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Ba$vekilin beyanat1 ~3-!s-~:1-=~-~as~ bilancosu Zelzele f elaketinin ac1kb 
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K1r§ehir de sars1nt1lar1n ''At• • J k l betile halk1m1za znagagzuer en sarsl maz te~ekkür ediyor arkas1 henüz kesilmedi 
l U h b e e l k Ankara 24 (A.A.) - Riyaseti-

os i Ugun a e»-ClSl 0 ma cumhur Umumi Kiitibliginden: 
I 1 23 nisan bayram1 münasebetile 

tabakalar1 hala Koca mmtakada arz 
halindedir. Zelzele sahas1nda 

uzunlugunda derin bir 

häreket 

50. 60 kilometro 

a~ild1 
yurdun i~inden vc d1~mdan ReiS1-

§e peif1·n1· J.uyuyorum,, ;:;t~:,.~~:1~:k1;.~::nra~'.::n ~~~: 
, 1 u~ ren bir~ok telgraflar gelmektedir. 

Bundan pek mütehassis olan Ata
-· l 
{ 1 

yar1k 

Türk Ba~bakan1n1n ---.....:..----:-:-
Ati nay1 ziyareti 

Ba§bakanimiz kom §u, dost 
ve müttefik Y unanistana 
Türk devletinin hürmet ve sa
mimiyetinden ba§ka Türk 
milletinin de selam ve mu· 

habbetini götürecektir. ------c umhunyet hükumeti ba1kam 
Cclal Bay~r bu a~1amki t~c~lc 
Atinaya gitmck 1~10 1ehnm1z· 

den harekct edccek ve orada Yunan hü· 
lümeti reisi Eksclans Mctaksasm g-.cn 
•onbaharda Türkiyeyc yapm11 oldugu 
ziyarcti iade cyliyecektir. Ba1bakanun1z 
Atinaya gidip gcldikten so.nra ~y_ni scbcb 
vc maksadla diger müttcfiklenm1z Ro-
11\anya ile Yugoslavyanm merkczlcrinc 
de seyahatler y~pa.cakl!r. Ancak. bu sc
Yahatl.rin scbcb1 b1zc yap1lm1, z1yarctlc
r1n iadesi olsa bilc onlarm mf merasim
den ibarct bulunmad1g1m hcrieyden öncc 
tebarüz cttirmcliyiz. Bize yap1lm11 ziya
rttler gibi Ba1bakannruzrn ziyaretlcri da
hi müttcfikler arasmdaki dostlugu co1tu· 
ran ve ittifak bailanm kuvvetle1tiren i;ok 
mesud liad1 clor t~kil cdecektir. Balkan 
Antanll memlek.tlerinin münucbctlcri 
arsiulu•al nc1aket c;cr<;evesindc kalmak 
derecesini c;oktan gc<;en samimi safhalara 
intikal cylemi1tir. Dost ve müttefik m~m: 
leketler arasmdaki her tcmas ves1lcs1 
antant kütlesinin daha samimi ve daha 
kuvvetli olmas1m temin ediyor. Onun ic;in 
Ba1bakamm1zm Atinaya yapmakta ol. -
dugu seyahatten Ti!rkiyc efkiin um~m1 • 
Yesinin pek ziyadc mcmnun oldugunu 
kaydetmeliyiz. Bunu söyltrken Ba1baka
n1mm misafir olardk kabul edecek olan 
Y · · · tl cmnun unanistan1n aynt ~am1miye e m 
olacazm1 da pek iyi biliyoru~. Anl.atmak 
i<tedi~imiz nokta 1uras1d1r k1. kcnd~ Bai· 
bakamm Yunanistan scyahatmc ugurh -
Yan Türk efkan umumiyesi bu c;ok rncs· 
ud hadisenin sevincini duymakta kom1u 
ve dost millete tckaddüm etmi1 bulunu-

Yor. 
Arl!k ~ok malum bir hakikat olmakla 

beraber gene zevkle tekrar1 a~la fazla sa
Y1lmaz ki Türkiye ilc Yunamstan aras~n: 
daki dostluk ve ittifak baglan yalri1z 1k1 
laraf hükumctlerince hal icab1 ve bi_na : 
•naleyh mahdud mahiyetli. h~rh.ang! ?n 
kombinezon olmaktan i;ok 1ler1 bn had1sc 
olarak kariihkh 10illetlcrimizc mal olmu1 
••mimi fikirlcrin vc hislerin muhassalas1 
bulunmaktad1r. lki millctin uzun müddet 
Yckdigerini bu kadar hakiki görü1lerle 
anhyamam11 olmas1 tarihin acmacak y~n
l11lanndan birini te§kil etmi1tir. Türk1yc 
~~ Yunanistanm yekdigerlerini bu kadar 
1YI anhyabilmeleri ic;in kanh c;arp11malar
dan gc~melcri laz1m gelmi1 oldugunu dü-
1ündük~c ia•mamak insanm clinden gcl· 
11\cz. Sonra 'da gcnc bu kadar 1iddetli 
ölüm dirim kaYgalan yapan iki milletin 
bu kadar sürat ve ,amimiyctle anla1t1k· 
lannin tarihtc bu mcrtebc parlak misali 
gösterilcmez. Bu mcs ud neticeye baka· 
rak dünkü bogazla1malar1mmn acis101 
unutuyor vc art1k önünc c;oktan kalm bir 
Perdc c;cktigimiz maziyi bir tarafa b1ra
karak mütemadiycn daha iyi ve daha 
rarlak olmas1m istcdigimiz istikbale ba
l<1yoruz. 

Tarihin cercyamndaki yanl11hg1 niha· 
~~t cografya göstcrmi1 vc tashih ctmi1tir. 

1zzat Venizclos bizzat bu sa!Jrlarm mu· 
harririne: 

d - 0 5manh !mparatorlugu camiasm • 
~ hukukunu müdafaaya kadir bir Türk 

mill_eti bulundugunu ihma! ctmck hatam1z 
j•h1t olunca Y unanistamn bu Türk mil
etile dost olmasi liz1m geldigini ilk ola· 

rak kendim derhal takdir etmcktc gccik· 
mcdim. 

Demi1ti. 

YUNUS NADI 
CArkasi Sa. 4 sütun 3 tel 

türk, te~ekkürlerinin ve saadet dilck-

C e l ä 1 Bayar Yunanistana Türkiyenin r-1 !~;_;n::.m_il~~i':_1:i~f-r.Ana-dolu-Aia ...... n-

seläm1n1 ve sevgisini götürüyor 

Bu ak§am Türk millctinin seliim ve sevgisini götünnek üzere Atinaya 
hareket edecek olan Ba§vck ilimiz Celiil Bayar 

· istanbul 24 - Ba§veki! Celäl Bayar kili arkada§1mla birlikte Atinaya ha • 
Anadolu .Aiansma §U beyanatta bulun'. reket ediyoruz. 
mu§tur: Büyük Reisi Cumhurumuz Atatürkün 

•- Pazartesi günü müttefik Yunanis· Yunanhlarm Ha5metli Hükümdarma ve 
tan hükiimetinin güzide reisi Ekseläns necib Yunan milletine seläm ve mu -
General Me.taksas'm dostane ziyaretini habbctlerini götürmekten ve Türkiye -
iade ve aym zamanda Ankarada parafe nin Yunanistana samimi rab1talanm 
~ile~ek metni De§redilmi§ olan yeni bizzat ifade f1rsahm bulmaktan ~ok se· 
Turkiye • Yunanistan rnuahedesini kat'i vinc duymaktayim. 
olarak imza etmek üzere Hariciye Ve - CArkasz Sa. 7 satun 3 tel 
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Cocuk Haftas1n1n ikinci günü 
Bayram, her tarafta büyük bir 

nes'e 
' i~inde devam ediyor 

<;ocuklar1miz, Halkevlerinde, <;ocuk bah~elerinde 
ak~am ge~ vakte kadar eglendiler, müsamere 

ve toplanblar ~ok parlak oldu 

Dün Gülhane parkmda verilen müsarnercde kii~üklcrin dansmdan bir görünÜ§ 

<;o k haftasmm ikinci günü de her larda ~ocuklara mahsus faydah ve eg -

l ft cutes'id edilmiitir. lenccli filimler göstcrilmi1, paras1z sc -
ara a I I k"" 

Havanm fevkalade güzc o masi, u - anslar tertib cdilmiitir. 
~üklcrimizin ne1esini bir kat daha ar!Jr- Kü~ükler, muallimlerinin nezaretindc 
m11 vc evvelce kararla1tmlan program s~mtlcrindcki sincmalara giderck istifa -

·b· ·· J vcrilmi1 Halkev· muc1 mce, musamcre er ' dcli saatlcr ge~irmiilerdir. 
lcrinde toplanlllar yap1lm11t1r. • [Arkas1 sa. a 8atun 2 de] 

D igcr taraftan dün sabah bazi ~mema-

25 NiSAN 
Atatürkün istanbulu ilk 

kurtard1g1 •• gun 
25 nisan 1915, Türk ordusunun 

tarihinde bile emsali az görülen 
bir kahrama.:.liga fahid olmuftur. 
0 gün, 80,000 ki,ilik bir lngiliz -
Frana1z ordusu, muazzam bir do
nanmamn yardzmile Canakkaleyi 
karadan zapta kalkmtf, lakat, bir 
avuc Türkün kahramanligi kar11-
1mda muvalfak olamamiftl. 

Liman Ion Sanders'in yanltf bir 
sevkulceyfle Türk kuvvetlerini, 
düfmamn flkm1yacag1 ve ftkmadi
gi yerlerde mevzi aldrrmlf olma11· 
na ragmen, o gün, zalerin Türk or
duaunda kalmasrmn iki sebebi var· 
di: Türkün kahramanligi ve Ata
türkün (Ok yüksek sevk ve idareai. 

Düfman, asil taarruz mzntakala
rinda fok büyük bir sayi üstünlügi
le harekete l(efmifti. SeJdilbahir
de dagrmk bir Türk taburu, 12 
dü~man taburunu, Ar1burnunda bir 
tek Türk bölügü bütün bir A vu1-
tralya l1rka11nt kar,rlam1,t1. 

f Arkas1 Sa. 7 &iltun 4 tel .„ .... „ ... „ ......... „ .... „ .............. „.„ .... „ ... . 

Greko - Romen 
•• • gure' ' amp1yonas1 

Dünkü müsabakalarda 
bir galibiyetle dört 
maglubivetimiz var 

Zelzelcnin bir harabeye ~evirdigi Kö~ker nahiyesinden hir görünü§ 

K1riehir 24 - Suala$ daglan ctcgin· rak hafifliyerek sönüp gidiyor. Bu RÜt• 
dcki ~admm1zda bir türlü bitmiycn sar- lem'.leri, korkunc sarsmlllar takib ctti. 0 
smlllann bütün safbalanm tcsbit ctmek i· kadar ki geccyansmdan sonra baz1 cadir• 
ein korkunc bir gccc gc~irdik. !arm dirckleri yuvarlandi. ' 

Zelzelenm ilk günlcrindcn daha kor- Mütcliass1slarm tetkiklcri yeni haila• 
kunc vc ~iddetli RÜrültülcr ara vcnneden mI$ olmakla her aber. S1rala$. Canak, 
devam etti. Gürlcmclcr, evvclii top all· Buztcpe, Kcklikta$1 ve Sandcre daglan• 
hyormu1~as10a müthi$ bir taraka halinde nm ~evreledigi bu havzanm altmda ve 
ba1hyor, vc Sanderc istikamctinde uz1ya- CArkasi Sa. 8 sUtun 3 tel , 

.„.„.I~p·;·~„y·; .„„.h·;·b·;·;'f ~·; f .. „ 
Franko 

cephe 

bir kuvvetleri 1e1<s=en=--'"-ilometrolok 

üzerinde yeniden taarruza ge~tiler 

Tallin 24 (Sureti mahsusada gönder
digimiz arkada§1m1zdan, telsizle) - Av
rupada Greko - Romen güre§ §ampiyo
nas1 bugün burada fevkaläde merasim
le ba§lad1. Evvela lsvec;, Norve~, Fcn -
ländiya, Estonya, Letonya, Polonya, 
Almanya, <;ekoslovakya, Fransa, Maca· 
ristan, italya, Romanya taklmlarile <;o-
ban Mehmed, Büyük Mustafa, Mersinli ihtilalci Jruvvetler zaptettikleri bir §<lhre giriyorlar 
Ahmed, Saim, Yusuf Aslan, Ya•ar vc G 1 J c Varela ile görüunü„ 

, habiri, cncra os . F k. 1 . „ .. h • 
Hüseyinden mürekkcb tak1mrm1z hal- Saragos 24 - Havas. ajan11 muha· .. General kendismc ran ist crm a• 
ka takdim edildiler. biri, Aliaga'y1 i1gal ctmi1 olan General :~;~zirda c~huriyetc;ilerin tcdrici surcttct 

Bugu"" nkü müsabakalarda 0 ekilen kur- V ] kt t d"" sabah 80 k1"lomct· ld kl k t J • are a 1 aa 1n10 un clc gec;i"nnekte 0 u . ari ~1 m 1. ar.101 ~c.m• 
ada bizim tak1m 56, 61, 66 ve 72 kiloda 1·k b" h ·· · d • 1"1 b b b re 1 1r cep e uzerm c .aarruza gcc;m her altma almaktan 1 aret ycm u ta. 1y. et 
güre•ti. Büyük bir talihsizlik neticesi h · ·1 · h tl ·· kt da 1 be ' vc cum unyct~1 crm a anm u~ no a k II runakta olduk ann1 yan etm1jt1r. 
0

1 
larak ~ur'a1 da hbiztimt d~~cuklann kar.§1•

1 
yarm11 olduklanm tasrih ctmcktcdir. Gu a al halihamda bu ~1kmblar i~indQ 

ar1na §Ima in, a a unyan1n en 1y , b cner , „ 

hl . 1 d .. 1·· General Varela mn eyanati [Arkasi Sa. 5 sutun 4 tel pe 1van an U§ u. H · 
(Arkasi sa 3 siltun 6 da] Montalban 24 - avas a1ans1 mu· 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Dünkü spor hare elierz 
Först Viyenna 5 - 0 Perav1 Güne' 3 - 2 Muhaf1zgücünü, 

vendi. Güreste de T ekirda gl1 Kara Aliyi ,maglub etti 

K ara All hazmma tehlikeli dakikalar ya~ahyor Kara Ali ile Hüseyin güre~ten evvel yanyan" 
' (Yazut 6 nct 1ahilemizde) 



• Ye ilkövde hatbo , istasyona 2 da-
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Tarihi roman: 74 Yazan: M. TURHAN TAN " i 

Ünlü zorbaya at1lan samar! 
' 

Nilüf er gerdege girdigi gecenin yar1s1nda 
yar1 ~1plak denilecek bir bi~imde kocas1 

taraf1ndan sokaga ablm1sb 
' 

Hünkar, ellerinin i<;inde lekelerinin Nilüferin cevab1 uzun bir h1<;kmktan 
1l1khgm1 sezer gibi oldug:i kanh gömlege ibaret kald1. Güzel sa<;lan dalgalana dal
bakarken bütün bu hadiseleri tahayyül galana, beyaz gög•Ü sarstla sars1la ve k1-
etlt ve tugyan holindeki bi1 iradenin enge! zil bir melahat alan gözleri ya1 döke dö
tammaz co5kunlugu i<;inde homurdandt: ke aghyordu. NakiJci, y•tagmm i<;inde 

- Hepsinin, hepsimn öcünü alaca - diz~ökmüitü. Bütün hmcim b1y1klanndan 
g1m 1 almak istiyormu~ gibi o küme küme kil-

Bu homurdam1 onun sinirlerini biraz Jan pen~esinin aras?nda didim didim di
yati1hrm1i. ayni zamanda idrakine cila dikliyor, korkunc bir 1ekle sokuyordu. 
vermii gibiydi. Sükun ic;inde düiünüyor- Bir arahk gözlerini Schere dikti, Nilüfe
du, planlar kuruyordu. Uzunca bir müd- rin h1c;kmklara takrir ettirdigi maceranm 
det de bu vaziyette kald1, nihayet elini manasmi onun solgunla1m11 yüzünde a -
~1rparak c;agirdti!t u1aga Berberba11 Ali rad1. Bu yüz bir kitab kadar beligdi. So
Agay1 getirmesini emretti ve Silahtarhga lukluguna ragmen pek canh gorunen 
namzed olup da henüz o makam1 i1gal hatlarla Nakilciye kavram11 oldugu ha -
edemiyen Mabeynci ic;eri girince - fml • kikatin sthhatini söylüyordu. 
darcasma - talimat verdi. Ünlü zorba, kendi kafasmda ac;1lan 

- Tebdilhasekisi Ahmed, 1imdi k1 - mefhumun Seher tarafmdan da sessiz bir 
lti!Jru degi1tinin. Ulak bic;imine girip at- talakatle tevsik olunmasmdan son derece 
lansm. lki menzili bir ederek Silistreye SJk1ldi, yaman bir facianm kivnmlan ara
gitsin, vali Selim Pa1aya benden selam sma kanimak üzere bulundugunu sezerek 
söyleyip kendisini alsm, kimseye sezdir - sinirlendi, dibleri acunaga ba1hyan b1 -
meden lstanbula getirsin. y1klanm lurpalamaktan vazgec;erek ba -

Ali Aga, bu davetin sebebini anlamak 11ru ellerinin ic;ine ald1, derin derin dü -
istiyen bak11larla kendine bakmca gü - 1ünmege daJdi. 
lümsedi: Erlige, merdlik an' anesine aylun bir i1 

- Onu Sadriazam yapacag1m. Ar- yaptigm1 anl1yordu. F akat bu namerd 
dmdan sen de Silahtar o!unun 1.. bareketten S1k1lmiyordu. Y almz er gec;in-

lki üc; saat sonra Babtaliden geien bir digi, erlere erlik dersi verip durdugu hal
takrirde bir iki orta askerle Cebeciler de hakiki erin ve hakiki erligin nelere 
üzerine hareket eden Yerric;eri agasmm mütehammil, nelerden müteneffir oldugu
$ehzadeba1mdaki türbelerden ileri gide- nu dü1ünemediginden ve daha dogrusu 
medigi, CebeciJer cemiyetinin ba1ka su - yanl11 kapt <;aldigmdan dolay1 üzülüyor
retle dag1ttlamad1g1 ve ister istemez aga- du. 0, 1smlm11 bir elmamn haysiyetli bir 
Jan Alinin azline muvafakat edildigi bil- kimseye verilemiyecegini bilenlerdendi. 
diriliyor, Y enic;eri agasmm da askerine Gene o, arttk suyun ancak dökülebilece· 
söz gec;irmemesinden dolayt azline lüzu~ gini takdir edenlerdendi. Öyle bir elma 
gösteriliyordu. Sultan Mahmud, kendiSI ve öyle bir su, t1pki eski elbise ve yutik 
icin bir inhizam demek olan bu neticeden pabuc; gibi yeryüzünde tufeyli ya11yan -
hie; müteessir olmad1. 1Jeride görülecek lara verilebilirdi. Kammt sadaka ile do
hesab sirasmda - gene Nakilcinin ba11 al- yuranlardan, strhnt bah1iile örtenlerden 
tmdan c;tkltgma emin oldugu - bu badi - baikast 0 gibi art1klara midelerini, omuz
seyi de yekiina sokmak üzere Sadnaza - lanm a<;amazlardt. 

mm telhisine ~ir (mu~ep) c;ekti. Cebe • P.adiiahlar, vezirler ve bir kmm zen
c1lere ve ocaga kendt kahyalanni 8~ ginler gerc;i bu yakt§!lrnz i§i yap1yorlar
ayn aga yaplt ve o meyanda adma. mi?' d1. Sofralanndan kalkan yemekleri, s1rt
koydugu Samsuncuba11_ Celaled~im ,bir, larinClan ~11Cär1lmi~"gomle'klerl 1una btina 
derece yükselterek Zagarctba11hga c;t - veriyorlard1 ve bunun adona ikram di -
kardt. Benderli Selim Pa1~y1 ~ad.:irete ge- yorlardt. Ll.kin o ikramt kabul edenler 
<;irir ge<;irmez onu da Y em<;en agast yap- hayat merdiveninde yükselebilmek ic;in 
mayt kararla1tirm1§tt. F akat Sadnazam her iekilde alc;almay1 kabul eden kimse
Galib Pa1adan bu karanm sakl1yor ve lerdi. 0 merdivenin en son basamagmda 
ondan ald1i!t ögüdle ha~eket. ~ttigi. halde durup da en üst kademesinde ya11yanlan 
yapbgt i1lerden k1ymeth vezmn b1le ha- - aslanlann yüksek agaclarda tüneyen 
ber almamasma dikkat ediyordul„ cihz ku1lara bakhgt gibi - irtifa mefhu -

*'l''I munu yerlere serici ve yüksegi a1agtla -
O cuma günü bir luyamet de • henüz ttci ba~11larla süzen insanlara böyle ik • 

gün dogmadan- N akilcinin evinde koptu ramlar ancak zehir tad1 verebilirdi. 
ve korkunc zorba mnhmur mahmur i<;inde To~u Mustafa astrlardan miras kal
uzamp yatlli!t güveylik yatagmdan fula- ßll! erlik an' anesine bütün benligile bagb 
mak zorunda kaldi. Onu, gelin Seherin genclerdendi. Parast yoklu, konagt ve u
yumuiak parmaklarile yaplli!t yalvanita? 1ag1 yoktu. F akat lekesi de yoktu. Alm -
ziyade yatagmm ayakucunda aghyan Nt- nm kirsizligine güvenerek, bileginin sert
lüferin h1<;lunklan uyandmnt§b. ligine dayanarak merd, tamamile merd 

Nakilbende biraz uzakc;a bir mahalle- bir hayat yai1yordu. Ona Nilüferi ver • 
de kiralanarak bir gün ~inde dö1enen mek temiz yüzüne ~mur sürmekten daha 
eve gelin gitmi1 olan Nilüfer, gerdege gir- agtr bir iiti. Halbuki o, lekesiz yüzüne 
digi gecenin yaminda -vc yan i;tplak de- sürülecek <;amuru ya kendi kanile, yahud 
nilecek bir bic;imde - kocast tarafmdan o <;amuru sürenlerin hayatile silmekte te
sokaga attlm11 oldugundan sokak beki;i • reddüd etmiyecek kadar yigit ruhluydu. 
lerinin yarclimile Nakilcinin evine gel - Nakilci, bu hakikati - Seherin ve Ni
mi1ti, kendisi gibi gelinliginin ilk gecesi- lüferin pac;a günleri oldugu i~in pek ne
ni yajtyan Seheri uyanclird1ktan sonra o- ieli gec;ecegini umarken ugursuz bir sima 
nun ve kendi vaveylasmm yard1mile sar- ile dogan • 1u cuma gününün ilk 111klar1 
ho1 güveyi de tath uykusundan aymru1tl. arasmda uzun uzun inceledi, T o~u 

Uyurken yantba1mda sineklerin bile Mustafa gibi bütün ocaklara kendini sev
susmasm1 borc sayacak kadar nefsine say- dirmi1 ve istikbal bakunmdan c;ok 1eyler 
g1 gösteren N akilci, günlerce sürmü1 bir vadetmekte bulunmu1 olan tertemiz bir 
yorgunlugun agirhgm1 horhya horhya <;1- delikanhya pek kirli bir hediye vermekle 
karmak üzere bulundugu bir mada uyan- büyük bir hata i1ledigini anladi, ic;in ic;in 
dmlmaktan ilkin belinledi, Karakulak hay1fland1. 
Bekire 15marlad1g1 Cebec1ler i1inin sarpa Lakin ok yaydan <;1km11t1. Hayll', öyle 
sarm11 olmaSI ihtimalini - sersem sersem - degil. Gafletle yaydan ka<;mlan ok sert 
düiünerek telaia kapild1. F akat uykusunu bir hedefe c;arparak gene geri gelmiiti. 
baltal1yan sesin o mevzula ilgisi olmadt- $u 1artla ki bu dönüite bir sille manast 
gmt ve bu küstahl1g1 Nilüferin gözünden vard1 ve Nakilci o ~illenin acmm hem iu
dökülen hic;kmklann yapllg1m görünce urunda, hem gururunda hissediyordu. Bu
k1zd1: nunla beraber bir karar almak gerekti. 

- Bre göbegindtn as1las1 kaltak, de· <;:ünkü 1smlm11 bir lokma, artik bir su o

di, eiini begenmeyip de le1ini erken er - larak telakki olundugu i~in geri i;evrilen 
ken evime mi ta51dm? Nedir bu hal, ne- Nilüferin bu macerast biraz sonra dillere 
dir bu yaygara?.. Derdlendinse iki üc; sa- düiecek, ocaklmm kulagma degecek ve 
at sabredemedin mi? Bane bir tutam uy- Nakilcinin haysiyeti genii mikyasta kü -
kuvu haram etmek neye?.. <;Ülecekti. Ne 1ekilde ve ne pahasma o -

·y akast a<;1lmad1k küfürlerin belki bi- Iursa olsun bu neticenin önüne gec;mek 
nini bir arada piiskürece~li, azad edip de gerekti. 
~irak c;1kard1g1 eski gözdt>ini dilile ve Saraya yumruk sallamakta güc;lük i;ek
eliJe belki adamak!lh h1rpahyacakt1. La· miyen, padi1ahm oturup kalkmasma ve 
km uyku •ersemJigiJe da,daganla mi1 o • nedim «<;mesine bile miidahale edecek 
Jan idraki bu söyl•niiler masmda a<;1h - derecede kendini kuvvetli gören N akilci, 
vtrdiginden küfür düzmcgi, külhanbeyi- genc bir to~u tarafmdan yüzüne attlan 
vari say1p sögmegi birden biraklt, <;apak- iamann actsmdan kurtuJmak ic;in bir c;a-
11 gözlerini kalm parmaklarile sildi, hala re bulamtyordu. 0, erligi riyakar zahid
hirkiran Nilüferin dagm:k sac;lanna, a - lerin tesbihi cer aleti ve dini cer vas1taS1 
~1k g~süne, c;orab"z ayaklanna bakt1. yaptiklan gibi ba1kalanna göz dag1 ver
Garih bir yüz ekliJigile ve garib bir sesle mek ve batkalannm gözünü boyamak 
sordu: ic;in vesile yapm11 bir adamdt. 

- K1z koliuldun mu yoba? (Arkas1 var) 

ki ecnebi memurlar , Krrdmaz _ca_m_ meselesi bir senelik ihracat 
r Bdediye, otomobillere kmlmaz 

Naf1a Vekaleti, ~irket 
nezdinde •• • muess1r 

te~ebbüsler yapacak 
Naf1a Vekaletinin emrile Elektrik 1ir

keti varidat ve masrafm1 kontrola baih
yan heyet, iki gündenberi, 1irketin Metro 
hamndaki merkezinde muamelah tetkik 
etmektedir. 

Bugünden itibaren, kontrol faaliyetine 
daha ciddi bir istikamet verilecektir. 

N aha Vekaletinin Elektrik 1irketinde
ki ecnebi memurlann vazifelerine nihayet 
verilmesi ic;in, noterlik va;1tasile 1irkete 
yaphgt tebligata evvelki gün ak1anuna 
kadar, cevab verilmi1 degildi. Bugün ya# 
ptlacak kontrol neticesinde, bu memur -
!arm haJa vazifeye devam ettikleri anla-
11lacak oluna, 1irket nezdinde müessir te-
1ebbüslerde bulunularak Vekaletin ka -
ran yerine getirilecektir. 

Ziraat kongresine verile· 
cek raporlar bastrr1hyor 

May1sm yedisinde Ankarada Ba1vekil 
Celal Bayann ba1kanhgmda toplanacak 
büyük ziraat kongresi ic;in Ziraat Veka
leti namma haZirlanm11 olan raporlan 
tabettirmek üzere Vekalet Köycülük 1u
besi müdürü Raiid 1ehrimize gelmi1tir. 

Mühim mevzulan ihtiva' eden bu ra
porlardan 1imdiye kadar 1ehrimize gön
deriJmii olanlan 1unlard1r: 

Ziraai mücadele, pamuk<;uluk, hay -
vanat saghg1 ve zirai tetkik, ara1tirma 
müesseseleri, Türkiye ziraat bölgeleri, 
hayvan hastahklan, meyva, bag, sebze 
ve i;ay ziraati. -----Üstad Hüseyin Rahminin 

bir tavzihi 
Son zamanlarda yeni inti§ar edecek 

bazt gazeteler, af~lerle Hüseyin Rah -
minin de kendilerine yaZ!lar yazacagtm 
ilan etmektedirler. Hüseyin Rahmi 
Gürpmardan bu hususta bir mektub al
d1k. Büyük üstad arkad~1m1z, hi~bir 
gazeteye yazi yazmak vadinde bulun -
mad1gim ve bulurumya da niyeti olma
d1gim bildirmekte ve bunun karilerce 
bilinmesini istemektedir. 

Yaraiama vak'asinin mahi· 
yeti ne imit? 

Evvelki ak§am Celil isminde bir gen
cin, o gün beraber gezip tozduklan bir 
kadm tarafmdan lnskanchk yüzünden 
yaraland1gi, güpegündüz cereyan eden 
bu cerh vak'as1m nedense kimsenin gör
medigi yaz1lm1'jt1. 

Dün yap1lan tahkikat, cerli vak'a -
smm yarah gencin ifadesine aykm bir 
§ekilde cereyan ettigini, gencin para -
sma tamaan vuruldujtunu meydana i;i
karmi'jtll'. Ancak Ce!Alin nic;in hakika
te uym1yan §ekilde üade verdigi anla -
§Jlamam1§br. 

Polis~e yap1lan tahkikata göre, Celäl, 
Tavukpazarmda 23 numarah kahvenln 
üzerinde oturan sab1kalilardan Ahmed 
tarafmdan b1c;akla yaralarun1§bl'. Ah -
med bu i§i, para yüzünden yap!tg1m iti· 
raf etmi§tir. -···-Sokaklardaki elektrik 

lambalari 
fstanbul sokaklarma ahiren konulan 

lambalarla §ehirde tenvirab temin eden 
sokak Iambalarmm miktan (5000) e 
balig olmu§tur. Bir, iki sene zarfmda 
bu Iambalarm miktan (8000) e c;1kan -
lacaktir. 

Lotarya tertib etmit 
Anadoluhisarmda Otaktepede 5 nu -

marah evde oturan Halat fabrikasmda 
bükme k!Stnt 1efi Ali Suadin, hususi su
rette bir lotarya tertib ederek fabrika 
i§<;ilerine 25 kuru§ muka:bilinde 125 bi· 
Jet satarak 31 lira 25 kuru§ toplad1gi 
ihbar edilmi§, su<;lu yakalanrol§tlr. -···-Ayagi ezildi 

Dün, limanda feci bir kaza olmu§, bir 
amelenin ayag1 ezilerek hastaneye kal
dmlmt§hr. 

