etmi§tir. 

Mimari eserler sergisi 
Sultanahmeddeki mefsuh Muallimler 

Birligi binasmda yakmda milli Tiirk 
mimarisi rolevelerinden miirekkeb bir 
sergi ar;tlacaktlr. 

, SACLIK 1$LERI 
Sehrimizde verilen konferanslar ic;in 

tam manasile musaid yer bulunmamak • 
tad1r. Hatta Zeynephamm konagmdaki 
konferans salorru bile ancak D'luayyen Urol~gi CeiniyetinJ; 

tl 

miktarda adam istiab edebilmektedir. ' . j,'ijr!f; 1 .'U~logi ~;e~iyeti lJa§k~ Bah ~ 
Bunu nazan dikkate alan Oniversite eddin Varnahmn ba§kanhgmda topla -

buyuk bir konferans salonu in§asma ka· narak a§agtdaki meseleler konu§ulmu§~ 
rar vermi§tir. tur. 

Y eni yap1lacak konferans salonunun 1 - Profesor Beh~et Sabit Erduran 
proiesi Oniversite profesorlerinden Ri • su i~meleri tedavisinde bir halip tB§I -
berhat tarafmdan hazirlanmi§tlr. Salon nm husule getirdigi hemorajide alman 
iki bin ki§i alacakhr. $imdiki Oniversite tedbirler mevzuunda bir tebligde bu • 

lunm~tur. 
konferans salonu YJkilacak ve onun arka 
ktsmi da yeni binaya eklenerek muazzam Miinaka§alara iirolog Ali E§ref ve 

i.irolog Fuad Hamid Bayer i§tirak et -
bir konferans salonu viicude getirilecektir. 
Bunun ic;in alakadar makamattan tahsi • 

mi§lerdir. 
2 - Ali E§ref bir kilye kanseri vak'as1 

_sa_t_i_st_e_n_il_m_i§_tl_·r_. ---------- takdim etmi§tir. Miinaka§alara profesor 
Beh~et Sabit, i.irolog Fuad Hamid ve 
iirolog Muammer Nuri i§tirak etmi§ler
cH1'. 

ECNEB/ MEHAFILDE 

Alman ata§emiliteri, Mare
§al lzzetin kabrine bir ~elenk 

koydu 
Eski Sad1razam Mare§al Ahmed lzze

tin vefab s1ralarmda Tiirkiye haricinde 
bulundugu i«in Mare~ahn cenaze mera
siminde bulunamtyan Alman elr;iligi as
keri ata~esi miralay Rohde, diin, Alman 
ordusu namma miiteveffa Mare§ahn 
mezarma bir «elenk koymu§ ve b\lndan 
sonra Mare§alm refikastm ziyaretle ken
disine Alman ordusunun taziyetlerini 
bildirmi§tir. 

SEHIR ISLER/ 
Etten zehirlenenler 

t.Jskiidar civarmda kokmu§ et sata -
rak be§ nlifusluk bir ailenin zehirlen -
mesine sebeb alan bir kasab hakkmda 
gerek Belediyece, gerek zab1taca tahki
kat yaptlmaktadtr. 

Zehirlenenlerin hayatlan kurtartlmt§
hr. Yalmz bunlardan bir «Ocugun ha
yah tehlikededir. 

HALKEVINDE 

Halkevi Spor salonunun 
temel atma merasimi 

Eminonii Halkevi konferans ve spor 
salonunun temelatma merasimi diin ya· 
pilmi§tlr. Merasime ba§ta Vali ve Parti 
ba§kam Muhiddin Ostiindag oldugu 
halde, Parti, Vilayet, Belediye erkam. 
Emini:inii Kaymakami, Halkevleri reisle
rile kalabahk bir halk kutlesi i§tirak et-
mi§tir. • 

T erne! atma merasimine Vali Mu
hiddin Ostundagm k1sa bir nutkile ba§ • 
lanmi§tlr. Validen sonra Eminonu Hal
kevi reisi Agah Sm1 Levend binamn 
memleket ve halk ic;in temin edecegi fay
dalan anlatmi§tlr. 

Miiteak1ben Vali Muhiddin Ostiindag 
temele ilk ta§I koymu§tur. Merasimden 
sonra davetlilere limonata ve pasta ik • 
ram edilmi§tir. 

Adana Tiirk fUbesi merasimle 

Adana (Hususi) - Tiirk Ku§unun Adana §Ubesi biiyi.ik merasimle a,_tl· 
d1. Merasime 2skeri ve miilki riiesa ile biiyiik bir genclik klitlesi i~tirak et
~!!?• n_utuklardan sonra Tiirk Ku~u talebesi havamn muhalefetine ragmen 
gosten~ uc:;u~lan yapmi§lardtr. Gonderdigim resilll bu merasimden bir saf
hayl gostermel\tedir. 
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Siyasi .icmal. 
italya • Avusturya 

/itt.. vusturya Ba~vekili Dr. $u§nig 
~ Venedik'e gitti. Burada Musso: 

lini ile gorii§mektedir. Her ikis• 
de ba§mda bulunduklan memleketlerde 
cari mutlak otorite ve mesleki mu§terek 
cemiyetinlerin hakimiyeti esasma muste " 
nid rejimlerin hususiyeti dolay1sile dikta• 
tor mevkiinde bulunduklarmdan gorii§me• 
leri ve kararlan kat'i ve nihai mahiyeti 
haiz olacakt1r. 

Bu goru§melerin siyasi bir mahiyet ve 
ehemmiyeti haiz bulundugu her iki Ba§• 
vekilin beraberlerinde Hariciye NaZirla • 
rmm ve diger muhim devlet adamlanmn 
bulunmalanndan anla§Jhyor. Bu defaki 
ziyaretlere de, u~ sene evvel Roma pro • 
tokollannm akdini intac eden mulakatlar 
kadar tantana ve revnak verilmektedir. Bu 
da sebebsiz degildir. 

Cunku Roma protokollanmn akdinden• 
her~ orta Avrupamn politika vaziyetinde 
ve Italyanm harici politika i§lerinde buyiik 
bir degi§iklik oldugundan !talya ile A • 
vusturya aralanndaki munasebetleri yeni 
vaziyet ve ahvale uydurmak luzumunu 
hissetmi§lerdir. 

Berlinde ltalya Hariciye Nazm Kont 
Ciano ile Almanya Hariciye N azm Ba• 
ron von Neurath arasmda imzalanan an • 
la§mamn akabinde, g~en temmuzda AI· 
manya ile Avusturya dahi kendi aralarm· 
da tabii munasebetleri i3.de etrni§lerdi. 0 
zamandanberi Avusturya Ba§vekili ilk de· 
fa !talyaYJ ziyaret ediyor. Bu muddet 
zarfmda italya, Almanya ile olan anla§• 
masma guvenerek orta Avrupada faa! ve 
nafiz bir rol oynamaktan feragat etmi;, 
butun siyasi ve askeri kuvvet ve faaliyeti
nin siklet merkezini Akdenize nakletrni§, 
ve gayretini Afrikadaki yeni ve eski 1m· 
paratorlugunu saglamla§tlrmaga has -
retmi§ti. Bunun ic;in Avusturya istiklali 
davasmm, eskisi kadar, kahramam olmak· 
tan vazgec;mi§ti. N asll ki Akdenizin §ar• 
kmdaki mevkiinin emniyetini saglamla§ • 
tlrmak i~in Yugoslavya ile Belgrad mua· 
hedesini aktederek Macar milli hududla· 
nnm geni§letilmesi davasma miizaheret • 
ten kismen feragat etmi§ti. Gene Yugos • 
lavya ile anla§mak ugrunda italya, A • 
vusturyanm Almanya tarafm-dan yutul • 
masma daima engel olacak Habsburg ha· 
nedammn tekrar saltanat surmesine kat'i 
surette muhalif oldugunu ilan dmi§ti. 

Avusturya kendi istikla! davasmm, 
Mcrcaristan da kendi milli 11ududlannm 
~ia~t.tadilj davasmm ltalya tl).rafmdan 
eskisi kadar muzaheret gormemesi uzeri· 
ne, bu iki devlet, gayelerini temin edecek 
ba§ka yollar aramaktan hali kalmami§ • 
lard1r. <;ekoslovakya Ba~vekili Krofta' mn 
Viyanaya gelerek Dr. $u§nig'le gorii§ • 
mii§ olmas1 ve daha sonra Macar dev• 
let adamlarile temasta bulunma • 
st hep bundan ileri gelmi§ti. Macar 
hukumet partisi lideri Kont Bethlen'in de 
Romanya ile anla§mak lehined te§ebbii· 
satta bulunmas1 dahi ayni gayeyi istihdaf 
etmi§tir. 

Fakat Avusturyamn yapbg1 te§ebbus· 
ler ve kendisine Kii~iik ltilaf tarafmdan 
yap1lan teklifler, bu devletin istiklal ve 
istikbalini temin ic;in kafi gorulmedigin • 
den Avusturya hukfuneti bir taraftan AI· 
manya ile dostluk ve anla§mayi kuvvet .. 
lendirmege, diger taraftan da Roma pro· 
tokollanmn kendisile 1talya arasmda vii· 
cude getirdigi baglan saglamla§tJrmaga 
karar vermi§tir. 

Bu karar uzerine Avusturya Dahiliye 
Nazm olup Biiyuk Harbde Almanya ile 
s1k1 bir surette c;ah§an Horstenau Berline 
gonderilmi§ti. Mumaileyh Alman devlet 
adamlarile iki Alman devleti arasmdaki 
suitefehhiimlerin izalesi c;areleri uzerinde 
gorii§mu§tiir. Horstenau iki memleket a
rasmdaki anla§amamazhgm iki tarafm 
dahi hiisnu niyetile izalesi kabil oldugu 
neticesini alarak Berlinden Viyanaya 
di:indukten sonra Ba§vekil Dr. $u§nig 
Mussolini ile yeni vaziyetler uzerinde 
tetkikat yapmi§, aradaki baglan yeniden 
kuvvetlendirmek i~in Venedik'e hareket 
etmi§tir. F akat burada ne gibi kararlar 
verilirse verilsin bunlann Berlin • Roma 
siyasi mihverine uygun dii§ecegi muhak • 
kaktJr. Cunkii !talya ile Almanya, Av • 
rupa politikasmda, beraberce yiiriimek 
ic;in verdikleri karardan aynlmak niye • 
tinde degildirler. 

MuharTem Fevzi TOGA't 

VI LAYETTE 

Devair bugiin a~1hyor 
Hakimiyeti Milliye Bayram1 dolaYl • 

sile tatil yapan devair bugiin tekrar a
r;tlacak, memurlar i§e ba§hyacaklardu'. 

Cum huriyet 
NiisbaSJ 5 kuru§tur. 

A bone ~eraiti 1 Tur~iye Barh; 
T ·~lD i~m 

Senelik 
Alb ayhJ.. 
f)~ ayhk 
Bir ayhk 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 

400 • - • 
150 • Yoktur 



r 
u 

le 

.. 
11 

u 

) 

t 

lspanya harhinde iki ta
ra£ ta zafer iddia ediyor 

ispanya Hariciye Naz1r1 Delvayo 
zehirli gaz kullanmas1ndan 

ihtilalcilerin 
korkuyor 

.Salamanka 23 (A.A.) - Franco umu-~ Oniversite mahal.les~n~e . 
rm karargahmm biilteni: Madrid 23 (A.A.) - Astlerm Umver -

Aragon cephesi: Di.i§manm Perrogor- site mahallesindeki vaziyeti. gil~ ge<;tik
do bolgesindeki hi.icumlan defedilmi~- r;e fenala§maktadtr. Muhtehf bmalarda 
tir. dagmtk bir halde bulu?an mahsurlarm 

B' ·kt n 3500 ki§i tahmm olunmaktadtr. 
t 

1scaya eephesi: Taarruz ilerlemek - mt a .1 'ht' 
edir. Kttaahmizm Aranaynos ovasmda Manzanares kiyllarmda asi er, su I 1 -

Barra, Barascoen, Baragorre ve Santa yacmt temin i<;in birkacs kuyu a<;mt~lar
Aguede mevkilerini zaptetmi§lerdir. d1r. Asilerin kopri.iler atmak. ve yahut 

Santa Aguede'de bulunan bir timar - tahrib edilmi§ kopri.il~ri tami: etmek 
hanenin 1500 mevcudii 20 giindenberi hususundaki gayretlen bo~a gttmekte -
'Yiyecek bulamami§tir. Milliyetperverler dir Universite mahallesini Casa de Cam 
bundan sonra Bosaire, Bostala ve Cos- po'~a bagllyan ge~idin ~ki .kenarmda 

t tmu~ olan cumhunyetr;tler, en u-cuen tepelerini i§gal etmi§lerdir. yer u ~ t'k 'l'h 
fak bir harekette, derhal ot.~ma. I Sl a -

Bu tepeler Udala cenahmdaki dii§!llan lar ve toplarla di.i§mamn uzerme ate§e 
mevzilerine hakim bulunmaktad1r. !ki 
dii§man avc1 tayyaresi dii§iiri.ilmi.i§ti.ir. ba§lamaktadtr. 
TayYarelerimiz §imdiye kadar 340 cum- Jhtilalci esirlerin so:zleri 
huriyet¢ tayyaresi dii§iirmii§tiir. Diger BiLbao 23 (A.A.) - Havas ajansmm 
taraftan, 8 di.i§man tayyaresi bizim ta- muhabiri bildiriyor: 
raftnuza gP<"mic: ve 7 pilot ta tayyarele- v· t 

-, "' Asi esirleri Saint - Sebastien, 1c a-
rile ya'bana memleketlere iltica etmi§- ri'a'da vahim kari§Ikhklar vuku buldu-
~~ Ph gunu bildirmi§lerdir. Reketes'ler, a-

lspanya H ariciye N Q:ZlTlntn langist'lerle csarpl§IDI§lardtr. Esirle~, di-
beyanatl ger cihetten asilerin Bask cephesmde, 

Paris 23 (A.A.) - Le Temps gazete- yaptlklar1 taarruzun akamete ugramasl 
sine beyanatta bulunan Alvarez Del - i.izerine Pampelune'deki mevkuflardan 
vay0 , cumhuriyetcsilerin galib geleceg4n- 50 tanesinin kur§una dizilmi§ oldugunu 
den emin bulundugunu ve asi safl.armd.a si:iylemi§lerdir. 
<;tkan isyanlarm bu kanaatini teytd etti- Bilbao'ya varan yeni gemiler 
gini beyan etmi§tir. Londra 23 (A.A.) _ Di.in gece, Saint-

Delvayo, demi§tir ki: Jean_ de_ Luz'dan hareket eden i.ir; in-
c- Vaziyet o kadar iimidsizdir ~i giliz yiik gemisinin hic;bir anz~ya ~g=~

Franco kuvvetlerinin neticeden nevmtd madan Bilbaoya muvasalat ettikleri og-
olarak zehirli gaz kullanmalarmdan kor- renilmi§tir. . 
kulmaktadJ.r. Royterin zannettigine gore, Btlb.ao 

Churchill tarafmdan yaptlan tavassut a<;Iklarmda dola§an tngiliz barb gem1 -
teklifi Avrupamn, ispanyamn vaziyeti- 1 . . bu u"r vapura refakat etmesi 
n 'k v .. t kt d' An ennln "' eva tf olmadtgm1 gos erme e Ir. - h d V'ld'r · 

CUMBURlYET 

Bir MESELELER Bulgar 
gazetecisi diyor ki 23 Nisan1n ilk ve son manasi 
« Tiirkiye ile anla~mak 
i~in kavbedecek vak

timiz yoktur» 
«H akimiye~ milletindir.» sozi.ini.i men

fi bir §ekilde tekrarlamak laz1m gelince 
§ayle soyleriz: «Hakimiyet hicrbir hane

Diinki.i nusham1zda Turk - Bulgar damn degildir, hicrbir zi.imrenin degildir, 
Dostluk Cemiyeti Reisi profesor Stoya- hic;bir sJmfm degildir.» <;iinkii millet 
nof'un Utro gazetesinde «Balkanlar ken- mefhumu, ancak bu ihtilaflan kendisinde 
di talihlerinin hakimidirler» ba§hg1 altm- eriten bir topluluga yara§Jyor. 
da Balkanlar ve Turk - Bulgar miinase- Fa kat, bu hakimiyetin «halk» ve «mil
bah hakkmda dostane bir ba~makale let» arasmda payla§1lamamasJ, ba~ka 
ne§retmi~ oldugunu yazml§hk. Profesoi memleketlerin demokratlarile nasyonali;t
Stoyanof bu makalesinde ezciimle §Un- Jeri arasmda kanh ve kans1z davalara yo) 
Ian yazmaktad1r: ac;mJ§hr: Bu ihtilaf ispanyada kanh, 

«Bulgar efkan umumiyesi §imdi her ne F ransada ve diger baz1 memleketlerde 
kadar kendi dahili i§lerile fazla me§gul- kansJzdJr. 
sa da Tiirk devletinin iki mumtaz mumes- Ti.irk ink11ab1, alti prensipinin ic;ine koy
silinin Sofya ziyaretlerini c;ok dogru ola- dugu «halkc;1hk» ve «milliyetc;ilik» vasif
rak anlamas1 icab etmektedir. Bu ziyaret, larile, demokrasi ve nasyonalizm arasm
kisa olmakla beraber onun bizce k1ymeti da, ba~ka memleketlerin ic;ine dii~tiikleri 
c;ok biiyi.iktiir. Yugoslavyaya gidebilmek ihti]af1 kokunden kaz1m1~ bulunuyor. Biz
ic;in Bulgaristandan ba§ka yollar da var- de bir halk cephesi ve bir dar milliyet<;ilik 
d1. Bugiinku beynelmilel vaziyette Sofya davasi yoktur. <;i.inkii «halk» ve «millet», 
yo)unun tercih ediJmesi ba§!Jba§!na bizde, biri otekinin soy ad1 imi§ gibi, ayni 
bir mana ifade etmektedir. hi.iviyetin birbirinden aynlmaz iki ismidir. 

Bu ziyaret yalmz Bulgaristam ala- Hakikatte de, Ispanyada veya Fran-
kadar etmez, o ayni zamanda biiti.in Bul- sada oldugu gibi «halkc;IIar» ve «milli
gar milletini de alakadar eder. Cunki.i yetc;iler» arasmdaki miicadelenin mana
Turk ve Bulgar milletleri amlarca hera- sml anlamak giicdi.ir. Halk1 milletten ve
ber ve yanyana Ya§ami§lardu ve gene de ya milleti halktan ay1rmak tecrubesi, 
ya§Iyacaklardir. Bu yanyana ya§aYI§ sui- Franco ile Caballero arasmda sonu hala 
hun, ki.ilturiin ve milli istiklalin bir amili gelmiyen ve gelecege de benzemiyen c;ir
olmu§tUr ve gene de olacaktu. Belki ic;i - kin ve nafile bir bogu~maya sebeb ol
mizden baZIIan gene acele etmiyelim, mu§tur. Halkm milletle kavgasJ, bir insa· 
diyeceklerdir. Bu acele etmiyelim. sozu - nm kendini yaralamak suretile intihara 
nu soylemek belki bir zamanlar miimkiin- kalkmasma benzer ki. i§te, lspanyada da 
dii. faka_t artJk _bu.~~n ~e~ildir. ~u ... oyle oluyor ve ispanyol milleti kendi ken
gun had1sat alabildigme yurumektedu ve dini bogazhyor. 
bizim daha fazla beklemege vaktimiz «Halkc;Ilar>> ve «milliyetc;iler>> arasm-
yoktur. daki miicadele, aslmda, bir tabir kavga-

Peyaml Safa 

de tahlile kalkan baz1 yabanci memle -
ketler, Tiirk rejimine bir fa§ist reng1 
kondurmaktan c;ekinmemi§lerdir. 

<<H akimiyct millctindir.» s<izi.inii yal
mz demokrasi c;er~evesi icrinde miitalea 
edenler de aldamrlar. <;iinkii boyle dar 
manada bir demokrasi, ya sadece Fran
SIZ ihtilalini ve hukuku be§er beyanna -
mesini ifade eder; bugiiniin zaruretlerini 
kar§IIamaz; yahud da, halk cephelerin
de oldugu gibi milliyetc;ilik prensiplerini 
dJ§anda btrakarak, sadece i~i s1mfmm 
ve kiic;;iik burjuvanm menfaatlerini - bel 
ki de pek nafile yere - birbirine teyelle
mege c;ab§Ir, boylece sosyalizme ve leo -
miinizme kadar gider. Turk ink1l mm 
prensipini bu dar kahp ic;inde miitale et
mege kalkan baz1 yabandarsa ona bir 
komi.inist rengi kondurmaktan da r;ekin -
memi§lerdir. 

Kemalizm, ne sadece nasyonalist, ne 
de sadece demokrat ve liberaldir; fa§ist 
ve komiinist hie; degildir . 

Bu nuanslan Turkiyede bile anlamt -
yanlara tesadiif ediliyor. lspanya tecru -
besi kar§Jsmda kimi Ti.irk ink1labmm ls -
panyol halkc;Ilanna, kimi de fspanyol 
milliyetc;;ilerine guli.imsemesi laz1m geldi
gini iddia edip durmu§lard!T. Hakikatte 
ise Turk inkiiabi ispanyol halkc;tlannm 
veya lspanyol milliyetc;ilerinin zaferini 
degil, umumi sulh namma yalmz ispan -
yo! halkmm ve milletinin refahm1, saade
tini arar; birini otekinden ayirmaz Ve bu
ti.in bir camianm intihanna benziyen Is -
panyol ic;; harbini ciddi bir teessi.ir ve te-
essiifle kar§IIar. -

Buyiik Harbden sonra, di.inyamn kan
h ve kans1z miicadeleleri, ideoloji ve re
jim tecriibeleri kar§Ismda, 23 Nisammizm 
ilk ve son manast budur. Turk rejiminin 
istikranna g1pta eden milletler, her§eyden 
evvel en biiyuk tasfiyesini Atati.irkiin ba
§mda bulan bu ihtilaflann Turkiyede 
nasi! bertaraf edildigine daha yakmdan 
bakmahd1rlar. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Y edek subaylar1n bayram1 

(6} ilirsiniz ki 23 Nisan milli bayra-
19) m1, c;ifte bir bayramd1r. 16 mart 

1920 den sonra, dagihlan ve 
kapiian suns1ki kilidlenen lstanbuldaki 
Meb'usan Meclisinin yerine 23 nisan 
1920 giinii, Ankarada, Buyiik Millet 
Meclisi ac;;Jimi§II. Tiirkiye Cumhuriyeti
nin Anayasasmdaki en biiyiik ve en kut
lu prensiplerden biri olan «Hakimiyet bi
lakayid ve §art milletindir>> diisturu, ilk 
defa, o gun hakikat olmu§; milletin bii
tlin kuvvetleri, ilk defa, o glinden itiba-
-n, Bi.iyi.ik Millet Meclisinde tecelli ve 

temerkliz etmi§tir. 
Bu biiyiik milll bayrama, sonra, <;o

cuk bayrami da ilave edildi. Y annm bii
yiikleri olan bugiini.in kiic;ukleri ic;in, 23 
nisan glini.inden daha iyi bir bayram gu
nu sec;ilemezdi. F akat, 23 Nisan bayram1, 
ayni zamanda, askeri bir bayramd1r da. 
Nitekim, diin, Askeri Liselerin sporcu 
gencligi, T aksimde, Cumhuriyet abidesi 
onunde, c;;IpJak vi.icud)erinin, t'l!_nC heykel
Jeri k1skand1ran kudretli gi.izelligini vakur 
ve muhte~em te§hir ederken Harbiyede 
de, yurdun 1700 miinevver genci, Y edek 
Subay okulunu bitirerek orduya iltihak e
diyordu. 

Dun, bu 1700 gene, i.i~ katl1 bir bay
ram yaphlar: <;etin bir c;ah§madan son
ra, bir milli bayram giini.i, zabit oluyor -
lard!. Sonra, «Harbiye» nin kapiSI onli
ne, Ti.irk Ordusunun Ba§bugu ve Turk 
milletinin Ba&I Atatiirkiin bir abidesini 
dikmek §erefini kazamyorlardi. 

Bu buyi.ik milleti zaferden zafere ko~
turan Bi.iyi.ik ~efin heykeli, dun ogleden
beri, feyiz aldJgi ve §eref verdigi yurdun 
kapJSJ onunde, yalmz y edek Subay oku
lunda yeti§ecek genclere degil; biitiin 
millete yeni bir hedef gostermektedir. 0-
nun, on be§ y1l once, «Ordular, ilk hede
finiz Akdenizdir ileri I» diye Akdenizi 
i§aret eden parmag1, §imdi, hepimize 
garb1, medeniyeti gosteriyor. 

la.§ma imkam mevcud degildir.,. mevzuuba 5 egJ 1 · 
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Tiirkiye Ba§vekilinin Sofyayt ziyare- smdan mi ibarettir~ Boyle iddia edenler 
tinin ikinci b~r manas~ ~a Ti.irki!e naza- de var: Halk cephelerine sorarsamz mil
r~nda Bulganstanm hala da?a b1r k1y~e- liyetcriler milleti temsil etmezler, sahte bir 
t~ olu§.~du_:· ~~ ~zahlan .. eh reddetm1ye- nasyonalizm kisvesine burunmu§lerdir~ 
lim, ~u?ku ! ~rk~y~ bugun ~~lkanlarda milliyeb;ilere sorarsamz halk cepheleri 
en muh1m b1r amJidJr. Onun I<rm de bek- halki temsil etmezler, aynca da aralann
leme ve talik siyasetinin Tiirk - Bulgar da komi.inistlerle anar§istlerin ve radikal 
miina.sebahnda yeri_ ~oktur ve olamaz da. sosyalistlerin ihtilaf1 vard1r ve guni.in bi
Bu. ~1yaset ~ncak .. th~adsJZhkl_ar ~~and1- rinde par<;alanmaga mahkumdurlar. Her 

_ rab1hr ve b1ze surpnzler gellreb,hr.» iki tarafm iddiasJ da birbiri kadar dog-
«H akimiyet millctindir.» sozu, ayni 

zamanda <<hakimiyet halkmdir, hakimiyet 
c;umhuriyetc;ilerindir, hakimiyet laikle -
rindir, hakimiyet devletc;ilerindir, haki -
miyet inktlabctlarmdtr.» manasma da ge
lir. Bu vas1flardan yalmz birine istinad 
ederek, Turk rejimine Kemalizmin lama
mile benimsemedigi bir mana izafe etmek 
istiyenler, yabanc1 rejimlerin miidafaasi • 
na di.i§mi.i§ olurlar. Ataturk «biz bize 
benzeriz» dedigi zaman, Tiirk rejiminde
ki manalann bu hususi terkibini kasdet -
mi§ti. 

