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Hava ve imya harbi 
Koru_"~~~~ ' Türk müaevveri gibi siz de bu· 

güa ~1kan Y edigüaün 23 N1san 
bayramt say1sm1 ahmz ve oku· 
yunuz. ( YedlgUn) Türkiyenin 

en ~ok okunan mecmuas1d1r. OndördüncO y1I sayi : 5008 tsTANBm; - cAOALoatu 
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Orduga giren subaglara dün 
merasimle diploma verildi 
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Jlün Taksim abidesinde istikläl ma~llll söyliyen genc yedek b 1 • • su ay ar ve nutuk IIad eden btr genc subaymnz 

Yedek subay G • d . d . 
D

ün,Türkordusunabinsekizyüz e~1 resm1 ve an I~me 
genc subay daha ka11ld1. me . . k 1 k ld 
Bin sekiz yüz genc, dün eski ras1m1 l"0 par a 0 U 

Harbiye mektebinin tarihi avlusunda ~ 
'fürk cemiyeti i<;in yeti~tirilmit olan vü
cud ve dimaglarm• «her zaman ve her 
:Yerde» Türk cemiyeti u8runda harca· 
tnaga hazir bulunduklanm and i<;erek 

•i:iylediler. 
Her sene ordumuzun kuvvet ve kudre

tine yeni taze unsurlar kazand1ran 23 ni· 
&an günü bu bak1mdan bayramlanmmn 
en zengmi say1hr. Her •ell• bug\in ka. •.t 
Zandigmuz servet, hi~ir maddi öl<;ünün 
<;er<;evesine s1gam1yacak kadar büyüktür, 

§eref!idir. 
Yedek subay, yedek cepane demektir. 

Öy!e bir cepane ki ,uurile atef ahr ve 
yand1g1 zaman arkasmdan geien saymz 
Nurlann ve ruhlann ayni heyecanla par· 
lamalarml, ayni gaye ugrun~a _aI:~l.:n· 
tnelerini temine yarar. Cemtyetm ozun· 
den bafka birteY olmiyan bu alev y1gm1, 
düimam eritecek, yok edecek olan bat

lica silahllr. 
Harb va„talan tekamül yolunda mü

temadiyen ilerliyor. Gerek taarruz ge~~k 
tnüdafaa aletleri „neden '"neye degil, 
adeta aydan aya sürat, emniyet, kolay
hk bak1mmdan terakki ediyorlar. Saatte 
iic; yüz kilometre yapan 1936 mamulatm
dan bombard1man tayyaresi 1937 de, 
350 kilometre giden yeni modellerin ya-

B „ 400 
ninda eskimi1 say1hyordu. ugun 
kilometrelik bir süratle uc;tugu halde sa
atlerce uzak mcsafelere daha fazla mik
larda bomba ta11yan tayyarelcr görüyo
Jtiz. Hava silahlan araomdaki üstünlük 
tark1 tamamile riyazi bir kat'iyetl.~ ~~y
dandadir. Dün inia edilenler bugunkule
l'e nazaran geridirlcr. Bugünküle!, Y.ann 
Yap1lacak olanlarm kar11smda tundiden 
eskimi~ say1hrlar. 

Hava deniz lcara bütün harb vasita
lan üzerinde ~yni hükümleri verebiliriz. 
Zchirli gazlerin terkibile ugra1anlarm 
Rösterdikleri imkanlar korkuncdur. Bu
nunla da iktifa olunmuyor. bakte.riy~~0: 
gik harblerden de sik Slk bahsed1ld1gm1 
i1itiyoruz. Dünyamn en i!eri iaboratuar· 
lannda c;ahin mütehasmlar, •!'" bulun· 
lnam11 yeni mikroblar aramakla metgul. 

Korunma ihtiyact, ferdlerden büyük 
fcdakarl1klar istiyor. Hemen bütün d_e~
letlcrin müdafaa bütc;eleri umumi gehnn 
Yan,mdan fazlasm1 eec;mektedir. Tekba
!•na Ya~1yan insan gibi milli topluluklar 
da kazanclarmm en büyük k1SlltlDI sade
ce ölmemck ic;in sarfediyorlar. 

Bu arada biz de elimizden geleni ya· 
Parken umumi büt<;emizin hududunu ba· 
Zt zengin milletlerinkile mukayese ederek 
!ÜJ>he ve tereddüde dü1mege kalkmama· 
hy1z. 

\:ünkü silahlann inkipf ve tckamülü 
harb mefhumunun esa• manas1m hic;bir 
Zarnan degiitiremez. Vasttalar istenildigi 
kada ·i · '! · r am citm sm 

Harb demck, ruhlann ve iradelerin 
~arpi~mas1 demektir. 

ba Biz .'fürkler, malzeme ~ak1mm~~n 
Zl m1llctlere nazaran 1üpheS1Z fakinz. 

Yedek Sub k 1 •. y d k ay 0 u unda genc subaylar and 1~1yorlar 
e e Subay okulunda b zun olarak Cu h . n u sene me- Daha sabahm <;ok erken saatlerinden 
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Bütün memleket m1'IIA1 haA ki . t' ld" „ „ „ m1ye m yi onumunu 
~e <;ocuk bayramm1 co~kun bir ne~' e ile kutlulad1 

D" r un "ocuk haftasmm ba1lamas1 
. • . . . ~ocuklardan ne1'eli bir grup 

giydirilen 

23 msan hak1m1yclt mi!liye ve 00 k 1 b l V 1. , cu an u a 1 mua · · H··d · B I d' 
bayram1, dün iehrin hemcn her tarafi d . . . R vm1 u JI, c e 1ye re-
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üyük teza urat a -utlulanm11hr. Mera - törü T evfik ilc ' a~. u_ u tur . ire • 
sime evve!a Beyaz1d meydamnda ba !an- Halkevle . profesorb, ~ualhmler, 
m1ittr. 1 • kk··n .n ~zalan ve c;ocuk emgeme te-
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ko u», ca enm "i" za. e ai1 c1 etme de rma yard1m birligi adma bir hitabede 
4'1stanbul yocuklan esirgeme kurumu» bulundu ve ezcümle dcdi ki: 

K1r,ehir zelzelesi 

hala durmad1 

Sars1nblar, kisa f asilalar
la dün de devam etti 

K1r,ehir 23 ( Sureti mah1u • 
1ada giden arkada,1m1zdan) -
Zelzele mzntakaBtnda geceyi a· 
flkta gefiren on binlerce vatan
daf 1aat 21 de ba,l1yarak 1abaha 
kadar aüren yagmur ve sogugun 
altznda titreftiler. Zelzele gene 
aman vermedi. llk günlere na
zaran daha uzun aralrklarla yer 
1ars1ld1. Gece yarmndan bir bu· 
fuk saat sonra Kosker nahiyeai 
köyleri ve Solular mintokaai, 
bir daha fiddetle 1ars1ld1. Bu 11· 

rada Karahtdtr köyünde Üf ev 
tamamen, on Üf ev kramen y1-
k.1ld1. Kirk bef ev ~atlad1. Bu da
kikaya kadar yaln1z Solular 
m1ntaka11ndaki hasaratzn biliin· 
fOIU pldur: 

[Arkas1 Sa. 9 siltun 5 tel 

Frans1z - italyan 

müzakereleri 

Blondel Kont Ciano ile 
uzun bir mülakat yapb 

Roma 23 - Kont Ciano Paristen ye
ni talimat alm11 olan F ransa maslahatgü
zan Blonde! ile dün uzun bir müli.kat 
yapm11ttr. 

Ögrenildigine göre bu müli.kat pck 
samimi olmuslur. 

ltalyan • FranS1z müzakerclcrinin ya
kmda faal bir safhaya girece8i ümid e -
dilmektedir. 

Neler görüfüldü 
Roma 23- Ögrenildigine göre Kont 

Ciano ile dün yaphg1 mülakat esnasmda 
Blonde! Fransamn bailtca teklifleri olan 
§U notalardan bahsetmiitir: 

1 - Akdenizde statüko, 
2 - ~imali Afrikada !talyan propa

gandast, 
3 - f<panya, 
4 - Fransanm Habetistandaki men· 

faatleri. 
Zannedildigine göre Kont Ciano bu

gün tekrar Blonde! ilc görütcrek kendisi
ne. !talyanm mukabil teklif!erini bildire -
cektir. ltalyan • F ran51z müzakerelcri 
bundan sonra Üy dört gün tatil edilecek 
ve bu müddet zarfmda Kont Ciano Kral 
Zogonun evlcnme merasiminde !talyay1 
temsil etmek üzere Tirana gidecektir. 

Fran1a • lngiltere müzakeratr 
etralznd a nefriyat 

Londra 23 - Roytrr ajans1 tarafm
dan neiredilen bir Paris telgrafmda ez -
cümle töyle denilmektedir: 

«hi haber alan fngiliz mahfillerinde 
zannedildigine göre Londrada cercyan e
den F ranstz-fngiliz müzakereleri esna • 
smda bilhassa F ransa ve fngilterenin mÜ· 
dafaa sistemlerinde bir koordinasyon te
sisi ve tek kumandanhk meselesi mevzuu 
bahsolacakttr.» 

T elgrafta Vinston <;öri;il ve Duff Ko
per taraf1ndan ge<;enlerdr. Parise yap1lan 
ziyaretlerinden bahsedildikten sonra fiiy· 
le denilmektedir: 

«Harb vukuunda iki ordunun bir tek 
kumandanm emrine verilmesi ve ba,ku • 
mandamn da F ram1z olmaS1 teklif edile
cegi söylenmektedir. Hava kuvvetleri de 
ayni kumandanm emri altmda buluna • 
cakhr. lki filonun kont•olu vazifesi bir 
lngiliz amiraline tevdi edileccktir. lki 
memleket endüstrisinin silah ve cepane 
sall§t hususunda müitereken hareket et • 
meleri de aynca teklif edilecektir. (a.a.) 

Spor hareketleri 
Güne': 2 • Harbiye: 0 
~i,Ii: 3 • Viyenna: 1 
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Ba§vekilimizle Hariciye 
V ekili dün geldiler 

Dost Yunan hükumeti merkezine yap1lacak 
seyahat bugün ha,hyor. Hususi 

yar1n ak,am hareket edecek 

tren 

Baivekil Haydarpa&ada vaiondan inerken Vati l\luhiddin 
Üstündag taraftndan istikbal olunuyor 

Dost ve müttefik Yunan hükumet mer- Haydarpaiava \'aSll olan hususi trenlc 
kezine ~adei ziyarette bulunacak olan Ankaradan ~rimize gelmiilerdir. Bai· 
Ba$vek1ltm1z Celal Bayar ve Hariciye vekifüniz, istasyonda bando ile bir askeri 
Vekili Tevfik Rü§tÜ Aras, dün sabah [Arkasi Sa. 2 sütun 3 del 
.................................................................. : .............. „ ......................................• 

Suvarilerimizin. Niste büyük muvaffakiyeti 
EJ<ipimiz dün 7 millet 
aras111da hirinci geldi 

bu güzel muvaf f akiyeti 

aeyirci tarafindan allu~land1, bayra• 
gun1z \jeref direginde dalgaland1 

Türk süvarilerinin 
binlerce 

Yüzba§• Ceva<t 
Kula 

Yüzbtlf• Ceva<! Y üzba~t Eyilb 
6ncü 

Birtnct Müläztm 
Saim Polatkan 

Gürkan 

Nis 23 (T elefonla) - Bugün Po • gi kazand1. 
lonya ordusu mükafati müsabakasma Bu büyük muvaffakiyet üzerine mÜ• 
Türk ek1pile beraber yedi millet ittirak sabakanm kupaSI merasimle Türk ekipi· 
etti. Türk ekipi, birinci devrede F ransiz ne verildi. Bayrag1m1z $eref diregine ~e· 
ekipile bcrabere kaldt. kilerek ekipin zaferi, binlerce scyirci ta• 

Y anjta ayni dereceyi alanlar arasmda rafmdan sürekli ve $iddetli alk11larla kar• 

tekrar müsabaka yap1lmasi, mevzu ni • 11land1. 
zamlar ahkammdan oldugu i<;in altt mani Müsabakadan sonra Orgeneral F ah • 
yükseltilerek Türk ve F ranm ekipleri a- reddin Ahay, Türk ve F ransiz ekiplerini 
rasmda ikinci bir müsabaka daha yapild1. kabul ederek genc binici.leri ayn ayr1 teb· 

Bu son müsabakada Türk ekipi birincili- rik etti. 

"BiiYiik"-·~e~"f~~ik .. „ko~;e; 
Fransiz san'atkar1 

~ok parlak 

Türk musikisinin istikbalini 
gördügünü söylüyor 

Evvelki ak~am istanbul Valisi taraftndan san'atkiu: Cortot 
~erefine verilen ziyafcttc haz1r bulunanlar 

Aakeri Liaeler ara11nda Bir haftadanberi Türkiyede bulunan 
derece alan aporculara büyük FranS1z san'atkan Alfred Cortot 3 
diploma tevzii meraaimi gün evvel Ankarada bir konser vererek 

6 
$ehrimize dönmÜ$ ve evvelki ak$am F ran· 

fakatile günlerdenberi büyük bir ali.ka 
1le beklenen konserini vermiitir 

Alfred Cortot gerek Ankar~da, ge • 
rek !stanbulda •imdiye kad · h. b' 'k• ' ar 1~ ir san· 

NADIR NADl 
CArka" sa. e ratun 3 Ul ]evhalan as1lm11tt. Kürsünün önünde 1s • I

J._.·--„"-C"l-S•8-h„i•f„e
11
d_e_-_.fl m tiyatrosunda Cemal Reiidin idare etti-

CArkcm Sa. ~ 1atun 1 del "' t bul K k 111 stan pnservatuan or estrasmm re· 
at ara nasib olm1yan bir ragbetle kar11· 
lanm11tzr. [ArkaSI Sa. 5 sütun 4 tel 
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!I Di'§IEi itMdl C H~:~a':::e Memleket Haberleri ) 
Tarihi roman: 73 Yazan: M. TURHAN TAN Dün ak§amki yaralama 

Siyasi icmal 
Milletler Cemiyeeti 

Sultan Mahmud 
<;ünkü Mehmed Alinin yenilige meyletmek 
yüzünden büyük i~ler ba,ard1g1n1 görüyordu. 

F akat kocundugunu sezdirmedi ... 

Sultan Mahmud, ihtiyars1z k1zard1. 
<.;:ünkü Mehmed Alinin yenilige meylet -
mek, iyi dü§ünüp iyi ~ali1mak yüzünden 
büyük i1ler ba§ard1g1m görüyor ve onu 
i~in i~in k1skamyordu, Sadnazamm, Y e -
ni~erileri düzeltmek veya mahvetmek me
selesinde de onu örnek olarak ileri sürme
si bu sebeblc gururuna dokunmu1tu. Fa
kat kocundugunu <ezdirmedi, sogukkan -
hhg1m muhafazaya ~ah1arak sordu: 

- M1s1r valisi ne yaz1yor? 
- Ogullanndan !smail Paiayi Sudan-

lilar yakm11lar. 0 da bu iiin askerdeki 
düzensizlikten ileri geldigini anlam11. Bü
tün Mim ordusunu talimli askerden tertib 
etmege karar vermi1. Eyalet erkam dahi 
karan imzalam11. o halde ~ok sürmez, 
Mehmed Ali Pa1a kulunuzun askeri bi -
zim Y eni~erilere duman atttracak kud -
reti bulur. Zaten onun Moraya gönder • 
digi Cihadiye alaylan Fransalumnkilerden 
talimce a1ag1 degil. .;ievketlii efendime 
yarar i1 görenler de Morada onlar. ( 1) 

Hünkar. bir vilayet valisinin «Fransa-
11» ayannda ordu hamlarmya giri1tigi, 
hatta bu hayuh te1ebbüsten ~ok önemli 
neticeler de ald1g1 halde kendinin henüz 
Yeni~erileri düzeltmege karar bile vere
memi1 olmasm1, zül sayd1, iligine kadar 
k1zard1 ve iradesine yeni bir co1kunluk 
veren bu samimi hicabm zorile teenni dü-
1üncelerini, ihtiyat temayüllerini buakll: 

- Pa1alardan, ma1alardan, dedi, ör
nek s~mege lüzum yok. Ocagm kara ka
ra kurumlar i~inde kald1gm1, kolayhkla 
temizlenemiyecegini yedi ya1indaki ~o -
cuklar dahi bilir. Sen bana kulluk göste
rip bu ugursuz ocagt y1kabilir misin, y1ka· 
maz m1sm? .. Bunu söyle. 

Galib Pa1a oturdugu yerden s1~racli, 
Hünkann ayaklarma kapanarak uzun 
uzun pabudanm öptü ve sonra her keli
me üzerinde dura dura mülahazas1m söy-

ledi:., . .. "''" 

Onun ger,ekten takdire, tebcile läy1k 
olan bu vatanseverce hareketindeki bü • 
yüklügü katmcrle§liren de kendi yerine 
kendi dilile kendindrn daha lay1k bir ada
m1 ta vsiye etmeS1ydi. Lakin bu vatanse -
verlik, bu had1mashk ve bu nefsini kü~ül
terek ba1kalarmm ehliyetine k1ymet ve -
1i1 Sultan Mahmudun havsalasma s1gan 
i1lerden degildi. 0, herhangi bir devlet 
memurunun ve bilhassa bir Sadnazamm 
aciz görünüp, acizligini kabul edip yerine 
bir diger veziri tavsiye edebilmesine imkan 
vermiyordu. Zira her Sadnazamm muk
tedir gördügü vezirleri kISkanarak birer 
vesile ile mahvetmek istediklerini görme· 
ge ah1kmd1. 

0 sebeble uzun hir 1a1kml1k gec;irdi, 
Galib Paianm bir oyun düzmek isteyip 
istemedigini derin derin düiündü ve id -
rakine pek aykm dü§en o sözleri bir ke
re daha tekrar ettirdikt.o:n sonra ayaga 
kalkt1. 

- Hele bir düiüneyim de, dedi, ka
ramm ona göre vereyim. Simdilik bu bah· 
se hi~ giri1memi1 olahm, konu1tuklanmm 
unutahm. Sen de Bab1äliye git, cebeciler 
iiini sona erdir. 

Galip Paia gene yer öptü ve ,1kma -
dan önce o iie taalliik eden dü1üncele -
rini de anlatt1: 

- Padi1ah1m, dedi, benim Yenic;eri 
agasmr cebeciler üzerine gönderi1imin su
nm da arzetmek isterim: Aga, bu emri
me kar11 hareketsiz kalamaz. (:ünkü az· 

lolunmaktan korkar. H3.rekete ge,erse 
ve cebecilere ~ullamrsa onlarm Y eni,eri· 
lere gönülleri kmlir, hm~lan tazelenir, 

bu da bizim i1imize yarar. Demek ki al
d1g1m tedbirin faydaS1 vardir. Y eni,eri a· 
gasm1 sakalla b1y1k arasmda sersem birak
m11 oluyorum. 0 iirndi nereye tükürece· 
gini bilemiyecektir. Biz de neticeye bakip 

kendi c;1kanm1za uygun bir karar almz. 
Pad~ab, dalgm dalgm sordu: - Bu maddenin icras1 - demin de ar· 

zrttim - mümkündür. Y almz sag1 solu - Ne yapatJz? „ • 

kol11yarak, tarllli yürüyerek harekete ge<;- ml...-.:,y ar~~·I' becerihiz tliy~ !äzt~de -' 
mek läz1md1r. Hocalan, esnaf kahyalan· riz, yerine efendimi ho§nud etmek i~in 
m, bcdcstenleri ele ahrken Ocak eleba11· kellesini feda etmckten ~ckinmcz birini 
larmdan korkunc olanlan pa1ahkla, ya • getiririz. Yahud - Aganm cebecileri te -

hud birer göz boyay1c1 hizmetle ta1raya pelemesi halinde - onlan ok1am1ya f1r -
göndermclidir. Aga Hüscyin Pa1a, lzzct sat buluruz. Her iki surette bizim i<;in 
Mehmed Pa1a gibi Ocaklmm i~ini d111m fayda vardlT. 
rana bilen kullarm da bu maslahatta e - - Agay1 azletmek laz1mgelirse yerine 
fendime canla ba1la hizmet edebilirler. kimi getirmek istersin? 
Kölenizin düiüncem budur. - Samsuncu (seksoncu) ba11 Cela -

Hünkar kendi sualine cevab te1kil et- leddini 1 
miyen ve sadece bir avu~ nasihatten iba- - Onun bana candan hizmet edece-
ret olan bu sözlerin merak ile arkasm1 gine kefil oluyor musun? 
bekliyordu. Sadnazamm temenna edip de - Olurum Padi§ah1m 1 
sustugunu görünce sinirlendi: _ iyi amma mas1 hcnüz gelmemii. 

- Behey adam, dedi, ben Ünye ne- Nasil aga yapanz? 
rede diyorum. Sen bana Konya yolunu - Bugün silsile yüzütülüp kendisi 
gösteriyorsun. Dil oyununu bir yana koy zagarc1ba11 yap1hr, ii<; bei gün sonra Ku! 
da erce konu1: Ocal!i y1kmak i1ini omzu- kethüdahgma c;1kanhr, oradan da agah-
na ahyor musun, almiyor musun? ga gec;irilir. 

Sadnazam bir daha yer öptü ve §U ce· _ Hele bir dü§ünelirn ! 
vah1 verdi: Ve Sadnazam aynhr aynlmaz büyü • 

- Böyle önemli bir i§ kulunuz gibi 
cek bir c;ekmecenin ba1ma ko§lu, kapagm1 

katiblikten gelme vezirin ba1arabilecegi 
maslahatlardan degildir. Benderli Selim ac;arak i~inden mahud kanh gömlegi <;1 -

kard1, her leke üzerinde uzun bir lahza 
Pa1a gibi cerl, cesur ve pek gözlü hir zat 
benim makam1m1 iigal etmelidir ki Oca
gm yikilmas1, kazamn devrilmesi asan 
olsun! (2) 

Hünkar, kulagma inanmad1gmdan iki 
dizüstü gelmiiti, «bir dahi söyle, bir dahi 
söyle» emrile Sadnazama sözlerini tekrar 
ettiriyordu. Onun böyle bir hayret gec;ir
mesi pek tabil idi. <.;:ünkü bütün Osmanh 
tarihinde Padi§ahlara kar§I böyle ag1z 
kullanan bir Sadnazam görülmemi1ti. 
Say1lan yüzleri ge~mii o devletliler i~in

durarak düiündü. Gözüniin önüne yal • 
mz Gene Osmanm kulag1 kesik kafas1 de
gil, Deli Ibrahimin Cellad Kara Ali elile 
kernende sanlarak s1k1lan 2ay1f bogaz1, 

Dördüncü Mehmedle fkinci Mustafamn, 
Ü~üncü Ahmedin Y eni~eriler tarafmdan 
yuhalarla mahpese te§Yi olunan bitkin 
vücudleri, Ü,üncü Selimin par,alanm1§ 
cesedi ve kendi kardeii Dördüncü Mus· 
tafanm - gene Y eni<;eri!er yüzünden -
bogdurulmui na' 11 geliyordu. 

de ümmi olanlar ~oktu, Konyaya donan· ------- <Arkast var) 

ma ile gidilebilecegini sanacak kadar yurd 

cografnsmdan bihaber olanlar c;oktu. 
Dürüst türk~e konuiam1yanlar ~oktu. La· 
km herhangi bir maslahat önünde cehli -
ni, aczini, idraksizligini itiraf ile yerine 
ba1kasm1 tavsiye eden • hatta bir aded 
olarak dahi - yoktu. Bundan dolay1du ki 
Padi1ahlar sadnazamlt!!i kölelikten fark· 
SIZ ve belki kölelikten a1aii1 görmege ahi· 
m11lard1, Saray mutfagmdan, saray odun
lugundan Sadnazam se~mege ba1lam11 -
lard1. Gene bundan ötüri.t bir Sadnaza -
mm kellesini uc;urmak onlara kuru bir a
gac1 devirmekten daha kolay geliyordu. 

Galib Pa1a. be~ yüz y:lhk Osmanh 
tarihinde yegane olarak. devletc;e hayati 
mahiyet ta11yan bir maslanah idare ede • 
miyecegini a~;k~a söyliivo;du. Läkin ac· 
zini itiraf ederken o ma<ldhalln yüzüstü 
birak1lmas1m tavsiye etmek küc;üklügüne 
dü•miverek i1in mutlaka yürütülmesinde 
1srar ~diyor ve yalmz kendisinin kudret -
sizligini ileri sürerek yerinc ehliyetli bir 
vezir getirilmesini istiyordu. 

(l) Mehmed All Pa~anm Sudanda yak1-
lan oglu hakkmda taritttn kaydettlg! satir
lar ~u ~eklldedlr: Muallem asker tanzimt 
Misu valislnin ötedenberl emrl olup hatta 
blr araW< buna te:iebbüs edecek olduysa da 
a.sker arasmda lhtUA! ~lkm!§t1. Eya!et er
käm arasmda da lttt!ak yoktu. Bu sebeble 
Mehme<l All Pa§& firsat kolluyordu ve ya
mndakl ba§1bozuklar1 §Urada burada oya
!Jyordu. Blr arahk Sudana sefer a~t1. oglu 
isma!l P~ay1 oraya gönderdl. 0 sirada 
Sudan ,ieyhlerl blrblrlerlle bogazla~1yordu. 

ismall Pa§a bu yüzden kolayhkla zaferler 
kazand1, bütün Sudam ~gal altma ald1. 
Fakat ba.ska blr koldan hareke.t e<len M1-
su ordusu Kahtreye dönüp de Ismall P~a 
yalmz kalmca :;eyhler cesaretlendl ve blr 
gece baskm yaptlarak ismal! Pa4a - filendl 
kasaba.s1nda - oturdutu evde ate§e verll
dl, evle beraber yaklldl. Mehmed All Pa
§aya. bu ac1 haber verUlnce son derece 
müteesslr oldu. Eyalet erkamm ~ag1rarak 
aghya aghya hädlseyl anlatt1 ve c§u ba~1-
bozuk askerle btr l~ görülmek mümkün ol
maz. iste ~lumun da. dlrl dlri yakllma.sma 
sebeb oldular> dlyerek yeni blr orou kurul
ma.s1 !lkrln! ller! sürdü. Mecliste hazir bu
Iunanlar onun teessürüne hürmet gös
terdller, fikrlnl kabul ettller. Bu suretle 
Cittadiye alaylart go~a!t1ldu 

(2) Cevdet tarih1 ~ O: 12. S: 79. 

kazanc vergisi 
Bir Beyaz1dda k1skanchk 

Mükellefiyetin tayini i~in 
Ticaret Odasmm karar1-

na lüzum ~örülüyor 

kad1n, 
bir • genc1 b1~aklad1 ve 

yüzünden 
ka~b 

a ngiliz • ltalyan anla1mas1 ile netice • D lenen Roma miizakerelerini Londra • 
da ingiliz ve F rans1z Ba1vekilleri ile 

Hariciye N az1rlan arasmdaki müzakere· 

Dün ak1am saat on sekiz buc;ukta ~ok Dükkan kap1sm1n önünde. birdenbire du- !er takib edecektir. Bunun arkasmdan 
garib bir yaralama vak'aSI olmuitur. Be- raklad1. Bir tehlikeden kurtulmak ister Berlin - Roma mihverinin iki ba§l M. 
yaz1d tramvay durak yerinde, mec;hul bir gibi, bir takun hareketler yaparak ic;eri Mussolini ve M. Hittler Romada birle1e· 

Istanbul maliyesi, son defa Maliye Ve
kaletinden Hai esnafmm ya§ meyva sa • 
tan kabz1mallar olduguna göre beyanna
meli vergiye tabi tutulmasmm muvaf1k 
olacagm1 bildirmiiti. Bunun üzerine 
Haldeki esnafm ayni zamanda kuru 
meyva sattiklan nazan dikkate almarak 
gene eski 1ekilde tsrar edilmiiti. Halbuki 
kahzimallardan mürekkeb bir heyet Def
terdan ziyaret ederek noktai nazarlanm 
anlatrm1lar, tatbik edilen ieklin dogru o· 
lamryacagm1 bildirmiiler, Ankaraya da 
bir heyet göndermi§lerdi. 

Ankaradaki te§ebbüslerin müsbet §C -
kilde neticelendigi söyleniyor. Esasen 
fstanbul maliyesi henüz temyiz karanna 
iktiran etmiyen bu muamelelere aid ka -
zanc vergisinin 93 7 senesine aid k1smmm 
birinci taksitini alm1§, fakat ikinci taksi -
tini tahsil etmemi§ti. Y eni vaziyette Tica
ret Odasmm kazanc vergisinin taym1 
hakkmda bir karanna lüzum haS1! olaca
g1 anla11hyor. 

GÜMROKLERDE 

Mayi mahruk depolar1 
talimatnamesi 

Gümrükler idaresinin mayi mahruk 
depolan i~in haz1rlad1gi talimatname 
tatbik rnevkiine girmi§tir. 

i;lehrimizde yeni talirnatnamenin tat
bikile aläkadar olan gümrük memurlar1 
ic;in bir kurs •>1lmt§hr. 

CE'MIYET LERDE 

Berberlerin idare heyeti 
Berberler cemiyeti idare sec;imi yarm 

yaptlacaktir. 

KÜLTÜR ISLERI 

A vukatlar1n yapabilecekleri 
muallimlikler 

Kültür Bakanhgt avukatlann mek -
teblerde hukuk, ikttsad ve i9timaiyat 
dersleri ögretmenlikleri yapabilecekle
rini, l,>a§ka (lerslerin tedrisini d~u)ld:e 
edemiyec.ekletini bildirmi§tir. ....... 
-Ba~vekilimizle Hariciye 1 

Vekili dün geldiler 
[B41tarat1 l Incl sahl/ede] 

müfreze ve polis k1t'as1 tarafmdan seläm
lanm11, Istanbul Valisi Muhiddin Üstün
dag, Üc;üncü Umumi Müfettii Tahsin 
Uzer, 1stanhul Kumandam Halis, fuka 
kumandam General Osman Tufan ve !s
tanbul Merkez Kumandan1 General lh
sanla 1stanbuldaki askert erkan ve üme· 
ra, Vali muavini, Denizbank, Denizyol
lan, Akay müdürleri ve Belediye erkam 
tarafmdan kar1ilanm11hr. 

Celal Bayar, lrenden mmce kendisini 
ka'11hyanlann ellerini s1km11 ve kendileri· 
le k1sa bir müddet gÖ?Ü§tükten sonra as -
keri ve polis lot' as1m tefti1 etmi§tir. 

Vniversite talebesinin tezahürat1 
Bu s1rada Üniversite Hukuk ve 1k11-

sad fakültesinden 395 ki1ilik hir kafile 23 
nisan bayram1 tatilinden bilistifade ba§· 
larmda Hukuk fakültesi dekam Ali F u
ad oldugu halde izmite gitmek üzere 
Haydarpa§a istasyonuna gelmi~ bulunu
yorlard1. Üniversite Rektörü Cemil, ta
lebe murahhaslarmdan mürekkeb bir he
yeti Ba§Vekil Celal Bayara takdim etmi1. 
Cel.il Bayar da genclerin hallrlanm sor
duktan sonra arkadailarma selämlarmm 
söylenmesini rica etmi§tir. Ba1vekil garm 
d11ansma dogru ilerilerken yolu kaplt -
yan yüz\erce genc talehe kendisini selam· 
la,mI§hr. 

Vapurda 
Bundan sonra Baivekilimiz, Haydar

pa§a nhhmmda beklemekte olan Akaym 
hnsusl bir vapuruna binmii, vapurda Va
li Muhiddin Üstündagla et meselesi ve 
iehrin imar iileri üzerinde gÖrüimüitür. 

Celal Bayar, Denizyollan Tophane 
nhtnnma ~1km11 ve oradan otomobille o
tele gitmiitir. 

fngiliz büyük el~isi Sir Persi Loren, 
dün Ba1vekilimizle Hariciye Vekilimiz 
§erefine 1ngiliz sefaretinde bir ögle ziya· 
feti vermi~tir. 

Bafvekil yarin gidiyor 
Ba1vekil ve Hariciye Vekilile refakat

lerindeki zevat yann ak1am kendilerine 
tahsis olunan trenle Yunanistana müte -
veccihen hareket edeceklerdir. 

adam, adi ge~ vakte kadar anlaiilamiyan girdi. rek görü1eceklerdir. talya hükfuneti Al • 
b1r genci, so! ku··reg"inden birakla ag"ir su- O manya devletinin §efini gayet parlak bir 

• zaman, dikkat ettim, pantalonunun k 1 k 
rette yarahyarak karmi•tir. Yak' anm ga- surette ar11 ama ic;in iimdiye kadar 

, , pa~asmdan kanlar akiyordu. F akat (sen · ·1 l f 
rabetini artiran en mu„hiT. nokta, henu··z k yetm11 m1 yon iret sar etmiitir. 

vurulmu1sun 1) demege va it kalmadan, Al 1 1 k 1 b 1 
ortahk aydmhk iken i•lenen bu suc;un, man - ta yan müza ere eri a1 a • , dükkämn ic;ine y1g1lcli. Konuiacak vazi - d k b" 9 M 
kimse tarafmdan görülmemesi ve vuru- ' tan uaz sonra yani maytsta illet-

yette olmad1g1 i~in ad1m soramad1k. He- ] Ce · · k · · b" · · · · 
lan gencin de yaraland1g" :nm farkma var· b 1 er m1yeh onseymm yüz mnc1 ic;tlma men bir Sthhi imdad otomo i i getirterek d · b 1 k B 
mam1, gibi en ufak bir sikäyet sayhasi evres1 ai 1yaca hr. u arada ikinci de• 

, . kendisini Cerrahpa1a hastanesine kaldirt- d h" f • 
c;1karm1yarak, bir müddet yürüdükten llk.» rece e mü im siyasi kon eranslar dah1 
sonra, bir dükkän icine girip orada yere toplanacaktir. Bunlann arasmda Kü~ük 

- Vak'ay1 o civarda ba•.ka gören yoktu. !t'l'f d 1 tl · · 5 B·"k yuvarlanmas1d1r. En yakm polis merkezi ' l a ev e ennm may1sta u reite 
Gece ger vakit Cerrahpa•a hastane - kt d kl · · run· d bile, dün gece vak' a üzerinden iki saat ' ' a e ece en 1c; a var ir. 

sinde nöbetri hekimini, arad1k. Y aralmm Y k d d - 1 j b' ·k gec;tigi halde, ne yaralananm, ne de yara- • u an a say tgim1z top anti ar ith -
Celal isminde biri oldug" unu ög" rendik. t R d · I t ·1· hyanm hüviyetlerini tesbit edememiiler • en sonra oma a net1ce enen ngt 12 • 

d' Yaralmm s1hht vaziyeti v&him degildir. ftalyan müzakereleri kadar mühim ola • 
ir. Kendisi, hastanede durar oldug"u heyeca- k 1 ·1· Alm ·· k 1 • b I Y aralama, c;ok §8§1Thc1 bir ~kilde ol- • ca ng1 1z - an muza ere en a§ l • 

nm tesirile uzun süren bir baygmhk gerir- kt B ·· k ] k b I mu1tur. Y arahnm S1gmd1g1 dükkan, Be- • yaca ir. u muza. ere er c;o tan a§ iya-
dikten sonra, kendine gelmi• ve ifadesini kll H tt b k dl Al H yaz1d durak yerinin · biraz yukansmda ' ca · a a u ma sa a manya a-
almag" a geien emniyet memurlarma vak- · · N R 'bb M Veznecilere sapacak köiede bulunan bir nciye azm 1 entrop arlln onuna 
ay1 •öyle anlatm1•hr: d - L d 1 · t" F k A kutasiyeci dükkamclir. Hadise akabinde ' ' ogru on raya ge m1§ .1. a at vus • 

bu dükkanm sahibi ile konu1tuk. Garib • «- Beni vuran, yan!mdaki kadmdu. turyamn diktatörü ~uinig'in M. Hitler'le 
dir ki, 0 da fazla biriey bilmiyordu. An- Kendisile bugün akiama kadar, gezip do- verdigi kararlan bir anda degi§tirmesi Ü• 
lattiklanm aynen kaydediyoruz: la1hk. Sonra Beyaz1d meydanma geldik. zerine cereyan eden fevkalade tarihl ba· 

«- Saat on sekize dogru, yaya kal _ Orada birbirimizden aynlacaktik. F akat d1seler Londrada müzakerelerin ha1la • 
dmmmda bir delikanh peyda oldu. Ya- yammdaki kadm • ismi Mahmuredir - masma mani olmu1tu. ingiliz - Alman 
nmda zay1f yüzlü bir kadm oldugu hal- birdenbire, hiddetlendi ve üzerime hücum müzakerelerinin gecikmii olmas1 ihtimali 
de a1aiit yukan dola§tyordu. ederek beni b1vaklad11 Y apbgi belki de neticclenmesi ic;in faydah olacaktir. 