$amand1rada bagh duran Alman ban
dtrah Arkadi vapurunun bordosundaki 
mavnada sand1k istif• etmekte bulunan 
Liman isleri tahmil ve tahliye amele -
sinden Sami, dikkatsizlik neticesi so! 
ayagm1 sapana takttrmt§, bacal(l ezil -
mi§tir. Sami, Beyoglu hastan1!Sine kal
dmlmt§!ll'. -···· Hafta tatiline muhalif 

hareket etmif 
Dün, saat on birde Hasköyde Baskar 

sokak 8 sayih dükkanda herber Refail, 
Hasköy sakinlerinden Marko Koheni, 

hafta tatiline muhalü olarak tll'a§ et -
mekte iken su~ üstü yakalanllll§tir. „ .•. „ 

Bir dövüt 
Beykozda i;lahinkaya caddesinde 14 

numarah evde oturan 40 y~larmda E
mine, dün, Beykozda Alibey sokak 32 
sayida oturan 25 y~larrnda Sabriyi 
hayli dövmü§tür. Kavgac1lar cürmü 
me§hud mahkemesine verilmi§!ir. 

cam taktmlmaSI i<;in ioförlere, oto
mobil sahiblerine bir mühlet verdi. 
Bu mühletin son günleri yakla11-
yor. 

Dün matbaamtza geien bir joför, 
bize iki <;eiid kmlmaz cam getirdi. 
Birincisi, hakiki T ripleks camd1r. 
Yani arasmda mika vardir, metre 
murabba1 17 liraya salllmaktadtr. 

1kinci nürnune ise, T ripleks cama 
1 benziyen, ucuza maledilmi!, mika

SIZ camdir. Bu nümunede iki cam 
safhast ara;mda jelatinli bir macun 
bulunmaktadir. Bunun da metre mu
rabba1 digerinden farkSiz olarak 17 
liradir. 

$u vaziyetten anla11ld1gma göre, 
kmlmaz cam takma mecburiyeti, 
otomobil sahibi ve 1oförler aleyhine 1 

isti<mar edilmi§tir. . 
Bu camlar, dört magazada sat1h

yor ve yalanct m1, yoba hakiki 
Tripleks camt m1dir, ancak kmld1k
tan sonra bclli oluyor. 

Belediye emrini derhal yerine ge
tirmek i<;in ioförlerin bu magaza 
önlerinde otomobillerile saatlerce 
beklemeleri, i1e mani oluyor, hatta 
camt takhramtyan bir <;ok otomobil
lerin plakalan da ahmyor. 

Belediye, Tripleks cam kullanma 
mechuriyetini tatbikta hakhd1r. Oto
mobilciler de bu mecburiyeti yerine 
getireceklerdir. Ancak gerek yok
luktan, gerehe k1sa mühletten p:ayri
me!ru istifade .;arelerini anvanlann 
haksIZ hareketJerine mani olmak Ja
Zlmdir. Yoksa, ya bircok otomobil 
sahibleri ve soförler aldanacaklar, 
yahud hakiki camlan beklivenler 
bcvh11dP VPTt C'7" 9ÖrPrPlc1Pl'c11r. 
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Karacabey bogaz1 
• • etüdler 

Bogaz sefere müsaid 
bir hale konacak 

Buna ·(Hususi) - Son günlerde hü
kfunetimiz, Apolyond gölile Marmaray1 
birle1tirmek yani Karacabey bogazm1 
seyrü<tfere müsaid bir hale ifrag etmek 
i<;in etüdlere ba1lam11t1r. Bilhassa Kara· 

cabey gibi memleketimizin en zengin ve 
mümbit bir mmkasmda yeti1en ve dogru
dan dogruya Avrupaya ihrac olunan mil
yonlarca kilo sogan ve bakla gibi mad -

delerin bu havaliye temin ettigi büyük 
kazancdan baika 1stanbulla da s1k1 bir 
münasebeti temin maksadile bu (bogaz) 
yolunun ac;1lmas1 iii devlet programma 
girmi1 bulunmaktadir. 

lkt1sad Vekaleti Deniz Y ollart Umum 
Müdürü Ayetullahla heyeti idare azasm

dan Hayreddin bu etüdü yapmak üzere 

~ehrimize gelip Karacabeye gitmi1lerdir. 
Ayetullah; bu kanaldan lstanbula ne 

gibi tüccar C§Y&St gidebilecegini, buna 

mukabil 1stanbuldan neler gelebilecegini 

tetkik etmii ve bu nakliyata elveri1li va
s1tanm ne olabileecgini incelemi1tir. Ay -

nca, bunlann dogrudan dogruya 1stan -
bula m1, yoksa civar iskelelerden aktarma 

suretile mi ii görecekleri tetkike muhtac 

görülmü1tür. Ayetullahla Hayreddin Ka

racabey ve M. Kemalpa§a kazalarmda 

tetkiklerine devam edecekler ve neticeyi 

bir raporla V ekalete bildireceklerdir. 

MOTEFERRIK 

Daireler, mektebler acr1k 
Milli Hakimiyet Bayram1 münasebe

tile cuma günü ögleden sonra tatil ya -
pan resmi dairelerle mektebler bu sa
bahtan itibaren tekrar a~tlacaktll'. 

Ge~en yila nazaran 15 
milvon lirahk bir 

fazlabk var 
izmir {Hususi muhabirimizden)-Ti

caret odasmm btr istatistigine göre, 937 
y1Jmda hmir Jimanmda yapilan ihra -
cat, 936 ya nisbetle 15,420.333 Jirahk 
bir fazlahk göstermektedir. 936 da 
38,022.451, 937 de ise 53,640,784 li -
rahk ihracat yap1lm1!hr. Görülüyor ki, 
arada, memnuniyeti arhran bir fark var
dir. Halbuki 93 7 de, Al man kleringinin 
aksamaSI yüzünden, incir, üzüm sati1lan 
pek iyi gitmemiitir. Ayni zamanda re • 
kolteleri de az görülmüstür. 936 da 
9,721,484 lirahk üzürn ihracma mukabil 
937 de 6,269,740 lirahk ihracat yap1l -
m15hr. 1ncirde de 936 mn tutan 
3,987,866, 937 nin ise 3,253,856 liradir. 
Buna raii;men, 937 ihracahmmn kabank
hg1, tütünden, tütün sat11mdan doii;mu1-
tur. 937 de 29,96 J ,707 lirahk ihracat 
yap1lm1stir. Halbuki ayni mahsulün 
936 ihracalt J 2,756,539 lira idi. Arada 
J 7 milyon küsur lirahk bir fark olmui 
demektir. Maamafih, 1unu da i1aret e -
delim ki, 937 de ihrac edilen mahsuJün 
bir k1sm1 936 dandir. Zeytinyagmda da, 
936 nm 263,991 lirahk ihracahna mu • 
kabil 93 7 de 1.5 milyona yakla11lm11 -
llr. 

937 y1h i<;inde, üzüm, incir, tütün, pa
lamut hülasas1, pamuk, meyankökü ve 
zeytinyagmdan • mmtakamIZ itibarile -
ald1ii;1m1Z para 46,496,000 lira tutmak -
tadtr. Geriye kalan 7 milyon küsur lira
hk varidat da, diii;er mahsullere aiddir. 

93 7 rakam1, bize diger y11larla iyi bir 
mukayese im kam da vennektedir: 

936 da 4 J ,5, 935 te 39,5, 934 te 
34,6, 933 te 37,3, 932 de 44,2, 931 de 
50,6 milyon lirahk ihracat yapm11hk. 
930 senesinden geriye olan senelerde ise 
71 milyondan 99 milyona doiiru bir gi

di1 vardir. Halbuki, o zamana göre, 1art
lar c;ok degi1mi1tir. 937 rakamt, ancak o 

senelere nisbetle geridir. F akat buhranm 
ba1lad1g1 tarihten sonraki y11lara nisbet
le <;ok i:i:idir~ ,k 

Bahar1n güzel günü 
Dün, fstanbul baharm tad1ru ilk defa 

olarak tatb. Sabahki kesü sis, saat ona 
dogru da~Imaga b~lam1§ ve gün~ 
c;ok ge<;meden kendini göstermi§tir. 

Ögleden sonra, hava yaz günlerini ha
brlatacak derecede s1cakt1. 

Bayram ve tatile rashyan bu güzel 
günü, bir~ok kimseler k1rlarda gec;ir -
mi§lerdir. 

Mecidiye köyü dün !uncahmc; kala -
baltktt. 

Baharm bu ilk gününden lstüadeyi 
ka~1rmak istemiyenler arasmda vapu -
ra binerek Bogazi~ine ve Adalara gi -
denler de görülmü§för. 

Kumar oynabrken ..• 
Bosfor apartunarunda birinci katta 

oturan Ali, evinde kumar oynatirken 
suc; üstü yakalannu§, ortada bulunan 25 
lira para ile dört deste iskambil, bir sa
at ve 87 fi§ musadere edilmi1tir. 

Ba1ta Celal, Arosyan, Vehbi, Vllld -
mir, Mahmud olmak üzere sekiz kumar
baz hakkmda kanun! takibata ba§lan -
m!§hr. ---Kundurac1 b1cragile ..• 

Dün, Galatada Necatibey caddesin -
de 188 numarah dükkanda oturan Kun
durac1 Feyzullah, Arabcamiinde otu -
ran kundurac1 Ziyaya ~atarak: 

- Sen benim dükkarumm üzerine ne 
demege dükklln a<;bn? demi§tir. 

Fena halde sinirlenen Ziya, Feyzul -
!aha hücum ederek kundurac1 b1~agile 
onu sol memesinden agirca yaralam1§ -
br. 

Yarali Beyoglu hastanesine kaldml -
m1~. su<;lu yakalanm11tir. 

Bursa • Y eni1tehir Bi~ki Y urdu 

Bursa - Yeni~ehir ( Hususi) - i;)ehrimiz Bic;ki Yurdu tedrisatm1 sona 
erdirmi§ ve imtihanlar neticcsinde 13 genc luz mezun olmu~tur. imtihanlar
dan sonra ac;1lan talebe i§leri sergisini binlerce ki§i ziyaret etmi§tir. Gönder
digim resim mezun olan gcnc kizlan gösteriyor. 
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Siyasi icmal 
Ademi müdahale 

komitesi 
a ngiliz ve F rans1z Ba1vekilleri Lon-0 drada ve Almanya ile !talyanm mu-

kadderahm ellerinde bulunduran 
Hitler'le Mussolini Romada bulu1up gÖ
rÜ$ecekleri bir mada muhtelif beynelmilel 
müesseselerin de toplanblan yap1hyor. 
Bunlardan biri bugün Londrada topla• 
nacak olan ademi müdahale komitesidir. 

Haricdeki devletlerin 1spanya i1lerine 
karnimamalanm temin ic;in 1ngilterenin 
önayak oldugu bu heyet 27 devletten te· 
~kkül etmi1ti. Bunlarm arasmda Avru• 
panm bütün büyük devletleri vardir. Fa· 
kat iimdiye kadar bu heyet ya ittifakla 
bir karara gelemediii;inden, yahud ittihaz 
edilen kararlar, gene verenler tarafmdan 
tutulmad1ii;mdan bir türlü ademi müda• 
hale iiini yoluna koyamam11tt. Bununla 
beraber ademi müdahale prensipinin ya-
1amasina hizmet ediyordu. Aksi takdirde 
devletler ac;1ktan ac;1ii;a birbirlerine c;ok· 
bn girmi1 0Jacaklard1. Son zamanlarda, 
F ransa, diii;er hududlarm bitaraf müsa· 
hidlerin kontrolu altmda kapah bulun• 
mad1g1m iJeri sürerek kendi hududunu 
ac;m1!. buradaki Danimarkah mÜ!ahidle· 
ri de uzakla1hrm11h. 

Su kadar var ki F ransanm, hududunu 
ac;mas1, kendisinin resmen ve a<;1k<;a te• 
veccüh gösterdiii;i tarafa, yani merkezi 
Barselon' da bulunan hükumete yardim 
eltnesi ic;in bu devlete hak ve salahiyet 
vermi1 deii;ildi. Cünkü, ademi müdahale 
prensipini resmen hi<;bir devlet terketme• 
mi1 ve binaenaJeyh komiteden aynlm'l• 
mt!h. Böyle olmakla beraber 1talya hü
kumetinden telkin ald1ii;1 1üphesiz bulu· 
nan bazt 1talyan gazeteleri, Fransamn 
1spanya hükumetine azim miktarda harb 

levaZimJ göndermis oldugunu iddia et· 
mekte ve bunlar Reri almmad1k<;a F ran· 
sanm ecnebi gönüllülerin geri almmasmda 
1srara hakk1 olam1yacagm1 beyan etmek· 
tedirler. 

Son zamanlarda Ademi Müdahale 
Komitesinin aal durmasma bir «beb de, 
mali zorluk, yahud bu heyete kar11 baZI 
azalarmm yapbgt boykottur. Barselon 
hükumeti taraftan bir bliyük devlet, a· 
demi müdahale filen tatbik edilmedikc;e 
kendisinin komiteye aid mali yardtm bis· 
sesini venniyecegini bildirmi1ti. 

Almanya ile 1talya dahi, o devlet his
sesini vermediki;ie kendi hisselerini tedi· 
yeden imti11a etmitlerdi. Neticede. komi· 
tenin zaruri masarifini kar11hyacak para• 
s1 suyunu c;ekti. Bu gidi1le mayJSm on 
be1inde komitenin parasIZhk yüzünden 
büsbütün kapanmas1 icab ediyordu. 

Son <;are olarak delegelerin hususi pa• 
rasile idare edilecek tali komite vasttasiJe 
ademi müdahale prensipinin ya1amas1 

dü1ünülmü1tü. Diiier taraftan F ransanm 
hududunu kapatmasma i1 ba1mda bulu
nan sollarm hükumetleri müsaade etmi
yordu. 

Halbuki fnRiltere ile 1talya arasmda· 
ki son anla1mamn tatbiki i<;in fspanyada· 
ki gönüllü meselesinin, ya komitenin ka• 
rarla1tlracaii;1 yolda, yahud böyle bir ka• 
rann icrasma vakit kalmad1Ri takdirde 
dahili harbin nihayete ermesini müteak1b 

tasfiye edilmesi; Habe1istanm 1talyaya 
iJhak1m tanunak gibi 1art konulmu1 oldu• 
i'!undan bu heyetin bir an evvel toplan• 
mas1 ve bir karara gelmesi icab ediyor· 
du. 

F akat bunun ic;in F ransamn, gönüllü· 
Jerden yüzde altm11 be1inin <;ekilmesi ka
fi görülmesi hakkmdaki fngiliz teklifini 
kabul eltnesi ve bunun tahakkukunu bek• 

lemek üzere de bir bu<;uk ay müddetle 
F ransan1n Pirene hududunu ecnebi mü-
1ahidlerin nezareti alunda kapal1 tutma
st icab ediyordu. 

Fransa, !ngiltereye, bilhassa Londra· 
da iki taraf Basvekillerinin aradaki siya• 
si meseleleri ve askeri ~leri görü1mek ü

zere toplandtklan bir mada, muhalefet 
etmek istemediii;inden 1ngiliz plamnt Al· 
manya ve 1talya gibi kabul etmi1 ve hu· 
dudu da kapatmaila raZI olm~tur. Bu 
suretle komitenin toplanmasma, para me
selesi henüz tesviye edilmediiii halde dahi. 

bir enge! kalmaßll$br. Burada verilecek 
kararlar lngiliz - ltalyan anla!m&Slrun bir 
an evvel tatbik1 ve F ranstz - italyan mÜ· 
zakerelerinin ilerlemesi ic;in büyük ehern• 
miyeti haiz olacakbr. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

1nhisariar Umurn müdürü 
Bir müddettenberi Avrupada bulu • 

nan inhisarlar Umum müdürü Mithat, 
ay sonunda §ehrimize avdet edecektir. 

Cumhuriyet 
~=--

N üshas1 5 kuru1tur 

Abone ~eraiti j T~;:ye 
Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 • 
tl'c ayhk 400 • 
Bir ayllk 150 • 

Harie 
lt.in 

2700 Kr, 
1450 • 

800 • 
l'.oktur 



25 Nisan 1938 
- -- - -

Sudet'lerin istekleri 
~ekoslovakyadaki Alman ekalliyetinin reisi 

diin hükfunetten istediklerini tasrih etti 

CUMHURIYET 

~ocuk ve terbi_ye 

Hatay intihab kontrol 
heyeti Antakya' da 

Mekteblerde ceza 
Yazan: ALi KA.MI AKYOZ 

-2-

HEM 
3 

NALINA 
MI HI NA 

Ordunun ü~ bayram1 
23 nisan milli bayram1nda, Türk or• 

dusu aynca ü~ bayram daha yapb: 

ko Karl?vivari 24 - Südctlcr firkasmm 1 mckte vc binacnalcyh C:ekoslovakyay1 
f ~gr~mdc bir nutuk söyliycn mczkur Almanyaya düiman dcvlctlerlc pek s1ki 
Ir t hderi Hynlayn, 1unlan istcmi~tir: muahedcler akdinc sevkcylcmektcdir. 

rn 'II -:--:- Alm an ckalliycblc C:ckoslovak Diger taraftan C:cklcr 1unu anlam11 • 

Heyet azalar1 i'e 
bai;lam1~ bulunuyor 

Antakya 22 (Hususi) - Hatay intiha
bm1 kontrol edecek Milletler Cemiyeti 
heyeti geldi. Heyetin ikametine Aye • 
azyan apartimam tahsis edilmi§tir. 

Denilcbilir ki: Sosyctc madcmki ada· 
leti gözetiyor, o halde su~lular i~indc 
bünye, miza~. veraset, muhit; tcrbiyc vc 
hayat icraiti kurbanlanmn ahlaki mes'u
liyetleri olmad1g1m da düiünmesi laz1m 
gelmcz mi? Gelir. F akat sosyctc bu gibi 
mülahazalarla varhg1m tehlikede b1ra -
kamaz. Nas1l mei'um b;r kaderin scvkilc 
olursa olsun mademki bu mücrimler sos
yctcnin varhg1m i,ten kcmirip tchdid edi
yorlar, onlara kar11 sosyal müdafaa la • 
z1md1r, hakhr. Umumun hukuku namma 

te§kil cdccegine kani bulundugu kimsclc
rc bu cezay1 verir. 

Bundan birka~ bin senc cvvcl Eflatun 
su~unu sakhyanlan hastahg1m sakhyan 
kimsclcrc benzctcrck: «Böylc bir adam, 
demi1tir, i§ledigi su~u gidip haber ver -
mcli ve hak ettigi cezay1 sosyetcdcn iste
melidir. Bu harekct onun kcndi mcnfaa -
tine de uygundur. Ccza kizgm bir dcmir
dir ki yarayi daglar. Hasta ruhlara sag
hk, ncfsine csir olanlara hürriyct bah • 

1 - Y cdek Subay okulunu muvaffa. 
kiyctlc bitircn l 800 münevvcr genc, yar· 
subay olarak orduya iltihak ettiler. Mem· 
lekct, kcndilcrine muhtac oldugu zaman, 
bu 1800 genc de k1t' alannm ba1mda iy
manh gögüslerini yurda sipcr edecckler
dir. 

1 etin1n t d k' b' · 1 d 
2 am müsavahmn tamnmas1, lar ir 1, mm grupumuz a ost~a an-

stat" ::-„ Alman ckalliyctinin bir kanuni la1mad1klan müddet~c Almanya ile hi~ 
3
usunun tanmmas1, bir itilaf imkam yoktur, 

de SU <;ekoslovak cum~~~ycti d~h!lin· <;:ek milleti ge~c.n yirmi sene i~inde 
bu d~t Almanlar araz1smm tahd1di ve <;ekoslovakyay1 tc1k1! cden millctlerle 

Bir k1sm1 tskenderunda ,ah§acak olan 
heyet azalanmn isimleri §Unlardir: 

Roger Secretan (lvi~re), Jac-

Büyük Harbdc vc bilhassa bu harbin 
cn kanh mücadelclcrinc sahne olan C:a· 
nakkalcdc ycdek yarsubaylar, kahraman
l1kta muvazzaf karde1lcrinden asla gcri 
kalmad1klanm göstcrdilcr, aslanlar gibi 
dövüicrck gazi ve iehid oldular. 

4araz1nin tamnmas1, anla§mak hususunda pek ~ok zamana 
Yef h-;- S~detlere aid arazide muhtari: malikti. F akat <;ekler sulh konferans • 
r'l 

1 ~lz b1r Aiman idaresi vücude geb· larmda yaptiklan vaidleri ve Senjerm 1 ~es1, muahedesilc giri1tikleri taahhüdleri tu~~ 

ques Lagranga (Bel~ika), H. Ch. 
G. J. Van dar Mandare (Holanda), H. 
Reimers (Norve~). sonradan tayin edi
lecektir. 

adalct de bunu ikt:za eder. 
0 haldc, diycccksiniz, dclilcr ni~in cc

zadan muaf kahyor? ~unun i~in ki deli 
harckatm1n neticclcrini hesab etmck ka
biliyetinden bütün bütün mahrum olan
lardIT. Bununla berabcr onlar da su~ ii
lemcse bilc bir ycrde muhafaza altma a
lmIT ki bu da bir ncvi hapis cczas1d1r. 

5eder. Su~lu bu saycde e>ki ahcnk vc in
tizamma kavuiur.» 

Ccza hakkmdaki 1u umumi mütalea • 
lar, mcktcblcrdc tatbik oiunacak cczala· 
rm csas1 hakkmda bir fikir vcrmekle bc
raber ccza kanununa tcmas ctmiycn ta • 
lebe suc;larma kar11 ne yap1lacag1 hak • 
kmda sarih bir fikir vcremcz. T alcbcnin 
coza kanununa tcmas eden su~lan hak • 
kmda bile ccza kanunu avnen tatbik o • 
lunmuyor. <;ocuk veya mürahik oldugu· 
na göre ceza tadil vcya tccil olunuyor. 
Kald1 ki laiche su~larmm c;ogu ccza ka
nununa temas ctmez. Y ani vatanda1lar 
ic;in o, bir su~ bilc dcgildir. F akat mek
tcbin bir arada toplu olarak temin cdecc
gi tcrbiyc vc talim bakim1ndan onlar ta
lebc i~in su~ olur. 0 halde bunlara biz 
kanunun tayin cttigi cczalan vcrcmeyiz. 
Mekteb sosyctcsinin sclämcti namma o· 
nun ahcngini bozanlan kendi hallcrine de 
buakamayiz. Sözlc gözlc yola gelmiycn 
~ocuklara ccza vcrmcgc mccbur olursak 
bu cczanm 1ckli, mahiyeti vc istihdaf et· 
tigi gayc nc olacakt1r. Bu mcseledc Eks 
Üniversitcsi rcktörü, tamnm11 tcrbiyecilcr
dcn yukanda bahscttigim Jül Payo 1u 
mütaleada bulunuyor: 

Türk ordusu, yeni yedck subaylann 
iltihakilc millctin her •m1fma mcnsub 
1800 gcnc zabit daha kazanm11hr. Bu 
bak1mdan, 23 nisan milli bayram1, ordu 
i~in bir bayram daha olmuitur. 

- Südetlerin arazisi haricindc ya- mam11lard1r. Halbuki bu vaid ve t h-
§IYan Al 1 · · h' db' 1 · h"dl h J• b " d aa 

6 rnan ar 1~m. 1maye. te 1r en, u er„ „a a ugun e C:ckoslovakyanm 
- 1918 senesmdcnben haks1zhkla· tc1ckkulunde csas bulunmaktad r 

ra du 1 Al 1 k 1 k ir. -,,c • 
t . ~ar o mu1 olan Südet man ara os ova yada oturan ckalliyetlc b t· 
•zrn1n t · 1.• h'b 1 d r ser es 

7 a 1tas1, 1gc sa 1 o ma 1klan gibi büt'' h k • 
- Südet Almanlarm Alman ko • lardan istifade cdcmiyorlar B''ut~ ak I 

rnonv lt' · . 1 1· 1. l · u un c a • 
f 1 e mc mhsab vc nasvona • sosya 1zm iyct er 1cref vc haysiyctlc 1 l'f d'I · 
e s.f · · d f • · · k h k I b c 1 c 1 cm1· csm1 mü a aa ctmcg1 1stemc usu· ycce o an öylc bir mua l k 

sund . , 1 1 1 'dd l mc eye ar11 
a tamam1le scrbest 01ma an. • • 11 et c protcstoda bulunurl B' h'' 

H l . ,. tL · l .. d ar. 1z, ur 
en ein 1n nu 1<U msan ar 1~m c hür olarak k . 

Karlsbad 24 - Südct Almanlar1 reisi tiyoruz.» ya1ama 15 • 

Hcnlein bugün sekiz yüz binden fazla fa. Henlcin, cvvccc bild' d'•· · d' 
al azas1 bulunan parti kongresindc söy • noktahk mutalcbati ilcr' 

1
:. :rr12 

yc 
1 

ledigi nutukta demi§tir ki: bu mutalcbati artirmag·a
1
58

5
1"..'h.u tt~n sbonra 

1 · • b' d h kl a 1yc 1 vc un-«- Südet Almanlan mese esmi ir a a 1 oldugunu v f k „ d Al 
ekal!iyet statüsü ile halletmek i~in C:ck- lar1m kendilcrinc vce ya alt su b~\„ ~a~
lerin yaphklan te1ebbüs akim kalm11hr. Sizhklara ragmen api. an lh un ~ -
Filhakika böylc bir statü Ceklerin yirmi yard1m ctmck ve u" umumbi su cscrdmke 

„ · · · 1 d Al l zcrc unu yapma 1 • 
•ene suren hakim1yetlen a tm a man- arm1 chcmmiyctlc k d t · d · 
lara yaptiklan haksizhklann ebediycn tir ki : ay e mi1 vc emi1-
devam1m tazammun ederdi. Bugün her 
zamandan daha ziyadc az serbest bulu
nuyor ve istikbalimizin tehlikede oldu • 
gunu pekala bi!iyoruz. Eger Cck devlot 
adamlan hakikaten Alman millcti ile 
dostluk münasebetlerine giriimck isti -
vorlarsa zihniyctlerini tamamilc dcgi1 • 
tirmelidirlcr. 0 zihniyet ki, Ceklcri Al
rnanhga kar11 bir slav duvan telakki et

«- $imdi hüsnü niyctlcrini gös -
tcrmck . sir~s1 <;ek millctine gelmi1tir. 
Cck millcti bizzat kcndisindcn ziyadc 
F ransa vc Sovyct Rusya ilc akdettigi mu
ahcdel~rc güvenmeklc hata cdiyor. Biz 
nc dahildc vc ne de haricdc harb istcmi
yoruz. F akat sulh i~indc harb dcmek o
lan bugünkü vaziyeti de istcmiyoruz.» 

" 1 1181 · :i 1111111 111/nllRHllnlll 11nm111111tt111•u"'
111

.,., __ „ __ ,_ (a.a.) 

Silählanma yari~n 1 Alman manevralar1 
Amerikan f abrikalar1 
1500 tayyare yapacak 
Londra 24 - Observer gazetesine 

göre Amerikan fabrikalan önümüzdeki 
on iki ay zarfmda 1500 tayyarc in1a cdc
bileceklcrdir. Bu tayyarclerin yans1 fn -
giltercye verilccektir. 

Obscrver gazctcsi, bilhassa cntcrcsan 
olarak -u~an kalclcri- zikrctmcktcdir. Zi
ra bunlarm 2000 milden ibarct olan tesir 
dairelcri !ngiliz tayyarelcrinc a~1k~a fa
iktir. ( a.a.) 

<;inde tiddetli muharebeler 

Motörlü k1taat günde 
150 kilometro yapb 

. Be~lin 24 - Havas aians1nm muha • 
bm b1ldiriyor: 

1Ik dcfa olarak bütün .ordu, §cfi Ge • 
neral von Brau 't " h 'd „ 11 1 m uzurunda a~1k ara-
z11·c ]u~ gün sürcn talimlcr yapm11tir. Bu 
ta 1m erden mak d „ ] . • 
sirl . . „ sa ' motor C§hrmcmn tc-

enm gostrrmck ve motörl „ k t' 1 
mcnsub b' k . u J a ara ir as cnn uzun „ „ „ 1 d sonr „ . yuruyu1 er cn 
d' aldm~esm. surcttc ~arp11maga muktc

" 
0 .u~unu ispat etmcktir. 

!bl~ ik1 gün zarf1nda motörlü k1ta'lar 
gar 1 Almanyada kain p d b . 
rmda L. ' a er orn c1va • 

Husu11i mahheme azasi 
Aristide Phocas (Yunan), Krüüe -

Jensen (Norve,), Pierre Burnier (is -
ve~). 

Ajanlar 
A. P. Nicol (ingiliz), Dodgson (!ngi -

liz), G. Hilhouse (lngiliz), E. Polet 
(Bel~ika), G. Vandenbulcke (Bel,ika), 
Fernand Houss (Bel~ika), Jemetre 
Boujouris (Yunan), Demetre Stepha • 
nou (Yunan), A. L. Wurfbain (Holan -
da), A R Bennewitz (H<ilanda), J. 
Lugt (Holanda), Jonas Lie (Norve~). 
E. de Rlomargen (!svec), Erik Dalin 
(lsve~), J. Lecomte (tsve,), Roland 
Gorge (tsve,), Bragoljub Pavkovitc 
(Yugoslav), !van Tomsig (Yugoslav). 

Bu heyetlere yerlilerden de tercüman 
ve kätib gibi memurlar almacag1 haber 
verilmektedir. 

Almanvada bulu

nan Leh ekalliyeti 

Polonyah bir meb'us 
~ikayette bulunuyor 

Var§ova 24 - Diyet hariciye encü -
meninde beyanatta bulunan meb'uslar
dan Jan Valevski, Almanyay1 ekalliyet
lere mütekabilen iyi muamele edilme -
sine dair olan Almanya - Polonya be • 
yannamesine Polonya derecesinde ihlas 
ile riayet etmemekte olmakla itham ey
lemi§tir. Mumaileyh, nasyonal sosya • 
!ist te§ekküllere dahil olm1yan Polonya 
köylü ve amelesinin bir talrun tazyik • 
lere maruz kalmakta olduklanm söyle • 
mi§tir. (a.a.) 