0 gi.izel abideyi hediye eden bu dev
renin yedek subaylarma, yalmz istanbul 
§ehri degil; «Harbiye» denilen o asian
Jar yurdunda, di.ine kadar yeti§en kah -
raman zabitler ve bundan sonra yeti~ecek 
olan miinevver gender, k1saca biitlin ordu 
ve millet, miite~ekkir ve minnettard1r. 

Daladiernin Londra 
seyahati sebebi 

ingiltere ile Fransa ara· 
s1nda miihim askeri go

rii,meler mi oluyor? 
Londra 23 (A.A.)- Evening News 

gazetesi, ingiliz ve F ranstz miitehasSJSla
n arasmda muhim asker! gorii§meler ce
reyan ettigini, anla§malann tesbiti ic;in 
F"raQ&JZ Harbiye Naztn Daladier'nin 
hususi ziyaretinden istifade edildigini ve 
Belc;ika hakkmdaki degi§iklik sebebile 
eski askeri anl a§malarm tekrar tetkik e • 
dilecegini bildirmektedir. 

DalaJier M ancitter' de 
Manchester 23 (A.A.) - Franstz 

Harbiye Nazm Daladier lngiliz - Fran
Siz Birliginin yilhk toplantiSinda soyledi
gj nutukta, F ransanm da bpk1 lngiltere 
gibi hic;bir fi.ituhat hayali olmad1gmt, ln
giltere ile Fransa karde~e birle§mi§ k.al
dildan miiddetc;e Avrupa ban§Inin mu • 
hafaza edilebilecegini bildirmi§tir. 

Edirne Tiirkkutfu 
subesi diin a~dd1 • 

Edirne (Telefonla) - Edirne Ti.irk -
.ku§unun ar;Ilma merasimi bugi.in ~ok 
Parlak bir surette yap1ld1. Merasime u
:tnumi Mi.ifetti§ General Kaz1m Dirik, 
:Sa§mii§avir Sabri, Edirne ve Trakya':u~ 
diger valileri, Hava Mi.ifetti§i Emin All 
\>e 40,000 ki§ilik bir halk kiitlesi i§tirak 
etti. Merasime istiklal man~ile ba§land1. 
:Sayrak merasimi yap1ld1. Ti.irkku§U na
llltna iki bayan nutuk si:iylediler ve 
bunlara Trakya Umum Mi.ifetti§i Kaz1m 
I:lirik cevab verdi. 

Bundan sonra Almanyadan yeni ge -
len on tayyaremiz ucsu~lar yaptl. Bu Sl
l'ada tayyareci Vecihi ile birlikte hava
lanan Bayan Y1ld1zm para§iitle atlayl§l 
haik arasmda bi.iyi.ik bir heyecan uyan
dirdl. Bayan Y1ldtzdan sonra para§i.it<;ii 
Cemaleddin ~ift para1,1iitle at!ad1. Mera
sirne nihayet verilmezden evvel Edir -
neli bazt bayanlar da tayyare ile uc;tu
lar. Edirne r;-ok heyecanh giinlerinden 
birini ya§adt. 

Sudana sevkedilen M1s1r 
kuvvetleri 

Kahire 23 (A.A.) - lngiliz - M151r 
muahedesinin yap1lmast iizerine MISlr 
Cer: ali Hayri ile Sudan Gene! Valisi 
arasmda cereyan eden miizakereler neti
celenmi§tir. Vanlan anla§ma mucibince, 

bugtinlerde, biri Hartum' a, digeri de 

Port-Sudan' a muteveccihen iki MISlr ta

buru hareket edecektir. Liizumlu k1§la -

lann in~aatmm bitirilmesi iizerine diger 

ba~ka M1sn kuvvetleri de Sudan' a gide • 
cektir. 

Sovyetler El~isi diin 
Atatiirke veda etti 

Eden yar1n Briiksele 
hareket ediyor 

ruya benziyor, c;i.inkii halk1 temsil et
mek ic;in milliyetc;ileri ve milleti temsil et
mek ic;in halkc;ilan da ic;ine almak lazim
dtr. 

Tiirk inkilabt bu ihtilafa ilk 23 Ni - Diin, hayatimda ikinci defa olarak 
- birincisi Harbiyenin 75 inci yildonii -
mundeydi - Harbiyenin yemekhanesinde, 
yernek yedim. Karavanaya ka§Ik salla • 
miyanlar, onun zevkini asia bilmezler. 0 
esmer asker taymi, dlinyanm en lezzetli 
ekmegidir. Viyanamn pamuk gibi fran
calalan bile onun yanmda, insana, yavan 
ve tats1z gelir. Hepsi ayni yemekhanede, 
ayni sofrada, ayni taymi yiyerek yeti§mi§ 
olan orgeneralinden yarsubayma vannci· 
ya kadar, her riitbede Tiirk zabitleri ara
smda yemek yerken §U lie; §eyi dii§i.indiim 
ki onlan yazmaktan kendimi alam1yorum: 

Ankara 23 (A.A.) - Atatiirk, bu
gi.in Sovyet biiyiik el~isi Karaham 
kabul buyurmu§lar ve bi.iyiik el<;i 
~endilerine vedanamelerini bizzat 
takdim etmi§tir. 

Bu kabulde Hariciye Vekili dok
tor Aras ta haztr bulunuyordu. 

Reisicumhur, Karaham nezdle
rinde bir saat kadar ahkoymu§lar
dir. 

Diinyada esen harb 
riizgan dunnuf! 

Lansbury, Hitler' den son
ra Mussolini ile de bir 

miilakat yapacak 
Londra 23 (A.A.) - Lansbury, diin 

Douvres' e gelmi§tir. Gazete~i!e;e ya~m
da Romaya giderek Mussohm 1le,. Hit.: 
)er'le yaptigi gorii§melere benzer b1r mu
lakat yapa~agmt soylemi§tir. 

Lansbury, demi§tir ki: 
«- Diinyada esen rnuharebe riizgan 

zannedersem, arllk durmu§tur.» 
Lansbury, diinya konferansmi topla -

mak ic;in en biiyiik sal~hiyeti h~iz mem • 
leketin, fikrince Amenka oldugunu kay-

detmi§tir. 
Hitler'le yaptigi miilakali telhis ede -

rek §UnJan soyJemi§tir: 
«- Hitler'le ben ortada mevcud 

.. k"latt tamamile idrak ettik. Fakat 
mu§ U b .. k")A 
ikimiz de husnii niyetle u mu§ u atm 

yenilecegine kaniiz.» ..• 

M Ia ademi miidahale JlilafJ hak -ese . I . 
k d Hitler elde edilen nehce enn cesa-

m a ld ~ .. 1 
ret verecek mahiyette o ugunu soy e -
mi~tir. Filhakika hararetle devam eden 

.. kereler neticesinde Londrada top -muza . 
lanan devletlerin biiyiik bir kismi arasm-
da nihayet bir itilaf has1l olmu§IUr. 

Lansbury Eden'le goriiJtii 
Londra 23 (A.A.) - Lansbury bu

i.in Hariciye Nezaretinde Eden'i ziya • 

:et ederek Berlinde Hitler'le yapltgi mii

lakat hakkmda goru§mii~tur. 
Montreux konferansi 

Montreux 23 (A.A.) - Kapitiilasyon
lar konferansl, bu sabah, MlSlrla diger 
devletler arasmda akdedilecek muka -
velename projesinin ilk k1raatini bitir-

. t1·r Bununla beraber, intikal devresi 
IDl~ · 
i~in daha tarih tesbit edil~emi~~· Fran 
stz delegesi, bu husustak1 nokta1 naza -
I'lnl ancak yarm bildirecegini soyle -

mi§tir. 

Bel~ikan1n bitarafbg1 
hakk1ndaki beyanname

nin ne,ri tehir edildi -

sandanberi nihayet verdi ve «H akimiyet 
millctindir.» prensipi bugi.inki.i «Halk» 
partisi tarafmdan o gi.in kondu. Simdiye 
kadar Ti.irk inkilabi, biitiin hamlelerinde, 
halk1 milletten aymc1 en kiic;iik bir ihti
laf yoluna sapmi§ ve sap1tm1§ degildir. 

Londra 23 (A.A.) - Bel~ika hi.iku- «H akimiyct milletindir.» soziini.i yal-
meti, pazar giinu Bruksele gele_cek alan mz milliyetc;ilik c;erc;evesi ic;inde miitalea 
Eden'e bir tayyare tahsis etmi§tir. ingi - edenler aldamrlar. Ci.inkii boyle dar rna
liz Hariciye Nazm, Briikselde sah gii - nada bir milliyetc;ilik eninde sonunda fa
nune kadar kalacakllr. ~izme kadar gider. Buyiik Millet Mecli-

Diinyamn son hadiseleri kar§Ismda 23 
nisam yeniden miitalea ettigimiz zaman 
goziimiize crarpacak orijinalite de budur; 
on dart senedir anzas1z payidar olan 
Atatiirk reiiminin en buylik muvaffaki • 

Lokarno hakkmdaki F ransiz • lngiliz simizin ana prensipini bu dar kahp ic;in-
beyannamesinin bugiin (lgleden sonra ve-_ -,----=--------------------------. ..... yet sun da bu oldugu gibi. 

ya yann buraya vasil olmasma intizar e-
dilmektedir. 

Bitaralltk beyannnmesinin 
nesri tehir edildi 

Biitiin kuvvetlerile birbir-1 
lerine dayanan iki millet: 

Eski ingiliz Krab 
aleyhinde bir kitab 

Londra 23 (A.A.) - Deyli Meyl 

1 - Harbiye binas1 c;ok harabd1r. 0-
nu mi.ikemmelen tamir etmek ve Turk 
yedek subaylarma lay1k giizel bir mek • 

Paris 23 (A.A.) - Belc;ikanm bita
rafhgi hakkmdaki Franstz - lngiliz be • 
yannamesinin verilmesi tekrar tehir edil
mi~tir. Buna sebeb olarak Paris - Briik
sel ve Paris - Londra arasmdaki goru§ 
ihtilaflan gosterilmektedir. 

Jour gazetesi diyor ki: 
«Belki de Van Zeeland'm, son sec;im 

zaferinden sonra, F ranstz erkamharbi
yesinin baz1 tasavvurlarma daha mulayim 
goriinecegi zannedilmi§tir. Bu, boyle de -
gildir.» 

Gazete, Londrada Fransanm fikrine 
i~tirak edilmedigini ve uzun gorii§melere 
ragmen ihtilaflarm izalesi miimkun olma
di~mi kaydediyor. 
Bel~ika Reksistlerinin hiicumu 
Bri.iksel 23 (A.A.) - Reksizmin or

gan! Pays Reel gazetesi, Belc;ikanm Lo
karno mecburiyetlerinden kurtanlmasi 
meselesine clair yazd1g1 makalede Fran
SIZ - lngiliz notas1 hakkmda i~tilenlerin 
Belr;ika efkan umumiyesinin iimidlerine 
asia uymadigmi ve Belr;ikadan yeni te -
minat istenilmesinin kabul edilemiyecegini 
bildirerek diyor ki: 

<<Bundan da fena netice veren bir an
la§ma yerine daima yeni bir mecburiyet 
koymak istiyen Franstz D1§ Bakanbgmm 
me§'um hatalan goriilmektedir. . 

Belc;ika Milletler Cemiyetine muhahf 
degildir, fakat kollektif emniyeti kabul 
etmemekte, 16 nc1 maddeye itiraz etmek
tedir.» 

Eden Kraltn yamnda 
Londra 23 (A.A.) - DI§ hleri Ba

kam Eden diin ak§am Kral t .. rafmdan 
Windsor §atosunda kabul edilmi§tir. Par
lamento mehafili bu miilakatla Edenin 
yapacagi Briiksel seyahati arasmda mii
nasebet gormektedir. 

Hindistanda yeni bir isyan 
Londra 23 (A.A.) - Hindistanda 

Alvar vilayetinde bir isyan <,:Jkmi§ ve po
lis ate§ etmege mecbur kaJmJ§IIr. 14 o)u, 
42 yarah vard1r. 

Yugoslavya · Tiirkiye 
[Ba$makaleden devam] 

c;ok kuvvetli alan Tiirk Ba§bakanmm 
Yugoslav memleketi ic;inde ve Yugoslav 
milleti arasmdaki serbest gezintisinin ha
kikaten umduklanmizi c;ok gec;en fevkala
delikler arzettigini soylersek hakikati an
cak ifade etmi§ oluruz. 

Hiikumet olarak miittefik Yugoslavya 
c;;ok ciddi c;aii§Iyor ve pek c;;ok sahalarda 
bu ciddi c;ah§malarmm parlak neticelerini 
de almt§ bulunuyor. Biiyiik milletlerde 
c;;ah§manm sonu yoktur, bilakis boyle mil
letler csah§hklan ve muvaffak olduklan 
nisbette yeni c;;ah§ma sahalarile kar§tla§· 
tiklanm ve kar§IIa§acaklanm pek iyi bi
lirler. Ancak elde edilrni§ muvaffakiyet
ler elde edilip gideceklerin teminahm te§· 
kil eder. Yugoslav hi.ikumeti bu hakikati 
c;ok iyi kavnyan bir heyet olarak c;ah§IP 
gitmededir. 0 §imdiden biiyuk bir kuv
vettir, ve halkmm hakh kanaatile 
herhangi biiyiik bir devlet payesinde 
biiyiik bir kuvvettir. Yugoslavyada 
umumi olarak §U inan vardu: Diinya bir 
araya gelse bizim sJrhmJZI yere getire -
mez, ve kar§Imiza c;1kacak kuvvetlerin 

gazetesi yaz1yor: 

Windsor Diiku, Heinem Ann ne§riyat 
mi.iessesesinden Corondion Commentary 
ismindeki kitabJn toplanmastm ve kitabm 
Diik aleyhinde tahkir edici ibareleri 
muhtevi olmasmdan dolayt bir itizar ne§· 
retmesini rica etmi§tir. Miiessese bu rica
YI kabul etmedigi takdirde, Dukiin mah
kemeye muracaat ederek zem davasi acr
masi muhtemeldir. 

Habe§ esirleri hakkmda bir 
muhtn•a 

Londra 23 (A.A.) - Canterbury, 

Rochester ve Winchester ba§papazlarile 

bircsok meb'uslar, Milletler Ccmiyeti u -

mum! katibi A venal' a bir mektub gonde-

rerek Milletler Cemiyetinin, Habe§ esir

lerine daha insani muamele yapiimasi 
ic;.in ftalya hiikumeti nezdinde tazyik icra 

etmesini istemi§lerdir. 

Bu mektubun hirer sureti, Krala, 
Gloucester Diikiine, Ba§vekh Baldwin 

ve Milletler Cemiyetind.e aza olan dev

letlerin Hariciye N aztrlanna gonderil -

miktar ve nisbeti ne olursa olsun hepsine mi_tir. 

tereddiidsiiz kar§t koymakta gozlerimiz ~-=============~~ 
kirp!lamaz. Bu, kahraman bir milletin bakamna olanca saffet ve ciddiyetile 
milli akidesidir ki kendi hesabimtza biz 

gostermi§tir. 
Turklere de asia yabanc1 degildir. 

Nic;in acaba ~ 
Millet olarak Y ugoslavya ciddi ve 

yiiksek karakterli insanlarm te§kil ettigi <;unku Yugoslavlar biz Ti.irkleri ka -
bir cemiyettir. Umuml Harbden sonra es- rakter sahibi bir millet olarak bildikleri 
kilerine yenilerinin kahlmasile Yugoslav kadar dostlugumuza itimad olunabilece
cemaati her manasile biiyiimi.i§tiir. Gun - gine ve maddi manevi kuvvetlerimizle bu 
delik politika temaslannm gec;ici ve pek dostlugu icabmda miiessir bir surette te
csogu §imdiden gec;mi§ tesirleri iizerinde celli ettirebilecegimize inanmi§lardu. 

durmaga bile yer yoktur. Bu dili bir ve DostlanmlZln hakkimizdaki bu tevec -
milli duygulan tamamile mii§terek oldu- cuh ve muhabbeti bizi fevkalade mute -
gu ic;;in yekparelik ~artlanm esasen haiz hassis k1lar. Bu bahiste kendilerine bu 
alan bir millettir, ve i§te bu millet Tiirk takdirlerindeki isabeti teminle iktifa ede
dostluguna kalbinin en derin yerlerinde nz. 
alabildigine yer vermi§, bunu Turk Ba§· YUNUS NADI 

teb haline koymak lazimdir. 
2 - Ataturk abidesi ac;;1ldiktan sonra, 

neden abidenin onunden bir gecridresmi 
yapilmadi ~ Ba§lar saga doniik, gozler 
Ba§bugun tunc heykeline miiteveccih, sert 
adimlarla ger;mek, ne muhte§em, ne heye
can verici bir§ey olurdu ~ Abideyi diken
lerin onu boylece selamlamak hakk1ydi. 

3 - Bugi.in 1700 mevcudlu olan, ya· 
rmsa, 4700 mevcudlu bir alay halini a • 
lacagi muhakkak bulunan Y edek Subay 
okulunun, neden bir alay sancag1 olma· 
sm ~ Sancaks1z asker, yetim c;ocuk gibi
dir. Biiyiik Mare§al F evzi ~akmak, Ye
dek Subay okulunu, sancaks1z ve boynu 
bukiik biTakmamah; ona kendi ugurlu 
elile bir sancak vermelidir. Mi.inevver 
Turk gencligi, ~anh sancagmm nurlu gol
gesi altmda elbette, daha buyiik bir a~k
la subay olmagJ ogrenecektir. 

Orgeneral F ahreddin yedek subayt §U 

sozlerile ne giizel tarif etti: 
« Y edck subay biiyiik bir mana ifade 

cder. Siz askcrlik meslcginin kahraman 
~ocuklarrsmiz. Hem de bu meslckle bii • 
yiimek, riitbe almak ve yiiksek makam
lara ~rkmak gaycsini giitmeycn kahra • 
manlarsrnrz.» 

Muhterem orgeneralin hakk1 vard1r. 
1htiyat zabiti, biiyiik kumandan, me§hur 
general olmak, ad1 tarihe gec;mek gibi 
parlak bir iimid ve hayali olmadan vatanl 
ugrunda, kamm ve camm verecektir; tJp

ki Mec;hul Mehmedcik gibi miitevazi ve 

~ohretsiz ... 
Vatan istedigi ve emrettigi zaman, en 

biiyi.ik feragat ve fedakarhkla olen b~~~-n 
isimsiz ve ~ohretsiz kahraman!ann olu
miinde ne yiice bir biiyiiklii~ . var~IT: 

Vatani hizmetlerin en ulviSI, m!lh va
zifelerin en giizeli alan ordu hi1.metine 'Ve 
zabitlik vazifesine ba~hyan yedek yarsu
baylan tebrik ederken ken~il:rinc g1pta 
ettigimi soylemekten kendJmJ alamJyo-

rum. 
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J
u ( Tarihi Bibliyografya ) 

lfl :.:1~~ l)efkati Bagdadi T ezkiresi 

"~~===========================:::= Yazan: Bagdadh ~efkat 
Sihirli kutu 

( Cagnlar, konferanslar, kongreler 
Topkapt kuliibiiniin kongresi 

Topkap1 Spor Kuliibi.i Umumi Kil.t!bllg!n
den: 

Kuli.ibi.imi.izi.in senelik kongresi 25/4/937 
pazar gi.ini.i saat 13 te yapllacagmdan ku
li.ibe kayidli azamn bulunmalar1 iliin olu-

YILDIZ sinemasmda 
Kadmlarm mabudu 

ROBERT T A YLOR'un 

en gilzet filmi ( Bu aks.amki program) 
TA~RA KIZI d A b b b. · d ) y k Yazma. Hat: Rtk'a. Yazt kiSmJ (15X20) Selma' mutfaktan r 1kip sofaya girdi. ii. ca a u Ir msan m1y 1. o sa 

..- · bi.iyi.ikli.igiinde 026) varak. Fat!h Millet Aynca lavemut a~k filmi :iSTANBUL: 

S E V E N K A D I N 12,30 pliikla Tiirk mus!kis! • 12,50 hava.· Kocas1, gene hergiinkii gibi, §ezlongun masallann 60Yledikler;i bir deniz perisl ki.itiibhanesi, umumi numara 770. 
iisttine uzanmi~, feri kac;mi§ gozlerile miydi ~ 

nur. 1 

pencereden d1§an bak1:vordu. Klic;iik Uzun san sac;h, deniz gozlii k1zm yii· 
T anjo da babasmm yamba§mda durmu§ zii o kadar can a yakmd1 ki Selma, ~e • 
elindeki resimlerle oynuyordu. kinmege ve korkmaga liizum olmadJgmi 

Gei'IC kadm ah§Ik oldugu bu manzara anlad1. 
kar~ISinda, bu ak§am, nedense ic;inde K1z iyice sandala yakla§tl. Gene ana 
miiphem bir kuruntunun ~;oreklendigini da kiirekleri b1rakmt§tl. Denizk1z1 tath 
duydu. Bir§ey olacaktl veya uzaklardan, ve s1cak bir sesle konu§maga ba§ladt: 
hi~ umulmadik. bir yerden birisi gelecek- - Biliyorum, dedi, siz gok bahts1z bir 
ti sanki.. I ailesiniz. Hayahmzm en l§lkh c;ag1 so ~ 

Be§ yiid1r, Selimle sakin ve mes'ud niikle§ti. Fakat bedbin olmaga hie; te ha· 
denebilecek bir hay at siiriiyorlardi. Fa kat cet yok. 
izmirin rutubetli havas1, memuriyet ha • Selma bu samimi sozler ka!'§mnda a ~ 
yatmm mutarrad ve siklci temposu Seli· fallamiJh. Selime baktt. Ihk riizgarm te
min zay1f ve i~li biinyesini ytpratmt§tl. sirile rahat bir uykuya dalmi§!I. Deniz 

T anjo dogduktan iki y1! sonra gene perisi devam etti: 

babada goze c;arpan bir kmkhk bir hal· - Evet, iimidsizlenmek dogru degil
sizlik belirdi. ilk gittigi doktor ona i§ten dir. Size ba§Jmdan g~~;~nle;i. anlatay1m 
c;ekilmesini ve sa kin bir yere gidip istira· da §a§arsm~z .. Ben ~e SI~m. g1b1 c;ok gene
hat etmesini tavsiye etti. Fakat ne fay ~ ken evlendlffi. ~lk gunler~m.IZ q~kadar .h~
da I. Adamcag1z, ald1g1 kiiriik maa§la yecanh Ve _mes ud gec;mi§tl. Biz de SIZID 
§imdiye k.adar ancak evin "ihtiyaclarmt gibi zengin d~~ildi}c. Ancak kocam c;a-
yerine getirebilmi§ti. h~Irsa ya§lyahll}yorduk.. 

Her~eye ragmen ~ah§makta devam et· Bir c;ocugumuz olunca, yuvam1za da-
ti. Fakat bu son zamanlarda Selim o ka- ha ziyade §enlik ve tathhk doldu. Ben, 
dar zayiflami§, sararmi§ ve camizla§mi~tl kocamm miitevaz1 kazancile miimkiin 
ki ister istemez i§ini btrakmak mecburi • mertebe h~pimizin isteklerini tatmine ug
yetinde kaldt. i~te 0 vakittenberi baba • ra§Iyordum. Boyle gitseydi hayatlffitzm 
dan kalma bu eski ve kohne yahda §ir • siikl!n ve saadeti bozulmiyacaktl. Fakat 
ketin verdigi kiic;iik bir tekaiid maa§ile, bir giin .. Ani bir hastahk kocamm ya -
c;1rpmarak gec;iniyorlardi. kastna yapi§tl. Biiyiik bir masrafla he ~ 

~ If. ~ men tedavisine liizum hasJ! oldu.. Hal
buki param1z yoktu .. 0 gece ben bunlan 
dii§iiniir iiziiliirken ans1zm kap1 c;alm -
di .... » 

Selma uykusundan s1c;radi. Kap1 h1zla 
vuruluyordu. 0 da, ev i§lerinin yorgun
lugu altmda, kocasmm yamba§mda, u ~ 
yuklami§ kalml§b. 