Bu dolaima, pek uzun sürdügü i~in, k1skan~hktan ileri geliyordu.» Cünkü lngiltere ile iyi ge~inmeyi po-
nazan dikkatimi celbetmemi1 degildi. Celal daha fazla ifade verememi§tir. litikasma esas tutan Almanya; bir gün 

F akat, erkegin de kadmm da vaziyet - Kaybettigi kan dolayisile, yarah olduk~a müttefiki !talyaya lngilizlere kari1 yar
lerinde bir fevkaladelik yoktu. Böyle ne zay1f düimÜ§lÜr. Kendisini yarahyan dim etmek endi§esinden 1imdi kurtulmu1 
kadar dola1tilar bilmiyorum. Delikanh - Mahmure ismindeki kadm, zabitaca ta _ bulunuyor. Gene vaktile M. Hitlerle 
nm bir aral1k yürüyüiünü hie; bozmadan, mnm11 serbest kadinlardan biridir. Suc;lu Lord Halifaks arasmda yaptlan temas • 
bizim dükkäna dogru geldigini gördük. kadm gec; vakit yakalanmrihr. larda lngiltereyi müikül mevkide buakan 
.„.„ ...................... „„ ......•..........•..•........... „„ .•••••.•....• „ .... „ ...•• „ .......................... Avusturya meselesi §imdi ortadan kalk „ 

Zelzele f elaketine 

ugr1yanlar i~in ... 
Kiztlaya yard1m eden 
hamiyetli yurdda~lar 

Hüseyln Erkan 
. r itl;lhO.d'tJ. T.· A. IJ. 

·ecll> 'fe Nur! Hanc1 
.,vket Zühtü Özkardeiler 

, Fall< Lütfl ~ -
Yani Lamblrnldt.s 
Mehme<l Emin 
Y. H. Dlmltrlyadl.s 
M. All Kunt 
Karamanoltlu 
M. Rlfat 
Beh~et Hlfzi 
Izak Albert Behar 
Azml Tezcan 
Del!lrmenclyan 
K. Kondopulos 
T. Neapolltakl 
Gavrllldt.s 
Yuvan 
Danyelldls 
Andoniyadt.s 
Toma 
M. Müsltm 
Riza (Jüti§) 
Patrlklyos 
:Hac1 Azlm 
Leonlda 
Sa im 
Leon 
Hüseyln 
Karlstlnos 
Kiryak.o 
M. Klryakldls 
Yei?uva 
ishak 
SaVO!L 
Antalya amban Galata 
zahire ~ubesi 
Eyüb 
Mehmed Kahraman 
Ömr ve Necml 
Petro Arsenlo 
Papazog!u 
Asa 
Petro Arslan 
Panosyan 
Salamon 
M. Boton 
Rosopulos 
Al!Riza 
ManQJ 

L.K. 
25 00 
25 00. 
JO 00 
~o oo 

•'t() 00'' 
10 00 
10 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
~ 00 
5 00 
3 00 
3 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 

l 00 
1 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 
l 00 

50 
50 
50 
50 

10 00 

Antlka 
Papayanopulo.s 
Kad1köy koltuk~ular1 
Yekün 200 00 

'---'.::-:-~----./ 
Muglada bir cinayet 

Mugla (Hususi) - Muglamn Camii· 
kebir mahallesinden Ra§id nammda bi
ri, manifaturac1 Mehmedin zevcesi Lßt
fiyeyi sokak ortasmda, boynlma bu;ak 
saphyarak öldürmü§ ve yakalanm11ttr. 

Hadisenin sebebi §Udur: 
Ra§id, Mehmedin yamnda ~alt§lrken 

para ~almt§, Adliyeye verilmi§ ve bit -
tabi mahkiim olmu§tur. Katil bundan 
duydugu igbirarla, zavalli kaduun c• • 
mna luyrn!§tlr. „ .••• 

Tablakarla simidcinin 
kavga111 

Hububat ofisi 

kuruluyor 

m11tir. 

0 derecede ki Milletler Cemiyeti Mec• 
lisinin önümüzdeki toplanhsmm ruzna • 
mesinde Avrupamn en e~ki bir devletl 
bulunan Avusturyamn müstakil varhg1 
haritadan silinmesi ve M1lletler Cemiyeti 

idarenin • sermayes1 
milyon lira olacak 

20 azalan listesinden c;1km11 olmas1 hadise • 
sine bir yer bile verilmemiitir. Y aln1z A· 
vusturyamn haricdeki memlekete döne • 
miyecek bir vaz1yetto bulunan mültecileri-

~~.~cu Mäddeler fnh~ar~ Umum nin bakilmasr gibi alelade bir mülteci 
muduru Hamza Osman §ehr1m1zde bu· tve muhacir meselcsi ruznameye dercedil• 
"1~11Ict:a""et1dany1·•a11ikafiya11:c'l'l'le'Vzu- miit~r.' "'\'·· 
lar uzermde tema.s etmekterur. KUvv>~. B', . H . . ;. , . 
le söylendigine gö!e, kurulmasi dü§ünÜ- ilakis . a':>e11stan. ~~stle~.1 hala M.11-
len (Hububat ofisi); Af.:Jon !rthisarn'e· ~tl~r Cem1yettc ~ed~si~m muzaievel~t1_nl 
birle§tirilecek, umum müdürlügüne af- I§gal etme~ mah1yetm1 kaybetmem11hr. 
yon i§lerinde muvaffakiyetleri görülen Memleketmden ~ekilen N eca§i; meclisili 
Hamza Osman getirilecektir. toplanmast münasebetile «istikläli ugrun• 

Hamza Osman, !§ Bankas1 ekolünde da mücadele eden halkmm menfaatinl 
yeti§mi§, fsvi~re ve Fransada tahsil et- müdafaa i~in» miimessil gönderecegin' 
mi§ ve dürüstlügile tanmrm§ bir genc - bildirmi1tir. Milletler Cemiyeti umum1 k,i, 
dir. tibi bu talebi kabule mecbur olmuitur, 

Sermayesi 20 milyon lira olacak olan Binaenaleyh meclisin müzakere ruzname• 
bu yeni te§'kilatm merkezi Ankarada O· sine Habeiistan meselesi ahnmi§tlr. 
lacak, idarenin hububat, afyon, silo §U- M c]" k" 
beleri bulunacakttr. e 15te 1 azalardan <;:in prensip iti-< 

Baivekil Celäl Bayar, Hamza Osmam barile ve Yenizeland dominyonu da: 
kabul etmi§ ve kendisile bir müddet hükiimetinin ba1mda sosyalistlerin bulun
l!Örü0rnü~tür. mas1 cihetile Necaiinin davas1m müda ~ 

faa etmeleri muhtemel bulundugundan 
INH/SARLARDA lngilterenin Romadaki kararlar mucibin• 

Satilan tütünler 
Son zamanlarda tütünlerirnizin ·sab§l 

i§inde oldukc;a hararetli muameleler ol· 
muitur. Bilhassa §ehrirnize gelmi§ bu· 
lunan Alman tütün krall vas1tasile Al
rnanyaya 1,5 milyon ki!o kadar tütün 
sattlmi§br. 

A vrupada bulunan ve birka~ güne ka
dar §ehrirnize dönecek olan !nhisarlar 
Umurn müdürü Mithat Yenelin de 200 
bin kilo kadar bir tütiin satbg1 söylen • 
rnektedlr. Bu tütünler Tütün Limited 
hesabma sati!mt$br. 

Sarho1un akibeti 
Evvelki gece ~ehremininde Saray 

meydanmda Ziya ve Ömer isrninde iki 
arkada§ köfteci Mehmedin dükklimnda 
üc; bu~uk kilo §arab ic;rni§lerdir. 

Fazlaca sarho§ olan Ziya, yolda baj!l
np ~alt1rmai!a baslami§ttr. Kendisinden 
daha az i~m~ olan Ömer, arkada§Inl 
idare etmek istem~. fakat muvaffak o
larnarn1§. Mehmed isrninde diger bir ar
kadasm1 da yard1ma ~agtrmt§tlr. Fakat 
her ikisi de bütün gayretlerine ragmen 
Ziyayi idare edememi§ler, bu sirada gü
rültiiyü i~iten polisler de Ziyay:i kara
kola götürmüslerdir. 

Dün, meshud suGlar nöbetc;isi ü~üncü 
sulh cezada muhakemesi yap1lan Ziya 
sarho§luktan iki lira para cezasma mah· 
kßm olmu§, arkada§l Ömer beraet et -
mi§tir. 

~·-·-Duvardan dü§en ihtiyar 

ce Habe§istanm ltalyaya ilhak1m tam • 
maga ve ta01tmaga raz1 olmasma ragmeO: 
mecJiste ara ittihad1 haSIJ 0Jmamas1 muh
teme}dir.ßu takdirde mesclenin; karar • 
larmda ara ittihadma lüzum görülmiyeli 
umumi meclise intikal eylemesi ve burada: 
dahi büyük gürültülere bais olmas1 muh• 
temeldir. 

Milletler Cemiyeti meclisinde halola • 
cak ba1ka pürüzlü meseleler de vard1r, 
Son günlerde ~1km1§ olan lspanyadaki 
sollar hükiimetinin Milletler Cemiyeti na• 
zannda lspanyamn me§ru hükiimeti s1fa• 
t~le kendisinin ecnebi müdahalesine kar§i 
s1yanet ve muavenet edilmesi i~in yaphgi 
müracaat vard1r. Gene memleketinin eq 
mamur yerlerinden mahrum kalan ve dag• 
hk araziye ~ekilen <.;:in hükiimetinin yar• 
diJJI dilegi de ruznameye ahnmI§hr. 

1svi~re Milletler Cemiyetile olan her 
türlü askeri, siyasi ve ikhsadl taah• 
hüdlerinden tamamile s1ynhp mutlak bi· 
taraflik poli~ikasma döndügünü resmen 
bildirmiitir. Isvi~renin bu kat't karan di· 
ger kü,ük devletlere bir örnek te1kil ed~
cektir. Cenubi Afrika hükiimetlerinden 
.;iili de Milletler Cemiyetinin bugünkü 
1eklile yaiamasma imkän olmad1g1m ilerl 
sürerek 1slahma aid bir proje vermiitir, 
Hulasa Cenevre müzakereleri pek merak• 
h olacaktlr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Bir meh'usumuz vefat etti 
.Kayseri saylav1 Veli Ya§m, Ma!;kada• 

ki apartrmanmda vefat etmi§tir. 

Atina gazetelerinin nefriyatz 
Atina 23 (Hususi) - Türkiye Bai· 

vekilile refakatindeki heyetin ~ar1amba 
günü ögleüzeri hususi trenle buraya va
SI! olacag1 haberini veren bütün Atina 
Razeteleri, dost ve müttefik Türkiye dev
leti Vekillerinin bu ziyaretine büyük e
hemmiyet atfetmektedirler. 

Evvelki gece saat 22 de Cagaloglunda 
Yerebatan caddesindeki Harndinin si -
midci firmmda 9ah§an tab!akär Ali ile 
simidci !smail bir mesele yüzünden 
kavga etmiilerdir. Kavga esnasmda faz
la hiddetlenen ismail eline ge9irdigi bir 
b19akla Aliyi bacagmdan yaralaml§tll'. 
Yarah Ali hastaneye kaldmlrnr§, !smail 
yakalanmi§hr. 

Lalelide Fethibey caddesinde Cami 
91kmaz1 soka/:imda 37 numaralt Süley -
manm evini tamir etrnekte olan 62 ya§
larmda duvarc1 K~o, üzerinde ~all§ -
makta oldugu ü~ buGuk rnetre yüksek
ligindeki duvardan dü§erek vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralanmt§trr. 

Cumhuriyet 
Yaralan a(i1r olan Ko~o. irndad1 s1hhl Nlishas1 5 kurustur 

otomobilile Cerrahpa§aya kaldmlm11:; Abone ~eraiti { ~:ye 
Hasta ~ocuj!a yardun her insarnn 1 Senelik 1400 Kr. 

en kutlu vazifesidir. 0AJu 01~!-"" 750 • 
eay... 400 • 

Bir ay!Jk 150 " 

Baric 
iein 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 

l:'.oktm: 
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Son 
ve 

siyasi hareketler 
Sovyetler birligi 

Rusya Milletler Cemiyetinden ~ekilmiyor. Fakat 
demokrasilerin siyaseti kari;1s1nda inkisar1 artb 

Moskova 23 - Hava• ajans1mn mu · sad1k kaldiklann1 teyid etmektedirler. 
habiri bildiriyor: Daha dün salahiyettar mahfiller lngiliz . 

Ecnebi mahfiller Sovyctlcr Birliginin ftalyan itilafmm imzas1 ve F ran~1z . ltal 
Milletlcr Cemiyetinden c;ekilmiyccegini yan müzakerelerinin ba1lama51 dolay sil 
zannctmektedirler, c;ünkü: SoJetleri? Mi_lletl~r Cerniyetinden c;~kil~ 

1 - Bu ~ekilde bir hareket infirad megi derpi1 ettiklerme d~ir olan haberleri 
siyasetine avdete dogru bir teiebbüs ma- tekzib etmi1lerdir. 
hiyetinde olacakttr. ~Y?~ mahfiller Sovyetlerin, Habeiis . 

2 - F rans1z - Sovyet paktt Milletler tan ishlasmm tamnmas1 meselesinde Mil . 
Cemiyetinin c;erc;evesi ic;inde kabili tat • letler Cemiyetinde aza olan devletlerin 
biktir. har:kct serbestligi iktiba• etmelerine dair 

Ayni mahfillerde söylendigine göre klngil!cre ~~rafmdan yap1lan teklife Mos· 
son hadiseler ve bilhassa Habe1istan me- d?kvla ~Jnh Ikhraz etml edigini Parise bildir . 
sel.-i hakkmda lngilterei:in son tarz1 ha· 1 

eri a kmda ngiliz matbuatmda <;I . 
reketi Moskovamn Milletler Cemiyeti ve k~ haberleri de tekzib eylemekt d' 1 

k d 
„.

11 
l e 1r er. 

büyük demokraoilerin siyascti hak m 8 • mi ~t er Cemiyeti umumi kdtibi 
lci inkisanm art1rm11t1r. . Pa~ts 23 (Hususi) - Milletler Ce-

Zannedildigine göre Sovyetler 1imdilik m\')'elt umumi katibi M. Avenol bugün 
Milletler Ceniiyetinin mesaisine i1tirak et· ~ne~eden Parise geler.k, Milletler Ce
mekten ic;tinab edecelder ve bu hareket • md iye~ konseyinin önümüzdeki toplanttsm-
lerile Cenevre müessesesinin mutavaatmi 8 muzakere edilecek olan Habe 1 

1 M .I . f d 1 mese e-
takyid ettni1 olacaklardu. Sovyet er, 1 • " etra m a görü1müitür. 
letler Cemiyetine ancak bu cemiyet daha M. Avenol yann Londraya 
kuvvetli prensipler kobul ettigi zaman av· ederek, ayni mesele hakkinda 
det edeceklerdir. Bu miiddet zarfmda Hariciye Nazm Lord H l'f k ·1 · „„ k' alas 
resmi mahfiller Cenevrenin prens1p enne goru1ece hr. _„_, __ „„.„„.,111n111111111mm111m111m111m111D11Ullllllllllll1l11nm111111111111111111m.1111„„„ •• „„ ... _„,„,_ 

hareket 
fngiltere 

ile de 

1ngiltere Harbiye Eden'in kabineye 

Naz1r1 Romada dönmesi • • 1stenm1s 
' 

li dün F M. Hor Be i;a akat eski Naz1r buna 
Mussolini ile görüi;tü taraftar görünmüyor 
Roma 23 (Hususi) - Maltadan Lond 23 -H 

t ·1 H b' b' · b' ~~ -.- avas ajansmm muha-
tayyare ile buraya geien_ np;1 .. t•.r_e ar J• m ild ö· 

1 b k H 
. myor: gren_ildigine göre Lord 

Ye Nazm M. Hor Be J$a uyu mera - ahfaks y k h' 'd 'k . 
t N 

l 1 or s 1re e son l ameh esna· 
simle kar<1lanm111Jr. ngiliz azm Ög e- smda Anton'1 Ed ·1 „ „ k k d' · ' d en 1 e goru1ere en mn-
den evv„J askeri müesseseleri ziyaret C· en .t~~~a~ hükfunete girmek isteyip is-
derek, harbiye müste~an General Alber- temed1g~1 istimzac; ettniitir. 
to Pariani ile görü1mü1tür. . 

1
• Eden m bu husustaki cevab1 henüz ma-

Hariciye Nazm Kont C1ano, misafir um olmamakla bcraber kendisinin <;;:am
nazlr $Cre~ine mükellef bir öiile ziyafeti berlayn. Ba1vekil oldugu müddet~e hi~bir 
vermi$tir. Öiileden sonra, saat 16 da da, nezareb kabul etmiyecegi ögrenilmi1tir. 
M. Musolini fngiliz Har~iye Nazm~.1 !-:'.'r~ Ha~if~ks'1n bu teklifi, Eden milli 

ka
bul ettniitir. M. Hor Beli$a. ltalya Ha- h_ukumete 11t1rak ettigi takdirde hükume-

' d ~ ~- k riciye N azm Kont Ciano nun a haz1r k m 1m mi tarda rey tophyacagl halc _ 
bulundugu bir mülakat esnasmda, fngiliz in~a muhafazakar partinin intihab me
Ba$vekili M. Cemberlayn'nin 1ahsi bir mulcr ard1?da ~as1l _olan kanaatten ileri gel-

M 1. " · 11· me te 1r F1lhak k b' k d mektubunu M. uso m1 ye vermI$ r. f k" 1' I a ir~o mute il muha· 

Gece tng
iliz Büyük Ekiliiiinde, M. ~zaEadr ·~.la ?asyonal liberaller kabine -

' 1 f b' . nm en m fk"k' d Hor Beli•a $erefine mükel e u z1ya • f" 1„ 
10 1 8 m en sonra takib et • 

' f . 1· . d h ig1 uzumuodan f 1 • l fet verilmiitir. talya nca mm e az1r h . • . . az a saga meyya olan 
. . d t k'b anc1 SJyaseti terk t . ·1 ·11 . 

bulunduiiu ziyafeb b1r e suvare a 1 et- h"'k" „ e mes1 1arh e m1 ; bir 
u umete muzaheret ltn • h d l 

mi1tir Muh f k" e ege am u ar. 
M. Hor Beli~a. Londraya giderlcen kimsel a na . arihparti ricalinden birc;ok 

. B k')' M er son mt ab es d 1 . 
Parise ug"nyarak Frans1z a1ve 11 . Vest-F lh •d nasm a psv1~ ve 

N M B · u am a amele ...: · · k 
Daladye ve Hariciye azm . one 1· dig1 muvaffaki et! . pa, ~s1run azan-

1 d 
„ „ kt' k" 1 1 Y en mutcdil muhafaza • 

e e goru$ece 1r. ar ar a nasyonal lib II . . 
M. Hor Bel,a'nin beyanah borc;lu oldugunu zann:tra ketnnd. lreylzenne 

• ! ') H d'ld'" „ me e Ir er. an-
Roma 23 (Husus1) - ngi tere ar- ne 1 igine gore bu iki ti Ed lc · 

biye Nazll" M Hor Beli1a bu ak1am f • neye tekrar girdig"i takpd~rd, h'.?k. ab1 -· d k • „ h Ir e u umete 
talyan gazetecilerini kabul e ere a1agl- muza eret etmege hazudir. ' 
daki bcyanatta bulunmu1tur: Eden aelir mi l , 

«- fngiliz Ba1vekili M. Cemberla_rn • Londra 23- fvinin ;tau~ord 
fngiliz - ftalyan anla1mas~ndan f~v~ala • ~1,. Va1ingtondaki fngi~iz b~ .~r ga_z~t~
de memnun olmu1tur. fng1ltere hukume • 1sbfas1ndan sonra b 'f y~k el~ismm 
ti anla1manm yalmz sarfm1 degil, ruhunu teklif edilecegi hakki~ vb~1 cm~ Eden·e 
da tatbik edecektir.» mektedir. (a.a.) a 

11
1ay

1
a kaydet-

lapanyada Frankistlerin lzmirde hir ~ocuk h • 
h k tl • astanes1 

dünkü are e ert yap1hyor 
Salamanka 23 - Umumi karargahm fzmir 23 (Telefonla) _ G . • 

tebr·· da fn§a ettirilecek 1 az1 bulvarm-
181: • 1 sinin tem 1 t 

0 
an ~ocuk hastane-

Kastellon eyaletinde, k1t a anmtz, ce- 1 e a ma merasimi bugu"n · d 01 mt§ltr ya • 
nuba dogru ileri hareketlenne evam e· · H k' · . . 
d · . · · Abukager ve • 1ID!yet1 M111iye v <; 

erek K1ven lcalesm• ve h l'f m1, §ehirde bü ük t e „ ocuk bayra-
Kueva de Venroma civannda n;iu te_1 gin bir pro a~ i . ezahuratla ve zen
ehemmiyetli mevkileri i1gal e~lem.'.1lerdir. Arna vud K ~}"de ku.tlul~nm1§ltr. 
Düimanm müteaddid mukabrl hucumla- d h ra •ntn 1zd1vac1n-
n tardedilmi1tir. a ulunacak zevat 

G1rnata ceph.-inde ileri hatlanmiz bir go!~~:~- 23 
-dArnavudluk Krah Zo-

. . '] . . ivacm a hazir bul 
1ev1yeye gebn m11ttr. bir~ok yüksek h . unacak olan 

k l 
k a §a siyetler Tiran •t 

Franko ve <;e os ova Y mek üzere Yugoslaryad .• gi. • 
· p 1· "k te B an ge~mi§lerdu 

Prag 23 - Narodm o 1tt a gaze · u meyanda müstakbel A Kral' · · „ rnavudluk 
si yaz1yor: i~esmm ye5eni Terer Apo „ · 

1 k 
baz1 zevatla b' !'kt . ny1 nm 

Seneba1mdan itibaren <;;:ekos ova ya - . lr 1 e Tirana gitmek üze· 
. l . kt ldu- re otoniob11le Saraybo d . ~tn ~~ank1st spanya. 1le yapma „ a o . bildirilmektedir. sna an ge.;t1gi 

gu muzakereler net1celenmek uzeredir. y· f•{A 
d. 1yana 1 ar ·k k ~ekoslovalcya, General Fran~o nez me, ~on1 or estra· 

ekonomik ve ticari menfaatlen _s1yanet e- 111n1n Berltndeki konseri 
decek bir 81· an tayin eyliyecektir. Bunun- Berlin 23 - Dün ak•am F" t 

t 1 
,. 'd . ' • ur vang . 

la beraber, <;ekoslovakyanm. spanyol er m. 1. areslnde. Viyana filarmonik sos· 
m 1 . k d k' h tb hareketi deg"i•- yetesmm verd1g1 konserde M H'tl d esecs1ar~1s1na1a '$h bl ·

1
ere 

m
. d "ld' C k 1 lc L ndra ade- az1r u unmu~tur. Bu konser 100 s 1~ eg1 1r e os ova ya, 0 1 ku 1 ' e-m' „ . . • k ba "11 ola- ne evve ru u~undanberi Viyana fi-
1 mudahale kom1tesme ar11 g lärmonik sosyetesinin Berl' d . -

r?k kalan bütün Kü~ük Antant devletle- ilk konserdir. m e verd1g1 
nie tarn anla1ma halinde hareket eyle • M _1 h.'kA tl K l 
mek d' 1S1rna . " umP e ra ara-

te Jr. d k• •L •1 A f h 
'• cl k cl lt 1 "lcl''' 111n a 1 Htb "' "lledildi panya a ne a ar a van o u. R • ! d k' Londra 23 (Husus!) - Kahireden hil-
f oma 23 (Hususr) - s~anya a ~ 1irildii1ine göre, MISlr kabinesinde ba7' 

b~al~an zayiatt hakkmda neiredilen resmi •ebedrliilot yapmak hususunda Kral 
1r JStatistige göre, 1imdiye kadar lspan F' la 'Fl••veldl MPhmro M•hmud Pa 

Yada 62 zabitle 463 ltaly•n asker1 ölmü1. sa arasmda rnhur eden ihtiläf tamamell 
318 zabitl~ 2260 asker yaralanm11hr. halledilmi§tfr. 

CUMHURhET 

Fransada arzu 

edilmiyen ecnebiler 

'3ir <;ok bevaz Ruslar 
hududa sevli: ol11nuyor 
P~ris 23 - Pöti Parizyen gazetesi, ec

neb1ler arasmda bulunan muzir e§hasm 
Frans1z hududu haricine c;1kanlmalan 
hakk1nda ilk tedbirlerin tatbik edilme
l!e basland1g1m haber vennektedir. 

~ocuk ve terbiye 

Mekteblerde ceza 
Yazan: ALi KA.MI AKYOZ 

-1-
Bir zaman «gülen gözlerin üst" d 1 l · d d • k 1 1 un e c;m e ya1a 1g1 sosyetenin anun ari e 

irabmda c;ahlan ka1lar olmazsa terbiye h~rriy~t.i nekadar kayid altma ahnsa gü
olmaz» demiitim. l1te bu, gülen gözlerle nun bmnde onu keyfi bir surette kullan
~atilan kailar yok mu, bunlar ilk ceza ve masma mümanaat olunamaz. Bu suretle 
mükafatm ideal bi1er sembolüdür. K b'I 
1 d 

• 1 memleketinin kanunlanna muhalif bir ha-
o sa a ~ocuk yeti1ip adam olunc1ya ka k b 
d 

.
1 

d • re ette ulunur: Bir suc; iiler; bir fenahlr., 
ar a1 e e, mektebde terbiyenin b 'k' b' u 1 1 1r cürüm ika eder. Bu f•n•hga kar11 ge-

srmbolünden baika bir vas1taya ba1 vu- Jecek tarn onunla denk bir fenahk görme
rulmasa. Vak1a ~ocukta pasyonlar, ale 1 d g • i ir ki hak yerini bulsun. Onun göreceg"i 
~~si kolay olm1yacak kadar kuvvetlidir. 
Ustelik onun düiüncesi, muhakeme kabi· fenahga ceza diyoruz. Ceza, onun hare· 

----
Hldlseler aras1nda 

Haydud mu, 
kahraman rm? 

~ ünya gazetelerine bakaraa 
ß:::::!1 niz, General Franko, kimine 

göre bir hayduddur, kimine 

göre bir kabraman. 
Hayduddur; t;ünkü ballon reyile 

ae~ilmit bir mecliae, onun nzaaile if 
b8§ma gelmit bir hükUmete iayan e
derek memleketi yaknuJ, yikmlf 
kana ve göz y8§ma bulaml§br. Bu ne 
bit;im kahraman? 

Kabramand1r; t;ünkü if baJma ge
lir gelmez vatan1n en aet;me evli.dla 
nm bogazhyan, milli birlik aleyhinde 
her köte bucaga smif kavgaa1 ve 
anaJJi kundag1 aokan bir rejime kari1 
bütün orduyu ve milleti aeferber ede
rek memleketin her tarafmda zafer 
kazanmitbr. Bu ne bit;im baydud? 

Dört mülteci Rus generali yakmda 
'iududa sevkedileceklerdir. Vrangel'in 
Kr1mda eski erkämharbive reisi olan 
General Satilof da memleket haricine 
c1kanlacakt1r. Fransadaki eski Rus mu
haribleri cemiyetinin reisi olan satilof. 
General Miller'in mesai arkada§I idi 
Daha evvel de Kutiepof ile birlikte c;a -
h§mI§h. Bu iki generalin feci bir ~ekil
rle ortadan kavbolduklar1 malUmdur 
Birkac; ay evvel General satilof Sala -
manka'ya giderek Franko'ya Fransada 
bir Rus • beyaz avc1> f1rkas1 te§kil et -
megi teklif etmi< fakat bu teklifini ka
bul ettirememi§ti. 

liyeti azdir. llerisini düiünecek ve kei . ketinin tabii ve me1ru bir neticesidir. Her 
fedecek kadar tecrübeli bir mazisi yoktur. kabahat bir ceza}'I müstelzimdir. Ceza 
Bunlan düiünürsek her zaman c;ocugu kabahatin bir kefareti. bir fidyesidir. Nev
mazur goruruz. Onun cezalanmasma 1ma onu öder. Adalet, iilenen suc; ile ona 
gönlümüz raz1 olm32. Bununla beraber kar11 verilecek cezay1 mütevazin bulun • fapanyadan baJka öyle memleket 
ceza laz1md1r. Hepsi i~in degil, fakat ba- durmaktan ibarettir. Bunun i~in yap1la • ler var ki, orada Frankoya kahraman 
z1lan i~in muhakkak lazimdir. cak 1ey, suc;larm enva1 kadar farkh ceza- demek, vatana hiyanet dereceainde 

Yarmm mes'ul vatandaimi yetiitirecek lar bulmak, sonra da bu cezalan o suc;la- bir aut;tur; öyle memleketler de var 
olan bizler gözümüzü hale degil ilenye ra göre aymp kar11 komaktan ibarettir. ki gene Franko'ya haydud demek hi· 
dikecegiz. Kac; ~atm1ya aldrmiyan, soz • Bu nazariye bir~ok bak1mdan itiraz1 yanet derecesinde bir aut;tur. 
den, güzellikten anlam1yan, küc;ügünü davet etmi1tir. Veraset. fiziyolojik ve psi Fakat, öyle garib memleketler de 
dögen, büyügüne kar11 geien, yalan söy- kolojik istidadlar, aile terbiyesi, sosyal var ki, orada Franko'ya kahraman 
liyen, mektebden ka~an, derslerine c;ahi- muhit, ic;timai sefalet itibarile su~lulann demek de vatana hiyanet dereceainde 
m1yan, vazif.Jerini yapm!yan, arkada11 • hepsini iradesine hakim olmakta müsavi bir aut;tur, baydurl demek de! 

Turkul. Kusonki ve Koc;kin isimlerin
deki genera\lerle General Miller'in kay
bolmas1 isile alakas1 bulunan deniz bin
ba§JSJ Pavolof yaklnda memleket hari • 
eine c;1kanlacaklard1r. 

Büvük Harbden evvel Petrograd'm 
en büyük yevmi gazetesini c;1karan bü
yük i?azeteci Aleks Suvarin'in oglu Bo
ris Suvarin de hududa sevkedilecekle -

nm malma el uzatan ve daha ag11 suc;lar farzetmek dogru degildir. O halde ceza ftte yirminci ~~n en büyük mu• 
i1liyen bir mekteblinin ileride nas1l bir va- yt su~a göre deiiil iahsm bünye ve istida- ammalanndan bin de bu: Franko 
tanda1 olacagm1, yu•duna ve yurdda1la • dma göre vermek adilane olur. Bu takdir· haydud mu, kabraman m1? 
rma kar11 ne vaziyette bulunacagm1, ceza ?e de en menfur, en vahiiyane cinayetleri PEY AMI SAFA 

rin arasmdad1r. Boris Suvarin, Pariste 
cTan dü Suar• isminde blr gazete c;1 -
kannai(a ba~lam1§b. Birkac; sene evvel 
bu gazete ne§riyatm1 tatil etmi~se de 
Rus muhacirlerinin müfrit sag cenah 
mahfillerinde Suravin'in häla büyü'k 
bir nüfuzu vardl. (a.a.) 

kanununun kendisini nasil kar11hyacag1m 1ka edenlerin iradelerine en az hakim 
dü1ünmiye mecburuz. Onu kendi haline marazi tiplerden olmasr itibarile en az C • d b• k' 
b1rakmak, cür'etini artmnak, ba1kalarma ceza görmeleri icab eder. Hatta bu gibi ez1re e Ir Va a 
fena örnek olmasma meydan vermek yur- amilleri dü1ünen deterministler suc;lulann 
da hiyanet, Ögrettnenler~ tevdi olunan e· mes'ul tutulam1yacaldann1 iddiaya kadar 
manetlere hiyanettir. ileri gittni1lerdir 

Bunun ic;in nasihatten, sözden, te1vik- Dahas1 var: Deniliyor ki ceza yapilan 
ten ba1hyarak i1in i~ine hic;bir intilcam fenahgm bir kefareti, bir fidyesidir. Onu 

Almanyada müthis, hissi kan1tmnadan - c;ünkü maksad1m1z tazmin ve telafi eder. Peki, ceza ki amel 
öc almak degil, 1slah etmektir - daima 1c;1- cinsindendir. 0 da bir fenahkt1r. Nas1l 
mizden onu sevip mazur görerek derece olur da bir fenahk ba1ka bir fenahg1 taz
derece elimizdeki terbiye vasttalannm min eder? Bir fenahgm vücude getirdigi 
hepsini kullanacag1z. Ona müessir olm1- 1sbrablan tazmin j~ yeni yeni 1st1rablar 
ya ~ah1acag1z. Biz ona müessir olm1ya 

Yu• • et o} k b1' saha m1 icad ettnek laz1m? Bu hareket dünya
Z m r U r c;ah11rken haberimiz olm1yarak daha m - daki isttrablann kemiyetine yeni bir ke· 

ro·•ktu••, 6 amele 
0
··tdu·· celeri üzerinde müessir oluruz. Biz onun- · .1• k d d ~ m1yet 1 ave etme emek egil midir? 

la ugra11rken uära1mad1klanmm da kur- Su nazariyenin biraz daha derinligine 

Berlin 23 - Ruhr bavzasmda Ober • 
hauen'de Concordia ocagmdaki galeri
lerden birinde bu sabah vuku bulan bir 
grizu i§tiali neticesinde yüz metreden 
büyük bir sahada bir c;öküntü has1l ol • 
mu§tur. Enkaz arasmdan alt! ölü ve 
dördit ag,r olmak üzere yedi yaral „ 
ka.nl.D11~ltr. Diger bE!§ ki§inin ak,_.i1 
hakkmda haber almamamt§br. (a.a.) 

ltalyan naztrlar meclisinde 
Roma 23 - Nazirlar meclisi gec;en -

!erde Fransa, tngiltere ve Bel9ika ile 
akdedilen iktisadi itillilar1 tasdik et -
mi§tir. 