Orta A vrupadaki son 
va,.;hretin akisleri 

Belgrad 24 - Dün ba:;makalcsindc 
An1lus'la alakadar bcynclmilel vaziyeti 
tctkik cdcn Y remc gazctesi 1öy]e yaz1 • 
yor: 

Sosyal müdafaa nazariycsi de tutun • 
mak i~in ötckinden fazla kuvvcti haiz gö
rülmüyor. T ecrübe ile sabit olmu1tur ki 
mücrimlcrin ~ogu sab1kali güruhundan • 
du. 0 haldc cczanm, korkunun bunlar 
üzerinde bir tcsiri olmam11 demcktir. Biz
zat cezaya ~arp1\an mütenebbih olmazsa 
bunun digcrleri üzerindeki tesiri ne ola
bilccegini arhk hesab ctmeli. Cczalann 
cn müthi§i ki ölüm cczas1d1T, onun bilc 
beklenen tesiri yapamad1g1 görülüyor. 
Hcm ba1kalarm1 korkutmak ic;in bir kim
scnin §ahsile hayatilc oynamak adalcte 
s1gar m1? Bu, hakS1zhkla mücadelc 
cderkcn bizzat haks1zhga dü1mek dcgil 
de ncdir? Cezanm osasinda adalct ol • 
mak 1artt1r. Mes'uliyctin ismini degi1tirip 
ahlaki mcs'uliyct yorinc, sosyal mes'uli· 
yet dcmekten ne ~1kar? Kclimclerlc biz 
onlan nekadar ay1rsak esasta onlar gcne 
birlc1iyorlar ve sosyal dedigimiz mcs'u-
liyetlerin i~indcn genc ahlaki mes' uli • 
yetlcr ~1k1yor. 

«Cczadan ancak yapabilccegini iste -
mclidir. Ccza dcmek cczai bir ac1 ( unc 
douleur infligee) dcmcktir. Böylc oldu
gu i~in (ac1) nm psikolojik vc moral tc· 
sirlcrini haizdir. Her ac1 gibi o da bir 
tazyik ( deprcssion) icra cdcr ve kötü o
lan h1rslara, tcmayüllerc kar11 durmak 
ic;in tatbik olunur. F akat ccza su~un vu
kuundan sonra tatbik ohmdugu i~in ceza 
vcrmektcn maksad ilcrido cezaya ~arp1l-

Görülüyor ki ceza nazariyelcri hcnüz 
temyiz karanm almam11br. <;;ünkü sos • 
yete bu nazariyelcrle kendi hukukunu 
müdafaa edemedigi fcrdlcrin haklanm da 
muhafaza edcmcmcktcdir. Zatcn bu 
haklarm muhafazas1 vazifcsini ona kim 
vermiitir? Bu da sorulacak bir1eydir. 
Eger halk idarclcrinde oldugu gibi bu 
vazifc ona gene halk tarafmdan vorilmi§ 
degilse bu sual yerinde olur. 

mak korkusunu vcrmek c.lacakllr. C:ocu
gun i~inden geien zararh ilcaata kar11 ko
nacak polis hcsabca i1te bu korku olu • 
yor. Bu korku c;ocugun iradesini disiplin 
albna ahr. Düiünmedcn hcmen kap1h • 
verecegi birc;ok mcyilleri tadil cdcr. Ani 
öfkclcrinin ve hoyrathklanmn önünc gc
~er. Yalan söyliyccogi zaman onun ar • 
dtma gelccck mücazat ihtimali hatmna 
gclir. 

2 - Dört askcri lisenin sporcu gcncli· 
gi, orduda spora vcrilcn büyük vc hakh 
chcmmiyctin canh vc gürbüz bir misal ve 
timsali olarak T aksim stadyomunda gü• 
zel bir spor bayram1 yaptilar. Sporun her 
iubesindc ~ah1an c;elik vücudlü vc tcmiz 
amatör ruhlu gcnclcrin saflan bircr kale 
gibi dizilmiiti. Onlan, yarm her biri bir 
kahraman Türk zabiti olacak bu gencleri 
görüp de iftihar vc heyecan duymamak: 
kabil degildi. Askcri lisclcrin bu spor tc• 
zahürü, 23 nisan milli bayrammda, ordu 
i~in ikinci bir bayram oldu. 

3 - 0 gün, T aksim stadyomunda, bu 
yüzlerce vc yüzlcrcc gcnc askcr sporcu 
bayram yaparkcn Niste de süvari ekipimiz 
zafcr dcnilccck kadar büyük bir muvaf• 
fakiyct kazamyordu. Bcynclmilel atli 
mani müsabakalannda, ciddcn ~ok kuv • 
vctli vc ~ok ~ctin rakiblcr kar11la1ir. Bun• 
lar arasmda, evvcla Frans1zlarla bcrabc• 
re kalmak, sonra onlarla bir daha kar11• 
laiarak galib vc birinci gelmek her Tür· 
kün gögsünü kabartacak bir muvaffaki• 
yettir. Ath mani müsabakalannda Fran• 
s1z süvarileri ve atlan, daima, birinci saf• 
ta gclir. F rans1z ekipi, bu müsabakalarda 
en korkunc rakiblerdcn biridir. Ordu• 
muz, Siivari Binicilik okulu ~in mütehas· 
SIS muallim olarak bir FranSiz subaym1 
sccmck surctilc Frans1z biniciliginc ncka· 
dar k1ymct verdigini göstcrmi1tir. Bu iti· 
barla kahraman süvarilcrimizin ycdi mil
lct arasmda Frans1z ekipini de yenerck 
birinciligi kazanmalanm bir zafcr telakki 
cdiyoruz. 

Türk subaylarmm Nis'tc kazand1g1 
bu za fcr, Türk ordusu i~in, 23 nisan mil· 
li bayram1 gününde, ü~üncü bir bayram 
olmu1tur. 

Türk ordusu, Türk millctinin disiplinli 
ve fcdaH.r gcncligi, Türk kudrct ve kah· 
ramanhgmm ta kcndisi, Türk millctinin 
ruhu ve zübdesidir. 23 nisan milli bayra· 
mmdaki bu ü~ bayram orduya kutlu ol-Hankov 24 - C:in kaynaklarmdan 

biidirildiginc göre, Japonlann Yihsicn ci
vannda C:in ccphcsini yarmak i~in yap • 
hklan bütün gayretlcr akim kalm11br. 
Yihsin'de bulunan Japon kuvvctleri, Ti • 
cntsin-Pukov demiryolu hath tahrib edil
mi1 oldugundan, ancak tayyarclcr vas1 -
lasile yiyccck ve mühimmat alabiliyorlar. 
lin1i'nin cenubu garbisindc 1iddctli bir 
llluharcbe olmaktad1r. 

k · tl '';J'e tc ve T cutoburgcr - Vald' dc-

k~] s1r ar akn vc ~ukurlardan gündc 150 

« Avuslurya cumhuriyetinin ya1a • 
yam1yacag1 hcrkc..;e malumdu. Bu mem
lckctin dünya haritas1ndan silinmesi has· 
tahkh bir noktamn kaybolmas1 dcmek
tir. Dünkü Avusturya degi1en siyaseti, 
bazan F ransa ve bazan ftalya ve Alman
ya ilc oynad1g1 vals, Habsburg'lar lchin· 
dcki lejitimist hareketi vc komünist pro
pagandas1 icin te1kil ettigi mcrkezlc bü
tün Avrupa icin daimi bir endi1c mcmba1 
idi.» 

Filhakika ccza bakk1 bir devlctin cn 
saglam tcmellerindcn biridir. Devlet ki 
bidayette fcrdi idarclcrin bir araya gel -
mcsilc vücud bulur; gene ancak bu ira • 
delerlc tutunabilir. Dcmokratik idarelcr· 
de dcvleti tc§kil cden fcrdlcrin kendi hak
lannda zecri muamelc icras1 salahiyctini 
kendi arzularilc dcvlctc ''crmi1 olduklan 
farzedilir. 0 haldc devleti vas1ta edcrek 
kendi kendini cezalandiran gcnc halk • 
hr, halkm kendisidir. 

Bununla bcrabcr mücazatm faydah 
olabilmcsi i~in ~ocuga ilk ya1lann mf 
hayvani olan cgoizmindcn vc kabahg1n
dan ni~in kurtanlmas1 vc insanhk mcr • 
tcbesinc yükseltilmcsi clz~m ve zaruri ol- sun. 
dugu anlahlm11 olmah, ona iyi hazmcde-

1 omctrc atctmck .1 . . 
lard1r. sureh e m1p ~1km11 -

0 haldc adalct mcfhumunun csas1 §U 
oluyor: F crdi, ma§eri hukuku nasm baz1 
kimcsclcr vcya bizzat devlet tarafmdan 
ihlal olunmasma kar11 bu haklann mü • 
dafaa vc muhafazas1. ~u tarifc göre a -
dalctin de csas1 halktan dogma ve sos • 
yaldu. 

ccgi bir surcttc ahlaki bilgi ( cnseignc • 
mcnt moral) vcrilmi1 bulunmahd1r. C:ün-

T alimlcrin ü~üncü gü „ lh . , 
dcrslerilc beraber b' nu c et tayim 

kü cgcr ~ocugun 1uuru ayd1nlatilmaz, 
akh bu iic yatmaz vc kcndi bayag1hkla
rma kar11 durmak i~in mürebbisine yar • 
d1mc1 olmazsa yalmz mücazat korlrnsu 
c;ocugun iradc kuvvcti demck olan i~yü· 
zünde hic;bir dcgiiiklik yapmaz. Sahtc, 
zahiri, yalanc1 bir hüsnü niyet vücude gc-

Hitler'in seyahati 
tahsis edilmi1tir. Bi;~ac g~c b~ürüyü~übnc 

1 d • --ne 1 ata1cs1 u 
mancvra ar a hazu bul I d 

M b . unmu1 ar "· 
at uat, bu tahmlcrin m t'' 1 

h d ld . o or c1me sa-
asm a c c ed1lcn terakkilen' „ t d'"' · 1937 gos er 1g1-Muhadde1 cihada davet! 

Tokyo 24 - C:indeki Japon ordusu
nun eski ba1kumandam •General Matsui, 
nc1rettigi bir makaledc Japon millctini 
komünistlige kar11 mukaddcs cihada da
Vet etmckte vc bu hususta J apon millctinin 
disiplin vc enerj1 göstcrmcsini istemcktc
dir. 

m, csasen scncsinde yap1] 
1 • • an mancv-

ra ar nchcesmdc bu yolda H . 
1 k d d'ld'"' . muva ak1yct-
;rl ay Ae ' 1g1m ve bunlann Alman or-

Yreme bundan sonra Kücük ftilaf 
devletlcrinin Cekoslovakyaya kar51 giri1-
tiklcri taahhüdlcrden bah„tmekten vc 
Kücük !ti!af paktmda bu taahhüdlerin 
ancak Macaristan tarafmdan yap1lacak 
muhtcmel bir taarruza aid k1S1mlannda 
sarahat mevcud oldugunu kaydcylcmck
tedir. 

Ccmiycte dahil olan her fcrd z1mni bir 
mukavcle ilc dcvlctin kanunlanna itaat 
ctmcyi taahhüd ctmi1 say1hr. 0 kanunlar 
ki vatanda1 s1fatilc onlarm tanzimindc 
dolay1sile kcndinin de bir payi vard1r. 
Hususilc o, dcvlctin bir ferdi kald1k~a 

tirir. f~yüzündc ~ocuk yalanc1, hilckar vc 
mürai olmuitur. 

Führere italyada yüz 
Alman gazetecisi 

ref akat edecek 
Berlin 24 (A.A.) - ftalyaya icra 

edccegi seyahattc Führer' c rcfakat cdc • 
eck olan yüz kadar Alman gazctccisi hu· 
susi bir üniforma giycccklcrdir. Bu ka • 
rar, gazctecilcrin muhtelif nasyonal sos • 
yalist tcsekküllcrin <;csid cc1id k1yafctlcrini 
iktisa ctmclcrine mani olmak i~in ittihaz 

edilmi1tir. 

Tiranda bir kabul resmi 
Jirana 24 - Dün ak1am sarayda, 

bütün hükiimct azasmm mülki vc askeri 
•r.kamn i5tirak tttigi büyük bir kabul rcs
llli Yap1lm15 vc Kral ilc müstakbcl Krali
~e burada berabcr bulunmu1lard1r. 

Kont Ciano Tiraya gidiyor 
C' Rom!' 24 - Hariciye Nazm Kont 
}(iano Italyan hükiimctini Arnavudluk 

ralmm cvlcnmc mcrasimindc temsil et· 
lllckk Üzerc yarm Tirana'ya harekct cdc
ce tir. 

.
1
1talya Kralm1 Dük dö Bergamc tem

'1 cvlemcktedir. 

Alman para kanunlar1n1n 
Avusturyaya tetmili 

Berlin 24 R • ed . . etrn. - e•m1 gazet e mb§ar 
R l§ olan yeni bir kanun paraya ve 

ayh§bank "! 1 ' n 1 a mu ea lik olan Alman ka· 
tun ~ri ahkäm1m Avusturya arazisine 
••miJ etmektedir. 

u ~.nd ~~~t~ryaya girdigi zaman da tc-
cyyu ett1gm1 tcbarüz cttirm kt d' ] 

B 1 b c c Ir er. 
unun a craber bu idd' I b „ 

h'dl k 1a ar az1 mu-

A
!• 1' crcke • Ilsmcn nakzcdilmi1tir. Cünkü 

man 1t a an Avusturya . d'kl . 
t" 1„ k , ] Ya gu 1 cn 

zama]n mo ohr u it ~ ~rda olduk~a mühim 
anza ar zu ur ctmiitir. (a.a.) 

Bafvekilimiz binicileri 
tebrik etti 

fstanbul 25 - Haber ald • „ 
B k.1 C ] 1g1m1za go· 

rc, a1ve 1 c al Bayar "t dd'd 
„ b k l . . k • mu ca 1 

musa a a ara 11hra etmek Üzcre Avru-
pada bulunan binicilerimizin N' t k' 

ff k. I . d I 1s e 1 mu-
va .a 1yet cn o ay1silc kendilerinc bir 
tcbnk tcl~raf1 cckmi, vc muvaff k' tl . . d . a IYC c-
r1n1n .evam1n1 tcmcnn1 ctmistir. 

Dan1markada nazi faaliyeti 
Kopenhag 24 - Social Democraten 

gazetesinin bildirdigine göre Al . . , man 
ve Danunarkah ?.az1le~. evve!ki gün Da-
nimarka ~'1esv1g mde u~ siyasi i~timaa 
i§tirak etmi§lerdir. Bu i~tima!arda söz 
alan hatibler - Gamal.J hacl.J büyük Al
man • yadan bahsetmi§ler ve hududda 
AJmanya lehinde mühim tadilät yapil
mas1 läz1m geldigini söylemi§lerdir. 

Bu gazete, Danimarkah - Führer -
Klanseu ile taraftarlarmm Danimarka 
tarafmdan unutulmamas1 läz1m geldigi
ni iläve etmektedir. 
lngiltere Krah bir otomobil 

kazas1 ge~irdi 

ih Avusturya milli bankas1nm banknot 
b raci hakkinda nihayet verilmi§ ve 
n~~kani~. tasfiyesine giri§ilmi~tir. Ya _ 
kas an itibaren Avusturya milli ban -
lar~~in ban~otlar1 piya,ada kanun! o
llJa] tedavul etmiyecektir. Maamafih 
not1sa~diklan, 15 may1sa kadar bu bank: 
ceki"r ~ yapilacak tediyati kabul ede
• erd1r. Avusturya milli bankas1 his 
e senedleri sah 'bl · -
~ahn .. J eri, senpdJerine mu ~ 
"Ust yuzde dii•t bu~uk faizli ve 100 A
••no~rya k_r?nu 1.25 mark hesabile 20 
a kle kab1h tesv1ye hazine bonolan a-
ca ard1r. 

Londra 24 - Kralm otomobili Vind· 
sor §atosunun revak1 önüne väs1l olma
dan biraz evvel diger bir otomobille 
musademe etmi§tir. Ne Kral ve ne de 
her iki otomobilde bulunan diger ze -
vattan hi~ kimse yaralanmamI§tll', 

(Yartn bitecek) 

ve devletin hizmctlerindcn müstcfid ol -

Y reme, gecen pazar günü Bene! tara• 
fmdan söylenen nutuktan sitayi1karanc bir 
lisanla bahsetmcktc ve bu nutukta Ce • 
koslovakya Reisicumhurunun bütün kom-
1u mcmlckctlerle vc bilhassa Almanya i
lc uyu5mak istcdigini söyledigi k1s1mlarm 
Yugoslavyada pek müsaid bir tcsir b1rak
hi(m1 ilave eylemektedir. 

duk~a o z1mni mukaveleyi tcyid ve sa
dakatini ispat cdiyor, dcmektir. • 

M1s1r Krah ile Batvekil 
aras1ndaki ihtilaf 

lngiliz - ftalyan itilafi hakkmda Yrc
me, Londra ilc Roma arasmda ba1hyan 
müzakcrelerin an' anevi fngiliz • ftalyan 
dostlugunu ihya eden müsbet bir netice 
vcrmcsinden dolay1 mcmnuniyctini izhar 
eylcmektcdir.>> ( a.a.) c KISA HABERLER ) 

* LONDRA 24 - <;:ember!ayn paskalya 
tat!llerinl ge~lrm11 oldugu Süth~rland'dan 
bu sab~h Londraya dönm~ ve dogruca 
Ba1vekalet dalreslne glt~tlr. * ROMA 24 - Zannedildlgine göre Llt
;:~~ ~~ Letonya yakmda Ita!yan ~pa-

r U&unu tan1yacaklard1r. 
N SEN - MALO <FransaJ 24 - Hava 4Ierl 

aztl'i Gl la lilambr'in lzdlvac merasimJ dün 
geceyarisi Sen - Servan klllseslnde tes'id 
edllml,tlr. 
* ROMA 24 - Popolo cll Roma gazcte

sinln bu sabahl:l nüshalan mUsadere edll
ml~tlr. 

* BERLi:N 24 - Yugoslavya Zlraat Na
zm Stanklvl~ bugün Berlln'e gelml§t!r Bu
rada seklz gün kalacak ve muhtell! ,;,ües
seselerl zlyaret edecektlr 
„* ~NDRA 24 - irla;,da Ba§veklll bu

gun o~Ieuzerl buraya ge!m~tlr. Malilm ol
duitu. uzere de Valera'mn bu zlyaret! ingl
llz - Irlanda muahedeslnl lmza etmek Jcln
dlr. 
* LONDRA 24 - Ba1vekll <;:emberft.yn, 

paskalye bayramm1 ge~ird!A'l i:sko~yadan 
bu sabah Londraya dönmiiltür, 

$imdi o ferd taahhüdünden nükul cdc
rck kabul ve teyid ettigi kanunlara biz -
zat itaatsizlik cdcrsc bu harekctinin aksi 
tcsiri görülmclidir. Görülmezsc kanu -

nun kuvvci tcyidivosi kalmaz. Mücerred 
bir kanun olur. Alemin nizam1 bozulur. 
Herkcsin rahat1 huzuru ka~ar. Ne ferd 
kalu, nc cemiyet. Buna kimsc raz1 ol -
maz. Umumi aheng! bozanlar kendi hak
larmda genc kendilcri adalctc cn uygun 
cozay1 verebilselcr kuvvci adliyeyc belki 
lüzum kalmazd1. F akat beicr bu husus
taki zaf1m takdir etmi1 ve bu salahiyeti 
kendi nzasilc kuvvci adliyeyc vermiitir. 
1ite hükiimetc ceza hakkm1 vcrcn bu mu
vafakat, bu sosyal mukavelcdir. 

Kahirc 24 - Kral F aruk bugün Bat
vckil Muhammcd Mahmud Pa1ay1 ka
bul ederek siyasi vaziyct hakkmda kcndi
silc görü1mü1tür. 

Siyasi mehafildc bcyan olunduguna 
göre, bir c;ok nazularm tayini hususunda 
Kralla Ba1vekil arasmdaki noktai nazar 
ihtilaf1 hcnüz tamamile bcrtaraf cdilmc
mi§tir. Yaziyetin bugün tavazzuhu bek • 
leniyor. 

Ruzvelt'in Meksikaya bir 
cevab1 

Va§ington 24 - Amerika ve Meksi -
kay1 aläkadar eden meseleler muva • 
cehesinde ittihaz etmi§ oldugu hatb ha
reketten dolay1 Meksika kongresi ta -
rafmdan kendisine gönderilen tebrik 
mesajma cevab veren M. Ruzvelt, §Öyle 
demektedir: 

•-Bize terettüb eden vazife, msfet 
prensiplerini tetkik etmek mes'uliye -
tini deruhde etmemizi icab ettirir. Ame
rikah ve Meksikah vatanda§larm arzu 
ve menfaatlerinin tatmin edilecegine 
itimad1m vard1r.• 

Bir tayyare rökoru 
Va§ington 24 - Albay Rober Hold, 

Kaliforniyadan Virjinyaya kadar olan 
mesafeyi 45 dakikada yani saatte va • 
sati 350 kilometre süratle katederek 
bombard1man tayyarelerile Amerika 
k1t'as1m katetmek rökorunu lurm1§br. 

$üphcsiz bu surctlc ccza vatanda1lara 
sözlerinde durmad1klann: ihtar mahiyc
tinde olmakla bcrabcr hnllralannda az -
~ok derin bir iz bITakmak gayesini de is
tihdaf cder. Böy]e olmakla beraber asri 
dü1ünü1e göre as1l siaye su~lunun 1slah1· 
dir. Ona fikir tcrbiyesi vcrmek, yaphg1 
fcnalig1 idrak ctmesine yard1mda bu -
lunmak, sosyctcnin ahengini bozmak de
gil o ahcngc uymak meylini kcndisindc 
uyand1rmak laz1mdir. Eger buna mu -
vaffak olunursa vcrilcn cezanm terbiyevi 
liitfundan kendi müstcfid oldugu kadar 
sosyetc de kazanm11 ola~akllr. Yak1a Ö
lüm cczalarilc yüz scne gibi agu hapis 
cczalan ic;in bu ihtimal mevcud olamaz. 
F akat bunun i~in bu cczalar da kolay 
kolay vcrilemcz. Sosyete ancak 1slahmdan 
ümidini kestigi veya varl1g1 bir tehlikc 

Tayyareci, ge~enlerde Buenos - Ai -
res'e giderken binmi§ oldugu ayni - u
,an kaleye • binmi§ti. 

Hat1rlardadir ki Duc;c Almanyay1 zi· 
yarct cttigi mada ftalyan gazctccilcrinin 
Hffcsi faiist milis üniformasim giymi1 • 
lcrdi. ( a.a.) 

:._~~------~~-
Greko - Romen güref 

• 
~mp1yonas1 

1 Ba1taratt 1 lnel tallffedel 
56 kiloda güre§en Kü~ük Hüseyin 

lsve<;li. 61 kiloda Ya5ar Letonyah, 66 
kiloda Yusuf Aslan da Estonya rakible
rine tu5la yenildiler. Mersinli Ahmed 
Letonvah Ozolins'e say1 hesabile mag
hib oldu. Nihayet 72 kiloda Saim Po • 
Jonyah rakibini tu•la yenmek suretile 
yüzümüzü güldürdü. 

Milisabakalara yarm da devam edile-
cektir. 

0. B. 

PEK Y AKINDA: 

Napol,von kar~1smda 
Türkler 

BOyOk tarihl roman 
Yazan: ZIYA SAKIR 



KU~Uk 
hlkAye Lüzumsuz bir iyilikl 

Perlde Celil ~ 
Samiye i~eri girdigi zaman Zübey -

deyi pencerenin önünde bir koltuga gö
mülmü§ oturuyor buldu. Gene kadm 
her zamanki gibi gayet zarif bir §ekil
de giyinmi§ ve itina ile boyanm1§tl. Ba
§lnl ellerinin arasma alm1§, müteessir 
bir halde dü§ünüyordu. Samiye güle -
rek arkasma yakl~ti. birdenbire ku -
caklay1p onu öptü. Zübeyde silkinerek 
ba§tnl kaldirm1§h. Samiyeyi görünce 
dudaklannda hafif bir tebessüm belirdi. 

- 0„. Sen rniydin? 
Sam!ye a.rkada§lnI dikkat!e süzüyor

du: 
- Gene nekadar dalgmsm, geldigimi 

duvmadm! 
Bunlari söylerkcn gizli bir sevincle 

gözlerinin i~i gülüyordu. Mantosunu, 
§apkas1m '1kardt. Telfl§h bir hareketle 
Zübeydenin kaq1sma oturdu. Derin bir 
nefes ahp arkasma yaslanarak: 

- Sana bu sabah h!' üm!d etmedi~in 
~ok güzel habc"lerle geldim, dedi. Yal
mz fazla heyecana dü§menden korku -
yorum. 

Zübeyde ayak ayak üstüne atarak 
koltugunda dogrulrnu§tu, rnerakla Sa • 
rniyeve balnyordu: 

- Oh, rica ederim. söyle. Zaten bu -
gün bütün sinirlerim üzerimde. Bir de 
sen, beni üzrne. Sabah, Cemalle kavga 
ettirn. Bu adam beni ,11d1rtacak. Ah -
medi o kadar seviyorum ki, ba~ka ada
mm nüvaz!§lerine tahammül edip ona 
zorlan güleryüz göstermek beni öldü
riiyor. Bu nekadar gü' bir §ey tasavvur 
edemezsin. 

Samiye: 
- biliyorum, diye cevab verdi. Ha • 

kikaten acmacak bir vaziyettesin, yav
rum. Sonra Ahmede de yaz1k oluyor. 0 
zavalh 90CUk da senden ayn az azab 
,ekm!yor. Kocan da iyi mevkide say1l • 
maz. Senden gördü!:ü muamele daima 
dürüst ve fena. Nihayet onu e!inde ol
m1yarak aldallyorsun da. 

- Ah bu benim i'in ne azabdir Sa -
miye bilsen! 

- Zavalli karde§im, 151Jrabm1 'ok iyi 
anhyorum. Hele dün Ahmedle yapt1gm 
telefon rnünak~asmdan sonra dü§ÜP 
bayilman, bana o kadar dokundu ki, 
gece sabaha kadar gözüme uyku gir • 
med1. Hep seni kurtaracak, sevdigin a
dama kavu§turacak ,areler arad1m, 
durdum. 

Duraklad1, Yüzü 'ok ciddl bir mana 
almtsll, gözleri parhyordu: 

- Fakat beni dinle Zübeyde. Arbk 
biltün ishrablar, mücade1eleT' bitt!. 
Kurtuldun r;ayihr. Ben her §eyi bugün 
hallcttim. 

Zü.beyde yerinden s1~ram1§tl. Gayet 
$akin konu§an arkada§ma merakla 
bakti: 

- Ne yaptm? Muhakkak Ahmede gi
dip bana telefonda lüzumsuz k1skanc -
hklar gö,rtererek fazla kmp söylendigi 
1,1n danldm öyle mi? 

Sarniye de aya~a kalkm11ti. Arkada -
§ma yakla~b, onun kolunu §efkatle 
tuttu: 

- Heyecanlanma ve beni sükßnetle 
dinle. Ahmede deftil, kocana gittim. 0-
nunla uzun uzun konu§tum. Senin bir 
ba~ka!llnt sevdi~nl, kendisile ya§arnak
tan bedbaht. muztarib oldugunu söy -
lcdim. Cemal, megerse pek makul a
dammt§, dogrusu ho§urna gitti. Bana 

derhal aynlmaya, seni serbest birakrna
ya raz1 oldugunu söyledi. Birazdan a
darn yolhyarak bavullar1m ald!I'acak. 

Arllk üzülecek hi9bir §ey kalrnad1g1m, 
her §eyin pek güzel yoluna girdigini 
anhyorsun ya. t,kence i'inde devam e
dip giden, daima ~ikäyet ettigin bu ha· 
yat nihayete erecek. Sevdigin adamla. 
Ahrnedle evlenip rnes'ud olacaksm. 
Doitrusu senin gibi 9ok sevdigim bir ar
kada~1ma böyle bir yard1mda bulun -
dugum i>in nekadar memnunum, bil -
sen„. 

Zübeyde, yüzü sapsar1, gözleri hav -
retle büyümü~ arkada~m1 dinliyordu. 
Samive ne~'e i<;inde devam etti: 

- hte böyle yavrum. her seyi hallet
tim. Dur daha sözüm bitrnedi. Kocan • 
dan aynld1ktan sonra Ahmede telefon 
ettirn. mesleyi anlathm. <;:ocuk sevin -
cinden 91Jgma döndü. Birazdan geie • 
cek. Merak etme. mahkeme„. 

Birdcnbire sustu. Zübeyc!Pnin keder
le bulanm1~ gözlerine. sapsar1 yüzüne 
geriliverek hakh: 

- Ne o Zübe,•de, neden sevinmivor -
sun? Neden öyle hareketsiz duruyor • 
sun? 

Zübe\'de basm1 kaldmh. Gözlerinde 
ya§lar parhvordu. Hi~k1rrnamak i9in 
kendini güclükle tutarak kekeledi: 

- Oh bütün bu i Jeri bana sormadan 
nas1l vaptm. Samive? Cernal nihavct 
benim lrocamd1. A~1k degilsem bile ona 
ahs1kllm, •efkatim vard1. 

Devam edemedi. Kapt a91lrn1§. hiz -
met9i ba~m1 i~eri uzatrn1$h: 

- Beyefendi esyalarm1 ald1rmek !ein 
bir adam yollam15 verevim mi? Sonra 
Ahmed Bev iieldi. derhal sizi görmek 
istedi~ini söylüyor. 

Zübevde, kendisine bakan arkada -
~mdan ·ya h gözlerini ka91rarak hiz 
met9iye: 

- BPyefendinin e§yalanru bavullan
na koyup adama ver, dedi. Ahmed Be -
yi de buraya getir. 

Sonra telash bir hareketle aynanm 
önüne gitti. Gözlerindeki yaslan kurut
tu. Elbisesini düzeltti ve yüzü teessür
le buru5mu$, odamn ortasmda tas 11ibl 
harehtsiz duran arkada§ma dönüp i9i
ni ,ekerek: 

- Ne ise bir kere olan oldu, üzülme 
Samiye, dedi. Bana biraz pudriyerini 
verir misin? 

Samiye, biraz kendini toplarnl§h. 
<;:antas1m a9•P ona pudriyerini verdi. 
Zübeyde, süratle yüzünü pudralad1, du
daklar1n1n rujünü tazeledi ve biraz son· 
ra Ahmed i>eri girdigi zaman teessürü
nü lri9 bt>lli l!tmlyerek dud:rklanrrda en 
iyi tebessümile onun kollanna abld1. 
Birka~ ay ger;ti ve Zübeyde Ahrnedle 

evlendi. Yeni evliler pek mes'ud görü -
nüyorlard1. Hele, Ahrned, her yerde sa
adetlerini Samiyeve borclu olduklar1m 
sövleyip duruyordu. 