Uyku sersemligile kapiya ko§tu. Pos
taci eline, iadeli taahhiidlii bir mektub 

dis - 13,05 muhtelif pHl.k ne~r!yat1 • 14,00 ~uara tezkirelerinin pek btiyiik nok- JOHN BOLES ve son - 18,30 pHi.kla dans musikisi - 19,oo 
I k • Acikh bir oliim ANN HARD"NG <;ocuk Esirgeme Kurumu namma konfe .. san arma ve pe sath1 kayidlerine rag- I rans: Dr. Kut.si tarafmdan _ 19,30 konfe .. 

men tarih kaynaklan arasmdaki ehem- Tticcardan Ra§id Usberk klz1 Ntivey- rans: Dr. l}i.ikri.i Ali: Mekteb c;ocuklannll 
miyetinden bahsetmege liizum giirmti - de miiptela oldugu hastahktan kurtula- bakmak usuli.i - 20,00 fasll saz heyet! - 20,30 
yorum. Bagdadh l?efkat bu tezkireyi, m1yarak hentiz pek gene ya§mda biitiin Orner R1za tarafmdan arabca soylev - 20,45 
1206 da vefat eden ~air Ahmed Ratib ailesini teessiirlere garkederek per§em- fas11 saz heyeti: Saat ayar1 - 21,15 l}ehlr T s KuGuk Lord P · Tiyatrosu komedi klSmJ tarafmdan (ChoC a§azade Na§id Ibrahim Beyin yanm be gtinii saat 19 bu9ukta olmii~tiir. Ce- en retour) _ 22,15 Ajans ve Borsa haberlerl 
b1rakh~ cMiintehibah I§'ar) mecmu - nazesi bugiinkii cumartesi gtinii saat ~ ve ertes! gi.ini.in program! - 22,30 pHl.kla so· 

i 
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asma baz1 par9alar ilave eylemek su - de K1zlltoprakta Ihlamur caddesinde Iolar, opera ve operet parc;alan - 23,00 son. 
retile viicude getirmi§tir. Tezkire, yal- 130 numarah ko§kiinden kaldmlarak viYANA: 

A ve ilaveten 
M 
A Hergiio ilk seansta 

mz muas1rlarmm klsa terciimei halleri- Karacaahmeddeki aile kabristamna def- 18,15 gramofon - 19,20 halk ~rkllarinl 
le miintehab parc;alanm ihtiva etmekte- nedilecektir. ogrenelim! - 19,50 roportaj 20,05 hava, ha· 

N s Prenses T urandot I 

dir. Eser 1229 ytlmda tamamlanmi§tlr, berler, spor ve saire - 20,15 OPERA PAR· 
Alimlerimizden i:bnilemin Mahmud <;ALARI - 22,50 filimlere da!r - 23,15 ha • 

YEN• I DA.MA YEN.II berler, hava ve saire - 23,25 konu~ma ve Kemal, cSon As1r Tiirk §airlerh namm- I I MUSiKi • 23,50 EOLENCELI MUSiK:i .. 
daki tamamlanmaml§ k1ymetli eserin - 24,35 haberler. 

de, $efkat Bagdad! Tezkiresinin tarz1 T E p E B A ~ I G A R 0 E N 11 N D E BERLiN: 

~:~rz~di::~~a~;ler~~:~~; T;~~i:~s~~ Y. ka~:~~~ e~=;:n !ay2~2~ 19~~~:~:- 1:~~ 
bi, bu da Salim ve Safai tezkirelerine k M .. t G I .. es·· PEN'iN ESERLERi - 20,45 gi.iniin akislerl, Bu a §am: us esna a a musamer haberler - 21,15 SENFON:i:K KONSER -zeyl olarak yazllml§hr. l?efkat Bagdad! 23,05 hava, haberler, spor _ 23,35 DANS 
Tezkiresinin ihtiva ettigi ·isimler, §Un - Tekrar tekrar gormek istiyeceginiz ve her yerde bahsedeceginiz MUSiKist. 
lardir: me§hur emsalsiz akrobatik dansorler PE§TE: 

ihsan cDivan Efendish, i:hya cSeyid D O N 18,05 balk ~ark1Ian - 19,05 edebl yaym -
Yahya Efendi~, Eqid Abdtilhamid, Erib D Q L 0 R £ S V£ 19,40 SALON ORKESTRASI - 21,05 kan~ak 
Ahmed, Esad Muslu, Esad Bey, $eyh yaym - 21,45 haberler - 22,05 GiTARA 
Galib, E§ref Mella c<;elebizade hafidi~, Miikemmel Amerikah Patinaj iistadlar1 KONSERi - 23,10 cazband taktmt - 23,50 

OPERA ORKESTRASI - 1,10 son haberler. Asaf Mehmed Pa§a, Emin Mehmed, D U O H A M . I" L T O N BUKREI}: Emin cKarabekirzade~, Emin cSadn -
19,05 hava, konu~ma ve salre - 19,15 OR-azam Kethtidash, Enis Halveti, Basiri ve biltiln niikteleri hirer harika olan gill.oiyen meddahlar KESTRA KONSERI - 20,45 §AN KONSE· 

Muslu, Behget Muslu, Beh9et, Biirhan R:i _ 21,05 mektub k:utusu - 21,20 DANS 
Mehmed, Pertev, Tevfik, Tevfik «$ey- L i T L E J A c K y ve B A B y ORKESTRASI - 22,35 haberler, hava ve 
htilislam~, Servet, Saklb ctabib,., Ce - saire - 22,50 GECE KONSER:i - 23,50 tran-
lali ckuzattan .. , Hamid cmahlas1 d~geri nin muvaffakiyetleri gtinden giine artmaktad1r. stzca ve almanca haberler - 24 son haber-
Hayali~, Hakim cvak'antivis,., Hasib Yarm saat 17 de biitiin programla MAT i N E le~ONDRA: 
c<;orumizade,., Hayati cmtiderris,., Ha- 18,05 c;ocuklann zamam • 19,05 roportaJ-
mid, Hilmi Pa§a cdefterdar~, Hanif, 19,35 MUSiK:i _ 20,05 haberler ve salre .. 

H1fz1 cGiimriik katibh, Ha~met, Hamii ~-------------------··--------~~~,, 20,35 KORO KONSERi - 21,05 KONSER: 
Amedi, Haz1k, Hiisrev cReisiilkiittab,., M 

1
• L L AI BETHOVEN'iN ESERLER:i - 21,35 tacla-

Dani§ Siileyman, $eyih Zekai, Zihni, Bugiinden itibaren SINEMADA 23,05 haberler, spor, konu§ma, hava ve sa~ 
Zihni cYanyalh, Zihni cKe~anlt., Res- b Ire • 23,30 DANS ORKESTRASI. 

-s Bu senenin iki muazzam, siiperfilmi irden PARIS. [P T T J mi Feyzullah, Rasih cKonyalt., Rii§tii · · · : - E N . y 0 R 17,35 EOLENCELi KONSER - 20,05 ~,?AN cKarafiryeli.., Rasim cKarafiryelh, K R A L E G L I KONSER:i- 20,20 gramofon, haberler, ha ... 
Rahmii K1rrmi, Ramiz, Refet cAt9eken va - 21,05 si.irprizler - 21,20 OPERA YAYI-

Sofamn e§igine ayak basar basmaz, 
biitiin bunlar bir §im§ek h1zile Selmanm 
kafasmdan gec;ti. Kocasmm vaziyeti za
valh kadmi mjithi§ bir surette eziyor ve 
iiziiyordu. Onun giinden giine eridigini 
gormek ve bu hal kar§Ismda eli kolu bag· 
h kalmak Selmayi kivrandmyordu .. Dok
torlann tavsiyesini yerine getirmek, fzmir 
yaylalanndan birine gitmek ve Selimi a
c;Ik ve temiz havada hie; olmazsa bir yil 
tedavi etmek laz1mdi .. 

Agazade,., Resmi chattab, Remzi cEr - Artl'stleri: Amerikantn en me<~hur tenoru KARL BRiSSON NI TOSKAi - 23,35 haberler, hava. 
kilili.., Refi, Resmi Ahmed cGiridlh, 'il SE ROMA: 

uzatb.. Refet, Resim cKilislh, Refi, Raklm Ve en giizel primadonnast MARY ELl 18,05 kan~Ik yaym- 21,45 KARI:;!IK Mu. 
Bu mektub kimdendi acaba~ lc;inde Mehmed Pa§a, Rasih cRumelihisan A- Salahaddini Eyyubi ve Ehlisalib Muharebeleri s~ - 22,05 komedl - 22,45 ORG KON ... 

Gene kadm T anjoya ve Selime bir 
daha bakti. Gayriihtiyari gozlerinde iri 
hirer ya§ damlast toparland1. Kocasmm 
yanma yakla~arak: 

ne vard1? gast., Refet cFilibelizade., Re§id, Ratib Yenilmek bilmiyen TilrkliiQ-iin tarihte en sanh savfalarindan SERI- 23,15 konu§ma- 23,25 KORO KON-
f~eri ko§tu. Giiriiltiiden Selim de u • Ahmed Pa~a, Raif smail Pa§a, Ziver, t SERi - 23,50 DANS MUS±.Kisi. 

yanmi§h. Beraberce zarb itina ile ac;ll- Sahib cPirizade~, Said, Mtistakimzade --• 
lar. Mektub okununca ~r ikisi bir sevinc Saddedin, Salik cHaleblh, Selim cmiih- I 

tedi.., Seyda, ~evki, $efkat cMidillilh, 
~OCUK HAFT A Sf MONASEBETILE 

SUMER SiNEMASI - Selim, dedi, bak hava nekadar gii· 
zel. Deniz de sakin.. Kaytkla biraz do
la§sak belki ac;1hrsm .. 

Selimin klmild!yacak hali yoktu. Tan· 
joya gelince §ezlongun ayakucunda 'U -

yuk.Iaml§h ... 

sayhasi firlathlar. l?efkat cBagdadh,., Senihi, r:;;evki cTek-
Selmanm Tanjo ic;in, be§er onar ltu • furdagh•, Enderuni $akir, $iikrii, S1dd1k, 

ru§ topladigi paralarla h Bank.asmda ac;- Sahib «Galata Gtimrtik katibi., Sad1k 
MI§ oldugu kiic;iik kumbara hesabma en cHasekizade•, Salah!, Safder cyahud 
biiyiik ik.ramiye lflkmi~ti.. Kanb, Ziyai, Tahir ciistadt musikit, 

~ ~ • T1flii Gerkiik1, T1fu cGal~talt.., Zahi.r, 

Haftanm en giizel program1 olan 2 filim birden go .teriyor: 

PAT Ve PATA ~ o N Her valdenin g~rmesi liizimgelen film 
'l Louis Feulllade'•n roman• 

* * * Abid cEdirneli•, Ata cYeni§ehirlh, Ab-
Bir hafta sonra Odemi§ yaylasma dog- di, Arif Siileyman cdefterdar~, Ar-if Ku" ~u"k Bargon 
b Bu iki canciger komijin ~ <<Sular, giimii~i bir I§Ik yigmile kayna· ru ir otomobil ko~uyor_d!J. Otomobilin cReisiilkiittab~, Akif, tzzi cmtiverrih,., LEO SLEZACK _HANS MOSER ALICE TISSOT ve 

§lyordu .. Selma hafif hafif kiirek c;ekiyor ic;inde lie; bahtiyar c;ehre, etrafa ne§e ile Aziz cyahud Thsan~, r:;leyh Galib Mev - ve ADELE SANDROCK 

SiRKTE 2 YAVRUCUK 

ve kocasm1 avutmak ic;in bkralar anla- bakiyorlardi. Bunlar: Selma, Selim ve levi, Fehim cAk§ehirlh, Feyzi cKii9iik- ~~~il~el:lbe:r~a~b:er~c~e~v1~·r;d~ik~leilr·i~k·o·miiledlli;..-•• M•A•X•U•D-IA•N-•t•a•r•a•f•l•n•d•a•n•ll 
hyordu.. Tanjo idiler. kad1zade,., Feyzi c'ttsktidarh~, Ferr-i 

Kiirekler suya degdikc;e kulaga ho§ F AIK BECMEN cTatarpazarh•, Fettah cNuhzade., Kail ~;;;;;;. _________ , ___________ •·-~---,, 
cKilislh, Kani cTokadlb, La'li Ahmed, ... "' I. I. N " 

gelen bir hi§Irtl oluyordu. K1y1dan epey LO.tfi Stileyman, Lebib Amedi, Aym • M U B A L A G A E T M E M E K <; • • 
uzakla§mi§lardi. Gat·b baston tabh Miinib, Nev§ehirli Muhlis, Mekki 

Bu Sirada Selma etrafa bakarken an- «$eyhiilislam>, Nail, Seyid Ahmed, 
SIZIO, denizden bir karaltmm c;IkhgiDI Cagaloglu iJe Beyoglu ars'lmda kab- Nedim c'Uskiidarh~, Ne§et, Nesib, Te -
gordii. Bagirmak istedi .. Bogazma sanki zasmda altmdan ytlan sanh yJlan aga· bali Mehmed, Na§id Ibrahim, Niizhet 
bir§ey diigiimlenmi§ oturmu§tu. Karalt1 cmdan bir baston kaybolmu!)tur. Bulan Omer, Nafiz, Nimet, Nuri, Nusret cHar
yava§ yava§ sandala yakla§tl. Selma dik- ve goren Cumhuriyet matbaasmda M. putlu., Varid cGalatah~, Vehbi ctl'r -
k t d' b 1 d · M d gtiblii., Haif, Yeksani. a e mce, unun san uzun sac; 1, en1z . a resine haber verdigi takdirde 
?,ozlii, mavi tenli bir k1z oldugunu gor • memnun edilecektir. Re~ad Ekrem Ko~u 

I I It I I II I I I I I Ill I I II I II I I I II II I I I II It I It I I I Ill 1 I I I I I I II 1 I I II II I I I I I I II I I I I I 1111 II 111 1 1 t 1 t 1111 11 II 1 1 tIll Ill 111111 11 11111111 1 1111 II 11111111 111 1 1 1 111 1 I I I I I 111 I I 1 I I I 1 I I I I I II I I I I I I II II I II 

ipek fabrikas1 Gemlik Sun'i • 1nsaat1 • bitiyor 

1936 - 1937 sinema mevsiminin 

• ROMEO ve JULIETTEN SONRA 

EN GUZEL FiLMi! 

NAPOLi GECELERi -
ASR A s· NEMA' n 2 siiperfilimden miirekkeb 

Bugi.in I I 01 yeni program1 goriiniiz. 

KACAK SEVOALILAR 
ROBERT MONTGOMERY ve 
MADGE EVANS tarafmdan 

Hiicum Filosu 
JACK HOlT • MONA BARR I 

ANTONIO MORENO 
oyaanml, Fr&DIIZCa sozUi gilzel tarafandan oynanml!j f'ransJZCB sozlii 

ve cazib aflc rom;a;~~·~· ---~--hiiiiaiiir.ik•u•l•a•de-•m•a•c•e•ra•f•il•m•i•••l 

BUG ON M E L E K • te 2 BOY OK FILM 

1-S ay entrikalar1 
Musiki • A'k • GUzellik ve ihti,am filmi 

Amma ne §aka! 
Sanyerde Hiisntiniin kahvesinde uyu

makta alan fmn tablakan Mehmed A
liyi goren arkada§I Salih bir muziblik 
yapmak istemi§ ve yaktlg1 kag1d1 Meh
med Alinin burnuna dogru tutarak u
yandlfiDl§tlr. 

Bu· ani hararetle uykusundan uyanan 
Mehmed Ali ate~i goriince ayaga firla· 
mi§, fakat -yiizii tehlikeli surette yan ~ 
IDl§hr. Salih yakalanmJ§tlr. Hakkmda 
tahkikata devam edilmektedir. 

Halic vapuru iskeleye ~arpb 
3 numarah Halic vapuru, evvelki ak

§am Kastmpa§a iskelesine yana§Irken 
iskelede bagh duran Musatafamn yel -
kenlisine 9arpmi§ ve hasara ugratmi§hr • 

Kaza hakkmda Liman idaresi tahki
kata ba§lamt§tlr. 

A~1k te§ekkiir 
E§im ve pederim Pozanti ihtiyat is· 

tasyon §efi Remzinin 4 - 5 senedenberi 
mustarib bulundugu mide hastahgmdan 
Eski§ehir l?imendifer hastanesinde ya
pllan muvaffakiyetli ameliyat netice " 
sinde tamamen ~ifayab olmu§tur. Has
tane operatorti Bay Ferruh ve dahiliye 
miitehasslSl Bay Ekremle biiyiik ihti
mam giisteren hastabaklc1 hem§irelere 
sonsuz te§ekkiirlerimizi sunanz. 

E§i: tsmet, oglu: Fethi Ozel 

OLOM 
Girid Kandiye e§rafmdan !stanbul 

Giimriikler Ba§mildiirliigti memurlarm
dan Bahanm pederi 1stanbul itbalat 
Giimriigii miidiir muavinliginden miite
kaid Hiiseyin Bezmi K!ral diin vefat et
mi§tir. Giimriik i§lerinde biiyiik hizmet
leri alan merhuma rahmet diler ve aile
si efradma taziyet ederiz. 

AZAK sinemas1•11111 

2 - L i n «; k a n u n u 1855 Kmm mnharebesi ve 
FranSIZCa siiziU nefls bir ,aheser. sa, rollerde Haydarpa~a hastanesi 

KAY 
Bugiin 
FRANCIS 

BEYAZ MELEK 
Sun•£ ip ek tabrikasmm 19 ve dt~tndan muhtelif gorii.nii§ler SILVIA SIDNEY • SPENCER TRACY Aynca: 

Gemlik (Hususi muhabirimizden) - murin aparttmanlan, ambar, hastane, su yollannm kazilmasi masmda Roma - SARAY ENTRiKAKARI: 2,20 • 6,10 ve 10 da EN BOY OK TEHLiKE 
Burada y~pllma~ta ol~n sun'i ipek fab- kantin, kazino, nhhm gibi yardJmci bina· I liar devrine aid bir tabm eski paralar Seanslar: LiNe KANUNU : 4,15 ve 8,15 te TiM MAK KOY tarahndan 
rikasmm I§!e~esme aid biittin binalar !arm in§asma ba§lanacak ve bunlar da meydana g1km1~ ve Miizeye giinderi1 • :::::::::.::::::::::::::::,: 
bitmi§tir. ~lffid1 bunlann ic;erisinde rna • agustosa kadar bitmi§ olacaktu. mi~tir. ••••••••••••••••••••••-
kinelerin montajma ba§lanmt§hr. Kasabaya ii~; buc;uk kilometroluk bir Biitiin bu in~aatm vaktinde ve muvaf-

Bu meyanda en ehemmiyetli o!an mesafeden demir borularla fabrikaya fakiyetle ba~anlmasmda tktisad Vekale- B .. •• p E K sinemasinda 
kuvvet santralmm montaj1 mayJSta bit - getirilen (lhcak) suyunun tesisah da bit- timizle Siimer Bankm yakm aliikas1 ve ugun 
ml§ olacak ve temmuzda fabrika tecriibe mek iizeredir. Bu suyun borulara top - fabrikamn klymetli miihendisi Mehmed ~a§tlacak maceralarla, Miithi§ Serg~se§tlerle balta 
i~letmelerine ha§hyacaktir. lanmast Gemlik ovasmt batakhktan ve Alinin biiyiik bir iftihar hissesi var- gormemic. Ormanlann v~ btnlerce 

Bu birinci kiSim in§aattan sonra me- sitma yatag1 olmaktan kurtaracakhr. Bu d1r. ~ 
vah§i hayvamn hiikiimdan 

Hakiki ve Yegane TARZAN JOHNNY WEiSSMULLER 

TARZAN KACIYOR 
Ougfin TURK sinemasmda bfiyUk Rus ihtil&li 

Kron§lat Rahrig e lileri Ts~~~e Aynea' lsmet Inann'nnn Be~~: s~y~b:ti ~.0,,~.~~ula avdetleri TUrk~e sihlii badi~·~ lilmL 
KJzll :htilalin en deh,etli sahneleri, horkun~ intikam denlz ve kara muharebelerl BAYRAM MONASEBETiLE BUGUN ve VARIN sahahJan saat 11 de .ve 1 de ucuz mabne.er vardir. I 

ti.iyler Urperten vak'alar mat· 1 11 d lt"b ' Yalmz bu seansla1 da biletler Birinci 'LO - Balkon 25 • Hu<ust 35 kuJU$lur. 
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24 Nisan 1937 

Ge~mi' giinlerin 
hem komik bir 

hem act, 
hadisesi 

Bel~ika Prensine 
sOyledigim nutuk ! 

St~~f~a kendiligimden soz soyleme~e ha~Iadlm, 
mudur ve ders naz1n kiiplere bimyordu. Me
ger gelen, Krahn karde~i degil, bir lngiliz 
amirah degilmi imi~? Netice yirmi giin hapis 

ve on be~ degnek! 

-- II 
Miihendishanenin son simfmdayllTI. 

Gene diinya kadar izinsizligim var. Gene 
haftlardanberi anamm yiiziine hasretim. 
~andil 'Ve bayramlan iple. ~ek.i~oru~. 
b' almz say1h giinler hiirmetme b!Zlm gi
b 1 ba§1 cezadan kurtulmtyanlan evine 
Iraktyorlardi 

k Bir gun ge~e mektebde bir tela~. Gene 
d O§U§tnalar, gene serhademe elinde ba -
w ana f1n;ast kirli duvarlann yiiziini.i a • 
gtrt~nakla me~gul. Gene sabahtan bizlere 
Yem elbiselerimizi giydirdiler. Mutlak 
ecnebi bir misafir geliyor. Amma kim 
ola~ 

Mektebin koridorunda bizim almanca 
tnuallimi M. Vizental ile kar~tla§ttm. 

- Selim Sm1l dedi. Gene on be§ 
hafta kadar izinsizligin birikmi§ oldugu
nu dahiliye zabitlerinden ogrendim. Sa
na bir fmat daha t;tkh. C~en sene Strb 
Krahna mekteb idaresinin ernrile verdi
gin nutuk sayesinde bi.itiin izinsizliklerin 
affedilmi§ti. Bugiin mektebe Bel._ika 
Krahmn karde§i geliyor. Coreyim seni, 
k_o~ miidiire soyle, buna da bir nutuk ve
ttrsen belki gene bir miikafat goriirsiin, 
ded' l. 
h Bu teklif pek i§ime geldi. Hemen ders
aneye ko~tum. Nutku yazmaga ba§la-

d•- N' · b' · d'k "d" ~··· 1yetlm 1hr 1 ten sonra mu ure 
~ostermek ve sonra Kral (Leopolde) iin 
ka.rde§ine okumakt1. 
l' am ben nutku bitirmi§ ve son ihtiram 