~ekspirin dogum yih 
Londra 23 (Hususi) - Büyük 1n

giliz 1airi $ekspir'in dogum günü y1ldö
nümü münasebetile bugün müteveffa 1•· 
irin mezan ba1mda mernsim yap1lm1itJr. 
Birc;ok 1ehirlerde Sekspir hakkmda kon
feranslar verilmi1tir. 

<;ekoslovakyada 1 mayis 

tarm11 oluruz. !yi bir aile terbiyesi gö - 'd 1· b ] 1 k • b g1 e 1m, ne u uruz? nsanlara ezeli mu· 
rere iyi ir muhit i~inde yeti1mi1 olanlar sallat olan guizcvi intikam hissi degil mi? 
ihtara bile lüzum b?rakmadan sözden. ö- 0 halde ceza hakkmm ahlaki görünen 
güdden anlarlar. Anlam1yanlara tenbih h ' 1u nazariyesi hi~ ahlaki olm1yan bir teme· 
i tar, tescil, tekdir gibi talimatnamenm Je dayamyor. 
müsaade ettigi derece derece cezalan ver-
mekte tabiat gibi enerji göstermemiz la- K1sas nazariyesi böyle ~ürütülünce 
zimdir- <;;:ünkü tabiat cürmü affebll hulcuk~ular sosyal müdafaa nazariyesine 

K 
ez. sanhyorlar. Ktsas nazariyesinde ce>:a bir 

1zgm ma1ay1 tutup elini yakan c;ocuk gaye idi. Bunlar onu bir vas1ta addeder-
bir daha soguk ma1ay1 bile smamadan, 
denemeden eline alamaz. T abiatte mer· ler. 
harnet yoksa da garaz ve intikam hissi de Bu nazariyeye göre ccza i1lenmi1 bir 
yoktur. Biz onun kadar merhametsiz ol- su~ ic;in degil, i1lenecek su~lar i~in ve bu 
m1yalun, fakat onun gibi garaz ve intikam su~lann tekerrür etmemesi ic;in verilir. 
hislerinden kendimizi uzak tutahm. Ceza- Ve bu ceza sosyal bak1mdan elzem ve 
landmrken de bir ~ocugu tahkir etmiye- zaruridir. Filhakika sosyele ki aynca bir 
Jim, izzeti nefsini koruyahm. Tabiat b1ze iahsiyettir, baka ve selametini tehdid e· 
büyük cezalar. büyük 1Stirablar verir, fa. denlere kar11 kendini müdafaa etmek 
kat hakaret eltnez. Cammm yakar. Fa • mecburiyetindtdir. Bu müdafaa haric -
kat kalbimize dokunmaz. Bunun i~in ce- den tecavüz edecek dü1manlara kar11 
zay1 hakh bulur, ona kin beslemez. <;un- harbettnek, sosyal büny„ini ic;inden ke • 
kü arada azarlama, hakaret. sövüp say • miren mücrimleri de ce2aland1rmak sure· 
ma gibi menfi reaksiyonlar yapacak •ah- tile olur. Onun varhgm1 muhafaza endi-

Prag 23 - Umumi i~timalarm mene- • i] k d dilmi• olmasma ragmen, ~ekoslovaklann si ve nefsani psikoloji hadiseleri yoktur. ies e ur ugu nizam1 ihlal edenleri tec· 
• Ceza ag1r da olsa gücümüze gitmez. Yal- ziye ettnesi laz1md1r. Bu ceza bir korku 

milli bayram1 1 may1sta tes'id edilecektir. · · 1 k mz intibah uyandmr. Kabahatin kendi - vem ve 11 enece suc;lan kar11lar. Suc;lu 
Muhtelif siyasi partilere intizam1 bizzat d · k 1 mizde oldugunu ve c kabahatin zaruri ne· a ayn1 su~u te rar i1 iyecegi vakit bu 
temin etmeleri 1artile tezahüratta bulun - d ) ticesi bu olacag1n1 takdir ederiz. yüz en vakti e ~ektiklerini habrlar. Bu 
mak salahiyeti verilecektir. f h · 1te ~ocuklara verilecck cezanm da ac1 atua yem fenahklar i~in bir Eren 

Kanadantn yapbracait böyle olmas1, hi~ bir kin ve husumet u • hizmetini görür. 
tayyareler yand1rmamaS1, kalbini k1rmamas1 ve pek Denilebilir ki suc;lunun ayni 1erait al -

Ottava 23 _ Kanada hükumeti, tay- adilane oldugu ic;in de suc;lu kendisi ol - ttnda ayni cürmü ikinci defa iilemesi ih
yare ve harb malzemesi imali iGin birGok dugunu c;ocugun takdir etmesi laz1md1r. timali zayiftJr. Hem sosyet• bazi agir suc;
fabrikalar iniasma karar vermiitir. 700 Ceza verilmez, ahmr. Ceza almak istiyen lulara ölüm cezast veriyor. Bundan rnak-

f 
c;ocuktan onu esirgemenill de bir dereces1 sad mütenebbih olup o cu"rmu" b1'r daha 

abrika, bu i1e yaray1p yaram1yacaklan 
öihenilmek üzere tetkik edilmiitir. Bir • vardir. Siz esirgedikc;e onun hus1 artar. yapmamas1 olamaz yal. 
cok fabrikalar 1imdiden müstacelen tes- Sonunda hepsini birden faizile alacak bir Dogrudur, fakat sosyetenin as1l gaye • 
lihat imaline ba~lam11 bulunuyor. Hamil- i1 yapar, fakat 0 uman da i1 i1ten gec;mi1, s; o suc;un ba1kalan tarafmdan iilenme -
ton'da, lnidliz tol)Gusu kin bomba ima- post elden gitmi1tir. sine de mani olmakt1r. Verilen ceza ba1· 
lin• ba<lanmi•tir. Tes,ilden, tekdirden uslanm1yan tale - kalanna ibret olur. Bu halde cezadan ga· 

C ) 
be ic;in talimatname daha ag1r cezalara da ye yalmz su~luyu degil, sur, i1lemege müs-

- KISA H ABERLER cevaz verir. <;ünkü iki tekdir, bir muvak- taid olanlan da korkutmalr olur. 

* BERLiN 23 - Sovyet maslahatgilza- kat ihrac, iki muvakkat ihrac da bir kat•i Sosyetenin selametini gözeten bu na· 
r1, Vlyanadakl Sovyet el~iliglnln Jil.~ed1ldl- ihraci mucibdir. Cnanm bundan fazla- zariyeye göre su~ta ahlaki degil, sosyal 
~In! Harlciye Bakanl1~ma blldlrml~tlr. sm1 istemek haks12hk olur. bir mes'uliyet vardir. Sosytlenin hayat ve 

* POZEN 23 - A!manca Pozner Tagob- Bununla beraber pedagoji alimleri c;o mevcudiyetini tehli'keye sokan surlar en 
lat ve di Döy~en Nahrinten gazetelerl dün kl ') k kl · h Y toplanm1~tu:. cu ara ven ece cezanm 1e in1 sara at- •~1rlanndan olacag1 ic;in bunlann cezas1 

* LONDRA 23 _ .inglltere Krall. Ingl- lc izah etmiyorlar. Böyle oldugunu söy· da ag1r olur. Yaln11 cemiyetin ahengini 
Ilz telslz sosyetesl sab1k reis! Lord Klaren- liyen Payot, kendi de yübek bir pedagog ihlal etmek meyli her su,luda bir olmaz. 
don'u, Lord Kromer'in yerine, b••mabeyn- ld • h ld d 'h b' „ 1 cl tayln eyleml§tlr. ~ 0 ugu a e, 0 8 san uiey soy emi· Bu meylin derecesini takdir edip ona gÖ· 
* LONDRA 23 _ Harlclye yüksek me _ yor. Yadlmz ein yüksek pedagoglann ceza re sosyal müdafaa tertibah almak laz1m 

murlarmdan Sir B!ant. ingllterenln Lahey sistemin e ha a k1sasa kJSaS yani kefaret ~elir ki buna da «adaJet» diyoruz. 
el~!l!~!ne tayln o!unmu§tur. (su~unu ödemek) sistemmden bir~eyler 
* iiiRAG 23 - Beledlye· lnt!habi 22 ma _ sezmek mümkün oldugunu ilave ediyor. 

i!S, k mayJS 12 haziran günlertncte yap1- Meselenin böyle mübhem kalmasm1 
aea ve mintakalara göre sonte~rin ay1n-da devam edecektlr. tabii görmek laz1m. Cünkü umumiyetle 

* FÖNiKs - SiTi 7 ALABAMA 23 _ Blr ceza mefhumunun saglam bir temeli bu
=~~~•tn ~·t1s1 ~ökmü~ ve 20 kl§l öimü§, lunamam11 ve hukuk alimleri bu mesele-

§ yaralanm1~tlr. nin kan11k felsefesi ic;ind~ bocalay1p kal-
t* LONDRA 23 - Sir Samuel Hoare In- m11lard1. Bu da yetmiyormu• gib1 on do-

g J1•d klllsesln!n rahlblerlne b!r me'ktub ' ~ ~f ererek hava _ k!mya tehllkeslnd•n ta- kuzuncu asrm sonhnna dogru c;1kan de-
: 

1 
uz l~ertnde kullan1lacak gönüllüierln terminizm nazariyeleri ferdin iradei cüz'i-

1.si.::i~~~1 !~In papazlann yard= etmesinl yesini inkar ederek i1i bütün bütün kan1· 

* BERLiN 23 - Dahillye Nazm Dr. Fr!k, llrmii. 
~t~uml 13 h!zmet!ni 1 te§rlnlevvel 1938 den Malum a, biz ceza me<elesinde ba1 · 

aren Avusturyaya da te$mll eden blr hca iki nazariye ile kar11la1maktay1z: 
kararname ne$retm1$tlr. 1) K1•as nazaryesi, 2) Sosyal müdafaa 

* BRÜKSEL 23 - Kabine bugün !abri-
kalar1n ~revct amele tara!1ndan t~gallnt nazariyesi. 
yasak eden kanun läyihasile me~gul 01 _ Kasas nazariyesini güdenlere göre in-
m114tur. san yarad1h11 icab: hür bir mahluktur. 

Dr. Norvut'un bir konferanst 
Londra 23 - Me§hur cocuk terbiyesi 

mütehass1s1 doktor Norvut, muallimler 
konferansmda bir nutuk söyliyerek 
gencler i9in alt1 ay sürecek olan bir 
mecburi hizmet ihdas1m teklif etmi§ti. 
Doktora göre, bu hizmet sayesinde 
gencler, disiplinin manasm1 kavnya • 
caklar ve memleketin muhtelif sosyal 
sm1flanm daha iyi tan1yacaklardir. Bu 
projeye saray hek1mi Davson Of Pen 
müzaheret etmi§tir. 

Goga Pettede 
Budape§te 23 - Eski Romanya Ba§ • 

vekili Oktavian Goga halen burada bu· 
lunmaktad1r. Yakmda Berline gidecek· 
tir. 

Vali vekili Haydar Bey 
bir tecavüze ugrad1 

Beyrut 19 Nisan 
Muhaftz, yani vali vekili olarak Deyri 

Zor'dan Hasce·ye giden Haydar Bey 
Mardam, Hasce'ye yakla11Jiit mada bir 
tecavüze ugrad1. Bu defa, Suriye valisi
nin bir tak1m zorbalar taraftndan kald1· 
nlmas1 degil, oraya toplanm11 olan halk'. 
tarafmdan mükemmel bir dayak yiyerek 
geri döndürülmesi dü1ünülmü1 ve ona gö
de tertibat ahnm11 oldugu anla11hyor. 

Bu tertibat yolun üzerine tai y1gmlari 
yap1hp otomobilin durmas1m temin et • 
mek, ondan sonra taila, sopa ile valiyi 
tehdid edip geri döndürmek plam üzeri
ne kurulmu1. Hakikaten de otomobil ora
ya gelince dunnaga mccbur olmu1 ve 
halk valiyi geri dönmege davet ettn' • 
Ancak, vali bu defa tedbirsiz degildi. 0-
tomobilin arkasmdan ikinci bir otomobil 
daha gelmekte ve kinde de jandannalar 
bulunmakta idi. Jandarmalar vaziyeti 
görünce halk1 evve!a dag1lmaga davet 
etmiiler, sonra da dag1lmad1klanm gö : 
rünce, ateie ba1lam1ilard1r. Kargaiahk 
arasmda birka~ kiii ö)mÜ§, birkac1 da ya
ralanm11 olan mütecavizleri jandarma bu 
suretle dag1tuktan sonra, vali Hasce'ye 
gelmi1 ve vaziyete, jandarma ve polis va
s1tasile h.ikim olmuitur. Sam hükumeti 
tarafmdan valci teiebbüsler üzerine niha
yet Frans1z askerleri de sükunun muhafa
zas1 tedbirlerine i1tirake mccbur olmus • 

lard1r. 
Bakalim netice ne olacak? 

lngiltere ile lrlanda arasin
daki müzakereler tarn bir 

anla§ma ile bitti 
Londra 23 (Hususi) - !ngiltere ile 

!rlanda arasmda bir müddettenberi ce
reyan eden müzak_er~ler tarn bir anl~
ma ile neticelenm1§hr. lrlanda Ba§ve • 
kili M. De Valera anl~mayi imzalamak 
üzere refakatinde bir heyet oldugu hal· 
de btt ak§am Dublin'den Londraya ha· 
reket etmi§tir. Anla§ma, pazartesi günü 
merasiml e imzalanacakttr. 

/rlanJa clevlet reüi namzeclliii 
Dublin 23 - Profesör Hayd, M. De 

Valera ve Kosgrav'1n 1srarlan üzerine, 
trlanda devleti reisligine namzedligini 
koymal!a muvafakat etmi!tir. 

Bir tayyare rekoru 
Londra 23 - Resmen bildirildigine 

!!Öre, tayyareci Broadbent, A vustralya· 
da Por • Darvin'den Limpne tayyare 
mevdanma kadar olan mesafeyi be§ gün 
1 s~at 21 dakika katettikten ve bu su • 
retle Bayan Batten'in rekorunu 13 saat 
fi4 dakika farkla lord1ktan sonra saat 
22.50 de Limpne tayyare meydanma sa
limell inmi§tir. 

Tunusta yeni tevkifat 
Paris 23 (Hususi) - Tunustaki Fran· 

siz makamatt bugün yüz kadar §Üpheli-
1•i tPvklf ptmic:lPrdir. 

PEK Y AKINDA: 

Napolvon kars1s1nda • 
Türkler 

BOyUk tarihi roman 
Yazan: ZIYA SAKIR 
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Nezle tedavisi Büyük vals 

Halkl eglendirmek ii;in yazt yazmak 
§Üphesiz i;ok eglenceli bir §ey. Fakat, 
insanm kendi menfaati, kendi faydast 
ii;in, kendi bilgisini arttrmak maksa -
dile yazmas1, daha güzel, daha asil bir 
hareket degil midir? 

f§te bu hikayenln yegane hedefi bu
dur. Eger bunu okuyan hasta ve mün • 
zevi bir hemcinsim. o sayede b1r pa~a 
rahat nefcs ahrsa; sönmii§ gözlerinde 
ümld ve ne§'e t§tgt, o sayede bir kere 
daha parlarsa; nevmid yüreginde, bu 
saycde, ge<;mi~ günlerin canh ve bol e
melleri yeniden dirllirse, zahmetimin 
mQkäfatm1 fazlasile görmil§ olacagtm. 

ederim. Fakat bu ilaci almadan evvel 
bu derece tabii bir ahläk dü§künlügün~ 
asla ugramamt§hm. Koltuklartm ka • 
bard1. 

Aradan iki gün daha ge~tikten sonra, 
yeni iläclar alabilecek hale geldim. Ge
ne nezleyi kökünden kesen cinsten bir 
iki iläc daha ald1m ve akibet, nezle, ba
§tmdan gögsüme indi. 

Fernan Gravey ile Luize 
Raynerin yeni filmi 

Saf ve !ekesiz bir hayat ge.,irdigim 
icin. beni taruyanlann, ileri sürdügüm 
fikirleri, kendilerini aldatmak maksa • 
dma matuf oldugu düsüncesile reddet
mlyecegine eminlm. Karilerim, nezle 
tedavlsi hakkmdaki tecrübelerimi, asa· 
g1da arzettiitim ve.,hile okuyup ~izdi • 
gim yolda yürümek lütfunu benden e
sirgemesinler. 

Virjinya Siti'deki beyaz ev yand1g1 
zaman, yuvam1, saadetimi. sihhatimi ve 
bavulumu kaybetm~tim. 1lk iki nesne· 
nln ziya1 o kadar mühim degildi. Zira, 
li;inde, kirli i;ama§irmm saklamak, ya· 
hut pabuqlariruzi ocaktan a§ag1 atmak 
sureti!e. sizi dü§ünen ve seven bir kim
senin mevcudiyetini hattrlatacak bir a· 
na, bir lnzkarde~. yahut uzak akraba· 
dan genc bir kadm bulunm1yan yuva, 
tcdariki kolay bir §eydir. 

Saadetimi kaybetmi~ olmak da beni 
pek Üzmüyordu. <;ünkü, §air olmad1 • 
gim i<;ln, keder yamma pek yakla§maz· 
d1. Llkin, saglam bir bünyeden ve on
dan daha sa~lam bir bavuldan olmak, 
büyük bir feläketti. Yangm günü, bir 
i!;e yaramt§ olmak ii;ln mutadm hilafm
da i;abalamak yüzünden, s1hhatim, §id
detli bir nezle ile sars1ld1. Zaten bey • 
hude u~ra§ffil§ durmu§um! Yangm1 

söndürmek ii;in hazirlad1~m plan öyle 
<;apra~ktt ki, ontt, ertesi haftanm orta
lanna dogru ancak ikmal edebildim. 

Aksmk b&§lar ba§lamaz, bir dostum, 
ayaklartmt s1cak suya koyduktan son· 
ra yataga yatmam1 tavsiye etti. Biraz 
sonra, bir b&§ka ahbab1m, yataktan 
kalkmam1 ve soguk bir du§ yapmam1 
söyledi. 1kisini de yapllm. Aradan bir 
saat gei;meden, bä§ka bir arkadä§, nez
le olunca bol yemek yemenin, nöbet 
gelince de ai; durmamn en muvaf1k i;a· 
re oldujtunu iddia etti. Bende nezle de 
vard1, nöbet de. t§e, tikabasa kann do
yunnakla ba§lay1p nezleyi attiktan son
ra odaya kapanmanm ve nöbeti ai;ltk • 
tan öldürmenin münasib olacagm1 dü • 
§Ündüm. 

Bu gibi ahvalde, yarim i§ görmek pek 
adetim degildir; ulu orta yürür gide • 
rlm. Bu nasihati ald1~1m gün, tesadü • 
fen. mahallede yeni bir lokanta ai;tl • 
mt§l!. Oraya gittim. Ben, nezlemin kar

ntnt doyurunc1ya kadar, lokantact, ih -
tlramkir bir süküt iqinde yamba~1mda 
durdu. Sonra, Virjinya Siti ballnnm 
sik sik nezle olup olmad1klarint sordu. 
Benden cevab almca, di§an ~1kb; dük
klrnn tabelasirn yerinden kaldmll. 

Lokantadan ~1ktp i§imin b&§ma git • 
tim. Yolda tesadüf etti)!im diger bir sa· 
mimi dost, s1cak s1cak bir litre tuzlu su 
i'memi tavsiye etti. Nezleye birebir ge· 
lirm~. Karmmda, bir litre suyu stgdira· 
cak yer bulundugunu pek tahmin etmi
yordum. Maamafih i9tim ve ald1jilm ne· 
tice kaqtSmda hayretten dona kaldtm; 
rubum pervaz ediyor zannettim. 

Yaptigim tecrübeleri, sirf mevzuu
bahs hastaltktan §ik&yet edenlerin is • 
tifadesi i<;in yazd1g1mdan, bu zevat fay
dasim görmedigim bazt tedavi tarzla • 
rma kar91 kendilerini ikaz etmemi ma· 
zur görürler ümidindeyim. Bu cümle • 
den olmak üzere tuzlu su tedavisini rin
har tavsiye etmem. Belki de iyi bir ilac· 

dir amma, pek zorlu §ey! Bir nezleye 
daha yakalansam da, faraza tuzlu su ile 
zelzeleden birini iläc olarak tercih mec· 
buriyetinde kalsam, zelzeleyi tercih e· 
derdim. 

Ard1 arast kesilmiyen bir öksürük 
ba§ladt ve sesim tahtessifira düstü. Gök 
gürler gibi ve tabii sesimden iki oktav 
a§a~ konu§uyordum. Geceleri, mutad 
§ekilde istirahate ka~madan evvel, 
takatim kesilinciye kadar öksürüyor, 
buna ragmen, uyku arasmda say1kla • 
maga ba§lar baslamaz, kendi bii;imsiz 
sesimden uyamyordum. 

Vaziyetim günden güne vahimle§i • 
yordu. Su kablmami§ ein tavsiye etti· 
ler. i,tim. Sonn, eine seker ~erbeti,ka· 
rt§hr, ii;. dediler. Onu da 1,um. Sonra 
sovanh ein i9irdiler. En nibayet cini, 
seker §erbetini. sovam kar15hrd1m, 
hepsini bir arada i'tim; nafile. Yalmz. 
nefesim bir hmlh haline geldi, o kadar. 

S1hhatimi korumak i9in bir seyahat 
yapmamn §&rt olduguna karar verdim. 
Gazeteci arkada§tm Vilson'la beraber 
Bigler gölüne kadar gittim. Arkada§l· 
mm, iki ipekli mendille büyük anas1 • 
nm bir fotografmdan ibaret bütün e§ • 
yas1 yanmda idi. Sabahtan aksama ka • 
dar, ak§amdan sabaha kadar kay1k ge
zintisi yaphk. avland1k. bahk tuttuk, 
dans ettik ve nezlemi tedaviye '"h§hm. 
Bu suretle, yirmi dört saatin her saati· 
ni birbirinden daha iyi ge~irmege mu
vaffak oldum. Nezlem de, her saat te • 
rakki etmekte idi. 

Islak yatak ~ar$afma bürünmemi tav
siye ettiler. Hii;bir iläc reddetmem~ • 
tim; bunu yapmamag1 da nezakete mu
gayir buldum. Islak yatak ~aqafma bü
rünmenin ne i;e§id $ey oldugu hakkm· 
da hi~bir fikrim bulunmamakla bera • 
ber, bu banyoyu da yapmaga karar ver

dim. Nadir tesadüf edilen soguk gece • 
!erden birinde göl!sümü ve s1rttm1 a~ • 
tilar, buzlu su;va daldinlm1§, bana bir 
kilometre uzunlu~unda görünen bir va· 
tak 9ar§afm1 vücudüme sardtlar. Top 
harbisine döndüm. 

Aman ne zalimane tedavi usulü! Buz 
gibi yatak i;ar~af1 cilde temas eder et· 
mez, in•an öyle bir z1phyor ve can ~e
ki§ir gib\ öyle solumaga ba$1tyor ki' 
!liklerime kadar dondum, kalbimin da· 
raba111 durdu. Son dakikalar1m1 ya§•Y<>
rum zannettim. 

Tavsiye ederim, islak ~ar§afa asla ve 
kat'a bürünmeyiniz! Dünyada en ra· 
hats1z vaziyet, tamd1g1ruz bir kadma 
yolda tesadüf ettiginiz zaman, s1rf ken· 
disince malum sebeblerden dolayt, yil· 
zünüze bakhg1 halde, sizi görmemesi, 
gördügü zaman da tammamasi keyfiye· 
tidir zannediyordum. Ondan sonra da. 
rahats1zhk bak1mmdan, islak i;ar§af ge
liyormu§ meger! 

Hulasa, bu tedavi usulü de i§e yara • 
mad1. Bu sefer, ahbablardan bir kadm, 
gögsüme, hardal läpasi yep1~hrmam1 

söyledi. Araya Vilson girmemi§ olsay
d1, eminim ki bu Japa beni iyi edecekti. 
Yataga girerken tarn on sekiz pus mu· 
rabbat, §ahane bir hardal Japasm1, ba§t 
ucumda bir yere hazirlad1m. Neyliye
yim ki, bizim Vilson, geceyarts1 sokak· 
tan ai; gelmi§ ve ... tahmin ettiniz degil, 
mi? 

Bigler gölünde bir hafta kald1ktan 
sonra kaphcalara gittim, bu yetmiyor • 
mu§ gibi, orada, §eytamn aklma gelmi

yecek bir sürü ilac daha ald1m. Bu iläc
lardan her halde fayda görecektim ya. 
aksilik i~te! Virjinya Siti'ye avdet mec· 
buriyeti vard1. 

Oraya avdetimde, her gün yeni yeni 
ilaclar almama ragmen, ihtiyats1z ve 
ihmalkar hareketlerim yüzünden hasta
hi!1m artt1. 

Fernan Gravey 

Paristen 21 tarihile yaz1hyor: 
Holivud' dan mezunen gelmis olan 

F ernan Gravey, iki haftadir burada isti
rahat etmekte idi. Bu sabah Holivud' a 
telefon ederek Amerikaya döndüRü va· 
kit ~evirecegi «Büyük vals» filminde par· 
tönerinin kim olacagm1 sormu1 ve men· 
sub oldugu kumpanyadan 1u cevab1 al· 
m1shr: Luize Rayner .. 

Luize Rayner, bir~oklanmzm bildii!i 
vechile uzun senelerdir Arnerikada cah· 
$<In aslen Avusturyalt bir artisttir. Evve· 
la Vilyam Povel'le birlikte ~evirdigi «Bü
yük Zigfeld» filminde Zigfeld'in karis1 
rolünde nazan dikkati celbetmis ve Paul 
Muni ile ~evirdigi «San esirler» de dün
ya sinemac1hgmm en büyük facia artist· 
lerinden biri oldugunu bütün cihan sine· 
ma seyircilerine tasdik ettirmi1tir. 

Admm «Büyük vals» olmas1, Luize 
Rayner ve F ernan Gravey'in yeni ti
limlerinin mevzuunun Viyanada ge<;ece· 
itini anlatmaga Hfidir. F ernan Gravey 
bu kordelada Johan Straus rolünü oym· 
yacakhr. Filmin cekilmesine Holivud'un 
en tanmm15 calg1ctlan istirak edecekler, 
musikisinin idaresini de en büyük beste
Hrlar deruhde edeceklerdir. 

( Bir iki sat1rla ••• ) 
* Rcii•ör Kannin Gallon ltalyada 

~evirecegi bestekar Verdi'nin hayat;m 
tasvir eden filminin ilk kmmlarmr vütu· 
de getirmege ba1lam1lhr. Bu kordela ital
yanca ve frans1zca olarak iki versiyonda 
yap1lacaktir. F rans1zca versiyonunda Ga· 
bi Morlcy, Hanri Rolan, Gabriyel Gab· 
riyo oymyacaklard1r. Benyamino Gip:li j. 
le Mariya Sebotari her iki vcrsiyon bas· 
rolleri temsil edeccklerdir. Filmin yap1[. 
masma Mayestro Serafini'nin idarcsin::le
ki 50 kisilik orkestra da istirak cdoccktir. 
Ayni zamanda Jan Kipura'nm bu filmin 
aktörlcri arasmda yer alacag1 söylcnmck
tcdir. * F ranstz cdiblerinden F ransi Kar -
ko, kendi eseri «Kadmlar hapisanesi» in· 
den vücude getirilecek olan filimde rol 
alacakhr. * F rans1zlarm yapacaklan «Matma • 
zcl Baba» mn filminin basrollerini Hanri 
Cara ile Rene Sen Sir oymyacaklard1r. * Jül Vern'in me1hur eseri «Deniz 
altmda seyahat» romammn filme cekil
mesi mcvzuubahstir. * Milletlcr Cemiyeti, kendi faaliycti· 
nc aid vücude getirilmesini tasa vvur etti· 
iti filim i~in bir senaryo müsabakas1 a~
m11tir. * Meshur F ranuz lairi Afred dö 
Müsse'nin «Samdaw ismindeki eseri fil
me cekileccktir. * F ransada « Yüzba51 Bcnuva» is . 
minde bir filim yap1lacaktir. Bu kordela
da ba,rolü Vera Koren oymyacakttr. En nihayet San Fransi•ko'ya gittim 

0 §ehre ayak bastigim ilk gün, otelde
ki mü~terilerden bir kadm, her yirmi 
dört saatte bir litre viski i~memi tavsi
ye ettL Bir ahbab1m ayni ilact saghk 
verdi. lki tavsive bir arava gPlince, vis
ki miktar1 iki litreyi buldu. ii;tim, am· 
ma halä ya§tyorum. 

* Reii•ör Marse! l'Herbiye 5arkrl1 
bir komedi filmi vücude p:etirecektir. Ba1· 
rolü mc1hur tenor Tito Sipa oymyacak
ttr. 

Karmmda kopan firhna sükllnet bu
lup da. yoluma, yeni yeni hayir sahib· 
lerl ~1kmaz olunca, nezlemin ilk za • 
manlannda oldugu gibi, mendil parala· 
ma usulüne müracaate ba§lad1m. t§te 
tam o hengämda kar§ima bir kadm ~·k· 
t1. lfadesine göre, doktoru az bir yerde 
oturuyormu§; bu sebeble, harc1 alem 
ufak hastaliklara kar~ bir tak1m tedavi 
usulierl hakkmda tecrübe sahibi olmu§. 
En a ag1 yüz elli ya§mda göründü!'(ü 
i<;in, filhakika tecrübe sahibi olmas1 
icab edece~ine !nand1m. 

Ayni hastal1ga yakalanan bedbaht • 
lara, tatbik etti~im müteaddid tedavi 
usullerini SJra ile arzederken, büvük 
bir hüsni niyetle hareket ettii:time emin 
olunuz. Onlar da tecrübesini vap•n1\ar 
Faydas1m görmezlerse, olsa olsa ölür • 
!er. 

* «Murabahac1» filminde ba1kadm 
rolünün Marse! Santal'a vcrilmesi mcv· 
zuubah,ti. Bu fikirden vazgc~ilmi1. mez· 
kür rol Mircy Balen'e tevdi olunmuitur. * Marks biradcrler, M. G. M. lir
keti hcsabma «Cambazhanede bir gÜn'> 
isminde bir filim vücudc getireceklcrd;r. * Alfons Dode'nin «Kü~ük 1ev» is· 
mindeki escrinden vücude getirilmckte o
lan filmin harici sahnelerini ~evirmek Ü· 
zcre Liyon'a p:itmis olan Frans1z artistle
ri Pari<e dönmü1lerdir. 

Kadmcalhz, •eker serbPti, kezzab. te
rebentin, daha bir sürü kam1k §eyler
den bir halita yaph ve bu iläcdan, her 
'ey•ek saatte bir bardak dolusu icmemi 
tavsiye etti. Topu tonu bir defa i ebil
d '"'; i;ok bile geldi. Bu ilac, hynetimdP 
sakh nekadar kötülükler varsa hepsini 
uvandird1. Bevnim. denaet mucizeleri 
icad ediyor, fakat ellerim bu den! pro
jeleri yerine getirmekte aciz gösteri • 
yordu. 0 esnada, nezleye birebir geien 
iUiclar, bütün takatimi kesmi§ olma • 
sayd1, Allah bilir amma, mezaristam 
bile 'alar götürürdüm. Biri;ok kimseler 
gibi, ben de bazan gayet al~ak,a dü • 
§ilnccler ve o dii§üncelere göre hareket 

(:eviren: 

HA/lfDI VARO~T.U 

Beklenmiyen servet 
tzmir (Hususi) - Kemalpa§antn Ö

ren köyünden ihtiyar bir kadmm sat
hgt bir e~egi Mehmed Ali nammda biri 
satm alm1~1r. Mehmed Ali, e§egin eski 
semerini tamir ettirmek isterken e§ek 

ölmü§tÜr. Maamafih köylü, yeni bir e· 
§ek almak istediginden semeri gene ta
mir ettirmege karar vermi!jtir. Semer 
sökülünce, eski bir bez par~as1 i~inde 
600 lira 91km1§hr. Mehmro Ali: 

- E§ek öldü amma, bana iyi bir miras 
b1rakt1, demektedir. 

* F rans1zlar tarafmdan «Akdenizdc 
faaliyct !» ismindc bir filim vücudc geti
rilmekte olduil;unu yazm11ttk. Bu kordc
ladaki fngiliz kumandamm temsil etmek 
üzcre hakiki bir lngiliz artisti angaje e· 
dilmi•tir. * F ranstz reiisörü Andre Hugon U
mumi Harbdc dchg,ti[e lÖhrct bulmu1 o· 
lan Marn muharebesini tasvir eden bir 
filim vücude gctirecektir. Bu kordelada 
basrolleri Harri Bor, Fernandel, Larkey, 
Piyer Lönuvar, F ransuvaz Roley ve 
] an Piyer Omon oymyacaklardir. 

Aleni tetekkür 
Annem merhume Ay§e Balcmm ve • 

fatt münasebetile, vatandan uzak bu • 
lunmama ragmen, mektub, telgraf ve 
telefonla beni teselli etmek lütfunu e· 
sirgemiyen saym akraba ve taallükata 
ve ehibbaya aleni te~ekkürlerimin muh· 
terem gazeteniz vasttasile ibläg1m rica 
ederim. 
Cumhuriyet gazetesi Almanya muhabiri 

Ziya Balci 

Osmanh Bankas1 
1LAN 

1334/1918 ihrach % 5 faizli dahili is
tikraz tahvilatmm 1 may1s 1933 vadeli 
olup mezkiir tarihte mevkii tediyeye 
vazedilen 31 numarah kuponlarmdan 
ibraz edilmiyenlerin, 1 may1s 938 ta • 
rihinde Türkiye hükümeti lehine mü • 
ruru zamana tabi olacag1, mezkUr tah -
vilät hamillerinin malümu olmak üzere 
ilän olunur. 