Samiyeye gelince, Zübeydeyi ilk ko
oasmdan ayird1ftma bin kere pi§rnan 
olmu§tu. S1k s1k Zübeydenin cne de olsa 
kocam, a§lk dej!ilsem bile, ah§lomm, §ef
katirn vard1. diye, Cemalden aynlaca -
g1 i'in gösterdifti teessürü dü§ünüyor ve 
onun bir gün ayrilrn1ya kalksa bile Ah
med i9in de ayni §eyleri söylemesinden 
korkuyordu. Yapll~ iyili~in lüzumsuz· 
lu~unu i§ i§ten ger;tikten sonra anla -
m15ti. 

Holivud 'da paskalya eglenceleri 

Holivud'da paskalya münasebetile bir ,ok eglencc!er ve ziyafetler tertib 
olnnmu§, bu eglencelerde lormlZl yumurta ve tav5an ~eklindeki 9ikolata 
ve §ckerlemeler rnühim bir rol oynam15hr. Yukariki rcsirnc'e güzel artist 
Lüsil Bel ile kornik Coe Renner'in 5ekerlerne ve ~ikolatadan degil, hakiki 
tavlianlarla eglenrnekte olduklanm görüyorsunuz. 

Bu ak§am SAKARYA sinemas1nda 
Rej sör ROUBIN MAMOULJAN'10 eo büvük renkli t1lm1 

( BECKY SHARP) 

NAPOLEON'un METRESi 
Zengm ve gOz katna§tmc1 dekorlar arasmda ge9en !rans12ca. sOzlö. lilm 

Son nsrm BGlk me~reb ve ~uh kadmlanndan biri olan §&yam 
hnyret mactraperest •BF.:CKY SHARP • rolünde 

MiRiAM HOPKiNS 

---- ------- --- - - -

25 N isan rna!I 

Türk mecmuac1Iiimda yenilik: 

Foto Magazin 
San'atmdaki rnuvaffakiyetlerile fo -

tograf,1hkta memlekette iyi bir mevki 
i§galine muvaffak olan Foto Süreyya 
~irndi bize Türkiyenin rnükemmel salon 
rnagazinini de temin ediyor! Birinci 
nüshas1 rnayism birinde '1kacak olan bu 
ayhk mecmuada güzel ve renkli tablo
lar ve bir~k resimlerle beraber yurdu
muzun fikir ve edebiyat sahalarmda ta· 
mnm15 en mühim ~ahsiyetlerin yeni ya
zt1"nm bulacaks1mz. 

!!!!!!!:::=~~=!!!~:::!!!!!!!:::=:!!!:::!~!!11 !!!!!!!!::·:!1~:!· ~!!:!!!!!!:„::= ( Bu aksamki program) 

P ola N egri' nin yeni filmi Tü~:r~:~f ;.1äh~1~e:~~:.;~~ :~i;~1t!!~ 

RADVO 

Size bu güzel magazin hakkmda kü-
9ük bir fikir verebilmek i~in ilk sav1s1-
mn mündericatmdan bir k1smm1 söy -
livelirn: 

Fotoi?raf ve resim - (Pevami Safa), 
Büvük san'atkar - ~iir: (Mehmed E· 

min Yurdakul). 
Abdülhak H~midin son günleri ve 

son e•cri - (!smail H~rni Dani$mend). 
Tasit - 1smail Habib. 
Hallac1 Mansur - (Turhan Tan). 
Duvgular - Siir: (Siikufe Nihal). 
Halk türkii1eri - Kon•rrvatuar mü-

dürü Vu"1lf Ziva. 
Aktör olmak istiven ~~nelere - (i. 

Galib). 
Gönül - Siir: <O•man Sinahio~!u). 
Kan l!ilzelligi - Profe•Ör Fahrcd -

din Kerim. 
Bir nasihat - Hikäye: (Hamdi Varog

Ju). 
Y1ld1zlarla muhabere - (Kaz1m Se· 

vinc). 
Dünkü ve bugünkü Türk güre§,ile -

ri - Kerim Kanok. 
Tarihteki tuhafhklara güzel sözler ve 

inamlm1yacak ~eyler gibi muhtelif ftk· 
ralarla spor, sinema haberleri ve kadm 
sahlfesi - Fotolrraf ve sinema ma!Uma· 
h - Resimli moda ilavesi - Resimli ak· 
tii;1litp ve ~aire ... 

« Mukaddes 

edilmi' ve 

yalan » • • lyI intihab mevzuu 
artistler taraf1ndan mükemmel 

faciadll' güzel bir 

Pola N egri • Mukaddes yalan • film in de 
Berlinden yaz1hyor: ve Fon Barte!, hemen imdadma ko,up 
Yücude getirilmesi iGin Goktanberi ~a- onu kaldmyorlar. Bu sirada yanmda an· 

h11lmakta olan «Mukaddes yalan» filmi nesi Karmen Kasini peyda oluyor. Fon 
bitti ve gösterilmeil;e ba1land1. lyi bir fa- Barte! kadm1 tamyor, eski hahralanm ka
cia 1eklinde tcrtib cdilmi1 olan bu esrrde rI$hrd1g1 zaman artist henüz bir koro k1-
büyük trajediyen, Pola Negri ba,rolü OY· z1 iken onunla sevi1tigi gözünün onune 
namaktadir. «Mukaddes yalaro> bir an- geliyor. Karmen de onun kim oldui!unu 
nenin evlad1 ugrunda yapacaih fedakar- derhal farkediyor, t.amnmamak iGin ar
hklarm son haddini p;östermesi itibarile kas1m dönüyor. Kolet bu vaziyetten mÜ• 

Türk ßaitbakan1nm Gok enteresandir. Mevzuunu sizc hulau teessir oluyor. Vasisinden izahat istiyor. 
edeyim: 0 da cevabcn: 

Atinay1 ziyareti M~hur opcra artistlerinden Karmen - Üzülme, sana her 5eyi anlatacag1m 
!Ba~mak<mcten ctetiam 1 Kasini, sesi hakkmda baz1 münekkidler ve isleri yoluna koyacail;im ! diyor. 

Ayni hakikati Türk devlct adamlan tarafmdan gösterilmektc olan 1üphenin Sesil az zaman i~erisinde iyi oluyor, 
da öyle takdir ettiler, ve daha iyisi ayni pek hakSlz olduil;unu isbat etmek iGin Ay· läkin annesi o kazaya ugrad1g1 vakit ken
hakikati iki millet ,ok iyi anhyarak yek- da operas101 temsil ediyor ve halk tara· disini fena halde Ü5Ütmü1tür. Scsi lm1h
digerine kar11hkh kucaklanm a,11Iar ve fmdan uzun uzad1ya alk15lan1yor. Bu yor, tabil yegane kaz.anc membamm el
birbirlerine S1ms1k1 sanldtlar. Her vesile muvaffakiyete sahid olan emprezaryo den gittiil;ini görerek müthis müteessir o· 
ile bir kat daha a,1k ve yüksek tezahür Smit artisti Amerik~a götürmek üzere luyor. Bir FranSiz doktoru ona arttk 1ar· 
ediyor ki bu devletten devlete dostluk kendisine hemen mukaveleyi imzalamas1- k1 söy]iyemiyecei!ini bildiriyor. Barte! bu 
milletlerimizin geni1 ve derin tabakalan- m rica ediyor. vaziyet kar11Smda ailenin imdadma ko1· 
na kadar kök salmI!hr. Hi, 1üphe yok ki Ayda'nm temsilinde hazir bulunmu1 mak istiyor, Scsil'i kendi müessesesinde 
en dogruyu milletler görürler. olan diger bir yabanc1 daha vard1r. 0 da mühim bir memuriyete tayin etmek arzu-

Türk - Yunan anla1mas101 tesis ve diki1 makineleri krah Sam Milbrey. Bu sunu gösteriyor. Cünkü delikanh kendi 
idame eden Yunan devlet adamlanndan zat Karmen Kasini'yi seviyor, artistle ogludur. Artist bo, bir gurura kap1larak 
bir~ogu gelip g..;ti. $imdi Ba1bakan Eie- daima beraber bulundugunu gördügü oil;lunun üzerindc !clkin yap1yor ve bu 
selans Metaksas'1 hepsindCR fazla bu an- 'genc bir dam1, Scsi! Lasko'yu da fevka- teklifi reddettiriyor. 
la1maya bag!t buluyoruz. 1smct lnönün- lade k1 kam or. Scsi!, bir yan,ta mü,terck bahislere 
den sonra i1te Celäl Bayar da oldumola· , F akat Scsi! Lasko, Karmen'in oiilun- girmi, ve 15 bin Jl!ark kaxbederek borc· 
s1ya ayni dostluga nekadar büyük k1ymet dan baska birisi deii;ildir. Artist onun j. lanm1$tlr. Yirmi dört saatte parayi ödi· 
ve ehemmiyet verrockte oldugunu bize Gin ta kü~üklüRündi.Jlberi pek ~ok para· yemezse namusu mahrnlacakhr. Artist 
anlahyor. Bu hal bize fU hakikati ispat lar sarfetrni1, sanatoryomlarda büyiitmü1, bu borcu ödiyebilmek iGin sesinin mev
eder: Türk - Yunan dostlugu tarihin ve tahsili icin de müthi, fedakarhklar yap- cud olmad1i1;101 bildiiii halde Amerikada• 
cografyamn en hakikl icablanndan doi!- m1~tir. Sesil at yan,Ianna son derece me- ki turneye c1kmak üzere mukaveleye im· 
ma, milletten millete bir dostluktur. rakhdir. Kolet isminde de bir genc km za koyuyor. Neticede tabil sahtekarhk 

Balkanlarda Türk - Yunan dostlugu- sevmektedir. Hicbir mesleil;i ve kazanc1 cürmile mahkemeye veriliyor. 
nun bilhassa iki mühim hususiyeti vard1r: olmadIRI halde onunla evlenmek arzusun- Maamafih, i, sonunda düzeliyor, Bar-

1 : Y ekdigerine kar11 eo 1iddetli husu- dadir. Kolet'in vasisi Fon Barte! ise de- tel'le Karmen, Scsil'le de Kolet evleni
metlerin en kanh safhalanm ya1am11 iki likanlmm istikbalinden endise etmekte • yorlar. 

hlll ve harici haberler - 18,30 kar14Ik pHl.k 
ne§rlyah - 18,50 1nglllzce ders. (Az!me 
i:pek) - 19,15 Türk muslkl.sl ve halk §ark1· 
!an. (Servet Adnan ve arkadqlan) - 20,00 
saat ayan ve arabca. ne~rly"'t - 20,15 Türk 
muslkl.sl ve halk ~rk1lan. CCemal KA.mll, 
istanbul Radyoou okuyucular1ndan) - 21,00 
~ocuklar haltkmda musahabe. (Nureddln 
Art.am, muharrlr) - 21,15 stüdyo salon or„ 
kestras1 - 22,00 ajans haberlerl - 22,15 ya
rmki program. 

IBTANBUL: 
12,30 pläkla. Türk muslkl.sl • 12,5() hava· 

dl.s - 13,05 ~uk bayram ve haltas1 müna
sebetile <;:ocuk Eslrgeme Kurumu namma 
Emlnönü Halkevi gösterlt ltolu taralmdan 
bir temsil - 13,30 muhtelil p!Ak neorlyati -
14,00 BON - 17,00 inluläb tarlh! dersl: Ün!
versiteden naklen. Mahmud Esad Bozkurd -
18,30 ~ocuk bayram ve haltas1 mün...,ebe • 
tiie <;:ocuk Eslrgeme Kurumu namma Dr. 
Kutsl Halkac1. (ßo,§ mldeler) • 18,45 pläkla. 
da.ns muslkl.sl - 19,15 ~ocuklara masal. Nl
ne taralmdan - 19,55 borsa haberlerl -
20,00 Rllat ve arkad~lari taralmdan Türk 
muslkl.sl ve halk ~ark1lar1 - 20,45 hava ra
poru - 20,48 Omer R1za tarafmdan arabca. 
söylev - 21,00 Fasll saz heyetl: ibrahlm ve 
arkad~Ja.n tarafmdan, (saat ayanl - 21,45 
ORKESTRA - 22,15 ajans haberlerl - 22,30 
pllkla aololar, opera ve operet par~alan -
22,50 son haberler ve ertesl günün progra
mi - 23,00 SON. 

Y abanc1 merkezlerden 
müntahab par~alar 

Operalar 

21,05 Berlln: Tanhoyzer (Vagner'lnf. • 
22,05 Polonya devlet radyosu: To.ska 

Pu9lnJ'nin>. 
Büyük konserler 

21,10 U.ypzl~: t;;uman, Haydn, Betho ~ 
fen'in eserlerl. 

:u,20 Budape~te: Mozart'm e.serlerl, Bet
hofen'in ü~üncü sen!onJsL 

21,20 Londl'a Brahms, Bethofen 
no konseri, 0-dur). 

Oda musikileri 

(plya-

20,35 
22,05 

Strasburg: Dvorak (Trio). 
Kolonya: Haydn ve Borodln Cku
vartet>. 

23,20 Brltl§ Na~yonel: 16 ve 11 ncl 8'11? 

muslkl.si. 
23,35 Doy~landzeru:!er: 

!er!. 
Operetler 

Mozart'1n eser „ 

21,05 Stokholm: <;:lngene baron (J', 
Straus'un) birlncl perdesL 

21,05 Königsberg: Kara orman vl§nele· 
rl (Valantln'ln), 

21.20 Bükrc§: Boka~y0 (Zuppe'nlnl. 
Aakeri bandolar 

20,15 Frankfurt: Süvarl mizlkasi. 
21,05 Sarbrükke: Muhtellf havalar 
22,15 Hamburg': Muhtellf ha.valar. 

$arlu konserleri 
21,10 U.ypzl~: Annl Kon01;nl (sopranoJ', 

Eyvlnd La.hOlm Ctenor). 

NÖBET(:iECZANELER 
Bu gece ~hrlmizin muht.eil! semtler!n

deki nöbe~I eczaneler; 
Istanbul clhetl: milletin anlaimaSI, dir. Gene adanu yakmdan görüp t.am- Pola Negri, Karmen Kasini rolünde 

2: Bu anla1manm B~llcan Antanhna mak fmatm1 aramaktad1r. fevkaladcdir. Sesil'i temsil eden H. Eminbnünde (Hüseyln Hfumül, Alem • darda (Abdülkadlr), Kumkap1da. (Asador), 
mes'ud bir hareket mebdei te1kil etmesi. Bu firsat, nihayet zuhur ediyor. Sesil. Braun ile Kolet'i yaratan Suze Graf da Kü~ükpazarda. (Bensa.sonl, §ehzadeba~m· 

Birinci husuSiyct yekdigerile hudud bir at yanimda kazaya uil;ruyor. Kolet ona ~ok iyi partönerlik ediyorlar. da (Ünlversite), Fenerde (Htlsamedd.lnl, 

k ·1 y . „ k b'l lh B •. r s a t 1 r 1 a (Näzlm), Aksarayda (§erer>, Sam.atyad ... 
birligine malik iki mcmleketin, yani Tür- c -;......-'-'-l.-k--•• ----------------) Karagümrükte (Kemall, l,lehremln1nde 

iye 1 e unamstanm mute a 1 su ga- (Erofllos), Balmköyde (Hlläi)' Eyübde <A-
rantilerile teyid ve gayesi ban1m muha- . rl! Be~rl eczaneler!. 
fazasmdan ibaret olan bu keyfiyet diger Herbert Mar§al aleyhinde Komik Harold Loyd 80 Beyo~lu clhetl: 
Balkanh müttefiklerce de takdir edil- Osmanbeyde Cl}ark Merkez), Ta!Wm Di-400 bin lirahk bir dava yao.1nda bir ihtiyar 1 d <K 1 Rebül. > T.. ld mi•tir. Kaldi ki zamanla dünya ahvali- "' tlkläl eaddes n e ema , une e 

' (Matkovl~), Yüksek.kaldmmda (Yenikopu-
nin arzettigi inki1af 1ekilleri Balkanlarda los), Oalata Tap<;ula.r eaddeslnde (Yl~epu-
statükonun bozulmamas1 hesabma Bai· los), Kasunpafllda (Müeyyed), Hasköyde 
kan Antanh devletlerinin hepsine daha (Neslm Aseol, Be§lktqta (Naß Halid!, 
ciddi vazifeler tahmil ctr:ii1 bulunmakta- Ortaköy, Arnavudköy, Bebek eczaneler!. 

d H . „ h kt k' b 'f 1 Kad1köy Sö~ÜdJÜ\)e§mede (Qsman Hu • 
Ir. 1~ !UP e yo ur 1 u vaZI e er 1e- lüsll, Üsküdarda (Ahmedlyel, Büyüke.doda 

refle ifa edilecektir · (Halkl, H.eybelladada (Tanq), Beyltoz, 
Ba1baka01m1z Celal Bayann Atinaya Pllfabah~e. A.Hlsar eczaneleri. 

seyahati arifesinde bütün bu güzel ve ( y · E --.-----..) 
samimi düiüncelere göz önünde bir ge- ___ e_n_• __ s_e_r_e_r __ _ 
,id resmi yaptmnak bizim i~in hakikaten 187 4 te latanbul 
GOk büyük bir zevktir. Baibakannmz 
kom•u, dost ve müttefik Yunanistana Türklye tarlhl ve Türk cemlyetl Ilm! ba-

' k1mmda.n büyük ehemmlyetlerl olan Tür-
Türk devletinin hürmet ve samimiyetin- k!ye seyahatnamelerl §lmdlye kadar dl\1-
den ba1ka Türk milletinin de selam ve mize nak.ledllmeml§tlr. 
nmhabbetini götürecektir. Türk efkiin Re§ad Ekrem KO<JU bu seyahatnamelcrin 
umumiyesi namma bunu kendisinden ay- nakllne b~alIU.j olup blrlncl kltab olarak 
nca biz de rica ediyoruz. tanmmlij italyan muharrlrler1nden Ed· 

YUNUS NADI mondo de AmicJ.s'ln istanbul seyahatname-
------ slnl ne1retmll!t!r. 

Sab1k Donanma kuman• ~ ==-'· TUrk\)eye tatll bir dllle ~evr11m11 olan bu Herbert Mar!al Harold Loyd fllyan1 dlkkat seyahatnamede bundan 10 
dan1 Ramiz vefat etti Yakmda Holivud'un yeni ve gürültü- BirkaG senedenberi filim ~evinnekten y1J evvel tablat Uurlnden yap11m11 eanll 
Sabik Donanma Kurnandam emekli lü bir muhakemeye sahne olacag1 zanne- uzak kalm1, olan komik Harol Loyd, son vesika olan ~ok giizel 41 re•lmle ali8lenml1 

albay Ramiz, dün vefat etmi§tir. Ramiz, dilmektcdir. Edi Brand isminde genc bir yapmakta olduil;u «Profesör, dikkat !» olup fiat1 25 truru~tur. 
Balkan Harbinde donanrnaya kuman - bestekar, tanmm11 aktör Herbert Mar· kordelasmda 80 yasmda bir ihtiyar ola· 91~1r Kltabevl taralmc!an tabedllml~ o· 
da etrni~. Umumi Harbde, Ramiz siste· 1al'10 aleyhine 400 bin lirahk bir zarar rak meydana c1kmaktad1r. Cünkü senar· lup saym okuyucular1m1za tavs!ye ederlz. 
mi denilen bir nevi serseri rnayinler ve ziyan davaSI &Gmak niyetindedir. Mu- yonun mevzuu bundan kirk iki sene son
yanm1§b. sikiiinas bu davasma sebeb olarak artis· ra, yani 1990 tarihinde cereyan etmekte· 

!mroz ve Mundros deniz muharebele- tin genc kansini ayarttigtm göstermekte· dir. 0 zaman tabiatile Harold tarn o 
rinde donanrnaya kumanda eden mer- dir. Amerikada bu mevzua aid binlerce y31ta bulunacakhr. Komik bu vesileden 
humun !mroz muharebesi lehimize bir istifade ederek ekranda yeni bir tip ya
cereyan takib eder ve Averof silo•ik bir dava mahkemelere gelmekte ise de 1ah· 

' ratmak firsahm kaGirmamak istemi1tir. 
vaziyette bulunurken ate• kestirip do • siyetlerin me~hul olmas1 dolay1sile onla- K k d · • eza, o eserde kendisine partönerli e e-
nanma.Yt Bol!aza döndürmesi pek >ok ra ehemmiyet verilmemektedir. Herbert eck olan genc artist Filiz Yek de ayni 
tenkidlere vol a9rn1~h. Mar•al, kend1's1'ne mu"racaat eden aazete- k'ld 'h · k d h · · · '! ' ~ ,e 1 e 1 l!yar a m 1a s1yehm tems1 e-Cenazesi bugün saat 11 de Ku~dilin -
de Söl!üdlü>e§rnedeki Dericizeynel so- cilere, aleyhine böy]e bir dava ac1lacag10· decektir. d 
kagmda 14 numarah evinden askeri me- dan haberi olmad1i!1m söylemis ve öyle * Berlinde Babelsberg stüdyolarm a 
rasirnle kaldmhcak, namazi Osmanaga bir kadm ayarthRI iddiasmm ash ve esa• yeni bir filim !;evrilmektedir. Kordela01n 
camiinde k1lmd1ktan sonra Karacaah - st bulunmad1g101 da ilave etmi1tir. ad1 «Mabadi gelecek say1da» dir. Reji
med mezarhgmdaki makberesine dcf- * Almanyada «Cennette bir gezinti» sini ta01nm11 sahne vazn Pol Marlen der-
nedilccekt!r. isminde yeni bir fi!im yap1lmaktad1r. Bu uhde etmi1tir. Baihca mümessilleri Frau-

ARTO BENON 
Piyano Resitalini 

3 May1s sah ak1tam1 21 de 

SARA Y sinemas1nda 
verecektlr. Yerler evvelden 

satilmaktad1r. 

tSPARTADA 

1 Kederdide ailesine taziyetlerirnizi bil· kordelada ba§rolü genc bir subret olan ke Lauterbah, Viktor Stal, O skar Sima, „---• diririz, Katya Pa! oymyacaktir. Lotte Spira' dir. 

ilAveten: PARAMOUNf JURNAL ve " Tehlikeli Sporlar „ 
Y erlerin1zi evvelden aldmn1z. Telefon : 41341 

Sebat Kütübbanesl Yunus 
oglu Lfitfi 

Curnhuriyet Gazetesinin ve bütün 
mekteb kitablan, k1rtasiye, gazete 

ve mecmualann tevzi yeridir. 

-- - - -----
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MUSIKI 

[ ANKARADAKi c;ocuK BAYRAMI iNTIBALARI] Cortot'nun •• •• 
u~uncu konseri 
„ 

KO~ia 

PENCERESiNDEN 
r 

:Merasimde bulunan kesif 
•ocuk kafileleri 

<;ocuk Esirgcme 

Büyük FransJZ san'atkar1n1n istanbul Konser· 
vatuar1 

tarn 
orkestrasile beraber 

bir muvaff akiyet 
verdigi konser 
kazand1 

Tarih t~kerrürden ibarettir derler, , ra Schumann senfonik musiki ile daha zi· 
1808 senesmde de lspanyada bpkt bu· yade me1gul olmaga ba1lad1g1 malarda 
gün oldugu gibi bir harb vard1. Na· ikinci ve ü~üncü k;s1mlar1 da ilave ede· 
poleon'un ordulan, karde1i Joseph Be>- rek eseri bir konserto haline sokmuitur. 
nabarte'm hükümdarhgm1 halka kabul llk k1s1mdaki fevkalade gii~ olan kadans 
ettirmek i~in rnüthi1 bir muharabeye gi· bizzat Schumann tarafmdan bestclenmit
ri1mi1lerdi. Y almz daglarda, ovalarda tir. Rcmantik mektebin en tanmm11 si -
degil sokaklarda dögü1ülüyor, penccrc· malanndan olan san'atkan bu eserindc 
den pcncereye silah patlatiltyordu. bütün tekamül safhalarilc tamyoruz. Ö· 

Napoleon'un satveti son derecesine nümüzde heyecanlarile, arzularile, kor-
varm11h ve ·bütün Avrupa titre1iyordu. ku ve sevinc dakikalarile bir insanm i~i 

Coriolan uvcrtür'ünün bestelenmesi bu konu1maktad1r. 

"'"'"' 

Dil sevgisi 

~ rkada1lanmdan biri iöyle bir 
~ macera anlatt1: 

- Paristeydim. Geni1 cad
delerin 1urasma burasma serpilmi1 gaze
teci kulübelerinden birine gittim. SahCl 
kadmdan frans1zca olarak bir Tcmps ga• 
zetesi istedim. Kadm yüzüme bakh, «an· 
lamad1m» dedi. Sözümün 1ive fark1 fi
lan gibi sebeblerle anla11lmamasma im
kan olmad1g1 i<;in onun takmdig1 tavra 
1a1hm, kelimeleri biraz daha a<;1k kulla· 
narak talebimi tekrar ettim. Gene «anla· 
mad1m» deyince k1zd1m, elimle T emps 
gazetesi y1gm1n1 gösterdim, onlardan bir 
tane istedii(imi söyledim. Kadm bu scfer 
gülümsedi: «Temps degil, Le Temps» 
dedi!„ 

tes'id etmege haZirlaniyorlar 
zamana isabet eder. Beethoven bir vakit· 
ler insanhg1 hürriyete kavu1turmak 1~m 
~1rpmd1gm1 sand1g1 genc vc ihtilalci ge
neralin kendisini imparato1 ilan ettirmesi 
jüzerine sukutu hayale ugramt§, büyük bir 
asabi kriz g~irmi1ti. Sade Napoleon'dan 
degil Frans1zlardan, hatta frans1zcadan 
nefret ediyordu. 1809 da Beethoven'le 
temasa girebilmek i~in bi: tavsiye mektu· 
bu arayan Baron de T remont' a Reicha 
tarafmdan 1u cevab verilmi1tir: «Korka· 
~m ki mektub hi~bir 1eye yaram1yacakhr. 
Pransa imparatorluk oldugu gündenberi 
Beethoven lmparatordan da F ranstzlar
dan da nefret ediyor. 0 kadar ki me1hur 
kcrnanc1 Rode Rusyaya gidcrken Viya
naya ugrad1g1 zaman sekiz gün kald1g1 
haldc üstadm yanma yakla1mak imkanmt 

Piyano 1airi Chopin ve onun en derin 
Dünyada en kolay anla1ilan talebler, 

kücük veya büyük mikyasta olsun, ticari 
mahiyet ta11yanlard1r. Satic1, ahcmm ne 
istedii!ini gözünden bile anlar. Su halde 
«harfi tarif» kullanm1yan arkada11ma Pa• 
risli sahcr kadmm gazete vermemesini 
arkada11mm dilegini anlamamasmdan zi· 
yade diline kar11 besledigi sevgiye ve o 
dil üzerinde - hatta bir yabanc1 tarafm· 
dan - kü~ük bir kayid51zhk gösterilmesi• 
ne tahammül edemedigine hamletinek la• 
zun gelir. 

lbulamad1.» 

Coriolan, Schakespear'in bildigimiz 
eseri 1~m bestelenmemi1tir. Ruhunda 

, kaymyan ideolojik temayülleri dökme'k 
1 • istiycn Beethoven o malarda tamd1g1 

\ikinci sm1f 1airlerden Co II in 'in bu isimli 
•eserile bir müddet me1gul olmu1tur. Bu· 
gün elimizde harikulade dinamik heyecan· 
larla dolu uvertür' den ba1ka hi~bir par-

' \ 

~ yok. 
F akat bu uvertür bizim i~in bir~ok opc

ralara nazaran nekadar daha doyurucu 
vc nckadar daha k1yrnetli 1 lnsanlann zu
lüm ve istibdad kar11smda gösterdikleri 
aczi sezen Beethoven bir kahraman tahay 
yül cdiyor.Bu kahraman enerjisinin bütün 
kudretile ~arp111yor. Gayesi yalmz iyilik, 
yalmz güzellik, yalmz ahenk yaratmak
hr. Ümidinin tahakkuka yakla1hg1 anlar 
oluyor. Zaman zaman bir kafasmda op
timism havas1 dola1t1g1n1 bisscdiyoruz. 
N etice muvaffakiyetsizlik ve yeistir. Fa
kat kalbinde ta11d1g1 ümidin zerrestm 
kaybetmiyen ac1 bir yeis. 

••• 
Robert Schumann biricik piyano kon· 

tsertosunun ilk mouvement'mm bestelerken 
bunu orkestra refakatile bir piyano fan
tazia's1 olarak dü1ünüyordu. Hatta esc
rin bu k1sm1 tamamland1g1 zaman ilk de
fa btt 1ekilde icra edilmiitir. Scncler son· 

ispanya haberleri 
[Bllftara/1 1 Incl salltfedeJ 

~hsur kalm11 olan cumhuriyet~i milisle
rin miktan 15 bin tahrnin olundugundan, 
bunlann büyük bir k1smmm yakmda esir 
edileceklcrini söylcrni1tir. 

Teruel cephesinde 
T eruel 24 - Havas Ajanst muhabi -

rinden: 
Franksit k1taat, dün Teruel'in 1ima -

linde yeni bir taarruz hareketine giri1mi1· 
lcrdir. Bu taarruz, merkez mmtakasmda 
F ranksit k1taatm hututu ile T eruel ve 
Akdeniz arasmda vücude getirilmi1 olan 
muazzam halkamn merkezinde icra edil
miitir. 

Yirmi günlük bilanfo 
Salamanka 24 - Büyük umumi ka -

ral"1!ah, F rankistlerin yirrni gündenberi 
15 binden fazla tüfek, 270 makinelitü -
fek, 350 mitralyöz, 40 havan topu, 75 
ltop, yirmisi ~ok iyi bir halde, 8 tanesi ta
mir edilemiyccek 1ekilde 30 tank 35 bin 
top mermisi igtinam etmi1lerdir. 

Kaatellon'da umumi aeferberlik 

LJ 
Kurumunun ~i~ck ve ~ocuk dolu arabas1 

Kastellon 24 - Sivil vali ile askeri 
makamat, 18 ile 45 ya1mdaki bütün er -
keklerin seferber edilmesini karar albna 
alm11lar ve bu babda bir karamame ne1-
retmi1lerdir. 

Hükiimetfilere nazaran vaziyet 
\ Barselon 24 - Milli Müdafaa Ne-

zareti teblig ediyor: 

) 
Maestrago mmtakasmda Akdeniz sa

\ hilinde muharebc tiddetle devam etmek -
tedir. Frankistler Cerro Gordo'yu istirdad 
etmi1lerse de cumhuriyet~ilerin bir muka

' bil taarruzu kar11smda agir zayiat vererek 
ka~maga mccbur olmu1lard1r. 

Calcala de Chivert'in 1imalindeki mev
zilerimizc F rankistler tarafmdan yap1lan 
1iddetli taarruzlara ragmen ccphcde bir 
dei!i1iklik olmam11hr. 