cUmlelerini yazmak iizere iken amiral kt
~~~etinde gogsii ni§anh bir zat, ya~mda 

lltk Amirah Hikmet Pa§a. daha btrkar; 
Padi§ah yaveri. miidiir, ders nazm, 
d.<~hiJiye amirJeri hep birden bizim Slnlfa 
l!ttdi!er. Smtfm birincisi, bak! kumanda· 
811l~ verdi. Hep birlikte ayaga kalkllk. 
Mtsafiri selamladtk. ~imdi b1r anda ka
tatltnt vermek laz1mdt. Nutku okuyay1m 
tnJ, okumayay1m m1? N e olursa olsun 
ded' un ve ayaga kalkarak: 
d - Altesse Royall diye soze ba§la -/n. Misafirler de, mekteb idare heyeti 
e bu emrivakiden §a~nmi§lardi. Ben 

b~tkurnu soylerken ders nazm ile miidiir 
~irlerine soruyorlardt. Buna nutuk ver· 

mesi ir;in emir verdiniz mi~ Hayul Ben 
de vermedim I 

T abii ne miidiir, ne de diger arkada§· 
Ian neler soyledigimi bilmiyorlard1. Nu
tuk bitti. Misafir biraz ilerledi ve tam bir 
ingiliz telaffuzile: 

- Ben Altesse Royal degilim. Bir 
ingiliz amirabytm I Kmm seferinde bii
yiik yararhklar gostermi§ olan TUrk bah
riyelilerinin torunlanm gormek ir;in !stan
hula geldim. Kral henadanma mensub 
bir adam olmadtgtm ic;in Altesse Royal 
tabirini yerinde bulmadtm, Maamafih 
hakkllllda gosterilen bu tezahiirata te§ek-
kiir ederim, dedi. . 

0 bu sozleri soylerken benim de ba
§Jmdan a§agi kaynar sular dokiilmii§tii. 

Eyvah yandim, diyordum. Filhakika 
Amiral biitiin stmflan dola§Ip gittikten 
sonra, palaskah kap1 '>avu§U geldi: 

- Selim Smt Efendi seni miidiir bey 
<;agmyor, dedi. Ne yaz1k Dimyata pirin
ce giderken, evdeki bulgurdan olmu§tum. 

Miidiir, ders nazm, daha birka._ za· 
bit ben oda kaptsma geldigimde bagna 
bagiTa konu§uyorlardt: 

- Y ezidin· pashrmasm1 c;tkarmah I 
- Kemiklerini ktrmah I 
- Bilmez olaydt, nereden o franSJZ· 

cay1 ogrenmi§ I 
<;avu§ ic;eri girip beni getirdigini soy-

ledi. Kahn bir ses: 
-Gel! 
Betim benzim kiil gibi, it;eri girdim. 

Miidiir yiyecek gibi i.istiime yiiri.idii: 
- Mel'unl Sana nutuk vermek ir;in 

kim emir verdi? Durdugun yerde ha§I· 
mtza i§ mi ac;acaksm. Ha ... 

- Miisaade buyurun da arzedeyim. 
Ecnebilere kar§l misafirperverligimizi 
gostermek i'>in ... 

Laktrdtml bitiremedim. Hemen hay -

k1rd1: 
- Cell Kapl c;avu§U I AI bunu lo • 

caya tiki. 
Bana da: 
- Sana misafirperverligin ne oldugu-

nu anlatacagtm maskara! 
Ben hapisaneye gittikten biraz sonra 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 57 
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-Size soz vermeseydim ben de bu
giin gelmiyecektim, dedi, hasta degilim 
amma yorgunum, uykusuzum. 

- 0<; dort defa karar verdim. vaz
~t!(;tim. Benim burada bir fuka kuman -
~llltn vardt. <;ok severdi beni. Beraber 

l!tdecektik. Hastalandt. Karacigerinden 
aleliyat oldu, oldii. Bir de annem mani 
0 ~ Arhk onu dinlemiyeyim, diyorum. 
.., utkundu. Sesinde aglama buhram 

ard1. Orhan sustu. Gene zabit oksiirii -
Yordu. 

Dzun miiddet konu§mad!lar. 
Or han itiraf etti: 

l:n - Ben bugiinkii ziyaretimizi biraz 
anastz buluyorum, dedi. 
Bahri deniz.e baluyordu. Hir; ktmtlda

tnad1 ve Orham duymamt§ goriindii. Son
ra dogruldu: 

- isterseniz doneriz. 
Orhan dii§iindii ve ilave etti: 
- 1skeleden yahya bir mazeret mek· 

tubu gonderemez miyiz? Ben de .. 
Gene zabit ka§lanni c;ath ~ 
- Olmaz! dedi. 
Bahri o kadar dalgm goriinuyordu ki 

vapurda ve iskeleden yaliya giderken ka
y1kta pek az §ey konu~abildiler. 

Mektebin oniinden ge<;erlerken, nht!m
da duran mtiid lhsan, Orham gori.ince 
kollarmi yukan kaldtrarak bagtrmi§h: 

- Orban Bey! mektebe telefon etl 
M Udiir bey seni anyor, adresini arad1, 

CUMHURIYET 

Beyrutta tevkif 
edilen diplomat 

l[__c oc 0 K R u H i!~T 1··- - J . ---j~ I ... 

lrakb Hariciye memuru; 
hiikumetinin tayyarele
rini Franco'ya satmt•! 
Beyruttan bildirildigine gore, lrakm 

Paris el._i!igi ba§katibi Abdiilaziz Elmu-

Y alan sOylemenin ruhi 
23 Nisan 

bakintdan tahlili V etrni§ iki millet gafil bir hmcm 
alevile kavrula kavrula ulu Ti.irk 

. miletini kucaklaytp zuliimat a
lemine dii§iirec~k bir gurub halketmege sa
va§trken tek btr el, tek bir irade, tek bir 
deha, 0 han! han! oriilen gurubu durdur
du, samadani bir §afak yarattJ, tarihin 
alnma ash. Biz, Atatiirkiin eseri alan bu 
samadani §afaktan bahsederken 23 Nisan 
diyoruz. 

zafferin tevkifi biitiin siyasi mehafilde 
son derece heyecan uyandtrmt~tJr. Mu • 
maileyh, Esperia vapurunda, ve vapur 
Beyrut limanma girdigi mada, Emniyeti 
Umumiye miidiir muavini tarafmdan tev
kif edilmi§tir. Miidiir muavinile lrak kon
solosu gemiye girerlerken, nhtJm • 
da da kalabahk bir polis miifrezesi bek • 
lemekteydi. Abdiilaziz Elmuzafferin ka
marasmda ara§hrma yaptlrnt§ ve kendisi 
Miiddeiumumi tarafmdan birka'> saat sii
ren bir sorguya c;ekildikten sonra tevki -
faneye gonderilmi§tir. 

Bir ~ocukta uydurmak ve hakikate 
rniktarda hayal katmak istidadt 

gayritabii 
vakit ge~ir

lazim bir hastabktJr 

Abdiilaziz Elmuzafferin, Bagdad hii
kumeti tarafmdan Frans1z Yiiksek Ko • 
miserligi nezdinde yaptlan bir te§ebbiis ii
zerine tevkif edildigi s<iylenmekte, buna 
sebeb olarak ta ba§katibin, hiikumeti na
mma satm aldigi askeri tayyareleri Gene· 
ral Franco kuvvetlerine satrnJ§ olmas1 
gosterilmektedir. 

Diger taraftan, bu mesele hakkmda 
Bagdaddan pek az tafsilat verilmektedir. 
Alman malumat, sadece, §imdiki lrak 
hiikumetinin irti§a ve irtikabla miicadele
ye azmettigi ve idari kadrolan tasfiye hu
susunda hi<;bir tedbiri ihmal etmiyecegi 
merkezindedir. 

meden tedavi edilmesi 
Maddi hastahklarda oldugu gibi rna

nevi hadiselerde de aramlacak §ey hadi
selerin sebeblerini tahlil ehnek ve zaman 
gec;irmeden eldeki vasttalarla hemen ted
virlerine c;ah§maktu. Y alanCI!tk ruhi has
tahklann en yamanlarmd!n biridir. Kii • 
c;iik c;ocukta ba§hyan ve vaktinde oniil1l" 
gec;ilmiyen bu ruhi halin biinye i.izerinde 
umulmadtk sarsmtJlar yapmas1 c;ok m,uh
temeldir. Biitiin manevi hastahklan te§vik 
ve te~i eden amilin yalan ve yalancthk 
oldugunu soylersek mubalaga etmi§ olma

ytz. 
Herhangi bir hmiZhk, hilekarhk, sah

tekarhk, hased, ktskanchk. katil ve sair 
vak'alanm tahli! ederken ahnmi§ ifade -
lerde yalanm ne a<:J smtmakta oldugunu 
goriiriiz. y alancthk himzhgi ortmek i~in 
kullamlan en kuvvetli silahlardan biridir. 
Babasmm cebinden aldtgl birka~ kuru§ 
i'>in, mekteb arkada§lanndan c;aldtgl k,a
lemlerden dolay1 cezaya c;arptlmamak 
ic;in yalan soyliyen ~ocuk kendisini koru
yor samr. Muvaffakiyetli yalanlarla ayt· 

lzmir • Tire arasmda i§liyen bm1 orterek ve su~unu gizliyerek cezadan 
otobiisler kurtulan c;ocuk, bundan bOyle her i§ledi-

Torball \Hususi) - Izmir Belediyesi gi suc;un ic;inden yalan soyliyerek kurtul· 
kazamtzla Izmir, Tire ve Baymd1r ara- may1 dii§iiniir ve bunu biiyiik bir muvaf
larmda seyriisefer eden otobuslerin yol- fakiyet sayar. 
cularm e§yalarml koymaga mahsus rna- Y alandtgm kotiisii karde§lere, akraba 
halline ticari e§ya ve hatta tavuk, kec;i 
ve sair hayvanah bile yiiklediklerini ve ailenin samimi dost <;ocuklarma kar§I 
gorerek bunu menetmi§ti. ktskanchk, hiddet ve hatta intikam almak 

$l.mdi Torbahdan veya !zmirden ha- neti<:esinde atfedilen suc;lar ve iftiralar -
reket eden otobiisler haddi ·istiabiyi dtr. tftira diye bildigimiz bu tiirlii yalan· 
ge~memek §artile yolcu almakta ve ti- dan maksad, sevilmiyen, c;ekilmiyen kim • 
cari e§ya yiiklememektedirler. Fakat seleri ana babanm, akrabalann, dostlann 
her iki aihetten de biraz uzakla§hktan nazannda kotiiliyerek onlan mi.i§kiil bir 
sonra §Oforlcr kendilerine gore tesis et- vaziyete sokmakbr. Boyle bi.iyiiyen bir 
tikleri hususi istasyonlarda yolcuyu ba· r;ocugun ilerisi hie; te iyi degildir. Mesai 
hk istifi haline getirmekte ve ticari e§- arkada§lanm kotiilemekte zevk duyan 
yay1 da yiiklemektedirler. 

Yolcularm miitemadi §ikayetlerini bir kimsenin cemiyetteki yeri bittabi '>ok 

nazan dikkate alan belediyeler, §Ofor - menfidir. 
leri yalmz hareket mahallerinde degil, Mubalagah sozler yalamn hafifi saytl
§ehir veya kasaba hariclerinde de kon- makla beraber zamanla t;ok kotii akisler 
trola kar~r vermi§ _v~ alakadarlara bu yapabilir. Mubalagah sozlerin ancak ~o
yolda emtrler vermi§tlr. cukluk c;agmda yeri vardtr. F akat s<iyle

M. Vizental gelip beni gordii: 
«- Zavalh Selim Strn felaketine bi

raz da ben sebeb oldum, Belc;ika Krah
nm karde§i miizeye gitmi§, mektebimizi 
ziyareti yanna btrakmt§ ve tesadiifen o 
saatte §ehrimizde misafir olan lngiltere -
nin mi.itekaid bir amirali gelmi§. Ne ya
zJk ki bu haberi ben de §imdi ogrendim, 

nilen ve anlatJlmak istenilen mevzularda 
liizumundan fazla mubalaga ve hayal 
kan§mca i§ '>1kmaza girer ve tehlike ba~ 
gosterir. Bu tiirlii hadiselerde icab eden 
tedbirler siiratle almmahchr. 

ilk alh ytl ic;inde mubalagaciltgi ve uy· 
durmacthgt ile §Ohret bulan c;ocuk hie; ol
mami§ §eyleri olmu§ gibi gosterir ve haki
ki vak'alara kendi hayalini katarak anla-

dedi. 
Oolan olmu§, ok yaydan ~tkmi§. ben hr. 

A linin kiilahm1 V eliye giydirmi§tim. Be§ y a§mdaki bir ktza ak§amlan soy le-
Kalbim heyecan ir;inde c;ar§ambayi nilen kedi, kopek veya ku§ masallan bir 

dar ettim. Ak§amiistii bermutad talebe, giin sonra tekrarlattmhrsa bahsede gor
mektebin yoklama meydamnda dizildi. diigii bir siirii kedi, kopek ve ku§u birib:
Nobetc;i amiri karakaph defterden §U rine kah§tlrarak anlatJr. 
karan okudu: Bu ya§taki c;ocuklara zaman mefhumu 

«Harbiye iic;iincii seneden Selim Sun hi._bir mana ifade etmez. Bu giin, yann, 
Efendi, gelen ecnebiye bilaistizan nutuk bu ak§am, bu sabah, yann sabah, bir, iki, 
irad eylediginden yirmi giin hapsile on iir; saat once ve sonradan hie; bir§ey anla-
be§ degnek darb1 !» · mazlar. 

Ortaya gene beylik serildi. Beni yiiz· <;ocuklarm fante;iye zaflan c;oktur. 
iistii yattrdtlar, iki amir kaba etlerime ay- Ciinliik hadiseleri kendilerine mahsus ve 
va degneklerini indirirken, can aClSile ko· mahsus kelimelerle si:iy\iyerek anlat!r du
pardtgtm vaveylamn duyulmamas1 i~in rurlar. Haddi zatmda fantezi <;ocugun 

borazanlar act a01 ~ahyordu! 
SELIM SIRRI TARCAN 

zihnini a~r, hayalini ve lisamm kuvvet~ 

lendirir. Mesela biiyiik annesini kaybe -

sallaniyordu. dar bir sir halinde kalan 9zgilerini if§a 
Yahya geldikleri . zaman onlan alt ettigi ic;in on a pek r;ok §eyler kazandm • 

katta kar§thyan lela!, Orhanm dizlerine yordu. Orhan:n elini stkan avcunda her 
kapamr gibi egilerek yerden selam ver r zamankinden fazla dirilik ve mukavemel 
mi§, dogrulup Ia Bahrinin yiiziine bakm- vardt. Bahriye bakmca biiyiik bir keder
ca elini agzma koyarak biiyiik bir hayret le gozlerini oniine indirdi; ona dogru u -
gostermi§ti: zanan eli bo§lukta sallamr gibi olmu§tu. 
-A ... Hasta miSimz Bahri Bey~ Hic;bir §ey sormad1. Orhamn kar§Isma o· 
Yukanki salonda onlan yalmz btrak-' turmu§tu. Goz kapaklanm kapadt ve bir 

h. Bahri Orhana sigara kutusunu uzat - an gi.iliimsiyerek uyur gibi durdu; sonra 
ml§, sonra bir kelime soylemeden dola§ • ac;h. Dudaklannm etrafmda goriinen 
maga ba§lamt§h. Bahri de ona hayretle ne§e ile gozlerinin i~;indeki hliziin yiizi.i -
bakh. Dilinin ucunu biiyiik bir tecessiis niin manasm1 ikiye bOliiyordu. Bunlardan 
yaktyordu: «N eniz var, kuzum ?>> diye hangisi dogru ~ 
soracaktt. Sustu ve arkasma yaslandt. Orhan sordu: 

1r;eriye Samiye Hamm girdi ve kendi· - Bugiin kaytk fahmza baktmtz m1) 
sini tanmmtyacak bir hale getiren ne§eli - Hay1r, vakit bulamad1m. 
bir yiizle ona yakla§h; Orhan, aralann- Samiye Hamm Orhamn tipini akraba-
da iki iic; adtm kalmctya kadar onun Sa· lanndan birine benzetmi§ ve ilave etmi§
miye Hamm oldugunda §iiphe etmi§b: ti: 
bu kadm1 kendisinden en a§ag1 yedi sekiz - <;ok zeki bir adamd1r, hepimiz se-
ya§ daha kii~;iik bir ktz karde§i kadar veriz. 

den dort ya§mdaki bir c;ocuk arkada§lan
na biiyiik annesinin lstanbula gittigini 
kendisini ve karde§lerini orada bekledi -
gini ve onlara §ekerlemeler haztrladtgtm 
soyler. Biiyiik annesinin g~tiigiinii hi! -
mekle beraber annesinden i§ittigi bu si:iz
leri arkada§larma tekrarhyarak hayale 
Slglmr Ve ooy\ece kendisini avutur. 

Oyun arkada§lanm hayalinde canlan· 
dtran c;ocuk normal saythr. Hissiyatc;a a
normal derecesini bulmamt§ bu hayali 
arkada§lar c;ocuk ic;in bir tehlike te§kil 
etmez. Bununla beraber, hayal ve reali
tenin yerini almamahdir. Biitiin vaktini 
hayale veren c;ocuktan korkmak gerektir. 
Kendisini hayale kaphrmi§ c;ocuk hergii
kii oyuD arkada§lanm bulmakta ve onlar
la normal bir yolda oynamakta giic;liik c;e
ker. <;iinkii bamba§ka bir diyarda ya§J • 
yormu§ gibi hareket eder .. 

Cerek hikayeler uyduran, gerekse ha
yali arkada§lar canlandtrmaktan c;ocuk -
Ian onliyemeyiz. Bunlann ~ocuk zihnin
de bir dereceye ve bir yere kadar yer tut
malanna miisaade edebiliriz. Bu hudud
dan ileriye gitrnelerine mani olmahytz ve 
kendlierine demeliyiz. 

Ana babanm ve muallimin her tiirlii 
ihtimamma ragmen yalan s<iylemekten 
vazge~miyen c;ocugu pateleji doktorlanna 
gostermek gerektir. <;iinkii, normal vazi
yete yakmla§II'laktansa uzakla§mayt tercih 
eden bu tip c;ocuklar anormal saythr. 

Hilmi Malik Evrenol 

Ege batakhklarmm 
kurutulma&J i~in 

1zmir {Hususi) - Hiikfunet, merkezi 
Bergama olmak ve batakhklarm kuru -
tulmast, su mecralanmn temizletilmesi, 
nehir ve c;aylarda yap1lacak ameliyenin 
planlarmm haztrlanmast i~in bir su ida
resi te~kil etmi§ ve miihendis, kondoktor 
kafilesini de gondermi§tir. Bilhassa Ber
gamanm Bakm;ayt ile Gediz nehri mec
rasl iizerinde tevakkuf . edilecektir. Bu 
arazide pamuk zeriyatmdan beklenen 
biiyiik ·istifade, Balor~ay ve Gedizin Ia§ 
mevsiminde ta§arak etraf1 batakhga 
~evirmesi yiiziinden, bir tiirlii elde edi
lememekte ve binlerce doniim arazi su 
altmda kalmaktadlr. Halbuki 1slah edil
mi~ pamuk cinsinin de verilmesi sure
tile bu havaliden milyonlarca lira loy
metinde pamuk almabilecegi anla§Ilml§· 
trr. Boyle bir idarenin tesisile mevzuun 
ele almmas1, Bergama, Menemen ve ci
varmda biiyiik bir sevinc ve §iikranla 
kar§llanmi§tlr. 

~ 

Fen heyeti, derhal havalarm miisaa -
desinden istifade ile bu arazide tetkik
lerine ba§hyacak ve klsa bir zamanda 
p;rojelerini hazuhyacakhr. 

Bul'sada meyva vaziyeti 
Bursa (Hususi) - Son haftalar ir;inde 

§ehrimize ve civara lora~ dii§tiigunden 
ovadaki yemi§ bahc;elerinin ~ok zarar 
g5rmii§ oldugu, bilhassa §eftalinin bu 
sene hemen pek az olaca~ soylenmek-
tedir. • 

Bu soguklardan miiteessir olmtyan 
meyva, elmadtr. Zeytinlere bilakis ~ok 
yaramt~ttr. Bu sene Mudanya ve Gem
lik havalisinde zeytin mahsuli.i hem gii
zel, hem de bereketlidir. 

23 Nisan?.. Bu bir giin miidiir?.. Ha
. Ciinler, saniyelerin, dakikalarm, saat

lerin k1sa boylarile ol~i.ili.ir. Halbuki 23 
nisanm tarihlere stgmtyan hududunu bun
dan sonra gelecek nesillerin ve amlann 
mi.itevali, miiteselsil ve sonsuz rakamla -
rile de ol<;mek miimki.in olamtyacakhr. 
0, Ti.irk tarihinde ezeliyettir ve o tarihte 
ebediyet olacaktJr. Ezelle ebedin mik • 
yaslara baglanmasi ise elbette imkan -
S!Zdlr. 

. 23. Nisan bir tarih midir?.. Haytr, ta
nhlerm hem meb'dei, hem meadi var
du. Halbuki 23 Nisamn kokii biitiin ta -
rih mebdelerinin gerisinde, Tiirkliigi.in 
var oldugu amlann ic;indedir. Bu ktde -
me mebde denmez, sadece k1demi rout • 
lak denir. Meadi ise giine§in ve kiirenin 
sonuna baghdtr. 

Oyle ise 23 Nisan nedirL Ben biiti.in 
aczime ragmen, bu biiyiik giinii, a~n ay· 
n hirer devir olan giinlerin kaynag1 ola
rak tasavvur ediyorum. <;i.inkii 23 nisan 
olmasayd1 9/1 0 kanunusani 1921, 30 
mart 1921. 23 agustos, 13 eylul 1921 
26 agustos 1922, 30 agustos 1922, 1 l 
te§rinievvel 1922, 24 temmuz 1923, 29 
te§rinievvel 1923 tarihleri de olmazd1. 

Halbuki o giinlerin her biri • gene tekrar 
ediyorum - hirer devir olarak tekevviin 

etmekle be§er tarihini §ereflendirdiler, 

insaniyetin yiiziini.i agartttlar, hakkm 

kuvvete ve Turk giiciini.in de her kudrete 

galebe edecegini isbat ettiler. 

Birinci lnonii nedir, ikinci. inonu ne

dir, Sakarya nedir, Dumlup1nar nedir, 

Mudanya nedir, Lozan nedir ve bunlarm 

muhassalas1 alan Tiirkiye Cumhuriyeti ne

dirL T arih, bu yiiksek kelimelerde mi.in

demic ve miinderic harikalann, akla ve 

hayaJe Slgmaz zaferJerin ozi.inii ara§lmr· 

ken 23 Nisanm goz kama~hnct I§Jgma u

la§tr, 0 ozii bu sonmiyen ve sanmiyecek. 
olan §afakta bulur. 

23 Nisan, Tiirk bayragmdan almrp 

zillet ~urumuna ahlmak istenilen ayla 
ytldtza yepyeni bir nur, yepyeni bir ma

na ve yepyeni bir kudret nak§etti. Her 

Turk, o mubarek bayragm dalgalam§m

da 23 Nisan giiniinun ay ve yt!dtzla ku

cakla§hgmt, yani o giini.in haki ve fani 
degil, semavi ve sermedi oldugunu go -
riir. 

Boyle bir giinii, kendi tarihinde ya§ar 
goren ulu millete ne mutlu I 

M. TURHAN TAN 

M. Turhamn eserleri 
1-Kadm Avms1. 
2 - Cem Sultan. 
3- Timurlenk. 
4- Tarihte Turkler ic;in bi.iyiik 

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

!erin kitabhanelerini siisliyecek 
nefis bir koleksiyon te§kil eder. 

- Beni gene fazla ecnebi sevmekle I lime soyle~edi · bu bahi - 1 y d' 
itham etmeyiniz; onlann mekteblerile bi- nm elleri titre~egw e b sl ac;I mt ca S e !a-

. k'l d k f k F k a§ ami§ I. amtye Zlffi 1 er arasm a ~o ar var. a at, Hanim devam etti. 
Orhan Bey, yi.izi.iniize kar§J methetmek _ B 'I B h · · 
gibi olmasm amma sizin gibi muallim ec- t ~ B' . 1 ~7mk a n size nekadar anlat-
nebi mekteblerinde de yok. Sizden ders t' I IZJb~l' IT ayik<;Im!Z vard!, onunla o-
1 k r ---'I L an an I tyor musunuz ') 

a IT en ~~ t\i.u:c;ede pek c;abuk ilerle- O h · 
mi§ti. r an ba§mi kaldtrmadan: 

Orhanm arkasmda duran lela! bag1r- - Evetl dedi. 
dt: . - Y akmda hapisten ~tkacagm1 da bi-

- A!.. <;atu c;allr gazete okumaga bi- hyor musunuz ~ 
le ba§lami§b. - Evet. 

Samiye Hanun oniine bakarak: 
- Tiirk~esini unutacak diye korku -

yorum, dedi, sizden hir§ey rica edecek -
tim, fakat, cesaretim yok... Bilmem ki 
haftada bir defa ... 

Or han soziinii keserek cevab verdi: 
- Ba§iistiine ... 
- Hem de sizi s1k s1k gormii§ olur • 

duk. 
Orhan tekrarladt: 
- Ba§iistiine. 
Samiye Hamm Orhamn tabagim ken-

di elile degi§tirerek: 

. Kaptdan '>lktnak iizere olan lela!, ge
nye donerek, bahanesiz durmu§tu. Onun 
bu merakma da giiliimsiyen Samiye Ha
mm: 

- Korkuyordum, dedi, bana bir fe -
nahk yapar diye... Hatta sizden bir§eY 
daha rica edecektim. F aka t arttk ehem -
miyet vermiyorum. 

Bahri sordu: 
- Bravo abla ... Herifi yumu§at -

maktan vaz m1 gee; tin? 

d d
-:- Hareketlerimizin t;ogu manamd1r, 

e 1. 

Kederli bir sesle tekrarlad1: 

bulamach. 
Rthtlmda, kaYikla bir hizade ko~arak 

gencle§tiren s1m yi.iziinde, k1yafetinde ve Y emekte de ona hissedilecek bir faz
yiiriiyii§iinde arayarak ayaga kalkt1. Sa· lahkla ikram ve iltifat etti. <;ok ne§eli 
miye Hamm da Bahrinin haline dikkat goriiniiyordu. Bahrinin kar§Ismda oturan 
etmi§ti. F akat iclalden ve Orhandan da- Vedia, hiizniinii onunla, ne§esini yenge
ha az hayret gostererek §efkatle: sile taksim ediyormu§ gibi zaman zaman 

- 0 mekteb meselesi olmamahydt 
a~a, oldu i§te, dedi; kabahat bizim Ce
mtlde de var. Daha dogrusu kabahat 
bende. <;ocugum da her•eyde 'I . . -

Samiye Hamm Bahriye gelince haki
ki bir §efkate biiriinen sesile: 

- Dii§iindiim, yavrum. dedi, aklma 
koymu~sa yapar: nasihatin ne faydas1 
var? Hapisten c;tkmca ben onun gonliinii 
almaga c;ah§lflffi, Diin 1clalle kendisine 
biraz para gonderdim, reddetrni§. 

_,... w 

yogu .. 

~~~m1 arkaya dayach. Yiizii c;ok has
tad" 11~.1• Ge~;en defaki pembelik ve korpe 

uz uk y · · d' I It enne §Im 1 a nmda ve burnunun 
b anadlannda brmlZI yuvarlaklar ve ka· 

arctklar vardt. Rengi soluktu. 

haber veriyordu: 
- Celal istifa etti. T elefon etmeyi u-

nutma! 
Bahri onlann bu konu§malanna dikkat 

edemiyecek kadar kendinden gec;mi§ bir 
haldeydi. Kayigin en ufak sarsmttlarile 

- Y orgun goriiniiyorsun, Bahricigim. canh ve durgundu. Orhan, ikidir bu ya-
d.edi. hda bir kere bile gormedigi Cemilin ne • 

Vedia da gelmi§ ve Orhana dogru ko- rede oldugunu sordu ve onun leyli bir ec
§arak ilerlemi§ti. Cozlerinin renginde bir nebi mektebinde oldugunu ogrendi. 
robu vard1 ve viicudiiniin o zamana ka • Samiye Hamm dedi ki: 

• 

v· b d ' I en g1t 
megt en en ogrendi. 