T s Kitaralar 
i Calarken N 

A E Tino Rossl 
E Kl.ER .JURN AL 

M Miki Mavs 

N 
A 

liAveten ilk seansta s 
1 f;1gan Melodi 

VANDA 
Cumhuriyet Mektebliler Pazan 

LUtfi Dyas karde§ler 

Cumhuriyet Gazetesinln ve bütün 
mekteb kitablan, kirtasiye, gazete 

ve mecmualarm tevzl yeridir. 

ALFRED CORTOT'nun 
Veda1 münasebetile 25 nisan 
pazartesi ak~alill saat 21 de 

Frans1z Tiyatrosunda 
(CHOPIN'1n 12x10 12x25) 

24 1ETEBBU 
Tamamen icras1n1 müteakib 

CHuPIN'in ESERiNOE 
Musiki$inashgm dehas1 

Tezi üzerinde bir 
KONFERANS KONSERi 

verecektir. Bu yenilik, büyük kon
ferans~1 üstadm dehasm1 takdir 
nazarlarile seyretmek imkämm 
verecektir. • Bu gibi konserler, 
Parisin en büyük artistik hadise-

lerini teskil ctmektedir. 
MUTAD FiATLAR 

Yild1zlarm cn parlak ve cn ihtisamhst 

J 0 AN CR A W F 0 R D'u 
Tyrol'ün en lüks vc en muhte5em olellerile 

italyan göllcri dekorlar1 arasmda ~evrilen 

MECHUL ADIN 
Fransizca sözlü büyük a k filminde 

Bu hafta SARAY sinemasmda 
görünüz. Sahne arkadaslan : FRANCHOT TONE ve ROBERT YOUNG 

iläveten: FOX JURNAL dünya havadisleri. 
Bugün saat 11 de tenziläth matine. 

Zenginlik • thti$am • Lüks • Nefis danslar • Muazzam 
orltf,•lralar • Eglenceli ve merakh bir mevzu 

AL TIN YAGMURU 
1 <;ar,amba ak,am1 MELEK sinemasmda 

Bütün lstaobul söylüyor : 

ZARAH LEANDER 
sinarnantn en gO.zel yildtt:t 

-A.HABANERA, 
filminde herkesi hayran cdiyor. 

ßUgÜß TURK sinemasmda 

Saat 11 de tenziläth ma~ne 

Bugün i PE K sinemasmda 2 Büyük Film birden, 

TEHLiKELi A~K 

2 

Frans1zca sözlü a~k ve MACERA filmi. Ba~ rollerde : 

LORETTA YOUNG • DON AMECHE 

• LOREL • HARDi P0~:~1~0~ R 

Türk~e sözlü kahkahah komedi 

Bu~ün saat 11 de tenzliäth matine 

SAKARYA sinemas1nda-. 
Goz kam"'ltmc1 bir ihti~am ve zenginl1kte, tamamen reokli 

( BECKY SHARP) 

NAPOLEON'un METRESi 
En 

F1ans1zca Mzlü büyük ve zengm Jilm ba~ltyor. 

Bo~rolde: Mi R i AM H 0 P K i NS 
~ayam hayret maceraperest knd1111n samiml hayatma aid calil>i dikkat 

gflzell1kte bir drnm. Rejisör: ROUBEN MAMOULIAN - ==== En fazla mus1kili bir film.. En fazla eglenceli bir komedi •• 

Yaln1z Senin i~in 
GRACE MGORE'un GARY GRANT 
ile beraher ~evirdij?i Fransm·a ~01.lü ve muvaflakiyetli filmi 

Bugün SAKARYA sinemas1na 

·RADVO 
( Bu aksamki program) 

ANKARA· 
12,30 kar1§1k pläk ne~r!yatl - 12,50 pläk: 

Türk mus1kls1 ve halk ~arkllar1 - 13,15 da
hlli ve harlcl haberler · 18,30 cocuklara ma.· 
sal (Masal Dedel - 18,50 kar1§1k pläk ne§· 
rlyatt - 19,15 Türk mustkls! ve halk §•rkl· 
lar1. (Makbule Qakar ve arkad34!arl) ·20,00 
saat ayan ve arabca ne§rlyat • 20,15 Türk 
mus1kls1 ve halk ~arkllan. CSalähaddln vo 
arkada§lan) - 21,00 kon!erans <Dr. Remz1 
Gönenc: S1hhiye Vekäleti m~av!rlerln -
den) • 21,15 stüdyo salon orkestras1 - 22,00 
ajans haberler! · 22,15 yarmkl program. 

ISTANBUL: 
12,30 pläkla Türk muslkls! • 12,50 hava

dls - 13,05 cocuk haftas1 ve bayrallll mü -
nasebet!le c;:ocuk Es!rgeme Kurumu nam1· 
na Fatih Halkevl gösterit kolu tarafmdnn 
b!r temsil - 13,30 muhtel!f pläk ne~rlyati -
14,00 SON - 18,30 cocuk bayram1 müna.se
betlle Qocuk Es!rgeme Kurumu namma 
konferans. 5el1m Sirn Tarcan - 18,45 plak· 
Ja dans muslklsi - 19,15 konferans: Pro!. 
Snllh Murad (Radyo derslerl) • 20,00 Mü
zeyyen ve arkada.§lar1 taraf1ndan Türk mu
slklsl ve halk 'i&rkllan . 20.35 hava rapo· 
ru - 20,48 Omer R1za taraf1ndan arabca 
söylev - 21 ,00 Cemal Kämll ve arkada~lan 
tara!mdan Türk mus1kls1 ve halk §81'k1 • 
la.n, (saat ayar1l • 21.45 ORKESTRA • 
22,15 ajans haberleri • 22,30 plllkla. solo • 
lar, opera ve operet parcalan - 22,50 son 
haberler ve ertesl günün program1 - 23 00 
SON. ' 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 

17,35 Napoll: Ayda (Verdl'nln). 
22,10 Londra: Kahbe dünya 

man'1n). 

Büyük konserler 

<Ger -

20,15 Hamburg: Org konserl (Neger ve 
Llszt'!n eserler!l. 

21,05 V!yana: Büyük konser ve opera. 
parcalar1. 

21,05 Frankfurt : Mozairt, 
Brahms'm e.serleri. 

f}ubert, 

21,20 Monte Kanarl: Musorgskl'nln eser
lerl. 

Oda muaikileri 

19,05 Beromünster: Boherlnl'nln vlyo • 
lonseI sona tlan. 

19,35 Danzig: Ravel'!n plyano trlyosu. 
20,15 Bresläv: Bethofen ve Dohna.n

y!'nln eserlerl. 
$ark1 konserleri 

21,05 Münlh: Margerlt Boymer (sopra
nol, C. Rayh (soprano), El!z Val
denau Calto), K. Ostertag (tenor), 

Aakeri bandolar 

20,10 

21,15 

Beromünster: isv!cre askerl mar$
lar1. 
l.Aypzlg: Muhtellf havalar. 

NÖBET(:iECZANELER 
Bu gece 'l'!hrimlzln muhtel!! semtlerln

dekl nöbetc! eczaneler: 
Istanbul c!heti: 
Eminönünde CSallh Necat!), Alemdarda 

CEsadJ, Kumkap1da CHaydar), Kücükpa
za.rda (Yorg!), §ehzadeba§mda (A.saf>, 
Fenerde CEmllyadlJ, Karagümrükte <Ar!fl, 
l}ehremln!nde CHamd!), Aksarayda (Z. Nu
r!), Samatyada (Rldvan), Baklrköyde Cis· 
tepan), Eyübde CHlkmet Atlamaz) eczane
lerl. 

Beyoglu clhet!: 
f}i.sll Haläskllrgazi caddes!nde CHalkl, 

Takslmde (NlzameddlnJ, Tarlab34mda (N!
hadJ, istlkllll caddeslnde (Ka.nzukJ, Dalre
de CGüne§), Galata Towular caddeslnde 
<Sporldls>, Ka.sunpaljada (Vas1!J, HallClog
Iunda. (Barbud), Be~lktaljta (Süleyman Re
cebJ, Ortaköy, Arnavudköy, Bebek eczane
lerl. 

Kad1köy Moda c.addeslnde (NeJadl, Al • 
tiyolda (Namlk), Uskii<!arda. (ltt!had) Bil· 
yükadada (f}lnasi R!ZB), Heybell~dada 
<Halk), Beykoz, PalJabahce, A.Hlsar ecza· 
nelerl. 

Tetekkür 
!.!i.sll Klztlay Baljkanlt~dan: 
Kurumumuz taraf1ndan yarduna muhtao 

~ocuklara dag1t1lmak üzere N~ntalj1 ~1k 
llseslle Pan;:alt1 llses!nden 300 par~adan 
!azla mü.stamel elbi.se ve ayakkab1, Dam 
Do.slyon K1z Llsest tarafmdan da b!r oa.n
dlk dolusu mü.stamel ve b!r sand1k dolusu 
kendilerlnln hazirlad1klan yenl muhtellf 
elblseler gönder!Imek suretlle gösterllen bü· 
yük lnsan!yete sev!ndlrdlglmJz ya.vrular 
nam1na te§ekkür eder1z. 
~1k LL<;<?sl ilk ü~üncü sm1t talebesl ayr1-

ca aralarmda topladlklan b!r kumbara do
lusu paray1 da get!rm!~ler ve !cerlslnd•n 
~1kan 505 kuru~u tesllm etmlljlerd!r. Bu 
yavru!ara da bllhassa te~ekkür eder!z. 

( Cagnlar, Konleranslar, kongreler) 
Beyoglu Halkevlnden: 
26/4.'938 salt günü saat 18,30 da Evlm! -

zln Tepeba§mdaki merkez blna.smda Prof. 
Vehbl Sandal tara!mdan (Ekonom! ba. -
klmdan 'l'!hir) mevzuunda kon!erans ve· 
rllecekt!r. Herkes gelebll!r. 

gilzel filimler meraklilarim celbedcrektir. ll6veten: Paramount Jurnal c;: Samatya 'EN' de :J 
ve llkbahar gUzelllQI milkemmel bir silli senloni 

BugUn saat 11 de tenzilAfh matine -----11 ophat • Cinayet Masas1 

bUtün istanbul halk1 

SUMER sinemas1na 
ko~acak ve artistlerden Haz1m, Muammer, Mah. 
mud, Halide, $azlye, Samiye ve Bayan 01 • 

raduryan'm i~tirakile Türk~eye adapte edileo 

Türk~e sözlü ve ~ark1h 

. ARSIN MAL ALAN 
r'", Me~hur §&rk ':peretini gorecek, dinliyecek ve candan alk1~ltyncaktir. 
Musiki • fark1 • Dans· Nefie • Kahkaha. Senenin en $en ve en güzel filmidir. 

Bugüo saat 11 de tenziläth matine 



• 
lrtimai baliiswr 

iktzsadi hareketler DAZARDAN PAZARA „„„„„„„„„„ __ ___ 
f;ocuk Bayram1 ve 

'iokak ~ocukla1·1 
Dünya hugday rekoltesi
nin verebilecegi netice ! <;;ocuk haftas1 ve ~ocuk hah~esi - Radyo mektebi -

• 
Yazan : SAFAEDDIN KARANAKCI 

Muhtelif istihsal memleketlerinden son 
geien haberler, dünya bugday stoklarmm 
artm11 oldugunu gösteriyor. Acaba küre
nin umumi istihsalatmda en mühim rolü 
oymyan mmtakalarda, yeni mahsul tama
men idrak edildikten sonri1 vaziyet ne o
lacakllr) Stoklan biraz daha azalm11 m1 
görecegiz, yoksa aksini mi) 

23 nisan <;ocuk bayra11Unm ba1lang1c;
d1r. Bilmem hangi ileri kültürlü memle
ketten ögrendigimiz <;ocuk haftasm1 an· 
cak 5arkhlara yara11r bir heyecan ve a
lavisle kutluhyacai(1z. Süsledigimiz yav
rulan otobüslere bindirip dola5hracag1z. 
Halkevlerimizde <;ocuk balolan veriie· 
cektir. Gazetelerimiz sahifelerini memle
ketteki <;ocuk haftasma aid haberlerle 
dolduracaklardir. Birinci sahifelerinde 
fstanbulun, fzmirin ve bilmern neren:n 
<;ocuk valilerinin resimlerini görecei(iz. 
fstanbulun <;ocuk vafüi 1ehrin imarma, 
hmirin <;ocuk belediye reisi 9 eylul lz
mir sergisine oaid dü1üncelerini söyliye· 
ceklerdir. Yurdumuzun uzak vilayet ve 
kasaba merkezlerinde gramofonlarla <;O· 
cuk balolan verecei(iz. Bütün bunlar i1in 
lüks ve fantezi taraf1d1r. 

Bizim burada tetkik edecegimiz <;o· 
cuklar, hergün 1stanbul sokaklarmda ser
seri serseri dola5an, tramvay arabalarma 
tak1lan, Köprü altlarmda, bekar odala
nnda yatan; donmu1 mtlarm1 hamam ve 
fmnlarm k1zgm duvarlanna yaslay1p !SI• 

narak dilenen ve •Ürünen <;ocuklard1r. 
Co~uk, cemiyetin hücresini te1kil. eden 

ferdin bir protoplazmas1dir. Kuvveth pro
toplazmalardan müte1Ckkil uzviyet nasil 
kuvvetli olursa kuvvetli ve gürbüz <;o
cuklardan yeti1en ferdler de kuvvetli o
lur. 

Me1hur Alman filozofu Leibni.z ~bir 
milletin ikbali genclii(inin terbiyeS1.ne 
mevdudur» demekte <;ok hakhdir. Zira 
bugiinün <;ocuklan, bugünün. ge~cleri ya
rmm kumandanlan, idarec1len, kanun 

J 

yapicilandir. Mazbut bir cem?"ette, ma~
but ve suurlu bir terbiye ve al.aka ile yeh· 
sen <;ocuk yurdu icin fena bir uzuv ola-

maz. b' k fil Her gezdijiimiz yerde ir<;o se ve 
serseri <;ocuklara tesadüf ederiz. Bunla-
rm vaziyeti yürei(imizi s1zlatacak kadar 

ac1 ve hazindir. 
Bu <;ocuklan bei sm1fa ayirarak tet-

kik edebiliriz. 
1 _ Mektebe gidip de, ders saati ha

ricindeki vakitlerini sokaklarda ge<;ire~ 
<;ocuklar. 

Bu gibi <;ocuklar 8 • 18 yaslarmdadir. 
Sekiz ila on iki ya1mda olanlar. ~rup 
halinde, sokaklarda dola11rlar. B1rb~rle· 
rile ars1z arsiz, terbiyesiz ve halt~ ~~r~.z 
da hayaSizca 5akala1irlar. Tünelm. onu, 

b .. "k ddeler iskele baslan sank1 bu uyu ca , . . 
12 <;ocuklann oyun ve ei(lence _yerl~r~dir. 

ila 18 vaslarmda olanlar ~irer. ikiser do
la1irlar.Bu <;ocuklarm giyinislennde, taVlr· 

„ • tk" büyük adam lannda <;apkm ve cur e ar . 
halleri vardir. Renkleri sararmishr. Sig.a: 

. b kl k fa ve cii(erlenn1 ra 1<;en u <;ocu ar a k · · 
diger baz1 zehirlerle de hirpalama 1Sb· 

dadmdadirlar. 
2 - T eikilah esasiye kan:mumuzi:n 

87 nci maddesindeki mecbunyete _ra~-
b · • o"ndenlm1· men mekte e g1tm1yen veya R 

yen <;ocuklar. Bunlar, 7 - 12 ya5mdj O• 

lanlardir. Bu <;ocuklar nisbeten yoksu a
ilelere mensubdurlar. Bunlann bir k1Sm! 
gayrimazbut zevklerin mahsulü, ba.~alan 
meehul eocuklardir. Bir k1sm1 da us~bas 
yap1p eocuP;unu mektebe gönderemiye
cek kadar fakir aile <;ocuklandir. Bu <;o
cuklar dilencilige; hamalhga hazirlan
makta veya hazirlahlmaktadirlar. 

3 - Dilenci <;ocuklar bes ya5mdan on 
alh yasma kadar olan <;ocuklardir. Bu~
lan da üe k1sma ay1rabiliriz: Gene b1r 
kadmm kucai(mda dilenmei(e vesile olan 
eocuklar; kendi baslarma dilenip topl~
d1klan paralarla evdeki ana veya kardew 
ne bakan eocuklar ve bir de herhangi bir 
kimse tarafmdan idare edilip bir adam 
nam ve hesabma dilenen eocuklar. 

4 - Hamal <;ocuklar 12 ile 20 ya-
11nda olan <;ocuklard1r. Bunlarm belinde 
bir ip, mtlannda bir küfe vard1r. Eliniz· 
de bir bavul veya paket gördüler mi, 
«amca gÖtüreyim. Amca a<;irn„ Ayakla
rinm alt1m öpeyim» diye pesinizc dü$er· 
ler. Bu eocuklar da kimsesiz ve zavalh
d1r!ar. 

5 - iiine, firkete, gazete ve saire sa
tan eocuklar vard1r. 10 ila 15 ya5mdaki 
bu <;ocuklar dilencilikle sahc1hi!i telif e
den <;ocuklard1r. 

Yukanda feci vaziyetlerini hulasaten 
anlatmaP;a cah$!1i\1m eocuklar bizim ic;in 
<;ok mühim birer mevzudur. 

Cocuk, her $eyden evvel bir devlet 
mahd1r. Kimsesiz eocuklan hususi cemi
Yetlerin velayetine terketmek pek isabetli 
ve favdali olmasa gerektir. Cünkü husu
si cemiyetler mutlaka devlet muzahere· 
tine muhtacd1rlar. Bu itibarla devletir. 
herhangi bir hususi cemiyet va'1tasilc <;o· 
c'uRa intikal eden yard1m1 hakiki k1ymet 
ve kudretini kavbedebilir. 

Bize en tipik demokrasi misalleri ve· 
ren Yunan sitelerinde dcvletin eocukla; 
~enclikle yakmdan aläkadar oldugunu, 

Bir cevab 
21/4/938 tarih!i Ak a 

Ak1amdan Ak§am „ § m gazetesinin 
• sutununda · 20/4/938 

tarihli Cumhuriyette int;•ar 'd 
. . 

1 
. "'"Y e en, cNe 

Bu arada Londra bugday tetkik heye
tinin son defa ne1rettigi raporun muhte • 
viyatm1 hat1Tlatmag1 faydah buluyoruz. 
Raporda, fiatlarm ve istihsalatm 1imdilik 
iyi oldugu, fakat iki Ü<; seneye kadar ye
niden fazla istihsal buhram olacag1 kay
dedilmekte ve böyle bir tehlike kar11smda 
1936 · 1937 seneleri anla1malanna iiti
rak eden müstehlik memleketlerin vazi -
yetinin ne olacag1 hakh olarak sorul -
ma~ta idi. Evct, ~ok muhtemel olan böy
le bir durum kar11Smda bu memleketlerin 
politikalanna sad1k kahp kalm1yacaklan 
veya serbest politika siyasetine dönüp 
dönmiyecekleri, cidden sorulacak bir sual 
olur. hte bu sualin cevabm1, bu mevsim
de müstahsil memleketlerin istatistiklerin
de görülecek tahavvülat verecektir. 

Simdiye kadar yap1\an tahminler bu se
neki dünya bugdäy istihsalatmm 4 milyar 
20 milyon buiel olacag1 merkezindedir. 
Derhal 1unu ilave edelim ki, en yüksek 
istihsal senesi olan 928 senesinde umumi 
rekolte, bu miktardan 30,000,000 bu1el 
azd1. $u vaziyete teselli verecek bir tek 
nokta, bu tahminlerden sonra baz1 bü -
yük istihsal memleketlerinde hava tahav
vülatmm mahsul üzerinde müsaid bir te
sir yapmamas1 ve umumi mahsul üzerin
deki müsbet ümidlerin sönmüs olmas1d1r. 
Bilhassa mahsulün Kanada, Arjantin ve 
A vu•tralyada kötü veya orta derecede 
oldugu gözden ka~rmmaktad1r. 

F. G. 

Yedek subay 
CBa1makaletle11 devam 1 

Bu hususta senelik milli kazanc1mmn 
temio ettigi imkanlardan ileri gidemeyiz. 
F akat mh ve irade para ile sahn ahnmaz. 
0, tarihin sonsuz derinliginde dedeleri
mizden babalanm1za, babalarirn1zdan 
bize g~en ve bizden de ~ocuklanm1zm 
dam~rlarma akacak olan temiz kanda 
vard1r, „„ 

Onun i~in dün ordumuza katilaa oin 
sekiz vüz gencin Türk toplulguna ilave 
ettigi kudret bin sekiz yüz tayyare, tank 
veya mitralyözle öl~ülemiyecek kadar 
büyüktür. 

Uzvunu te§kil ettigimiz cemiyete haya
hm1Zla baglanmak kadar §Crefli bir rab1-
ta düiünülebilir mi? 

Dün, ilk defa olarak subay elbisesi 
giyen genclerimiz duyduklan saadet ka
dar büyük bir mes'uliyet altma girmi1 bu
lunuyorlar. Vücudlerini ve dimaglanm 
ebediyen Türk cemiyetine baglam1§ ol
duklanm yeminle temin ettiler. 

Bundan sonra hayatm gü~. kar111k, ba
zan ümid kmc1 engelleri kar§1Smda atllk· 
!an her ad1m, Türk cemiyetinin öz men
faatlerine en ufak öl~üde de olsa aykm 
düsmemelidir. 

Bu noktay1 gözönünde bulundurmak 
$artile ne teker teker ferdlerin, ne de 
Türklügün bedbaht olmasma imkan yok
tur. 

NADIR NADI __ ...,„_ 
Istanbul Üniversitesinden bir 

heyet lzmitte i~md edvlenm1yoruz?. baihkh makalem 
kas e 1 erek, (Evlenmeg"e • . izmit 23 (Telefonla) - Rektör Cemil 

) 1 rna01 maai-
lar? ser evhah bir fikra ok d Bilsel ve Hukuk Fakülte§i dekam pro-
makalemin rnuharririn i§aretu ~t~·. ~en fesör Ali Fuadm riyasetinde 1stanbul 
mmda; kocalari ölen genc d eil igi is- Hukuk Fakültesinden be§ yüz ki.§ilik 
rilen maa§larm bu kadinlan~ a~a ve- bir genc kafilesi bugün buraya geldi ve 
varm1yarak §ayani arzu olrniyan oc~[a istasyonda büyük bir kalabahk tarafm
ra saphklarma dair bir •ey ya ydo a- dan kar11land1. Geneier dogru Atatürk 

~ zma im. b'd O k1s1m aynen böyledir: c B .. a l esine giderek ,elenk koyup Cum • 
reden baz1 kadmlar, ölen .k.oc ~ zum- huriyete sadakat and1 i,tiler. ~erefle • 

"k · 1 · 1 a anmn rine bir ögle ziyafeti verildi. Müteaki -maa§ ve ' ram~ye erm alarak evlenrne-
t kt ben spor sahas1nda !zm1·t muhtel1't1'le den ya§ay1p g1 me edirler. Bu zümre 

kadmlarin vaziyeti bilhassa §ayani dik- bir ma9 yaparak 3 - 1 mag!Ub oldular. 
kattir.• Kafile. a~am buradan ayr1hrken !s-

tasyonda gene büyük bir kalabahk ve 
• Yirmi be§ ya§Jm ikmal eden ktzlara Vali. Arniral ~ükrü Okan. General Mür

ölen babalarmm ayhgmi vermiyen vazn sei taraf1ndan tesyi olundular. 
kanunun bu zürnre kadmlarla da mei- Ad • .. • • 
gul olmas1 icab eder.. .em1 mudahale kom1tes1 

Görülüyor ki, makalede kocasi ölen Pans 23 - Pöti Jurnal gazetesi yaz1-
bazi du! kadmlar kasdedilmi§tir ve bu 1 yor: 
mütalea tamamile enfüsidir. cKorben, .pazartesi günü ademi mü-

Ak§am gazetesinde intisar eden bu dahale korn1tesinin i~tima1 esnasmda 
fikranm. makalem dikkat!e okunma Fransamn._.t~gilterenin yeni plämm 
dan yaz1ld1gma hükmetrnek läzim ge _ kabul. ettigim bildirecektir. Komisyon-
livor. s. K. lar bir yandan gönüllülerin geri ahn • 

. masma nezaret ederken, bir yandan da 

Sir Alman gazetesinin müs
temleke nüahau 

Berlin 23 - Fölki1cr Beobahter ga

zetesi, bugünkü nüshasmm bütün sahife

sini Almanyanm Afrikadaki arazisinde -

ki Alman müstemleke ordusuna tahsis ey· 

lemiitir. Gazete, Almanya tarafmdan VÜ· 

cude getirilen müstemleke eserini methet

mekte ve 1908 de almm11 bir~ok fotograf 

da ne1redilmektedir. 

FransJZ hududunda kontra! teessüs et
mi§ olacakbr. Muayyen bir müddet zar
fmda rnühim miktarda gönüllü geri a
lmmad1g1 takdirde kontrolun otomatik 
bir §ekilde duracaj!t. tabiidir.• 

lngiliz meb'uslar1ndan bir 
heyet Pe§tede 

Pe§te 23 (Hususi) - örta A vrupa 
vaziyetini tetkik etmekte olan !ngiliz 
meb'uslarindan mürekkeb heyet bu • 
gün buraya muvasa!at etm~tir. Heyet 
reisi M. Artür Hcnderson yarm eski 
Ba1vekil Kont Bethlcn ile görii§ecektir. 

Be, senelik planlar aras1nda - Bir Y ahudi 
doktoru Sarho, edici renkler 

<;ocuk halta11 ve ~ocuk bah~esi 

Cocuk haftas1, ilk 1cad edildigi zaman
lardaki 1Cklini eoktan kaybetmege ba5la
d1. 0 zaman <;ocuklar, tabur halinde, cl
lerinde büyük levhalarla sokaklarda Re 
zerlerdi ve bu levhalann üstünde «eocuk 
bah<;esi isteriz !», «siit isteriz !» filan gibi 
yaz1lar okunurdu. 

Y11lar var ki eocuklar bu nümayi$le
rinden vazge<;tiler. Acaba istediklerinin 
hepsi oldu mu) Y oksa hicbiri olmad1k
tan ba1ka olacagmdan da ümid kesildi 
mi) 

Heyhat 1.„ On be$ ink1Iab yih ieinde 
fstanbul Belediyesine tek bir eocuk bah· 
cesi yapt1Ttabilmis degiliz. !stanbul Bele
diyesi yeni bahc;eler aeacag1 yerde, Te

peba1mdaki ve Taksimdeki örnekleri gi

bi, elindeki baheeleri kiraya vererek 
para toplamakla me5gul. 

Ümidleri kesilen 1stanbul <;ocuklan, 

1imdi o eski levhalann üstüne 5u yaz1lan 

yazarak sokaklarda gene dola1abilirler: 

«Cocuk baheesinden vazge<;tik !», «hile

siz sütten vazge<;tik I», «temiz havadan, 

gÜne5ten vazge<;tik !», «senede bir gün, 

bizi sevmiyen bir sehrin vali vekili ol
maktan da vazgeetik !» 

Bizim 
radyosu 
tebdir. 

Cünkü: 

Radyo mektebi 
1stanbul 

bir mek 

1 - Program -
!an, mekteb pro -
gram1 gibi yeknasak
llr: Her hafta ay • 
ni gÜn, ayni saatte, 
ayni 5eyler söylenir, 
<;almir ve okunur. 

2 - Ayni mev
zuda seri kollkrans
lar verilir ve bazan 
bu, aylarca siirer. 

3 - Ayni $ark1, 
ayni pe1rev, ayni se
mai, tekrar tekrar 
eahmr. 

4 - Ayni artistler calarlar, ayni kim
seler konferans verirler. 

Bari mektebler gibi fstanbul Radyosu 

da senede Ü<; ay tatil yapsa da, biz tale
beler, biraz ba11m1Z1 dinlesek ! 

1 

Bef senelik planlar arasmda 
Büyük F rans1z 

piyanisti Cortot'nun 
evvelki gece Konser
vatuar orkestram1z • 
la bir arada muvaf
fakiyetli bir konser 
verdii(ini belki bili
yorsunuz. l(onser -
den sonra 1stanbul 
Belediyesi, büyük 
san'atkar 1erefine Tokathyanda güzel bir 
supe vermi$. Pek nes'eli ve samimi bir 
hava i<;inde geeen bu ziyafette, piyanist, 
bir arahk demi1 ki: 

- Bei sene evvel fstanbula geldii(im 
zaman henüz bir orkestramz yoktu. Bir 
orkestra teskiline muvaffak olursamz si
zinle beraber <;alacai(1011 vadetmi$tim. Siz 
de muvaffak oldunuz, ben de vadimi 
tuttum. Bu, bei senelik p]anlarm ve pro
gramlann muvaffak olanlanndan biri de
gil mi) 

Bir Y ahudi doktoru 
Bir zamanlar Hit

ler bogazmdan has
talamr ve ameliyat 
olmaga mecbur ka -
hr. Viyananm me1-
hur boi(az doktoru 
Nöman'1 <;agmrlar. .4 
F akat doktor bu e
vazifeyi kabul et -
mez, c;ünkü Yahudidir. T amd1klanna 
5Öy]e der: 

- Y a ameliyat yapar da muvaffak o· 
lamazsam?„. Fena doktor olduguma hük
metseler raz1y1m, Y ahudiligimi itham e
deceklerl 

Bir de $U var: Eger bu doktor Hitler'i 
ameliyatla iyi etseydi, bu sefer de Y a
hudiler onu lüzumundan fazla iyi dok
tor olmakla itham edeceklerdi 1 

Sarho~ edici 1·enkler 
Bir fiziyoloii a

limi, baz1 renklerin 
insanlan sarhos et- (_ 
tii(ini ke1felmi$ vt ~----"l:· J • ..,,__ 

evinde 1öyle bir tec
rübe yapm15: Salo • 
nunda, koltuklarm 
altma varmc1ya ka
dar, kö1elere bu -
caklara o renklerden 
ampuller yerle1tir -
mi1 ve misafirlerini 
davet etmi1. flk yanm saat ic;inde, kadm, 
erkek, herkes, birer si1e $ampanya iemi1 
gibi ne5 'elenmege ve coimaga ba0lamaz
m1) 

Ben bu haberi bir F rans1z mecmua· 
smda okudum. F akat Elektrik Sirketinin 
lehine ve ieki inhisanmn aleyhine netice 
verebilecek tecrübeleri te1vik etmemek i
Gin, o sarho$ edici renkleri gizli tutuyo
rum 1 Su kadarc1i(1m söy]iyeyim ki, o renk
ler, 1$1k halinde daha tesirli olmakla be
raber, <;ieekler vaSitasile de bize biraz sar
ho1luk verebiliyorlarm11 ve ilkbaharda 
bize geien tath mestlik halinin büyük bir 
hikmeti de bu imi$. 

SERVER BE.Dl 

Büyük senfonik konser 
CB"I tara/1 l f11Cj 1ah.lfede> 

Ankarada Halkevi salonunda Kmlay 
menfaatine verdigi konser fevkalade ka -
labal1k olmu§, bir ~ok kimseler yer bu
lam1yarak geri dönmege mecbur kalm11-
lardir. Cortot, Ankara san'at muhitile te
masta bulunmui, M usiki M uallim mek
tebini gezmii, genc Türk musikiiinaslarile 
görü1erek milli san'at cereyamm1z hak -
kmda malumat almi§hr. Cortot yeni Tür
kiye hakkmda edindigi intibalardan son 
derece mütehassis oldugunu söylemekte· 
dir. 

E vvelki aksam büyük bir muva ffaki
yetle biten konserden sonra Vali tarafm
dan F rans1z san'atkan 1erefine T okath
yan otelinde bir supe verilmi1tir. Kon<er· 
vatuar müdür ve profesörlerinin, gazeteci
lerin ve sehrimizin san' at muhitine men<ub 
hall $ahsiyetlerin i1tirak ettii(i bu toplanh 
samimi bir bdva i~inde geceyammdan 
sonra saat jki bu~uga kadar devam etmii
tir. 

T oplant1 esnasmda Belediye Reis mu· 
avini Rauf, san'atkar Cortot'nun bey -
nelmilel iahsiyetini tebarüz ettiren bir 
nutuk söylemi1tir. Alfred Cortot, Ekre
min sözlerinden <;ok mütehassis olarak $U 
cevab1 vermi,tir: 

«- Türkiyede 1ahs1ma ka~1 gösteri
len alakaya na'11 teiekkür edecegimi bi
lemiyorum; Yirmi sene evvel memleketi
nize ilk defa geldigim zaman burada 
garb san'atma ka~1 hemen hi~bir alaka 
yoktu. Hatta sekiz. on sene evvel bile bu 
alaka pek kü~üktü. Bugün görülüyor ki 
güzel memleketiniz her sahada oldugu 
gibi musiki sahasmda da dev ad1mlarile 
ilerlemektedir. Türkiyede garb musikisi-

nin yay1lmas1 hususunda öncülük yapan 
Türk genclerinin baimda Cemal Reiidin 
ve arkadailarmm mesaisini takdir ve mu
habbetle takib ediyorum. Bugüne kadar 
elde ettikleri neticeler hayret edilecek 
kadar büyüktür. Ayni h1zla ~ah11ld1g1 
takdirde dört bei sene zarfmda fstanbul 
1ehri, en ileri Avrupa merkezlerindekile
rini aratm1yacak kudrette bir orkestraya 
malik olcaktir.» 

San'atkar Cortot'tan sonra Konserva
tuar namma müdür Yusuf Ziya ayaga 
kalkarak üstadm bei sene evvel !stanbula 
geldigi zamao Konservatuan ziyaret ede

rek profesör ve talebeleri te§<;i ve kendi
lerine muzaheret vadettigini, bugün bu 
vadini yerine getirmi§ olmakla prof.,,ör 
ve talebelere yeni heyecan kaynaklan a· 
'1lad1!(1m •Öylemi$ ve «seni tebcil ederiz. 
koca üstad !» demi$tir. 

Büyük san'atkar. yann akiam Fransiz 
tiyatrosunda bir konferans vererek Cho
pin etüdlerini tefsir edecek ve sonra bu 
eoerl'fi piyanoda calacakllr. 

CUMHUR/YET - Evvelki ak
<amki senfonik konserin mufa„al tenki
dini yarm ne1redecegiz. 