Londrada lapanya ifin bir 
konferans 

eserl<:Linden biri: fa minör konsertosu. 
40 ya1mda veremden ölen bu mariz 

derecede hassas fakat o nisbette 1air san
atkar hemen bütün eserlerini yalmz pi -
yano i~in yazm11tir. 

Cemal Re1id fa minör konsertosuna 
dair 1u izahah veriyor: 

«- Chopin eseri bestelcdigi zaman 
orkestra partisi üzerinde ~ok az me1gul 
olmu1tur. Bu i1i talebcl~rinden biri ba-
1arm11. Eski 1eklile konsertonun refakat 
k1sm1 ~ok zay1fh. Bunu nazan itibara a· 
!an Cortot yeniba1tan ~alt1arak burada 
dinlediginiz kuvvetli orkestrasyonu mey
dana getirmi1tir. Eseri ilk dcfa olarak 
bundan alh sene evvel Berlinde Furt • 
wängler'in idaresindeki f1larrnonik orkes
tra ile ~ald1g1 zaman hadise san'at alemin
de fevkalade büyük bir alaka uyand1r-
mtjh.» 

Cemal Re1idin 1efliiii altmda Istanbul 
Konservatuan orkestrasmm cuma ak1am1 
büyük Franstz san'atkan Alfred Cortot 
ile icra ettigi bu eserler halk tarafmdan 
büyük bir tehacüm vc alaka ile kar11lan· 
d1. Ve hcmen ilave edelim ki muvaffaki
yet tamd1r. Rorr.antik piyano ekolünün 
ve bilhassa Chopin'in dünyada cn sala -
hiyetli bir mümessili bulunan büyük san
atkar ve büyük insan Cortot'nun Cemal 
Re1idi ve arkada1larm1 tebrik etmesi bu 
hususta kafi bir delil say1hr. <;ok az im
kanlara malik bulunan Istanbul Konscr
vatuarmm ve onun ba1mdaki muallimle
rin bu kadar bir zaman i~inde böyle bir 
eser mcydl!Pa getirmelerini takdir etmiye
cek vc bundan iftihar duym1yacak kimse 
tasavvur olunamaz. Cortot'nun sözleri 
musiki1inaslanm1za daima daha iyi ~
himak ve daima yükselmek hususunda 
1üphesiz unutulmaz bir heyccan kaynagt 
te1kil edecektir. 

Bize bu heyecam tatmak imkanlanm 
verdigi i<;in büy ~k artiste Türk san' ah 
namma sonsuz te§Ckkürlerimizi sunanz. 

N. 

Zelzele f elaketine 
ugr1yanlar • • 

K1zdaya yard1m eden 
hamiyetli yurdda,Iar 

Halll All Bezmen biraderler 
Mensucat Santral Ltd. §lrketi 
Leon Morts Tur Arslan 
Ilya MJzrahJ ve K. Nino 
Nalköpolos 
Neapolttakl btraderler 
Va.sltakl Kurdo~lu 
H. Mu.stafa Ar§ar 
Sel!mi Qene 
H~m Dedeo~lu fabrlkatör 
Narlne Tuay 
Behmora.s 
YB§ar 

L. K. 
50 
50 
50 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
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'-~~~~~~~~ 
Tunusta fÜpheli e§has ifiin 

bir kamp yap1hyor 
Tunus 24 - Hükiimet makamlan, 

$Üpheli ve mu21r 1ah1slar meselesini 
halletmek üzere 400 ki$i alabilecek bir 
kamp kurmu$lard1r. Bütün meskensiz 
ve §Üpheli $ah1slar bu kampa sevkedi -
lecektir. i;;imdiye kadar zan altina 
ahnm1yan yegane - yeni düstur - $efi 
olan Tahir Esfarin 22 ni.sanda tevkif e
dildil!i umumi vali!ikten bildirilmek -
tedir. 

:;;ehirde yap1!an baskinlar neticesin -
de tevkif edilen 150 ki§iden ellisi ser -
best birak1lm11ttr. 

Ben buna benzer bir<;ok f1kra okumu1 
veya duymu1tum. Onlardan biri de $U• 

dur: Vaktile M1s1rdan Sama bir alim ki· 
1i gelir. Malum oldugu üzere eski devir• 

!erde bir alimin bir $Chre geli1i - zamaru• 
mizdakinden ~ok daha fazla • alaka u• 
yandmrd1. Bu as1rda o gibi ziyaretlcr 
mahdud bir zümreyi ilgilendiriyor. Eski• 
den hemen herkes, kendi 1Chirlerine 1eref 
veren alimi görmege gidcrdi ve onun 1c
refine gece gündüz ziyafetln verilirdi. 
Cünkü ilmin k1ymetini cahiller de bilirdi. 
Simdi o k1ymeti yalmz alimler tamyor ve 
alimler ise daima azhg1 te1kil ettiginden 
diyar diyar dola1an bilginlerin gördükle< 
ri ikram dar bir <;er<;eve icinde kahyor. 

Her ne ise, M1S1rh alime Samda büyülC 
sayg1 gösterilir. Devrin adetine uyularali 
camilerde vatzlar verdirilir, 1erefine ziya
fetler <;ekilerek bu vesilelerle de sohbetin• 
den istifade olunur vc kendisi uzun müd
det 1Chirde ahkonulur. Älim misafir, ni· 
hayet 1ehir mümessillerinden izin ahr, 
yurduna dönmege hamlamr. Bu scfer de 
ugurlama merasimine giri1ilir. Bütün 1e
hir ayaga kallc.aralc. yollara dökülür, de• 
gerli mi•afir üc bc$ saatlik yola kadar 
te1yi olunur. 

Ugurlayic1larm ba11nda Sam Kad1si 
varm11. V eda s1rasmda o, 1ehrio hürrneti· 
ni ve muhabbetini tekrar cdince M1mli 
alim iöylc bir söz söyler: 

- Samdan M1s1ra herhangi bir ilmi 
mcsele i<;in müracaat olunursa elimizdcn 
gcldigi kadar hizmete hazmz. 

F akat bu sözü arabca olarak söylerkcn 
«M1s1r» kelimesinin ba1ma «el» harfi ta• 
rifini kor, Sam kclimcsini ise harfi tarif• 
siz kullamr. Halbuki arabcada • bugün 
o kadar dikkat oluomamasma ve eok yan• 
h1 kullamlmasma ragmen • harfi tarif 
kaidcleri nizam altma ahnm11hr. Hangi 
has isme onun eklenip hangisine eklenmi• 
yccegi • yillarca süren incelemelcr ve mÜ• 
naka1alar sonunda • tesbit edilmi1tir. B11 
kaidelere göre M1s1r kelimesi harfi tarif 
almaz Sam kelimesi al1r. Halbuki o a• 
Jim adam - hcmedense • aksini iltizam c• 
derek Sam1 harfi tarifsiz kulland1gmdatt 
kadi efendi hcmen 1u ccvab1 verir: 

- Simdilik bizim harfi tarifimizi Mi
ma götünnemenizi istiyoruz. lleridc bir 
ihtiyac1m1z daha olursa arzederiz. 

Dil iilerinde bu kadar ve hatta daha. 
ziyade titiz olmak laz1mdir ve ben bu Iü
zuma dei!er verenlere hangi dildcn konu• 
iurlarsa konu1sunlar candan imrenirim. 

M. TURHAN TAN 

istanbul stadyomu 

Alakadarlar, Y enibah~e
yi i,e uygun bulmuyorlar 

Ald1g1m12 malumata nazaran, fstan
bulun stadyom i1i tekrar mevzuu bahsol· 
maga ba1lam11hr. Spor i!lerilc alakadar 
olanlar, stadyomun Yenibah<;ede yapil
m~sma taraft~r degillerdir. Buraya kafi 
m1ktarda nak1! vastlasi temin etmek ü _ 
tür. Stadyom mahallinin tayini irin g ~ 
f „ P ' k'k ' proesor . rqst un !et 1 ata bailamasi muh· 
temeldir. 

107 kilo köylü sigarasi 
23 nisanda <;atalcadan Küru"k km 
1 . 1 ' <;e ece 

yo u ile slanbula geien bir k 
i<;inde 10y kilo köylü sigarasi b=o~ 
mu1lve s1garalar <;ekmece rüsumat me
mur ari tarafmdan musadere edilm' 1· 

„ • 1§ 1r. 
:;;ofor Sa!ahaddinle kamyon sahibi 

yakalanm1$lard1r. 

haslan, hükumetin cumhuriyet~i lspan • 
yaya kar11 hatt1 hareketinin ne oldugu 
bildirilmesi i~in marda bulunmag1 taah • 
hüd etmektedirler. Scndikalar murahhas· 
lan, Ispanyaya dogrudan dogruya bir 
yard1mda bulunulmast maksadile hüku -
met üzerinde bir tazyik icra edilmesi mc
selesini tredünyonlar kongresine scvket -
megi taahhüd cylemi1lerdir. ,-------

Bir Türkku§u filo5u, abide üzerinde 

Londra 24 - Ispanya vaziyeti fev -
kalade konferanSJ ittifakla bir karar su

;. reti kabul etmi1tir. Bu karar suretine 
nazaran liberal ve amele f1rkalan murah-

Konferans -enternasyonal- mar1m1 te· 
rennüm etmek suretile merasime hitam 
vermi~tir. ( a.a.) 

<;ocugu seviyorsamz, <;ocuk haftaJ 
smda ona yard1m ediniz. 



CTJMHURlYET 

0 
Diin yap1lan futbol maclar1 • 

Ankarada Günef 3 • 2 MuhafIZgücün ü yendi. istanbulda muhtelit takrm, 
Besiktasa 

' ' 
3 - 1 maglub oldu, Galatasarayla 2 - 2 berabere kalch 

Ankara 24 (Tel.efonla) - Sehrimiz
de: bulunan Gün.et t.a.kuru iki=i kui~ 
ma.!UU bagün Ankara ikincisi Muhab.
gÜCÜ il.e yaph ve 3 - 2 ga.lib geldi. 

Dünkü mac1 güzel bir oyundan sacra 
2 • () kazanan Güne&in kar;1smda Muha· 
fwn alacag. &ugünkii netice merafda bek
leniyordu. Havanm güuI ve günün .de 
pa.zar o!Uljllndan istifade eden spor iru: • 

rakl.iT.an stad"yoma giden geni& yolu. ta
mamen doldumm& bulunuyorla.rd't. 

Muayyen saatten IO • f 5 dakika sow 
ra evvela Güne&liler, biraz soura da. An
kara. ikincm oian Muhafizlar !a1aftarlar111 
süre!Hi alh~lan arasmda sal\aya <;ikti • 

lar. 
Ankara ilcincisi, bu maca •u kadI:o ile 

c1km1•ti: 
Foacf, Salifi - Saffet, Aiunedl · Ci · 

hacl • Liftfi, N aci - tzzet - Rna • 
Safrin - Arrf. Birinci masta Barbiyeyi 2 • 0 yenen Giine§U. atillit gollerden biri 

Cänef takmn i.e, htarrbola giden Sa · y culan saba]Ja ~tktrlar. Ekseriyetini j iel !ifr sÜrÜ!teD sonra topu; Sahaba ge~ir
J.iliaddin, v„ biT gÜn evvelki ma<;la sa - Beykozlu oymw:ilann t~ ettikleri bu di. 0 da Salimle Sacidin müda.ba1elerine 
katlanan Re,,,.dm yerlerine Necd..ti vr mubteliti V efah, Siiieymaniyeli, Topka- ragmen muhtelitin birinci golüoü yaptL. 
bv m_ac ~ 1.tanbuldan geli>ltiii Bon - p1h ..e Bt7lmzhr seyircilB öyle tnt!!Ilar, Galatasaray 1 - 0 maglUh vaziye!teyken 
cak Ömm alaral bö:r1ece srralanm~: öyie tqci .uiler ki birinci ma9J> verdigi hafta.ym oldu. 

Cihad - Y muf, F aruk - lbrnbim, Rr- bedbinlik derhal zail oldu. Hakem Ah- 11cinci delTede Calatasaraylrlar mag -
zz, Ömer • Rebn, Murad, Necdet, Ni- med Ademin idaresinde cereyan eden o· Illbiyetten kurtulmak ~in can.lr bir ayun 

yazi, Melih. yuna talrnnla1 §U tertiblule iftirak ettiler. tutturdulair ve bunun semeresini T inci da-
Oymnm ilk dakikalanuda Niyazi frr- Galatasaiay: Sac.Kl - Re:iad.. Salim • kikada gördüier. Mehmed killl!~ahk a· 

hyaralc yahlad1Ri topo Rebiiye ~- Musa, Mustala, Halil - Necdet, Meh· rasmda kapt:rg. topu hafif YUJU§la. gole 
Rebii ~ok mütrreddid göriinen hlccinin med. Bi.ilend, ~im. Nuß. gole ~evirdi.. Bundan sonra. oyunu devte· 
de bu halinden i.rilade ederek yakm biT Alt:r kulüb muhtelili: Safa • Bahadrr, nin ortasma kadar Galatasaraym tazyi -
me1afeden yava.t bir vuru~J.. ~nci da- Ruhi • Sadcddin, Kemal Mehmed • kile ekseriyetle muhtelitin Dl5ll sahasmda 
kibda tabnurnn ilk goliinü yapmaga T urhazt, Hüseyjn, Sahab, Haydar, Da· oynand1. F akat dakikalar ilerledik~e san 
muYaffalc oldu. Dlf. k1rm1zil1lar birinci devredeki gev~k va -

27 nci dakikada Giinet kalesi iinii b- Bu !almnda Ruhi i!e Danit Süleyma· ziyete döndüler. Bundan i1itifade eden 
n.ii. F arukun hatal1 ~arj1 yüzünden Saf· • 1 

fet (Muhahz) bu lr.~ikhl.laJI istifade e
derek beraberlik saymm l:ayilcui. ilk 
devre 1 - 1 berabere bitti. 

lkinci Jevre 
. Bu devrenin 11 inci dakihsinda Ö • 

mer Rebiiden aldrgr topu, c;ok sda bir sut· 
le Muhafrzlarm kalesine soktu. 1kinci sa
y1y1 da yapan Güne§lilerde enerji artr. 
R1zanm s1k1 bir vuru1u da gol oldu. Oyu
nlJll bitmesine bir iki dakika vard1, runa • 
yet Melih, takimmm Ü<;üncü golünü de 
yaph ve oyun 3 - 2 Muhafikl1lann mag
lubiyetile neticelendi. 

Bu ma~tan evvel yapilan Ankara Gü • 
ne§ kulübile Ankara Galatasaray kulüb
leri arasmdaki ma<; da 4 - 1 Gün"§in ga· 
libiyetile bitti. 

Muhtelitin dünkü ma~lari 
Milli küme ma<;lan yerine tertib edi· 

Jen alh kulüb muhtelitlerinin Be1ikta1 ve 
Galatuarayla olan mÜ>abakalan dün 
,Seref atadyomunda oynandi. llk müsa • 
bakay1 Betiktat yapacakt:r. 1kinci dere • 
cedeki oyunculardan müte1ekkil muhtelit 
takun muayyen saatte aahaya ~1kt:rg1 hal· 
de siyah beyazhlar uzun müddet ortaya 
~1kmad1lar. Bu gecikroenin, dün topla • 
nan Betiktat kulübü kongresinde, birinci 
tak1m oyunculanndan bazilanrun intihab 
edilen idare heyetini begenmemelerinden 
ve ma<;a ~1kmaktan imtina etmelerinden 
ileri geldigi haklunda baz1 rivayetler duv
duk fakat bu rivayetlerin ne dereceye ka
dar dogru oldugunu bir türlü ögreneme· 
dik. 

Begikta1: 3 • Muhtelit: 1 
Nihayet 50 dakikahk bir beklemeden 

sonra Be1ikta1m genc tak1m1, birinci la· 
k1mdan so! muavin F uad1 so! ac;1k, bir de 
eski kalecilerden ,Sevketi solic; olarak a • 
ralanna almI§ vaziyette sahaya ~1ktr ve 
oyuna bailand1. 

Mac; umumiyet itibarile futboldan zi· 
yade ~ok egleoceli sahnelerle dolu bir ko· 
medi ieklinde cereyan etti. Top nereye 
gidene orada iki taraftan asgari sekiz, on 
kitinin birbirlerile mücadeleye giri~eleri 
seyircileri gülmekten kmp g~iriyordu. 
Betiktaim kü~ük sagac;1g1, avut <;izgisin
den ~ektigi iütü muhtelit kalecisi karnmm 
altindan i~eri ahnca devre l • 0 siyah be
yazhlann lehine bitti. 

1kinci devrede de oyun ayni komik 
sahnelerle dolu olarak cereyan etti. Bir 
aral1k .Sevket üst köieyi bulan güzel bir 
vuru§la Be1ikta1a ikinci golü kazand1rd1. 
Bundan sonra takunlar, hal<emin taJll • 
hkh verdigi penalt:r ile birer gol daha yap-
11lar ve mac; Beiiktaim 3 - 1 galibiyetile 
bitti. 
Galatasaray: 2 • Muhtelit: 2 

Beiikta§a kar11 oymyan takmun halini 
gördükten sonra, alt:r kulüb muhtelitinin 
milli kümede hi~bir rol oymyam1yacagm1, 
~i<;bir alaka görmiyecegini esefle dü1ü _. 
nürken Galatasarayla diger muhtelitin o· 

' • • 
Galatasaray kalecisi Sacid alh kulüb muhtelitinin bir alururu önlüyor 

niyeden, Hüseyin Y efadan, Haydar \ rakib takunm muhacim hath sagdan ani 
Topkap1dan, diger oyuncular da Bey • bir akm yap!J, Haydar bu akm1 ustahkh 
kozdanch. bir vuru~la gole c;evirince Galatasaray 

Galatasaraylilar, milli küme ir;in, hük- tekrar 2 - 1 maglub vaziyete düitü ve 
men galibiyetle kazandiklan ür; puvanm tekrar maglubiyetten kurtulmak ir;in can· 
gev1ekligile oynarlarken muhtelitli!er ~ok landi. Nihayet bu canlanmamn neticesi 
dikkatli, ~ok enerjik bir oyunla mukabele görüldü ve Haiim mac,:m bitmesine dört 
ediyorlarch. dakika kala Galatasaraym ikinci golünü 

Galatasaray tak1mlnda ekseri oyuncu· atarak ma~ 2 • 2 beraberlikle bitti. 
lar ~ok 1absi oynamakla umumi ahengi Muhtelitte Bahadu, Ruhi, Kemal ve 
bozuyorlar, muhtelittekile; de birbirlerile Sahab muvaffak oldular. Galatasaray ta· 
al11amad1klanndan kar§J tarafm ahenk • kunmda da Musa, Necdet ve Bülend iyi 
sizliginden istifade edemiyorlard1. idiler. 

Birinci devrenin son ~eyrek saati ic,:in· Pera: 0 • Först Viyenna: 5 
de, Galatasarayh sag bek Re§adm mu· Först Viyenna tak1m1 dün alt:rnc1 ve 
azzam bir iskas1m Haydar kap!I ve gü- son maGJDJ T aksim stadyomunda Beyog-

"'"""" • • •:J:t.„ 

Evvelki günkü mac,:ta Giin"'l ve Harbiye talumlan Ankara 
i:;ehir stadyomunda bir arada 

Milli küme ma~larmda kulüblerin vaziyetleri 

' 

Mac,: adedi Galib Berabere Maglub Attig1 gol Yedigi gol Puvan 
Güne§ 10 10 33 9 30 
Üc,:ok 10 5 5 14 19 20 
Muhanz 12 3 2 7 17 28 20 
Be~kta§ 8 5 1 2 19 7 19 
Harbiye 8 3 1 4 8 9 15 
G. Saray 7 4 3 8 15 15 
Alsancak 8 2 6 9 26 11 
Fenerbahc;e Futbol Federasyonu tarafmcl.an milli küme mac,:larmdan 

c,:1karilrn1§hr. 

luspor (Pera) talomma kat§I oynadi.. 
Ma~ ögleden evvel oynanmasma ragmen 
stadyom bir gün evvelkinden daha kala
balikb. 

Viyanal1lar bir gÜn evvelki kadrolari
le oymyorlard1. Perahlar da §U kadro ile 
maca ba~lad1lar. 
Ko~o • Vlastardis, Hristo - Cifwo, An

gelidis, Caco - Sabri, Bambino, Rober
to, Japoni, T aleas. 

Pazar sabahlan T aksim stadyomuna 
müdavim o1anlar bilirler. Si!li !alunu tek
nikten ziyade enerii ile oyn1yan bir ta • 
k1mchr. Pera takuru ise enerjiden ziyade 
teknikle oynar. Bu sebeble Si~li takmu 
yorgun Viyanahlarm haklanndan geie -
bilmViti. Dün ise Peranm teknik oyunu, 
rakiblerinden ~ok a&ai\1 kalchg1 ic;in, .,mal; 
Viyanahlann kahir bir ga1ebesi1e bitti. .:--
Ma~m birinci devresi c;ok zevkli bir 

&ekilde cereyan etti. Viyanahlar, kaq1la
nnda.kilerin de • cok dü~ük olmak 1arti• 
le • ayni sistemi tatbi.k ettiklerini görünce 
bütün hünerlerini ortaya döktüler. Krrk 
be~ dak:ika müddetle ve ko1up yorulma
mak ~e. topu oya i:;ler gibi rakibleri
nin arala11ndan, üstlerinden ge<;irerek Pe
ral1w1 <;ok aciz vaziyetlere dü,ürdüler. 
Arada so1 ic; birbirinden güzel üc; gol c1• 
kararak birinci dcvre 3 - 0 Viyanamn le
hine bitti. 

i:kinci devrede Pera sistemini degi1 • 
tirdi. T eknik oyundan ziyade, scrt ve e• 
neriik davrand1. Bunun il'eticesinde yor
gun Viyana takururun birinci devredeki 
göz al10, zevk verici oyunu kayboldu. 
Bununla beraber misafo:1er iki gol daha 
c;ikararak son madar1D1 5 • 0 kazandi
lar. 

Böylece Viyanahlar 8 gün ir;inde, ls· 
tanbul - Ankara, Ankara - 1zmir ve lz
mir • 1stanbul seyahatleri de clahil olmak 
üzere, 6 ma~ yapuu• oldular. Misafirler 
bu ma<;lann ü<;ünü kazanduar, ii<;ünü de 

kaybettiler. Onlar 17, bizim tak.tmlar ise 
cem' an 9 gol atb.lar. 

Karagümrük sahasinda 
Dün KaragÜmrük sahasmda lzmit id

man Yurdile Karagümrük idman Yurdu 
takunlan arasmda heyecanh bir ma<; ya
p1!mJ.,b.r. lzmitliler Eyüblü Sükrü ile ta
kimlarlDl takviye etmi:;lerdi. Birinci dev· 
re 2·. 2 beraberlikle bitti. Ikinci devrede 
Karagümrüklüler 2 go1 daha atarak ma· 
c;i 4 • 2 kazanchlar. 

Barutgilcü sahasmda 
Dün Bakrrköy sahasrnda haftal1k 11".U• 

tad ma<;lar yap1hru~tll'. Barutgücünün bi· 
rinci ve ikinci genc takrmlan arasrndaki 
ilk ma<; 4 - 3 birinci genc taki= p:alibi
yetile bitmi•tir. Bundan sonra paskalye 
münasebetile Balorköy Rum tekaüd ve 
genc takimlan kar&1la1ro1&, bu da ihtiyar· 
!arm 4 - 3 galibiyetlerile bitmi,tir. 

Barutgäcü • Ak1nspor B takunlan ma
Cl BarutgÜcünün 2 • 0 galib gelmesile, 
ayni kulüblerin A tak1mlan arasmdaki 
ma~ da 1 - 1 beraberlikle neticelenmi! • 
lerdir. 

Ankara bisiklet 
yar1,Iarmm alhncisi 

Ankara 24 - Seri bisiklet yan,lan
nm altmcm bugün saal 9 da Sehir stad
yomu lr.apISmdan ba&hyarak C:ubuk kö • 
yüne p:idip gelinmek suretile ve 75 kilo • 
metre mesafe üzerinde 18 bisikletc;inin ii
tirakile yapilm111Jr. 

Bugünkü yan&ta havanm güzel olu1u, 
takib otomobili ve motosikletlerinde bu • 
lunanlara nekadar gÜzel ve heyecanh da
kikalar gecirtmi~e. yolun lmnu azamtnm 
devamh ini, ve c;1k1,h olmas1 da, ko~ucu· 
lar arasmda ~etin bir mücadeleyi doitur· 
mu&tur. Cubuk barai1 asfalb.ndan ya?l • 
,m ilk uzun yoku1un ba&lang1cm1 te•kil 
eden •oseye vanld1g1 zaman ataklar 
ba,Iam1• ve bu suretle yoku1un basmda 
18 koiucudan en kuvvetli onu, en ba1ta 
yer alm1•hr. Mesafc ilerledik~e ön grupu 
te•kil edenlerin adedi de yavai yava& 
azalmaga ba1lam1,, böylelikle Cubuk kö
yünden ilk olarak geri dönmege muvaf
fak olan Eyüb, Orhan, Nuri Ku,, Ya • 
kub, Osman ve Erdogandan mürekkeb 
grup olmu§lur. 

Bisiklet yarI§I 
Mmtaka 1ampiyonunu tayin i~in tertib 

edilcn seri bisiklet yan1larmdan be§incisi 
dün yap1lm1&1Jr. 

Yeniköy asfalt yolunun ba1mdan Bü
yükdere tayyare hangarma be& defa gi • 
cli1 geli• olmak üzere, 55 kilometre düz 
yolda yap1lan bu yanita Sü!eymaniye 
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Prof esyonel serbest güre,ler 

Dün T ekirdagl1 Hüseyin 
Kara Aliyi tu§la yendi 

GürelJ son derece heyecanl1 oldu, ilk devrede 
hakim güre,en Kara Ali 30 uncu dakikada yenildi 

1 

Tekirdagh Hüseyin, Kara Aliyi mag!G.b etmege ~ah§1yor 

Yeni ve eski Türkiye ha§pehlivanlarile uzak kald1g1D1 ve idmans1zhg1m anlalJ • 
bazi ikinci ve Ü<;Üncü derecede güre~i - yordu. Bu vaziyet Himmetin de gözün • 
lerin iitirak ettikleri profesyonel müsa • den ka<;mam1§ olacal< ki son da.kikada a• 
bakalar dün T aksim stadyomunda ya • matörlügünü bahane ederek güre§lllekten 
pild1. nzgec;ti. Halbuki gazetclerde Kara AJj. 

Güre§leri seyiI i<;in stadyoma, en mü- ye, T ekirdaghya ve Mülayime meydan 
him futbol mai;larmdaki kadar büyük bir okuyan kendisi idi.. Son dakikada mensub 
kalabahk toplnnu§b.. Binlerce ~i. iti§e bu1undugu kulübün amatör kalmaslDl is
kaki§a kap1dan giriyor ve hmcahmc dol - tedigini söyliyerek gÜrC§ten kai;mas1 hal
rou1 olan stadyomda ayakta duracak bir k1 hakh olarak hzd11d1. 
yer bulmaga i;ah§1yordu. Halkm gürültülü protestolan arasm • 

Saat on be§te ilk partiyi te§kil eden da Himmel sahadan <;ekildi ve mag!Uh 
güre§<;iler halka takdim. edilcliler. addedilerek yerine Romanya g~men -

Birinci rfiref rerinden Ahmed gecti. 
1Ik müsabakay1, göstert§ mahiyetinde Mü.Iayimle güreiecek ag1rhkta degil • 

olmak üzere. on ve on Ü<; ya1mda iki kar- di. Buna ragmen <;ok sert güre§iyordu. 
de1 yapt:rlar. ,Süyük karde1 kü~üge mü- Mülayim daha b~lang1cda mü§külata 
samalia ediyordu ve ü<;üncü dakikada maruz kalmaga bailach. Bu mü1külat 
gcne kendi iste@:ile tu1la yenilcli. gittik~e arbyordu. F akat Ahmed on bi • 

fkinei güre, rinci daltikada Mülayimin elini öptü ve 

Adapazarh Servetle Costuvarl1 Hur • pes etti. " 
1id güre1tilet. Servet ilk dakikadan itiba- Tekirdagli • Kara Ali 
ren daha kuvvetli oldugunu ispat eden bir S1ra Tekirdaii;h Hüseyinle Kara Ali 
güre1 c1karch. llk on da.kika Servetin ezi- pehlivana gelmi1ti, 
ci faikiyetile gec;ti. ikinci on dakikada Gäre§, <;ok canh ba§lad1. lki rakib de 
Servet gene üstündü. Neticede on yedi oyundan oyuna geGiyorlar, büyük bir 
dakikada t~la kazaodi. sürat ve enerji ile gÜre1iyorlard1. lki peh-

livanm birbirlerine girdikleri, ba:i.an üst· 
V ~cü güref t b d ltt 1 Ll_J ·· ·· 1·· 

Al
. Ahm cll B d _ 1 N . e, azan a a a r;a l§UJ< an goru uyor· 
\ e · e an ll'llla.il genc azrru du . 

gfü~ei_ecel<lil e.r~: F ~~atNAli . ~~d kill Gür01, seyircilerin azami heyecamni 
arJ<J.W en surer= azllll e gure§me tahrik etmi•ti. Iki a" ir ·'-!et T'"rk hli • 

· .i:::.· d E „bl„ M hm dl „ ' g SU< u pe 
L5leme""ll10 eD. yu u e e e gu • vam da baki.kat•n güzel oyunlar yap1yor• 
re§ti. lard1. Bidayette Kara Ali daha üstündü, 

Güre§ kLOa sürdü. N eticede Ali Ah • daha <;ok hücum ediyordu. Esasen, ev • 
med iki daki.ka 30 saniyede tu1la kazan- vela o T ekirdaghy1 yere yuvarlalD!§, o • 
di.. muz!ann1 yere getirmi§ti. F akat, IU§Ull 

Dördüncü güref Ü<; saniye ~ürme>i laz1md1; bunu yapama· 
Gostuvarh Harunla Bandumah Naz- mI§t:r. 

mi güre1tilc:r. Güre1 bidayetinde iki peh- Cüre1 1iddetle devam ederken Tekir
livan müsavi kuvvet ve kabiliyette gö • dagl1 Hüseyin iki Ü<; defa Kara Alinin 
züküyordu. Gakat Naz.mi yava1 yava1 karnma diz vurdu. Kara Ali de k1zd1, 
hakimiyeti ele ald1. &i dakikada tu1la hakemin ayll'masma ragmen, Hüseyne 
kazand1. Bu genc, Kara Alinin r;1tag1 • bir iki tekme savurdu. Polisler müdahale 
du ve henüz 18 yaima yeni basm11hr. A- ederek hakemle beraber pehlivanlan a
matör olarak SPQ! kulüblerinden birine y1rchlar. Jüri heyetinden baz1 zevatm 
girecektir. müClahalesile iki pehlivan ÖpÜ§Üp ban§ • 

Befinci güref tilar ve tekrar güreie ba1ladtlar. Bu ma· 
Sua ba~pehlivanlara gelmiiti. Edirneli da Tekirdaglmm dudag1, Kara Alinin 

Hirnmet, T ekirdagh Hüseyin, Mülayim de yanag1 kanamaga bailad1. Yüz küsur 
ve Kara AJi balka takdim edildiler. kiloluk iki aslan, elliier, altm1§ar kiloluk 

Bawehlivanhudan ilk güreii Himmel· hafif s1klet pehlivanlar gibi, birbirlerini 
le Mülayim yapacaklardi. Mülayimin yerden yere vuruyorlard1. 
giizel ve bakunl1 vücudüne mukabil Him· llk on be1 daki.ka böyle bitti. lkinci on 
met adaleicri sarklDl§ görünü&ile spordan be~ dakika ba1lad1g1 zaman, ikisi de tek-

kulübünden LambQ 1 saat 29 dakikahk 
bir detecc ile birinci, Galatasaraydan 
Muhsio ikinc~ Süleymaniyeden Abdul
lah ü~üncü olmu!lardir. 