O~han on~ne bakarak susuyordu; 
Bahn adeta hi<; yemek yemedi ve bir ke-

-

Hizmet._i sesini yiikselterek: 
(ArhM Nr~ 



6 CUMHURiYET 

Askeri mektebler spor bayramt 

~ 

1).,;;)j """""~ 

Diin tes'id edilen askeri mektebler bayrammdan muhteltt int1balar 

Yarinin ~elik viicudlii Subaylan 
--------------------------Abnan teknik neticeler askeri mektebler talebesinin her sene viicudce 

yeti~tiklerini gostermektedir daha miitekamil bir ,ekilde 

. Askeri mektebler ~por b~yrar~n, K:ule·J sene 30 metroya, cirid 35 ken 39 a, giille J (~e~z) i~inci, 57 kilod~ .Fe:id (D~niz) 
II. Maltepe, Heybeh Demz hselen ve 9,5 ken II ,5 a, smkla yiiksek atlama bmnc1, Ah (Maltepe) ikmct, 61 k!loda 
Deniz Gedikli okulunun i~tirakile dun 2,40 ken 2,60 a, yi.iksek atlama 1,45 ken Kadri {Deniz) birinci, N uri (Kuleli) 
Taksim stadyomunda yaptlmt§tlT. 1,65 e, uzun atlama 5 metro iken 6,20 ikinci, 66 kiloda Kemal (Kuleli) birin~i, 

Saat iki buc;ukta, spor hyafetlerini gi- metroya yiikselmi§tir. Muammer (Deniz) ikinci, 72 kiloda lb 
yinmi§ giirbi.iz askeri sporcular, onlerin • Bundan ba~ka futbol ve voleybol gibi rahirn (Kuleli) birinci, Osman (Maltepe) 
de bandolan ve mekteb renklerini ta§tyan oyunlarla boks ve giire§te de goze c;ar· ikinci, 79 kiloda Sedad (Kuleli) birinci 
bayraklarile, yollarda birikmi~ halkm al - pacak ilerleyi§ler ve farklar kaydedil • Zi.ihtii (Maltepe) ikincidir. 
kr§lart arasmda T aksim meydanma gele- mi§tir. Daha evvel mekteblerimizde oy - G iire$te: 

rek, abidenin etrafmda saf saf dizilmi§ - nanmam1~ olan hendbolda da, yeni ba§· 56 kiloda T urgud (Kuleli) birinci, 
lerdi. lanml§ olmasma ragmen c;ok muvaffaki- Sungur (Deniz) ikinci, 61 kiloda Kemal 

Londrada 400 lira-
ya satdan s1ralar! 

Bir milyon ki~ilik t,ribiin· 
ler hemen hemen 
kamilen kiralandt 

Londrada caddelerin iki tarafmda 
1,000,000 ki~i i9in yapzlan tribunlerden 

bir gorii.nii.~ 

Evvela bandonun ~ald1g1 lstiklal mar- yetli neticelere vanlmt§hr. Bu suretle di- (Kuleli) birinci, Haydar (Maltepe) 
§lm talebe hep bir agtzdan ve meydam maglan kadar adaleleri de geli§rni§ olan ikinci, 66 kiloda Hikmet (Maltepe) bi
~mlatan bir ahenkle soyledikten sonra, ve her bak1mdan gucu yetkin bir hale rinci, ~i.ikrii (Deniz) ikinci, 72 kiloda 
di.irt rnekteb talebesinden se~tilmi§ bir grup gelm~§ bulunan yannm bu g~nc. s.ubayla- Cihad (Kuleli) birinci, N ecmi (Deniz) 
tarafmdan abideye biiyiik bir '<elenk n az!Z ulusumuzun her ve~thtle 1hmadma ikinci, 79 kiloda Mehmed (Maltepe) Londra, eski §eklini hemen hemen 
konmu§tur. lay1k bir olgunluktadular.» birinci, Yusuf (Kuleli) ikinci, 87 kiloda kaybetmi§tir. T a~t giyme merasimi tarihi 

B U 11•• l b " ) d HuJu•51· {Kule]1') bt'r1'nc1·, C::ant' (Maltepe) yakla§ttk~a. §ehirdeki degi§iklik te art-
inden fazla dinr sporcunun, relik a- zun. uz~n. a ,...§ anan . u soz er en y 

d 
~ "' d kt t I b h t b d k ikincidir. maktadtr. Caddeler ba§tanba§a tribii.n • 

alelerini gosteren bir ornek zarif klya • sonra, Ire or, a e ey~ 1 a •v .e .ere : lerle doludur. Bin alarm on uncle yiik~e· • 
fetlerile dold d kl r d h lk «- Ad1m adtm tak1b ethgimlz ~ah§· 4 X 1 00 bayrak yari§mda Deniz li -ur u a I mey an, a m . I . . len anfiler, evlere d!§artdan ginnege mah-
siirekli alkt•laril ugv ld rke kaft'! 1 r rna ve muvaffaktyet enmzden ~ok mem· sesi birinci, deniz gedikli ikinci gelrtii§ler-' e u a n e e • T . •v• • k I 'f 'h / sus merdivenler konulmu~ kissini vermek-
ayni intizamla T aksim stadyomuna ha - nunuz. esls etttgmtz re or ar 1 ti ara dir. tedir. Bir mil yon ki§i almak uzere ya -
reket etmi§lerdir. deger. Bilbassa biitun kar§lla§malarlmz· F utbolde Kuleli birinci, Maltepe ikin- pilan bu yerlerin on kislmlan, bizim pa • 

St d h f h • b' k da birbirlerinize kar§I gosterdiginiz bi.i - ci, hintbolde Kuleli birinci, Deniz lisesi d a yornun er tara 1 rna §en tr a· ''k . . .. k k k d l'k d ram1zla tic; art yiiz, ,geri taraflan kuk 
labahkla hmcahmc; dolmu§tU. yu] samd Jmtyetk ve .!uhse .. ar e§dl . u!" ikinci, voleybol Kuleli birinci, Deniz Jj. eili lira mukabilinde kiralandtgi hal de, 

Ord .. . . . gu ann an c;o mute assiSlz.» emt§tlr. sesi ikinciligi kazanmi§Iardu. hemen he s' d h · d'd k t I 
u Mufettt§l <?rgeneral F ahreddm, Bundan sonra 93 7 senesi askeri mek- · P 1 a a §Im 1 en apa 1 ml§, 

Korgen I S ]'h I t b l D . k Kazananlara kupa, madalya ve diplo- 80,000 ki•ilikten fazla yer kalmamt•tlr. 
era a 1 • s an u emz u " tebler arasmdaki miisabakalarda kaza • d 1 d I b b d ' ' 

manda Alb M h dl b' k k rna agih masm an sonra ta e e an o• Y oil ann boyunca dikili olan agv a dar, 
• m ay a mu a Jr~o as e- nanlara kupa madalya ve diplomlan da- ld b' ] · · · k 

n ve m'']k" b'' "kl · b 1 d v 'b" ' sunun <;a Igt ve 10 erce gencm I§tlra seyircilerin alay1 gonnesine mani olma -
.. .. u 1 uyu erm u un ugu tn u • gihlmt§br. ettJ'gVt' istiklal mar•I biiyiik b1'r sayg1 ile 

nun oniinde u"zer1' k I d I AI 1 K 1 1 6 D • sm diye kesilmi•, baz1 heykellerin i.istu" or· • ne up a ar ve rna a - man netice ere gore u e i e- d 1 · b k b b ' yalar d' 'I · 1 b d ' in enmi§ ve unu mi.itea 1 giir ii.z spor• ti.ilmii•tiir. 
• 1ZI ffil§ o an masal).m a§tn a, as- niz lisesi 4, Maltepe lisesi 2 birincilik 1 k k 1 b' d ' 

ken mektebler spor te§kilatma riyaset e- kazanmt§lardu. cu ar pe mii emme tr ge~i resmi yap- Hemen her tarafta, iisti.i asian hey -
den M It )' · d' k k mt§lardu. kelciklerile suslii bayrak direklert' dt'k•'l-a. epe Jses1 tre toru urmay yar· Muhtelif spor ~ubelerine gore alman 
bay Ad1! b' t k · d d k b d k' I Spor §Ubelerine gore ayn ayn ve bir- mi•tir. Bu direklere, merasim gu"nu" f1'IaA • . . 1r nu u 1ra e ere ura a 1 derece er de §unlardtr: • 
merasJmi a~mt§tlr: Atletizmde: birinden gi.izel kiyafetleri ve ellerinde o malar ast!acakttr. 

B • spora aid me,., ki.irek, raket, top, smk, Ta,. · • · .. .. 1 k 
. «.- ugiin bur ada askeri mektebleri • J 00 t d V d d (D · b' · · "' Y giyme merastml gunu yap! aca 

me ro a e a emL} mnci, e!dJ'ven hatta bu meyanda Dent'z li'sesJ' · 'd h d 'd f l mtztn h b · d k' b resmtge~t e, er evre a1 i.ini orma ar sporun er §U esm e 1 ir yilltk Hasan (Maltepe) ikinci, 200 metroda 
~al~§~a ve yan§malanmn yi.iksek netice • Vedad (Deniz) birinci, irfan (Deniz) sporculanmn elleri iistUnde gotiirdiikleri giymi§ ktrk bin ki~ilik bir figuran kafilesi 
I:nm kutlulamak ic;in toplandik» diye ikinci, 400 metroda ~iikran (Deniz) bi- zarif bir kik olmak iizere, giirbiiz spor - i§tirak edecektir. 
Soze b I b Ad'! 1 d 1 ] b · 1 · k h" 1 Biiti.in Londrayi ayaklandtracak o • . . a§ tyan yar ay 1 §OY e evam rinci, brahim (Maltepe) ikinci, 800 met- cu ann u g~I§ en, CO§ un teza urat a 
etmt~tir: roda Hicri (Deniz) birinci, Fethi (Ku- miitemadiyen alkt§lamyordu. Ian tetevvii~ alayl gi:iri.ilmemi~ derecede 

I. ihti§amh olacakhr. 
«- timad ve iftiharla goriiyoruz ki !eli) ikinci, 1500 metroda Kemal (De· Diinku bi.iyi.ik spor bayram1, asketi ---=~;;.;.;;------

askeri mekteblerimiz kultiir sahasmda ol- niz) birinci, Naci (Maltepe) ikinci, mekteb talebelerinin zaten malum olan Stalin, Molotof ve Voro§ilo· 
dugu kadar sporda da her y1l artan ve 3,000 metroda T urgud (Maltepe) birin- fun tetkikleri 

.. ~ .. " .. k b · K 1 (D · ) 'k' 'd' dinclik ve canhhklarmt, bir~oklarmm goz· gogsumuzu a artan muvaffakiyetler CI, ema emz 1 mct tr. Moskova 23 (A.A.) - Stalin, Mo-
go." stermektedirler. Geren ytla nazaran Boksta: lerini ya§artacak derecede, bir kere daha ,. lotof, Voro§ilof ve Ejo£ dun Volga -
btlhassa atletizmde miihim farklarla iler- 51 kiloda Hasan (Deniz gedikli) bi- gostermege vesile olmu§ ve boylece, milli Moskova kanahm ziyaret ederek mun -
leyi~ler gori.ilmi.i§ ve rekorlar kmlmt§br. rinci, Miinib (Deniz gedikli) ikinci, 53 bayrama bir ba§ka haz ve ne§'e katmi§· zam in§aatm muhtelif k!S1mlanm tetkik 
Cec;en sene disk atma 27 metro iken bu kiloda Orhan (Kuleli) birinci, Nejad hr. etmi~lerdir. 

' KO$e ~}a~~.~!.!~!~_e_s_r_a_r_l _.I 
- i~eriye muhakkak birisi girdi. Bu - Kim sin, ne istiyorsun? 

adam dost olsaydt cevab verirdi. Demek Diye hayktrdt. Ceketinin kolu siynl -
ki hirsJzdir. Hem de beni takib eden bir mt§ olan bu bilegi o derece stkmi§tl ki can 
hirsiZ... Cunkii hatta aradudan paranm actsile silkindi, kurtuJ.du. 0 zaman Nuri 
bu odada oldugunu bilseler bile benim de hemen yast1gmm altmdan diidiigii 
burad_a. oldugumu. anhyarak ~eri ginne~ buldu ve bUtiin evi ~mlattJ. 
melen Icab ederdt. Maamafih... Odamn i~inde birka~ ayak sesi birden 

Evet, miilahazasmtn bu ktsm1nda b1'r d Jd H · N · · II uyu u. eps1 unmn iisti.ine c;u an ~ 
tereddiid ge~irdi. Y oksa htrs1z onun ] d k' r_ k b' b ml§ ar 1, 1 Kaptya ya m · tr a§ka ses: 
mevcudiyetinden ha. ber. da. r olmadan, bo§ y · · d d 1 

d - etl§, 1m a •• 
sand1g1 bu o aya gtrrnt§tl de i~eride birisi 
oldugunu i§itince m1hlamp kalmi§ veya Diye baga•d1. 0 kim? .• Nuri §a§ud1. 
~ekilip gitmi§ miydi? Odada haydudlarla bogu~an ba§ka birisi 

daha mt vardt? 
Hit; ses i§itmiyordu. F akat birdenbire Bu sua! bir §im§ek gibi akhndan get;-

yiiziine havlu gibi bir§ey at!ldi, bogazt sa- ti. Y oksa hi~ biqey dii§iinecek hal de de
nidi. Bu hiicum onu hareketsiz biraktt. ·1 gt di. Bogu§uyordu. Hem de garibi, ne 
Zehirli bir havlunun bir iki dakikada <;o- h" ucum edenlerin ne maksadla, kendisini, 
ziilemiyecek derecede ba§Im s1ktigma 1 · h nast llll a etmek istediklerini, ne de nef· 
hiikmetmi§ti. T eneffiis ettik~e zehirlene- sini nasi! miidafaa edebildigini an lama • 
cekti. dan bogu§uyordu. 

Bu hal de kalamazdt. Y atagmda dog- Evvela yatagm i<;inde, sonra hahda 
rularak g1rtlagm1 stkan ellere sanld1. Si- g1rtlagma, bacagma, sanlan eller, iistii.ne 
laht da di.i~ii§tu. Ytrtar gibi tuttugu bir ~1kan, yere yuvarlanan bir viicud sonra 
bilegi c;ekince havlu kurtuldu. bir ba§kast ... Hi<;bir mukavemet ~orme • 

den bir di.i§mamn iisti.inden tekerlendigini, 
inledigini duyuyor, hie; bir ses i§itmeden 
bir ba§kasmm kendisini yerden kaldtnnak 
uzere uzandtgtnl seziyordu. 

Derken bir bacagmt ~iddetle c;eken bir 
elle birlikte bacag1 samld1. Bu bacak ta 
kurtulunca iistUndeki biitiin tazyikler 
kalkm1~ oldu. 

Nuri hemen f1rladi, yatagm arkasma 
ge~ti. Masamn iistiindeki kibriti ald1. 
Caktt ve §amdam yakt1. Bu bir tek mum, 
oniinde bulunan aynamn aksile odayl hay
li aydmlatmi§tl. 

F akat Nuri arkasuu doner donmez yii
ziinii gonnedigi zay1f, ince birisi elini uza
tarak §amdam yere ftrlatti. Ortahk gene 
zindan gibi karanhktt. Bu bir an siiren 
aydmhkta yamba§tnda yalmz bir adam, 
kapmm oniinde ba§ka bir hareket sez
mi§ti. Y amba§mdaki adamm golgesi Sa
moilof'u ~ok hatulat1yordu. Bu kinle Nu
ri ne yaphgmr bilmiyerek karanhkta at!l
d! ve: 

- Mel'un Samoilof, sen sin ·sen ... Sim
di elime ge~;tin. Simdi camm c;tkaracagtm 
senm ... 

Diye haykudt. Odada mi.ithi§ bir bo
gu§ma ba§ladJ. Oteki: 

- Benim, fakat ne yaz1k ki sana iste· 

djgini yapamadtgmi isbat edemiyecegim. 
Ci.inkii bir dakika sonra gebereceksin ..• 

Diye cevab verdi ve Nuriyi gutlagm
dan yakahyarak yere y1kt1. Nuri onun 
iki kolunu sJmstkt tutmu§, hareketini daha 
tehlikeli bir hal almaktan ahkoymu~tu. 
Bu mada gutlagmi stkan kolu, ktracak 
kadar biiktii ve Samoilof inliyerek yere 
ytktldi. Nuri kendini toplamaga c;ah§a • 
rak ayaga kalkarken o kendisinden evvel 
s1c;radt ve bu sefer ayakta gene birbirin
den zerre kadar aynlam1yarak ve ikisi de 
silahlanm ele almaga vakit bulamiyarak 
bogu§tular. 

Fa kat N uri, siiriiklenerek ta pen cere 
kenarma kadar gelmi§ti. Bir kol darbesile 
pencere cammm §anglr §ungur kmlmasl· 
m dt§aridan ba§ka birisinin ginnek isteme
sine atfetti. Halbuki kendileri pencere o
niinde idiler ve cam Samoilof'un kolile 
kmlmi§tl. 

Nuri mt1 pencereye dayanmt§, kmk 
camlann ensesine batmasmdan l;ekinerek 
gerilemege ~ah§t!kc;a dii§mam on~, pen
cereye itiyor, sanki bahc;eye ftrlatmak is
tiyorpu. Fakat buna lmkan da yoktu, 
(:iinkii pancurlar kapahyd1. Bir an geldi 
ki Samoilof'un elinden kurtularak karan
hkta geriledigini, sonra y~mh~§mdan uza-

24 Nisan 1937 

CUMHURiYETiN 
Coc-gklara hazirladigi bayram 

Minimini mektebliler dun kendilerini davet etmi§ oldugumuz sinemalarda 
filim seyrederken 

cCumhuriyet:. in 3,000 ilkmekteb ta
lebesine haz1rladtg1 bedava sinema te
§ebbi.isii muvaffakiyetle ba§anlmt§hr. 

*** 23 nisan bayrammda, gazetemiz, kii-
\Uk karilerini unutmad1. Giiniin Turk 
yavrularma haztrladtgt ne§'e ve sevinci 
arttirmak, onlara imkan nisbetinde bir 
hizmette bulunmak iizere tedbirler ald1. 
Bu arada, istanbul tarafmda ilkmekteb
lerde okuyan ~ocuklardan U\ bin tane· 
sine, istanbul ve Beyoglu tarafmdaki 
sinemalarda bedava sinema gostermeyi 
ve onlara ho§larma gidecek baz1 si.irpriz
ler haz1rlamay1 dii§i.indi.i. 

Gazetemizin kiic;lik okuyuculanmtza 
kaq1 gosterdigi bu dostane cemileden is
tifade etmesi tabii olan laakal 3,000 ~o
cuk oldugunu biliyorduk. F~kat, v~sait 
noksanhg1, s-inemalarm daha evvelden 
haztrlanmi§ programlan olmas1 ve buna 
inzimam eden birc;ok imkans1zhklar bi
:ii, bu te§ebbiislimi.izde daha dar bir c;er
c;eve ic;inde hareket etmiye mecbur bt
rakmt§ti. Bu sebeledir ki, lie; bin davet
limizi, istanbuldaki muhtelif ilkmekteb
lere taksim ederek hepsine ayr1 ayn 
davetiyeler gondermi§tik. Davetlileri -
miz, di.in sabah saat on bire dogru, ba§• 
larmda ogretmenleri oldugu halde, is
tanbul ve Beyoglu tarafmda bu miisa
meremizin hazJrlandlj?;I TUrk, Melek ve 
Ferah sinemalarma gelmi§ler ve arka
da§lanmiz tarafmdan kar§Ilanmi§lardtr. 

Miisamerelerimiz, iic; bin yavru igin 
haZlrlanmi§ti. Fakat, davetli olan mek
tebler haricinde birgok kiigi.ik okuyucu
lanmtz da bu davetimize alaka gostere
rek sinemalara' gelmiJ? bulunuyorlardt. 
Bu vaziyet kar~tsmda bu yavrularm da 
hatm ho~ edilmi~. bu suretle bedava si
nema seanslarimizda 5,000 den fazla c;o
cuk haz1r bulunmu§tur. 

Turk sinemasmdaki mi.isameremizde 
1,200 c;ocuk vard1. Miisamereye saat 
11,30 da ba§land1. San'atkar arkada§I -
m1z Mesud Cemil, 23 nisan bayramm • 
dan, sinema tarihinden bahseden giizel 
bir hasbthal yaph ve si:izlerinin sonun
da ki.ic;uk davetlileri hep beraber :i:stik
lal mar§mi soylemege davet etti. Sine
rna salonunu dolduran · binlerce yavru, 
herkesi heyecana dii§iiren bir ~U§i§ 
ic;inde istiklal mar§IIDlZl soyledi. Bun -

dan sonra miniminilere, c;ok ho:;;Iand1k· 
Ian giizel bir filim gosterildi. Filim a
rasmda numaralar yapan hokkabazlar, 
ki.i~iik davetlilerimizi kahkahaya ve 
ne§'eye hogdular. Turk sinemasmdaki 
miisameremiz saat bir bu~ukta bitti. 

Melek sinemaBmdaki miisameremiz • 
de tam zamamnda ba§lad1. Burada, edib 
arkada§lmtz Peyami Safa, bir hitabe i· 
rad ederek kiic;uklerin bayramm1 teb • 
rik etmi:;;, ve biiti.in kiigi.ikleri teshir e
den tath bir musahabe yapml§tlr. Bun
dan sonra ~ocuklan alakadar eden me
rakh bir filim gosterildi. Burada da hok· 
kabaz vard1. Aynca, ressam Muazzez 
ne§'eli ve komik bir monolog si:iyledi. 

Istanbul taralzndaki miisameremiz 
$ehzadeba:;;mda Ferah sinemada ve· 

rilen mi.isamere de <;ok muntazam ve 
gi.izel oldu. Muht'elif · ilkmekteblerden 
aynlan c;ocuklar, muallimlerile birlikte, 
muntazam kafileler halinde gelerek sa
at on bire kadar yerlerini alm1:;; }:mlun· 
dular. 

Saat tam 11 de, giizide ~.rkada§lffiiZ 
Mekki Said, kiic;i.iklere ktsa birkac; soz 
si:iylemi§ ve onlan cCumhtiriyet:. gaze· 
tesindeki agabeyleri namma da tebrik 
etmi§tir. 23 nisamn yi.iksek manasm1 ve 
bunun aynca bir c;ocuk · bayramma te
sadiif etmes·indeki uguru, ki.i9iiklere an· 
latan arkada§IIDIZ, SOzlerinin SOUUnda 
bizlere bugiinii haz1rhyan biiyiiklerimi
zi saygt. ile anml§, bu strada, tiyatroyu 
dolduran binden fazla yavru, arii su -
rette hep birden ayaga· kalkarak: 

- Ya§asm Atati.irk, ya:;;asm bi.iyiikle-
rimiz, diye haykumJ§br. . 

Bu sahne cidden c;ok heyecanh olmu§· 
tur. 

Bundan sonra, ressam Muazzez, kii • 
c;iik davetlilerimize eglenceli bir mono• 
log si:iylemi:;;, monologu takiben hokka
bazlar birc;ok marifetler gi:istererek yav
rulara eglenceli bir vakit gec;irtilmi§• 
tir. Hokkabazt tni.iteakib, c;ocuklara, 
kendilerini alakadar' edecek bir filim 
gi:isterilmi§ ve tam saat on iic;te miisa -
mereye nihayet. verilmi§tir. Minimini
ler, sinemada gazetemize te§ekkiir ede
rek ve ayni intizamla Ferah sinemasm• 
dan aynlarak mekteblerine, oradan da 
evlerine donmi.i§lerdir. 

Minimini davetliler den ba§ka bir grup 

narak pancuru ac;ttgm1 sezdi. 

Odanm ortasmda bir§eyler yuvarlandt. 

Agtr bir cisim oradan oraya c;arp1ldt. 

Nuri bu fusattan istifade ederek yatagma 

yakla§h ve tabancastm buldjl. Tam ata

cagt mada birisi: 

- Am an ka~tyor, dikkat Kenan Bey! 
Dedi. ~a~ka bir ses: 
- Pencereden ka<;1yor ... 0 tarafa ... 
Diye haykirdi. Nuri ne yapacagmt 

§a§Jrmi§ti. El(nde silaht nereye tevcih .ede
cegini dii§iini.irken gozii bu simsiyah ka
ranhk ic;inde <;ok hafif bir aydmhk veren 
carnian kmk ve pancurlan a~1k pencere· 
ye miiteveccihti. 

Arkasu1da bir kibrit c;akiid1. Y ere 
dii§en §amdamn ii~ mumu birden yak1la~ 
rak .aynah konsolun iistiine konuldu ve 
bu sayede N uri, odadakilerin hepsini gor
dii: 

Sonra geriye donerek oda kap!SIDI kapa .. 
d1. O~tiiba~t peri§an, ne oldugunu ta~Ir• 
mJ§ gibi bir kanapeye kendini atan ihtiyar 
Tahir Efendi ile bir elindeki kam din • 
dirmeg.e ~ah§an elektrik memurunu ve 
ceketini di.izeltmege c;ah§an Avniyi ayn 
ayn gozden ge~irdi. 

lhtiyar Tahir Efendi, yorgunluktan 
bitmi§ bir halde stk stk nefes alarak pen· 
cereyi gosterdi: 

- Kap1y1 neden kilidlemiyorsunuz ?. 
dedi. Haydud pencereden kac;tl! .•• 

N uri, son derece em in bir sesfe: 

- Hayu, dedi. Haydud Samo.jlof 
bir yere ka<;mad1. 