Sudetlerin senelik kongresi 
Prag 23 - Alman Südet partisinin se

nclik kongresi bugün a91lacaktir. Par • 
tiye mensub binlerce ki~inin i§tirakile 
toplanacak olan bu kongre iki gün de
vam edecektir. Haynlayn bir nutuk söy
liyerek partinin dahili ve haricl siya -
setinin program1 hakkmda izahat vere
cektir. Bütün Süde! Almanlan bu nut
ku bir merakla beklemektedirler. 

KO~~ 

PENCERESiNDEN 
Seyahate dair 

!?:. azetelerde hemen he~gün oku
~ yoruz: Filan tayyarec1 Londra· 

dan uc;arak Hindistana ulai· 
m11. oradan havalamp k1t'alar dolait1k· 
tan sonra gene Londraya gelmis. Filan 
tayyareci de Parisle Madagaskar ara
smda havai bir sefer yapml§. Bu arada 
kutbe gidenler, Büyük Okyanuslan a§an• 
lar, Himalaya üzerinde devir yapanlar, 
Afrikanm gökten boyuou ökenler de 
var. F akat dikkat ediyorum: Bütün bu 
gidip gcli,Ier ya rökor kirmak, ya rökor 
kurmak meyline, yahud uzun ueuslarm 
vadettigi heyecan zevkine bagh. Gök 
seyyahlarmm bize mec;hulleri aydmlata· 
cak bir 111k, malumler hazinesini zen~in· 
letecek bir mata getirdikleri ya pek nad!f, 
ya hie yok. 

Halbuki eski seyyahlar hem me<;h!-11• 
hem de tehlike ic;iµde yürüyorlard1. Ö
lümlerle pen<;elese penc;ele5e dola~rak 
bir<;ok ICYler görürler, bireok ICYler bu· 
lurlar ve hie olmazsa yurdda,larma hir 
tak1m masallar, hikayeler getirirlerdi. 

Mesela 2450 yil önce Kartaca hesa• 
bma uzun bir seyahat yapan Hannon'u 
ele alahm. Onun adma izafetle yaz1hp 
ba51lm1' olan seyahatnameyi, Periple 
d'Hannon adh eserini okuyup da heye-
candan k1vranmamak kabil mi L Adam• 
cag1z altm11 gemi (yani altm1$ kelek, ya• 
hud 1ahturla) Cebelüttank bogazmdan 
gec;iyor, Liberya k1yilanna kadar Afri
kayi dolaiiyor. Rivayete göre Rio de! 
Oro' da bir müstemleke kuruyor. F akat 
«Gamhi» nin yedi gün ilerisinde bir ada
ya c;1kmca onda da, arkadailarmda da 
tel&$ ve korku ba1hyor. Cünkü adada 
gündüzleri in yok, ein yok. Her yerde 
ölü bir sükun. Lakin gece oldu mu, du· 
rum dei(iiiyor. Cahlann dibinden, agac.
larm kökünden, daglann eteginden, su
larm koynundan flüt, trampete, def ses• 
leri duyulmaga ba5hyor. Bunlan öttüren 
kim) Mec;hul !.„ 

Hannon, kuru gürültüye papuc; buakan 
tak1mdan olmad11(1 iein adanm her kö5e
sinde gün batllktan sonra ecel acayib se· 
renadlar ba5lamaS1na ehemmiyet ver-
memek istiyor. Daha dogrusu korkusunu 
hazme c;ah$1yor. F akat sihirli musikiyi 
umumi bir yangm takib edince onun da 
dizlerinin bag1 <;äzülüyor. NaSII <;Özül-
mesin ki ortada kimse yokken c;alilar yan
maga, dai(lardan sahile dogru alev selleri 
akmaga ba1lam11. Bu manzara karfISID· 
da hangi babayii(it sogukkanhhi(1m mu· 
hafaza eder. Hannon da yii(itligin on 1ar· 
tmdao dokuzu tehlikeden kaemakhr, 
biri ise tehlike ile yiizle1memektir diyerek 
palamarlan c;özüyor, adadan uzaklai:• 
yor. 

Bununla beraber yurduna dönmüyor. 
Biraz daha a5ai(1lara sarkarak • ortaSI 
göllü • koca bir adaya daha yana11yor ve 
orada kar11la1bg1 tüylü insanlar iGinden 
üe kadm <;ahp denize ac;1hyor. hte me· 
deni insanlarm ilk tan1d1klan goriller, ya
hud 5empanzeler, Hannoo'un $erbo ada
smda görüp de tüylü insan dedii!i bu 
mahluklar imi1. 

Görüyorsunuz ya, eski seyyahlar 
- büyük zahmetlere katlan1rlar, büyük 
tehlikeler atlatulard1 amma • yurdlarma 
böyle merakh hikayeler ve canh canh 
armai(anlar getirirlerdi. Simdikiler bo1u
na ueuyorlar ve eli bo1 yola <;1k1p gene 
eli bo1 geri dönüyorlar. 

Acaba seyahatte tasavvur olunan 
zevkin azamisini bu iki ee§id seyyahlardan 
hangisi tatm15tir L. Ben evvelkilerin bu 
nimete erdii(ini zannetmek isterken sü· 
rünmekle uc;mak arasmdaki fark1 gozo· 
nüne getirerek vazgeeiyorum. Bilmem 
ba1kalan ne der L„ 

M. TURHAN TAN 

48 liras1n1 ~alm1§ ... 
üsküdarda Eskimahalle sokal:J.ndaki 

garajda ,ah1an otobüs bilet9isi Meh -
med, Kuzguncukta Yaninin meyhane -
sinde ~arab i9erken, sab1kah Dimitri 
yankcsidlik suretile 48 lirasm1 9almt§· 
br. Dimitri yakalanm1~br. 

~·-~ 
Bahkesirde lise derdi 

Bahkesir (Hususi) - $ehrimizin ih
tiyacm1 his.scttigi eksikliklerden bir"n
cisini hse hinasmm darhg1 le§ki! eder. 
Talebc sayt.s1 ve viläyetin okuma iliti -
yak• mevcud lisc ile kar§1lanarnad1gm
dan bir 1lk mekteb binas1 bo~alt1lm11 ve 
,me tcdrisat usulü kabul edilmi§tlr Bu 
yüzdcn talebe 9ok s1kmb 9ekmekte ve 
arzu cdilen ranchmani vcrmcsi mü~kül
le§mektrdir. Bu seneki bütc;ede vilä e
timizin bu derdi i<;in bir para •}'lllma _ 
dig1 söylenmektedir Bu takdirde ihti -
vaci kari;1lamak kaygusile yeniden bir 
0

ilkmekteb daha bo§alblacak ve muhiti
mizin maari' düzeni daha ziyade bozu
lacak dcmektir. ---Japon tayyarecileri Alman-

yadan ayrild1lar 
Berlin 23 - Kaya ve Kato isimlerin • 

deki Japan tayyarecileri bu sabah hava 
yolile Tokyo'ya müteveccihen Tempel
hof'dan hareket etmi~lerdir. Tayyareci
ler ilk iskele olarak Rodos adasma uü -
riyacak!ardir. 



Askerf mektebler aras1ndaki spar müsabakalan 
Dün T aksimde mükäf at 

tevzii töreni yap1ld1 
Merasimde Ba~vekilimiz Celal Bayarla Hariciye 

Vekili T evfik Rü,tü Aras ta bulundular 

ßa§vekil ve Hariciye Vekili askeri spor merasiminde 

Dün ögle üzeri, Taksim stadyomunda, l mümtaz bir davetli kütlesl bulunuyor-
1937 /38 ders yih i9inde askeri mekteb- du. Sporcular bandolarmm refakatle -
ler arasmdaki spor müsabakalaruun de- rinde büyük takdirler kazanan ve a§a
rece kazananlanna mükäfat tevzii bü- g, yukan bir saat süren 9ok muntazam 
yük merasimle yap1!d1 ve evvelce ter - bir g1?9id resmi yaphlar. 
tib edilen program harfiyen ve dakikast Bundan sonra Mektebler Müfetti~i 
dakikasma tatbik edilmek suretile cid· Adil Törer mükäfat tevziine ba~lama -
den §ayani takdir intizamla cereyan etti. dan bir nutuk söyliyerek evvelä haz1 • 

Denlz Iise ve Harbiyesine, Bursa, Mal- runa te§ekkür etti ve askeri mektebler
tepe ve Kuleli Askeri liselerine men - de spotun taammümünden beklene -
sub bin be§ yüz gencden mürekkeb mu- nin keyfiyetten ziyade kemiyette ol -
azzam bir sporcu kafilesi, her mektebin dugunu ve bunun sahayi dolduran genc
bandolari ba§larmda oldugu halde, ter- Iikle elde edilmedigini, bununla beraber 
temiz ve göz ahc1 spor layafetlerile bu genclik arasmda 100 metreyi 11 kü· 
Ta§kI§ladan hareket etti. Atlet, boksör, sur saniyede ko§<ln, alt! bu~uk metre -
futbolcu, hendbolcu, voleybolcu, güre§· den fazla uzun athyan, ciridi 46 metre

ye savuran, tarn t1?9hizatla be§ metre
den suya atlayip ~abucak soyunan ka
biliyetlerin de bulunduguna i~aret etti 
ve gencligin kafasile beraber bedeninin 
de mütenasiben inki.!jaf etti~ini söyledi. 

~i. eskrimci, denizci, ragbici, Japon gü
re~isi, lobut~u . basketbolcu ve teni~i
den mürekkeb bu alay Tepeba§1 cadde
sini takiben Galatasaraya ~1kti. 

Denlz bandosunun ~ald!g1 havalara 
ayak uyduran sporcular, 9elenkleri, ma
dalya ve kupalan t~1yanlar1 takiben 
Taksim meydanma geldi. Abidenin et· 
rafmda halka olarak !stiklfil mar§lnt 
hep beraber söyledikten sonra 9elenk -
leri yerlerine koydu ve Taksi.m stadyo
muna girdi. 

Taksim stadyomunda, balkonda, Ba§· 
vekilimiz Celäl Bayar beraberinde Ha
riciye Vekilimiz doktor Tevfik Rii§tü 
Aras, !stanbul Merkez Komutam Ge • 
neral Halis, Askeri lise müdürleri 

~ 1 lit\~ 

Bundan sonra evvelä taklm halinde 
birincilik ve ikincilik kazanan mekteb· 
!ere kupalan verildi. Sonra miisabaka
larda ferd itibarile birinci ve ikinci ge
Ienlerin madalyalar1 ve tasdiknameleri 
dag1hld1. Bu suretle Kuleli lisesi 5 bi
rincilik, 1 ikincilik. Maltepe 2 birincilik, 
Deniz lisesi de 6 ikincilik kupas1 aldt -
lar. 

Merasi.m bittikten sonra sporcular 
tekrar bandolarmm arkasmda yer ala· 
rak Ta§kI§laya döndüler ve bu güzel 
merasim bu suretle bitmi§ oldu. 

Dün Taksim stadyomunda Askeri liseler arasmda derece alan sporculara 
mükäfat tevzii merasiminden bir ,örünü~ 

A#i ve macera romani : 54 

Bu mahad has1l olmu1, bu s1k1c1 Va· 
ziyete, bundan daha fazla tahammül et
mci{e lüzum kalmam111I. 

Arkama bakmadan tiyatro kap1Sma 
dogru yürüdüm. Kocam, birdenbire eve 
avdet karanm1 verc!igimi anlaymca ya -
mma yakla1h, tiyatrodan c;1k1p gittigimi 
gözl<rile görmek, buna kat'iyyen emin ol· 
mak istercesine, arabaya kadar bana refa
kat etti; hatta arabaya binmeme yard1m 
etti. Kap1y1 kap1yacag1 mada mani ol -
dum: 

- Siz gelmiyor musunuz? diye sor -
dum. 

- Hay1r, biraz daha kalacag1m. 
- 0 halde size bir1ey söyliyeyim. E-

ger benimle beraber gelirseniz, sizin beni 
götüreceginiz yere giderim; F akat yal
mz kahrsam kendi istedigim yere gide -
nm. 

Nakleden: Hamdi Varoglu 

- Bu da ne demek? Bu saatte nere
ye gidilir? 

- Daha erken. Tiyatroyu yanm b1-
rak1p ~1khm. Bir par~a dola1mm. Siz de 
dostlann1zm yanma dönün. Biribirimizin 
i1ine kan1m1yahm. Belki bu suretle anla-
11r, daha iyi ge(iniriz. 

Daha sözümü bitirmemi1tim k;, Yusuf 
Haddad arabaya girmi1, yamma otur -
mu1tu. Öfkesinden soludugunu hisiedi -
yordum. 

Araba hareket etti. Kocam, yanimda. 
parlamaga haz1r bir vaz1yette oturuyor
du. Buna meydan vennemek i~in kö1eme 
büzüldüm, eve gelinciye kadar agz1m1 
a~mad1m. 

F akat, ben önde o arkada benim oda· 
ma c;1khgumz zaman. kocam, nihayet öf
kesini zaptedemedi. Bunu zaten bekliyor
dum ve dogrusunu söylemek laz1m gelirse. 
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0 
Avusturya takim1 ilk serbest güre,Ier • Ankarada dün yap1lan maQ 

Güne§, Harbiye tak1m1n1 
2 -= 0 maglub etti 

Först Viyenna dün 
~i~liye 3-2 yenildi 

Först Viyenna tak1m1 memleketimiz
deki be§inci ma91ru Taksim stadyomun
da. federe olm1yan kulübler 1ampiyonu 
$i§li ile oynad1. !stanbul muhtelitini 3-1, 
Ankarada Harbiye - Muhaf1z muhteli
tini de 5 - 0 yendikten sonra gene An
karada Geneier Bi!rligi - Ankaragücü 
ve izmirde o 1ehir muhtelitlerine yeni
len Viyanahlarm $i1liye kar§l ne netice 
alacagm1 merak edcnler dün stadyom
da üc; binden fazla bir seyirci kütlesi 
tcskil etmi§lerdi. 

Viyanahlar dünkü müsabakaya bi -
rinci mac;taki kadrolarmda küc;ük bir 
tadil yaparak, antrenörleri olan ihtiyar 
Ge§Vavdeli merkez muhacime almak 
suretile, oynad1lar. $i1li tak1m1 ise §U 
kadro ile oynadi: 

Armenak - Alber, Martyan - Agob, 
Nobar, Ar1avir - Sulgur, $iikrü, Vahab, 
Jirayir, Diran. 

Mac;a. !;)i1lililer canh bir oyunla ba§la
d1lar. Viyanahlar daha kendilerini top· 
lamai\'a vakit bulamadan sag ac;1k Sul
gur falsolu bir vuru1la, olm1yacak bir 
vaziyetten $i§linin birinci golünü atb. 

Bundan sonra oyun yirmi dakika 
müddctle ve tamamile Viyanahlarm 
bakimiyeti altmda gec;ti. $i§lililer bütün 
enerjilerini sarfetmek suretile rakib -
lerinin düzgün oyunlarm1 bozuyorlard1. 

25 inci dakikada $i1li soldan bir akm 
yaph. Vehab so! a~1gm lasa bir gcri 
pasm1 derhal §Üte ~evirmek suretile 
Havlic;egi gafil avlad1 ve top ikinci defa 
olarak Först Viyennamn aglar1na talal· 
d1. Bu gol, misafirlerin takatini kesti. 
Buna mukabil $i1li talam1 daim! bir 
tazyik görmcktcn kurtularak oyun kar· 
11hkh hücumlar arasmda ge9en müte -
vazin bir 1ekil ald1. Devre 2 - 0 $i§Iinin 
lehine bitti. 

5 inci dakikada Vehab, kalecinin ileri 
f1rhyarak topu uzakla1hrmasmdan us· 
tahkla istifade etti ve yerden kö§eyi 
bulan bir vuru1la $i§liye ü9üncü golü 
kazandird1. 

Bundan sonra Viyanah oyuncular, 
ba1Iangicdanberi tutturduklan tempo 
ile oynarlarken §i§lili futbolcularda git
t ikc;e fazlala~an bir ya va~lama , bir yo
rulma görüldü. Müdafaada yorulanlar, 
muhacim arkada§larile yer degi§tirme -
ge ba§Iad1lar. Bu arada en iyi müdafaa 
oyuncusu Nobar da sag a91ga gec;erek 
Sulgur merkez muavin oynamaga ko
yuldu. 

Bundan istifade eden Viyanahlar 28 
ve 35 incl dakikalarda üstüste iki gol 
~karmca $iJ;linin gabiliyeti tehlikeye 
girdi. Viyanahlar bir gol daha ahp be
raberligi temin etmek i~in son gayret
lerini sarfedince bütün $i§li tak1m1 mü· 
dafaaya c;ekildi. Oyun bu arada $i§li 
kalesi önlcrinde tekasüf etmi§ti. Viya· 
nah bekler bile c;ok zamanlar $i§li kale
sini 9er9eveliyen on sekiz c;izgisinin ci
varmda görüldüler. Fakat buna rag -
men baska gol olmad1 ve ma9 $i§linin 
3 • 2 gal ibiyetile bitti. 

Orta A vrupada tenis kupas1 
ma~lar1 

Belgrad 23 - Dün ögleden sonra Zag
reb'de Yugoslavya ile Macaristan ara -
smda orta Avrupa tenis kupas1 ma~1 

ba§lamI§hr. 
ilk partide Yugoslavyah Kukulyevi9 

ile Macar Da!os kar§Ila§ml§ ve parti 
2/6, 6/1, 9/7 olarak Yugoslavyah oyun
cunun zaferile neticelenmiJ;tir. Dalos'un 
daman koptugu i9in müteakib parti oy
nanamamI§hr. Dolas derhal oyunu b1-
rakm1§ ve hastaneye nakledilmi1tir. 

saatlerdenberi bu öfke tutamm ben ha -
mlam11, ona ben sebebivrt vermi1tim. 

Önce, bagmp ~ag1rmalanna kar11 ta -
mamen lakayd kald1m. Gecesinin benim 
yüzümden berbad olma51 onu c;ileden ~1-
kart1yordu. Ben, tiyatroda kendisini gör· 
memezligc gelmek i~in nas1l gayret ettim
se, onun da beni görmemege c;ah1maS1 
daha dogru olacag1m söylüyor, fakat 
dinlet•miyordum. Bilakis, bu noktaya 
dokunduk9a hiddeti arhyordu. 

Kavga mevzuu, döne dola1a, sagdaki 
Iocada oturan yabanciya intikal ettigi 
zaman i1in rengi büsbütün deiii1ti. Özbe
kiye bah~esi hädisesinden sonra bir daha 
läfm1 etmedigimiz bu adamm o gcce ti
yatroda, benim locama biti1ik bir locada 
bulunmaSI, benimle tekrar S<O!amla1maS1, 
Yusuf Haddadm i9ine yeniden derd ol -
mu1a henziyordu. Bu mevzua girdigi za
man, s1rf hücwnuna mukabele olsun diye, 
kendisinin Maud Assy gibi bir kadmla 
alenen münasebete devam etmesile, be -
nim, yabanc1 bir erkekle sclamla1mam a· 
rasmda büyük farklar oldugunu ve niha
yet, eger aktrisin kadm olarak bir k1y -
meti varsa, o yabanc1 adamm da, erkek 
s1fatile hie olmazsa onun kadar bir deger 
ifade ettigini söyledim. 

Bu cevab1m, Y usuf Haddad1 yerinde 

Müsabakalar bugün 
Taksimde yap1hyor 

Bugün saat ü9te, Taksim stadyomun
da, mevsimin ilk serbest güre1 müsa -
bakalar1 yap1Iacakttr. Bahkesirden a! -
d1g1m1z bir telgrafta Tekirdagh Hüse -
yin Pehlivan bugünkü güre1Iere geie -
cegini bildirmi~tir. !;)u halde bugünkü 
güre§lerin en mühimmi olan Tekirdagh 
Hüseyin - Band1rmah Kara Ali müsa
bakas1 yap1lacak demektir. Bundan ba§
ka !ngilterede yaphi(I gürei;i de kazan1p 
§ehrimize dönen Müläyimle Himmel 
Pehlivanlar güre§ tutacaklard1r. 

Bu iki müsabakadan evvel de Kara 
Alinin Band1rmadan getirdigi ve ama -
tör güre§9i yeti§megi arzu eden Nazmi, 
gösteri§ mahivetinde Harunla tutu1a • 
cakhr. Servetle Hur§idin güre§leri gü -
nün ilk rrtü sabakas1 olacaktu. 

Diger taraftan Romanya muhacirle -
rinden Ahmed, gc9en gün geldigini ha
ber verdigimiz Bulgar pehlivanlanndan 
Kirofu veya Karadagh Din9ofu güre§e 
davet etmi§tir. Bulgar pehlivanlan Di
narlmm seyyar kumpanyasma iltihak 
etmedikleri takdirde ve bu meydan o· 
kuyu§u kabul ederlerse programa heye
canh bir giirC§ daha iläve edilmi1 ola -
cakhr. 

Amasyada atletizm 
müsabakalart 

Amasya (Husu -
si) - Atletizm fe
derasyonunun ter • 
tib ettigi program 
üzerine bu hafta 
da müsabakalara 
devam edilmi§ ve 
a§ag1daki teknik 
dereceler elde edil
mi§tir: 

Uzun atlamada 
Cemal 5. 70 mctre 
ile, üc; adimda Ha- Atlet Cemal 
san 11,30 metre ile, 
yüksek atlamada gene Cemal 1,69 met
re i!e, 100 metre sürat ko1usunda gene 
Ce al 12 saniye ile. 200 metre sliratte 
Fi n 26 saniye ile birinci gelmi erdir. 
1 Bu ·· lnkalnda1 Amasfahlarm 
Cemal gibi 9ok k1ymetli bir elemana 
malik olduklan meydana c;1km1§tir. Bu 
genc, muntazam ve metodik bir antren
mana tabi tutuldugu takdirde memle • 
ket sporu kendisinden istifade edebilir. 

Milli küme ma~lar1 
Bugün milli küme mac;larma Anka -

rada ve §ehrimizde devam edilecektir. 
Ankaradaki ma9, Muhaf1zgücile Güne1 
arasmdadir. !stanbuldaki ma~ ise Ga -
latasarayla alt1 kulüb muhteliti arasm
da cereyan edecektir. Futbol ajanhg,, 
alh kulüb muhtelitine en iyi oyuncu -
!an S1?9ip kat'i tak1m1 yapabilmek ic;in 
c;ag1rd1g1 oyunculardan diger bir takun 
daha yapacak ve bugün Be§ikta§a kar§l 
oynahp deneyecektir. 

Galatasaraya kar§i: Safa - Ruhi, Ba • 
had1r - Sadeddin, Kemal, Mehmed -
Turhan, Muhte§em, $ahab, Haydar, 
Dani§. 

Be§ikta§a kaf§i: Muvaffak - Samih, 
Hasan - !brahim, Zeynel, Sabahaddin -
Salahaddin, Hüseyin, Hakk1, !!han, Kä
z1m §eklindeki takrmlarm oyna!Ilmas1 
takarrür etmi§tir. 

Först Viyenna taklm1 bugün ögleden 
evvcl saat 10 da son ma9m1 Taksim stad
yomunda Beyogluspor (Pera) tak1mma 
kaq1 oymyacaktu. 

sic;rath. 
- Mant1b1zhgm1z, haddini a11yor, 

diye hay kITd1. Kendini bilen evli bir ka
dm böyle düiünmez. 

- hi ya i1te r Bu da gösteriyor ki ben 
evli bir kadm degilim. Evliligim görünü1· 
ten ibaret. 

- lsminiz de evli kadm ismidir, ha
mmefendi. Benim zevcemsiniz ... 

Sözünü yanda kestim: 
- Rica ederim, gene ba1Iam1yahm, 

dedim. Biliyorsunuz ki sizi kocam olarak 
tan1m1yorum. Hatta, o kadar söy]iyebi -
lirim ki, sizin nas1l bir metresiniz varsa, 
ben de kendime bir a11k edinmegi hie; de 
gayritabii bulmuyorum. 

Bu son kelimeyi söyler söylemez, hoy
rat iki clin, kollanm1 1iddetle kavrad1gm1 
hissettim. Bu eller, bcni, agac silkeler gi· 
bi kuvvetle sarsh ve odanm öbür ucuna 
kadar firlath. 

25 bin seyirci önünde devam eden ma~, 

~ok heyecanb dakikalarla neticelendi 
Ankara 23 - Mil.li küme maclanm l Salahaddin ayagma gecirdigi top! 

yapmak üzere 1ehrimize gelmi§ olan 1s • Güne1in yeni bir hücumunu temin etti, 
tanhulun Güne§ tak1m1 bugün Harbiye Salahaddin tarafmdan ortalanan top 
1dman Yurdu ile ,Sehir stadyomunda ilk Harbiye kalesi önlerinde büyük bir kar 
ka~1la1masm1 yapl!. i5 bine yakm bir ga1ahk husule getirdi. Öyle ki alllan mü 
kalabahk önünde yap1lan bu mac; ha1tan teaddid 1ütler muhakkak bir oyuncuya i~ 
sona kadar c;ok heyecan verici safhalar i- sabet ediyordu. Bu vaziyetten s1ynlmakl 
c;inde Gün~ tak1mm1n birinci devrede maksadile Harbiye müdafiinin kaleciy 
yapl!g1 iki golle Harhiye fdman Yurdu vermek istedigi topa ani bir c1k11la yeti 
aleyhine neticelendi. 1en Melih, yava1 bir vuru1la 24 üncü da• 

Milli hakimiyet bayram1 gününe tesa- kikada takn1!mm ilk say1S1m yapmag 
düf eden bu kar11la1ma c;ok müsaid bir muvaffak oldu. 
havada yap1lacaklI. Modern stadm itina Harbiye!iler, yedikleri bu golü tclaf 
ile c;izilmii yeiil c;imenli sahas1 bu mac; ic;in edebilmek icin daha eneriik ve daha a~ 
hawlanmii bekliyordu. zimkar bir oyun c1kararak Güne1 kalesin 

Saat 14.30 da evvela Güne1 ve biraz tazyike ba1ladilar. F akat muavin hattm. 
sonra da Harhiye tak1mlan sürekli alk11- dan lüzumu kadar yardim gönniyen mu• 

hacimler en basit müdahalelerle ayakla• lar arasmda sahaya c;1k1Ilar. 
rmdaki topu kapl!nyorlar ve bu suretle 

Harbiye tak1mmm forma•I Güne§ ren- de bin mü1külatla hazJTlam11 olduklarl 
gine yakm oldugu ic;in hölgenin yeiil gol vaziyetlerinden istifade edemiyorlar• 
renkli fonnas1m giymi§ bulunuyordu. d 

Mutad merasimden •onra tak1mlar 
kar11hkh yerlerini ald1klan zaman, Gü -
ne§i milli kümenin ~a§lad1g1 gündenberi 
oymyan futholcularile §äylece malan -
m11t1 : 

!. 

Üyun böylece heyecanh bir iel<ilde de• 
vam ederken müessif bir hadise oldu: 

Re§ad yapmakta oldugu bir hücum es
nasmda bir Harbiyeli oyuncunun kaza• 
en vurdugu bir tekme ile sakatlanaralt 
oyunu terke mecbur kald.i. Cihad, Reiad • F aruk, Yusuf - R1za -

1brahim, Salahaddin - Niyazi - Melih -
Murad - Rebii. 

Bu suretle on ki1i kalan Güne1lilet 
devrenin bitmesine 10 dakika kala tesi • 

Buna mukabil Ankara 1ampiyonu da sine muvaffak olduklan mutlak bir ha.. 
merkez muhacim yerine Habibi getirerek kimiyetle Harbiyeyi adamakilh bir bas• 
§U iekilde dizilmiiti : lo altma ald1lar. Harbiye müdafileri Gü• 

F ethi, ,Sükrü - Sabri, Celal - Muhte- ne1in hu hücumlanm durdurabilmek ic;id 
rem - Ha§im, Mücahid - Zeki - Habib - cidden müikülat cekiyordu. 
!zzet - $erif. 42 nci dakika olmu1tu, Salahaddin ge• 

Oyun hakem Bay tbrahimin idaresi al-
- ~- '= l:l tlk c·· len bir pasla Melih, temiz bir vuruila ta• 

11- -t-·• vuruiu yapan une~· k . . . .. .. • 
liler bir anda Harbiye kaleoine kadar in- immm ikmci golunu de yaph. Ve b1• 
dilerse de F ethi bu tehlikeli ak1m keserek ~ az sonra da devre nihayetlendi. Güne~ 
uzun bir vuru1la iaae etti. F akat yeniden 2, Harbiye 0. 
hücuma gec;en Güne1liler tekrar Harbiye lkinci devre 
kalesi yakmlanna kadar sokulmakta güc;- Bu devreye Harbiyeliler daha azim • 
lük cekmediler. F akat, bu seferki ini1 kar ve atak bir oyunla ba1lad1lar. F aka! 
de Rebiinin fena bir vuru1la topu avuta b d 

atmasile neticelendl: Bu suretle s1k1 bir 

oyun sistemi takip eden Güne1Iiler daha 

ilk dakikalarda Harbiye yan sahasma 

yerle1mi1 bir vaziyette idiler. 

Harbiyeliler ilk ve müessir akmlann1 

sagdan yap!Ilar kornerle kesilen bu akm1 

Cihad bertaraf etti. Biraz sonra Harbiye

lileri tekrar Güne1 kalesi önlerinde görü

yoruz. Mücahid, Celalden geien bir pas· 

Ia c1va gibi kayarak topu kendinden c;ok 

daha müsaid vaziyette bulunan Serife 

gec;irdi. F akat .Serif, muhakkak yapabile

cegi bu golü acele yüzünden ka91rd1. 

Oyun her dakika biraz daha tazyikini 

arhran Güne1 lehinde bir inki1af gÖsteri

yordu. F akat bir türlü gol yap1lm1yor

du. 
17 nci dakika: Harbiye akmc1lan ye-

ni ve mükemmel bir gol vaziyetile kar11 

kar1iya kald1larsa da Ü<; ortanm kücük bir 

tereddüdü bu golün de ka~masma sebe
biyet verdi. 

nan, s1k1lm11 yumruklarm1 gördü. Korku
dan, müthi1 hir 91ghk athm ve kendim se
bebiyet verdigim bu öfke sagnai!i kar11 -
smda, kollanm1 yüzüme kapamaktan 
ba1ka ~are hulamad1m. 

F akat, bekledigim ywnruk inmedi. 
Kocam, büyük bir gayret sarfederek hid
detini yenmege muvaffak olmu1tu. 

Ben, tekerlenip kald1g1m noktada, ki
nk dökük vücudümle, meyus ve harab 
h1~kITarak aglamaga ba1lam111Im. 1ster 
istemez bu adamm kansi oldugumu, ona 
kar11 bir tak1m vazifelerle mükellef bu -
lundugumu ve onun, benim üzerimde, 
inkar kabul etmez haklara sahib oldugu -
nu, aylardanberi ikinci defa olarak ac1 a
c1 anhyordum. 

Simdiki bu korkunc sahneye, «a11k» 
sözile, hen kendim sebeb olmu1tum ve bu 
kelime, kocamm izzeti nefsine bir 1amar 
tesiri yapm11h. 

u evrede Güne1in biraz daha durgun 
görünü1ü 1una hamledilehilirdi: Bugün-

kü mac1 kismen garanti ctmi1 vaziyete 
ge<;tiklerinden yarmki ma<; ic;in laz1m ge

ien nefes kabiliyetini saklamak .. 

Daha ilk dakikalarda ceza c;izgisi ü • 
zerinde Güne1 aleyhine verilen frikik de 
lzzetin vuru1ile avuta gitti. 

Mac bu suretle ahenkli bir tarzda de• 

vam edcrken hakemin verdii!i yersiz ka • 
rarlar oyuncularm asab1 üzerinde cok fe, 
na tesirler yap1yordu. 

23 ve 34 üncü dakikalarda Güne1e ne 

icin oldugu anla11lam1yan baz1 cezalar • 
dan sonra 35 inci dakikada bir de penalri 

verildi. F akat Harbiyenin genc ve heye• 

canh oyunculan bu gÜzel firsatlardan da 

istifade edemediler. Mac da bu suretle 

birinci devredeki neticeyi muhafaza cde• 

rek 2 - 0 Güne1in galibiyetile sona erdi. 

Güne1 tak1m1 ikinci kar11la1masm1 ya• 
rm 1ehir sahasmda Muhaf1zgücü ile ya• 
pacak!Ir. · 

oturmu1tu. Orada, dirseklerini dizlerine 
dayad1, yüzünü ellerile örttü ve hie; k1 • 
m1Idamadan oturdu kald1. 

Aradan ~zun dakikalar gec;ti. 1kimiz 
de, akhm1zdan, birbirinin herhalde ayni 
olan bir tak1m fikirler gec;irmeklc mc1 • 
guldük. 

1nliyerek, yerden kalkmaga davran• 
d1m. Gözüm kocama ili1ti. 0 zaman, an! 
bir sadme ile sars1ld1m. Yusuf Haddadm 
gözlerinde bir mendil vard1; omuzlan, 
hafif hafif samhyordu. Kocam aghyor. 
du. 

Biraz daha dogruldum, dizlerimin Üs• 
tünde yürüyerek one dogru ileriledim. 

1(imde bir yara s1zhyordu. Arhk, mu• 
hakeme etmiyordum. T ahlil kabiliyetim 
yok olmu1tu. Bir tek §CY görüyor, bir tek 
1ey duyuyordwn: Yusuf Haddad agh • 
yordu. 

Bu, o kadar ani ve 1iddetli olmu1tu ki, 
g1k diyememiitim. ~1kanhp ahlm11 bir 
kirli ~ama§IT y1gm1 gibi, yuvarland1g1m 
noktada serildim, kald1m. Vücudüm 
hurdaha1 olmu1tu. Y erden kalkmak ve 
buradan kac;mak istiyordum. F akat en u
fak bir harekete muktedir degildim. Deh-
1etten alabildigine ac;1lan gözlerim, Yu -
suf Haddadm, beynime inmege haz1rla-

Bu >Özü nas1l •Öyliyebildigime 1a11yor
dum. Yusuf Haddada, me1ru zevc ola -
rak tammak istemedigim bu adama bile 
ihanet etmege muktedir olam1yacag1m1 
bildigim halde, bu kelimeyi nas1l telaf -
fuz etmi1tim? 

Öfkesini birdenbire yenen kocam, bir 
müddet roylenip homurdand1ktan sonra, 
ilerideki koltuklardan birine, y1k1hrcasma 

Ellerini yüzünden 9ektim, yanma so • 
kuldum. Y anag1m, yanag1na temas etti, 
kollanm boynuna doland1, hüzülüp otur

dum. Onunla bir tek vücud halinde bir • 
le1mek, 1shrabm1 dindirmek, hafizasmda· 
ki ac1y1 silmek ihtiyac1 i~inde, gözya~la r 

nm1 onun gözya1larma kathm ... 