F enerbah'<e kulübünde 
Fenerbahce kulübü müessesan heye

tinden baz1larr, muayyen vaktini bekle • 
meden, fevkalade bir iclima yapmak ü
zere müessesan heyeti azalanna bir tak
rir imzalatmakla me&gul olduklan haber 
verilmcktedir. 

Be§ikta§ kulübünün yeni 
idare heyeti 

Be!ikta1 kuli;.ünün fevkalade kongre· 
si evvelki gÜn kulübün lokalinde toplan· 
m111J.r. Kongre, kulübün besah vc faali· 
yet raporlarm1 dinliyerek kabul etmi&, 
ondan sonra istifa eden idare heyetinin 
yerine yeniden intihabata gecilmi!tir. Ne· 
ticede Belediye Su i1leri müdürü Ziya, 
Belediye fen heycti müdürü Hüsnü, Dr. 
Tank Terne!, Rü1tü, Fuad, Hikmet ve 
Salahaddinden mürekkeb zevat yeni ida
re heyetine se~ilmi1lerdir. 

rar bütün §iddetlerile birbirlerine saldir • 
d1lar. Halk, gittik~e artan bir heyecanla 
bu r;ok güzel güreii takib ediyordu. Bu 
devrede, hakimiyet yava§ yava~ T ekir • 
dagl1 Hüseyne ge<;li. Kara Ali üstüste 
büyük tehlikeler atlatt1. Fak.at, azatni ce
saretle gür~mekten geri durmuyordu. 
Birkac defa, büyük bir kuvvet sarfederek 
rakibinin elinden kurtuldu ve bilmuka • 
bele oyunlar latbik etti. F akat aradaki 
10 yai fark kendini göstermege ba1lad1. 
(T ekirdagh 28, Kara Ali 38 ya§mda • 
dir) Nihayet otuzuncu dakikada, Tekir
da(ih Kara Aliyi fena bir vaziyete soktuk· 
tan sonra tu1la yenmege muvaffak oldu. 
Lahilc Tiirkiye ba1pehlivanmm gencligi, 
ustas1 sab1k ba~pehlivana galib gelmi&ti. 

Güre1 bittikten sonra, Tekirdagl1 us • 
tJS1 Kara Alinin e!ini öptü, o da, kendi•i
ni yenen ~iragmm alnmdan ÖptÜ. Taraf· 
tarlan Tekirdaghya bir buket verdiler. 
Kara Ali mag]ub olmasma ragmen, hallt 
üzerinde ~ok iyi bir tesir bnakh ve ~ok 
zorlu bir gürei yaph. Galib ve ma~lub 
her iki Türk pehlivamm da böy]e ~ü,el 
ve heyecanh bir güre! yapt1klan iGin teb
rik ederiz. 
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Süva~ilerimizin Nis'te 
ilk ald1klar1 dereceler 

iik ü~ müsabakada, 
ekiplerden daha 

Türk 
• • lyt 

daima, diger 
alm1~br 

ekipi, 
neticeler 

N. .. bak 1 nda k:J.ymetli muvaffakiyetler kazanan süvari • 1s musa a an ·'· k d eki imiz, seyahate ~ ..... ar en vapur a 

N. 18 N" (H. :.i) - Niste Bu müsabaka neticesinde Türk ekipi 
15 isan us k 1 h" b" k h k . . k .. 

beynelmilel müsab· 1.alara i1tirak etme : e lbme . irl-lnokta euhr es1l~f nak~an ~1kb~~~1 
te 1 k. · · · vaffakiyet dereces1 ce etb. er es m te 1 e iplenn utun 

o an e 1p1mmn mu "]k .. ·· ·1 · · b h · · k b ·•· 
günden güne art1yor. Bu mektu_b~ab1"ld'u5 sluvan erk1~m e ennk,~k aybethgd1 puvyand: 
gü \"k „ b k 1 n neticelenm 1 m· ann ye ununu tet 1 e a1la 1. e 1 n u musa a a an . .11 . 'k d 
Yo N' „ b kalarma nizamname51 m1 etten aym m1 tar a subay ve at mü· 

rum. 15 musa a O ·1 b k · · · k" '] · · h mu 'b' h '!Jetten azami 1 at ' e sa a aya g1rm11h, e !p süvan ermm er c1 mce er m1 b' . . k b 'k . • 
4 b · b'I mmn ay etti len puvanlann yekunu, 

su ay g1re 1 ir. h · k' · h · · · "b ·1 Jlk ·· abaka angi e 1pm eyeh umumiye51 1h an e 
tlk „ b k ";~• nisan cumartesi gÜ· daha kuvvetli oldugunu meydana ~1kan• 

musa a a 'f d B h b „ . nü ld b "•abakada ta5DI zaman yor u. u e5a 1unu ostenyor: 
yapi 1• u rau. ] · 1 B „ b k d T" k k' · ' 28 üz · 1 du Ni•e ge m11 o an ye· u musa a a a ur e 1p1 cem an 

d·1 en~lel Y.api(•TY~.' k'y. e Holanda, Fransa, puvan, 1rlanda ekipi 36 puvan, Polonya m1 etm ur 1 . ) 52 . . . . 
fr! d p 1 Portekiz, Romanya puvan, Portek1z ehmme olan b1r alt 

an a, 0 onya, " b h · ld • h ld d'" 1 '] 49 dörder zabiti ve onar all bugün mus.~ a • anc tutu ugu a e 1ger en e pki~ : 
k . d' o·· 1 at elimine oldu dort at van, Romanya 68 puvan, FranSJZ e PI 
aya gir 

1
· 

0
' y d' b" d b' ·1 !' · ld • h ld 32 d'-.t" k. t hatasiz yapt1. e 1 at 1· e ir ah e e unme o ugu a e, pu· 

u. u, se IZ a h ·1 k L • 1 d' rer h 1 ·1 00 vedi at ikiier ata 1 e gei;· van ayoctm15 er 1. 
a a 

1 
e, ' d h B k 1 1 - ' ti "t b k' · ür ile sekiz arasm a ata u ra am ar nazara a mirsa cem an 

, mu e a "' , •. 1 . "k k' · T" k k' · d y 11 B üsabakada man1 enn yu • ye un en az puvan zay1ah ur e 1pm e 
•eakpl.'klar.. u_hmn derecede degildi, 1.40 idi. Su halde bugünkü müsabaka, bir e • 
• 1 en mu 1 • • k' . b k. · b" · · 
m t · 'yordu fakat sevk ve 1dare 1p mtisa akaS1 olsayd1 Türk e 1p1 mnc1 e rey1 p:e~m1 • . . ] „ · 'f 
mü k"l"t gösterecek 1ek1lde tertiblen • o mu1tu, programda böyle bir tasm ?'~· 

~ u a 
1 

'f „ ] • d · b' k d 1 d • rni t' B ndan ba ka, tasm zaman uze- pt acagma air ir ay1 o ma _1g1 I<;m 
rin~ ·~ld~~u ic;in, kazanmak istiyen bütün yukandaki hcsab resmi bir tasmf adde
atlar olanca süratlerile manileri ge~mek dilmedi. 
mecburiyetinde idiler, bu yüzden ekser V~üncü mÜ•abaka 
atlar fa?la hatoya maruz kahyorlard1. Ü<;üncü günün Portekiz süvarisi mü • 
Müsabakoya giren bizim on ahm1zdan, sabaka51 da ayni neticeyi verdi. Ferdi bi· 
yüzbas1 Cevad Gürkan (Y1ld1z) la bir rinciligi alamad1k, fakat mÜ5abakaya gi· 
nata yapt„ digcrleri kamilen ikiier hata rcn ycdi milletin dörder ahm'ii yekimlan· 
yaphlar ve bugün hi,bir atumz ta..oifc gi· na nazaran,ekip birincilii!i gene Türk eki· 
remcdi ve bugünkü müsabaka ekipimizin pindedir. 
Jehine olmad1. Bunun scbcbi §Üphesiz on Ü<;üncü günün müsabakasinda ekiple· 
günlük scyahat esn~;·~da_ ~t!a~o ~.z?.0k rin puvan zayjah cem'an yekun 1öylcdir: 
idmandan dü1melen 1d1 k1 1kmc1 v.e u<;u_n· Türkiye 20 puvan, Polonya 40 pu • 
cü günlerin ncticeleri de bunu teyid eth. van, Portekiz 28 puvan, Romanya 32 

Jkinci müsabaka _ puvan, Fransa 28 puvan, Holanda 64 
ikinci gün, Prens Letitya mü:.abakasi: puvan lrlanda 32 puvan kaybetmi1tir ki, 

Bu müsabakay~ her milletten do:der s~- en az puvan kaybeden Türk ekipi, ekip 
b h b•y iki•er atla girecekh. itibarile bugün de birincidir. ay vc er su " ' . . . ld 
Neticede tasnif i-1er subaym 1ki at1le a 1• Portekiz süvarisi müsabal<asi denilen 
• ] yekiinuna göre yap1lacakb, bu müsabaka bir kudret müsabakas1dir. g1 puvan arm h .1 B 

· ·k· b.I de manileri daha az ata 1 e iri5i dubl olmak üzere sahaya 7 mani yan1 i 1 a e k 
kt onulmu1tur ki yük5eklikleri 1.40 ile 1,60 yapan kazanaca 1. (B k' ) d 

Bizden yüzb~j• Cevad Kula ~ ar arasm a idi, neticede birincilikte berabe· 
vc (Gü~lü) ile, yüzba~1 Cevad Gurk~n re kalanlar arasmda da tasnifi meydana 
fBekri) ve (Y1ld1z). ile, yüzba~I Eyub geti~e~ _i<;i~ ~e~buri bir baraj ~~p1ld1, 
Ö „ (,S h' ) ve (Unal)1le, tegmen Sa· yam mamlerm ui;u 1,85 e kadar yuk5e!. 
• 

0

~ I ~ m ((:akal) ve (Akmc1) ile tildi. llk pa_rkurda bizim Ü<; atmuz, 
~T,dil~r~tM~sabakada (Bekri), (,Sahin) (Gü<;lü), (Ünal), (Y1ld1z), diger mil· 

( r k l) rkuru hatas1z yaptilar, letlerden de 6 at ccman 9 at berabere 
vc ..,.a a pa „ (A b' · · k ld 1 b 1 
(Güclü) ile (Y1!d1Z), (Un:l) ;~ • mn~1 a. 1 ~r, w:' ar ara51~da ~~p1l~n 
k ). I b' er hata (Bekar) 1ki hata barai nehcesmdc bir Portekiz zabiti bi • 
mci] ya mz 

11 
' rinci, bir Romanya zabiti ikinci oldu, 

yapti ar "ki (G" !") '] C d K 1 
D .• · ·11 tlerden Polonyahlann 1 u<; u 1 e eva u a üi;üncü, (Y1]. .ger m• e • 1 d ) ·1 c d c·· k 0 

ab p 01 tckizlerin bir at1, Holandah ab~ Ez „b' ~ bva ~r a_n cÄ ( na_l) ile 
bi; at1 hataS1z yaph, diger bütün atlaNr ~r . yup 1 ekra cre ye mc]1,d 1 kmc1) ile Sa-
h ·1 b h t rasmda kald1lar. eh· 1m o at an onuncu o u ar. 
ata 1 e C! a a a ] B · · d J „ '] · · · · 
d t 1 d P 1 a ve F ranSJz arm u 1y1 erecc er suvan enmmn ekip 

ce e r an a, o ony · · " b k ] d d h · · · ] ] 
iki<er hatas1z parkurlan ayni süv~'.m'? m~sa a -~arm ak da' a s'Y.1 net]1~e .er. a a • 

1 d"f ·•· den bunlar bmnc1, cagm1 gosterme te ir. 1r ta 1hs1z!1k ol-at anna tesa u ett1gm d • kd' d k' " · 
'k' . „ „ „ ld 1 Cevad Gürkan ma 1g1 ta ir e e 1p uzenne yapilacak 
1 1nc1 ve u~uncu o u ar, 'fl d N' „ b k ] · · · 
d „ d" „ E "b 0„ „ ]tmci Saim Po· tasm er e, I• musa a a annda ikmci· 

or uncu yu neu a ' l'k b' · ']'k I · 
1 k 'd. . C d K ] dokuzuncu 1 ve mnc1 1 a acag1m1z muhakkakhr. 
at an ye mc1, eva u a *** 

oldu. 

yap1lan • yem teklifler 

~ehir dahilindc otobüslerin Belcdiye 
tarafmdan i1Ictllecegi haberleri üzeri -
ne muhtelif otomobil ve otobüs acenta
lan Belediyeyc müracaat ederek uzun 
vadc ile ödenmek !•rtile arzu edildigi 
kadar otobüs vereceklerini bildirmi§ler-

d. B 1 diye yapilacak muhtelif teklif· 1r. e e , . 
1
. 1 n1 ~e

ler arasmdan i§e elverl§ I o a ar1 se, 

cektir. t kl'f 
Yukariki resim, Belediyeye e . 1 .. 0: 

Junan otobüs nümunelerinden b1nsm1 
göstermektedir. 

CUMHURiYET 7 

Basvekilin 
' 

Beyanat1 
(Baf taraf1 1 Incl 1ahltedel 

Türkiye - Yunanistan ittifaln, iki 
memleketin hakiki menfaatlerinden do
gan ve iki milletin hislerine tamamile 
tekabül eden mes'ud bir välnäd1r. Bu -
nun ilk defa olarak tahakkuk sahasma 
intika!inde benim de bir hissem oldu • 
gunu hat1rlamakla §U dakikada bir kat 
daha bahtiyarllk duyuyorum. 

h<i memleket arasmdaki ticaret mü· 
nasebetlerini tanzim etmek i9in 1932 se
nesi i<;inde iktisad Vekili olarak Atina· 
ya gitmi§tim. Hükfunet, bu fJ.rsattan is
tifade ederek beni daha o zaman Yunan 
hükumeti ricalile Antant Kordial mua
hedesi üzerinde teatii efkära memur et· 
mi§ ve ben de bunu memnuniyetle üze
rime alrm§hm. Mii§terek hududlarum -
zm garantisi formülünü Yunan hüku • 
metine Türkiye hükfuneti namma tek· 
lif eden ben olmu§tum. 

O vakit ko~urnuz Bulgaristanm da 
i§tirakile tahakkuk mevkiine konmas1 
Türkiye ve Yunanistan hükfunetleri ta
rafmdan derpi§ edilerek görü~ülmü~ O· 
!an bu muahede az zaman sonra Tür • 
kiye ve Yunanistan arasmda akd~ildi; 

Yugoslavya birligini yapan §Imall 
Balkan müttefikimizin müteveffa kah· 
raman Krall Aleksanclr, diger Balkan 
müttefikimiz Romanyanm HQ§metli 
Krall !kinci Karo! ile görü§tükten oon
ra !stanbulda $efimiz Atatürkü ziya • 
reti neticesinde Balkan Misakmm dog· 
mas1 gibi bir tekamül bu ilk sulh anl"§" 
masm1 tetvi9 etmi§tir. 

Bugün Türkiye ile Yunanistan ara • 
smda bir kat daha kuvvetli bir baj! te§· 
kil edecek olan yeni muahedemiz, Bai· 
kanlarda arhk bütün dünya i9in görü -
nür ve arzuya deger bir hakikat olan 
siki dostlugu ikmal etmekte ve sulh po
litikamizm 90k a91k bir eseri olarak te
barüz etmektedir. 

Bu muahede mevcud Antant Kordia· 
!in tatbik1 §ekillerini tasrih eden yeni 
ve ktymetli bir vesika olacakhr. Balkan 
müttefiklerimiz yeni Türk • Yunan mu· 
ahedesine ithla has1l ederek onu tasvib 
ve takdir etmi§lerdir. 

i§te bütün bu sebeblerle Atinl\Yl ikin
ci defa olarak ziyarete giderken hep 
ayni siyasetin ifadesini görüyor: . hep 
ayni sars1lmaz dostlugun haberclSl ol -
mak $Cref ve saadetini duyuyorum.> 

Bu ak1am Atinaya hareket 
ediliyor 

Ba!p'ekil Celal Bayar ve Hariciye Ve
kili Tevfik Rii§tü Aras, dün ögleye ka· 
dar Perapalas otelinde me§gul olmu§ • 
Jar ve ögle yemegini Park_otel~e istan· 
bul gazeteleri mümessillerile bll" arada 
yemi§lerdir. 

Parkoteldeki yemek esnasmda Ba§ -
vekilimizle gazeteciler arasmda, muh • 
telif mevzulara temas eden samimi k~
nu§malar olmu§ ve yemek, g~_yet sam1· 
mi bir hava i9inde, saat on dort bu9u -
ga kadar devam et~i§_tir. -

Celal Bayar ve Ru§tu Aras, Parkotel
den döndükten sonra, §ehirde baz1 hu • 
susi ziyaretler yapmi§lar ve ak§am on 
dokuz bu~kta, Perapalasa dörunü§ler-
dir. . 

1 Ankaradan blrka~ gün mezumyet e 
§ehrimize geien Maliye Vekili Fuad Ag· 
rall da dün Parkotelde Ba§vekilimizle 
görü~ü§tür. . . . 

Ba§Vekilimiz, refakatlermde Haric1 • 
ye Vekili Tevfik Rü§tÜ Aras oldugu 
halde bu akiam Sirkeciden kalkacak 
husu;i trenle dogruca Atinaya hareket 
cdecektir. 

Ba§vekilimizin dost ve müttefik E
len memleketine yapacag1 bu seyahat, 
bir hafta kadar devam edecektU:: Celäl 
Bayar ve Rü§tÜ Aras, Atinada u9 gun 
kalacak ve gene trenle !stanbula avdet 
edeceklerdir. „ 

Atinadan geien haberlere gore, Ba§
vekllimiz i<;in pek parlak bir kar§ilama 
merasiml hazirlanml§t1r. . . 

Cetal Bayar, büyük tezahüratla 1sh~
bal edilecek ve §erefine müteaddid Zl• 

yafetler ve suvareler verilecektir. 
Atina §ehri, ba§tanba§a Türk bayrak· 

Jarile donahlacag1 gibi, Akropol da, ten· 
vir edilecektir. 

Ba§vekilimiz, istasyonda Elen Ba§Ve· 
kili Mctaksas tarafmdan kar§t!anacak· 
hr. M. Metaksas, ikametlerine tahsis e
dilen otele kadar misafirlerine refakat 
edecek müteaklben Ba~ekilimizle Ha· 
riciye Vekilimiz bu ziyareti iade ede -
ceklerdir. 

Elen Krall Majeste Jorj'un Ba§veki
limizi, Atinaya muvasalatlarmm ikinci 
günü kabul etmeleri muhtemeldir. . 

Ba~vekilimiz, Ankaraya avdetlerm -
den birka9 gün oonra, ~ok muhtemel O~· 
dugu üzere 9 mayista Belgrad seyahah
ne 91kacaklard1r. 

Matbuat heyeti 
Ba§vekilimizin Atina seyahatini takib 

edecek olan 1stanbul gazeteleri mü • 
messillerinden bir k1sm1, dün sabah va· 
purla Pireye gitmi§lerdir. 

Diger bir k1s1m gazeteci arkada~lar1· 
m1z da, dün ak§am kalkan trenle Atina· 
ya hareket etmi~lerdir. 

Pariate fabrikalar tahliye 
edildi 

Paris 24 - Polis, dün, birka9 hafta • 
danberi grevciler tarafmdan i§gal edil· 
mi§ olan baz1 fabrikalan tahliye ettir • 
mi§tir. Bu mecburl tahliye ameliyah es
nasmda hi9bir hädise vuku bulmam1§ • 
hr. 

Duymad1klar1m1z -ve- - (-- Büyiik davalar J 
bllmedlklerimiz ========~========:-:=-=-=---,___ __ __. I '' 

Sen de mi, domates ? 
Kimyagerle -

rin eli nihayet • 
sana da m1 eri§
ti? i<;inde dog
dugu toprag1 
bir gelincik 
tarlas1 gibi §en· 
lendiren, göze ne§e yemege <;e§ni, VÜ· 

cude can veren; yazm müjdecisi, sof. 
ralarm ziyneti, ate§ renkli, canfes ten
li domates, nihayet, sen de mi kimya
hanelerin geniz t1kayan zehirli hava • 
s1 i<;inde kendinden g1?9mege mahkfun 
oldun? 

Diyorlar ki, bir italyan kimaygeri, 
domatesi alm1§, kabugunu bir yana, e
tinl bir yana ayirm1§; bu cana yalnn, 
k1rm1z1, tombul yüzlü lnr yosmas1m, 
ölü renkli kau9uga tahvil etmi!. 
~imdi, dünyarun en mebzul domate • 

sini yet~tiren 1talya, her sene istihsal 
ettigi 8 milyon kental domatesten, tarn 
200,000 kental kau9uk yapacakmI§. 

Almanlarm ersatz adile ortaya atbk
lar1 sun'i mamu!at fikri, yirminci asnn 
en bariz vas1fiarmdan biri oldu. Käg1d
dan elbise!ik kuma§, pamuktan §OSe, 
kömürden benzin, camdan ipek, sütten 
yün yaptlan bu devirde, domatesten de 
elbet kau~k yap1hr. Bunda §8§Ilacak 
cihet yok. Ve domatesten yap1lan ka -
u9uk, mesela 9ocuk emzij!i, lastik t?P• 
ayakkab1 filan gibi zarars1z e~ya halln
de kalsa, §ikayete de mahal yok. Fakat, 
z1rhh otomobillere, tanklara tekerlek 
lastigi olmaga kalln§acagma hi<; §Üphe 
etmiyelim. 

Al yanakl1 bir köy yosmasi edasile, 
tarlasmda kadm kadmc1k oturup du -
rurken, §eytan zekah bir csimyagerin• 
igfaline kap1llp, yumu§ac1k, pespembe 
tenini, kau9ugun katillgma deg~en do
matese ac1mamak elden gelmiyor. 

En kibar sofralarda ba§ taci iken, top 
olup tozlu yollarda, kundura Histi_gi o
lup <;amurlu sokaklarda sürünmeg1 ona 
yak1§bram1yorum. 

Günes hastalanrnis 
' ' 

Bu sene, k1§, 
müzmin nezle gibi, 
yakamm bir türlü 
b11'akmak istemi -
yor. Dünyanm her -: 
tarafmdan gelen / 
soguk, kar, f1rtma 
haberlerinin haddi 
hesab1 yok. Bu gi-
di~le, 1939 yihm, güne§ yüzü ~ö~m~en 
idrak etmemiz, hi9 de uzak bll" 1htunal 
sayilmaz. 

Maamafili kimimizi odun, kömür en
dl§esile fen~ fena dii§ündüre~, kim~i
zi pläj mevsimlnin gecikmes1 t~sastle 
üzen bu sayg1S1z misafiri, heyet§mas • 
Iar hir de istiskale läy1k bulmuyor!ar. ' . . 
Onlara nazaran, nisan ortasmda kanu· 
nusani havas1, olagan i§lerdenmi§. Bir 
<;ok hadiselerde oldugu gibi, kI§m, pos
tu serip oturmasmda da, kabahat me -
ger güne§in degil miymi§? 

für zamandanberi adet oldu. Salgm 
hastahklaroan muharebelere varinc1ya 
kadaT irili ufakh her feJaketi güne!ten 
biliyoruz. Bu sefer de gene öyle. Gü • 
ne§in alev yüzünde, sivilceler 91km1§, 
havalarm intizams1zh/!1 ondan. 

Bunu fen erbabt söyledigi i•in inan • 
mak zarureti var. Bilhassa, Umuml 
Harbdenberi s1k s1k hastalanan güne§i, 
her zamanki gib! leke bas?µayip, her 
biri, dünyayi yutacak büyük!ükte si • 
vilce oyuklan kaplad1g1 i<;in, fezaya, ga
!iba kafi hararet ne'ifedemiyor. 

Lakin, gene fen adamlarinm lfadesi
ne göre, bu sivilceler normalmi§. Ola
bilir amma, tesiri hi~ de normal degil. 

Güne§ ya§land1k9a, huysuz ihtiyar • 
Iara benzedi. S1hhatinde ufactk bir bo
zuk!uk oldu muydu, kainah kas1p ka· 
vuruyor. 

An§lus'tan sonra Alman 
hava kuvvetleri 

'.An1lus, Brenner'i Alman ordularma 
ac;mak ve C:ekoslovakyamn ku1at1lmaS1 
hareketini itmam etmek suretile bir tak1m 
5cvkülceni neticeler dogurmu1tur ki, ha· 
ritaya bir p:öz gezd.irmek, bunlarm ~hem· 
miyctini anlatmai!a kafidir. Bu nehce_ler, 
Alman hava kuvvetleonin, bundan boyle 
orta T una havalisinde !ilolar dola1hrarak 
cenubi Avrupa hava kuvvetlerinin ~üva· 
zene5ioi bozmak imkamm elde etmes1 do
lay1sile, hava bak1mmdan vahamet kes· 
betmi1tir. 

Anslus' dan evvel, Almanya, a1ilmas1 
gü~ bir mania halinde kar11Smda yüksclen 
Alplardan dolayi, Avrupamn bu k1smm· 
dan, filen aynlm1s bulunuyordu. Havac1· 
lii!m bütün tcrakkilerine ragmen, yükse~ 
daii;lar, tayyarelerin devamh ve kuvvcth 
harekat yapmasma el' an mani olmakta• 
dir. 1rtifalarmm fazlahi!i, baz1 u~u1 1e· 
raitini mecburi k1lmakta ve filolarm veri· 
mini cksiltmektedir. Bu mmtakalarda 51k 
tesadüf cdilen bulutlann arasmda <;ar
P•smalara mcydan vermemek üzere grup 
halinde uc;u1lar yap1lmama51, tayyareye 
yükletilen malzeme miktarmm azaltilma• 
s1, harekat mmtakasmm tahdidi gibi mec· 
buriyetlerden ba1ka, dü1man semalann· 
da, tayyarelerin radiogonoyometriden 
mahrum olmalan hasebile, gece karanh· 
gmda, yahud kapah havada, gerek sevk 
ve idarc i1i. gerek hedef tayini ciddi mü1· 
külata ugramaktadir. Se~me tayyareciler 
tarafmdan idare edilen ve radyo sayesin· 
de mükemmelen sevkedilen 5ivil tayyare· 
!er, bu daih muntazaman a1mak imkam· 
na malik ise de, grup halindeki filolarm 
vaziycti buna müsaid dcgi]dir. General 
Balbo ve güzide maiyeti, 1933 te, tima· 
li Atlantik seferinin ilk merhalc5ini a1ma
dan evvel, haftalarca Alplann kar1mnda 
äciz kalm11lard1. 

Su halde, Alplann tedafüi k1ymeti, 
kat'i neticeler istihsali husu5unda yegane 
c;are olan geni1 mikyasta bir hava hare
ketine kar11, muhakkak olarak mevcud· 
dur. Ve i1te An1lus, Viyana T unasinm 
ovalanm Alman hava kuvvetlerinin cmri· 
ne ve böylece, bütün cenubi Avrupay1 ta 
Y alcm1arka kadar. onun melhuz hareH· 
hna 8.made kilmak wretik, bu miniayi 
ortadan kaldmm1 oluyor. 

Alman tayyarc kuvvetleri, Viyana 
mmtakasm1 üssülhareke ittihaz etmek su· 
retile, T riyeste'ye 300 kilometre - yani 
45 dakikal1k u<;u1 • mesafcde, Milano'ya 
700 kilometre, Romaya 800 kilometre 
ve Korsika'ya 900 kilometrc mesafedc 
bulunuyor demektir. Müsaid vaziyetler
den istifade ederek Macar ovalanm i1· 
gal edip, oradan üc ~eyrek saatte Bel
grada, iki 5aatte de Selanige, Bükre1e ve 
Ukrayna'ya ula1abilir. 

Orta T una ovalannm, A vrupa merke· 
zinde te1kil ettii!i muazzam tayyare mey
danmm ehemmiyeti malumdur. Buna sa• 
hib olan memleket, sevkülceY1i planlan· 
nm tahakkuku i~in zaruri olan istikamet· 
lere yay1lmak suretile, elindeki hava kuv· 
vetinin tesirini, 1imali Avrupanm kara ve 
dcniz harb sahalarmda, nihai noktalara 
kadar hissettirebilir. 

An1lus, bu harekat sahasmm hava 
kuvvctleri noktasmdan vaziyetini deifütir
mi1tir. Almanyanm yolu üzerinde bulu
nan milletleri as1! tehdid eden tchlike gÜ
nün birinde, Alman hava kuvvetlerine 
ilave edilecek 200 . 300 Avusturya tay· 
yaresindcn fazla, Alman hava ordusu· 
nun bir k1Sm1m. muhtcmcl hedeflerinin ya· 
kmma kadar p:Ötürmck keyfiyetinin im· 
kan daircsine girmi1 olmas1d1r. 

ic;in, bir taraftan Küc;ük Antantm, .dijer 
taraftan Almanya ile 1talyanm sahib ol· 
duklan tayyare mikt.arlanm mukayese ~~· 
mck Hfi degildir. Bu mukayese, aded 1b• 
barile müvazene arzedecektir. Fakat, 
tayyarenin mümeyyiz vash, diger ha~ 
silahlan gibi bir tek cephe üzeri_nd~. sab1t 
kalmay1p, harekat sahasm1, birbirm~en 
<;ok uzak noktalanna nakletmek oldugu
na göre, bu müvazene zi.hiridir. Bu saha· 
nm böylece nakli, o noktalarda, munta• 
zam üsler, benzin ve mühimmat bulmaga 
vabeste olduguna, Alman hava kuvvetle· 
rinin de bu üslere sahib olduguna naza· 
ran, Alman tayyareleri, efradm k1Sm1 
küllisini FranSJz cephesinden Leh ccphe· 
sine birka<; saat iciu.de ta~1y1p orada der• 
hal harekete ge<;ebilecektir. 