Elektrik tamircisi, sol elini bir bezle 
sararak: 

- Kenan Bt>y. dedi. Ben de ayni fi• 
kirdeyim. 

. (Arkas~ var) 

Biri ihtiyar Tahir Efendi, oteki vekil- ( 
har<; Avni, ii~;iinci.isii de ... Ciinduz bah
~ede dikkatine ~arpan elektrik memu· 

Hac1. Re~;it ve 
bir mira.s 

ru. •· 
V e i§in garibi §am adam yakan da oy-

du. Bu §a§kmhk arasmda Nurinin ilk i
§i pencereye ko§mak, silahmt uzaltp ka -
ranhkta bir lahza bahc;eyi suzmek oldu. 

Bltmek Uzere olan .. Ko!fe 
minderi " roman1m1z1n zeyli 

blrka~ giine kadar 
bat;hyacakt~r. 
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KOmii~ sergisi a~tldi 
Miihim bir nutuk soyliyen Ba,vekilimiz ismet 
inonii, komiiriiu. i~timai hayattaki k1ymetini 

Schuschnigg- Mussolini 
lki 'aa,vekil hangi 
mevzuu gorii,tiiler? 

Yedek Subag 
Ataliirk anztz 

Okulunda 
diin a~zldz 

bilhassa tebariiz ettirdi Bir FransJZ gazetesine 
[Ba§taratz 1 fnct sahttese] gore A vusturya hareket 

Sergide temsil edilmekte bulunan Tiirk Seraiyi gezeceklerin 
miiesseseleri de ~unlardu: e- serbestisini istemi, 

lki heyecanh • meras1m 
E~ Bank, ibrahim l~·ksalan, Zango~- nazari dikkatine Romada ~Ikan Gi;;;nale d'!talia ga -

yan_tJcaret evi, Kozlu ko""mu··r i~leri, maden -- · M 1· · S h h · " 
t k k ' Ankara 23 (A.A.) _ Sergi U- zetes1, usso 1m - c usc mgg miil .. _ 
et 1 ve arama enstitusii Soma komiir katmda tetkik edilecek belliba§lt mese-
Vade~i, T elgaz, Turk Ticaret B ankasi, mumi Katibliginden: Ielerin alh madded en ibaret oldugunu 
Y~hb1 Koc;, ve Bolit ltd, yeni eczane, 1 - Komiir sergisini raha~a ve soyliyerek bunlar1 §Oyle tasnif ediyor: 

uksek Ziraat Enstitiisu ve Ziimre za· serbest~e gezebilmelerine imkan ~er- 1 - !talya - Avusturya miinasebatl 
de. mek ve hususi izahat verecek tekms - ve bu iki memleketin civar milletlerle 
~erek e§yalarm biiyiik itina iJe te§hir yenleri bilhassa her sta~d ha§I~~a ha· olan miinasebetleri umurni surette gaz-

ed 1m k 1 · h d b.l k · ermyt tale- den g~irilecekt.ir. 1 e te o dugu standlann tanzim1 usu- 21r bulun ura 1 me 1~1D 5 .,. • 

su._nda sergi tertib heyetinin gosterdigi bii- besile ziyaret edecek m_ekteblen.n ~n 2 - Roma protokollanmn tatbik §e -
k u ~ ~~ 

Yu dikkat ve itina, gerek ba§ta onur sa- a§a~t iki gun evvel Sergt mu~m ~- 3 - !talya ile Avusturyamn, 11 tem-
lonu olmak iizere biitiin serg1 salonlart • tibhgine telefonla veya yazt Ile mu· muz 1936 tarihli Avusturya- Alman an-
nm tezyini i§lerinde Munir Hayri ve ar- racaat etmeleri, la§masl ve son !talyan - Alman itillfla-
kada§lannm gostermi§ olduklart yiiksek 2 _ Ve biitiin mektebl~rin ziya • rile aHikadar diger siyasi menafii, 
muvaffakiyet bak1mmdan <<heynelmilel t tmeleri biiyiik Ba§vek1l taraftn - 4 - tta1yan - Yugoslav anla§ma1an -
ki:imiir sergisi» biitiin gezenlerin takdirle- ~ean e emir buyurulmu§ oldugu, nm, Avusturyarun siyasi menafii ve Ro-
rini toplami~IIr. 3 _ Vilayetlerden halk gruplan, rna protokollan manzumesi iizerindeki 

Memleketimizde ilk olarak kurulmu§ 1 1 f dan ya husust ve urnumt akis1eri, 
alaAkah tuccar grup an ara m • 

olan bu beynelmilel serginin kazand1g1 d b 5 - Habsburglarm avdeti meselesi, 
h Pllacak ziyaretlerden . e a.n .• u u~ • 

aklt muvaffakiyetin en giizel ifadesini, 1 h 1 6 - Badema Avusturya siyasetinin 
ruldug~ u takd!,.1e aym mu a aza 1 e 

buoiin se·rg1"y1· gezdikten sonra, profesor, 1 takib edece~ istikametin mii§'iri olan 
<> haberdar e.dilmemiz liizumu ?PO u - k 11 Al Bayan Afetin Ekonomi Bakanhgi Miis- Roma proto 0 arile, Avusturya - -

le§an Kurtoglu F aike a~agJdaki ciimle • nur. __) many a ve !talya - Almanya itilMlann-
ler!e anlattigl inl!balarmda bulmaktayJz: dan, Avusturyayt uzakla§brmak husu -

d .. ·· ·· ··niin muvaffak bir eseridir. Bu sunda baZI devletlerin gi)sterdikleri te-
«Aiakadarlar k1ymetini h~ §iiphesiz U§UnU§U k 

gu .. zel eser jrin harcanand ~arabv. e em
1
ek mayiiller. 

daha fazla takdir ederler. Ben ~ok iistiin Y - 1 
memlekete ogiinmege eger If var I Giornale d' talia, Venedik miillkatt-

Ve miikemmel buldum, istifade ettim. Bu k 1 k 1 k zandmm§tlf. Bu sergi orne o rna ~a- mn, bilhassa bu son noktayt aydm at -
sergi bizim sergicilik hayahmizda, tekni- stflanm ta§Iyor. Buradaki ' gor~~kler~ mak hususunda miihim bir funil olacag1-
gimizde muvaffakiyetli bir ad1m te§kil e- urdun namzed oldugu mes ud Jshkbahn m kaydetmekte ve Almanya tarafmdan Yedek Subay Oukuluna dikilen 
diyor.» Y I b. .: "d" » Avusturyaya ve <;ekoslovakyaya kar§1 [B"•t"r"~ 1 ..__. l"hftese] kuvvet j 1r garanust II. . • 1 .. v .... ,. .,,..., .. 

Ba,vekilimizin nutku Dahiliye Vekili Siikrii Kay a dedi kt: gliya bir tehdid yaptldt~ bahanesi e A- maddi masraflanm temin etmek, gerekse 
Ankara 23 (A.A.) - Ba§bakan Is- . lAl B b"Il iii ve vusturyayt, Almanya aleyhinde tahrik I d k" h k 1 . «- Sergt Ce a ~!ann g ffak ic;in <;ekoslovakya ve Fransa tarafmdan ara ann a 1 ey e tra§, ressam, m1mar ve 

met lnonii bugiin Beynelmilel Komur metodlu ~aln~m~smt~ g~zel ve muva n bir te§ebbiis yaplld1~01 hatlr~atmakta _ miihendislerin bilfiil ~ah~ak suretile vii-
sergisini ac;arken §U nutku soylemi§tir: olmu§ bir esendtr. SIIDdiye kadar y~p1la dtr. Mezkfir gazete, Avusturyanm, yeni cude getirdikleri Atatiirk amtmm kii~ad 

«- Arkada§lar, sergiler ic;erisinde bu sergi giizelh~ ve bir siyasi manzumeye girmekten imtina toreni de yaptldi. 
Ankarada ilk defa kurulan Arstulusal teknik tamamhhgt itibarile Turk mtlle • gostermesinin, §imdiye kadar takib et - Y edek Subay okulundan bu devrede 

Komiir sergisini §imdi a<;Iyoruz. Memle • tinin yiiksek idealine en ziyade yakla~an ti~ siyaseti teyid etti~ini ilave etmek - mezun olanlann saylSI gec;en devredeki • 
kette ki:imiir istihlakini, komiirii muhtelif ve yakt§an milli bir eser olarak gostenle· tedir. Jerden iistiindiir. Bunlann 400 ii Oniver· 
Yerlerde ve makinelerde, evlerde kullan • bilir.» . . . lnrilis gaetelerine gOre sitede, mutebakisi diger mekteblerde 
may1 ogretecek ve kolayla§hracak bir Giimriik ve lnhisarlar Vekih Ah Ra· Londra 23 (A.A.) - lngiliz gazeteler-i, yiiksek tahsil gi:irmii§ veya liselerde yeti§· 
miiessese olarak bu sergiye ~ok ktymet Schuschnigg - Mussolini goriipnelerini mi~ genclerdir. Avrupada ikmali tahsil 
veriyoruz. na ~<- Sergi hakkmda §imdi yalmz ~- dikkatle takibde devam etmektedir. etmi§ olanlann sayiSI da miihim bir ye • 

Serginin maksadt, burada g&;terilmi§ t1balanmt arzedecek vaziyette~i~. Sergi· Times gazetesi diyor ki: kiln tutmaktadJr. 

l I k · "hh. · .. rmek ve istifade etmek ~m tekrar cBu gorii<!l'nelerin esasm1, Avusturya Abideye ~elenll u an makinelerden bu mem e etm I ya· Yl go B · · -r·· 
cma uygun olanlann se<;ilmesidir. Sergi - gelecegim. lnttba~ §Udu~.: .. u se~t 1tm· ile <;ekoslovakya arasmdaki miinasebet- Merasime saat 9 da ba,lanmt§ltr. Y e-
ye layik oldugu ehemmiyeti tevcih ede • diye kadar Tiirk1yede gorulmemt~ .. d~~~: ler mesele.si te§kil etmi§tir. !talyada A- dek subaylar iki tabur halinde ba§lannda 

fi Cede muvaffak olmu§tur. Ba§ta gorgulu vusturya ile Almanyamn yalun bir bir- kumandanlan yarbay Behzad Koker ol-
rek i~tirak etmek isabetini gosteren rma• 1 k 
Ja~a,.. v.e , pu beynelmile~~~qw~,: .. ~)A~a J;Jto~o~ ~.!\Jca~u ~~lal . B~r~~ ·a ,rna~ le~mesi ~?§iinii~m:m~ktedi_!". Bununla dugu halcle mektebden hareket ederek 

.. I k l kk"" tm k .Uzere s.ergiyi luranlara k.ar§.! tak If e betaber ooyie bir mki§'af c;ok muhte - T aksim abidesinin oniine gelmiqlerdir. A-
gosteren mem e et ere te§e ur e e ·11· ~ ld" ltal bu Jn.kqafl ,._ " 
terim " • r ·~ "'lhinaet hialem ·d ln/i;;if-iilttbltof" · £Q;~ ~ ~ d yantn arzusu, , · ~&;tn;.imGAde sekir:-.ubay tarafmc!an ta -

B . , ' I dolaytsile bilhassa vatan - Bayan !s~et lnonii inti a annl toY e zaDm~l aT 1lr ... af I -·-1 . §man ve iizerinde «1937 senesi 1700 ye-
u a<;II§ h lA tmt•ttr• a1 y e egr se 9 ....... an yanyor. d k b "b 1 .• d . k · 1 di~· okta u asa e " · e su ayi» 1 are enm ta,tyan muazzam 

a§lanma l§aret etme IS e~ gtm n k• «- <;ok istifadeli bir sergi gi:irdiik. ..venedikte Avusturya ile ttalya dost- b" I k dJ S 1 9 45 t k t . 
bu serginin miimkiin oldugu kadar ~0 T "b" d bu""yiik muvaffakiyet gi:isteril- lu~nun yeniden tesis edilmi§ oldu~ 
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d ·1· ·· ··1 esidir ertl m e .. il" !tal Sch hn" ,. H b 1 a mar~mt ~;a maga ai a 1. gen-Yurdda§ tarafm an gezi tp goru m . . . B .. de b ka bir iki defa daha soyleneb Ir. ya, usc Igg m a s . h . 1 . l·I .. I l 
S . . b"lh "1 I . ezmesini ki:i - mt§hr. ugun n a§ .. .. d bur"'lann yeniden tahta g.....,.esi mese- em ep hlrden shk_a mar§mt soy eme e· 

erg1y1 1 assa a1 e enn g • . d v· Evlerimizde komur en & -y-- · hi h h 
tn"· .. k 11 I · • e kolayhklannt ztyaret e eceglffi. . . d ~· . lesinin mrf dahili bir Avusturya mese- n ru an co§turan ve ta1t1ran eyecan u-
y ~u~ u a~~k yer en~I. v hele kadm • daha genit mikyasta .tshfa~.: e .~egJTDI~ le.si oldu~ hakk.mdaki beyanatuu zun- hule getiriyordu. lstiklal marp miikemmel 
l a In an ~~~ 1.. e~.~~ v~ vasttalart giizel aletler var. Serg~ ~;ok ogreltct ve yo nen kabul etmi§tir... surette soylenirken meydandaki direge 
b~trrniz~n ko~ur ~st~ . a_ en gosterici bir ktymettedtr.» .. Daily Mail de Ward Price'm dediA"fne biiyiik hir Tiirk sancag1 ~ekiliyordu. Ce· 
Irer btrer gormesmt 1sttyoruz: k Ekonomi Bakam Celal Bayar da mu· gore Muss~linl Avusturya istiklllinin lenk abideye kondu. lstiklal martlnt mek-
M 1 k k.. ·· · h·hrk1 · arhrma · b · · ' ., em e ette omur 15 a m .. taleasmt §U §ekilde eyan etmt§tlr: tehlikede bu1unmadl~ fikrindedir. tek mar§! takib etti. Bundan sonra leva-

\'e ki:imiir kullanan cihazlan y~yma~ .hu· «Bell- sergi hakkmda miitalea be • News Chronicle ise diyor ki: zun losmmdan mezun yedek subay Sala-
L" · k"b ·~ · b .1 ca btr pohbka- d · lAh' tt .. iiyonun -~elm ta 1 ettlgt at~I . yanma ken im1 sa a tye ar gorm · cMu~1ini, bu g()rUfm.eler esnasmda, haddin SavCI kendi yazdtit bir tiiri oku· 
dtr. Bu pOlitikaYl tahakkuk etttrmek yo- Yaln1z bu itte ~alttan arkadatlarmu ta.k: Schuschnigg'e bir Avustur;ra- Cekoslo- du. 
1Plda ciddi bir gayretle ~ah§Bll ve bu dire laytk buluyorum. Dst tarafml sqtyt vakya yakmla§masmm tehlikelerini bil- Siivariden Feridun Kurt ta bir hitabe· 
~iyi ac;mak te§ebbiisiinde ?ulunup ziyaret edenlerin sag d~anna ~~akt • dirmi§tir.• de bulundu. Mekteb miidiirii abide ha -
lneydana getiren arka~UD ~~al Ba - yonun. Sergi ilk eserimizdlr. Bu Ibharla FrtiiUIS gasetelmnin rnitalealara ttra defterine «1937 senesinde 1700 ye
Yara takdirlerimi ve .teb~~len~ hu~ru: kusursuzdur, ~e~i!emez. _Fakat enstruk .: Paris 23 (A.A.) - Oeuvr gazetesinde dek subayla Atatiirk abidesine ~lenk 
ll~a arzetmek ben~~ ~m bir v~u~cen tiftir. Genderumz:~n ve bd~~·. mektebh Mme. Tabouis, §Oyle yazmaktad1r: koydub ciimlelcrini yazch ve yedek su -
dtr. Sergiye gi:isterdi~IDIZ ya~m 1lgJd·~· lerimizin grup hahnde sergJYI ztyar~t e! : cBa§vekil Schuschnigg, bir yandan baylardan Emin ile birlikte imzalachktan 
dolay1 hepinize ve b1lhassa JZh~~ et~l melerini faydah buluyor vc kendtlennt Mussoliniden Avusturya i!jin, diier sonra halkm cotkun albtlan arasmda 
al~ka i<;in kordiplomatige tetekkur et • davet ediyorum. <;ocuklanmtz herhalde memleketlerle itHMlar akdetmek ser - onde piyacleler, sonra toP~;ular, siivariler, 
lrle~ benim i~in bir zevktir.. B~ ~~Ilan en yeni ve en modem ~erleri gOrmii' 0 • bestligini istiyor, bir yandan da Roma fen. tayyare, )evaztm, aakliye bOliiklerin-
serginin memlekette komiir lstihla~IDI ~e lacaklardtr.» . • protokollanndan harice c;Iltmama~a gay- den miite§ekkil lnt'alar Galatasaray isti-
komur yakan aletlerin ve malun~~e~n lsvec; el~isi M. Winther ded~ kt: . ret ediyor. kametincle hareket ettiler. 
kul!amlmasmi artJracagmt kuvvetle um1d «Gezdikten sonra bu fevkalade esen~ Mussolini'nin tarzt hareketi, g6ril .. HaTbi~ede meraaim bcqllyor 
ediyoruz. hayran1 oldum. lnsan burada bi~ok yent ni.i§te pek sarihtir. lstiklal caddesindea, lngiliz sefareti 0-

Simdi miisaadenizle sergiyi a~yorum.» §eyler ogreniyor. Bilhassa M. T: A. .stan- Duc:e, Avusturya Ba~eldlln.e. Roma nunden. Tarlaba§J caddesini takiben tel.:-
nirdda~teno-b d1 ~ok mukemmeldir. Bu sef81de tns~n pr.;,tokollanrun Sovyetler Birh~e ~ii- rar T aksime, oradan da Harbiye mek -

V . . B I .. h b Ide okumaktan ziyade gormekle btr· nasebeti olan memleketlere te§mil edile- b" b" "d"ld" H h" k b" b" 
eklllerm v.e ayan no ekr a len" o .. vrent"yor. Gerek· realizasion miyece~i anlatrru§ttr.• te 1 masma gJ I 1. ar tye m~ te 1 I· 

nt balQTI ~o §CY g ki nasmm onu halkla mahter gibi dolmu§tU. 1 1 .. M • ve e-k anlatma kabiliyetini burada gor· Ami du Peuple gazetesi diyor : 
Ank (T 1 f I ) K mur ser g .... k ak T ramvay hath ktsmmi da yedek subaylar 

. ara e e on a ~ o ~ kl Turki ~nin geni, mikyasta inki~- cSchuschnigg, <;ekoslova yaya Y . .-
l!lsi hakkmda Maliye Vekih Fuad Agra· me e T"" ~- . h§IDaStna hayran la§makta ISrar edecek midir? ~u.ssohnl, doldurmu§tu. Mekteb binasmtn oniinde 
h §Unlan soyledi: ftna ve ur tyenm <;a Roma _ Berlin mihver-inin kend1sme ?~r yeni yap1lan muazzam Atatiirk beykeli-
- «- Sergi Celal Bayartn iyi gorii§ ve oldum.»__ __ ____ tiirlii teminah verdi~ini anlatmak I!jm nin ltondugu mahal bayraklarla siislen -
~ - - -- - --- --~ - --~-d f tbol merala e1inden geleni yapacakt~r... mi~ti. Mektebin biiyiik kapmt oniine vaze-

Afrikada zenciler arasln a u Le Populaire, §Oyle diyor: dilen hu abidenin kii~ad resmi bugiin ya-

Afrikada futbohin giin giinden ragbet 
k~zanmakta olduguna a~a~daki resim 
guzel bir delil t~kil etmektedir. Afri -
kamn muhtelif mmtakalarmda ve bil
hassa Uganda'da futbol merakt ~ok art
maktadir. 

Resmini a§agtya koydugumuz Uganda 
§ampiyonasJm kazanan bu tak1mm ma
«;IUI bq bin ki§i seyretmi§tir. Oyuncu -

lariD ~o~ c;1plak ayakla oynamaktad1r -
lar. Me§hur ingiliz antrenor Jimmy Ho
gan, Ugada §ampiyon takmuna ~? for
ma hediye etmi§ ve oyunlarm1 gorerek 
~ok beg~ndigini saylemi§tir. Ko§U ve 
siirati intikal bak1mmdan Afrikah fut
bolcularm fevkalade evsafta oldu -
gunu Jimmy Hogan tasdik etmek-

tedir. 

cNihai tebli~de zikredilecek olan pthyordu. 
cmiikemme1 itiJa£, tabirine ra~men va- Ordu Miifetti§i Orgeneral Fahreddin 
sati Avrupada degi§en bir §eY oldu~nu Altay, Vali Muhiddin Ostiindag, Harb 
ve Avusturyanm Mussolini oyununun Akademisi Kumandant Korgeneral Ali 
bir dama ta§l olmaktan Cjllttl~Ill zanne- F uad, Kolordu Kumandanl Korgeneral 
diyoruz. Viyana, Prague'a yaklqmakla 
daha miistakil bir rol oymyacak ve Salih, General Ruttu, Dr. General 
Prague'da Tuna havalisinde daha biiyiik Subhi ile bi~ok erkam askeriye, meb•us
bir hareket serbestisine nail olacakbr... lar, muharrirler mekteb binasmm oniinde 

N••redilen rnrni teblii merasime intizar ediyorlardt. Saat 11 de 
-y' miZikamn lstiklal. ma11ma batlamasile 

Roma 23 (Hususf) - 1talyan BS§Ve - asker, sivil biitiin balk selim vaziyetini 
kilile Avusturya Ba§vekiJ.i arasmda ce-
reyan eden miizakerler bu sabalt bit - alch ve heykelin iizerindeki bayrak kaldt-
mi§tir. 6gleden sonra ne§l"edileii resmf nlarak §iddetli alkt,Iar arasmda a~tht tO
teblil, iki dev1et arasmda her hususta reni yaptlch. 
tam bir fikir birli~ mevcud old$n.U Bundan sonra me'kteb kumandam yar· 
bildirmektedir. Tebl-it, Tuna havzasm - bay Behzad Koker tu nutku siiyledi: 
daki t~rJki mesaiden bahsederek, bu «- Saym komutanlamn, degerli mi • 
sahada Almanya ile beraber c.;ah§mak safirlerim ve arkadatlanm I 
laztm geldigini kaydetmektedir. Bir asudan ziyade orduya ~ok deierli 

Sallhiyettar mehafilden allnan malfl- ve kahraman subaylar yeti§tiren Ill tari -
tnata g()re, Avusturya Bll§Vekili dolttbr 
Schuschnigg, Avusturyanm bir Fran - hi binada, hu yigitler ocagmda vatan ve 
SJZ - Cekoslovak blokuna UUhak etmi- millet ugrunda canlannt feda etmi,, kan
vecdine dair kat'i teminat vermi§tir. lannt akttmt~. en felaketli ve buhranh 

Atatii.rk amdt, davetliler ,e tale be ler mektebde yemek yerlerken 

Yedek Subay Okulunun onunde 

zamanlarda bile Turk varhgmm, Tiirk 
istiklalinin bakasma hizmet etmi§, Turk 
kahramanhgmt, Tiirk azmini biitiin dim
yaya tamtmt§, yaptiklan kahr~anhklar
la, Tiirk tarihinde menktbeler yaratm1~ 
binlerce, on binlerce yigit subaylar, bir~ok 

duran yarsubaylardan bir grup 

biiyuk komutanlar, bir~ok yiiksek 

yetler yeti§lllittir· 
Bu yiikselt tahsiyetler arasmda ve 

ba1ta Ulu Onderimiz. aevgili 
muz Atatiirk te bulunmaktadtr. 1\':atull"q 

(Lilt/eft Sllhtf~ ~] 
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1901 YJhnda subayhk ve 29 birincikanun 
1904 te kurmay subayhk tahsilini yigit
ler ocag1 olan bu binada ikmal etmi~ler
dir. 

Ulu ve sevgili Ba~bugumuz Atatiirkiin 
bu binada okuduklan dershane tarihi bir 
k1ymeti haiz bulundugundan Harbiye o
kulu tarafmdan o zamanki haline ifrag 
edilmi~tir. Bu dershane ziyaret!filerin gor
melerine ham bir halde muhafaza edil
mektedir. 

Bu tarihi binada yalmz Atatiirkiin 
dershanesini canlandJrmak Hfi degil
di. 

Subayl1k tahsilini burada gormii§ olan 
Atatiirkiin her yerden evvel bu binada 
amtmm yapilmasJ lazimdi. 

Harbiye okulu Ankaraya ta§mdiktan 
sonra memleketin yiiksek bilgili gencle -
rinin subay yeti§tirilmesi i!fin bu binamn 
Y edek subay okuluna verilmesi iizerine 
bu noksamn da okulumuz tarafmdan 
tarnamlanmas1 dii§iiniilmii§ ve bu amtm 
yapilmasma karar verilmi§tir. 

Amtm bu §ekilde yaptmlmas1 §U dii
§iincel ere dayandmlmi§tlr: 

Bu amt iki mana ifade eder. Bunlar -
dan biri: istiklal harbinde Atatiirkiin 
( Ordular hedefiniz Akdenizdir ileri!) 
emir ve i§aretleridir. Atati.irkiin bu emir 
ve i§aretleriledir ki Tiirk ordusu dii§man 
ordusunu mahiv ve peri§an etmi§ ve ta
rihte misli goriilmiyen biiyiik zaferi elde 
etmi:ttir. 