CArkasi varl 
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Kareli kuma,tan, düz 
yünlüden ve askeri k1ya· 
f eti and1ran ü~ nümune 

1 • 

Bu koydugumuz modeller, bu sene bir boa ile daha zarif durur. Ortadaki 
Amerikanm en büyük moda yaratJcilan- düz yün!üden elbisenin güzelligini belin
n1n vücude getirmii olduklan nümuneler- de kendmden yap1lm11 kemerin üstünde
dir. Soldan birinci kareli kuma1tan yapil- ki beyaz tezyinatta ve eteginin daha ko
rn11 olanm beide ince bir kemer ~e kap~- yuca diger bir_ parc;a ile tamamlanm11 ol
hca yaka ile nekadar 11k durdugunu siz ~.asm?ad1r. Sivnce ve tepesi ponponlu 
de derhal teslim edersiniz. F akat bunun fotr ~Ir 1apka ile 11k durur. Sagdaki, eski 
aSI\ orijinalligi ü~tüste iki parc;a ile yapil- as~e.n kiya~~tleri takliden vücude getiril
rn11 cebindedir. Koyu re_nkte 1apka ve mi1hr. T ab1_1 bu elbise her zaman giyil -
ayakkabile iyi gider. Sennce havalarda mcz, fantcz1 b1r k1yafettedir. 

.„Äy;k1~;~~·~;~~„~·~h·h;1·„;~„'t~;~1~ii'„ 
On bei? yirmi günlük bir ihtimam neticesi nasirlar 

hemen yok denecek derecede azalabilir 
Bahar vücudümüzün baz1 k1s11I1lan 

i~in fayd,ah inkiiaflar temi": ederse de 
bazi kiSimlar ic;ir. muz1r vaZJyetler mey
dana getirir. Mesela ayaklan~1z baha -
rm gelmesile birlikte fena 1e_killer ahr. 
Namlar büyür, 1;1\er, daha ZJyade kaba
flr damarlar maddile1ir ve sertl~ir, 0 
ki;imda hararetimiz artar, bmaklar daha 
sert bir hal altr, en uygun yap1\m11 kun -
duralanmiz bile ayaklarunm s1k.maga 

baslar. 
tnsaniyet akillamp da ~s~i ?evirdeki

ler gibi rahat sandallar giy~oye kadar 

b t blmiz devam edecekhr. F akat bu u is ira 1. . • k 1 vaziyct kar11Smda tabiatile e 11IIIZ~ o u -
muzu baglayip duramayiz. Aya~l1IIIZ " 
daki rahats1zltklann önüne ~C91le_ge. <;a: 

1 1 B nun 1• rin evvela tem1zhk la-11ma 1y1z. u T 

z1mdir. Her sabah ayaklanm1z1 s1cak su-

";yak hmaklarllllll parlattlmast s1rf 
bir ztippelik degil, slbhi bir ihtiya~hr 

müteak~b hafif bir kaz1ma ile ayaklan -
~i~daki namlar vc parazitlcr izale edile
bili~. C?n bei yirmi günlük bir ihtimam 
nehces~ _namlar hi<; yok denccek kadar 
azalab1hr. 

T 1rnaklann kesilmesi meselesi de ol _ 
duk<;a mühimdir. Tirnak d" 1 . d k" d .1 . . 1p enn e 1 

en en genye itmeden veya kesmeden 
evvel onlan yagh bir madde ile yumu1at
~-al~yiz .. ~u yagh maddelerin oralara 
surülmesmm diger bir iyiligi daha var -
d1r, ~r~ag1 besliyen o k1S1rn bu yagh mad-
delen 1c;erek daha ziy•de k tl . B d ~ uvve emr. 

_un
1 

ab~! sonra hrnaklan yekdigerinin ay-
m o a l ecek 1ekilde kesme "ge g t t 

!. . B ayre e -
me 1y1z. az1lan ayak t1rnaklari .1• I b" .. mn c1 a-

b
anmadsim Ir ~~ppelik addederlcrsc de 

Sicak su irinde iken ayaklara masai u sa c 11khk 1rm de"gi"I ayni· d 
' 1 • a!Ir hh · . d i' • zaman a yapmak derhal yorgun ugu 51 at J~m c h1mdir. Ayag"in 1 1 11- · 

dki l 1·· k uvaem 
ya koymak faydahd1r. On, on bei a - ' ma ·~~n topu la~ ve tabanlan hafif~e 
ka devam edecek olan bu banyo esna.sm- kremley1p sonra s1lmek ve dizk kl -

.. d a] da r·· . "d apa a 
da ayaklar11I11za suyun ic;m e mas nm::u sert;gmi gi crmck i<;in oralan da 
yapmahyiz. F akat bu masai her parma- ~hr~ e ogmadk blhimd1r. Maamafih, bu 
• ,,;;....ak .,.k\m" de ol.mah - 1 l!mama sa e aharda deg" ·11 d'• gnmz1 ayn ayn v„.„ .,.. . I , iger mev-
d1r. Parmaklanm1z acisa bile masaJl yap- sim er?~ de _dc~am ctmck tabiatile fayda-

k 
r · B banyolan dan hah dcg1ldir. 

rna tan vazge<;meme 1y1z. u ........•..••.••................•.•.•• 

„ .... E;}~;i;i~i'·······~as1l dö,iy~}i;·7······ 

~ik, güzel ve pratik bir _genc kiz odas1 

Bugün ev döie -
rnege kalkanlann ta• 
kib cttiklcri zihniyet
lc bundan on, on bei 
scne evvel ciya al
rnak i~in ~ar11ya 
<;1km11 olanlann ga
Yesi arasmda ~ok 
fark vard1r. Dün, 
faydadan ziyade 
11khk ·ve gösterii na
zan dikkate almird1. 
Bugün ise zarifliklc 
birlikte pratiklik de 
aranmaktad1r. 0 za
rnan kat kat yük • 
seien konaklarda, 
evlcrde oturulur, 
her hususa ayn bir k1S1m tahsis edilir
di. Halbuki iimdi, bir oda veya salon bir 
ka~ i1e birden tahsis edilmcktcdir. Eski
den kendimiz baska türlü ömür sürcr. 
rnisafir geldigi zaman onlara büsbütün 
baika bir hayat tarn gösterirdik. Bugün 
olduii;umuz gibi görünmck mecburiyetin-

deyiz. Ekserimiz yemek yedigimiz veya 

0 turdugumuz odada, salonda yabanc1la
n kabul etmek mecburiyctindeyiz. 

hte size bir genc k1z odaSI ki, sahibi 
burada hem yatar, hem oturur, hem ~ah11r 
hem de pckiila misafirlerini kabul edebi
lir. Kenardaki divan gecelcyin pek ko -

CUMHURlYET '1 

Zelzele sahas1ndan mektub 
Sa~ dökülmesi 

sarsilan toprak, kalburda s1~r1yan 

taneler gibi, kalan duvarlar1 da yerinden oynat1p gö~ertiyor 
Müthis , homurtularla 

Doktorlardan biri yirmi yaima gelmi1 
kll veya kadmlan ikiye taksim eder: Hi~ 
sa~1 dökülmiyenler ve c;ok sac;1 dökülen -
!er. 

T abii birinci kISmm mevzuumuzda ye
ri yoktur. 1kinci klSlm ise c;ok bedbaht ve 
zavalh mahluklard1r. Her sabah sa<; -
lanm tarad1klan zaman önlerine küme ilc 
sa~ y1g1hr. F akat bu vaziyet yeni biriey 
degi\dir. Öylelerinin sa~lanndaki rahat -
Sizhk daha sekiz on yailannda iken ba1-
lam11hr. 0 zamanlar ba1lannm derileri 
yava1 yava1 kepck yapmaga koyulur. 
<;:ünkü her sa~ dökülmcsinden evvel mu
hakkak bir kcpek deri vukua gelir. Bu 
kepekler ilk zamanlar kurudur. On bei 
on alh ya1larma do~ru yaglamrlar. On
dan sonra da sac; dökülmesi bailar. 

,-- ---

Gene k1z vc kadmlarm sac;lannm dö
külmesinin scbcbi pek ~oktur. Bu hususta 
mevsimin de mühim bir rol oynad1g1 in
kar kabul etm'z bir hakikattir. Mescla 
agustos ve eylul aylan sa~1 dökülcnler 
i~in ~ok ugursuz zamanlard1r. Sonra sa~ 
dökülmesinin miihim amillerinden baz1la
n da 1unlard1r: RahatSizhklar, üzüntüler, 
gcbelik, umumi s1hhat bozuklugu ve sa-
1re .. 

Akpmar köyünün harab 

Sureti mahsusada gi-
manzaralanndan 

Erkeklcrin bir k1sm1 bu 1ekildc sa<; 
dökülmesini, kazaya kar11 nza, mcfhu -
munca tevckküllc kar11lamaktan baika 
bir1ey yapmazlar. Fakat kadm ic;in tabi
atile böyle biricy mcvzuu bahsolamaz. 
Cünkü sa<; kadmm en k1ymetli tabii süs
lcrindcn biridir. 

Sa~ dökülmesine kar11 kat'i ~are 1ck -
linde gazetelcrdc reklam edilen losyonlar 
ve ilaclann ~ogu bu hususta hic;bir fayda 
tcmin etmezlcr .. Y almz katran kepek 
i~in birebirdir. Y a pomad veya losyan 
1eklinde kullamhr. Bei veya alh haftahk 
bir tedavi müddeti lcafidir. Görülüyor ki 
sa~ dökülmesine kar11 yap1lacak ilaclar 
ancak onun ilk dcvrelerinde, bilhassa kc
pcklenmc zamamnda tatbik edilmclidir ki 
bu kcpekler yagh seboreler 1ekline gir -
mcsin. Y oksa hakiki sac; dökülmesi bat
lad1ktan sonra onu durdurmak pck güc -
dür. 
. .. „ ••••••••• „ .... „ ••••••••••.••• „ ••••••••.......•••• 

Yeni ~apkalar„ 

den arkada§im1zdan: 

Karakayadan itibaren, zelzelenin 1id
detli mmtakasma girdigimiz anla§Ihyor. 
Kiriehre uzanan 1osc boyunca, gözlerini 
korku vc dchict bürümÜ§ insan kümcle -
rinc tesadüf cdiyoruz. Daha öncc Bala 
kasabasmdan gec;tik, Kamara ugrad1k, 
sagh sollu köyleri dola1t1k. lhtiyarlar, 
böylc §iddetli bir sarSinh görmcdiklerini 
söylcmcktc ittifak cttiler. lnsanca kay1b 
yoktu, y1k1lmak ii;in bahane bekliyen ha

rab samanhk veya metruk kulübelerden 
gayri hasar da olmam111I. Bir ~ok duvar
larda c;atlakhklar görülmesine ragmen, 
hic;bir tarafta, büyük bir telai ve heyecan 
göremedik; sadece, bu sahada umumi bir 

tcessürlc anlatilan haberlerlc kar11la1hk: 
«Daha ilerisi fena imi§, K1r§ehir taraf11» 

Bahar 1apkalan • 
mn ilkag1zda <;1ka • 
nlan garib ve ac1b 
iekillerinin hcmen 
hemen modalan gec; 
mek üzeredir. ,Simdi 
daha esash surctte 
ciddi vc zarif nümu
nclcr meydana geti

f 

Karakaya yakmmdaki mtta, kü~ük bir 
ta§ köprünün üzcrindeydik ki, hareketin 
devam ettig'. sahaya girdigimizi bilfiil 
anlad1k: Durdurmu1 oldugumuz otomo
bildc, ba1lanm1z ani olarak karoserinin 
tavantna c;arph. sars1nt.ilarin dinmesini 
d11amla beklcmcgc mccbur kald1k. Ka • 
rakayahlar, daha ilcridc, otomobilin et -

1 rafma Ü!Ü§tüler. Erkckler cesur, kadmlar 

sab1rh olmaga c;ah§1yorlard1, fakat he -

mcn her bei dakikada bir tekerrür eden 

sarsmhlar kar11S1nda kü~ük ~ocuklarm 
korkusu büyüktü. Köylüler bütün evleri 

bo1altm11lar, yalaklarm1 kirlara scrmi1 -
lerdi. 

rildi. Koydugumuz modellerden biri • 
si uzun viziyerli vc yüksckc;c tcpelidir. 

...., Üstündeki gcni1 ör-
gülü vuvalctle geri -
sindeki tezyinat ona 
akiam 1apkaS1 tar -
zmda da kullaml • 
mas1 imkan1n1 ver -
mcktedir. Digeri 
Britanyah bahriye • 

lilerin 1apkasm1 takliden vücudc getiril
mi1tir. Kenan siyah taftadan. tepeligi ise 
beyaz hamdand1r. Bu tezaddan ~ok gü
zcl bir neticc meydana gelmektcdir. 
„ •••..•••...••.•...•.......•..•••.•.•••.......•.••••.•••••. 

Güzel bir k1yafet 

Bu sene Amerikada ~ok ragbet bulan 
Tutankamon lo.yafetlerinden bir nümu

ne : ~apka, fular ve ceb tezyinatt 
yekdigerinin ayni. 

Bu havalidc, biraz kahp ~ali1mak i~in, 
ioseyi birak1p civar köylcrc ilerledik. Ak· 
1am karanhgmda Hasandede köyünün 

hali korkuncdu. Bagn1arak ka~11an insan 
kafilclcri vc sonra kah bu kalabahg1 ko
vahyan, kah saga sola koiu1an davarlar 
gördük. Karaag1\ köyünde sadccc baz1 
duvarlar y1k1lm1§h. Bu havalidc bir vadi
nin ilerisinde yükselen Pelitli dag1, hey
betli ve korkunc bir manzara alm1§tl: Mu
azzam kayalar birbirine ~arparak, agac

lan devirerek vadiyc yuvarlan1yordu. 

K1r§chire 40 kilometrc yakla1mca, So
fular karakolu önünde cn ac1 haberi al • 
d1k: tleride Kö§ker nahiyesine bagh bü

tün köyler mahvolmu1tur! Bu habcrdcn 

sonra, 1oscyi buakarak, patikalar üzcrin
dcn 1sakocah istikametine ilerledik. Halk 

meydanda, sarsmhlara, soguga ve a~hga 

mukavemete ~ah11yordu. 30 hanc birden 

y1k1lm11h. Bu köyün civarmda Hac1mir· 
zalilar, nisbetcn daha az hasara ugra • 
m11lard1; fakat 15 kilometre ileride, ma

mur bir kasabac1k halindc olan Türk 

... ..,,,. , _~, ....... 
Felaketzede köylülerin perijan olan ~yasi 

Akpmarm yerine ta1 ve toprak y1gm1 ile ra görülmüitür: Enkaz arasmdan cesed· 
kar11la1hk: Müthii homurtularla sars1lan lcr vc yarahlar c;1kanlmaga ba1lanm11ti. 
toprak, kalburun üstünde SI~nyan tancler Gözya11. inilti ve ~1ghklar yürekler para· 
gibi, tektük kalan duvarlan da ycrindcn lay1c1 bir iekil alm11h. Bu malarda, zel • 
oynahp, göc;ertiyor. Kirlarda bir ana ba- zelenin deh1ctli oldugu sahaya, ilk imdad, 
ba günü vard1. Kar11ki S1rata1 ve <;anak cn büyük tcselli olarak yeti1ti: Kamyon
tcpelcri, gök gürültüsünü and1ran sesler lar kazma küreklerle birlikte yiyecek de 
~1kararak, etrafa büsbütün dch~et sah - getirmege ba~lad1lar .. Gene uzakta ath ve 
yordu. Her sarsmhda, basllklan topragm yaya yüzlerce kiiiden müteiekkil bir ka· 
ayaklan altmdan ~ekilccegini sananlar, Iabahgm Akpmara dogru tozu dumana 
yere yap1imak istiyorlar. Zaten titriycn katarak yol ald1iit görüldü. Bunlar civar 
vc dcrmans1z bacaklarm1 gü~lükle tutabi- köylülcrdir; kendileri de büyük ziyanla· 
Jen ihtiyarlar, bu müthi§ anlarda yere ra ugrad1klan halde, daha ac1kh halde 
~ömcliyorlar. <;ocuklarm analanm i;ag1 • bulunan kom1ulanna yard1ma geldiler. 
ran haykin§lan i1itiliyor: «Durundu !.. Kmlaym 1efkatli eli bu felaket sahasma 
Gec;erl. Allah Allah .. Y1k1hyor .. » scs • uzanmakta da gecikmedi. Cumhuriyet 
leri birbirine kan11yor. Bulutlar gökc hükumetinin y1k1lan yuvalan yeniden 
dogru geni1 bir sahada fohyan simsiyah kurmak ve ienlendirmek yolunda~i ~aran 
bir duman arasmdan seziliyor ki: Art1k da fclaketzedelcrc bildirildi. T ab1atm 1u· 
ayakta kalabilmi1 hic;bir c;al! kalman111hr. ursuz bir gadrine ugram1§. o~an bu_sa~a
Tabiat, arhk yere vurduklanm ögütmcgc da, ilk cmniyct vc huzur hisSI, kendilennc 
~ah11yor. T a1lar <;ahrd1yarak birbirine gösterilen bu hllh ve yüksek alakayla 
gci;iyor; fakat as1l ac1kh ve tüylcr ürper • dogmuitur. 
tici manzara, ilk 1iddetli sarsmhdan son-

MEKKI SAID 

1 Akpmar köyü mekteb binasi 
Duvar an ~athyan 

1 

layca ~ir_ yatak halinc gelmcktedir. Y a
zihane51 !Sc <;ok pratiktir. lcabmda büs -
bütün kapamp bir dolab manzarasm1 ar
zedebilir. Alt k1Sm1 pekala <;ama§Ir ve sa· 
ire koymaga yanyabilir. Masas1, lamba
SI, tablolan, hi~bir §cyi cksik degildir. Az 
masrafla da vücude getirilebilir. Nasihati
mizi dinleyip vücude getirecek olan gülc 
güle otursunlar. Yaln1z yatak, yorganlarile kalan bedbaht vatandailannuz 
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lki bayram bir arada 
Bütün memleket milli hakimiyetin yildönümünü 
ve <;ocuk bayramm1 coitkun bir ne~' e ile kutlulad1 

[BIJlfara/1 1 tncl 1ahl/ec!eJ 
«- Bu bayramm iki manas1 vard1r. 

Bunun sizin i<;in olan manas1 Türkiye i<;in 
dogu1unuz ve doiiu1unuzu duyu1unuz • 
dur. Ne1'esi tam olarak varsm1z. Siz bü
yük bir varhksm1z. lstanbulda saylSI yüz 
bini ge,en k1ymetli bir ordusunuz. Sizler 
sevgili Türk yurduna dogan güne1 gibi 
gittik<;e ta1an bir kuvvet halinde Türki • 
yenin kurtancm olarak doguyorsunuz.» 

<;ocuk Esirgeme Kururnu narnma dok· 
tor Kudsi de bir outuk irad ederek bu 
bayramm iki türlü manaSI üzerinde dur· 
du, ve <;ocuk himayesinin cemiyet bak1 • 
mmdan gösterdigi i<;timai ve ikhsadi za· 
ruretleri anlatt1. Bu esnada meydan üze
rinde u<;an Türkkuiu tayyareleri, ulusal 
egemenlik ve \:ocuk bayram1 i<;in hazulan· 
m11 kartlan ath. 

Bundan sonra Eminönü Halkevi tara· 
fmdan tertib olunan merasim programma 
ba1lamld1. 

Evvela iehir bandolu refakatile <;ocuk 
mar11 okundu, bunu müteak1b kürsiye ge
ien Evin bajkam Agah Sun Levend <;o
cuklara hitaben gütel bir nutuk söyledi. 

Kü,üklere: 
«Benim kü<;ük arkad~~lanm» diye hi· 

tab eden S1m Levcnd, <;ocuk haftasmm 
ve 23 nisanda kazamlan milli hakimiye· 
tin manaSim anlath. 

Agah Sun Levendin nutkuna cevap 
veren alhnc1 ilk okul talebesinden Ercü
mend Ertok czcüml• 1unfan söyledi: 

«- Türkün yücesi Büyük Atam1zm 
ulusumuza armagan etti. Kutsal bir bay
ram gününün kalblcrimizdeki ta1km bir 
scvincile i1tc hepimiz burada topland1k 
Bu armaganm yüce ad1 ulusal egemenlik
tir. Yüce Atam1z Atatürkü kü<;ücük gö
nüllerimizin ta i<;inden tutu1an bir sevgi 
volkam ile anar1z. Onu camm1zdan <;Ok, 
her sevgimizden üstün tutanz.» 

Bundan sonra Istanbul beiinci ilk okul 
talebelerinden Hayrünn[sa ve Necib de 
Atatürk ve 23 nisan 1iirlerini okuyarak 
alk1iland1lar. 

Bu merasimden sonra program mu • 
cibince 1ehir bandosu refakatile 1stiklal 
mar11 söylenildi. Helkevi temsil kolu ta • 
rafmdan «Kahraman» piyesi temsil edil
di. Buradaki merasim bittikten sonra 
hazulanan <;elenkler <;ocuk kafilelerile 
T aksime gönderildi. 

Taksimdeki meraaim 
Saat 11 de Tabim meydam, binlerce 

1ehirli ile <;evrilmi1 ve abideoin etrafmda 
gene binlerce mini mini mekteb talebesi 
yer alm11U. Abidenin önünde askeri ban· 
do bulunuyor ve Belediye, Parti, Hai • 
kevleri, <;ocuk Esirgeme Kurumu, K1 • 
z1lay, Denizbank ve diger te1ekküller ta· 
rafmdan gönderilen <;elenkler göze <;ar • 
p1yordu. 

Vali muavini Aziz Hüdai Karataban, 
Beyoglu kaymakam1 Dani1. Beyoglu 
Halkevi reisi, askeri ve mülki erkan da 
meydanda haz1r bulunuyorlard1. 

T am saat 11 de veril~n bir kumanda 
ile ,elenkler, ihtiramla abideye konuldu. 
A1kerl bandonun <;ald1g1 1stiklal mar11. 
herkesin i1tirakile söylend1kten sonra, Be
yoglu Halkevi reisi Ekrem T ur kürsiye 
geldi ve «Milli hakimiyct» mevzuu üze· 
nnde irticalen <;ok güzel bir nutuk söy • 

ledi. 

Yoksul arkada~1 i~in rozet 
takan yavru 

Halkevi reisinin nutkunu <;ocuk E • 
sirgeme Kurumu ba1kam doktor F ethi 
T ahsinin söylevi takib etti. Sonra kürsiye 
geien 12 nci okuldan bir k1z ve bir erkek 
<;ocuk, bayram hakkmdaki duygulanm 
söylediler. Büyük Öndenmiz Atatürke, 
Ba§vekilimize, Kamutay Ba1kamna tel -
graflar ~ekildi. 

Fatih parkt önünde 
Beyaz1d meydanmdaki merasim de • 

vam ettigi mada F atih park1 önünde de, 
her sene oldugu gihi, büyük bir kalaba • 
lik toplanm11 bulunuyordu. 

Buradaki merasime d~ tam saat 11 de 
itfaiye bandosu tarafmdan ~alman ve yal
mz kü<;üklerin degil, mcydan1 dolduran 
binlerce kiiinin iitirakile söylenen 1stikliil 
mariile ba~land1. Bundan sonra nutuk • 
lar söy lendi. 

Eyüb kazas1nda 
Y eni teiekkül eden Eyüb kazasmda 

da dün zengin bir program hazulanm11U. 
Bu program saat 11 den itibaren bütün 
Eyüblülerin topland1g1 lplikhane sahasm· 
da tatbik edildi. Merasin1e evvela Eyüb 
Halkevi namma Mümtaz tarafmdan söy
lenen bir söylevle ba1land1. Bunu <;ocuk 
Esirgeme Kurumu ba1ka:u Safinazm bir 
nutku ve ilkmekteb talebelerinin söylev ve 
iiirleri takib etti. Nutuklardan sonra sa· 
hada müsabakalar yap1ld1. 

$ehremininde 
;lehremini nahiyesinde bayram hara • 

retle kutluland1. 1stiklal mar1ile ba1hyan 
merasimi müteak1b nutuklar irad edildi. 
Parti önünde teLahürat yo.p1ld1. 

Beyoglu Halkevinde 
Saat 15 da Beyoglu Halkevinin salo

nunda 500 ilkmekteb <;ocuguna bir temsil 
verildi. Gece de (<;ocuk) mevzuu etra • 
fmda konferans ve temsil verildi. 

Vaküdar ve Kad1köyünde 
Üsküdardaki merasim de <;ok hararetli 

oldu. 1skele meydanmda toplanan <;ocuk· 
lar, bando ile Doganc1lardaki Parti bi • 
nas1 önüne gittiler. Bu1ada hamlanan 
programa göre coikun merasim yap1ld1. 
Ögleden sonra ;lem•ipaia spor sahasmda 
yap1lan ge~id reomi sok parlak oldu. Ge· 

c;ocuk kafilcleri Beyaz1d meydalUllda 

CUMHURIYET 

Amasya baglar1 

Kooperatife büyük bir 
ihtiya~ görülüyor 

Amasya ( Hususi ) - Dört tarafm1 
saran daglara bakmca, insana kurak ve 
bereketsiz hükmünü verdiren memleketi
miz, bu sam1 hilafma ziyadesile münbit 
ve mahsuldard1r. Her dagm etegi verimli 
bir meyva veya üzüm bagile nihayetlenir. 

Muhitimizin ruhu olan Y e1il umak 
1ehrin su ihtiyacma kifayet ettigi gibi, 
her türlü hususatta bilhassa clektrik istih· 
salinde kullamlmaga son derece elveri1li
dir. Sehir dahilinde 10 u bulan su dolap
larmm adedi harice <;1khk<;a artar ve ye
kunu 300 ü bulur. 

Bu ü~ yüz dolap, y11lann susturama· 
d1g1 garib bir musiki ile haricin ve bilhas
sa 1stanbulun dört gözle beklediiii A • 
masya elmasma, bamyaS1na, erigine, ki· 
razma su ta11r. 

Bagc1lanmmn uzun bir didinme ile 
meydana getirdikleri mahsulleri maalesef 
bo1a gidiyor, sebebine gelince : 

Muhitimizde havalann ge<; mnmas1 
sebzelerin de ge<; <;1kmasm1 iota<; ediyor. 
Bu müddet zarfmda hari<;ten • bilhassa 
Adanadan • memleketimize sevkedilen· 
ler piyasay1 dü1ünnege kafi gelmektedir. 
Sebzelerin ilk ,1k11mdan son ,1k11ma ka • 
dar dü1kün fiatla sahlmaSI elbette yalmz 
bu i1le meigul olanlann zararile netice • 
lenecektir. 

Geni1 ve mÜ•aid araziye malik olanlar 
T urhal 1eker fabrikaSI i<;in pancar ekimi· 
ni deruhte ederek bu itten ,ekilmi1 gibi • 
dirler. 

Bir k1S1m bagc1lanm1z ise fazlahk ve 
sahms1zbk yüzünden <;ÜrÜyen sebzelerini 
ve diger süt, yogurt gibi yiyeceklerini an
cak Y e1ihnnaga dökmek •uretile ellerin· 
den <;1karabiliyorlar ki, bu bir tren güzer
gah1 olan 1ehrimiz i<;in cidden büyük bir 
israfhr. 

Adanadan memleketimizc kadar tur· 
fanda meyva nakli nas1l mümkün oluyor· 
sa memleketimizden de haric 1ehirlere 
avni vaSita ile meyva ve sebze gönderile· 
bilir. 

Geni1 te1kilatl1 bir kooperatife ve esas· 
h yard1mma muhakkak muhtac1z. 

Adana pamugu 

bir Kongre i~in 

rapor hazirland1 
Adana (Hususi) - Bu k11 <;ukuro

vada, soguklar tam menimine düimedi
ginden, ekinler iyice kök salmadan filiz· 
lenmii. göcük baglamam;jh. Halbuki da· 
ha s.onra ilkbaharda havalann gayet serin 
ve yagmurlu gitmesi, c1hz kalan nebat
larm birdenbire inki1afm1 temin etmi1tir. 
Bugün nisanm sonuna yakla1hg1m1z hal
de, adeti k11 yagmurlanßl and1ran sürek
li yag11lar devam etmektedir. Hem hubu
bata, hem pamuklara pck yaray11h ol • 
dugundan, <;ukurovahlar nisan yagmu
runu ugurlu sayarlar. Her sene bu zaman· 
lar arpa ba1aklarmm uclan nerede ise sa· 
rarmaga yüz tutard1. Buna mukabil bu y1l 
her tarafta gür yeiillik ~ar. hte bu ge • 
cikme, mahsulün fevkalade gelitimine, 
tanelerinin dolgunla1mas1no. meydan ver· 
mif bulunmaktad1r. Ard1S1ra s1caklar bir· 
denbire basdumazsa, hububat mahsulü • 
nün bu sene <;ok verimli olacagma 1üphe 
yoktur. 

Diger taraftan pamuk tohumlan da 
tamamen ekilmii bulunmaktad1r. T ohum· 
lar, mücadele istasyonunda s1cak hava 
tesisatmdan ge<;irilmi~ ve haierelerden te
mizlendikten sonra c;ift<;iye tevzi edilmi1ti. 
Yak1a Adananm cenubuna dü1en ve Ak
denize kadar uzanan Yüregir arazisinin 
baz1 yerleri ge<;enlerde bir hafta fa51Ja ile 
arkas1 arkasma iki defa ta1an Seyhanm 
sularma maruz kalm11 ve bu gibi malaz 
yerlerdeki tohumlar k1smen bozulmuisa 
da, zararm büyük olmad1g1 anla11lmak· 
tad1r. Bu topraklann, i<;erisinde uzun 
müddet su durm1yan k1s1mlanndaki to • 
humlar bitmektedir. Diger taraflar meyil 
altmda kalacagmdan, <;ifl<;iler yeniden to
hum atmak üzere suyun ~ekilmesini bek
lemektedirler. Esasen Klevland tohum· 
!an daha ge<; bitmektedir. Bu seneki Klev
land pamugu zeriyatl, ge~en y1la nazaran 
yüzde yetmi1 fazlad1r. Buna scbeb, elyafi 
uzun ve parlak olan Klevland cinsi, yerli 
neviden daha üs~n tutuldugu i<;in her za· 
man müiteri bulabilmesi ve bu itibarla 
hükumet tara fmdan azami te1vik gönne • 
sidir. Ge<;en sene roahsu!ü yerli mal yir· 
mi kuru1a kadar hatta daha a1ag1 fiatla 
sat1ld1g1 halde, Klevland pamugu 33 ile 

ce Halkevi salonunda nutuklar söylendi 43 kurui arasmda dolaimii ve hararetle 
ve bir temsil verildi. sahlmi§h. Bugün bir tek balya Klevland 

Diger kazalarda pamugu bulunmad1g1 halde, i~erisinde ev• 
Sanyer, Kad1köy, Bcykoz, Kartal, velki seneden kalma mal da bulunduii;u 

Sile, Yalova kazalannda da tertib edilen ha' "• 50 • 60 bin balya yerli atok.u kal
programlara göre, bayram, coikun teza· digi tahmin olunmaktadir. 
hüratla tes'id edildi. Havalarm böyle müsaid gitmesi ve 

Ankarada yaiimurlann tam mevsiminde yagmaSI ö • 
Ankara 23 - Bugün hakimiycti mil· nümüzdcki hububat ve pamuk mah•ulü • 

liyenin kurulu1unun on sekizinci y1ldö- nün "ok verimli olacagm1 göstennekle 
nümü münasebetile 1ehrimizde ilk ve orta beraber, ge<;en seneden kalan fazla mik
okullar talebelerinin ve halkm i1tirakilc tarda yerli pamugun para etmemeoi <;ift
Ulus meydanmda büyük bir toplanh ya • <;iyi müzayekada b1rakm11hr. Bundan 
p1lm11hr. Merasime meydan1 dolduran maada, bol yagmurlar mohsulle birlikte 
binlerce talebe ve halkm hep birlikte söy- otlan da haddinden fazla büyüttügünden, 
ledikleri 1stiklal ma111 ve onu takiben yav· <;apa masrafmm artmaSI <;ift"iyi dü1ün • 
rularm •Öyledikleri <;ocuk ma111 ile ba1 • dürmektedir. 
lan1m1 ve Atatürk amdma <;elenkler ko • Ankarada toplanacak olan ziraat kon· 
nulmu1tur. gresine müteharn• "ift<;ilerden V ehbi Ne· 

<;:ocuk Esirgeme Kurumu ba1kam ve cib, <;ift~i birligi ve ziraat odas1 reisleri 
Kuklareli meb'usu doktor Fuad Umay i1tirak cdeceklerdir. Kongreye verilecek 
söyledii!i bir nutukla kutlamlan bugünün olan rapor, Valinin riyaseli altmda topla
manaSim anlatm11 ve onu takiben bir k1z nan, ziraat mütehass1Slan ve tecrübeli <;ift· 
ve bir erkek <;ocuk birer söylev verere)< <;ilerden mürekkeb bir komisyon tarafm • 
Türk yavrulannm Büyük Önder Ata • dan harnlanmaktad1r. Raporun ihtiva 
türke kar11 olan baghhklanm ve minnet ettigi mühim esaslar 1unlardn: 
duygularm1 ifade eylemiilerdir. Pamuk ziraatini Klevland ekilmeaine 

Amt etrafmda yapilan ge<;id resminden uygun bir 1ekilde makinele1tirmek, (mib· 
sonra talebeler ve minimini yavrulann zer ve <;apa makineleri mcsclesi) traktör· 
te1kil cttigi alay iehrin ba1tan baia bay- !erde kullamlan yakma maddelerinin u· 
raklarla donahlm11 bulunan Anayollann· cuzca temini, kredi i1leri, pamugu ucuza 
dan ge<;erek Samanpazarmda dag1lm11hr. maletmek <;areleri. 

<;ocuk E1irgeme Kurumunun Hububatm daha verimli bir hale geti • 
tebrikleri rilmesi i"in 15Jah istasyonlan tesisi ve deje-

Ankara 23 - <;ocuk Esirgeme Kuru- nere tohumlarm kullamlmamaSI, porta • 
mundan : kalc1hgm inki1af1 i<;in tedbirler, ihracat 

Mes'ud Türk <;ocuklanna: i~in milli vapur seyrüseferlerinin tanzimi, 
Türkiye <;ocuk Esirgeme Kurumu u • standard ve ambalaj i1leri, ova ormanc1h

mumi merkezi yurduo bahtiyar <;ocukla • gmm vücude getirilmesi esaslan, malaz 
rmm bu ierefli ve mes'ud günü kutlular, (su alh) yerlcrde hol okaliptüs yeti1tiril
bütün Türk yavrulanmn ianh ve yüce me•i. Ccnub mmtakasmdan günden güne 
Türk ulusuna layik yavrular, gürbüz ve artan pirin<;, zeriyahmn, M1S1r ve 1talya· 
kahraman "ocuklar olma51m diler. dan tohumluk celbi suretile IS!ah ve inki· 

Balikeairde 1afmm temini. Atatürkün nutkunda da i-

Bahkesir 23 - 23 nisan co1kunluk i· 
<;inde kutluland1, ögleden s.onra Halke
vinde <;ocuk kongresi yap1ld1. Yavrular 
dileklerde bulundular, Atatürke ve bü
yüklerimize !ayg1 telgraflan <;ektiler. 