Fran5a ile Cckoslovakya kar11smda, 
t.ayyare harekatma müsaid ve bu bare• 
Ht ic;in vücudü zaruri tesisat esasen ha
wlanm11 bulunuyor. Filolanm Avrupa 
cenubuna ve cenubu $8.rkisine dogru top
hyabilmek ic;in, T una ovalanm ele gec;ir• 
mesi sayesindc, Almanya, arhk bu tesi· 
sah dahi yapabilecektir. 

Mareial Göring, Viyanada söylecligi 
nutukta, imparatorlugun yeni eya]etinde, 
tayyare meydanlanm <;ogaltmak niyetini 
izhar etmi1ti. Almanlarm, maksadlarile 
onlan tahakkuk ettirmeleri arasmda bir 
ad1mlik mesafe bulundugunu, kendi za· 
ranm1za olarak Ögrendik. Binaenalcyh, 
i<;lerindcn bir tanesinin ve belki de en 
mükemmelinin, hududlardan, bir saatlik 
uc;u1 menzilinde bulunmak itibarile tehli· 
lceli surette tehdide maruz oldugu, Ü<; 
muhtelif kumanda makam1na tabi Kücük 
Antant hava kuvvetleri, bir muhasama 
vukuunda, adedce faik, dahili hatlar Ü· 
zerinde harekat imkanma malik, tek ku· 
mandaya tabi hava kuvvetleri kar11S1nda 
kalacaklard1r. 

An1lus'un ihdas ettigi bu yeni vaziye• 
tin, Küc;ük Antant devletleri üzerinde 
(ve belki de bir gÜn !talya üzerinde) 
ifrath bir tazyik icra etmemesi ic;in, F ran· 
s1z, fngiliz ve Leh hava kuvvetlerinin, 
k1ymctleri bak1mmdan oldugu kadar, ic· 
ra cdecekleri harekah isti~are ilc yapmali 
balc1mmdan. Alman hava ordusunun 
rnuhtemel bir taarruzunu akim birakacak 
mahiyettc bir kuvvet ifade etmeleri la· 
21md1r. 

Sovyet hava kuvvetlerinin müdahalesi 
mümkün olsayd1, Alman hava tchlikesi
nin Avrupa cenubunda arzedeccgi tehli· 
keye kar11 vücude getirilecek müdafaaYJ, 
mühim surette takviye etinek kabil olur· 
du. F akat, bu müdahale o kadar nazik 
siyasi ve teknik meselelere bagh bulunu· 
yor ki, timdilik buna güvenmemck ve mu• 
vazencnin temini ic;in, muhtemel mütcca
vizden hic;bir mania ile aynlmam11 bulu· 
nan milletlere müracaat ctmek daha ma· 

*** kul olur. (Le Temps'äan) 

Bursada bir heyelan 

Bir iki leke bash; Harbi Umumlyi Avrupa merkezile cenubundaki hava 

Bursa (Hususi) - $ehrimizin mesi • 
relerinden cTümenyerh denilen mm • 
takada bir heyelan ba§l&m!§t1r. Bu he
yeläna sebeb, Uludagdan akan Gökde
re suyunun son günlerde 9ogahnasi ve 
sularm bu mmtakada topraklari yeme· 
sidir. Belediye Ba§mühendisile a!A.ka • 
dar zevat heyeJan mmtakasinda icab e• 
den tedbirleri ald1rm1!larsa da heyelän 
teclrici surette gözle görülecek §ekilde 
devam etmektedir. Belediye Ba~ü • 
hendisi Hultisi KaradaYJdan aldigtm 
izahata nazaran, heyeJan mmtakasmda 
d·aha evvel alman baz.i. tedbirler saye • 
sinde <;ökmeleri melhuz baz1 evler kur

Ü kuvvetlcrinin müvazenesinde husule geien dört senede dar toparlad1k. 9 be§ si • tar1lm!§\lr. bozuklugun ehemmiyetini kavr1yabilmek vilce 91kh, gökten ta! yagmad1j!1 kald1. :~~~:_::::::;:::__:::,:::,::~:::::~-----..---....,.,,,,,.,,,,,.,,,,,..., __ ....,,..,,, 
Allah, Haleb ~1bamndan saklasm. 

25 • n1san 
(8aftarat1 l Incl sahlfodel 

Atatürk vaziyetin vahametini 
görünce mes'uliyeti üzerine alarak 
hi~bir emir beklemeksizin Arrbu;· 
nunda 250 Türkün durdurmaga 
~alrftri1 12,000 Avustralyaliya hü· 
cum etti. 19 uncu lirkaya mensu.b 
2500 Türk 1,,000 Anzaki denrz 
L 500 700 metre derinli· Renarina, - . 
ginde dar bir ~eriJ parcall h~linJe 
uzanan ara:ziye tikadi. Du~man 
ztrhlilarinrn cehennemi olefi ol
m<Uaydi bu 12.000 An„„Ji 2.500 
Türk taralindan e1ir edilecekti. 

Büvük Jmmandan Atatürk 25 ni
•an günü kahraman askerlerile bu 
zaferi /ia:zanmakla Bogazi, latan
bulu kartarmi,trr. 

Bu, Atatürkün <;anakkaled.e ta
rihin .eyrini deiiftiren ilk :r.aleri· 
dir. A. D. 

lzmite giden Üniversiteli gencler 

~ 

U.. · s'te F en F akültesi talebelcrin· mver 1 . . . . ] 
den bir grup. profesörlennm nyaseh ~ • 
tmda Hakimiyeti Milliye bayram1 tatilm· 
den bilistifade lzmite bir seyahat tertib 
ehni1lerdi. Dün ak1am 1ehrimize avdet 

eden gencler, Haydarpa1ada Ba~vekil 
Cclal Bayarm kar~1lama merasiminde de 
bulunmuslardir. Yukandaki resim, genclc
ri Haydarpa&a gan önünde Rektör Ce· 
mil Bilsclle bir arada göstermektedir. 



8 

SIHHAT MESELELERi 

Cocuklar1n di§leri 
S1hhatin k1ymetini anhyan memleket • 

!erde saghk bak1m1 kaideleri, umumi iti
yadlar arasma girmi1tir. Bu meyanda 
diilere vcrilen ehemmiyet günden güne 
artmaktadrr. Dis ~ürüklerinin yalmz dii 
agns1, mevzii iltihablar, diilerin vakitsiz 
ziyam1 tevlid ile kalm1yarak vücudün di
ger uzuvlannda da hastahklar yaphg1 
görülmüitür. 

Hayati muvazenl!nin bir c;ürük di1 
yüzünden bozuldugunu ekseriya hayretle 
mü1ahede etmekteyiz. Y ap1lan bir c;ok 
muayene ve tahlillerle hi~bir uzvunda bir 
hastal1g1 olmad1g1 halde ateii 37,5 veya 
38 den a1ag1 düllßiyen, hatta yataga se
rilmii agrr hast'llann ag1z röntgen mua -
venelerinde meydana c;1kan bir c;ürük di
~in tedavisi yahud ~1kanlmasile ateiin 
derhal düiüp hastanm iyiligini §U son za
manlarda s1k s1k i1itip, gönnekteyiz. 

Di1in kendisine civar yerlerde, gözde, 
kulakta bir iltihab, bir bozukluk yapabi
lecegi, fakat böyle umumi bozukluklar 
doguracagma ihtimal verilmezdi. Halbu
ki; bugÜn herhangi bir hastahkta, alakas1 
olup olmad1gma dair, diilerin vaziyeti 
hakkmda bir de dl1 hekiminin mütaleasm1 
almaga lüzum görülmektedir. 

Zaten, s1hhar, mikroblarm istila kud
retile vücudün bahusus kanm beyaz kü
reciklerinin mukavemeti arasmda teessüs 
eden muvazeneden ibaret degil midir? 
Uzviyeti zay11latan bir enfeksiyon mih -
rakt velevki; bir dii kökünde bulunsun 
bu muvazeneyi mikroblar lehine bozar. 
Fokal enfeksiyon nazariyesi bugün arhk 
her hekimin iüphe etmiyecegi bir hakikat 
oldu. 

Evvelki sene Viyanada toplanan 9 un· 
cu milletleraras1 di~ilik kongresinde di1 
h1fZ1Ss1hhas1 hakkmda yap1lan ankete ge
ien cevablarda medeni memleketler aha
lisinin yüzde doksanmm di1 ~ürügüne 
musab oldugu görülmüitür. Kongre bu 
ac1 hakikat kar11smda hal ~aresi olarak 
arsiulusal di~ilik federasyonuna iitirak 
eden memeleketlerin s1hhatille alakadar 
olan makamlannm dikkat nazanm ~ek -
mege karar vermi1 ve halk1 dii hastahk -
lanndan korumak i~in ta mekteb c;agm -
dan evvel kü~ük yaitaki c;ocuklarm dii 
bak1mma fayda verecek tedbirlerin tat · 

Yazan: Dr. FERID RAMIZ 

bir vaziyette yerinde sallamr ve düier, 
yerini daimi diie b1rak1r. Vakitsiz di1 al
dirmak, ~ocugu ~igneme hususunda fay
da!t bir uzuvdan mahrum ettigi gibi, te
davi etlirmiyerek ~ürümege terketmek de, 
periferik ihtilatla daimi di1lerin cersume
lerini harab olmak tehlikesine maruz b1-
rak1r. Diilerin intizam1, güzelligi kaybo -
!ur. 

Memleketimizde umumi s1hhat bak1m1 
noktas1ndan dii tabibleri cemiyetinin 4-5 
sene evvel Istanbul belediye5inin yard1-
mile a~hg1 Cagaloglundaki ~ocuk diileri 
dispanseri bu yolda faydah ilk ad1m ol -
muitur. 0 civar okul okurlannm di1leri 
paras1z muayene ve tedavi olunmaktadir. 
Bunu gene Dii tabibleri cemiyetinin Kül
tür Bakanhgmdan ald1g1 müsaade ile Is
tanbul ve civar mekteblerinde yaphrd1g1 
di1 tefti1ah takib etti. 

31015 ilk okul okurlarmda, yani ya1-
lan 7 ile 13 arasmdaki S'ocuklarda, ag -
zmda ~ürük bulunm1yan 1205 kiii S'lk
m11tu. Buna mukabil 21720 ~ocugun 
di1lerine ftr~a sürmedigi ve diJ baktmm -
dan bihaber oldugu anla11lm11hr. 1statis -
tige göre 29810 ~ocukta tedavisi kabil 
süt di1i yekunu 30402, tedavisi kabil dai
mi dii yekunu 30142, tedavi kabul etmi· 
yen, S'1kanlmas1 laz1m geien dii yeku -
nu da 33248 dir. 

Bu hazin netice gösteriyor ki, ~ocuk • 
lanm1zda dii bak11m hemen hiS' yok gibi
dir. Ag1z ve diilerin bak1mma en fazla 
önem verilmesi icab eden bir ya1ta, onla
rm bu tarzda ihmal edilmi1 bulunmas1, 
yannki neslin umumi s1hhatini tehdid e
den bir ~ok sari ve intani hasta!tklar i~in 
mühim bir amil olmakla beraber, c;ürük 
ve agnltkh diiler yüzünden lay1kile c;ig -
nenemiyen yemekler mideyi yorar, ~ig -
nenmeden yutulan ve salya ile 1slanm1yan 
lokmalar midede uzun müddet kahr, 
bunlan derhal harice atam1yan mide ii -

1er. geniiler. kann gerginleiir, cigerler 
tazyik görür kalb s1k111r kan yüze ve baia 
~1kar. Midenin büyümesini gastrit, dis • 
pepsiler gibi bir sürü sanc1h hastahklar 
takib eder. Temessül kayfiyeti ve iitiha 
olmöid1gmdan vücud zay1flar, zeka par
lakhgm1 kaybeder. Mekteb ~ocuktan 
bekledigi fikri faaliyeti alamaz. 

bik1 ic;in tesirli bir p;o!"aganda yapilma - Kültür Bakanhg1 .;ocuk di1lerine ve -
sm1 lüzumlu addetmiittr. rilm05i icab eden önemi takdir ederek ilk 

Bugün bu hayati meseleyi bizd~n c;ok ;'okullardaki ~ocuklarm diiterinin teftiiatt 
evvel takdir edrn. ~;~lek;t!erde dii has: ic;in 1ehir maarif kadrosuna yük olm1ya -
tal1klarmm teda~1s1 t~m -~mlerce . ~mumi cak tarzda iki dii hekimi memur etmii -
mÜe5'esat ve khn1kler vucude getmlm.e - tir. Maarif idaresinin hüsnüniyetine, genc 
ein; •. mekt~blerde s1~ s1k ~ocuklar_1_n .. d11 • ve gayretli meslektailammzm yorulmak 
lennm teftti ed1hnesme ragmen, but~n bu bilmez faaliyetlerine ragmen, Istanbul 
tedabir gene gayrikafi görülmektedir. gibi genii bir iehirde bundan edilecek is-

Dii ~ürügü ~ok tesadüf olunan hasta • tifadenin azamet ve ciddiyetine inanma • 
!tklardan biridir. Bugünkü bilgilerimizle mak lazim gelir. 
bu hastaltktan tamamen korunabilecek Diger memleketlerde oldugu gibi di1 
vas1talardan ma?rum bulunuyo~z. F ~ - baktm1 tefti1atmm muntazam ve metodik 
kat bu husustak1 h1fztssthha ka1delenne yapilmas1 ve bütün Türkiyemize teimili 
daha kü~ük ya1ta ah11r ve mütehasm he· icab eder. 
kim tarafmdan yap1lan muntazam koru -
yucu tedavilerle diilerimizin c;ürümesine, 
harab olmasma mani olabiliriz. 

ftiyadlarda, ~ocuga örnek olacak ana, 
babadir. !rsiyetin diiler üzerinde önemli 
tesirleri oldugunu hattrda tutmak laz1m -
dir. 11k diiin zuhur etmesi ~ok defa anza
s1z olmaz. Ebeveyn buna daima dikkat 
etmelidir. F azla gÜc; süren diiler
de ~ocugu bir dii hekimine götünnek i~in 
toreddüd olunmamal1d1r. Süt diileri ~ü -
rürler. Ekseri aileler bu diilere hi~ ehem
miyet vermezler. «Süt diiidir, yerine ye
nisi gelecek» derler. Bunlara daimi di1ler 
kadar ehemmiyel vennek laz1md1r. Bir 
süt molerinin vakitsiz düimesi, diger dii -
lerin masm1 bozar, ön di1leri s1k111k vazi
yete sokar. Üst ~enede süt molerlerinin 
vakitsiz ~1kanlrr.as1, ekseriya altt yai dii
lerinin öne dogru gelmesini veya igrilme
sini husule getirir ki, dii srralannm yanl11 
kapam11 bundan ileri gelir. Süt az1lannm 
vaktinden evvel a1mmalar1, c;ok defa alh 
ya1 di~lerinin fazla yorgunluga maruz 
kalmalan yüzünden arkadaki diilerin k1-
salmalarm1 ve ön di1ler arasmda kapan11 
hatalanm meydana c;1kanr. Muvakkat 
dislerin ~ürümesi a~n. ate1, <;enelerde ve 
diger uzuvlarda enfeksiyon husule getirir. 

Agrzdan nefes alma gibi kü~ük yai -
lardaki c;ocuklann fena itiyadlan vak • 
linde dikkat edilip düzeltilmezse ~ene a
nomallileri meydana gelir. V elhas1l süt 
diilerinin ihmali, sonradan süresek esas 
di1lerinin vaziyetini de tehlikeye sokar. 
T embel ~igneme dedigimiz, yemekleri 
yanmyamalak c;igneme ekseriya diilerin
de <;ürük olan c;ocuklarda görülür. 

<;ürük diiler vaktinde hekime göstcrilir 
ve diilerin müessir bir surette nas1l f1r~a
land1g1 ~ocuga ögretilirse di1 hastahklan
na kar11 iyi ve kuvvetli bir profilaksi te -
min edilebilir. 

Bütün süt diilerinin kendi kendine 
dü1mesi icab eder. Süt di~leri, daimi di1-
ler gelinciye kadar yerlerinde kalacakhr. 
Daimi disler c;ene i~erisinde teiekkül edip 
yükseldikleri zaman süt diilerinin kökle
icini eritir ancak o zaman süt di1i köksüz 

FERID RAMIZ 

~ocuk haftasm1n 
ikinci günü 

IB1>1taraf• 1 Incl 1ahlfedeJ 

Güz:el okuma mÜ•abakaai 
Dün ögleden sonra ~iili Halkevinde 

bir «gÜzel okuma» müsabakast yap1lm11, 
kazananlara <;ocuk Esirgeme kurumu 
namma muhtelif hediyeler verilmiitir. 
Gece de Kad1köy Halkevinde terbiyevi 
Karagöz ve kukla oyunlan tertib edil -
mi1tir. 

<;ocuk bayrammm en göze S'arpacak 
eglenceleri, Gülhane parkmda yap1lm11 -
hr. 

<;ocuklar. kendilerine tahsis edilen ~o
cuk bah~elerinde sabahtan ak1ama kadar 
eglenmi1ler, parktaki kukla temsillerini 
seyretmi1lerdir. ----

Var1ovada mahkum olan 
Yahudiler 

Var§Ova 24 - Vaqova mahkemesi, 
orduda fesadcuyane propaganda yap -
makla maznun 33 Yahudi komünisti 
iki ile on be~ senc arasmda tehalüf eden 
hapis ce•alanna mahkum etmi1tir. Alll 
rnaznun beraet etmi~tir. 

Estonyada Cumhurreisi 
intihab1 

Reval 24 - Eski Reisicumhur Paets, 
bugün, 19 muhalife kar11 119 reyle tek
rar alh sene müddetle Estonya Cumhur
reisligine intihab edilmiitir. 

«TERCÜMAN)) 
Terciime ve Ya:zaevi 

Galata Bill\lr sokak No. 17 

Her lisan<l.a tercüme ve yazr ~leri 
Sartname • Rapor • Katalog 

ilab .• tercümeleri 
En ucuz, en emin ve ~abuk 

olarak yap1hr. 

CUMHURh'ET 

Zelzele f elä.ketinin ac1kl1 bilä.ncosu 

K1r§ehirde sars1nt1lar1n 
arkas1 henüz kesilmedi 

tabakalar1 hala Koca mmtakada arz 
halindedir. Zelzele sahas1nda 

hareket 

uzunlugunda derin bir 

50. 60 kilometro 
a~dd1 

Y1lulan evlerinin enkan arasmdan erzak ~ikarmaga ~ahian birka~ felfil<etzede 
<Baa tara/I l tncs •ahtreae> milen c;1kanlm11ttr. Kay1blarm say1S1 an-

~ok derinlerde muazzam boiluklar ve o- cak bir iki kiiidir. Akpmar harabesinde 
yuklar a~1ld1g1 tahmin ediliyor. yalmz bir ~ocuk aramyor. 

Arz tabakalar~, bu mmtakada henüz Molla Hüseynin Haydar <;avuiun 

~a'f k~: hal.~n~e~1r. A~1l~? yar;klar ;e c;ocugu ile Ak~e V eli oglu Mehmedin 
. osku ar_ yduz~n ~n. ta Gte .. a~zl .~1u anbn .. a .. 1kl kay1b ~ocuklannm cesedleri bugün bu -
1sh ameh ep;11m11hr. uru tu er, uyu l tu 
bir tazyikle intizamm1 deiii1tiren bu sula- un

5
mui Ir. l' .. T . I 

· b 1·1· on a man ma umata gore, erz1yan 1 
nn sesme enze 1 1yor. . d 36 k l 34 h b 

Bu p;eceki sarsmt1lardan sonra arzi in- merkezm e ev Y1 1 mi§, ev ara 
iikaklar da oldu. Bulundu1!um cadmn olmu1tur. Gürpmarl1da 30 ev y1ktlm11, 15 
yamndaki Gedikagzmda Kumtepe ya- ev harab olmu~tur. Mucur kazasmda y1-
nld1. Tetkik heyetleri, yarm sabah bu k~lan ev saylSI 7, h~_rab olan evler de 31 
büyük yank etrafmda tetkikat yapacak _ d~r. Avan?.sta .. 4 .. koyde 20 ev y1k1lm11, 
lard1r. Y urdun en 1irin kö1esini altüst e- bir c;ocuk olmu1tur. 
den bu arzi anzamn hakiki sebebi tesbit Kaman nahiyesindeki 34 köyde 87 ev 
olunduktan sonra men1ei üzerinde de e- y1k1lm11, 803 ev oturulam1yacak hale gel-
tüdler yapilacakhr. mi1tir. Kö§ker köylerindeki feci ve hazin 

Turgudlu talebelerinin güz;el bilanc;o 1udur : 

GÜNÜN BULMACASI 
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Soldan saga: 
1 - Derln blr yer ~an Clkl kellmel. 2 • 

Mazeret, eskl mekteblerde b!r ceza vas1ta
s1. 3 - Eskl blr Strb Krall, hayamn blr ,ek· 
llnln tersl, blr emlr. 4 - Blr soru edatlßln 
tersl, !yJ ge!meme. 5 - Blr emlr, Surlye sa
hlllndekl §ehlrlerden blrlnln halkmdan. 6-

Ya~ll. bllgl, b!r ~ret s1fat1. 7 • Blr saymtn 
tersl, blr hayvan. 8 - Fazla bllen, blr hay
van1n yavrusu. 9 ... Bir soru edat1, vücu
dümüzün kisunlartndan blrlnln tersl. 10 • 
ipllkle blr \'<l~ld 1~ gören, l~tl!e. 11 • Pe • 
,in verllen paralardan, bltkln lhtlyarlara 
verllen l.slm. 

Yukaridan a§ag1ya: 
1 - Eslrcl (!k.l kellme). 2 • Blr ~e§ld ya

tan, blr edatm kisalttlmist. 3 • Vücudümü
zün kJSunlarmdan, Bogazl~lnde blr l.ske • 
le. 4 - Beledlye, köpek. 5 - Demlryolu, bü • 
yük blr mahlllk. 6 • Blr notamn tersl, blr 
yumurta pl§lrme tarzt. 7 - liltkltk. 8 - Blr 
mmet, me§gullyettn tersl. 9 • KJSa zamamn 
tersl, blr renk, atm ldareslne yar1yanlar
dan. 10 • Saztn tohuma ka~lllJSJ, anlayislL 
11 • Qlngenelerln satt1klarmdan, Marmara 
mmtakasmda blr göl. 

Evvelki bulmacawn halledilml§ §ekli 
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Bah~e Mirnar1 
M evlud Baysal 

Dördüncü Vaklf Han dördünc!l 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgra! adresl: Mim Baysal istanbu .......................... ···························· 
Büyük 'ehir ve kasaba parklar1, 

Anrt, meydan, ~ocuk parklan ve 
villa bahceleri i~in modern proje 
ve planlar bazular; ke,ifnomeler 
tanzim eder. Proielerin arazide 
tatbikatuu deruhde ve taabhüd 
eder. 

Büket, nisan sepetl ve celenkler 
icin yapilan siparisler silr'atle ha
ztrlan1.r. 

Gii;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; süs, meyva agai; ve agac· 

clklan; bahi;e alät ve edevatJ ve 

ehllyetll Bahclvanlar t:tönderlr. 

Hususi ve münferid 
dans dersleri 

Yeni danslar: Ba§ • Ba§a 
Hot • Foks: Konga 

Beyoglu Karlman kar~1smda Nur 
ya sokak No. 3. Müracaat saatleri, p 
zardan maada hergün (12-14), (17-21 

Profesör Panosyan 

~ UNUTMA YINIZ: I 1~. _H. K. Piyangosunun 

UGUR Gi~ESi 
Sizi zengin edecektir 
Adres : Galata, Karaköy 

taue kar§1smda 
Tel. 40021 

EN GÜZEL 

pos• 

Hifzissihha noktai nazartn· 
dan her hususta iyi imal 
edilmi§ <;O<;UK ARABA
LARl, en iyi §erait ve en 
ucuz fiatlarla yalniz, 

Baker Magazalarinda 
Qr•ID EIMI i Rl•IB AC A 

•IE IRl•IMIAIRLUL~J 
bir hareketi 122 ölü, 56 yaralt, 1185 y1ktlm11 ev, 1 sat1lmaktadir. 

1 NIE T urgudlu 24 (Hususi) - flkokul ta- 32 k1smen harab olmui mesken... 1 

lebeleri, ~ocuk haftas1m, zelzele felake- Ölen hayvanlar 150 kuzu, 49 öküz, ....:'.::=:::'.::=:::'.=::==::::::'.:::_:_:::::===========::-./ 
tine ugnyanlara yardtm haftas1 yapm11· 8 manda, 10 att1r. 
t1r. Bütün mekteblerde yard1ma ko1ulu- Cicekdagmda 21 köyden 14 ü tama· 
vor. men harab olmu1. 2 köyde evler lusmen 

lnegölde yik1\m11tir. 

lnegöl 24 (Hususi) - F elaketzede- Hac1alide 70, lbiklide 9, Bogazöcü-
lere yard1m i~in a~1lan ianeye inlgöllüler de 70, S1yvaltda 33, Ömerotagmda 60 
hararetle istirak ediyorlar. T oplanacak ev harab olmuitur. 
para, Ktriehre p;önderilecektir. Bu havalide ölenlerin say1s1 21, yara!t 

Konyada say1s1 7 dir. 
Konya 24 (Hususi) - Zelzelc fela- Aynca 989 koyun, 119 s1g1r enkaz al-

keti kar11S1nda Konyanm duydugu tees;Ür, tmda kalarak ölmü1tür. 
telgrafla Krrsehre bildirildi. Halkevi M EKKl SA/ D 
zelzele esnasmda ölen yurdda1lann hah· 
ralanna hürmet olmak üzere plak ne1ri
yatm1 bugün i~in tatil etti. F elaketzedelere 
yard1m faaliyeti devam ediyor. 

50 • 60 kilometrelik büyük ~atlak 
K1r1ehir 24 - Zelzeleden Akpmar 

ilerisinde Gedikagzmdaki Kumtepe m'v
kii 50 • 60 kilometre uzunlugunda yanl
m111tr. Catlak, Kumtepeden ba1hyarak 
Karabunna, Mezarhgedik, Aptalören 
Sofrazh köylerini gecerek Sövke ovaya 
kadar uzuyor. Bu catlagm korkunc man
zaras1 vard1r. 1Ik tetkikler, ~atlagm top
ragm saga sola aynlarak ikiye bölünme
sile degil, p;eni1 toprak par~asmdan bir 
tarafmm ilerlemis, diiier taraf1nm ise ge· 

Boluda 
Bolu 24 - Krriehir ve Yozgad hava· 

lisindeki vatandailanmmn yer debren -
mesi yüzünden maruz kald1klan büyük 
felaket vilayetimiz halk1 arastnda büyük 
bir teessür uyand1nn11hr. 

Dün milli hakimiyetin ilanmm 18 inci 
y1ldönümünü ve ~ocuk bayramm1 kutlu -
lamak i~in Boluya gelmi1 olan civar ka
za, nahiye ve köyleri halkmm iitirakile 
Halkevinde yap1lan toplanttda Kmlay 
iubesi vas1tasile felaketzede kardeileri • 
mize Bolu halk1nm teessürleri bildirildigi 
gibi bu frlaketzedelere lüzumlu yard1m -
!an temin etmek maksadile bir de komite 
teikil edilmiitir. ni1lemi1 oldugunu göstermi1tir. 

Bugüne kadar ayni seviyede ve ayni Bir Atina gaz;eteainin ne,riyati 
hizada olan sahalar, 1imdi bir bucuk met· Atinada i;1kan Etnos gazetesinden: 
re kadar yer degi1tirmistir. Bazi yerler- «Türkiyede bircok insanm hayatma 
de ~atlaiim bir tarafmda kalan arazi ~ök- mal olan ve binlercesini meskensiz btra -
mü1. baz1 yerlerde de vükselmi1tir. Ge- kan muhrib zelzele bütün Y unan mil
ni1ligi bazan yanm metreyi p;e~en ~atlak- letini müteessir ve mustarib etmiitir. Yu
hk, ~ok derindir. Aptalörende bei alh nan milleti dost ve müttefiki Türkiyeyi 
metrelik derinlik p;örülmü1tür. müteessir eden musibeti ttpk1 kendi ba11-

Jeolop;lar, bu muazzam hadiseyi der- na gelmi§ gibi hissetmektedir. Biz Yu -
hal tetkike baslam11lardrr. Bu sahlda nan!tlar biri;ok insan hayahm imha eden 
infilakr and1ran sesler isitiliyor, sarsmh- bu felaketin matemine bütün kalb ve ru· 
lar oluyor. humuzla i1tirak etmekteyiz. Bu musibet, 

Hanyeri köyünde, toprak bircok yer- bir devlet ve ahalinin bu gibi anlarda 
l'finden ~atlam11ttr. Sular cekilmistir. icab edenleri nekadar kat'iyet ve süratle 

z __ e_l_z_e_l_e_m_i_n_t_a_k_a_s_i_n_d_a_b_u_· yapmag1 bildigini yeni Türkiyede bir da

lunan arkada§imrzdan: 

T ahribat ve z;ayiata aid 
rakamlar 

Krr§ehir 24 - Zelzele mmtakasmda 
enkaz ara.inda kalan cesedler. hemen ka-

ha ispat edecektir. F elaket kurbanlan i~in 
Yunanistanda duyulan samimi alam ve 
felaketzedelere kar11 izhar edilen hara -
retli sevgi iki milleti baghyan bagm ne
kadar s1k1 ve kmlmaz olduguna bizi bir 
defa daha ikna etmistir.» 

isakocal.t köyünde köylülerimizin acddi hali 

, ..... . . 
~ TÄUllll 

Flab 75 kuni,tur. BUtlln YEDIGllN bayllerinde bulunur, 

, (75) kuru1luk poata pulu mukablllnde adrealnlze de gönde-
r1 t 1 rlllr. Adreo 1 alanbul, Ankara caddeal Y ediglln. 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan i;1banlan, ei ve ayak parmaklarmm arasindaki ka§tnblar, 

dolama, meme i1tihab1 ve i;atlaklar, yaniklar, tira§ 
yaralar1, ergenlikler, koltuk alb i;1banlan. 

Tedavlslni en erken ve en emin bir surette temln eder. 