!fade ettigi diger mana da: Bu za -
ferden sonra Turk ulusuna gidecegi l~Ik
h yollan gosteriyor. Onun gosterdigi bu 
yollardan yiiriiyen Turk ulusu diinyaYJ 
hayretler ve takdirler i!finde b1rakan te
rakki ve refaha dogru biiyiik ad1mlarla 
ilerlemi§tir ve daima da ayni h1zla iler -
liyecektir. 

Askeri bir binamn oniinde yap1lan bu 
amtta asker) iiniforma ile Atatiirkiin ta-

CUMHURiYET 

Buradaki manzara cidden ho§tu. 1700 
yedek subay yemek masalanmn oniinde 
duruyordu. Bu kahramanhk ogreten yu
vadan aynhrken son yemegi yemege ha
zulamyorlard!. 

Cocuk • b.ayram1 
Davetliler i!fin ortada biiyiik bir masa 

aynlmi§ti. Kumandanlar ve davetliler bu 
uzun masadaki yerlerine oturdular. De -
vam eden siikuneti (2000) <;atal ve b1 -
<;agm hareketi ihlal etti. Samimiyet ve 
sevgi i~inde hazulanan yemek yendi. Et
li pilav, yogurtlu bakla, <;ok lezzetli a§u
re ve rneyvadan ibaret olan bu yemek en 
miikellef ziyafetlerdekinden daha lezzet
liydi ve daha ho§a gitti. 

Fevkalide tezahiiratla tes'id olundu 
Yavrular, diin sabah Taksimdeki merasimden sonra, ,ehrin her taraf1n· 
da tertib edilen muhtelif eglence yerlerinde bayram1 sevinc i~inde ge~irdiler 

Kumandanlar, yedek subaylar, ve da
vetliler ne§e ve muhabbet i!finde yemek -
lerini yedikten sonra diploma tevzi me -
rasiminin yapilacagi mekteb binasmm i!f 
bah!fesine gittiler. 

Diploma merasimi 
Uzun bir masamn etrafm1 kumandan

lar aldilar. Etraf1 yedek subaylan ~evre
liyorlardJ. Ortadaki bir masada bir dag 
topu, bir hafif ve bir ag1r makinelitiifek, 
miiteaddid mavzerler bulunuyordu. 

Kumandan yarbay Behzad Koker ta
lebeye bir hitabede bulundu; gene yar -
subaylara vazifelerini bir daha telkin etti 

Ordu miifetti~inin hitabeleri 
Mekteb miidiiriinden sonra Ordu Mii· 

fetti§i Orgeneral F ahreddin gene subay-

1 

)ara hitaben §U soz)eri soy)edi: 
«- Arkada§lar! 
Hepinizi Tiirkiye Cumhuriyeti ordu -

Ian namma selamlanm, taktJgmiz subay 
formasmm kutlu olmasmi temenni ede -
rim. Y edek subay biiyiik bir mana ifade 
eder. Siz askerlik mesleginin kahraman 
!fOcuklansmiz; hem de bu meslekte biiyii
mek, riitbe almak ve yiiksek makamlara 
!flkmak gayesini giitmeyen kahramanlar
simz_ Tiirk ordusunun ilk saflannda dii§-

Kadtkoy ilkmektebleri tale beLerinin Fenerbahc;e stadtnda yapttklan biiyiik bayramdan bir manzara. 
[Ba~tarat~ 1 ~net sahitese] 

§Oforlerinin bu bayram giiniinde mini -
minilerin gezmesine tahsis ettikleri oto -
mobiller gelmege ba§lami§ti. 

F atihte merasim 
Sa at onda F atih Belediye dairesi i:i-

niinde yer alan itfaiye bandosunun !fa! -
d1g1 1stiklal mar~ndan sonra kiirsiiye 
F atih kaymakami geldi. K1sa bir hitabe 
ile kii!fiiklerin bayramm1 tebrik eden kay
makam onlara ne§'e ve saadetler temen
ni ederek sozlerine nih~yet verdi. 

Alay hareket ediyor 
Bu esnada onlerinde itfaiye bandosu 

oldugu halde yiizden fazla otomobile bi
nen kii!fiikler muazzam bir kafile halinde 
hareket ettiler. Bandonun ho§ nagmeleri 
arasmda ilerliyen kafile, her taraftan al
ki§lar topluyordu. 

I Belediyenin online gelince alay durdu. 
Biri kiZ digeri erkek iki sevimli yavru, 

1

1 
Belediyeye girdiler. Belediyede Vali 
ve Belediye reisi namma Y aZI i§leri mii
diirii N ecati, miniminileri kabul etti. 

Giinseli Y az1 i§leri mi.idiiri.ine §unlan 

ve bakteriyolog F ethi ve Cocuk Esirge
me Kurumu namma Muazzez Tahsin hi
rer nutuk si:iylediler. 

Bundan sonra kiirsiiye Beyoglu Hal
kevi Reisi Ekrem T ur geldi. 

Ekrem T urun, irticalen soyledigi nut
ku s1k s1k alki§larla kesildi. 

Atatiirke telgraf 
Bundan sonra, Beyoglu 13 uncu is

met lnonii !Ikmektebinden Sadi Ozkuzu 
giizel bir hitabe irad etti. Bu nutku Be· 
yoglu 29 uncu mektebden T urhanm ve 
13 iincii mektebden kii!fiik ·50 I Mehlika 
Aym nutuklan takib etti ve bu son nu
tukla Ataturke telgraf c;ekilrnesi teklif o
lundu. Bu teklif, biitiin Turk yavrulan 
iizerinde biiyiik bir heyecan tevlid etti ve 
meydan kii<;iiciik avuclarm !f!kardigi al -
kt§la inledi. 

Bundan sonra Onuncuyil mar§! soyle
nerek merasime nihayet verildi. 

Bayram tezahiiratr 

miye ve diger biiyiiklere alenen te~ekkiir 
etmi§lerdir. 

Merasime 44 iincii mekteb talebeleri • 
nin te~kil ettikleri ve muallimleri Ziya 
tarafmdan idare edilen koronun soyledigi 
giizel §arblar arasmda nihayet verilrni§ 
ve bundan sonra davetlilere pasta ve ~ay 
ikram edilmi~tir. 

lkinci bir ~ocuk kiitiibhanesi 
Ogrendigimize gore Divanyolundaki 

<;ocuk Okuma Odasmm darhg1 miinase • 
betile Vilayet ilk ftrsatta kuruma mi.ina -
sib bir yer temin edecek ve <;ar§amba 
sem tin de ikinci bir <;ocuk kiiti.ibhanesi a<;I
lacakt!r. 

Kadtkoyiindeki fenlik 
Dun Kad1koyiindeki ilkmektebler, Fe

nerbah<;e stadmda biiyiik bir §enlik yap
mi§lardir. Be§ bin kadar kii~iik yavru 
tam saat 14,30 da Atatiirk bi.istune kar§l 
malanarak istiklal mar§mi soylemi§lerdir. 

Yedek silbaylara diploma lan tevzi ediHyor soyledi: 
«- Bayrammiz kutlu olsun. !stanbul 

V alisi 0 stiindagm da bayramml kutlu -
lanz.» 

Diin, istanbulun her tarafmda ~ocuk -
lar i!fin miisamereler verilmi§, temsiller ya
pi!mi§, sinemalar gosterilmi§, c;aylar ter -
tib edilmi§tir. 

Bundan sonra, bir ge~id resmi yap!) -
mi§tlr. Giirbiiz ~ocuklar mlisabakasmda 
da Kad1koy sekizinci mektebden Cevad 
~e~kin, Jji~a.y Si~ek(;i, inci Moral ve 
Ayten Saffet birinci safa aynlmi§hr. 

rihi bir k1ymeti haiz bulunan bu emir ve 
i§aretleri canlandmlmak istenilmi§tir. 

Ayni zaman bu amd T aksim, .$i§li ve 
Mac;kaya dogru uzanan U!f biiyiik ve i§lek 
caddeden goriilebilmektedir. Bu cadde
Ierden ge!fecek olan binlerce Tiirk va -
tanda§I da bu amta bakarken Tiirk vata
mm kurtaran ve bu vatanda harikalar 
yaratan ve Tiirk milletine bugiinkii mes
ud giinleri ya§atan ulu Atatiirkiirniize 
derin ~iikranlanm ve sayg1lanm suna -
caklardJr. 

Bu amt okulumuzda askerlik vazifesi
ni yapmakta olan k1ymetli heykeltra§lmiz 
Giizel San' atlar Aka demisi mezunlann -
dan Hadi Bara tarafmdan yapilmi§ ve 
Giizel San'atlar Akademisi mezunlann -
dan ressam Zeki izer de kendisine yar
dim etmi§tir. B~ arkada§lar askeri vazi
felerini gormekle beraber bo§ zamanla -
nnda ve tatil giinlerinde ve hatta ge -
celeri dahi takdire deger biiyiik bir mesai 
sarfederek bu eseri viicude getirmi§lerdir. 

'Amt kaidesinin projesi de k1ymetli mi
marlanmizdan Giizel San' atlar Akade
misi mezunu Seyfi Arkan tarafmdan ha
ZITlanmi§ ve yap1lmasma da miihendis 
F eyzi ve N ecati nezaret etmi§lerdir. 
. B~ amtm yap1lmasma sarfedilen para 

§Imd1 amtm kar§Ismda ihtiram vaziyeti 
alml§ o~~~ okulun ve omuzlannda yar -
subay umformasm1 ta§Iyan k1ymetli o -
kurlan ve subaylan tarafmdan temin edil
mi§tir. 

Kii§ad resmini §ereflendiren biiyiikle
nmize, davetlilerimize ve bu amtm yapl
h§mda maddl ve manevi yardimlarda bu
lunan arkada§lanna ve okulun i§!filerine 
okul namma te§ekkiirlerimi sunarken 
Turk miletini I§Ikh yollardan h1zh ad1m
larla terakki ve refaha dogru gotiiren U
lu AtamiZin uzun omiirlii olmasm1 ve 
daima ba§!IDIZda bulunmasm1 dilerim. 

Y ~~asm Turk milleti 1.. Y a§asm onun 
Ulu Onderi Atatiirk! .. » 

Mekteb kumandamndan sonra levaz1m 
Y edek subayi Salahaddin kumandan _ 
lara ve mektebe kar§I alan muhabbetini 
izhar etti. 

Mektebin gec;en devre mezunlarmdan 
ve Belediye memurlanndan N afiz lzmir
lioglu kumandanlarca <;ok begenilen 
«Atatiirkiin resmi kaT§ISlnda» serlavha -
sile ha§hyan ve ~ok alk1~lanan bir man
zume okudu. 

mania siingii siingiiye, b1~ak b1~ga, bo
gaz bogaza gelecek kahramanlarsmiz. 
Bu odevle nekadar iftihar etseniz yeri 
vard1r. Mehmedcik dediginiz kahraman 
nas1l siperde dogii§iirse sizler de onun 
yamba§mda dogii§mek §erefini haiz kah
ramanlarsimz. 

Biz kumandanlara sizin yammz -
da bir muharebeye i§tirak etmek kismet 
olursa boylece biz de o §erefe i§tirak et -
mi§ oluruz. Siz hayatJmzda daima bu 
kahramanhk duygusunu ya§Iyacak ve ya
§atacak kahramanlarsm1z. Mekteb size 
iptidat malumah verdi. Alaylarda ge!fe • 
cek ktsa zamanda her vazifenin icabmi 
hem ogrenecek, hem de ogreteceksiniz. 
Ellerinize verilecek askeri talimatname -
leri yedek subay elbiselerile birlikte ve 
her seneki degi§iklikleri takib ederek 
saklamah ve her zaman gozden gec;irme
lisiniz. N e gosterecegi malum olmiyan 
wtinin muhtemel zuhuratma kar§l hazir
hkh bulunmallSlmz. Bilhassa s1hhatinizi 
ihmal etmeyiniz. S1hhatinizi yalmz ~ah
simz i!fin degil, memleket ve vatan i<;in de 
koruy acaksm1z. 

Atatiirk hepimizin ba§Idir. F akat bil -
hassa biz askerlerin kumandamm1z, ba§I
mizdtr. Onun <;ocuklan oldugunuzu gos
tereceginizden eminim. Ya§asm Atatiirk! 
Y a§asm millet !>1 

Bundan sonra her s1mftan birinci ge -
lenlerin isimleri okunarak mekteb miidii
rii tarafmdan Ordu Miifetti§ine takdim 
edildiler, ve diplomalanm aldilar. Mii -
teabben yedek subaylar manga halinde 
ortaya <;Ikhlar ve tabur kumandam ta -
rafmdan okunan yemini kelime kelime 
tekrar ettiler. 

Yeminden sonra merasime nihayet ve
rildi. Davetliler kumandana veda ede -
rek dagiidtlar. V e gene yedek subaylan 
birka'< giin st~nra yeni vazifelerine gitmek 
iizere kumandanlarmm ellerini siktilar, 
arkada§Iarile kucakla§IP aynldilar. 

Gene yedek subaylara, ordudaki va -
zifelerinde muvaffakiyetler temenni ede
riz. 

Sar1yer sahasmda kii§ad res
mi yapdd1 

Dun saat 11 de Sanyerde buyuk e
meklerle vticude getirilen spar sahasi
mn kti§adl merasimle yapllml§tlr. 

Necati de kii~iiklerin bayrammi tebrik 
etti. 

Bundan sonra kii!fiiklere §ehir namma 
hamlanan §ekerler verildi ve kafile Be
lediyenin oniinden hareket etti. 

Tiirbenin ko§esini donen miniminiler 
kafilesi esnaf cemiyetlerinin yeni binasi 
oniinde biiyiik tezahiiratla kar~dandJ. 
Biitiin cemiyet reisleri ve umuml katib -
[eri kii<;iikleri beklemek iizere yola !fik -
mi§lardi. Burada onlara hitaben bir nu
tuk soylendi ve kendilerine §ekerler ve -
rildi. 

Buradan da hareket edildikten sonra 
Parti, <;ocuk Esirgeme Kurumu, Halke
vi ve Vilayet ziyaret edildi. Buradan iti
baren Sirkeci, Eminonu, ~oprii ve Ka
rakoyden gec;en <;ocuklar her taraftan 
yiikselen alki§larla kar§Ilamyorlardi. 

Selam Cumhuriyet erleri! 
Kafile Fmd1kh caddesini takib ederek 

istanbul Komutanhg: binasma gitti. Bu
rada nobet<;i subay kuc;iik)erj kaT§IladJ. 

!stanbul Komutam General Halis na
mma tebriki kabul eden nobet~i subay 
kii!fiiklere §U mukabelede bulundu: 

«- Cumhuriyet ordusunun yarmki er
lerini selfunlanm.» 

Taksim meydanmda 
Kafile buradan sonra Dolmabah<;e 

yolile T aksime ilerledi. T aksim meyda
m mah~eri bir manzara arzediyordu. <;o -
cuk alaymm buraya geli§i de alki§larla 
kar§tlandi. Burada merasime tam saat 
11,15 te ,Sehir bandosu tarafmdan gah
nan !stiklal mar§ile ba§landi. Bu esnada 
bir deniz eri Tiirk bayragm1 direge <;eki
yor ve meydam dolduran on binlerce ki
§i §anlt bayragi selamhyordu. 

Mar§ bitince abideye ~;elenk konuldu 

Esirgeme Kurumundaki ziyalet 
Bu arada Divanyolundaki <;ocuk E -

sirgeme kurumunun <;oc~k Kiitiibhanesi 

Resmige<;idi miiteak1b eglenceler tertib 
edilecek ve milli oyunlar oynanacaktJ, fa
kat bu numaralarm ortasmda hava boz -

Kadtkoyiinde yaptlan (tO cuk bayrammdan bir inttba 

kii!fiikleri tarafmdan biiyiiklere bir ~ay I dugu i!fin §enlik tamamlanamadan ba§ka 
ziyafeti verilmi§tir. Bu miinasebetle <;o- bir giine buakild1, giirbiiz c;ocuklann da 
c•Jk Okuma Odasl ba§ta Vali ve Beledi- miikafatJ verilemedi. 
ye Reisi Muhiddin Ostiindag, Vilayet ve Bakrrkoydeki miisamereler 
Parti erkam, gazeteciler ve ~ocuk velile- Babrkoydeki ilkmekteblerle ortamek -
rinden miirekkeb miimtaz bir kalabahg1 teb ve Gazazyan Iisesi talebeleri de diin 
kii~iiciik sinesinde toplami§hr. sabah saat 10 da Cumhuriyet Halk Par-

Merasime 44 iincii mekt~b talebeleri - tisi oniinde toplanarak merasim yapml§ -
nin soyledikleri 1stiklal mar§ile ba§lan - lardir. Burada Parti kaza heyetinden 
mi§ ve bundan sonra gene ayni mekteb Hasan T ahsin bir nutuk soylemi§tir. 
talebesinden Miir§ide misafirlere «ho~ Bundan sonra onde mtZika oldugu halde 
geldiniz» demi§tir. Bundan sonra kii~iik <;ocuk Esirgeme kurumu Bakukoy kaza 
hatiblerin soyledikleri nutuklarda 23 Ni- §Ubesi oni.ine gidilmi§ ve burada da 1t -
samn tarihi manasi anlatilml§, kii~iikleri, halat Gi.imriigii miidiiri.i Memduh bir nu
biiyiikleri velhas1l her Tiirkii bugiinlere tuk soylemi§tir. 
ula§tlran Yiice Atamtz ve biiyiiklerimiz Ogleden sonra Bakukoy ortamekte -
yannm biiyiikleri olan bugi.inkii kii<;iik binde bir miisamere verilmi§tir. 
yavrularm agzmdan sevgi ve minnet his- Ortakoy ilkmektebinde 
lkerilde.la~Ilmi§hkr: A~ncak. kub.!fluk'k b. hakt~?~~br, Ortakoy 39 uncu ilkmektebde diin 

en 1 enne se IZ yuz Ita 1 1r utu - I k b' .. ·1 · t' M" 
hane ve !ncak bir yuva temininde yar - par a tlrt'kml ~lsamer~l vben ml I§ IT. 23usNa i-

. . . . mereye s 1 a mar§I e a§ anmi§, -
d1mlan dokunan V ah ve Beled1ye Rem san hakkmda muallimler tarafmdan nu -
Muhiddin 0 stiindai!la doktor lhsan Sa- tuklar soylenmi§. ~ocuklar tarafmdan da 

bir piyes oynanmi§tlr. 
Oskiidar mekteblerinin merasrmt 

Oskiidardaki orta ve ilkmekteblerin 
bini mutecaviz talebeleri lskele meyda -
mnda toplanml§ ve onde Halkevi IDIZI
kast oldugu halde bir gec;id resmi yapm!§
lar, Kaymakamhk, Parti ve Halkevi bi -
nalarma ugrarni§lardtr. Halkevi oniinde
ki merasime istiklal mar§ile ba~lanmt§tlr. 
Parti ba§kam Macid, 23 Nisan bayram1 
mn ehemmiyetini izah eden bir nutuk soy
lemi§. bunu Halkevi namma i:igretmen 
R. Kaynann hitabesi takib etmi§tir. 

$i~li Halkevinde 
Ni§anta~ ve Si~li civarmdaki ilkmek -

teblere giden talebe, ~iin, Si§li Halkevi 
binaS! oniinde topJanml§tlT. 
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Leh D1s Bakanintn 
' 

Biikreste temaslarJ 
' 

Polonya ile Romanya 
aras1ndaki askeri pakt 

ge~i~letilecekmi, 
Biikre§ 23 (A.A.) - Biikre§e muva • 

salat eden Polonya Hariciye Nazuile 
Romanya Hariciye Nazin arasmdaki ko
DU§malar iki memleket erkamharbiye· 
si arasmda mevcud anla§malarm ge • 
ni§letilmesi iizerinde vuku buldugu zan
nedilmektedir. Malum oldugu uzere bu 
anla§malar §imdiye kadar miinhastran 
bir Sovyet tecaviiziine kar§I mtidafaaJil 
istihdaf ediyordu. 

Bir Leh gazetesinin fayanz 

dikkat makalesi 
Var§ova 23 (A.A.) - Kurjer Poranni 

gazetesi, Hariciye N azm Beck'in Biik
re§ seyahati dolay1sile yazd1g1 bir rna • 
kalede ezcumle diyor ki: 

cBeck'in bu sehayati, Avrupamn ce • 
nubu §arki mmtakasmda miihim ha.di
selerin belirmege ba§ladigi bir zamanda 
vukua geliyor. Balkanlar, filhakika c;ok 
faal bir siyaset tutmu§tur. Bulgar - Yu· 
goslav anla§mast, Yugoslavya - !talya 
pakh, hazirlanmakta bulunan kli<;iik 
Akdeniz paktJ, Romanyanm Bulgaristan 
ve Italyaya yakla§ma temayiilleri ve ni
hayet Yugoslav - Macar miinasebetleri
nin normalle§mesi meselesinin ciddi su
rette muzakere edilmekte bulunmas1, bii 
tlin bunlar Balkanlarda ve Tuna havza
smda kuwetlerin miinasebetlerinde de· 
rin ve ehemmiyetli degi§iklikler viicude 
getirmekten bali kalmiyacaktir. Polon
ya, bu inki§af1 biiyuk bir dikkat ve sem· 
pati ile takib etmektedir .• 

Danzigde nasyonal sosyalist• 
ler ekseriyeti kazan1yorlar 
Danzig 23 (A.A.) - Danzig diyet 

meclisinin, intihab rnazbatalanm tetkik 
komisyonu bugiin toplanarak, meb'usluk
lannm kabul edilmemesi muhtemel bu • 
lunan iic; muhalif meb'usun mazbatalarmi 
tetkik edecektir. Bu takdirde millt sos • 
yalizm, son sec;imdenberi aradtgl u~te iki 
ekseriyeti elde etmi§ olacaktir. 

Sabhk Ziraat Makineleri 
Bursada bir traktor ve alatile hi<; 

kullamlmamt§ orak makines~, ot maki
nesi, tJrmigi ve muhtelif sapanlar sah
hktir. Adres: Bursada Nasuhpa§a soka
gi 17 No. da Yusuf. 

mile .$i§li Halkevi ve F erikoy Hayu Ce
miyetinin elbirligile yaptirdiklan 115 ta· 
kim elbise, ayakkab1, c;orab, onliik ve sa
ire muhtac ~ocuklara dagJtt!mi§br. 

Bundan sonra merasime !stiklal mar • 
§ile ba§lanm!~, .$i§li Halkevi reisi bir nu • 
tuk soyJemi§ Ve <;ocukJar tarafmdan mun• 
tazam bir gec;id resmi yaptlmi§hr. 

Merasimden sonra, 3000 <;ocuga hirer 
paket crikolata dagihlmi§hr. 

Adalardaki te:z.ahiirat 
Adalarda da Milli Hakimiyet ve <;o· 

cuk bayrarn1 candan kutlulanrnt§br. Bii
yiikadada, .Parti binas1 oniinde toplanan 
crocuklar Istiklal mar§mi soylemi§ler, 
manzumeler okum~~lar, bir resmi gec;id 
yapmi§lardir. Y avrulara burada bedava 
sinema gosterilmi§tir. 

Burgazadasmda da, Parti binas1 oniin· 
de ayni §ekilde merasim yapilmt§, ~ocuk
lara ~eker dagttJlmi§hr. Burgaz mekte .. 
binde aynca bir miisamere verilmi~tir. 

Ankarada ~ocuk bayrama 
Ankara 23 (Telefonla) - Hakimi .. 

yeti Milliye bayram1 ve <;ocuk haftas1 • 
mn ilk gi.inii bugiin Ulus meydanmda 
merasimle kutluland!. Merasime istiklal 
mar§ile ba§landi. Bundan sonra !fOcuklar 
and ic;ti; Samanpazanna kadar ba§larm
da bando .. oldugu halde bir ge<;id resmi 
yapt!lar. Ogleden sonra <;ocuk Esirge • 
me kurumu oniinde toplanan talebe mii .. 
messilleri muallimlerile birlikte <;anka • 
yada Cumhurreisi ko§kiine, ve Ba§baka .. 
mmiZla Meclis reisimizin evlerine gittiler. 
Miimessiller <;ankayada Riyaseticumhur 
saraymda profesor Bayan Afet tarafm· 
dan kar§IlandJlar, ve salona davet edildi· 
ler. Kendilerine yemi~ ve §ekerler ikram 
edildi. Ba§bakan ismet !nonii !fOCuk mii· 
messillerini evlerinin bahc;esinde kar§Ila • 

d1, kiic;iiklere iltifatta bulundu, ondan 
sonra talebe miimessilleri Meclis reisi • 

mizin evlerine gitmi§ler ve orada kendi " 
lerine §eker ikram edilmi§tir. 

Hakimiyeti Milliye hayrami miinase• 

betile §ehir ba§tanba§a bayraklarla do ,. 
nanmi§hr. Gece biitiin binalar elektrikle 

tenvir edilmi§tir. 

*** 
M emlekette 23 nisan 

Memleketin her tarafmdan ald1gimiz 
telgraflar, 23 nisan Hakimiyeti Milliye 

ve !focuk bayramlanmn fevkalade teza " 
hiiratla tes'id edilmi§ oldugunu bil_9.ir " 

Bundan sonra davetliler mektebin sa
lonunda bir muddet istirahat ettikten 
sonra yemek borusu cralmdi. Gene subay
lar kumandanlara «karavana haz1r ha -
berini» verdiler. Mektebin i<;inden gecri
lerek yemekhaneye gidildi. 