1dman birliiii tarafmdan tertib edilen 
güreiler bugün yap1ld1. Türkiye baweh • 
livam Tekirdagh Hüseyin Manisah Ri • 
fah yendi, aynca altm11 kadar pchlivan 
yekdigerlerile kar11la§1:1lar. 

Edirnede 
Edirne 23 - Edirne bugün milli ha· 

kimiyet ve <;:ocuk bayrarn1 ile birlikte ha· 
kiki bir spor bayram1 da ya1am11 oldu. 
lstanbuldan geien 200 den fazla gencin 
ve bütün Edirne halkmm i1tirakile yap1-
lan parlak tören ve muazzam ge<;id res
minden •onra, !aal 15 te ;lehir stadmda 
1stanbul ve Edirne sporculan ara•mda 
büyük atletizm 1enlikleri yap1lm11hr. Bin· 
lerce seyircinin büyük nei'e ve heyecan· 
la takib ettigi bu müsabakalarda Umuml 
Müfetti1, ba§müiavir, vali, kumandanlar 
hazu bulunmu1tur. 

1aret ettigi Üzerc, kii<;ük ~1ft<;ilerin atla zi. 
raat yapmalannm !~mini ve böylece <;u
kurovamn eskiden zaten ileride olan atc1· 
hgmm yeniden ihyas1 <;artleri ve aairedir. 

Komisyon, rapor üzerindeki konu1ma· 
lanm bitinnek üzeredir. 

$ekib Beriker 

Kotucu mu? Ka~ak~1 m1? 
Li! 23 - Cuma günü öj!leden sonra, 

me§hur Bel9ikah bisiklet ko1ucusu De
loor'un idare ettigi büyük bir o\Qrnobll, 
Li! civarmda Hallium hudud karako • 
lunda Frans1z gümrük mernurlar1 tara
fmdan muayene edilirken, otomobilin 
arkasmdaki sand1kta gizlentni§ 15 bin 
frank klyrnetinde 240 kilo tiltün bu • 
lunrnuitur. Yakaland1!!m1 anhyan De· 
Joor, ka~arak hududu g~ege muval • 
fak olm~a da otomobilin i9inde bu • 
lunan karlSI tevkif olunmuitur. Deloor, 
bugün Paris • Brüksel bisiklet yar11ma 
ijtirak edecekti ve bu sebeble berabe • 
rinde iki tane de bisiklet getirmekte 
idi. Gerek bisikletler, gerek otomobil ve 
gerek tütün musadere olunmu§tur. 

24 Nisan 1938 

BURSA MEKTUBU: 

Uludag1n Robensonu 
Senelerdenberi Uludagda 
kulübede oturan Ekrem 

kendi 
Atay 

yapbg1 bir 
hayatmdan 

~ok memnun oldugunu söylüyor 

1 1 . • 

Uludag Robensonu Ekrem Karaym Uludagdakl münzevi kulübesi 

Buraa: 21 niaan 
Arhk Uludagm da bir Robensonu var, 

diyebiliriz. Hem bu Robenson ne Apol
yond gölündekine benziyor, ne de Ro
benson Kroze'ye .. <;:ünkü, onlar, i,timal 
hayattan, insandan, meden! vas1talar • 
dan oldugu gibi kadmdan da mahrum
dular. Daha dogrusu sadece hakik! bl • 
rer tariki dünya idiler. 

Fakat bizirn Uludag Robenson'u di • 
gerlerine benzemiyen vas1flan kendln· 
de toplam1§ b!ir tlriki dünyad1r. Mese!A 
dag Robenson'unun refikasile kü9ük bir 
,ocugu yanmdadir. 2100 metre irtlfada 
1ss1z bir dajpn ba§mda karlar ortasmda 
bir odah güzel bir kulübesi vard1r. Ku§ 
u,maz, kervan ge~ez fehvasma uy • 
gun olan bu diyarda k1~. yaz, tabiatin 
zallm ve aman vermez harnlelerile pen-
9ele1mek mecburiyeti bulunmaktad1r. 

Yazm, h1~m 1shklar 9alan korkun9 
ormanlarm ortasmda, lo.jm da günlerce 
göz a9hnmyan tipilerin kucagmds, bü· 
tün bir ömrü böylece ge9irrnek, dogrusu 
kendiliklerinden bu hayata atllan!ar 
i9in agtr §arth bir ya§a)'l§ olsa gerek.„ 
Sehirden 30 kilometre uzakta, den!zden 
2100 metre yüksekte daima insan, l§lk, 
medent vastta ve §ehir yüzüne hasret 
olan bu Uludag Robensonu klmdir b!lir 
mlsiniz? Bursada onu tan1yanlar ken • 
disine (Uludaltin Fatin Hocas1) da di· 
yorlar. 

Bu zat, Almanyada Ali mekteb tahsl
lini ikmal eden !stanbul San'at mektebl 
muallimlerinden ve !stanlrul Dagc1hk 
kulübünün en iyi kayak91larmdan Ek • 
rem Karaydlr. 

Dag ba51nda kendi eli ve emegile kur· 
du.itu kulübesine kayakla gittim. Be§ 
mctre kann i9ine gömülmü§ ve tek bir 
odadan ibaret olan bu kulübenin i9inde 
mej:(er neler yokmu§? Kapmm kar§I • 
smda ekmek fmm, saj:ida sabit yemek 
ve elbise dolablar1, darac1k bir korido • 
ru a1mca solda da~m zirvesinl gören 
9am tahtalarmdan bir kö§e, bunun ö
nünde seksener santi.mlik iki yatak. 
Kö~ede bir kü,ük yikanma yerl ile du§ .. 
Bütün bunlan 3,70X5,50 metre eb'adma 
s1gd1ran Ekrem Karaya blnaV! nas1! ve 
ni9in yaplljpm sordum; dedi ki: 

c- Ben, birka9 y1! tatillerirni bu dag
da ~ad1rla karnp kurarak ge9irdirn. F1r· 
hnalar ve fazla yagrnurlar bizi ~adirda 
barmdum1yordu. Bir sene lstanbulda 
monte ettigim agacdan kulübeyi buraya 
naklettirdim. Fakat lo.1m kar altmda 
9ürüyecegini anhyarak burada t~tan 
bir binamn vücudüne ihtiyac hlssettim. 
Gücümün yettigi kadar 9ocuklanmla 
birlikte bizzat 9ah1arak iki yaz tatilin
de bu bir odahk kulübemizi kurduk .. 
Binayt yaparken Bursa Valisl r;lefik 
Soyerin de büyük yard1mlanm gördüm. 
Bu sene da!!da bir meteorolojl istasyo
nunun kurulmas1 kararla§mca buna ta
!ib oldum. t~e beni memur ettiler. Sirn· 
dilik lstasyonu kulübernde a9!1m. Ya • 
kmda yeni binas1 yapilacak„ 

- Sizi muallimlikten bu mernuriyeti 
tercihe sevkeden am!! ne olabilir? de • 
dirn. 

Ekrem Karay, hl~ dü§üntneden, fa • 
kat büyük bir heyecanla: 

- Evvela tab!ate kar§I olan sonsuz 
ve a~k derecesindek! sevgirndir, ded! 
ve !lave etti: 

- tkincisi de maddeten, rnanen benl 
dag sporculuguna baghyan yüksek lde
allerdir. Bugün 1,in bunlardan bahset • 
miye §ilpheslz lüzurn yoktur. Tabiat! 
oldugu kadar yüksek mmtakalarm ha • 
vasm1 da 9ok sev!yorurn. Bi!hassa s1h • 
hat noktai nazarmdan burada uzvlyet 
harikuUde denecek §ekilde normal 9a
h11yor. Hele haz1m cihaZI a~ag,ya na • 
zaran hl9 yorulmadan l§ledigi !~in öm
rün uzarnasm1 ~ok tabil buluyorum. Bu 
mmtakalarda defi tabiinin blle rnünhat 
mmtakalara nlsbetle fatla oldugunu gö· 
rerek barnklarm rnuntazam 1.§ledigi 
kanaatine var1yorum. 

- Tabiate olan bu sevginiz acaba si
z! gida itibarile de tabil ve nebatl mad· 
deleri yemeye mi sevkediyor? 

- Ger~i uzun seneler bunu tecrübe 
etmedim degil„. Büsbütün et ve hay • 
vant gida yemernekle bunlarm yerinl 

tutacak rnaddeleri bulamad1m. Bu se • 
beble vücudüm zay1f dü§tü. Tekrar eti 
hayat program1ma • fakat haftada iki 
defa olmak §artlle • soktum. 

- !9ki filan da kullanm1yor rnusunuz? 
- Ne gezer! 19ki degil, sigara, kahve, 

9ay bile agz1ma koyrnuyorum. Zaten 
bunlann her biri bu yüksek mmtakada 
kalbi yoran ve tabiiligi ihlfil eden mad· 
delerdir. 

- Peki böyle ya§amaktan nas1! bir 
zevk a!Iyorsunuz? 

- Tarif edilemiyecek kadar tabii ve 
yüksek bir zevk„. 

- Burada §ehre kar§I hf9 hasret 
9ekmiyor musunuz? Yalmz!Ik sizi s1k • 
rruyor mu? 

- ~ehir hasretini ne ben, ne de refi
kam ve 9acu~ hemen hi9 higsetme • 
dik. Tabiatin bu engin ve zengin güzel· 
likler ortasmda, §ehirlerin kasvetli, gü· 
rültülü, toz toprak!I, biraz da müral 
ruhlu hayallm tamamen unutmu§ bu • 
lunuyoruz. Yalmz burada bir s1kmtim1z 
var: Dünya haberlerini alamarnak, ga • 
zete okuyamamak, en büyük rnahrumi· 
yetirniz budur. tkincisl, bir radyoya 9ok 
ihtiyacim1z var ... :l§te o kadar. 

- Burada her gün kayak yapmaktan 
kirn bilir nekadar rnernnunsunuz? 

- Biz arttk kayag, zevk i9in bir spor 
olarak degil de, yürüme vas1tasi diye 
kabul ediyoruz. Bazan bu mebzul kar 
deryasmda ayag1ma kayak takmad1g1rn 
günler oluyor. Yalruz, ,ocugum be§ ya· 
§mdaki (Tosun) u yeti§tlriyorum, dedi. 
Ve derakab hakikaten tosun gibi s1h • 
hatli ve gürbüz olan yavruyu benirn Ö· 

nümde kayd1rd1. Bugün yillarca kayak 
sporculanm1zm bir9ogundan güzel tek· 
nik hareketler yap1yordu„. 

Ekrem Karaydan blraz da rasad istas· 
yonuna dair malfunat ald1m. Merkez, 
aletleri henilz gönderrni§. Kl§ oldugun• 
dan rasad parlo. kurmakta §irndilik mii§• 
külät 9ekillyorm~. Muvakkaten rasad 
istasyonu binas1 olarak bu kulübe kul· 
laruhyormu§„. Burada hararet, ya~1§, 

esi§, rütubet derece ,ve miktarlan tesbit 
edillyormu§. Yazm yap1lacak olan yenl 
binada hava! tahavvülat1 tesbit edecek 
diger aletler bulunacakrnt§„. 

En rnüh!m suali en sona birakml§ • 
tim: 

- ElrzaktruZl nastl ternln ediyor • 
sunuz? 

- <;:iy olarak katir srrtmda evvelä 
Bursadan Karabelene getiriyoruz. 0 • 
radan da kayak11Jarm 9ektikleri bir Ja.. 

zakla ve bazan S1rtta olmak üzere bu· 
raya naklettiriyoruz. Vesaitsizlik i~in· 

de bu cidden gü9 bir i§, dedL 
Ekrem Karaya: 
- Sana dagm Fatin HocaSI diyorlar, 

fakat müsaade et de ben bu adi degi§li· 
rip (Uludag Robensonu) koyayim, de
dirn. Gülü§tük. Vedal&§hk. 0, kar or • 
tasma sikl§ml§ olan kulübesinin kap1 • 
smda kayak!anmm karda 9izdigi izlere 
bak°"kaldi. Ben de kendisine: 

- Allah sabll'lar versinl dedim. 
MUSA ATA~ 

Londra - Hind milliyetperverleri 
reisi Gandi, Kalküta Va!isini ziyaret 
ediyor. 
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Orduya giren subaylara dUn 
merasimle diploma verildi 

GÜNÜN BULMACASI· 
1 2 s 45ft18 9 10 11 
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1 1 l•I 1 1 \ 

K1rsehir zelzelesi 
' 

hä.lä. durmad1 

1 Ba§tarat1 1 111c1 saltlfede) 
Abide önünde 

Saat dokuza gelmeden abidenin etra
jmda, kesif bir halk kütlesi toplanm1§t1. 
stanbu! Komutam Korgeneral Halis 

Biy1ktay, kolordu komutanlarmdan Ge -
nera! Cemil Cahid, lstanbul Merkez 
Kumandam ihsan Ilgaz, Maltepe Topi;u 
Atii mektebi komutaru albay Muzaffer 
T Ugsavul, Yedek Subay okulu komutaßl 
albay ~ükrü Kanadla yüksek rütbeli bir 
~ok Üssubay ve subay larumz, tören ha§ -
lamadan evvel, abidenin önündeki yerle -
rini alm1!lard1. 

Bu mada Y edek Subay okulunun as
lan yap1h gencleri de,· geni§ saflar halin
de, meydanm kar§Ismda cephc alm11 bu
lunuyorlard1. Bayraklarla süslenen apar
timan ve evlerin pencerelerile kahve ve 
kazinolarda, mubalagasiz binlerce insan 
ba11 görülüyordu. 

T am saat dokuz bu<;ukta, verilen bir 
i1aret üzerine, m1z1kanm i;ald1g1 lstiklal 
mar1ile tören ba1lad1. Mar11 bütün ye • 
dek subaylar, ve meydam i;ep<;evre dol
duran halk, hep bir ag1zdan tekrar ed~ • 
Yorlard1. Okul namma i;ok zarif rnevs1rn 
i;ii;eklerinden örülmü§ olan güzel bir i;e
lenk bu sirada abideye konulrnu1tur. 

Bir genc subayin nutku 
Bundan sonra, Yedek Subay okufo • 

nun bu seneki rnezunlanndan Dr. Bülend 
Esen, kürsüye i;ikarak, oparlörlerin, u~ak 
mesafelere kadar naklettigi canh ses1le, 
güzel bir hitabe söyledi. 

«Büyük komutan, degerli silah arka • 
da1lanm» diye ba§hyan hitab~sinde genc 
Yedek subay; ezcümle §Öyle d1yordu:. 

«- T arihin dolarnbacl1 ve eksenya 
karanhk dehlizleri ii;indc gizledigi en 
k1ymetli hazine Türk ordusunun zafer 
destanlandir. T una kaynaklanmn yali;m 
Yamai;larma kadar süvari ke1if kollarm1 
süren, Basra körfezinin gamh sularmda 
ve Hazer denizinin köpüklü dalgalannda 
avc1 hatlarma yeni bir istikamet vererne
digi i~in durrnaga rnecbur olan ; .. Akd~~i
ze bir Türk gölü ad1m veren yuce T urk 
ordusunun bitip tükenrnek bilrniyen rnu • 
zafferiyetleri yeryüzü v~ insan!!~ ~arihi
nin mevcudiyet sebeblenndcn bmdir. 

Tarih, böylece Türk ordusunun mah· 
d1r ve Türk ordusu da tarihin ta kendi
sini te§kil eder. 

Türk milleti kendi sinesinden ~1kard1Si 
ordusunu yüksek milli rnenfaatlcri ugrun· 
da kullar.abilmek, onu rnilli gayelerinin 
elde edilrnesini kolayla1tmc1 bir mevcudi
Yet olarak ileri sürebilrnek i,in kendi ben
liii;ini ona aynen intikal et~irrn~kte~ ?ir an 
geri kalmamt§ ve Türk m1lle!J .tanhm her 
safhasmda daima bir ordu • rn1llet olarak 
gözükmekte bulunrnuitur. 

Türk ordusu tarihin her sahifesinde 
daima kendisinden adeden üstün, silah 
ve te<hizat~a daha yüksek kuvvetlerlc 
kar11 kar11ya bulunrnuj ve rnuzafferiyet 
gene kendi tarafmda kalmakta sebat et • 
miitir. Bunun hikmetini, rnanevi gücün 
Üstünlügünde, Türk irk seviyesinin s~r. • 
silmaz rasanetinde ve Türk askenmn 
ucubucag1 olm1yan kabiliyet ve metanet 
kaynaklarmda ararnak laz1md1r. 

Yüce 01dumuzun en rnühim bir hususi
Y•ti de idare ve komuta heyetlerinin 
kendilerine emanet edilen millet i;ocuk • 
larm1 o milletin tekmil §eref ve mukad
desatm1 namus ve haysiyetini, isrnet ve 
bekaretini koruyabilecek bynet ve kabili· 
Yette yeti§tirmek ehliyetini dairna ispat 
etmi0 olduklandir. 

Büyük iileri büyük rnilletler yapa~. ~ir 
milleti kurtaracak olan gene o rnilletm 
kendisidir. Bu hürriyet yurdunda, ay-y1l
d1zh sancag1m1zdan gayri bir rernzin dal
galanmasm1 kafataslanrn1zm alamad1g1 
bu mubarek topraklarda, Allah göster • 
mesin, degil bir yabanc1 rnahmuz §•_kir~1s1, 
lakin her ne zaman ve her ne 1era1d 1~e
risinde olursa olsun en küi;ük, en uzak bir 
Yabanc1 tesiri bile ya1atm1yacag1rn1za 
and ii;iyorvz. Y e cigerlerimizin kaburga
lanmm kirmak istercesine hazdan ve gu
rurdan ii•tigi bu günde var nefesirnizle 
haykirmak istiyoruz ki: Vatan, sulhun ve 
devletler arasmda Türk efendiliginin da
ima bakasm1 görmek hususunda bizlere 
tam bir güvenle baglanabilir. Topraklan 
Üzerinde e<en istiklal havasmm her zerre
sini damarlanmizdaki kanm son darnla -
s1n1 ak.tmc1ya kadar müdafaa ve muha • 
fazaya kafam1zla, cammizla, ruhurnuzla 
Irnan etmi§ bulunuyoruz.» 

lkinci nuluk 
lkinci olarak kürsüye ~1kan yedek su

ba y mühendis Lutfi Fikret Gerrnan da 
23 nisan bayram gününün ehemrniyetin • 
den bahsederek, hitabesine ~yle devam 
etmi§tir: 

«- Ulu Atam .. Ben, senin büyük e
serin, eri~ilmez dehan ve asil varhgm kar
~1smda bütün kudretimle haykmyor ve 
biiyük sözünü tekrar ediyorum: «Tür -
kü'll, ne mutlu bana». 

Esasen, ben bugün burada senin dol
durdugun oca1<ta yeti§mek bahtiyarhgma 

Diploma tevziinden bir intiba 
......... ~---.......... ....-.---~- " 

Gene süvari yar subaylarnmz ge~id resminde 
kav~§an (2°?0)_ yedek subaym hislerine j Okuldan birincilikle i;1kan Rauf Ba§· j söylemi§ ve «muvaffak olacagm1za, ko • 

b
terkcuml an ohmaga . ~~balarken acunu oglu abide defterine §U hatiray1 yazrn11- mutammz sifatile §ehadet ederim» de • 
. ~ I§ an_m~ u~meSI ii;mde görüyor, dü • hr: mi§tir. 

§Uncelenm1 serun büyük ·· ] · l 5 J 1 k d d . l kl d . soz erm e ayar et- « on am a amm1z1 vatan ugrun a Bun an sonra, yedek subaylar, tak1m 
mt§ 0 ma a saa etm son hadd. · · k t • d · · k ] k k 1 h d b l . me en§ml§ a 1 maga an 1~1yoruz.» ta Im ge ere , omutan annm uzurun a 

_u unuhyorbu~: bHe~ biri benim kadar bah- Bundan sonra Y edek Subay okulu silahlann üzerine hep bir ag1zdan yüksek 
llyar, er m emm kadar sana t b K Alb """k ·· K dl 1 d · · 1 d. d · d 
(2000) d 

apan u omutam ay .,.u ru ana 1, aym ses e an 1~m1§ er Ir, an surel! §U ur: 
Y• ek subay •u and b · 'f d ft t 1 ·1· t · t' H d · d 1 . . . . , a emm 1 a- e ere §U sa Ir an I ave e m1§ Ir: « azar a, seferde, karada, demzde, 

e enmm i;eri;evesmi. pari;ahyarak taian «Vatan ugrunda her fedakiirl1g1 ya • havada, her zaman ve her yerde milleti -
heyecanlanmn tufamle muhitini halel pacaklarina komutanlari olarak •ehadet C h · · d • j k k ·· d .•. · .. l d e • , me ve um unyetune ogru u ve mu • 
me ve guven igiru soy e iii;in Türk su- ederim.» habbetle hizmet ve kanunlara nizamlara 
baylannm, Türk gencli<Tinin bu l' k Ve n1"hayet I.stanbul Kumandan1 Ge - • · l · · d •· k l"k ' ld • . k . '." na ay1 amir enme itaat e eceg1m, as er 1 namu-
o ugunu ispat etme ic;m yatagma S1gm1- neral Halis 81y1ktay hatira defterine iu sunu, Türk sancagmm iamm cammdan 
yan c;aghyanlar gibi CO§mak ve taimak is- kelimeleri yazarak alhm imzalam1i1Ir: aziz bilip icabmda vatan, cumhuriyet ve 

Sars1ntilar, kisa fas1lalar· 
Ia dün de devam etti 

(B~ taraf1 1 Incl sahttedel 

Solular köyünden 20 ev kt1 • 
men, 3 ev tamamen harab, 64 
evin dört duvan ~atlak. Kuran • 
cili köyünde 19 ev k1smen ha • 
rap olmuf, 11 evin duvarlart Y•· 
k1lmtfltr. Burada ~akirin oglu 
6 ayl1k Muharrem, yiktlan bir 
damtn altinda kalarak ölmüftÜr. 
<;iltlih köyünde 6 ev tamamen, 
17 ev k1smen, lsakocalida 9 ev 
tamamen, 25 ev k1smen ~atla -
m1ft1r. <;iltlik, Sar1kaya köyün • 
de 55 ev, oturulam1yacak hal • 
dedir. 

Zel:zeleden harap olan Akp1 • 
nar köyünü fetlreliyen Canak, 
Santa,, Kekliktaf1 tepelerinden 
ifitilen korkunf sesler devam 
ediyor. Bazi Akptnar köylüleri 
bu daglann patltyacag1ndan kor
kuyorlar. Halbuki fU dakikada 
:zel:zele sahastna varmtf olan ie· 
ologlar böyle bir 1eye ihtimal 
vermiyorlar. Hatta maden tetkik 
arama enstitüsünün bugün :zel • 

:zele sahaatna gelen ekipi de fa· 
d1rlarim patlamaatndan korku • 
lan dagin etegine kurmu1tur. 

Ekip, bafieolog mütehassts 
Orparni ile fnaden mühendisi 
Sadi Pekme:zci ve enstitünün fo. 
togral servis fefi Emin A:zi:zden 
müte~ekkildir. Heyeti radtrtnda 
gördüm. Btlfieolog Bala kcna • 
suidan itibaren biitün köylerde 
tetkiklerde bulundagunu ve firn· 
di de :zel:zelenin en viddetli du • 
yuldugu bu sahada bir müddet 
kalacag1nt söyledi. Ordinar
yü:z Prolesör Parejasla Hii.mid 
Nali:z Pamir ve asistanlann 
dan mürekkep Oniversite tetkik 
heyeti bugün K1r,ehire geldi. 
Heyet yartn muhtelil köylerde 
tetkiklere f1kacakt1r. 

Felaketzedelere yard1ma de • 
vam ediliyor. K1Tfehir Belediye· 
si ü~ bin lira ayirdr. Bursamn 
teberrüii olan bin yedi yüz lira 
da geldi. 

Krr,ehirde halk arastnda top· 
lanan iane bin be1 yü:z liray1 
buldu. 

2 '_J 1 1 
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Soldan saga: 
1 - Arablstan sahUlrule oturanlar. 2 • 

Iyi i. yapana .söylenlr, para ve hesab lile
rine a!d. 3 • Omrü ge,lcl, alämet. 4 • Blr 
renk. rayihas1 olan. 5 - B1t;a!;:1n evi, soy. 
6 • Sonradan olma. pokerde bir el. 7 • Bir 
lgk! sicim bir emir. 8 • Kalburdan geglr
mek, büyük ta.i. 9 - Me§hur b!r nehlr, bir 
ölgü, bir mi!Iet. io - Bir maden. bir nebatm 
muhta9 oldugu ~ylerden. ll · Blr soru e· 
dat1, bir notan1n tersi1 hem ö;vle yeni.r, hem 
salatas1 olur. 

Yukß.Tldan a§ag1ya: 
1 - Keyif gatan (!ki kelimel. 2 • Kügük, 

arme. 3 • Me§hur bir nehir. blr emlr. 4 • 
Büyük vücudlü (lkl kelime), b!r emr!n ter· 
sl. 5 • Alfabeden lkl harf yanyana, b!r say1, 
kumanda. 6 - Hayvan yavrusu, mütalea. 7 ... 
Kaynanu$ $erbet. 8 - Vücude getlrmekl~k, 
pederin yarm. 9 • Frans1zca büyük blr Iü· 
gatm lsml, taydas1 olur. 10 - Bir emir, ka· 
ri. 11 - Sir emrin tersl, uydurma hikäye. 

Evvelki bulmacanm balled~ §ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Me§hur Opera Lirik §antözü 

OLGA SOMOGYi 
Yunan operas1 tenörü 

BAKEA 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNi'de 
Mo. KEMAL orkestras1 i§tirakile 

' , ur. HORHORUNi 
(Nakletti) 

Sirkeci tramvay caddesinde Viya
na oteli yanmda hastalar1ru her 

gün kabul eder. Telefon: 24131 

Yerköydeki :zel:zelede istasyon 
binaatndan bafka büyük silo· likler oldugu da vardtr. 

Mekki Said 
da da fatlakl1klar olmufluT. Zi-
raat Vekii.leti Enstitü prolesör • Ermeni vatanda1lartn gü:zel 
lerinden Salamon Kalvi ile mu • hareketleri 
avini Klayni tetkike memur et • Ermeni Patrikhanesi cisrnani rneclisi 

• Ku<ehi'r zelzelesi rnünasebetile Türki.ye 
m11tir. Bu heyet de bu ak•am ' k d J 

r Ennenilerini felaketzede ar ei enne 
Ktrfehire geldi. Y ann Yerköye · 

Yardima davet eden bir_ tamim nej.retmii· 
gideceklerdir. E k tir. Mütevelli heyetlenne, rrnem rn~ • 

K1:z1layin gönderdigi fadtrla • teblerine ve rnatbuata göndenlen tam1m 
rm kuruldugunu bildirmiftim. bilaistisna bütün Errnenilerin zelzele kur· 

F akat ihtiyaca kii.li gelmedigi i . banlarma yard1rn etmektedir. 
~in yeniden bin tane ~adtr daha Cismani rneclisi aynca Dahiliye Ye-
istenmiftir. kiiletine bir telgraf <ekerek, Kir1ehir fe • 

!' ket" kariismda Türk Errnenilerinin 
F elii.ket:zedelere hergün yiye • ;uyd~gu teessürü ib!ai! ile bütün Er-

cek dag1tilmasma devam edi • k d J · rnenilerin felaketzede ·a_r e& ~nne .. y~r-
liyor. d ebnek suretile vatam vaz1felenm 1fa 

Istanbul Vniversitesi Fen la • edeceklerini bildirrni1tir. 
kültesi Jeoloji Enstitüsü :zel:zele Rasadhane heyeti 
mmtakasmda büyük bir anket Zelzele rnmtakasmda tetkikatta hu • 
yapmaktadir. Sorulan suallerin ]unmak üzere istanbul Rasadhanesi rnü
arasmda sularda, kuyularda, dür muavini Kemalin reisliginde 4 ki0i-

b l d 'b, d •. 'k li"k bir heyet Ku0ehre gitmi,lerdir. ve mem a ar a ne~g'._'.t::_t_::e~g~t:::_ft::_·.;__ ______________ ~ 

~~ T d « ürkiye Cumhuriyet or usunun fa - vazife ugrunda seve seve hayahm1 feda • 
Yedek ~1ay okulu Türk inkiläbmm ziletli ve fedakiir saflari i~ine bu kutsal edecegime namusurn üzerine and ii;erim!» 1>1. N c~~IN 

canh bir a 1 esi ve 0 mukaddes ocak günümüzde, kahraman ruhlu serkin genc 
Türkün askerlik kaynagidir. 0, binanm ' And ii;melerin nihayetinde diplomalar 

arkado§lanm1zin katdd1g1m görmckle tevzi edilmi§tir. Okuldan birinci, ikinci e 
i~inde Türk gencligi, o binanm ii;inde bahtiyanm.» ' • 
Türkün zafer varhg1 vard1r. Millet1'm1'n, ve üi;üncülükle mezun olan yedek subay- TÄRl1I 1 1stanbul kumandam l R f B ·1 N"h d E 
Y

urdurnun §eref ve istikläli ug- runda bu·· • anm1z, au a§og u, ' a rat ve 
HALIS BIYIKTAY d ü 

tu··n arkada§lanmla birlikte canimm, ka _ Fua lkümenc aynca, hallra olarak bi-
Y edek subaylanrn1z, bundan sonra, h d" d"l · · ~t'j j 

nlrn1z1 ve bütün varhg1mm her zaman ve y rer saat c 1ye e 1 m1§br. 
edek Subay mar11n1 hep b1'r ag-1zdan b ·1 · d b 1 

h d Seve seve fedaya h Jd 1 Demir elli cumhuriyet ordusuna iltihak Bütüo YEDIGON •Y' erin • u unur. 
er yer e azir o u - söy iyerek okullarma do'"nmüilerdir. Föab 75 kwu~tur. . . . 

T 
.. k J T„ k C h eden genc subaylanmlZI hararetle tebrik t ul mukabHinde adresomze de gönde· 

gumuza, ur u u:u'. ur um uriyeti And i"me ve dt'ploma tev·1·1· (75) kuru~luk pos a P u dd i y digü 

b k d t 1 1 ~ • eder b yl•k h yatl r 1 ff k r'1~ l n'Jlr. A,-•• •• Istanbul, Ankara ca es e n. irin ütün u re 1m1z.e c;a iiacagimiza ve su a . a a m n rnuva a ~ 

' h b merasimi · · d'l · .„.~::::::::::::;;:::;:::;;;;;;;~-asil Türk ruhuna as IT varhkla and ic;i- gec;meSim 1 enz. 

Yor ve önünde hürrnetle egilirken gene ?ii:le yemegi, okulun genii yemekha- Jkinci bölügün veda gecesi Mi;du""rlu"'g· 'u'nden ' 
k 1 T nesmde, hep bir arada yenilmi< ve saat II f 1 1 Um"'m " büyük sözünü te rar 1yorum: « ürküm, 14 , y edek Subav okulunun dün, diploma Devlel Demiryo an ' e me u 

l b te, avluda lstanbul Kumandam Halis J 'k' b J k J b · k k b 11..;;;~~.;;~~~~;;;..;...;..ll!'~~-.~~~':~~~~~~-ne rnul u ana. · .» 8 k a an 1 mci ö ü ta e es1, a §am me te 
• 'Y1 taym riyaset ettig" i bir toplant1da d t ve 400 ad d b „ •• k b Ge~id resmt d salonlarmda bir veda gecesi tertib etmi§- Muhammen bedeli 7,900 Jira olan 1000 ade or a . c uyu . oy 
kl d ye ek subaylanm1za merasimle diploma- Türk bayragi 9/5/938 pazartesi günü saat 15 tc Ha} darpa~ada gar bmas1 

.5iddetle a11k11lananTnukt~ ar and sonrda, !an verilmi§tir. Toplanhmn ba§langicm- dtir. Müsarnere, i;ok samimi bir hava ic;in- ic;indeki Satmalma Komisyonu tarafmdan kapah zarf usuhle satm ah • 

Yedek subay ar:m1z, a s1m mey a~m .a d k l k e gei; vakte kadar sürmÜ§tÜr. 
1 d T b d a, 0 u omutam albay Sükrü Kanadh nacaktlr. - · etti~i "k R ' bir gei;id resmi yaprn1i ar 1'.. am ir . 1- d k Bu i~e girmek istiyenlerin kanunun . taym ,., vesa1 · esm1 Gaze-

•iplin altmda, mükernrnel bir asker ruh1le ye e subay okulunun k1Sa bir tarihi;esini Kudüste alihk grevi teninl/7 /37 T. 3645 No.h nüshasmda mti~ar eden tahmatname dairesinde 
· · · · 1 ·· ·· ·· 1 yapmI§ fedaka'r b1'rk d k b "d alinmio ehliyet ves1'kas1 ve 592 lira 50 .. ku .. ru~luk muvakkat temmatlarm1 

Yetl.ien gencler1'mmn intizam I Y:-1. ru __ yu<_e-. ' ac; ye e su aya a1 K d 23 T k.. k d ' - , h t l 1 u üs - emer uz ampm a muhtevi teklif mektublarm1 eksiltme gunu saat 14 e kadar Kom,-;yon Re-
rl·, sahayi dolduran halkm g. oguslenm a ira anru an atm1i, orduya iltihak eden arl1k arevi'ne basliyan Arablarm s1hhi 

b 1 
' ~ isligine vermeleri laz1mdir. 

gurur ve jftiharla kabartacak b1r mükern- genc su ay anm1zm da masmda ayni fe- vaziyetleri vahimle&mi& oldugundan bun- Bu i$e aid $artnameler Haydarpa§ada 
meliyette idi. dakarbg1 yapacaklanna emin oldugunu lar hastaneye kaldmlm10lard1r. find.an paras1z olarak dag1tilmaktadir. 

Satmalma Komisyonu tara • 
( 2205 ) 
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Havalar serin gidiyor ... Dikkat ediniz .. 
Ufak bir ü~ütme ba~1n1za bir hastahk c;1karabilir. 