Malatya Bez ve iplik Fabrlkas1 T. A. ~irketinden: 
~irketimiz Adana Fabrikas1 mamuläh: 

Kaput Bezi Fiatlan: 

Tip Geni~lik Top mctre Fiall 
2 75 36 725,-

14 85 36 751,-
u 00 36 ™~ 

Ayr1ca elbiselik grizet ve diki§siz muhtelif boyda sipari~leri de kabul edilir. 
iplik Fiatlan : Paketi 

Vater numaras1 4 295,-
• • 6 315,-
• • 8 335,-
• • 10 355,-
• • 12 395,-

FiATLAR FABRiKA TESLil\IiDIR. 
Sipari§ler dogrudan dogruya Adana Fabrikam1z Müd.lirlügüne veya 

Ankarada Yeni§ehirde Atatürk alanmda ~irket idarei merkeziyesine 
yap1labilir. 

Sipari§lere Banka garantisi mukabilindc 91 J?Ün vade verilebilir. 

Ksilolit Döseme 
' 

Münakasas1 
Zonguldakta Kozlu Kömür 
Türk Anonim ~irketi Genei Direktörlügünden: 

Kozmu mevkiinde ,irketimiz tarafmdan in~a edjlmekte olan muh
telif eb'adda 15 binanm cem'an • 1000 • metre murabba1 kadar ksilolit 
dö~emeleri bu gibi i~leri yapm1~ bir müteahhide ihale edilecektir. Talib 
olanlarm ~artlarun1z1 ve plänlanm1z1 ögrenmek üzere bizzat veya tah· 
riren !stanbul veya Zonguldak bürolarma 30/4/938 tarihine kadar müra
caat etmclcri ilän olunur. 
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MiDENiZ 
Bozuk, diliniz pasll, 
kab1z ~ekiyorsan1z 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'nu 
tecrübe edlniz. Mide ve barsaklan yormaz ve ah§tirmaz. !i;Umesi 16.tif, tesiri 

kolay ve müleyyindir. Hli;bir müstahzaratla klyas kabul etmez, ,llnkü son 

derece teksif edilm~ bir tuzdur. On binlerce ki§i gibi siz de MAZON isteylniz 
ve mü§abih isimli ve taklidlerl reddedlniz;. Horos markasma dikkat. 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

SA Li H BOSNA 
TARSUS 

Fabrikannz mamulati kaput bezleri !ein 1/2/938 tarihinden 
itibaren tesbit edilen sabs fiallan asaA'idachr: 

Seyhan Tip II 75 s!D. 36 metroluk 7 .25 kuru~ 
„ „ II 90 „ 36 „ 8.39 „ 

Horozlu „ VI 75 „ 36 „ 6. 70 „ 
„ „ N 75 „ 36 " 6.36 n 

1- Sahs pe$1n bedelledlr ve fabrlkada tesllmdlr. 

1- Bir balyadan ••a~ 1at1slar !ein vüzde 2 zam vap1hr. 
1- Sit maaraflarllt balya an1balli bedellerl mü5terlye alddtr. 

lstenbul aat•••Yh Sultanhamam, Kendros han No, 

lflelme Umum Miidürlügiindea 

Eskisehirdc buJunan idaremize aid _hastane. ile talebe vansiyonunun bir 
senelik lhtiyac1 olup muhamme~. bedeli _8055 hra olan 6 kalem koyun eti, 
s1g1r eti, kuzu eti, pa,a, kara~1ger ve ~skembe 28/4/1938 per5embe günü 
saat 15 te Haydarpa5ada gar bmasl dahilindeki Komisyon tarafmdan Eski
sehirde teslim edilmek sartile kapah. zarf usulile satm ahnacaktir. 

Bu ise girmek istiyen_Ierin 604 hra 13 ku1:Jsluk muvakkat temlnat ve 
lranun11n tayin ettij:ti vesaik ve. Resmi Gazetenm 1/7 /1937 gün ve 3645 nu
rnarah nüshasmda lntisar etmis olan talirnatname dahilinde almm15 vesi· 
k~ ve tekliflerini muhtevi. z_arflai:m ayn.i gün saat 14 on dörc!.e kadar Hay
darpasada gar binaSl dahilmdeki Kom1svon Reisliliine verilmesi taZJmdtr. 

Bu ise aid 5artname Ha~darpa5a~~ .. K~~i.syondan, Eski§ehirde hastane 
operatörlügü ile talebe pans1yonu mudurlugunden paras1z olarak dag1ttl-
rnaktadir. - (1956) 

Muhammen bedeli 26000 lira olan Kayseri • ' Sivas hath üzerinde km. 
581 de yap1lacak demir köprü 2/6/1938 per5embe günü saat 15 te kapah 
zarf usulile Ankarada idare binasmda satln ahnacaktir. 

Bu ise girmek i~tiyenlerln 1950 lirahk muvakkat temlnat ile kanu -
nun tayin ettilti vesikalari ve !' aD.a müteahhidlik vesikas1 ve tekliflerini 
aynl gün saat 14 e kadar Kom1syon Reisligine vermeleri lazrmdir. 

$artnameler ( 130 ) kuru§a Ankara ve Haydarpa~a vemelerinde sa-
tl.lmaktadu. ( 2105 ) -Mukammen bedeli 4283,53 kuru~ olan 10700 aded muhtelif büyük
lük!E OSRAM veya TUNGSRAM markah ampul 6/5/1938 cuma günü 
saat 15,30 da a,1k ekslltme usulile Sirkecide 9 uncu !~letme blnasmda 
satm almacaktir. 

Bu ise girmek istiyenlerin nlzamt ves!kalan ve % '7,5 nlsbetinde te
minat ak,elerile beraber Komisyona müracaatleri lazimdir. 

Sartnameler parasiz olarak Komisyondan verilmektedir. ( 2253) -"Al;aitJ.da muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlar1 yaz1h muh
tellf dört grup tezgählar ayr1 ayn ihale edilrnek §artile 9/6/1938 per§ern
bc günü saat 15 teil tibaren sira ile ve kapali zarf usulile Ankarada !dare 
biqQ.s1nda sat1n al1nacakt1r. 

Bu i§e girmek istiyenler a~ajt1da gösterilen muvakkat te~"nat Ue k~ 
nunun tayin ettigi vesikalan ve nafia müteahhid!ik vesikalanm ve tek
liflerini aym gün saat 14 e kad.ar Komisyon Reisligine verrneleri Iazlmdir. 

$artnameler 150 kuru§a Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde satil • 
maktadir. ( 2293) 

S1ra 
No. 

1 
2 
3 
4 

Tezgahm cinsi 

Muhtelif frezeler 
Freze tezgah1 
Demirhane tezgählan 
Revel ver tornalar 

Um um 

Miktar1 
aded 
9 
2 
8 
8 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

55.000 4.000 
30.000 2.250 

125.000 7.500 
65.000 4.500 

Müfettif muavinligi • kontrolörlük • mes'ul memurluk gibi 
vazifelerde istihdam olunmak üzere Yükaek 1kt11ad ve Ticuet 
mektebi mezunlari almacakt1r. 

Son fü; aene zarfmda iyi derece ile mezun bulunmak ve aa

kerligini yapmtf olmak f&rtbr. 
lmtihan 5/5/1938 tarihinde Ankarada ve lstanbulda ayni za-

manda yaptlacaktir. • „ „ „ 

Talibler teraiti Ankarada U~um1 Mu?u~lukte~;- latan~~lda 
1 b • d di'g"er mahallerde muesaeaelerim1zden ogrenebihrler 'u em1z en, . 

Denizbank Akay 
• 
I~Ietmesinden : 

Adalar ve Anadolu K1y1s1na Gö~ Nakliyab 
Yazhj!a ideceklerin gö~ e5yalarmm §ehirde~i e~l:rden sayfiyedeki ev· 

lere kadar b~tün medeni memleketlerde yaP.i~dil(J gibi rahat, e~niyetli ve 
1 k kl. . . . letmemizin tesebbus1le Antalya Urnum1 Nakliyat ucuz o ara na 1 1,m 15 . t Büyük par 

Türk Anonim t;;irketi Hususi bir servis a~mis ir. ,a esyanm nakil 
ücreti araba, hamal, vapur dahil 120 kuru~tur. b' . c!.e h . 

T J f 24220 23801 nakliyat mayism um n aziramn 15 ine 
kadar~1~. 0~az sonu:~a dönü'$ de ayn1 suretle olacakhr. ( 2326) 

E~ya Tarif es in de T enzilat 
Esya tarifesinde 1 

• tenziliit yapilnu$tlr. 
mayis 939 tarihinden ba§lamak üzere B§ag1daki 

6 kuru§tan 25 
2,5 kuru§ 

26 • 50 • • 
• • 

Türk Hava Kurumu 
25inci TERTiB 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Birinci keside 11 111AYIS 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 O. O 0 0 lirad1r 
Bundan baska : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk lkrami,k.lerle 

( 20.000 ve 10.000 ) lirahk iki aded mükAfat var · . . 
$imdiye kadar binlerce ki5iyi zengin eden bu piya_n~oya t§tlrak 

etmek suretile siz de talihinizi dene lmZ. 

Kapal1 zarf usulile eksiltme ilän1 
Tunceli Naf1a Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeve konulan i§ cEläz1g §ehri icerislnde Dörd.ü.ncü Umuml 
Müfettislik binas1 lnsaahdir.• 

Bu isin kesif bedeli 142726.59 lirad1r. 
2 - Bu lse aid sartnameler ve evrak sunlardir: 

A - Eksiltme 5artnamesi. 

„„ ......... „„... Her ak,am „„ ............ „„ 
Bayan SAFiYE 

Seanslar1na : eski 

salonunda 
B - Mukavele projesi. k • 
c - Baymd1rhk isleri genel sartnamesi. 1 May1s pazar ak§am1na kadar devam edece t11. 
D - Hususi sartname. ··~~~~~~~~~~~T~l~f~_:._~:3~7~7~6~~~~~~~~~~~ 

AMBASADÖR 
E - Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, mahal ~ e e on : 4 

listesi. 
G - Yap1 isleri genel 5artnamesi. 

!stiyenler bu sartnameyl ve evrakl 7.15 lira mukabilinde Tunceli Na-
f1a Müdürlügünden satm alabilirler. . 

3 - Eksiltme 4/5/938 ~arsamba günü saat 15 te Elaz1gd.a Tunceh Na
f1a Müdürlügü binasmda yapllacaktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktir. 
5 - Eksiltmeve girebilmek icin isteklinin 8386.32 lira muvakkat te

minat vermesi ve a5ag1daki vesikalan halz olup p:östermesi Iäz1md1r. 
A - Naf1a Vekä.letinden ahnml$ 1938 senesine aid müteah

hidlik ehliyet vesikas1 ve Ticaret Odasmdan ahnm1s si
cil vesikas1. 

B - Bir taahhüdde en az 100.000 lirahk bina lnsaati yapm~ 
oldui{una dair wsika. 

6 - Teklif mektublan yukanda 3 üncü maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Tunceli N af1a · Müdürlügü dairesinde gönderilecek Ek
siltme Komisyonu Reislij!ine makbuz mukabillnde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazJ.11 saate k~dar gel
mis olmas1 ve ~ zarfm miihür mumile iyice kapat1lm1§ olmas1 laz1md1r. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2080) 

Cildinizin tahri§ edilmemesini 
isterseniz ? 

Dilnyamn her tarafmda seve seve 
kullamlan, ve cildi tra§tan sonra 

pamuk gibi yumu1atan 

POKER 
t1ra~ b1~aklar1n1 kullammz. 

Emnivet Umum Müdürlügünden: 
1 - Elde mevcud nümunesine ve ~artnamesinde yaz1h vas1flan dai

resinde zab1ta memurlar1 i~in 1500 aded mu~amba kapah zarfla 6/5/938 
tarihlnde saat 15 te rnünakasaya konulmu$tur. 

2 - Beherine 17 lira 50 kuru~ k1ymet bi,ilen bu mu$ambalara aid 
§artnameyi almak ve nümunesini görmek lstiyenlerin Emniyet Umum 
Müdürlügü Satmalma Komisyonuna müracaatleri. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 1968 lira 50 kuru~luk teminat 
makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarml ve 2490 sa-

• :yih kanunul} , 2, ? ünci\ ma.ddele.rinde yaz1h belgelerle birlikte eksiltme 
günü saat 14 te kadar Komisyona teslim etmeleri. • 1130 • ( 2222 ) 

kullammz. Binlerce hastay1 kurtarmi§hr. Eczanelernden isteyiniz. 

Fabrika Sat1$1 
K1rkagac Malmüdürlügünden: 
Evsaf1: Zeytin yag1, pamuk ve un fabrikas1 : BABKUK marka ve LANGAJ 

marka olmak üzere iki kazanh ve ,1ft silindirli KAMPAU markah 
motör. Zeytln ktsm1 : !ki parasahd.Jr. Be§er alh§ar tonluk be' ac!.ed 
yaj! deposu vard1r, Un k1sm1 halen gayrifaal olup be§ t~' ~lek 
ortibathdi~. Bir de adi un ta§l vardir. Pamuk klsm1 dauesmde 
evvelce kuk '1krlk var iken halen faal 20 ''knk mevcut~r. 1kl 
ambarh pamuk p1rasas1 vardir. Ve her u, klsmm teferruatlari, 
tamirhanesi yazlhanesi, bol suyu, meskenhanesi, müteaddld de
po ve ah1riari olup seklz dokuz dönUmlük saha iizerinded!r„ 
Muhammen bedeli : Yirmi bin lirad1r. 

Yukand.a. evsaf1 yaz1h Kirkagac kasaba.~mda kAin _Kar~ldnl~re aid 
maruf fabrikay1 929 senesinde satm alan muteveffa Halil Gördesm 2222 
say1h kanunla uzahlan ve 933 • 937 senelerin~ !s?bet eden ~ksitlerinden 
maafaiz tahsili icap eden 17,000 liramn temm1 l'm ba§ka l!luracaat ede
cek emvali bulunmad1gmdan tahsili emval kanununa te~1kan .. 14/4/938 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapah zarf usulile muzayedeye 
i;1karilmJStir, 

Tediye seraiti: 17,000 1iras1 pe5inen almmak ve fazlas1 müteakib her 
senec!e 4500 liradan •§ag1 olmamak üzere yedi se~eye kadar uzattlll'. ts
teklilerin 1500 lira teminat makbuzunu havi teklif mektublarmi muvak• 
kat 1halenln muallak bulundugu 5 mayis 938 tarlhine rashyan per§embe 
günü saat 16 ya kadar Kirkaj!ac kazas1 !d.are Heyetine makbuz muk~· 
bilinde vermeleri ve fabrikaYl görmek ve daha fazla izahat „ a!mak lst1• 
yenlerin de mezk(ir tarihe kadar hergün Mallye dalreslne muracaat ede~ 

l
bU•rek>•" iläo ofooo•. """i 

inhisarlar Umum Müdürlügünden: _ 
I - !d&remizin izmir $arap ima!Athanesi !'in fa~amest mucibince 

2000 kilo tartma kabiliyetinde bir aded demiryol baskülu pazarhkla satm 
almacaktir. . 

II - Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminati 187,50 liradir. 
III - Eksiltme 2/V /938 tariihne rashyan vazartesi günü saat 14 te Ka· 

bata&ta Levaz1rn ve Mubayaat 5ubesindekl Ahm Komlsyo;iuncl.a ya~tlacaktir. 
IV - Eksiltrnive istirak etmek istiyen firmalarin f1ats_1z teklif .!l'e~ • 

tublarm1 münakasa gününden 3 gün evveline kadar inhIBarlar Muski~at 
Fabrikalar $ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm ves1ka 
almnlari Jazrmdir. IV „ eil 

V - !steklilerin pazarhk i'in tayln edilen gün ve. saatte un. 
maddede yazJ.11 eksiltmiye istirak veslkas1 ve % 7,5 guvenme paralar1!) 
birlikte yukanda adl ge~en Komisyona gelmeleri ilAn olunur. ( 2025 

anrifePdlc 

Dlf MACUNU 

kullammz. Lezzetl 

ho~. di~leri incl gi• 

bl parlatan Kollnoo 

su dünyada milyon• 
larca zevat seve se< 

ve kullanrrlar. Tii• 

pün muhteviyati teksif edilm!§ olduktmdan uzun müddet ihtlyaCllllZl temin eder 
Büyük tüpü 42 kurU§tur. 

~~~~~~~~~~~~~~~:___~~~~__:_--=~~~~~~~-

ASiPIN 

I 
I 

• akiki tabletleri soguga 
kar§I ve ütün agnlardan 

sizi korur. 

En 11Uf55ill iLACIDIQ 
Sallfb "" B""71Ulian1n 1 Y an... N adi 

umuml nefrfvats fdare dm 1"- lflm 

lffldllrll: Hikmd Münil 
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Venüs 
Kremi 

Venüs 
Pudras1 

Terkibindeki hususi mad· 
dei hayatiye dolay1sile cildi 
besler, teravetini artinr. 
Yerri bir ten yaratll'. Venüs 

kremi asri kadm güzelligi· 
nin bir tllsrm1d1r. 

Terkibi altm kremli 

24 saat havalandmlm1~ 

fevkalade ince ve hafif Ve· 
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanm en t ara· 
vetli güzelligini ifade eder. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlar1 hay· 
rete d~ürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalir. glk ve 
kibar familyalarm kullan· 
d1klan yegane rujdur. 

Kasaba Haritas1n1n Eksiltme ilan1 
Ala~m Nahiyesi Belediye Reisliginden : 

1 - Tahminen • 40 • hektar meskUn c 40 • hektar gayrimeskun k1· 
Stmdan ibaret Aia,am nahiye merkezinin 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 2000 mik
yasmdaki halihazll' haritalarile Ala,amdan sahile kadar takriben • 2 • 
kilometre tu! ve • 200 • metre geni§ligindeki takriben • 40 • hektardan 
ibaret güzergähm 1 : 1000 mikyasmdaki haritas1 16/4/938 tarihinden 
7/5/038 tarihine kadar 20 gün müddetle kapa!t zarf usuli!e münakasaya 
~lkanlmt$tll'. 

2 - MeskUn kisrmlarm beher hektar1 24 gayri meskUn k1s1mlann 
beher hektan 11 ve güzergah haritasmm beher hektan 5 liradll'. 

3 - Bedeli muhammen 1600 liradll'. Muvakkat teminat 120 Iirad1r. 
4 - Münakasaya girmek istiyenlerin bu l§i yapabileceklerine dair 

Nafia Vekfiletinden a!tnmt§ ehliyet vesikalann1 ibraz etmeleri $arttll'. 
5 - Haritalar Naf1a Vekäletinin 13/3/936 tarih ve 29 say1h hüküm· 

leri dahillnde yap1lacaktll'. 
6 - Yaptll'Ilacak kismm hudud krokisiyle §artname ve teferrüatt 

Ala9am Belediyesinde görülebilir. 
7 - Müteahhid.inin isUhkala 938 finansal yth büt,esinden öde • 

necektir. 
8 - 1hale Alacam Belediye Encümeninde yap1lacaktll'. 
9 - Taliblerin ihale günü olan 7 /5/938 tarihine rashyan cumartesi 

günü saat 11 de Alacam Belediye Encümeninde hazll' bulunmalari Ja 
z1md1r. ( 2158 ) 

EBO iD 
ACI SUYU TATLI YAPAN 

Portatif cihazlar ve sabit tesisat 

Umum sah§ deposu : 
Galata, Voyvoda caddesi No. 40-42 Tel. 44507 Posta kutusu 1094 

~ubesi : Ankara Bankalar caddesi No. 22 Tel. 2681 P, K. 45 

Büyük tehirlerde satit yerlerimiz vard1r. 

Ankara Valiliginden: 
Ke§if bedeli 55537 lira 93 kurustan ibaret olan Ankara • Irmak Armud 

fidanhgmda Meyvac1hk istasyon i$ile memur ve müstahdemin evleri in§a· 
ati kapah zarfla eksiltmiye konmu5tur. 

Eksiltme 9 mayIS 938 gününe roshyan pazartesi günü saat 15 te An· 
kara Vi!äyet binas1 dahi!indeki Ziraat Müdürlügü odasmda te§ekkül eden 
Komisyonda yapllacaktll'. 

1stek!iler teklif mektublarm1 Ticaret Odas1 vesikas1 ve 4027 lirahk mu· 
vakkat teminat mektubu veya makbuzlari ve Naf1a Vekaletinden 938 tak· 
vim ytlma mahsus olarak ald1klan müteahhidlik vesikalarile birlikte sözü 
ge~en günde saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri. 

1stekliler buna aid ke0if ve •artnameyi hergün Ziraat Müdürlügünde 
görebilirler. • 1123 • ( 2178 ) 

Memleketimizde ~ok sevilmi• olan me.hur 

EDUARD BiANCO 
Orkestras1 ilk defa türk9e olarak 

0 EON 
pläklarmda en 

Bayan BIBSEN in 
okudugu 

laymetli tangolari doldurmu•lard.ir. 

270216 Seversen bana gel - Tango 
0 siyah gözler - Tango 

Bundan maada muhterem halkrmiz tarafmdan Parkotelinde pek 
kuvvetli alki§lara mazhar olan yeni tangolar 

Türk 

Destino - Tango 270219 Tabu - Rumba Cubana 
Recuerdos - Tango Nostalgias 

Despojos - Tango 
Conga de J aruho 

270220 Se Nostalgo 
l\fonaxia 

Hava Kurumundan: 
1 - Plänör' insaatmda kullan1lmak üzere muhtelif boya ve tutkal, ~elik 

sac ve boru, muhtelif tel, c1vata ve somun. rond.elä, tandör, tekerlek mafsah, 
kablo makaras1, radanza, kaplama bezi, hl.stik kablo, i$kence vesaire satm 
almacaklir. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydarpa5a 3694 lira, ilk teminah 277.05 
!iradir. 

3 - Ahnacak malzemenin tarn Iistesi, $artnamesi ve mukavele müs
veddesi hergün Kurumda görülebi!ir. 

4 - Kat'i ihalesi 27 /4/938 tarihine rashyan carsamba günü saat 15 te 
Kurum binasmda vapilacaktir. 

5 - 1steklilerin belH gün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte Ku· 
rum rnerkezinde hazir bulunmalari. ( 2169 ) 

En muannid~a~a~a ~ ~s~k~, ~zziet~ayet IAtlf r~·] 
klb s iz mUshll (:iKOLATASIDIR. Eczanelerden aray1n1z. 

CUMHURIYET 

Venüs 

Her cildin rengine göre 
~e~idleri mevcuddur. Yüze 
sürüldügünde cilde fevkaH1.· 
de tabü bir renk verir; t enl 
bozmaz; güzelle$tirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayllmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme· 
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelle§erek kalb· 
Iere ok gibi saplanll'. 

Sümer Bank 
Kayseri Bez 

Fabrikas1 
Müdürlügünden : 

Halkm saglam ve ucuz bez ih· 
tiyacmt temin maksadile imal et
mekte o!d.ugumuz 14 tip anah • 
tar!t kaput fiatlan : 

85 santimlik 778 k topu uru§ 

75 santimlik 710 k 
topu U?U§ 

Sah$lamruz fabrika teslimi ve 
pe$indir. Fiatlanm1z asgari bir 
balya icindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zammedilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende sah§ 
yap1lll'. 

Balyalar 20 top, 720 met
red ir. Siparitin bedeli fab
rikam1za va81l olmad1k~a 

sipari§ kabul ve aevk 
edilmez. •• „„„„„„„„, ... 

istanbul Orman Ahm Satim 
Komisyonu Riyasetinden : 

Florya Park $ehri civarmda Orman Umum Müdürlügü tarafmdan 
agaclandmlan sahada yap1lacak sulama tesisat1 kapah zarf usulile eksilt
miye konmu$tur. 

1 - Yapilacak tesisatm ke$ifnamesine tevfikan muhammen bedeli 
• on bin • liradir. 

2 - $artname, plan ve haritas1 1stanbul Orman Ba$mühendisliginde 
görülebilir. 

3 - thalesi 5 may1s 938 per$embe günü saat 14,30 da tstanbul Or· 
man Basmühendisliltind.e icra k1lmacakhr. 

4 - Muvakkat teminat akcesi • 750 • liradir. 
Eksiltmiye i§tirak edeceklerin berve9hiäti 0eraiti haiz olmas1 Jod. • 

z1md1r: 

A - Bu taahhüdü ifa etmege mall vaziyetinin müsaid oldugunu bildirir 
Ticaret Odalarmdan resmi vesika ibraz etmeleri. 

B - Teklif mektublarm1 5 may1s 938 per$embe günü saat 14,30 a kadar 
Orman Ba$mÜhendisligine vermi~ bulunmalari. 

C - Taliblerin bizzat veya musaddak vekaletnameyi haiz vekillerinin 
ihale gün ve saatinde Orman Ba~mühendisliginde toplanacak Komisvon
d.a hazl.l' bulunmalari. ( 2237 ) 

,!._ ....................................... ._.. 

• 

BAKIRKOY BEZ ve PAMUKLU 
Mensucat F abrikas1 T. A. ~irketinden : 

Kartal marka XV Tip Kaput Bezimiz i\:in lktisad Vekäletince 

kararla§brihp ilän edilen fiatlara uygun olarak tesbit ettigimiz 

sah§ fiatlart a§agtda gösterilmi§tir. 

85 santim enlndekinden 36 metroluk topu 756 kuru§ 

90 u n 38 n II 789 n 

Bu tiatler fabrikam1zda teslim ve pe§in tediye §artile muteberdir 

Bir balyadan eksik satitlarda 

Yukaridaki fiatlara yüzde 2 zammedilir. 

lzmir Def terdarlig1ndan : 
izmir körfezi dahilinde kain 900 lira bedeli muhammenli eski GE D 1 Z 

dalyanma ve 1000 lira bedeli muhammenli KIRDENiZ voli mahalline pa
zarhk müddeti zar!mda da talib c1kmam1§ oldugundan 2/5/1938 tarihine 
musadif pazartesi günü saat on be§te ibaleleri icra edilmek üzere 16/4/ 
1938 tarihinden itibaren i~bu dalyan ve voli mahalleri yeniden ac1k art
hrm1ya 91karilm1$hr. $artnameler taliblerine 1stanbul, Ankara Defter • 
darliklarile izmir Defterdarhgmdan paras12 verilir. 1stiyenlerin muayyen 
gün ve saatte teminatI muvakkate ak,elerinin teslimini havi makbuz veya 
teminat mektublarile Defterdarhktaki Komisyona müracaatleri. 

• 1290 • ( 2251) 

$ark Sanayi Kumpanyas1 
T. A. $· • iZMiJl 

K A P UT B E Z L E R i N i N 
F abrika teslimi sah§ fiatlan: 

Tip. 5: Fener marka S. 90 
K. 832 

Tip • 6 : Bozkurt " 
s. 70 

Tip • 9 : Kelebek „ 
K. 657 

s. 70 

75 -690 

75 

80 

723 

80 

85 

756 

85 

K. 639 670 701 732 
Si pari~ler umuml sah$ acentahg1m1zda kaydolunur. Adres : 

RIFKI ERER 
Dlkranyan Han 1/2 Sultanhamam, Istanbul 

Gümrük Muhaf aza Genei Komutanhg1 
istanbul Satinalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanhg1 deniz vasitalari icin satm 
ahnacak 28 kalem malzemenin 6/5/938 cuma günü saat 11 de ac1k ek • 
siltmesi yap1lacakhr. 

2 - Tasmlanan tutan • 4652 • lira • 56 • kuru$!Ur ve ilk teminati 
• 349 • !iradir. 

3 - $artname ve evsafl Komisyondad1r. Görülebilir. 
4 - tsteklilerin gün ve saatinde teminat makbuzlan ve kanun! 

vesikalarile Galatada Esk1 ithalät Gümrügü binasmdaki Komisyona gel
meleri. ( 2221 ) 

NEZLE 
Bütün gögüs hastaltklarma 
yol acabilir : Fakat bir tek 

• 

25 Nisan 1938 

Bas, di•, adale agnlarile diger agnlan en lusa zamanda ve en kat'i 
§ekilde dindirir, nezleye, soguk algmhgma, grip ve emsali hastahk lara 

kar$t bilhassa mücssirdir. i cabmda günde 3 ka$e almabilir. -Uzunköprü Belediye Reisliginden : 
Umnköprü elektrik tesisatmda kullamlacak 340 ah~ab direk müna· 

kasasma talib zuhur etmediginden tekrar münakasaya vazedilmi$tir. Mu
hammen bedel 4500 lira olup rnuvakkat teminat 337 lira 50 kuru~tur. 

ihalesi 29 nisan 938 cuma günü saat 16 da Belediye Daimi Encüme· 
nince yap1lacakhr. Talibler bu husustaki $artnameleri Resmi 1Iänlar ve 
Sazma§ Sanayi ve Ziraat Makineleri ~irketlerine mürcaatle görebilirler. 

( 2157 ) 

Sac bakun1, !l"Üzelli fr in en birinci sarb d1r 

Kepekleri ve sac dökülmesinl tedavl eden tesirl mücerrep bir lläcdll'. 

KARAMURSEL Fabrikas1n1n 
Hayat ucuzluguna hizmeti 

Birinci s1n1f harc ve diki~ ile 

ISMARLAMA ELBiSE 24 ve 27 Lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tamnm15 ~ok 

saglam ve zarif yünlü kuma~larmdan cok mahir makastar tarafmdan 
itina ile dikilmekte olan 

lsmarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz 1le$indir. 

(Pek yakmda ucuz haztr elbise dairemiz de a~tlacaktll'.) 

( Sultanhemam ikinci Vak1f han1 altlnda ) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Konya VUayetine bag!t Eregli kasabasmm hali haz1r haritalarmm tan

zimi i$i kapah zarf usulile eksiltmiye ~1karllm1$tll'. Maktu ke$if bedeli 3000 
liradir . 

Eksiltme 30 nisan 1938 cumartesi günü ögled.en evvel saat 11 de Dahi
liye Vekaleti binasmda Belediyeler imar Heyetinde yapllacakttr. 

Muvskkat teminat 225 !iradll'. 
$artnameler biläbedel Belediyeler lmar Heyeti Fen $efliginden ah • 

nabilir. • 901 • ( 1959 ) 

Kesan • 

100 
T. H. 

KOMOJEN 
SAC EKSiRi 

Sa~lara elzem olan 

bir g1dad1r. 

Sa~lartn köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta· 
mamen !l"iderir ve büyüme kabili· 
yetini arhrarak saclara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif. kullatlllll 

kolay bir sa~ eksiridir. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU ·ISTANBUL J 
lira 

K. 
mükafatl1 

Ba~kanhg1ndan : 
1 - Ke$anda vap1lacak olan Hava Kurumu binasmm pläm • 100 • yüz 

lira mükiifatla münakasaya konulmu$tur. 
2 - ~artname vc arsanm vaziyet haritas1 istanbul ve Edirne Türk Ha. 

va Kurumu Baskanhklarma, Güzel San'atlar Akadcrnisi Müdürlügüne gön· 
derilmi$tir. 

3 - Avnca Kesan Türk Hava Kurumundan $artname t aleb edilcbilir 
t län olunur~ (1620) 