Bu mtinasebetle Beykoz birinci taki
mile Sar1yer birinci talnm1 arasmda bir 
mac; yapiliDI§ ve ~eykozlular 3 - 2 ma
gi kazanmi$lardlr. '------Rur_,d · ]' ttcu>m lGJJ"u~ meltedir---~----------
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Midenize 
Dikkat ve 1Yl HAZIM ediniz. <;abuk, iyi ~ignemeden 
yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bilhassa 

i~ki i~enler midelerini tahri§ ederler ve EK~1L1K, HA

ZIMSIZLIK, ag1rhk, ba§ donmeleri hissederler. 

AZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLIGJ, MIDE E~lLlK ve y ANMALA
RINI giderir, lNKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i§e MAZON ahmz. Hi.~~ir miimasil miistahzarla k1yas 
kabul etmez. MAZON JSJm, Horoz markasma dikkat. 
Deposu MAZON ve Bot on ecza deposu, lstanbul Y enipos
tane arkasmda. No. 47. 

-------------------=========~~~~==~-------------------------------------
GONON BULMACASI 
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Soldan saga: 

1 - Fazla hlZla yaz1 yazma ~ekli. 2 -
Karadenizde bir limammlZ bir emir. 3 • 
B~ . ' 

ems rahibe, Ermenilerin c;ok kullan-
~lklan blr kellme. 4 - islm, vapur nakliye 
ucrett. 5 - Suya batan blr §eyin Qikardigl 
ses, kiitii, 6 - Orta blr hara.ret, mukavva 
ki~rit. 7 - Belediye, himlle. 8 - Herkesin 
dovdiigii bir adam, kopek. 9 - Dii~Unce ve 
ntyet, frans1zca bir sayi. 10 - Yemek, Ti
betlilerin rahibl, lntikam. 

YUkandan a§ag1ya: 
1 - Vapur mUstahdeminlnden blri, blr 

Vazifeyt yapmak. 2 • Memleketimlzin mii
him bir parc;as1, me~?gullyet. 3 - Cern eda
ti, bir emir. 4 _ Bir emir, miimkiin. 5 - Be
Yaz fare, kur§un veya bic;agm ac;tigi delik. 
6 - Ate§ten c;llkar. 7 - iltlfat ve iyilik, besle
Yicl ~?eyler. 8 _ Kirli ~?CYlerin biraktigi teslr. 
9 - Bir cins killg, eski §airlerimlzin me~
hurlanndan biri. 10 - Qabuk anlayi§l!k. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ :!lekli 

I 2 ~ 4 f> h • II lO 

1~fofcfufKI YlufN" 
2 AIBIUIR •INIAl $lAID 
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s AI RIAls • PI•IMI•Iz 
'!HIE CIE L EIMIEIKI•I 
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·~-----!-. 
Eczaci AraniyQr 
h bilir bir kalfa01n Bah~ekaptda 

Salih Necatiye gelmeai -

HAYAT 
1\I\I.IIKLOPEDI.tl 

Hayat Ansiklopedisi, gencligin fikir hazinesi, erkek ve kadmm c;abuk 
ogrenme vas1tas1, talebenin en yeni malumatla temasm1 temin eden zengin 

bir ktiibhanedir. 
Mektebde iken derslerini daha geni~ bilgi ile zenginle§tirmek istiyen 

talebe ir;in bundan miikemmel ~r lriitiibhane bulunamaz. 
Muallim ic;in, okutacag1 dersler hakkmda fazla bilgi toplamak husu

sunda bundan daha kolay bir vas1ta bulunamaz. 
Mektebden <;lktlktan sonra da hayatta hergiin kar§Ila§hgimiz yeni 

meseleleri anlamak hususunda da Hayat Ansiklopedisi, insam birc;ok kitab 
kan§tirmak ve yaz1 okumaktan kurtanr. 

Bu sebeble Hayat Ansiklopedisi her evin en zaruri e§yasmdan biridir. 
Radyonuz olm1yabilir, telefonunuz olmtyabilir, fakat sizi mazi, hal ve is
tikballe temasa koyan Hayat Ansiklopediniz olmazsa, eviniz en biiyiik bir 
ihtivacmi tatmin edememis demektir. 

. Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 

• 

Biitiin cildleri ctkmt~tJr. 
On cildin fiatl 30 liradtr. 
Elimizde mahdud miktarda tam takun vardtr. Bu tak1mlar bittikten 

sonra Hayat Ansik1opedisini tekrar basmak miimlriin de,gildir. Binaen
aleyh Havat Ansiklooedisini tedarik ic;in bugilnkii f1rsattan istifade ediniz 
~re simdiden bir tak1m alm1z. 

Memleketimizde bu ayarda bir eserin daha basllabilmesi uzun zamana 

ba~lidir. 

i'ita11bul Gumriik Muhafaza Deniz 
Komutanbg1ndan: M1ntaka 

1 - Trabzonda Giimriik Muhafaza Tabur Komutanllg1 emrinde bulu
nan 45 say!lt motor ir;in c55• lira iicreti maktua ile Mazut makinesinden an
lar bir makinist almacakbr. 

2 - Taliblerin Motorcii mektebi mezunu ve Ticareti Bahriye Miidiriye
tince makinist ~ehadetnamesini baiz olmalan ~artbr. 

3 - Bu evsaft haiz 'olanlarm Komutanhi'{ImlZa miiracaatleri. (2262) 

Smtf Tornact Arantyor Ilgm Uraytntn 
Yaphracagt 

Eksiltme Usulile 
i,Ieri ilan1 

Birinci 

F '"' 1 ·i~ehir Fabrikasi Tayyare 
Direktorlii~iinden: 

1 - Memba iizerine yapllacak muhafaza havuzu ve kaptaj. 
2 - !sale giizergah1 hafriyab ve boru vaz'ileri. 

A~ag1daki ~Sartlan haiz miisabaka imtihanile birinci s1mf 8 tornac1 ustas1 
ahnacaktJr. 

1 - Ya~1 otuz be~Si ger;miyecek. 
2 - Ecnebi kadmla evli bulunm1yacak. 
3 - tmtihan 17 may1s 1937 pazartesi giinii Eski~ehir Tayyare fabrika -

Stnd . 
a Vapllacaktlr. . · 
4 - imtihan neticesine gore 3 - 4 lira yevmtye venlecek. 
5 - Askerligini bitirmi$ bulunacak. 
6 - Bilumum masraf herkesin f3ahsMla aid olacaktlr. 
7 - Sanavi ~ektebi mezunlan tercihen ahmr. 
t\Tot: Askeri fabrika1ardan istifa suretile avnlmamasJ f3arttlr. (2194) 

~~~.;in;h;t;"s;a~rl;a~r~U·rn··~u-m .......... ~·~~~~~ 
llJ. I. - ~artnamesi mucibince sigara makinelerinde . ~ullamlmak iizere 

1
\.lhtelit eb'adda 69910 aded keten tiiti.in ve sigara §end1 pazarhkla satm 

a ltJ.acaktlr 
b li. - .Pazarhk 6/V /1937 tarihine rashyan per§em~e giinii saat 15 te Ka

atallta Levaz1m ve.Mubayaat ~ubesindeki Ahm Kom1syonunda yapllaca~t~r. 
III. - $artnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ger;en §Ubeden alm?.b!lJr. 

lQ IV. - !steklilerin pazarhk ir;in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 guven
e Paralarile birlikte ad1 ge<;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2152) 

NilAN 

l - ldaremizin <;amalti Tuzlasmdan veya Fo~a ambarmdan ~a.rtnan:esi .mu
cibince Karadeniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara demz1 sa~tllermde 
ve istanbulda kain tuz ambarlarma •43.000~ ton tuzun nakh pazar • 

11 hk usulile eksiltmiye konulmustur. 
- Pazarhk 29/IV /937. tarihine rashyan per~embe giinii .saat 15 te Kaba

ta~Sta Levaztm ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1 -
Ill lacakhr. . . 
lV - $artnameler paraSlZ olarak herg~n so~~ ge~en Subeden al~~abthr. -

- !steklilerin pazarhk ic;in tayin ed1len gun ve saatte % 7?5. ~uvenme pa 
ralarile birlikte ad1 ge~en Allm Komisyonuna gelmelen llan olunur. . (2076) 

NilAN 

liste 1 - 22 kalem Optik aletler (Zeis mamulati) 
" 2 - 5 ,. Mikrotom IevazJml (Yung firmasmdan) 
" 3 - 8 ,. Bakterioligie ve Mycologie aletleri • 
" 4 - 2 ,. Laborator filitreleri (Seitz Fabrika mamulab) 
" 5 - 1 ,. Laboratuar terazisi (Satroius mamulatl) .. . 
" 6 - 6 ,. Rasat aletleri (Fuess veya Lambrechtgottmgen 

1 
mamulah) • . . 

k: · - idaremizin Maltepe Tiitiin Enstitiisii Biologya ~abora~ul!n I<;m yu-
arlda gosterilen (6) grup halinde ve fenni i_iartnamelermde m1ktar ve ev -

:~~1 Yaz1h cem'an (44) kalem muhtelif alet ve malzeme ayn ayn pazarhkla 
tn ahnacakhr 

K ll. - Paza;hk 26/IV /1937 tarihine rashyan pazartes.i giinii saat 15 te 
abata~ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komtsyonunda yaplla • 

Cakt1r. 
III. - ;?artnameler paraSIZ olarak hergU_!l soz~ geGen ~SUbeden alm~.bilir. 

tne lV. - Isteklilerin pazarhk iGin tayin ed!len gun ve saatU: ~. 7,5 guven
Paralarile birlikte adl gec;en Alun Komisyonuna gelmelen tlan olunur 

(1944) 

3 - Celik isale borulan ve aksam1 hususiyeleri. 
Ilgm kasabasma isale edilecek alan 7565 lira 71 kuru~S bedeli ke§ifli su 

tesisati 4 mayts 1937 ye tesadiif eden sah gi.inii saat 15 te ihale edilmek iizere 
a~1k eksiltmiye konulmu~tur. 

Eksiltmiye girebilmek i<;in bedeli ke§fin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde 
teminab muvakkate akc;esi veya o nisbette ban:\ta mektubu veya 2490 nu • 
marah kanunun 17 inci maddesinde tasrih edilen esham ve tahviHl.tla Naf1a 
Bakanhgmdan almm1~ miiteahhidlik vesikastm ihaleden evvel Ilgm ~arbay
bgrna vermeleri lazrmdii. 

Bu hu~>ustaki evrak1 ke§fiye ve projeleri gormek ve ~eraiti miina'kasay1 
anlamak istiyenlerin Ilgm $arbayhgma miiracaat etmeleri ilan olunur. (2264) 

IHTIVARLIK 

Pefi5inlzden Geliyor) 

ONA KAR$1 

Haz1rhkll Oavran1n1zl 

25 Nisan 1937 Pazar giinii 

TAKSiM STADYOMUNDA 
Hasilatm1 ~li~Ii «;ocuk Esirgeme Kurumuna buakan 

Beyoglu- T.Y.Y.K. ve Arnavudkoy - Sisli 
' ' kuli.ibleri saat 1,30 da r;arpl~acaklard1r. Fiatlar ucuzdur. (40 - 25 - 15) 

Galib kuliib, Bay Cevad Abbas Giirer taraftndan 
konulan kupay1 kazanacakbr. 

Mac; r;ok enteresan olacaktir, az bir para ile hem heyecanh bir oyun 
seyretmi§, hem de fakir r,;ocuklara yard.Imda bulunmu§ olacaksmtz. • 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Denizli Belediyesinden: 
1 - Eksiltmiye konan i~: Denizli Belediyesine aid mezbaha ve mii§te-

milatl in§aast (Ke~if bedeli (12797 lira (66) kuru~tur.) 
2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak ~nlard1r: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i~leri genel ~artnamesi 
D - Tesviyei tiirabiye, ~ose ve kopriiler in~aatma dair fenn! llartname 
E - Hususi ~artname 
F - Metraj cetveli, ke§if cetveli 
G- Proje. 
!stiyenler bu i,iartnameleri ve evrak1 Denizli Belediye Reisliginde i.nce

liyebilirler. 
3 - Eksiltme 8/4/1937 tarihinden itibaren otuz giin olup 7/5/1937 tari

hinde cuma giinii saat 16 da Denizli Belediye dairesinde teiJekkiil edecek Be
lediye Enciimeni huzurunda yaptlacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktii. 
5 --:- Eksiltmive girebi1mek ir;in isteklilerin (975) lira muvakkat teminat 

vermes1 bundan ba~ka a~ag1daki vesikalar1 haiz olup Belediye Enciimenine 
gostermesi laz1md1r. 
. f\ - ~ana Vekliletinden 1937 senesi yapt i~leri i~in ahnm1~ miiteah • 

h1dhk ves1kas1. 
B - Ticaret Odas1 vesikas1 
c. - Tekli.f me~tu.blan y~kanda. 3 ~ncii maddede yaz1h saatten bir saat 

~v:'~l_l~.P kadakrb Demzhk Bb~ll.eddwe d~tresme getirilerek Eksiltme Komlsyonu 
e1s 1g1.n~: rna .. ~z ~u a 1 m e venlecektr Posta ile gonderilecek mektub

la~m .. mhayet. uc;;uncu maddede yaz1:1 saate kadar gelmi~ olmas1 ve dt~ zarfm 
m~hur mumrle kapah~ olmas1 lanmchr. Postada olacak gecikmeler kabul 
ed1lemez. (2012) 

Zile ~arbaybgtndan: 

I 
Belediyece ~ir aded seyyar etiiv makinesi sattn ahnmas1 miinakasaya ko

nulmu~tu.~. Makm~ 0,35 metre mikabl hacmi istiabisinde ve 100 derecei ha
r.:retc mutehammtl .~Iacakhr. Taliblerin yevmi i.hale olan 30/4/1937 tarihine 
kc.dar Beledtyeye muracaat etmeleri Han olunur. (2137) 

istanbul Oniversitesi Artbrma ve Eksiltme 
Pazarbk Komisyonu hanlart 
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ve A 
TIRAS B I<; A G I 100 defa t1ra~ eder 

Biitiin diinyada emsaliite hi~bir zaman tesadiif edilemiyecek derecede biiyiik muvaffakiyet kazanan HASAN TIRA$ BI~aklart yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevini piyasadan 
musuran isteyiniz.Yeni HASAN TIRA~ Makinelerile birlikte HASAN TIRA$ Btc;aklari tua~ olduktan sonra kat'iyyen silmege ve kurulamaga hacet yoktur. Ve bu tua~ b1~agt 
hie; bozulmamak ~artile gayet kolayhkla ve huzuru ne~'e i~inde yiiz defa bra& eder. Diinyanm hi~bir bra~ bt~agmda bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRA$ 
Bu;;ag,. muvaffak olnm~tur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adedi 5 • 10 adedi 35, Paslanmaz Hasan bt~agi 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuru&tur. Hasan Tna~ ·Sabunu - Hasan T~ra& 
Kremi • Hasan Tua~ Pudras1 - Hasan T~ra~ Kolonyasi da ~ok zevk ve ne~'e veren yardrmc1 ve miikemmel vasitalardtr. Hasan depolarile sah~ yerleri ve biitiin Anadolu' 

tuhafiye ve bakkaliye magazalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. 

r--- iF LAS SATI$1 -----.r- YALNIZ 

ikinci iflas memurlugundan : 
Bir miifJise aid olup Beyoglunda istiklal caddesinde Sakarya 

sinemas1 ( Eski Elhamra ) ittisalinde 254 numarah magazaya 
nakledilen 

Yiinlii, ipekli ve pamuklu muhtelif renk· 
lerde manifatura e'yas1 ile kad1n ~antalar1 
perakende suretile ve pazarhkla sah~ma alacakhlar taraf~ndan karar ve· 
rilmi~tir. Sah~ 26 nisao 1937 pazartesi giiniindeo itibaren ba~hvacak ve 
her gun sabah saat dokuzdan ak~am on dokuza kadar devam edec-ektir.l 
Mal almak isteyenlerin muayyen olan vakitlerde mezkur megazaya gel-

meleri ilan olunur. 

FAZIL <;iL iLACI 
. Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Hariciye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i§: Tahranda ve civarmdaki $imranda yaptm

lacak yazhk ve kl~lrk elc;ilik binalan, ke~if bedeli 223,753 liradtr. 
. 2 - 12/4/1937 tarihinde yaprlan munakasaya talib zuhur etmediginden 
l§bu eksiltme 15 gun daha temdid edilmi§tir. 

Eksiltme 28/4/1937 tarihine musadif c;aqamba giinii saat 15 te Hariciye 
VekiHetin~e mi.ite§ekkil Komisyon odasmda kapah zarf usulile yaprlacakhr. 

3 - Istekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, baymdrrhk i§leri 
g.en.el §artnamesi, in§aata aid umum! ve hususi §artnameler, ke§if cetveli, 
stlsllei fiat cetveli ve projeyi Hariciye Vekaleti Levazrm Miidiirliigiinden te
darik edebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 15.000 lira muvakkat teminat 
vermesi ve kanuna uygun mi.iteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi ve 150 bin li
ralrk i~ yapmr~ olmasr lflZlmdrr. 

1steklilerin teklif mektublanm ikinci maddede yazllt saatten bir saat ev
veline kadar Hariciye Vekaleti Levaztm Mudurliigune makbuz mukabilin -
de vermeleri lazrmdrr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ·962» (2179) 

Ankarada Beynelmilel Ki:imi.ir Sergisinde gosterilen me~hur Strebel 
kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiator ve ka
lorifer tesisab ic;in her cins borular ve bi.itiin malzeme istanbulda Galata 
Tiinel caddesi No. 48. MiHRAN GESAR OGULLARI ticarethanesinde 
sablmaktadrr. 

Kars Valiliginden: 
Kagtzman kasabasma 4 kilometre mesafedeki pmardan font borularla isa

le ve tevzi edilecek ic;me suyu in~aatl c21685.97~ lira bedeli ke&ifle kapah zarf 
usulile c45» gi.in miiddetle miinakasaya konulmu&tur. 

1 - ihale 12/5/937 tarihine musadif c;aqamba giinii saat 15 te Kars Vi
layeti Enci.imenince yaptlacakhr. 

2 - inf,!aat bir ki.il halinde miinakasaya konuldugu gibi in&aat yerinde 
b~:u ve malzcme teslimi ve boru ke§if imalat icras1 i~leri de aynca mevkii 
munakasadadtr. Her iic; ~tkka yaptlacak teklif kabul edilecek yalmz bu &Ik -
larm intlhabr hususunda Encumen muhtar kalacakhr. 

3 - in~aatm heyeti umumiyesinin ke&fi c21685.97» lira olup teminab 
«1626.44» lirad1r. Boru ve malzeme teslimi i§i ke~fi c8913.96» lira olup teminab 
«668.54• liradrr. 

4 - Boru ke~fi ve imalatm icras1 i§inin ke~fi c12772.0h lira olup temi -
nab 957.90 liradrr. 

in~aatm istinat ettigi ke~if, tahlili fiat, planlar, miinakasa ve fenni ~art -
name, Baymdrrhk i~leri genel ~artnamesi c100» kuru~ mukabilinde Kars Na
fta Mi.idi.irliigunden verilecektir. 

5 - istekli olanlar teklif mektublarile teminat makbuzlanm ehliyet ve
sikalarmr ve Ticaret Odas1 kayid varakalanm miihi.irlii bir zarfa koyarak yu
kanda yazth saatten bir saat evveline kadar Enciimen Reisligine makbuz mu
kabilinde vermeleri ve teklif mektublarmda biitiin in~aat evraktm okuyup 
kabul ettiklerini yazmalan laztmdrr. (2043) 

MESAHA FEN MEMURU ARANIYOR 

ERGANi BAKIRI 
TURK ANONiM SiRKETiNDEN: 

' Ergani madenindeki i~letme idaremizde kullamlmak iizere bir mesaha 
fen memuruna ihtiyactmtz vardrr. Bu hizmeti deruhte edecek zatm mesaha 
ve resim i~lerini bilmekle beraber icabmda in~aata nezaret edecek kabili
yet.te o~~~SI da lazrmdtr. istiyenler muhtas~ tercumei hallerini ve taleb 
etti~le.n u~ret miktanm Ankarada Ulus meydanmda Ko~ hanmdaki Mer
kezrmrze brr mektubla bildirmelidir. 

Turgudlu Belediyesinden: 
1 - ;:;ehrin su ge~miyen yerlerinde tesisat yaprlmast ic;in a§agtda miktar 

ve evsafr yaz1h .n:a.~zeme kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Her bm uc; metre uzunlugunda ve (70) milimetre kutrunda (3000) 

metre font boru ve (10) aded vana ve teferriiat1 ve (9) aded dirsektir. 
3 - ~alzemcnin bedeli kef,!fi (12995) liradrr. 
4 - I~tirak ic;in: 
A- B~ gibi i!?leri yaptlgma clair vesika, 
B - TJCa~et Odasma kayidli olduguna dair vesika, 
C- Tekhf mektublarmm ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye 

Enciimenine verilmesi. 
5 - ihale giini.i 7 mayts 937 cuma giinu saat (16) dadrr. 
6 - .Kapalt zarfla eksiltmiye i&tirak ic;in yiizde yedi buc;uktan (975) li

rahk temmat _vcya ban~a mektubu vermesi ~artttr. Bu i~e aid fenni ~artname, 
ke~ifname, ?,lan. ":'e eks1ltme ~artnamesile mukavele projesini Turgudlu Bele
diyesinde gorebthrler. 

7 - Taliblerin tayin olunan giin ve saatte Belediye Enci.imenine miira
caatleri ilan olunur. 

Erz·ncan Be edivesinden: 

BAKER 
Magazalari 

HaJi hazarda 

PARDESii 
RAGLAN 
TREN~KOT 

REVERSiBLE'in 
En miintehap ~e~itlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve miisait ~artlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

<;e~itler tiikenmeden evvel 
istedi~inizi intihab ediniz. 

KEilPETEN Gi 
J'I<EIIt 
AT.AJIL 

~~(~ 
~~~~AL 
~ ~ ~ 

NA 

TEQ._ 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho§ kokuyu g'ideren yegane 

srhhi pudradu. 

1NG1Llz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU - 1ST ANBUL 

MOliN 
ADRiANS 
Mark a 

<;AYIR 
MAKiNALARI 
50 lira 
<;ok saglam 
Garantili 

Y edekleri ~ok, orak bi~er makine 
olacak tertibatta takllabilir. 

Ibrahim KOiahda$ - Manisa 
...- DOKTOR 

HASAN FERiD CANSEVER 
Blrlncl s1n1f I~ hastahklar• Uzman• 
Pazardan ba~ka her giin sahahtan 
ogleye kadar hastalarm1 meccanen 

muayene eder. 
Bevaz1d Nah;v,. Miidiirlii~ii vanmda 

• Dr. NI$ANY AN • 
Hastalanm hergiin ak&ama kadar 
Beyoglu, Tokathyan oteli yamn
da Mekteb sokak 35 No.b mua· 

• yenehanesinde tedavi eder. 

Hami Danililmend, Relilad Nuri Giintekin, Dr. Ali Siiha Delilballll. Nurullah Ata~ 

taraflar1ndan tertib edilip iit; senedenberi biiyiik itina ile 
bas1lmakta olan ve 2200 sahife, 2700 resim, 50 

tablo, 720 Latin sav1n1 ihtiva etmekte olan 

Franstzca - Tiirk~e Resimli 
• 

Grand Dictionnaire lllustre 
Fran~ais Turc 

adh 3 cildlik biiyiik Frans1zca - Tiirkt;e higatin ismail Hami 
Dani,mendin esash tetkiklerile meydana gelen 

3 iincii cil i ~1kmu~t1r 
1 • Franstzcada kullandan Latin vesair dillerdeki savlan, 2 • Tiirk Dili Ara~brma Kurumunun 

kabul ettigi yeni tiirk~e kelimelerin fransizcadaki tam kar~thklartm, 3- Franstzca ktyasi ve gay
riktyasi fiillerin tasrif ~ekilleri ve terciimelerini, 4 - Tarihi ve cografi Tiirk adlarmm franstzca -
daki degi!lik ~ekillerini ihtiva eden bu ii~iincii cild, birinci ve ikinci cildler kadar ehemmiyetli ve 
degerlidir. Birinci ve ikinci cildlerin her biri dorder, ii~iincii cild 4,5 liradu. Her ii~ cild tak1m 
halinde 12 liradtr. 

KANAAT KtTABEVI 

ADEM iKTiDAR • 
I 

ve B E L G E V ~ E K L i G i N E K A R ~ I 

• 

rabletleri. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbul 

Bahkesir Naf1a Direktorliigiinden: 
15/4/1937 tarihinde kapah zarf usulile ihale edilmek i.izere eksiltmiye 

konulan Bahkesir Vilayet merkezinde 15969 lira 25 kUIU!? bedeli ke§ifli Ma
liye binas1 in§aahna istekli c;rkmad1gmdan 29/4/1937 tarihine rashyan per· 
~embe giinii saat 15 te evvelce mi.ikerreren ilan edilen ~erait dahilinde pa
zarhk suretile yaptmlacagmdan taliblerin yukarrda yazrh gun ve saatte Ba
hkesirde Vilayet Konagmda mi.ite§ekkil Komisyona miiracaatleri ilan olu
nur. (2233) 

Antika abyorum 
Eski Turk eserleri, giimi.i§, tahta, ba

krr, Beykoz ve sair i§lerle eski yagll
boya tabla, graviir, porselen, fayans 
vazo ve biblolar, bronz heykeller, her 
nevi salon tezyinat e§yasx ahyorum. 

Beyoglunda istiklal caddesinde eski 
Polonya sokagmda Merkez apartrmanl 
(1) numarah dairede mimar Knol. 
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1000 
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