-- -
~~ 

siFÄt7~ -1 
8ot$~~ 

NEZLE - GRiP - BA~ - Di~ ROMATiZMA 
ve bütün agnlan, kad1nlar1n ay sancilann1 derhal 

gec;iren SEFALiN'i her yerde israrla aray1nJZ, 

1 - 12. lik ambaliijlar i~erisindedir. Taklidlerinden salurun1z. 

istanbul Defterdarl1g1ndan : 
-· - Senelik muhammen 

kira bedeli 
Lira 

Büyük~ar~1iia : Guhac1 hanm ikincl katmda 32 say1h oda. 48 

Yukanda yaztl1 olan 10/5/938 sah günü saat 14 te ihale olunacaktir. 
Kira bedeli dört müsavi taksitte ve her taksit pe§inen verilecektir. Talib
lerin yüzde yedi bui;uk pey aki;elerini vakti muayyeninden evvel yatirarak 
yevmi mezktirda Defterdarhk Milli Emläk Müd.iirlügünde müte§ekkil Satt§ 
Komisyonuna müracaatleri. • F. • ( 2328 ) 

1 inhisarlar Umum Müdürlügünden: -
1 - Taksim Balumevinde mevcud muhtelif eb'adda dö•eme, karbon, 

kerevet, merdiven tahtalan pazarhkla sattlacaktir. 
II - Pazarhk 29/VI/1938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te K a

bata,ta Levazrm ve Mubayaat >ubesi Satt• Komisyonunda yap1lacaktir. 
III - Sattlacak mallar, hergün Taksinl Balumevinde görülebilir. 
IV - !steklilerin pazarhk ic;in tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat 

paralarile birlikte yukanda ad! ge~en Komisyona müracaatleri ilan olunur. - ( 2168) 

1 - !daremizin <;amaltI tuzlasmda mevcud 86 X 185 eb'admdaki 
ranza • Demir karyola • lara mahsus 500 >ilte ve yastik ic;in 95 santi -
metre eninde nümunesi mucibince 2500 metre kuma• ve aym ranzalar ic;in 
1000 aded yatak c;ari;af1 ile Askerl mekteb ve garnizonlarmd.a kullantlan 
battaniyelerin evsafmda 500 aded battaniye pazarhkla satm almacaktir. 

II - Pazarhk 6/V /938 tarihine rashyan cuma günü saat 14 te Ka -
bata&ta Levaz1m ve Mubayaat §ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptla
caktir. 

III - Eksiltmiye ii;tirak etmek istiyenlerin yatak c;a~i;af1 ve bat
taniye nümunelerini münakasa gününden l!vvel ad1 Jtec;en Komisyona vet
meleri läz1mdir. 

IV - !steklilerin pazarhk ii;in tayin, edilen gün ve saatte % 7,5 gü
venme paralarile birlikte Alim Komisvonuna gelmeleri ilan olunur. (2234) -I - !daremizin Pa~abah~e fabrikasmda §armame ve projesi rnucibince 
yaptmlacak kärgir ve betonarme istinat duvan ile Filitre dairesi in§aati 
kapah zarf usulile eksiltmiye konrnu~tur. 

II - Ke§if bedeli 16730 lira 37 kuru§ ve muvakkat teminat1 1254.78 
liradir. 

III - Eksiltme 9/V /938 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15,30 da 
Kabata§ta Levaz1rn ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yap1 -
lacakttr. _ 

IV - $artname ve projeler 84 kurui; bedel rnukabilinde !nhisarlar Le
vazrm ve Mubayaat §ubesile Ankara Bai;müdürlügünden almabilir. 

V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
inhisarlar !ni;aat •ubesine ibraz ederek aynca vesika almalari läz1mdir. 

VI - Mühürlü teklif rnektubunu kanuni vesaik ile V inci ma&iede 
yaz1h ehliyet vesikasm1 ve % 7,5 muvakkat teminat paras1 veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapah zarflarm eksiltme günü en gec; saat 14,30 a 
kadar yukanda ad1 ge~en ahm Komisyonu Ba§kanhgma makbuz muka
bilinde verilrni§ olmas1 läzrmdir. ( 2327) 

istanbul Def terdarhg1ndan : 

Galatada ~ Müeyyidzade mahallesinin Hocaali caddesinde 
kfiln eski 22, 24, 26 yeni 28, 30, 32 sayl11 
üc; evin 7 /37 pay1. . 

Kad1köyünde : Caferaga mahallesinin Terakki ve halen Ileri 
sokagmda käin eski 33 yeni 26 say1h ve 303 

Fatihte 

Ortaköyde 

Kumkllp1da 

Beyoglunda 

Be>ikta§ta 

Tophanede 

Samatyada 

metre 96 desinletre murabba1 arsanm 
tamam1. 

: Kirmasti mahallesinin Küi;ükkaraman cad
desinde käin eski 24, 26 yeni 26, 28 sayl11 
üstünde odalan bulunan iki dükkamn 60/120 
pay1. 

-, Dere sokagmda k'ain eski 27 yeni 25 say1h 
odah dükkänm tamami. 

' C:adirc1 Ahmed~elebi mahallesinin eski Bah
~eli yeni Asmalrmescid sokagmda eski 15 
yeni 18 say1h evin 1/6 pay1. 

: Pangalt1, Te§vikiye rnahallesinin Hamamc1-
emin ve Kuyulubostan ve Mekteb sokagmda 
käin eski 5 mükerrer sayl11 ve 584 metre 
murabbat müfrez arsanm tamam1. 

: Sinanpaea mahallesinin Bei;iktai; caddesinde 
käin eski 49 yeni 72 say1h ve altmda bod
rumu olan dükkänm tamami. 

1: Karaba§ mahallesinin Ya.~hane sokagmda 
eski 12 yeni 10, 16 nümerotaj sayth üstünde 
bir asma olmak üzere üc; katta iki oda ve 
haläy1 havi dükkanm 1/2 pay1 (ikinci tertib 
mübadil tasfiye vesikasile ) . 

: Sancaktarhayreddin mahallesinin eski De -
mircioskiyan ( Demirciosman ) yepi Camba-
ziyemekteb sokagmda käin en eski 52, eski 

Lira K. 

661 10 

607 92 

1150 00 

350 00 

160 00 

2365 00 

950 00 

400 00 

ve yeni 40 say1h evin tamam1. 260 00 
Yukanda yaz1h mallar 10/5/938 sah günü saat 14 te sahlacaktir. Sah§ 

bedeline istikraz1 dahili ve yüzde bei; faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
Taliblerin yüzde yedi buc;uk pey aki;elerini vakti muayyeninden evvel ya
tirarak yevmi mezkurda Defterdarhk Mil!l Emliik Müdürlügünde müte • 
§ekkil Sah§ Komisyonuna rnüracaatleri. • M. • ( 2329 ) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk häkimligin
den: 

Sangüzel Hasanhalife mahallesi Per
c;in sokak 7 numarah hanede mutasar
nfan oturmakta iken ölen $erifenin ta
rihi iländan itibaren alacak ve borclu
larmm bir ay ve iddiayi veraset eden • 
lerinin üi; ay i~inde mahkemeye müra
caatleri, aksi halde terekesinin hazine· 
ye devr-0lunacag1 ilän olunur. (7125) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk häkinl!igin· 

den: 
12/2/938 tarihinde Bahkh Rum has -

tanesinde vefat eden Mari <;ömez oglu
nun tarihi iländan itibaren a!acak ve 
borclartnm bir ay ve iddiayi veraset e
denlerinin 3 ay ic;inde mahkemeye mü
racaatleri, aksi halde terekesinin hazi

neye devrolunacag1 ilan olunur. (7126) 

• 

CUMHURIYE't 24 Nisan 1938 

B A K E R 
Magazasmm sattig1 elbiseler 

1 • PEK MUKEMMEL 
2 • PRATiK 
3 • GAYET $1K 
4· ~OK UCUZ 
Koatümlerin zengin ~e~itleri 
her yerden iyi ve ucuz fi-

atlarJa sat1lmak tad1r. 

Kad1köy sulh hukuk mahkemesi ba§
kätibliginden: 

Müddei Refik Birgen, Sadullah, Ni -
met, Mehmed Salim, Behicenin müd -
deaaleyhler Damad Mahmuda izafeten 
istanbul Defterdarhg1 muhakemat mü
dürlügü, ve Sideridis varisleri Alek • 
sandra, H1risto Ahtaris, Aleksandros 
Siderepulos, Eleni, Tana§, Dimitri, To
dori, Marika, Teodol, ispiro, Kostantin, 
Efrosini, Afroditi, lspiro, Maria, Taki, 
Marika, Yorgi Pitaris, Pitaris veresesi, 
ve Riza ile §ayian ve mü§tereken mu -
tasarrtf olduklan: 

Hududu, sag1: K.omil, miralay tzzet, 
Kemaleddin, Haydar Pa§azade lsmail, 
Marabetler ahir ve haneleri, bagc1 Ah
med <;avu§, Tahir, merhum Halid, mi· 
ralay Mehmed hane ve bahi;eleri, 

Solu: Zeki Bey arsas1, Hamdi Vassaf, 
hane ve bah<;eleri, Fener tariki elyevm 
Mustafa Mazhar caddesi. 

Arkas1: Ziraat Vekil.leti Asma fi • 
danhklan. 

Önü: Kayi§dagt caddesile mahdud. 
Göztepede eski Hasanpa§a yeni Tug

lac1ba91 mahallesinde Kay1§dagi cad • 
desinde ve Merdivenköy caddesinde 1 
numarah arazi Kad1köy birinci sulh hu
kuk mahkemesi ilamma müsteniden sa
ttlacakttr. 

Mezktir tarlanm mahkeme dosyasm
da rnevcud ifraz haritasmda her biri -
nin k1ymeti ve ifraz olunan k1S1m!ar ve 
a91lm1§ yollar1 da gösterilmek üzere on 
bin pari;aya ayrtlmt§ ve ii;erisinde iki 
ta§ ocag1 bulunan ve heyeti umumiyesi 
itibarile (19433) lira (63) kuru§ k1ymeti 
muhl mmeneli tarlamn haritasmda mek 
teb ve karakol mahalli ve belediyece 
a91lm1§ yollar da birak1lmak suretile ve 
bu kis1mlar hükumet ve belediyeye bi
lä bedel terketmek suretile dosyadaki 
ifraz haritast mucibince ve !arihi ilän
dan itibaren satih§ tarihine kadar es -
hab1 müracaate a<;1k bulundurulan sati
h§ §artnamesinde muharrer §erait da
iresinde ve pe§in para ile 16/6/938 ta -
rihine tesadüf eden peqembe günü sa
at 10 dan 12 ye kadar Kad1köy sulh 
mahkemesi ba§katib ve icra memurlu
gunca sattlacakttr. Yevmi mezktirda sa
tlli§ ktymeti muhammenenin yüzde yet
mi§ be§lnl bulmadljl1 takdirde en 81>rl 
'arttrranm tllahhüdü bald kalmakii7.ere 
müzavedenin on be§ gün daha temdidile 
l/7 /938 tarihine tesadüf eden cuma gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar arthrma de
vam edecek ve 12 de en i;ok arttiranm 
üzerine ihalei kat'iyesi icra kilmacakttr. 

Taliblerin yüzde 7,5 pey aki;esi veya 
banka mektublart vermeleri Jaz1md1r. 

Sattlt§ tarihine kadar sab1ka ve hali • 
ye arazi vergisi, evkaf ve icare ve 20 
senelik evkaf taviz bedeli ve belediyeye 
müterakim vergi borclart ve ta§ ocak • 
Jan ic;in gereken diger rüsumu ile yüz
de iki buc;uk rüsumu tellaliyesi ve yüz
de bir sabh§ harc1 ve masarifi muhake
me ve icraiyesi hissedarlarma ve ihale 
oulu miisterisine aid olarak sattlacakttr. 
icra ve ifläs kanununun 126 nc1 madde
si mucibince ipotek sahibi alacakhlarla 
diger aläkadaramn gayrimenkul üze -
rindeki haklarm1, hususile faiz ve ma -
sarife dair olan iddialar1m evrak1 müs
bitelerile 20 gün ii;inde icra dairesine 
bildirmeleri. aksi takdirde haklart tapu 
sicillerile sabit olmad1kc;a sattlt§ bede
linin pavla•masmdan haric kalacaklart 
ve daha fazla rnah'.tmat almak istiyenle
rin dairPmizin (937 /607) numarah dos
yas1na müracaat etmeleri lüzu.mu ilän 
olunur. 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

ger gin tu tar. 

Buru§ukluklar1 giderir, tabii 

güzelligi muhafaza eder. 

Istanbul asliye 3 üncü hukuk mahke
mesinden: 

!stanbul Vak1flar Ba§müdürlügü ta
rafmdan Beylerbeyinde Ya!tlar cadde
sinde 32 No. h ya!tda mülga $ilrayi 
Devlet azasmdan Faik zevcesi Hatice 
aleyhine mahkemenin 935/979 numa -
rasile kay1dh men'i müdahale davasm
da müddeaaleyhamn i!anen tebligata 
ragmen mahkemede haz1r bulunmama
smdanna§i grya b kararmm ilanen teb -
!igine ve muhakemenin 1/6/938 saat 
14 e talikma karar verilmi§tir. illm ta
rihinden itibaren be§ gün zarfmda iti
raz etmedigi takdirde maJ_.kemeye ka
bul edilmiyecegi teblig makamma kaim 
olmak üzere ilän olunur. 

r DOKTOR • 
ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mütehasslSl 
Taksim Geyik Apart. Tel: 40070 

Teksif edilmi§ 

oldugundan kul

larui;1 pek iktisa

di ve idarelidir. 

Kuru fir~a üze

rine bir santi • 

metre koymak 

kii.fidir. Bu su • 

retle yari yariya 

istifadelidir . 

Me§hur 
CONTiNENTAL 

PORTATiF ve STANDARD 
Yaz1 makineleri 

28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sm. kadar 
geni§ käg1d! alan en son modeller 
gelmi§tir. 

Genel deposu: 

Abraham Hornftain ve $ki 
Galibdede caddesi 57 

Beyoglu. Telefon: 40776 -!ktisad ve ida- h•• 
K o Li N O S bütün ailenin di§lerini temizler ve 
korur. Dii;leri temizlemesi ve antiseptik hassasm
dan dolay1 bilhassa i;ocuklara :;ayan1 tavsiyedir. 
Kullananlar K O L i N 0 S'un faideli olan tesirinin 
mücerreb oldugunu ve C!.i§lerin ~ürümesine ilmil 
olan mikroplarmm izale ve inlha ettigini kat'iyetle 
tasdik ederler. K 0 L i N 0 S' un agtzda 
birakhgi iyi lezzet, ferahhk ve tazelik gibi hassa
larmdan maada nefese verdigi ho:; kokudan dolay1 

da umum aileler 
severek KOLiNOS 

di& macununu 
kullantrlar. 

••• 

reyi seven anti„ 

septik KOLiNOS 

di§ macunu kul

lan1r. 

Gü l ü:;ü n ü z ün 

parlakhgu11 KO. 

LiNOS di§ macu

nile yükseltiniz. 

Doktor aran1yor 
~ARK KROMLARI T. A. ~. DEN: 

Sirketimizin Ergani - Maden kazas1 dahilindeki Guleman Kram ma
deni i§letmesi merkezi ic;in a§ag1daki ,artlarla bir doktor almacaktir. 
1 - 250 • 300 lira ücret verilecektir. 
2 - !kametgäh ve ikametgähmm tenvlr ve teshini $irkete aiddir. 
3 - Taliblerin Türk olmas1 :;arttir. 
4 - Operatörlükte ihtisas1 olanlar tercih edilecektir. 

Taliblerin tercürnei hallerini rnuhtasaran gösterecek bir mektubla 
9ark Kromlan T. A. ;;. Ergani - Maden adresine müracaat eylemeleri ilän 
olunur. ( 2235) 

Müzeler Artbrma ve Eksiltme 

Yaptlacak i§in 
clnsi ve rnahiyeti 

Komisyonu Riyasetinden : 
Muvakkat 

Ke§if teminat 
bedeli miktan 

Lira K. Lira K. 

Pazarltgt nerede ne hangi gün 
ve saatte yaptlacag1 

R af tamiri, karo 1985 36 149 88 Pazar!tk Asanatika Müzeleri 
'mb11lilr,"s!Val' Clu'n „ Gene! DlrelttörHlgunde 27 /4/ 

•.;airt'!: 938 tarihinde ~ar:;amba günü 
_ _ . saat 14 ts.. yapilacakttr. 

Ba:;vekälet tarafmdan Ar:;iv deposu ittihaz edilecek olan Sultanah -
med medresesinde bermucibi ke:;if yaptmlacak , olan muhtelif tamirat yu
kar1da yaz1lt gün ve saatte pazarhkla ihale edilecektir. Ke:;if ve §armame 
i!e yaptlacak tamirat i>lerini mahallen görmek istiyenlerin Mijzeler Mi
marhgma. talib olanlarm da en az 1500 lirahk bu i:;e benzer i:; yaptik!art
na dair Viläyet N afia Direktörlügünden almmt§ ehliyet ve 1938 y1lma aid 
Ticaret Odas1 vesika!art ve muvakkat teminat makbuzlarile ihale gününde 
Komisyona müracaat eylemeleri. ( 2315 ) 

Eyüb sulh hukuk häkimliginden: 
Fenerbahi;ede Hac1mehmed sokagm· 

da hat boyunda 27/29 No. h kö§k mu· 
tasarnf1 olup misafireten bulundugu 
Fenerde Tevkiicafer mahallesinde Mes
nevihane sokagmda 23 No. h baldm 
Hirisolamn evinde mukim iken 12 mart 
938 tarihinde ölen Balat Karaba§ ma • 
hallesinde Köprüba§mda 124 No. lt ma
rangoz fabrikast sahibi Amas!t oglu Bo
dosun terekesine mahkememizce va -
ziyed edilmi§tir. 

Alacak ve borclularm tarihi iländan 
itibaren bir ay ve mirasc;i!arm Ü<; ay 
zarfmda mahkemeye müracaat etme • 
leri, müracaat etiniyenler hakkmda ka
nunu medeninin 561-569 uncu madde • 
lerlnin tatbik olunacag1 ilän olunur. 

Dr. BEDRiYE BORA 
MUnih Tip Fakllltesinden 

mezun Birincl s1n1f 
<;ocuk hastahklan mütehass1s1 

Ma~ka Palas Telefon: 44092 

Yeniköy sulh häkimliginden: 
Büyükderede <;ay1rba§t Cami sokak 

23 No. da mukim Ahmede: Emine tara
fmdan aleyhinize ai;1lan sulh te§ebbüsü 
davasmda yukandaki adrese <;1kanlan 
celbnamede mezktir haneyi terkedip 
bir semti mei;hule gittiginiz celbname -
deki müba§ir me§ruhatmdan anla§1ld!
gmdan ilänen tebligat icrasma karar 
verilmi§ ve muhakeme de 28/5/938 cu• 
martesi günü saat 10,30 a talik edilmi§ 
oldugundan yevmi mezktirda mahke • 
mede haztr bulunmamz teblig maka • 
mma kaim olmak üzere ilän olunur. 

Yeni adresi: Cagaloglu Nuruosma · 
mye caddesi 5 - Saat: 2 - tilj, 

Telefon: 20893 

f.E J AT. 



24 Nisan 1938 

--Saym Bayanlar, Baylar 
Ag1za ferahhk nefese ho• bir koku, ruha in,irah 
veren, konu•u~ken etrafa sa~tig1mz l~t~ ve cazi~ 
rayiha ile kar•imzda bulunanlari teshir 1le kend1-
nizi sevdiren hakild 

SEN-SEN 
nam Arnerikan rnarnuläti kullammz. .Susarnay1 
giderir, 1CK1 KOKUSUNU HiC _BELL! ETMEZ, 
si_gara, sarrn1sak, sogan kokulai;_ile TABiATEN 

• 
AGIZ KOKUSUNA MÜPTELA OLANLARIN 
sa~tlklan nahe• ve rnüz'i~ kokulan tarnarnen 
izale eder. 

Her vakit SEN • SEN kullanil)lZ. Yaml)izda 
bulundurunuz. VARLIGINIZ ve GUZELLtGINiZ 

i.;in elzerndir. Eczanelerde, hivantacilarda, aktarlarda bulunur. 
1 75 par(ay1 havi zarh 8 kurustur. 1 

Vize Beledivesinden: 
1 - Vize kasabasmm irnar plamna esas te•kil edecek olan hali hazir 

haritalarmm yapilrnaSI i•i 10/4/938 tarihinden ba•hyarak on be~ gün 
müd.ietle a~1k eksiltrniye ~1kar1lrn1•t1::. .. . . 

2 - ihalesi 25/4/938 pazartesi gunu saat 16 da Vize Beled1ye Encü· 
tneninde vapilacaktir. .. 

3 - h Nafla Vekaleti Yap1 t,Jeri Urnu.~ Mud.ürlügü tarafmdan tan· 
::im edilen talirnatnarne, •artname ve formuliere tevfikan yaptmlacaktir. 

4 _ 67 hektar meskftn Jasmin hektar1 18 ve 135 hektar gayrimeskt1n 
k1smm hektari 10 Jira hesabile muhammen bedeli 2556 llradir. 

5 - Bu ~ haklanda Belediyeden fazla malfunat ahnabilecej!i llan 
olunur. ( 2162 ) 

MEVVA TUZU 
En ho~ ve taze meyvalann usarelerinden istihsal 

editmi~ tabii bir meyva tuzudur 

Emsalsiz bir fen barikan oldu

itundan tamamen taklid edilebil. 

mesi mümkiln de,iiildlr. Bamnsiz· 

hki, mide yllJllllalanm. eQllikle

rini ve muannid lnlabazlan l(ide

rir. Aii:iz kokusunu izale eder. u. 
mumf bayatm intizams1zhklanru 

en emln surette tslab ve insane 

hayat ve canl1h.k bah$eder. 

tNGlLtZ KANZUK ECZANEst 

BEYOQLU • !STANBUL 

CUMHURiYET 

Mudanya Belediyesinden: 

1 - Mud.anyada vapur iskelesi yanmda ve deniz kenarmda fotografl 
yukar1da bulunan Belediye rnah kazino ve lokanta ü~ sene müddetle kira
ya verilecektir. 

2 - Yazhk ve lo.~hk rnahalleri ihtiva eden bu kazinonun yazhk lo.sm1 
684 rnetre terbiinde olup 18 kameriye ile 3 X 27.5 rnetre terbiind.e bir de 
sayeligi mevcud ve bunlarm üzerleri renkli ve renksiz branda bezi ile ör
tülü bulunmaktad1r. 

3 - 1hale 9 may1s 938 pazartesi günü saat 15 te Belediye Encüme • 
nince ve a~1k arttirma usulile yap1lacaktir. 

4 - !stekliler yaz1h gün ve saatte muvakkat terninatlarile Encümene 
ve §artnamesini görmek istiyenler mesai saatleri i~inde Belediye Muha
sebesine müracaatleri ilan olunur. ( 2313) 

HALiL SEZER 
Karyola ve M adeni e§ya F abrikas1 

Karyola ve ~elik Möble "1e~herl 
Son sistem karyolalar, muhtelil cinste ~elil< somyeler ve ~elik maden1 
mOblelerimiz te§hir edilmi§tir. Perakendeler toptan fiatma verilecektir. 

Salk1msöi1Ud Demlrkap1 caddesl 7 Tel. 21632 

Manisa Valiliginden : 
1- Manisa Memleket hastanesinin sihhi tesisati ( 48,709) lira ( 50) ku

ru$luk ke$if bedell üzerinden eksiltmiye konulmu$tur. 
2- Bu i$e aid •artname, ke$ifnarne, plan vesair evrak Ankara, !stanbul 

ve !zmir Viläyetleri Naf1a ve Sihhat Müdürlüklerinde mevcuddur. 
Daha fazla tafsilat Manisa Naf1a Müdürlügünden istenebilir. 

3 - Eksiltme 28/4/1938 per•embe günü saat on birde Manisa Vilayeti Da· 
im! Encümeni önünde yap1lacaktir. 

4- EkEiltme kapah zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat ( 3654) liradir. 
6 - Taliblerin 1937 yilma aid Ticaret Odas1 vesikas1 He on bin lira dege

rinde yüksek tazyikli buhar kazam tesisat1 ve ~ama•irhanesi rnem -
nuniyet bah§ bir §ekild.e yaprru• oldi.Vtlarma dair vesika ibraz etme· 
leri $Brttrr. 

7 - 2490 sayil1 kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine tamamen uygun ol
mak üzere haztrlanacak kaoah zarflann N1SANm 28 inci per$embe 
.günü saat ona kadar Manisa Valiligine verilmi§ veya gönderilmi• ol
mas1 läzrmdir. ( 1941 ) 

\)im tobUIDU 
Londrada me~hur Raynes Park müesseseslnln ekstra ekstra marka 32 

llbrelik hakild Raygras <:im tohumu Türkiyede yalruz müessesem namma 
gelmi§tir. Bir defa ekildlkieINspa~• senelerll$ devam eden bu cim tohumunu 
bahce sahlblerinln, Belediye.-ve üeSlieselerin tecrilbesine amade bulun • 
duruyorum. • l.i ~· n . 

4 llncü Voluf han, 4 llndl kat 18 No. da Bah<:e Miman MevIOd ßaysal Tel: 23426 

iri 
Huauai ve münferid 

dana deraleri 
Yeni danslar: Ba§ • Ba§a 

Hot • Foks: Konga 
Beyoj!lu Karlman kar§ismda Nurzi

ya sokak No. 3. Müracaat saatleri, pa
zardan maada hergün (12-14), (17·21). 

Profeaör Panosyan 

Dr. KUDRET VEHBi 
KURUTLUOGLU 

I~ h11stahklar1 mUtehass1s1 
Beyoglu lstikla.1 caddesi No. 81 

Pazardan b&§ka gO.nler saat 14· 18. 
Sah g1lnleri hakikt fukaraya meccane n 

---- bak1hr. ----· 
Beyoglu 4 üncü sulh hukuk mahke • 

mesinden: 
Terekesine mahkemece el konulan 

ölü Leonardo Ansaldo uhdesinde bulu· 
nan Feriköy, i;;i§li, Kasrmpa§a sokak 
(Y eni Bozkurt caddesi) eski iki mü • 
kerrer yeni 6 No. h aparbmanm yar1s1 
ac;1k artt1rma suretile 24/5/938 sah gü
nü saat 14 te satilacaktir. Tamarrumn 
klymeti (7200) liradir. Tellaliye resml, 
ihale pulu mü§terisine aiddir. Arttir • 
m1ya girebilmek i~in kiymetin yüzde 
bir buc;uk nisbetinde pey akc;esi yatir • 
mak lhimd1r ve sah§ bedeli yüzde yet
mi§ h0§i buldugu takdirde en ~ok art • 
l!ranm üzerine ihale edilecektir. Yüzde 
yetmi§ be§i bulmad1gi takdirde ikinci 
arttmna 9/6/938 tarihine musadif per
§embe günü saat (14) te icra edilecek· 
tir. Yirmi senelik taviz bedeli mii§teri
ye ve sat~ gününe kadar vergiler te • 
rekeye aiddir. 

Tafsilat - Aparhman bodrumla üc; 
kattan ibarettir. Yeni ve kärgirdir. Bod
rum, arkada bir zemin c;imento dö§eli 
bir ~ama§lrhk, buradan bahc;eye c;1kihr. 
Babc;ede müteaddid meyva agaclan var. 
dir. Bunun biti§iginde zemini c;imento 
bir oda vardlr. Onda bir oda, bir odun • 
luk, arada koridor ve iki odunluk var -
dir. 

Sokak kap1s1 c;ift kanadh demirdir. 
Buradan zemini renkli c;ini dö§eli bir 
koridor aynhr ve katlara mozayik mer
divenle c;1kilir. Birinci daire sokak ci • 
hetinde bir oda, arkada bah<;e cihetinde 
yan yana iki oda, bir koridor ve bir so
fa, koridorda banyo maballi, mutfak ve 
halä vard1r. Diger üc;üncü numarah da
ireler birinci dairenin aynidir. Yalmz 
fazla olarak sokak cihetinde birer ufak 
oda vard1r. Büyük odalar c;1kmahdir. 
Elektrik, havagazi, telefon tesisah var
d1r. !steklilerin yukanda gösterilen gün 
ve saatte Beyoglu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine ba§vurmalar1.. 

11 

~:~~~~~~~~· 
Bir Doktorun 
Solmu~ ve 

~ayam Hayret Ketfi 
Buru~mul} Bir Cilde 

Gencligi iade ediyor 

Viyana Tib mecmuaSI, bütün 
dünyay1 hayrette birakacak fen
nin en son zaferini ilän ed.iyor : 

Buru,ukluklarm yalniz sebebi 
zuhurunu deki-1, onlar1 izale et· 
mek ~aresini de bulmu$lardrr. Bu 
sayede anneler, hatta büyük an
neler bile _gencliklerinin taze ve 
a~Ik tenlerine nail olabilirler. 50 
ve 60 ya,larmdaki kadmlar, genc· 
liklerinin buru$uksuz ve yumu
sak cildlerine kavu,abilirler. Bu
ru•ukluklar, ihtiyarladlglIDlZda 
te•ekkül eder. 

tbtiyarhkta eilt, besleyici ve 
ihya edici baz1 unsurlar kaybe • 
der. Bu unsurlar; sirndi kemali 
itina ile secilm;, genc hayvanlar
dan istihsale muvaffak olmuslar· 
dir. Cild, bunlarla beslenince ye
niden _gencle•ir ve tazele$ir. !,te 
Profesör Doktor Stejskal !dare
sinde Viyana Üniversitesind.e ya. 
p1lan tetkikat ve taharriyatm sa· 
yan1 hayret semereleri... Profe -
sörün ke•fi hakklndaki bütün hu-

k:uk, münhasiran Tokalon mü • 
essesesi tarafmdan fevkaläde ma· 
li fedakärllklarla temin edilmi~ -
tir • Biocel • tabir edilen bu can· 
h höceyreler • hulasas1, yalruz 
pembe ren_gindeki Tokalon krerni 
terkibinde bulunur, hastanelerde 
60 ve 70 va•lanndaki kadmlar üze
rlnde bu hulasalarla yapilan tec· 
rübeler neticesinde, altl hafta 
zarfmda buru,ukluklann kaybol
dul!u görülmü$tür. 

Her aksam, yatmazdan evvel, 
cild unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanm1z. 
Siz uyurken, o cild.inizi besler ve 
gencle•tirir. 

Buru•ukluklann1z1 tamamen 
giderir. Birkac hafta zarfinda 
bir kac ya& genclesmi~ olursunuz. 

Gündüz i~in ( Yaj!siz) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul
lanmiz. S!yah noktalan eritir, 
ac1k mesamah sikla&tir1r ve en 
~irkin ve en esmer bir cildi yu. 
mtl'labp beyazlatir. 

BAYANLARIN NAZARl DiKKATiNE: 
Sahn aldigmiz Tokalon kremi vazolarmm büyük bir loymeti 
vardJ.r. Onlan bayiinize iade ettiginizde beheri i~in 5 ku~ 
alacak, ayni zamanda laymettar mükafatlar1 bulunan Tokalon 
müsabakasma istirak hakkm1 veren bir bilet takdim ede· 
cektir. 

~--------------...----• 
Dahiliye Vekaletinden: 

Yozgad ~ehrt Suyu Tesisatina 

aid Proje Tanzimi .Münakasasi. 
Yozgad §ehri !~me suyu tesisatma aid projelerin tanzimi i§i kapalI zarf 

usulile eksiltmiye konuln1ustur. 
Ke•if bedeli 4000 liradir, Muvakkat teminat 300 liradrr. 
Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü ögleden evvel saat 11 de Dahil

Jlye Vekäletl Belediyeler imar Heyetinde yapilacaktir. l;lartnameler bila • 
bedel Beledlyeler imar Heyeti Fen $efliginden ahnabilir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublaruun iadeli taahhüdlü olmas1 ve 
nihayet saat ona kadar Komisyona gelmi$ bulunmas1 lazund.Ir. 

• 999 • '( 2045 >: 

25inci TERTiB 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Birinci ke$ide 11 MAYIS 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 O. O 0 0 liradir 
Bundan ba•ka : 15.000, 12.000, 10.000 lirallk llaamiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) lirahk iki aded mükaf~t vardir. . . 
i;;imdiye kadar binlerce ki•iyi zengin eden bu p1y~~oya ll!tirak 

etmek suretile siz de talihinizi denevm1z. 

~nk1r1 Vilä.yet Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan ;, Cankm Viläyet Merkezinde yaptlacak Na- 1 

f1a bina ve _garaj insas1 olup ke,if bedeli 19,564 lira 77 kurustur. 
2 - Bu ise aid $artname ve evrak $unlardir : 
A - Eksiltme •artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Baymd.Irhk i$leri genel ••rtnamesi. 
D - Fenni sartname 
E - Hususi $artname. . . 
F - Ke$if cetveli, silsilei fiat cetveli, metrai cetveli. 
G - Proje ve grafik. i · N f M .. d"" ]"" "''~d ·· 
1stiyenler bu evrak ve sartnameleri Cankm h a ia u ur u"~' e go. 

rebilirler. 
3 - Eksiltme 2 mayis 938 pazartesi günü saat 16 da Cankm Vilayet 

Dairni Encümeninde yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1~a~akbr. . 
5 - Eksiltmiye _girebilmek icin isteklmm ~467 hra 36. J_rurus muvakkat 

teminat vermesi bundan ba•ka en az on bin hrahk yapi ~·1 yap.mi, olmas1 
ve N afia Vekaletinden alm~ ehliyet vesikas1 1braz etmes1 ve T1caret Oda· 

sma kay1dh bulunmas1 •arttir. d 1 · 
6 T klif kt b) yukarida ü,üncü madde e :rnz1 1 saatten bir sa-

- e rne u ar1 . .• . kb k b"l" 
t li k d Ek "lt Komisyonu Re1sh_gme rna uz mu a I mde ve-a evvene aar sime . .h t···· ·· dd 

rilecektir. Posta ile _gönderilecek mektublarm .m„ aye ucu~cu. ~· ede ya
zth saate kad.ar gelmi$ olmas1 ve d1s zarfan rnuhur rnumu 1.le 1y1ce kapab.l • 
nm; olmasi läzrmdir. Postada o!acak gec1krneler kabul ed1lmrz. ( 2067) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Nevsehir Kasabasi i~me Suyu Tesisatina 

' 
aid Pro je Tanzimi ~1ünakasasi. 

Ne,vehir kasabas1 ;,me suyu tesisabna aid projelerin tanzimi l$i ka
pah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

Kesif bedeli Il_1aktuan ( 3000) lir~d1~: ~u-~akkat teminat ( 225) liradir. 
. Eksiltme 30 NISAN 1938 ~umartes1 ~nu ogleden evvel saat 11 de Dabi

liye Vekaletinde Belediyeler Imar Heyetmde vap1lacakhr. $artnam 1 b" 
läbedel Beled!Yeler imar Heyeti Fen l;lefliginden almabilir. e er 

1
" 

'h Posta ile _gönderilecek te~lif mektulmbl~rmb1uln iadeli taahbüdlü olmasi ve 
m ayet saat ona kadar Kom1s:i;ona _ge lS unma51 Hlzrmdir. 

c 998. ( 2046 >: 




